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སྲིད་སྐྱོང་མཁན། 

ས་སྐྱ་པ།  

ཕག་གྲུ་པ། 

རིན་སྤུངས་པ།  

སྡེ་པ་གཙང་པ།  

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་།  

སྲིད་བསྐྱངས་ལོ། (ཕྱི་ལོ)

༡༢༥༣-༡༣༥༨

༡༣༥༨-༡༤༩༨

༡༤༩༨-༡༥༦༦

༡༥༦༦-༡༦༤༢

༡༦༤༢-༢༠༡༡

སྲིད་བསྐྱངས་ཡུན། 

ལོ་༡༠༥

ལོ་༡༤༠

ལོ་༦༨ 

ལོ་༧༦

ལོ་༣༦༩ 

བོད་སིལ་བུའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་མཁན་རིམ་པར་བྱུང་བའི་རེའུ་མིག

ལོ་ཚིགས་གལ་ཆེན་ཁག

ཕྱི་ལོ་༡༢༠༠ ཙམ་ནས་སོག་པོའ• ་ིདབང་ཤ གས་བོད་ལ་སླེབས་འགོ་ཚུགས།

ཕྱི་ལོ་༡༤༠༩ ལོར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གསར་དུ་ཚུགས།• 

ཕྱི་ལོ་༡༧༢༨ ལོ་ནས་མན་ཇུ་དཔོན་དམག་བོད་དུ་བཅའ• ་སྡོད་འགོ་ཚུགས། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལོར་ཨིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་བོད་ལ་སླེབས།• 

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོར་བོད་དང་ཕྱི་སོག་དབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག• 

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོར་བོད་སྡོད་མན་ཇུ་དཔོན་དམག་ཡོངས་རྫོགས་མཐའ• ་སྤྲོད་བྱས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༤ ལོར་བོད་རྒྱ་ཨིན་གསུམ་དབར་ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག• 
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 ཕྱི་ལོ་༨༤༢ ལོར་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཞེ་གཉིས་པ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་བཀྲོངས་པ་ནས་ལོ་ངོ་

༤༡༡ རིང་བོད་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་མངའ་ཐང་སྐྱོང་མཁན་མེད་པར་ལུས་པས། དེ་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་བོད་སིལ་

བུའི་དུས་སྐབས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་ནང་སྦྱངས་ཟིན་པ་རེད། 

 འདིར་བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་མཁན་ས་སྐྱ་པ་

དང་། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ། རིན་སྤུངས་པ། གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་བཅས་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། མཐར་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཙུགས་ཚུལ་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ ། 

 

 ཕྱི་ལོ་༡༠༧༣ ལོར་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་དབོན་པོ་རིའི་འདབས་སུ་ས་

གཟིགས་གནང་སྐབས། ཁོང་

གིས་དབོན་པོ་རི་གླང་ཆེན་

ཉལ་བ་དང་འདྲ་བའི་མཁལ་

ཁུང་གཡས་པའི་ཐད་ནས་

ས་དཀར་ཞིང་སྣུམ་ལ་ཆུ་

གཡས་སུ་འབབ་པ་སོགས་

ཀྱི ་བཀྲ་ཤིས ་དགེ ་མཚན་

དུ་མ་དང་ལྡན་པ་མཁྱེན་

ཏེ། དེར་དགོན་པ་ཞིག་ཕྱག་

བཏབ། དགོན་པ་དེའི་མིང་

ལ་ཡུལ་དེའི་སའི་ཁ་དོག་ལ་

གཞིགས་ནས་ས་སྐྱ་དགོན་

ཞེས་བཏགས། དེ་ནས་བཟུང་

ས་སྐྱ་དགོན་གྱི ་གདན་ས་

འཛིན་མཁན་རིམ་པར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་པ་ཡིན། 

སློབ་ཚན་བདུན་པ། ས་སྐྱ་པ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

དཔེ་རིས།  ༧་༡  སྔ་མོའ་ིདུས་ཀྱི་ས་སྐྱ་དགོན་པ། 

དང་པོ། ས་སྐྱ་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣-ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨)

