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བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་དང་མངའ་ཐང་།

 ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།

  ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་ཕྱི་ལོ་༦༡༧ མེ་གླང་ལོར་ཕོ་

བྲང་མི་འགྱུར་བྱམས་པ་གླིང་དུ་ཡབ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་དང་། ཡུམ་ཚེ་

སྤོང་བཟའ་འབྲི་མ་ཐོད་དཀར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞོན་

སྐབས་དྭགས་ཀོང་མྱང་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བཙན་པོའ་ིདབང་སྒྱུར་

གྱི་སྟོབས་ཤུགས་སྲ་བརྟན་མེད་པར་བརྟེན། འབངས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཚུར་

རྒོལ་འོས་ལངས་བྱས་པ་དང་། སུམ་པ། ཞང་ཞུང་། འ་ཞ  མི་ཉག་སོགས་

ཀྱིས་རང་རང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་བཙན་པོའ་ིདབང་ཤུགས་བསླེབ་པར་

དོགས་ཏེ། བོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་དབྱེན་དཀྲུགས་སྣ་ཚོགས་བྱས། གཞན་

ཡང་བཙན་པོའ་ིདབང་འོག་ཏུ་གནས་པའི་བོད་རུ་བཞི་ཡང་། ས་ཁོངས་

གསར་རྙིང་གི་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་དེར། བློན་པོ་རིགས་

གཅིག་གིས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ངོ་ལོག་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བཙན་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ཡང་དུག་གིས་བཀྲོངས། 

 ཕྱི་ལོ་༦༢༩ ས་གླང་ལོར་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཕེབས་སྐབས། བློན་ཆེན་མྱང་མང་པོ་

རྗེ་ཞང་སྣང་། མགར་མང་ཞང་སུམ་སྣང་། ཁྱུང་པོ་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ། དབའ་དབྱི་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་བཙན་པོ་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བཀོད། 

བཙན་པོས་བློན་ཆེན་དེ་དག་གི་རྒྱབ་རོགས་ལ་བརྟེན་ནས། རུ་བཞིའི་ངོ་ལོག་རྣམས་དྲག་འདུལ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་

ཡབ་སྐུ་འགྲོང་མཁན་རིགས་ཚར་བཅད་ནས། རང་གི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་སྲ་བརྟན་དུ་བཏང་།

 དེ་ནས་སུམ་པ་དང་། ཞང་ཞུང་། འ་ཞ མི་ཉག་བཅས་ཞི་དྲག་གཉིས་ཐབས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་བོད་ཆེན་

པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་བཙུགས། བོད་ཅེས་པའི་མིང་འདི་ཡང་ས་ཁུལ་ཆེན་པོ་ལྔ་གཅིག་སྡུད་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་

བསྒྱུར། ས་ཁུལ་ཆེན་པོ་ལྔ་ནི། བོད་རུ་བཞི་དང་། ཞང་ཞུང་། སུམ་པ། འ་ཞ མི་ཉག་བཅས་ཡིན།
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ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན།

 བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཁོད་སོ་དྲུག་དང་། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཡ་རབས་སྲོལ་བཟང་གི་ལུགས་སྲོལ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། ཡུལ་ལུང་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་ལུང་སྒྱུར་བའི་

སྲོལ་བཏོད། གཞན་ཡང་བོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དུ་དབྱེ་བ། དམག་གི་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་བཏང་

བ་སོགས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བཏེགས། 
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 བཙན་པོ་འདིའི་སྐབས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྤོས་པ་དང་། དམར་པོ་

རིའི་སྟེང་དུ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་གསར་བཞེངས་གནང་། གཞན་ཡང་ར་ས་འཕྲུལ་

སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ། ཁྲ་འབྲུག གཞོང་པ་ཚལ། 

སྟག་པ་ཚལ་སོགས་རུ་གནོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང། མཐའ་འདུལ་ཡང་

འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བཞེངས་ནས་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་

པར་བསྐྲུན་ནས། གཅིག་ནས་སྲིད་འཛིན་ལྟེ་གནས་དང། གཉིས་ནས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་འབངས་ཀྱི་དགོས་

འདོད་ཇི་བཞིན་བསྐངས།
	 བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཁྲི ་ལ་

བཞུགས་སྐབས་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡི་

གེ་མེད་པས།	 བཙན་པོའ་ིལུང་གིས་ཁྱབ་པའི་

ཡི་གེ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ལ།	 བཙན་པོའ་ིདབང་

སྒྱུར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་

ཞིག་དང་།	 དབུ་འཕང་དགུང་དུ་འདེགས་པའི་བྱ་

གཞག་ཅིག་ཀྱང་ཡིན།	 དེར་བརྟེན་བོད་ཕྲུག་བློ་

རྣོ་བ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་དུ་བརྫངས།	 དེའི་ཁོངས་

སུ་ཐོན་མིའང་བྱོན་པ་དང་།	 ཐོན་མིས་རྒྱ་གར་

གྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་གཞུང་ལུགས།	 དེ་བཞིན་

ནང་པའི་ཆོས་སོགས་ལོ་བདུན་རིང་གསན་སྦྱོང་

མཐར་ཕྱིན་གནང་།	 ཕྱིར་བོད་དུ་བྱོན་ནས་ཕོ་བྲང་

མ་རུར་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གེ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དང་།	 དེའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱང་

རིམ་པར་བརྩམས།	 ཐོག་མར་བཙན་པོར་སྤྱན་

བསྟར་ཞུས་པ་དང་།	 དེ་ནས་བློན་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ལ་སྦྱང་དུ་བཅུག་སྟེ།	 རིམ་བཞིན་བོད་

ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་།	 ཐོན་མི་རང་

ཉིད་ཀྱིས་སྔར་བཙན་པོ་རྒྱལ་ཐོག་སྔོན་མའི་དུས་

སུ་བྱོན་པའི་དཔང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་བ་དང་།	 མདོ་

སྡེ་པད་དཀར་སོགས་བོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་དམ་

པའི་ཆོས་དར་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་བསྐྲུན་ཏེ།	 ཕྱི་

རབས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འཇོག་གནང་

མཛད་དོ།།

བོད་ཡིག་གསར་བཟོ།

 བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཕྱིར། ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག་གཉིས་སུ་བཙན་པོས་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་

ཤེས་སྣ་ཚོགས་བཏང་། ཕྱི་ལོ་༦༣༩ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་

ཆའི་སྲས་མོ་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་བཙུན་མོར་བཞེས་ནས། རྟེན་སྐལ་དུ་ཇོ་

བོ་མི་སྐྱོད་རྡོ་རྗེ་གདན་དྲངས། གཞན་ཡང་བལ་ཡུལ་ནས་ལག་རྩལ་མི་སྣ་

བཀའ་འགུག་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཁང་བཟོའ་ིལག་ཤེས་སོགས་འཕེལ་རྒྱས་

བཏང་། དེ་བཞིན་བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྡེ་གཙུག་བརྟན་བར་བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་

མངའ་འོག་ཏུ་གནས་ཤིང་། ལོ་ལྟར་བོད་ལ་ཁྲལ་འཇལ་དགོས་བྱུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༦༤༡ལོར་རྒྱ་ནག་ཐང་གོང་མའི་སྲས་མོ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་

ཇོ་བཙུན་མོར་བཞེས་ཤིང་། རྟེན་སྐལ་དུ་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་གདན་དྲངས། 

གཞན་ཡང་སྨན་རྩིས་དང་མཛེས་རིས་ཀྱི་ལག་རྩལ་སོགས་བོད་དུ་དྲངས་

ནས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས། རྒྱ་

བཟས་ས་དཔྱད་བྱས་པ་ལྟར་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མོ་

ཆེ་སོགས་གསར་བཞེངས་གནང་། 

 བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་གྱིས་བཙུན་མོ་གཞན་གསུམ་བླངས་ཡོད་

པ་ནི། སྟོད་ལུང་མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་དང་། ཞང་ཞུང་བཟའ། རུ་ཡོང་བཟའ་

བཅས་ཡིན། མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་ལ་སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན་འཁྲུངས་པ་

ལས་བཙུན་མོ་གཞན་རྣམས་ལ་སྲས་མ་བྱུང། ཞང་ཞུང་བཟས་ཐིམ་བུ་ལྐོག་

གི་ལྷ་ཁང་དང་། རུ་ཡོང་བཟས་བྲག་ལྷ་ཀླུ་སྦུག་གི་ལྷ་ཁང་། མོང་བཟའ་ཁྲི་

ལྕམ་གྱིས་ཡེར་པའི་ལྷ་ཁང་བཅས་བཞེངས་སོ།།

མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད།



 

ལོ་རྒྱུས།  
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 མང་སྲོང་མང་བཙན།
      སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་དབོན་སྲས་མང་སྲོང་མང་

བཙན་རྒྱལ་ཁྲིར་བཀོད་ཀྱང་། ཁོང་ནར་མ་སོན་པར་བརྟེན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་

རིང་བློན་ཆེན་མགར་སྟོང་བཙན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས། དུས་དེར་སྟོད་

སྨད་ནས་དྲག་ཟིང་སློང་མཁན་བྱུང་རིགས་དྲག་འདུལ་བྱས་པ་དང་། ཧོར་ལ་

དམག་ཆེན་དྲངས་ཏེ་དྲག་འདུལ་མཛད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ལའང་དམག་ཐེངས་

ཁ་ཤས་བརྒྱབ་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མང་དུ་མཆིས། ཕྱི་ལོ་༦༦༧ ལོར་སྤྱི་

ཁྱབ་བློན་ཆེན་མགར་སྟོང་བཙན་འདས་གྲོངས་སོང་བར་བརྟེན། ཁོང་གི་

སྲས་བགྲེས་པ་མགར་བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུ་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དུ་བསྐོ་བཞག་

བྱས། དུས་སྐབས་དེར་བོད་དམག་གིས་སླར་ཡང་རྒྱའི་ཡུལ་ཁམས་མང་པོ་

ཞིག་བཅོམ་པར་བརྟེན། རྒྱ་རྒྱལ་གྱིས་སྐབས་དེའི་རྒྱའི་དམག་དཔོན་ཞོའ་ི

རེན་ཀོས་ལ་དམག་འབུམ་གཅིག་དང་བཅས་བཏང་ནའང་། དམག་འཁྲུག་

ཁྲོད་རྒྱ་དམག་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཉེས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག ཕྱི་ལོ་༦༧༥ 

ལོར་བཙན་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་ཚང་བར་སྣ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྐུ་

གཤེགས་པ་དང་། བང་སོ་མེས་སྲོང་བཙན་གྱི་གཡོན་དུ་བརྩིགས་སོ།།

 

འདུས་སྲོང་མང་རྗེ།
 

 བཙན་པོ་འདུས་སྲོང་མང་རྗེ་ནི་ཡབ་མང་སྲོང་མང་བཙན་དང་

ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཕྱི་ལོ་༦༧༥ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཡབ་འདས་ཀྱང་ལོ་གསུམ་ལ་གསང་རྒྱ་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་འདུས་སྲོང་

མང་རྗེ་ཁྲིར་བཀོད་དེ་ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་ཀྱིས་སྲིད་བཟུང་།  བློན་

ཆེན་མགར་བཙན་སྙ་དང་མགར་ཁྲི་འབྲིང་སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་དམག་སྲིད་ཀྱི་

བྱ་བར་རམ་འདེགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས། རིམ་པར་བཙན་པོ་ནར་སོན་པ་དང། 

ཕྱི་ལོ་༧༠༠ ལོར་བཙན་པོས་བཀོད་འདོམས་གནང་ནས་དཔུང་ཆེན་སུང་

ཀྲའུ་དང་། ཐའི་ཀྲའུ་སོགས་སུ་དྲངས་ཏེ་རྒྱའི་དམག་དཔུང་ཕམ་ཉེས་སུ་

བཏང་། ཕྱི་ལོ་༧༠༣ ལོར་འཇང་ཡུལ་དུ་དཔུང་ཆེན་དྲངས་ཏེ་འཇང་ཡུལ་

དབང་དུ་བསྡུས། ཕྱི་ལོ་༧༠༤ ལོར་བཙན་པོ་འཇང་ཡུལ་དུ་སྐུ་གྲོངས། 

	 བཙན་པོ ་འདུས་སྲོང་མང་རྗེའི ་སྐུ་

དུས་སུ་རྩལ་པོ་ཆེ་མི་བདུན་ཞེས།	 དམག་དཔོན་

གྲགས་ཆེན་བདུན་བྱོན་ཡོད་དེ།	 རྔོག་རིང་ལ་

ནག་པོས་གླང་ཆེན་གྱི་ཕྲུ་གུ་བང་དུ་འདེགས་ཐུབ་

པ་དང་།	 རྔོག་གླིང་ཁམས་པས་གཡག་གྲུས་པོ་

ཆེ་ལག་པས་ཐེག་པ།	 གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་མདའ་སྟེའུ་ཁ་མ་འཕངས་ཏེ་བྱ་ཁྲའི་སྐེད་པ་

གཅོད་ཐུབ་པ།	 སྦས་རྒོད་མདོང་ཅན་གྱིས་མིག་

རྒྱང་གསུམ་གྱི་ས་ལ་མདའ་རྒྱང་གཅིག་གིས་

བསླེབས་ཐུབ་པ།	 མགོས་གཡག་ཆུང་གིས་ཤྭ་

བའི་རླིད་བུ་བྱེ་མས་བཀང་སྟེ་ཀླད་ལ་བསྐོར་ཐུབ་

པ།	 ཅོག་རོ་འབྲོང་ཤོང་གིས་འབྲོང་ཐུར་དུ་རྒྱུག་

པ་གྱེན་དུ་འཐེན་ཐུབ་པ།	 གནོད་སྦྱིན་ཁྲི་བདུན་

གཡུ་བྱིན་གྱིས་རྟ་བཟང་པོ་གཡང་ལ་མཆོང་བ་

གྱེན་དུ་འདྲེན་ནུས་པ་བཅས་ཡིན་ཞིང་།	 གནས་

ཚུལ་དེ་དག་གིས་སྐབས་དེའི་དམག་གི་གནས་

བབ་མཚོན་ཡོད།

རྩལ་པོ་ཆེ་བདུན།

 
བརྗིད་ཆགས་ཡིད་འོང་ལྡན་པའི་ཕོ་

བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་

དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གསར་བཞེངས་

གནང་། ཕོ་བྲང་དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སའི་དམར་པོ་

རིའི་སྟེང་དུ་ཆགས་ཡོད། 
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 ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན།
     

 བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་ཚོམ་ནི་ཡབ་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་མཆིམས་བཟའ་བཙན་

ཐོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་༧༠༤ ལོར་ཕོ་བྲང་ཚལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ལོ་དེའི་དགུན་ཁར་བཙན་པོ་འདུས་སྲོང་

མང་རྗེ་འཇང་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས་པར་བརྟེན། སྲས་ནར་མ་སོན་པས་ཨ་ཕྱི་ཁྲི་མ་ལོད་ཀྱིས་སྲིད་བཟུང་། ནར་སོན་རྗེས་

རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བ་དང་། རྒྱ་བཟའ་ཀེམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོར་བླངས། བཙན་པོ་འདིའི་རིང་ལ་བློན་ཆེན་གཅིག་