༡༽ ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ།
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 ཕྱི་ལོ་༡༢༠༠ ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་སོག་པོའ་ིདྲག་ཤ གས་སླེབས་འགོ་ཚུགས། སྐབས་དེར་སྡེ་

དཔོན་དང་ས་བདག་སོ་སོས་ཡུལ་གྱི་བདག་དབང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་བརྡབ་གསིག་མི་ཡོང་ཆེད། ངོ་སྲུང་ལྟ་བུར་

འདབ་ནོར་ཞེས་རྟེན་ཆས་ཆུང་ཙག་རེ་སྤྲད་པ་དེས་རེ་ཞིག་གོ་ཆོད་པ་ལྟར་དབང་བསྒྱུར་གྱི་དྲག་ཤ གས་ཆེན་པོ་

མ་བྱུང་། འནོ་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་སོག་རྒྱལ་ཆིང་གེ་སེ་ཁཱང་གྲོངས་པའི་གཏམ་དེ་བོད་མི་ཚོས་ཐོས་པས། ལོ་འགའ་ཤས་

རིང་འདབ་ནོར་སྤྲོད་མཚམས་བཞག   དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྲས་གོ་ཏན་ཁཱང་ཁྲོས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༡༢༤༠ ལོར་སོག་དམག་

ཁྲི་ཚོ་གསུམ་དྲངས་ཏེ། རྭ་སྒྲེང་སོགས་དགོན་པ་མང་པོ་མེར་བསྲེགས་པ་དང་། བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་

དང་འཕྲོག་བཅོམ་གྱིས་གནས་བབ་མི་བདེ་བའི་བརྡབ་གསིག་ཆེན་པོ་བཟོས།

   

 ཕྱི་ལོ་༡༢༤༤ ལོར་གོ་ཏན་ཁཱང་གིས་གསེར་ཡིག་པ་རྡོར་སྲི་མགོན་སོགས་བཀའ་ཤོག་དང་འབུལ་བ་གྱ་

ནོམ་པ་བཅས་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་ལམ་གྱི་གནད་སྟོན་

པར་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས། ཁོང་གིས་ཚ་བོ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་ཕྱིར་ཁྲིད་དེ་ལང་ཇུ་ཞེས་

པའི་ས་ཆར་འབྱོར་སྐབས། གོ་ཏན་ཁཱང་སོག་ཡུལ་ནས་ཚུར་བྱོན་པའི་སྐབས་དང་ཁེལ་ཏེ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་

དང་། དེར་རྒྱལ་བློན་འབངས་དང་བཅས་པར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། ལས་འབྲས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་

སོགས་གསུངས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཚིམས་པར་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༢༤༧ ནས་༡༢༥༡ བར་ལོ་ངོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་རིང་

ས་པཎ་གྱིས་སོག་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱངས་ཏེ། དགུང་ལོ་༧༠ ཐོག་ལང་ཇུ་སྡེ་བཞིའི་ནང་ཚན་

སྤྲུལ་བའི་སྡེའམ་མེ་ཏོག་ར་བའི་སྡེ་རུ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། དེའི་ཕྱི་ལོར་གོ་ཏན་ཁཱང་ཡང་འདས། བསྐྱར་དུ་སོག་

དམག་བོད་ལ་སླེབས་ཏེ། མོན་མཁར་མགོན་པོ་གདོང་བཅོམ་ནས་མི་མང་པོ་བསད། རྒྱལ་ཚ་དང་ཇོ་འབར་ཟེར་

བའི་བོད་ཀྱི་མི་ཆེན་གཉིས་ཀྱང་བཀྲོངས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣ ལོར་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་ངམ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཁྲིར་ཕེབས། སྐབས་དེར་འཕགས་པ་བློ་

གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་དང་། ཁཱང་གིས་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས། དེར་རྒྱལ་པོ་དང་

བཙུན་མོ ་གཙོས་རྒྱལ་བློན་

སྐལ་ལྡན་ཉེར་ལྔ་ལ་ཡི་དམ་

ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལན་

གསུམ་གྱི་བར་བསྐུར། དེ་ནས་

བཟུང་སོག་ཡུལ་དུ་གསང་

སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་

པ་དབུ་བརྙེས། རྒྱལ་པོས་

དབང་དང་པོའ་ིཡོན་དུ་བོད་

༢༽ སོག་པོའ་ིདྲག་ཤ གས་བོད་ལ་ཐོག་མར་སླེབས་པ། 

 ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དང་། ཁོང་

གི་སྲས་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ། རྗེ་བཙུན་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསུམ་རྟེན་དགེ་བསྙེན་ཡིན་