པུའང་སྤོ་འཇོག་ཐེངས་དྲུག་ཙམ་ལ་བྱས་ཏེ། དཔོན་གནས་ལམ་ལུགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་སྒྲིག་གཞི་ཇེ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་། 

དེ་བཞིན་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་དང་། དཔལ་འབྱོར་རྩིས་གཉེར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་ཚད་ལྡན་བཟོས། 

 བོད་ཀྱི་སྔར་ཡོད་མངའ་ཁོངས་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་མུ་མཐུད་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་རྒྱའི་

ས་ཁོངས་ཅིན་ཕན་ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དབང་བསྒྱུར་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དབུས་སུའང་བོད་དམག་གིས་དཔུང་འཇུག་བྱས།

 བཙན་པོ་འདིའི་རིང་ལྷ་ཁང་མང་པོ་བཞེངས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་དང་སྨན་དཔྱད་སོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཕྱི་ལོ་༧༥༤ ལོར་བློན་པོ་འབལ་ལྡོང་ཚབ་དང་། 

ལང་མྱེས་གཟིགས་གཉིས་ཀྱིས་ལྐོག་ཏུ་བཀྲོངས་སོ།།  

གསོ་
རིག

	 བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་

ཡོད།	ཕྱི་ལོ་༧༠༨	ལོར་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་

མགོན་པོ་འཁྲུངས་ཤིང་།	 རང་གི་ཡབ་དང་མཁས་

པ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་གནང།	

རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་ཕེབས་

ནས་གསོ་རིག་མཁས་ཅན་མང་པོའ ་ིཞབས་ལ་

གཏུགས་ཏེ།	 མཁས་པའི་མཚན་སྙན་ཕྱོགས་ཀུན་

ཏུ་ཁྱབ།	 བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བླ་

སྨན་དུ་བསྐོས་ཤིང་གཟིགས་རྟོག་ཆེན་པོ་གནང།	

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱུད་བཞི་

བརྩམས།	 ཀོང་པོ་སྨན་ལུང་དུ་སྨན་སློབ་བཏབ་སྟེ།	

གསོ་རིག་ཁྱབ་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བཏང་།

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། 

 ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་སྲས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ནི་ཆུ་རྟ་ཕྱི་ལོ་

༧༤༢ ལོར་འཁྲུངས་ཤིང། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁྲིར་ཕེབས། 

ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་ནང་ཆོས་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཐབས་ཤུགས་ཆེར་མཛད་ཀྱང་། བོན་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་བློན་པོ་མ་ཞང་

དྲོན་པ་སྐྱེད་དང་། སྟག་ར་ཀླུ་གོང་སོགས་དབང་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་རེ་

ཞིག་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་དགོངས་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་དཀའ་བ་བྱུང་། དེའི་སྐབས་

སུ་ནང་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་བློན་པོ་དག་གིས་ཐབས་ཇུས་བཏོན་ནས། བློན་

པོ་མ་ཞང་དྲོན་པ་སྐྱེད་སྟོད་ལུང་དང་། སྟག་ར་ཀླུ་གོང་འཕན་པོར་རྒྱལ་པོའ་ི

སྐུ་གླུད་དུ་བརྫངས་ནས་གསོན་པོར་དུར་དུ་བཅུག 

 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་བློན་པོ་སྦ་གསལ་སྣང་རྒྱ་གར་

དུ་བརྫངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་དང་རིག་སྔགས་

ཀྱི་བདག་པོ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། རྒྱལ་པོ་

འདིའི་རིང་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་བྱུང་བས། བོད་

ཀྱི་དམག་དཔུང་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་བཏང་ནས་རྒྱ་དམག་ཕམ་པར་བྱས། 



 

ལོ་རྒྱུས།  
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མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་།

རྒྱ་ཡི་གོང་མ་དང་བློན་པོ་རྣམས་རང་གི་རྒྱལ་སར་སྡོད་མ་ཐུབ་པར་རྒྱའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བྲོས། བོད་དམག་རྣམས་རྒྱའི་རྒྱལ་

ས་ཁྲང་ཨན་ལ་འབྱོར་ནས་ཀེམ་ཤིང་ཀོང་ཇོའ་ིམིང་པོ་ཆིང་ཧུང་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གོང་མར་བསྐོས། བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པའི་

གོ་མིང་བཏགས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྲི་ལོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་ལྟར་བོད་ལ་

དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག

 ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཕྱོགས་བཞིར་བསྐྱེད་ཅིང་ཕྱོགས་མཐའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་བ་

བཙུགས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་མང་པོ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཐོག་

མར་བཙུགས། 

 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་ཅིང་། བོད་དམག་གིས་བོད་ཤར་

ཕྱོགས་ནས་ཙོང་ཁ་དང་། ཀ་ཆུ། ཟུང་ཆུ་སོགས་ལ་དམག་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་དམག་བརྒྱབས་

ཏེ་རྒྱལ་ས་ཁྲང་ཨན་བླངས། སྐབས་དེར་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་དགུར་དམག་དཔུང་དང་བཅས་པ་མངགས་ནས་ས་

མཚམས་སྲུང་དུ་བཅུག་ཅིང་། རྒྱལ་པོས་བཀའ་མ་གནང་བར་ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟེན། ཁོང་ཚོའི་མི་

རྒྱུད་ལ་བཀའ་མ་ལོག་ཅེས་འབོད་པ་དེང་གི་དུས་སུའང་རྒྱུན་འཇགས་སུ་སྣང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་དམག་དཔུང་བཏང་

ནས་མཁར་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་བླངས་ཤིང་། མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་པོས་ལོ་ལྟར་དཔྱ་ཁྲལ་དང་སྐྱེས་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་བླངས། ཆུ་བོ་

གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཕྱེ་ནས་རྡོ་རིང་བཙུགས།

 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་སྲས་མུ་ནེ་བཙན་པོས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་འབངས་ཀྱི་དབུལ་

ཕྱུག་ལན་གསུམ་བསྙམས། ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་མུ་ནེ་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བརྟེན། གཅུང་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ནམ་

སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡོན་གྱིས་སྲིད་བཟུང་།  
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 མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན།
     

 མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ནི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡོན་

དང་ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལེགས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་

གྱི་པཎྜིཏ་ཤིལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ། ཛི་ན་མི་ཏྲ་ལ་སོགས་བོད་དུ་གདན་

དྲངས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་། ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། 

ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་སྔར་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་སུ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ཆོས་

ལ་དག་ཐེར་དང་། སླད་བསྒྱུར་རྒྱུ་རྣམས་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་སྲོལ་གཏན་ལ་

ཕབ། མཧཱ་བྱུཏ་པཏྟིུ་འམ་བྱེ་བྲག་རྟོག་བྱེད་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ཚིག་མཛོད་བརྩམས་

ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། 

 བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་ཆིངས་འདུམ་སྔ་རྗེས་བཞག་ཀྱང་། ཆིངས་དོན་

ལ་མ་གནས་པར་དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱའི་ཧཱ་ཤང་དང་། བོད་

ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དབོན་ཞང་མཐུན་པའི་བཀའ་མོལ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༨༢༣ ལོར་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཞི་

ཆིངས་བྱས་ཏེ་གཙིགས་ཀྱི་རྡོ་རིང་དུ། “རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད།། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད།།” ཅེས་སོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས་

བྱུང་བའི་ཆིངས་ཡིག་རྣམས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་ཡི་གེའི་ཐོག་རྡོ་རིང་ལ་བརྐོས་ཏེ། རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་གུ་གུ་རྨེ་རུར་རྡོ་

རིང་གཅིག་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ་རྡོ་རིང་གཅིག རྒྱའི་རྒྱལ་ས་ཁྲང་ཨན་གྱི་ཕོ་བྲང་

མདུན་དུ་རྡོ་རིང་གཅིག་བཅས་བཙུགས།

 བཙན་པོ་འདིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རེ་རེ་ལ་དུད་ཁྱིམ་བདུན་རེ་ཕུལ་ནས་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་བཅུག་པ་དང་། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་རྣམས་ལ་མིག་ལོག་ལྟ་བ་དང་། མཛུབ་མོ་ཀེར་བ། མཆུ་གཅུས་པ་སོགས་བྱས་ན་དེ་དག་ལ་ཆད་པ་ནན་པོ་གཅོད། 

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཆེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་དུ་བཏང་། འོན་ཀྱང་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་ཚད་འཕར་ཡང་

སྤུས་ཀ་ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་བ་དང་། གོང་གི་ཁྲིམས་དེ་དག་ལ་འབངས་ཀྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཅི་རིགས་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཞང་

བློན་དང་བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་པོར་ཕྱག་དགུ་ཕྲུགས་སུ་ཕུལ་ཡང་ལན་མི་གནང་བ་དང་། དགེ་འདུན་པར་བཙན་

པོས་གུས་ཕྱག་ཕུལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན། བཙན་པོ་དང་བློན་པོའ་ིདབར་ལ་རིམ་པར་འགལ་ཟླ་བྱུང་། 

 རྒྱལ་བློན་བར་གྱི་འགལ་ཟླར་བརྟེན་ནས། བློན་པོ་སྦས་སྟག་སྣ་སོགས་ཀྱིས་བློན་པོ་བྲན་ཀ་དཔལ་ཡོན་དང་

བཙུན་མོ་དཔལ་གྱི་ངང་ཚུལ་མའི་བར་ལ་ལུས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཁྲ་བཅུག་ནས། བྲན་ཀ་དཔལ་ཡོན་བྱང་དུ་སྤྱུགས་

ཏེ་བཀྲོངས་པ་དང་། བཙུན་མོ་དཔལ་གྱི་ངང་ཚུལ་མ་རང་ཤི་བརྒྱབ། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ཡང་གྲོ་མོར་སྤྱུགས། ཕྱི་ལོ་༨༣༦ 

ལོར་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ཕོ་བྲང་གི་ཁྱམས་རར་བཞུགས་ཤིང་། རྒུན་ཆང་གསོལ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན། བློན་པོ་སྦས་

སྟག་སྣ་སོགས་ཀྱིས་མགུལ་གཅུས་ཏེ་བཀྲོངས་སོ།། 

རྒྱ
རྒྱ་ཡུལ་

ན་སྐྱིད།

རྒྱ
རྒྱ་ཡུལ་

ན་སྐྱིད།

བོད་
བོད་ཡུལ་

ན་སྐྱིད།

བོད་
བོད་ཡུལ་

ན་སྐྱིད།

བོད་
བོད་ཡུལ་

ན་སྐྱིད།

ཕྱི་ལོ་༨༢༣ ལོར་བཞེངས་པའི་ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་།
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འུ་དུམ་བཙན་པོ།

 འུ་དུམ་བཙན་པོ་ནི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་། ཡུམ་

འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་

གྱི་སྡེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སྡེ་དཔོན་མི་དྲག་དང་། བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ས་

ཁུལ་བཅད་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས། མི་ཤུགས་དང་རྒྱུ་ཤུགས་གཉིས་

ཀར་དོ་ཕོག་བྱུང་ནས། བོད་ཀྱི་དམག་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ལ་

ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་། བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་རྗེས་འུ་དུམ་

བཙན་པོ་ཁྲི་ལ་འཁོད། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་བཞིན་

སྲིད་བསྐྱངས་ཀྱང་། བོད་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

དང་། རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འཚོ་བ་བླ་ནས་སྦྱོར་བ་དང་། ཀུན་གྱིས་གཙུག་

ཏུ་བཀུར་དགོས་པ། དམག་ལ་འགྲོ་མི་དགོས་པ། ཁྲལ་དང་འུ་ལག་ཁུར་མི་

དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤུགས་ཆེར་དར་ཡོད་པར་བརྟེན། ལམ་

ལུགས་དེ་དག་རིམ་བཞིན་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་འཚོ་བ་རང་ཁ་རང་

གསོ་བྱེད་པའི་འགོ་བརྩམས། ལམ་ལུགས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས། 

ཐོག་མར་བཙན་པོས་ཆོས་ལ་གནག་པ་ཙམ་ལས་གནོད་པ་ཤུགས་ཆེར་

མ་བྱས་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་༨༣༨ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་

ཆོས་ཁྲིམས་བཤིག་པར་གྲོས་བྱས་ཏེ། དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་བཤིག ལྷ་སྐུ་

དང་གསུང་རབ་རྣམས་ས་འོག་ཏུ་སྦས། ཕལ་ཆེ་བ་མེ་ལ་བསྲེགས། གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་བཤས་ར་བཟོས། ལྷ་ཁང་གི་ནང་དུ་བཙུན་པ་ཆང་འཐུང་བའི་

རི་མོ་བྲིས། བཙུན་པ་རབ་རྣམས་བསད། འབྲིང་རྣམས་རྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་། 

ཐ་མ་རྣམས་ཁྱི་ར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་སོགས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མེད་

པར་བཟོ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་བྱས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་

ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དང་། སྒྲ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ་སོགས་

ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་རྩ་མེད་དུ་སོང་། 

 དེ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༦༢༩ལོར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གསེར་

ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ། བཙན་པོའ་ིམངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང། བཙན་པོ་

རིམ་བྱོན་གྱིས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ལོ་

༨༤༦ ལོར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་བཙན་པོ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་བཀྲོངས་

པ་ནས་བཟུང་། བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་

རིམ་པ་དེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་སོ།།

(མཛངས་མི་དང་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས། 

མཛས་མི་གཉིས་པ་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར།

མཛངས་མི་གསུམ་པ་ཁྲི་ངོར་སྣང་བཙན་མོང།

མཛངས་མི་བཞི་བ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ།)

འདི་རྣམས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་སྔར་བཤད་ཟིན།

 འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི ་ལྔ་བ་ནི ། 

སྲོང་བཙན་གྱི་བློན་པོ་ཁྲི་བཟང་ཡང་སྟོན་སྙགས་

ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རི་ཁྱིམ་ཀླུང་དུ་ཕབ། མཁར་

བརྩིགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་བཅོས་པས། བོད་ཀྱི་

གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐོག་མ་ཡང་དུས་སྐབས་འདི་ནས་

བྱུང་བར་གྲགས།

          འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་དྲུག་པ་ནི། ཁྲི་

སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་བློན་པོ་མགོས་ཁྲི་བཟང་ཡབ་

ལྷག་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ལ། བློན་པོ་འདིས་ཞལ་ལྕེ་

དང་། གསོས་ཐང་། སྟོང་ཐང་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་

ལུགས་གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་བྱང་བུར་བཅོས་

ནས་སྒྲིག་སྲོལ་དར་བར་བྱས།  

 འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་པ་ནི། 

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བློན་པོ་སྟག་བཙན་གདོང་

གཟིགས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ལ། བློན་པོ་འདིའི་སྐུ་

རིང་ལ་འབངས་མི་ཁྱིམ་རེ་ལ་རྟ་མཛོ་བ་གསུམ་

སོགས་ཆ་སྙོམས་སུ་བགོས་ཤིང་། དབྱར་གྱི་རྩྭ་

བྲེགས་ནས་བསྐམས་རྗེས་དགུན་དུས་ཕྱུགས་

ཀྱི་གཟན་དུ་བྱེད་པའི་སྲོལ་བཏོད། 

 མཛངས་མི་བདུན་
སུ་སུ་ཡིན་ནམ།
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 ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་བསྒྱུར་ཅིང་བསྟན་པའི་སྲོལ་