སྟབས། དཀར་པོ་གསུམ་ཟེར། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་

འཕགས་པ་གཉིས་རྟེན་དགེ་སློང་ཡིན་པས། དམར་པོ་གཉིས་ཟེར། 

འདི་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་ཟེར། 

༣༽ བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།
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ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ། གཉིས་པའི་ཡོན་དུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ། གསུམ་པའི་ཡོན་དུ་རྒྱའི་མི་ཡུར་ཆེན་པོ་ཕུལ། 

དེ་བཞིན་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ཏི་ཤྲི་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་བླའི་གོ་གནས་ཀྱང་ཕུལ་ཏེ། འགྲོ་

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་། སོག་རྒྱལ་ཀུབ་ལའི་ཁཱང་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་

རིང་ལ་བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས། 

 སྤྱིར་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའ་ིགདན་ས་པ་ཐོག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས། ས་སྐྱ་པ་ཞེས་བོད་ཁམས་ན་སྙན་

གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་། དེ་དུས་བོད་ཡོངས་ལ་ས་སྐྱ་པས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་མེད། ས་སྐྱའི་དཔོན་རབས་རིམ་

པས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་ནི། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་དུས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་

ཏེ། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣ ནས་

༡༣༥༨ བར་ལོ་ངོ་༡༠༥ ཡི་རིང་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་སོགས་ས་སྐྱའི་དཔོན་རབས་ཉི་ཤ ་ཡིས་བོད་ཁམས་

ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་། དེ་ནི་དུས་རབས་གཅིག་ལྷག་རིང་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་མེད་

པར་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་དགོས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་རིམ་གསར་

པ་ཞིག་གི་སོ་མཚམས་ཡིན། སྐབས་དེར་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ལ་ཁྲི་དཔོན་རེ་དང་། ཁྲི་དཔོན་རེའི་འགོ་ཏུ་སྟོང་

དཔོན་བཅུ་རེ་བསྐོས་ཤིང་། མདོ་སྟོད་སྨད་དུའང་དཔོན་བཞག་ནས་དབང་བསྒྱུར་བ་བྱུང་། 

 
 
 དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་འགོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༢༠༠ 

ཙམ་ནས་སོག་པོའ་ིདབང་ཤ གས་བོད་ལ་སླེབས་འགོ་ཚུགས་པ་

དང་བསྟུན་ནས། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་འགྲོ་

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྣམ་གཉིས་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་

དྲངས་པ་ལྟར་ཕེབས་པའི་བགོ་སྐལ་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ། སོག་རྒྱལ་

དབར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་དེ་ནི། ས་སྐྱ་

པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མཐུན་རྐྱེན་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལྟར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་མགོན་

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དབུ་བླ་རུ་བཀུར་བ་དང། བོད་ཀྱི་བདག་

དབང་ཡོད་ཚད་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་མཆོག་ལ་ཡོན་

བདག་གིས་བླ་མ་ལ་མཆོད་པའི་ཡོན་དུ་འབུལ་བའི་སྐྱེས་ལྟ་བུར་

ཕུལ་སྟབས། བོད་ལ་སོག་དམག་གི་དབང་བསྒྱུར་མི་སླེབས་པའི་

༤༽ ས་སྐྱ་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ། 

བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ།

 ལ་སྟོད་ལྷོ། ལ་སྟོད་བྱང་། གུར་མོ། ཆུ་མིག 

ཤངས། ཞ་ལུ་བཅས་གཙང་གི་ཁྲི་དྲུག་

དང་། རྒྱ་མ། འབྲི་གོང་། ཚལ་བ། ཐང་བོ་

ཆེ། ཕག་གྲུ། གཡའ་བཟང་སྟེ་དབུས་ཀྱི་ཁྲི་

དྲུག དབུས་གཙང་གི་མཚམས་སུ་ཡར་

འབྲོག་སྟག་ལུང་ཁྲི་སྐོར་གཅིག་བཅས་

ཡིན་ནོ། །

༥༽ ས་སྐྱ་པའི་དབང་ཤ གས་དར་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། 
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ཕན་ཐོག་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་སྐྱའི་དཔོན་རབས་ཉི་ཤ ས་བོད་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟོབས་ཤ གས་