བཏོད། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིང་ལུགས་མདོ་ཙམ་བྱུང་། རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་སྐབས་སུ་

དར། ཁོང་གིས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚོ་དང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་གདན་དྲངས། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་

བཀའ་བགྲོས་ནས་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ། མཁན་སློབ་གཉིས་

ཀྱིས་རབ་གནས་ གནང་བ་ན། རྒྱལ་

པོ འ ི་ ཐུ ག ས ་ ལ ་ མདོ ་ སྔགས ་ཀྱི ་

བསྟན ་པ ་དངོས ་ གཞི་འཛུགས་པར་

དགོངས་ཏེ། བོད་ ཕྲུག ་བློ ་ གསལ ་

རྣམས་ལ ་ལོ ་ཙཱ ་ བསླབས། རྒྱ་གར་

ནས་སློབ་དཔོན་མི་ ཏྲ་སོགས་མཁས་

གྲུབ་དུ་མ་བོད་དུ་ སྤྱན་དྲངས་ནས། 

སད་མི་བདུན་རབ་ ཏུ་བྱུང་། བཻ་རོ་ཙ་

ན་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་ རྣམས་ཀྱིས་མདོ་

སྔགས་ཀྱི ་བཀའ་ དང་བསྟན་བཅོས་

ཇི ་ སྙེ ད ་ ཅི ག ་ བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་

ལ་ཕབ། མཚན་ཉིད་ ཐེག་པའི་བཤད་གྲྭ་

དང་གསང་སྔགས་ ཀྱི ་སྒོམ ་གྲྭ ་བོ ད ་

ཁ མ ས ་ ཀུ ན ་ ཏུ ་ ཁྱབ། 

 མ ང འ ་ བ ད ག ་ ཁྲི ་ ར ལ ་

གྱིས་ཡབ་མེས་ཀྱི་ བཀའ་སྲོལ་ལྟར་

གཙུག་ལག་ཁང་ མང་དུ་བཞེངས། 

སྔར་བསྒྱུར་པའི ་ གསུང་རབ་རྣམས་

སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་སྐྲ་ལ་དར་ཡུག་གཉིས་བཏགས་པའི་སྣེར་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་

སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོའ་ིསྡེ་གཉིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་དབུ་ཡི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། དེ་རྗེས་བསྟན་པའི་

འཕེལ་འགྲིབ་ཙམ་ལས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱལ་བསྟན་དྲི་མ་མེད་པ་གསལ་བར་འཛིན་པའི་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་གསང་སྔགས་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མའི་བཞེད་སྲོལ་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གནས་སོ།། 

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ།

༄༅།། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་།།  མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས།།

           གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད།།  བཀའ་གཏེར་ཤིང་རྟ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།



 

ལོ་རྒྱུས།  

84

84

༡. ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་སྐབས་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིར་འཁོད་དམ།

༢. བོད་རྒྱལ་སུའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྤོས་སམ། 

༣. མང་སྲོང་མང་བཙན་ནར་མ་སོན་སྐབས་བློན་ཆེན་སུས་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་སམ། 

༤. ཁྲི་སྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་མཚན་གཞན་ལ་གང་ཟེར། 

༥. ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་མཁས་པ་གང་དག་གདན་དྲངས་སམ། 

༦. བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་སུས་བཞེངས་སམ།  

༧. ཕྱི་ལོ་གང་གི་ལོར་དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་བཙུགས་སམ།

༨. འུ་དུམ་བཙན་པོ་སུས་བཀྲོངས་སམ། 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ ཕྱི་ལོ་༦༢༩ 

༢ ཕྱི་ལོ་༦༣༩

༣ ཕོ་བྲང་མ་རུར་

༤ ཕྱི་ལོ་༦༦༧

༥ མུ་ནེ་བཙན་པོས་

༦ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་

༧ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་

༨ རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད།

༩ ཁྲི་རལ་བ་ཅན་སྐབས་

༡༠ ཕྱི་ལོ་༨༤༦

བོད་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ།

མགར་སྟོང་བཙན་གྲོངས།

སྐད་གསར་བཅད་བྱས།

དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་ཐོག་བཀོད།

འུ་དུམ་བཙན་པོ་བཀྲོངས།

ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་རྒྱ་བོད་རྡོ་རིང་བཙུགས།

འབངས་ཀྱི་དབུལ་ཕྱུག་བསྙམས།

བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་བཙུན་མོར་བསུས།

སྨན་གཞུང་རྒྱུད་བཞི་བརྩམས།

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཁྲི་ལ་འཁོད།
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། བོད་ཡིག་གསར་བཟོ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།  

༢། བཙན་པོ་སུའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༣། འུ་དུམ་བཙན་པོས་ནང་ཆོས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༤། བཙན་པོའ་ིསྐབས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཆུང་ཅི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༥། གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ནས་གཅིག་གི་སྐོར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད་དགོས།

 ཀ) ཁོད་སོ་དྲུག 

 ཁ) དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་། 

 ག) བོད་ཡིག་གསར་བཟོ།

 ང) རྩལ་པོ་ཆེ་བདུན།

 ཅ) མཛངས་མི་བདུན།

 ཆ) སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ།

༡. ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆེན་པོ་ལྔ་གང་དང་གང་ཡིན།

༢. མང་སྲོང་མང་བཙན་སྐུ་ན་མ་སོན་སྐབས་མགར་གྱི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་ཡོད།  

༣. བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་གསོ་བ་རིག་པར་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད།

༤. མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་སྐབས་རྡོ་རིང་གྲགས་ཆེ་བ་གང་དག་བཙུགས་ཡོད།

༥. བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད།

༦. བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དང་བློན་པོའ་ིདབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

༧. སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དར་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བྲིས།
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ཁྲིམས་སྲོལ།

 བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་འུ་དུམ་བཙན་པོའ་ིབར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལམ་སྲོལ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཐུན་

ཞིང་། ལམ་ལུགས་ཐད་ལའང་ཅུང་ཟད་རེ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་སྲིད་མོད། ཕལ་ཆེ་བ་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྣང་། བཙན་པོའ་ིསྐབས་

ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལའང་

དོན་ཚན་ཆེན་པོ་དྲུག་ཡོད་དེ། བཀའ་ཡི་ཁྲིམས་ཡིག་དྲུག བཀའ་གྲོས་ཆེན་མོ་དྲུག ཡིག་ཚང་དྲུག ཕྱག་རྒྱ་དྲུག རྐྱེན་དྲུག 

དཔའ་ཚན་དྲུག་བཅས་དོན་ཚན་དྲུག་དང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ལེའུ་འམ་དོན་ཚན་ཆུང་བ་དྲུག་རེ་ལས་གྲུབ་པས་ཁྱོན་

བསྡོམས་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཡོད། དེ་ལ་ཁོད་སོ་དྲུག་ཅེས་ཀྱང་གྲགས། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱིས་འདི་དག་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་རྗེས་སུ་སྣོན་ཕྲི་ཕྲན་ཙམ་རེ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྒྲོམ་གཞི་འདིའི་སྟེང་ནས་བཙན་པོའ་ིརབས་ཀྱི་

དབང་ལུང་མ་ཉམས་པའི་བར་དུ་གནས་ཡོད།

བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ།

 བཙན་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་བཙན་པོའ་ིཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཆབ་འབངས་ཡོངས་ལ་གྲལ་རིམ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་

ཡོད་པ་དང་། རང་རང་གི་གྲལ་རིམ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐོང་ཐང་ངམ་ཡིག་ཚང་ཡོད་དེ། ཡིག་ཚང་དེ་དག་གཡུ་དང་། གསེར། 

ཕྲ་མེན། དངུལ། མཁར་བ། ཟངས། ལྕགས། ཤིང་སྐྱ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་བཀོད་ཡོད། དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་དུ་བཙན་པོ་གོང་

ཕུད་ལས། བློན་ཆེན་ནས་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་གྲལ་རིམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། སྐབས་འདིའི་བཙན་པོའ་ིགཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་ལ། དགུང་བློན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། ནང་བློན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། བཀའ་བློན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་

བཅས་ནི་ལས་སྣེ་མཐོ་ཤོས་ཡིན་ཞིང། དེ་དག་ལ་བློན་ཆེན་དགུ་ཟེར། བློན་པོ་དགུའི་ནང་གི་མཐོ་ཤོས་ནི་དགུང་བློན་ཆེན་

པོ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་གཡུ་ཡིག་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་འོག་ཏུ་དགུང་བློན་འབྲིང་དང་། ནང་བློན་ཆེན་

པོ་གཉིས་ནི་གཡུ་ཡིག་ཆུང་ངུ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་དགུང་བློན་ཆུང་ངུ་དང་། ནང་བློན་འབྲིང་། བཀའ་བློན་ཆེན་པོ་བཅས་ལ་

གསེར་ཡིག་ཆེན་པོ་དང་། ནང་བློན་ཆུང་ངུ་དང་། བཀའ་བློན་འབྲིང་ལ་གསེར་ཡིག་ཆུང་ངུ་། བཀའ་བློན་ཆུང་ངུ་ལ་ཕྲ་མེན་

གྱི་ཡི་གེ་ཡིན།

 དེ་དག་གི་འོག་ཏུ་དངུལ་ཡིག་ཆེ་ཆུང་དང་། ཟངས་ཡིག་ཆེ་ཆུང་། ལྕགས་ཡིག་ཆེ་ཆུང་། ཤིང་སྐྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡི་གེ་

སོགས་གནང་སྟེ། ཁྱོན་རིམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་ཡོད། 

 བཙན་པོའ་ིཆབ་འབངས་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་དམག་སྡེའམ་རྒོད་དང་། གཞན་དེ་ནི་ཁྲལ་སྡེའམ་

གཡུང་གི་སྡེ་ཡིན། དེ་ཡང་བཙན་པོའ་ིསྐབས་རུ་སྡེ་ལྔ་དང་ཞང་ཞུང་ཁྲི་སྡེ་བཅས་དྲུག་ལ་རྒོད་ཀྱི་སྟོང་དཔོན་དྲུག་ཅུ་རྩ་

2 བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པ།
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གཅིག་གམ། སྟོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཡོད།

 གཡུང་གི་སྡེ་ཞེས་པ་ནི་དམག་མི་བྱེད་མི་དགོས་པར་ཁྲལ་དང་འུ་ལག་གིས་བཙན་པོའ ་ིགཞུང་ལ་ཞབས་

འདེགས་ཞུ་མཁན་གྱི་མི་སེར་རྣམས་ལ་གོ གཡུང་ལ་སྲིད་པ་དགུ། རྫི་བདུན། མཁན་དྲུག ཚོང་ལྔ། རྒྱལ་བཞི། འཛིན་

གསུམ་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མཆིས། 

བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཞང་བློན་གྱིས་དབུས་ཀྱི་འདུན་ས་འཛིན་ཚུལ།

 བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་དུས་ནས་བཟུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་རྒྱལ་བློན་

ལྷན་འཛོམས་བྱས་ཏེ། གྲོས་སྡུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་པའི་སྲོལ་ཕྱེ་བ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་པར་གྲོས་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཤིང་། གྲོས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཡང་ཟུར་འཛུགས་བྱས། གྲོས་སྡུར་བྱེད་སྐབས་ཞང་བློན་

གསུམ་དང་བློན་པོ་བཞི་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་བློན་པོ་བདུན་གྱིས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་གལ་ཆེན་རིགས་ལ་

རྒྱལ་པོ་དང་བློན་ཆེན་དེ་དག་འཛོམས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའམ། ལས་དོན་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་བློན་པོ་འདི་

རྣམས་ཀྱིས་བློན་པོ་གཞན་རྣམས་བསྡུ་སྐོང་བྱས་ཏེ་གྲོས་སྡུར་བྱེད་པ་དང་། གྲོས་སྡུར་གྱི་ནང་དོན་བཙན་པོར་སྙན་སྒྲོན་

ཞུ་བ་དང་། གཏན་ཁེལ་བའི་གྲོས་དོན་སྒྲུབ་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད། དེ་ནི་དེང་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་འདྲ། 

 ཞང་གསུམ་ནི། སྣ་ནམ། མཆིམས། འབྲོ་གསུམ་བཅས་དང་། བློན་བཞི་ནི། ཁུ། མགར། སྦས། འགོས་བཅས་ཡིན་

ལ། དེ་དག་ནི་སྐབས་དེའི་བློན་ཆེན་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །

བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་དམག་ཆས་དང་རུ་དར།

 དབུ་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྟ་ནི། ཟེ་དཀར་རྟ་སྐྱ་དང་མཚལ་བུ་གཟུགས་རིང་། རུ་དར་དམར་པོ་ལྕེ་ཁྲ་དང་

དཔལ་དར་དམར་པོ། དམག་ནི་མཚོ་ལ་གངས་འབབ་པ་དང་འདྲའོ། །

 གཡོ་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྟ་ནི། རྟ་མོག་རོ་བུན་བུན་དང་མཚལ་བུ་རྟིང་དཀར། རུ་དར་སེང་གེ་དམར་པོ་

དང་། དཔལ་དར་དར་དཀར་སྙིང་ནག མཚོ་ལ་སྦྲང་མ་འབབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲིམས་སོ། །

 གཡས་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྟ་ནི། མཚལ་བུ་མེ་སྟག་དང་སྔོན་པོ་གཡུ་རྟ། རུ་དར་དར་ནག་སྙིང་དཀར་དང་

བྱ་ཁྱུང་བྲིས་པ་དང་སྐྱར་ཁ་གོང་ཁྲ། སྤང་ལ་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་འགྲིམས་སོ། །

 རུ་ལག་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྟ་ནི། ངང་པ་ཕུད་དམར་དང་རག་པ་རྔོག་ནག རུ་དར་སེང་གེ་གནམ་འཕྱོང་

དཔལ་དར་ནག་པོ། གངས་ལ་སེར་བ་འགྲིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲོ། ད་དུང་སུམ་པ་དང་ཞང་ཞུང་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

ཀྱི་དམག་གི་ཆས་གོས་དང་དར་ཆ། དམག་རྟ་སོགས་ཇི་བཞིན་བཤད་ཐབས་བྲལ་ཡང་། དམག་སྡེ་མང་དུ་ཡོད། དུས་

ཚོད་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱང་རིང་ནས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དམག་སྡེ་གང་ཡིན་ཤེས་ཐུབ་ཆེད། དར་དང་རྟ། གོ་ཁྲབ་སོགས་

མི་འདྲ་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །
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བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས།

 ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བླངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་གནང་ཡོད། ཁྲིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ་དང་། ཁྲིམས་ཆེན་བདུན། མི་ཆོས་གཙང་

མ་བཅུ་དྲུག་བཅས་འཁོད་ཡོད། དེ་དག་ནི་བཙན་པོ་དང་། སྐབས་དེའི་མཁས་པ་དང་མཛངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

རྒྱུ་སྤུས་མཐོར་འདེགས་བྱ་ཆེད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། མི་མང་གིས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་གྱིས་ཉམས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

 རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ་ནི། མཛད་པ་གསུམ། མི་མཛད་པ་གསུམ། བསྟོད་པ་གསུམ། དམད་པ་གསུམ། མི་མནར་བ་