ཀྱི་རླུང་རྟ་དར་བར་གྱུར།  

  འནོ་ཀྱང་། གནའ་ནས་ད་བར་དར་རྒུད་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ས་སྐྱ་པས་བོད་ཡོངས་

ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནས་ལོ་༡༠༥ འདས་རྗེས། ས་སྐྱའི་སྟོབས་ཤ གས་ཉམས་ཏེ་རིམ་གྱིས་མངའ་དབང་ཏའི་

སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལག་ཏུ་ཤོར། སྤྱིར་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བྱེད་པའི་སྟོབས་ཤ གས་ཉམས་

རྒུད་འབྱུང་རྐྱེན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་སྲིད་ནའང་། གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་སྐབས་དེར་ས་སྐྱའི་སྲིད་དབང་འཛིན་མཁན་

ནང་ཁུལ་དུ་དབང་ཆ་འཕྲོག་རྩོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་པོ་བྱུང་སྟེ་སྟོབས་ཤ གས་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

 
 

 
 

 ས་སྐྱ་པས་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་རིང་སྲིད་དབང་བཟུང་རྗེས། བོད་ཁམས་

གཅིག་གྱུར་གྱིས་མངའ་ཐང་སྐྱོང་བའི་དབང་ཤ གས་དེ་སྡེ་སྲིད་ཕག་གྲུ་པ་ལ་ཤོར། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨ ལོར་ཕག་

གྲུའི་ཁྲི་དཔོན་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨ 

ལོར་རིན་སྤུངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་པའི་སྟོབས་ཤ གས་མ་རྒྱས་བར་ལོ་ངོ་༡༤༠ ཙམ་གྱི་

རིང། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་མངའ་དབང་བསྐྱངས་པའི་དུས་སྐབས་ཡིན་ནོ།  ། 

 སྤྱིར་ཕག་གྲུ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་སྐབས་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་བྱུང་བའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པ་དང། དེར་

ཕག་གྲུའི་ཁྲི་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་སོགས་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། ཁྲི་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀྱི་སྐབས་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ར་སོན་པ་དང་། ས་སྐྱ་པས་ཁོང་ལ་སྟག་མགོ་ནོར་བུ་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐམ་ཀ་

བསྩལ་ཏེ་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་དཔོན་དུ་བསྐོས། རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁྲི་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཏའི་སི་ཏི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་སྤྲོད་འདོད་མེད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་མོད། 

ས་སྐྱ་ནས་བཀའ་བསྒྲགས་

ཏེ་གོ་ས་ནས་ཕབ་པས། ཏའི་

སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་སྣེ་གདོང་རྩིས་བླངས་

ཏེ་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་དཔོན་གྱི་གོ་

གནས་དངོས་སུ་བཟུང་། 

  ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨ ལོར་སྡེ་

སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུ་

གཉིས་པ། སྡེ་སྲིད་ཕག་གྲུ་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨-ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨)

༡༽ ས་སྐྱ་པའི་སྲིད་དབང་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚུལ། 

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། (༡༣༦༡-༡༤༨༥)

 དགེ་རྒན་མང་པོ་བསྟེན་ཏེ་ཆུང་དུས་ནས་

སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་གནང་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ནས་ལྕགས་རིགས་བསྡུས་ཏེ་

ལྕགས་བཞུ་རྡུང་བྱས་ནས། ཆུ་ཆེན་མང་པོར་ལྕགས་

ཟམ་༥༨ དང་། ཤིང་ཟམ་༦༠ ལྷག་བཙུགས་པས། 

སྐབས་དེའི་བོད་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སེལ་གནང་མཛད་སྟབས། གྲུབ་

ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྙན་

གྲགས་རྒྱས་པར་གྱུར།  
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བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ས་སྐྱ་པའི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ། 