གསུམ་བཅས་ཡིན། 

 མཛད་པ་གསུམ་ནི། ཕྱིའི་དགྲ་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཡོང་བར་བྱེད་པ་དང་། ནང་གི་ཆབ་སྲིད་

ལུགས་བཞིན་སྐྱོང་ནས་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་བྱེད་པ། ཚེ་ཕྱི་མིའི་དོན་དུ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་བཅས་གསུམ་མོ།།

 མི་མཛད་པ་གསུམ་ནི། དད་པ་མེད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ཅན་ལ་དམ་པའི་ཆོས་མི་བཤད་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལས། ནོར་གྱི་ཆེད་དུ་མི་བཙོང་པ་དང་། མི་གཤིས་ངན་པའི་རིགས་དང་། བྲན་གཡོག ང་

རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ནི་དཔོན་དང་ལས་སྣེར་བསྐོ་གཞག་མི་བྱེད་པ་བཅས་གསུམ་ཡིན།

 བསྟོད་པ་གསུམ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔའ་བོའ་ིལས་བྱེད་མཁན་དང། མཛངས་པའམ་གསར་

གཏོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མཁས་པ། དེ་བཞིན་གཟེངས་སུ་མཐོ་བའི་ལས་བྱེད་མཁན་བཅས་ལ་རང་རང་གི་བྱས་རྗེས་དང་

མཐུན་པའི་གོ་གནས་སམ། ཐོབ་ཐང་ཕུལ་ནས་བསྟོད་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བསྟོད་ན། རྗེས་ནས་ལེགས་པའི་

ལས་བྱེད་མཁན་མི་ཡོང་བར་བཤད། 

 དམད་པ་གསུམ། དམག་ས་ནས་དགྲ་ལ་མགོ་སྒུར་མཁན་དང་། བྲོས་བྱོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མགོར་ཝ་མོའ་ི

རྔ་མ་གཡོགས་ནས་དམའ་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་དཔའ་བོ་དང་སྡར་མ་དབྱེ་འབྱེད་མི་ནུས། དེ་

བཞིན་ངན་པ་རྣམས་ལ་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནི་ཁྲིམས་ཀྱིས་གཅུན་དགོས། དེ་ལྟར་མ་

བྱས་ན་ལང་ཤོར་དུ་སོང་ནས་དྲན་ཤེས་མི་བསྟེན་པ་དང་། ལས་ཀ་ངན་པ་བྱེད་རྒྱུར་མཚམས་མི་འཇོག་པ་ཡིན།

 མི་མནར་པ་གསུམ་ནི། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་མ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་མི་གཏོང་ཞིང་། གལ་ཏེ་མནར་ན་འཕྲལ་

ཕུགས་གཉིས་ཀར་གནོད་པ་དང་། ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མི་མནར་བར་བྱམས་སྐྱོང་བྱ་དགོས། 

ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་མནར་གཅོད་བཏང་ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཕ་མར་མི་མོས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཟད། དགྲ་བོས་ཀྱང་འཕྱ་དམོད་བྱེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་བཟའ་གྲོགས་མི་མནར་བ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་བཟའ་གྲོགས་མནར་ན་ཞིང་ཕྱུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་། ཕྱི་ནང་

གི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་འཐུས་ཤོར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས་དེ་རིགས་སྤང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་བཟོས། 

 དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཆེན་བདུན་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

སྲ་བརྟན་བཟོས། 

 དེས་ན་ཁྲིམས་ཕྲན་སོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནི་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁྱེར་སྟངས་དང་། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ལམ་ལུགས་སྐོར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དགུང་བློན་ནས་ཡང་ཁེང་བར་ཁྱད་པར་མེད་པར་བརྩི་སྲུང་དགོས་པར་མ་ཟད། དེ་

དག་དང་འགལ་ན་བཙན་པོའ་ིགཞུང་གིས་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད། 
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༡. ཁོད་སོ་དྲུག་རྒྱལ་པོ་སུས་གཏན་འབེབས་མཛད་དམ།

༢. ཁོད་སོ་དྲུག་ལ་དོན་ཚན་ཆེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད།

༣. བློན་པོ་དགུའི་ནང་ནས་རིམ་པ་མཐོ་ཤོས་དེ་སུ་ཡིན། 

༤. བཙན་པོའ་ིཆབ་འབངས་ལ་རིགས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། 

༥. དམག་རྟ་དང་དམག་དར་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༦. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་རིགས་སུས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད།  

༧. ཞང་བློན་ག་ཚོད་ཡོད།

༨. ཞང་གསུམ་སུ་སུ་ཡིན ། 

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ དགུང་བློན་ཆེན་པོ།

༢ བཀའ་བློན་ཆེན་པོ་

༣ གཡོ་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག

༤ གཡས་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག

༥ རུ་ལག་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག

༦ དབུ་རུ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག

༧ དམག་སྡེ།

༨ ཁྲལ་སྡེ།

སྤང་ལ་མེ་མཆེད་པ་ལྟ་བུ།

རྒོད།

གངས་ལ་སེར་བ་འགྲིམས་པ་ལྟ་བུ།

གསེར་ཡིག་ཆེན་པོ

གཡུང་།

མཚོ་ལ་གངས་བབས་པ་ལྟ་བུ།

གཡུ་ཡིག་ཆེན་པོ།

མཚོ་ལ་སྦྲང་མ་བབས་པ་ལྟ་བུ།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།
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བསྐྱར་སྦྱོང་།

  བྱེད་སྒོ

༡། བཙན་པོའ་ིསྐབས་གྲལ་རིམ་ཇི་ལྟར་དབྱེ་བའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢། བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་ད་ལྟའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དབར་འདྲ་བའི་ཆ་དང་། མི་འདྲ་བའི་ཆ་གང་ཡོད་

སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༣། ཞང་བློན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་དེ་དེང་གི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་འདྲ་བའི་

ཆ་གང་ཡོད་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱོས།

༤། གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ནས་གཅིག་གི་སྐོར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད་དགོས།

 ཀ) དམག་གི་རུ་དར། 

 ཁ) རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ། 

 ག) གྲལ་རིམ་དང་ཡིག་ཚང་།

 

༡. ཁོད་སོ་དྲུག་ལས་དོན་ཚན་ཆེ་བ་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།

༢. གྲལ་རིམ་མཚོན་བྱེད་ཡིག་ཚང་གང་འདྲ་གནང་ཡོད།  

༣. བསྟོད་པ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན།

༤. མཛད་པ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན།

༥. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་རིགས་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་གནང་གི་ཡོད།
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 ཕྱི་ལོ་༨༤༢ ལོར་རྒྱལ་པོ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་བཀྲོངས་རྗེས། བོད་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་

ཡོངས་ལ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་མཇུག་རྫོགས། དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣ ལོར་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་

པས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དབང་མ་བསྒྱུར་བར། ལོ་༤༡༡ རིང་བོད་ཁམས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

རྣམས་སུ་སྐབས་དེ་ལ་བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ཞེས་བརྗོད།

 འུ་དུམ་བཙན་པོའ་ིབཙུན་མོ་ཆུང་བར་སྲས་ཤིག་འཁྲུངས་ཤིང་། མཚན་ལ་གནམ་སྡེ་འོད་སྲུངས་ཞེས་གསོལ། 

དེའི་ཚེ་བཙུན་མོ་ཆེན་མས་ཀྱང་བྱིས་པ་མལ་འབྱར་ཞིག་བཙལ་ཏེ། རང་ལ་སྐྱེས་ཁུལ་བྱས། བློན་འབངས་རྣམས་ལ་བསྟན་

པས་མདང་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིས་པར་སོ་སྐྱེས་འདུག་ཅེས་ཡིད་མ་ཆེས་ཀྱང་། བཙུན་མོ་ཆེན་མའི་གཙོ་འཁོར་དབང་ཤུགས་ཆེ་

བས། ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་བརྟན་དུ་ཆུགས་ཟེར་ནས། མཚན་ལའང་མངའ་བདག་ཡུམ་བརྟན་དུ་བཏགས།

 སྲས་དེ་གཉིས་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཡབ་བཀྲོངས་པས་རྒྱལ་སྲིད་སུས་སྐྱོང་གཏན་ཁེལ་མེད་པར་བརྟེན། བཙུན་

མོ་གཉིས་དང་སོ་སོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་བློན་འབངས་དབར་མ་འཆམ་པར་འགལ་བ་བྱུང་། འོད་སྲུངས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ཡུལ་

གྱར་ཏེ་གཡུ་རུའི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་བཟུང་སྟེ་གནས་པ་དང་། ཡུམ་བརྟན་ཕྱོགས་ཀྱིས་དབུ་རུའི་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་བཟུང་སྟེ་

གནས། ཕན་ཚུན་དབར་ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ལ་འཐབ་པས། མཐར་ཡུལ་སྡེ་ཆེ་ཆུང་མང་པོར་གྱེས་ཏེ་བོད་ཁམས་སིལ་བུར་

འཐོར། 

བོད་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ནང་ཁུལ་དུ་འགལ་ཟླ་བྱུང་རྗེས། འབངས་ཀྱིས་གྱེན་ལོག་བྱས་པ་དང་། མཐའི་ས་མཚམས་

རྣམས་བལྟ་སྲུང་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་མངའ་ཁོངས་རིམ་བཞིན་ཉམས་པ། ཡུལ་ཆུང་རེར་འགོ་པ་ཆུང་ཆུང་རེ་ཐོན་ནས་མངའ་

རིས་བཅད་བཟུང་བྱས་ཏེ། སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་ཁམས་དེ་ཁ་ཐོར་དུ་གྱུར། 

རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ།

 བོད་ཁམས་དུམ་བུར་བཅད་དེ་གདུང་རྒྱུད་སོ་སོས་ཡུལ་གྲུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་པས་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་མང་དུ་བྱུང། 

དེ་དག་ལས་གཙོ་ཆེ་བ་ནི། ཡུམ་བརྟན་དང་ཁྲི་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་ལྷ་སའི་རྒྱལ་རྒྱུད་བཙུགས། མངའ་བདག་འོད་

སྲུངས་སོགས་ཀྱིས་ཡར་ལུང་རྒྱལ་རྒྱུད་བསྐྱངས། འོད་སྲུངས་ཀྱི་ཚ་བོ་སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་མངའ་རིས་རྒྱལ་

རྒྱུད་བསྐྱངས། སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་གྱི་བཙུན་མོ་ཅོག་རོ་བཟའ་ལ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་པ་ལས། ཆེ་བ་དཔལ་ལྡེ་རིག་པ་

མགོན་གྱིས་མང་ཡུལ་བཟུང་ཞིང་། དེའི་རྒྱུད་པས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་བཙུགས། བར་བ་བཀྲ་ཤིས་ལྡེ་མགོན་གྱིས་སྤུ་

རངས་བཟུང་བ་དང་། ཆུང་བ་ལྡེ་གཙུག་མགོན་གྱིས་ཞང་ཞུང་བཟུང་སྟེ། ཕྱིས་སུ་གུ་གེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་བྱོན། མདོ་སྨད་ཙོང་

ཁའི་ཡུལ་དུ་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་ལྷ་སྲས་ཁྲི་ལྡེ་བྱ་བས་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རྒྱུད་བཙུགས་ཏེ། ཙོང་ཁ་སྡེ་

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་གཙོས། མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་བྱས། གཞན་ཡང་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་ལིས་ཡོན་ཧོ་སོགས་ཀྱིས་

མི་ཉག་རྒྱལ་རྒྱུད་བཙུགས་པ་སོགས། བོད་ཁམས་ཀུན་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་དང་དཔོན་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་།

བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས། 3
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 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་ཞེས་གྲགས་པ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་བའི་དུས་སྔ་

ཕྱི་གཉིས་ལ་ཟེར་ཞིང་། བསྟན་པ་སྔ་དར་ནི་ཡོངས་གྲགས་སུ་དུས་རབ་བདུན་པར་ནང་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་པ་ནས། འུ་

དུམ་བཙན་པོས་བསྣུབས་པའི་བར་ལ་ངོས་འཛིན། 

 བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ནི། འུ་དུམ་བཙན་པོས་ཆོས་བསྣུབས་རྗེས་དབུས་ནས་གཡོ་དགེ་བའི་འབྱུང་གནས་དང། 

གཙང་རབ་གསལ། དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་སྟེ། ཡོངས་གྲགས་སུ་དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་མམ་མཁས་པ་མི་གསུམ་དུ་

གྲགས་པ་འདི་དག་གིས་ འདུལ་བའི་གླེགས་བམ་

བསྣམས་ནས་སྨད་དུ་བྱོན། དེ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་ནས་མུ་

གཟུ་གསལ་འབར་བྱ་བ་ རབ་ཏུ་བྱུང་བས། མཚན་

ལ་དགེ་བ་རབ་གསལ་དུ་ གསོལ། ཐུགས་རིག་

བཀྲ་བས་ཕྱིས་སུ་དགོངས་ པ ་ རབ ་གསལ ་ཞེས ་

གྲགས། ཁོང་གིས་འདུལ་ བའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཟམ་མི ་

ཆད་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་ ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཉག་

ཕྲ་བའི་མེ་རོ་མདོ་ཁམས་ སྨད་ནས་སླར་གསོས་

པས། དབུས་གཙང་གི་མི་ བཅུས་སྨད་ནས་སྡོམ་

རྒྱུན་བླངས་རྗེས། ཕྱིས་ དབུས་སུ་སླེབས་ནས་

དགེ ་ འདུན ་གྱི ་སྡེ ་སླར ་ ཚུགས་པ་དང། ནང་པའི་

བསྟན་པ་སླར་ཡང་བོད་དུ་ དར་འགོ་བརྩམས་སོ།། 

 གཞན་ཡང་སྟོད་ མངའ་རིས་དང་དབུས་

གཙང་ཕྱོགས་ནས་བསྟན་ པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡིན་

ཏེ། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ དུས་སུ། ལ་ོཙཱ་བ་རིན་

ཆེན་བཟང་པོས་འཕགས་ ཡུལ་ནས་པཎྜིཏ་དུ་མ་

སྤྱན་དྲངས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ ཀྱི་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སྡེ་

བཞིའམ་ཁྱད་པར་དུ་ཡོ་ག་དང་གསང་འདུས་སྐོར་གྱི་ཆོས་མང་པོ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་གདན་འདྲེན་རྒྱུའི་འབད་པ་དུ་མ་གནང་། ཁོང་གི་དབོན་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཁུ་

བོའ་ིཞལ་ཆེམས་བཞིན་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་དང་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ལ་གསེར་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཇོ་བོ་རྗེ་གདན་

འདྲེན་དུ་བརྫངས། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་《བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན།》སོགས། གཞུང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་

བསྟན་པ་དར་སྤེལ་གནང་སྟེ། བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའི་གཞི་བཏིངས། ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་གཙོ་བོ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་

བའི་འབྱུང་གནས་དང། རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། ཁུ་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་བཅས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ནང་པའི་བསྟན་པ་དང། སྒྲ་དང། ཚད་མ། གསོ་རིག་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་བྱས་རྗེས་

ཆེན་པོ་འཇོག་གནང་མཛད།  

བསྟན་པ་ཕྱི་དར།
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