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་དབང་བསྒྱུར་ཏོ། །  

 

  

 

 དབང་ཆ་འཕྲོག་རྩོད་ཀྱི་རིམ་པ་མང་པོ་བརྒྱུད་

དེ། མཐར་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་བོད་སྤྱི་ལ་མངའ་

བསྒྱུར་བའི་བདག་པོར་གྱུར། ཁོང་གིས་དྭགས་པོ་བཀའ་

རྒྱུད་པར་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་གསར་གཏོད་མཛད་ཅིང། 

བོད་ཡུལ་གང་སར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་

དང་མཐུན་སྦྱོར་གནང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད། རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡམས་པ། ཆུ་ཆེན་

ལ་ཟམ་པ་དང། ཀོ་གྲུ་གསར་འཛུགས། ལམ་འཕྲང་དབེན་

པ་ཅི་ཡོད་ལ་འཇིགས་སྐྱོབས། ཞིང་འབྲོག་མི་མང་ལ་དཔྱ་

ཁྲལ་ཆག་ཡང་། དབུས་གཙང་དང། མངའ་རིས་ཕྱོགས་ཀྱི་

ས་ཚིགས་རྣམས་ལ་རྫོང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརྩིགས་པ། བོད་

ཆོས་རྒྱལ་གོང་མའི་ལུགས་བཞིན་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ཁྲིམས་ལུགས་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་སོགས་སྲིད་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ཤིང། ཁོང་གི་དུས་སུ་བོད་ཁམས་ཡོངས་སྔར་

ལས་བདེ་སྐྱིད་དང་། ཞི་བདེ། 

དར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ལམ་དུ་

ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མཛད་རྒྱས་ཆེ་

བར་གྲགས་སོ།།

 

 

 གོང ་དུ ་གསལ་བ ་

བཞིན། ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨ ནས་

༡༤༩༨ བར་ལོ་༡༤༠ ཙམ་གྱི་

རིང་སྡེ ་སྲིད་ཕག་མོ ་གྲུ་པ་

 མི ་དབང ་གྲགས་པ ་རྒྱལ ་མཚན་

དང། དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁ་བཟང་པོ་གཉིས་

ཀྱིས་རྗེ ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ ་གཙུག་གི ་ནོར་

བུར་བསྟེན་ཏེ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གླང་

༡༤༠༩ ལོར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་

མོ་ཆེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ཉམས་གསོ་

བསྙེན་བཀུར་མཛད་པའི་སྦྱིན་བདག་གནང་

སྟེ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོ་གསར་འཛུགས་མཛད། དེ་ནས་

བཟུང་ལོ ་རེ ་བཞིན་བོད་ཟླ་དང་པོའ ་ིཚེས་

བཅོ་ལྔ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཞེས་སྲུང་རྩི་

བྱེད་སྲོལ་ཆགས། 

ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ། 

དཔེ་རིས། ༧་༢  ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨-༡༩༣༩ ཡས་མས་སུ་བསྒྲོན་པའི་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་པར། 

༢༽ སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་      

     མཚན་གྱིས་བོད་ཁམས་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་པ། 

༣༽ ཕག་གྲུའི་དབང་          

     ཤགས་ཉམས་ཚུལ། 
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རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་སྤྱི་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཡོད།  བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇམ་དབྱངས་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚནསོགས་དཔོན་

རབས་ལྔའི་རིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བརྟན་པོར་གནས་ཡོད་ཀྱང། 

གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རིང་ལ་རིན་སྤུངས་པའི་ལག་ཏུ་དབང་

སྣེ་ཤོར་ཏེ་བོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། མངའ་འགོ་གི་

ས་སྡེ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཤོར་བ་དང་། དུས་མི་བདེ་བ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་

སྲིད་ཉམས་དམས་བྱུང་།  

 མཐར་དབང་ཆ་འཕྲོག་རྩོད་ཀྱི་ནང་འཁྲུག་བྱུང་སྟེ། ཕག་གྲུའི་

མངའ་དབང་ཡོད་ཚད་རིན་སྤུངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་

སྟབས། ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨ ནས་རིན་སྤུངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཁམས་

ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་འགོ་བརྩམས་པ་རེད། 

 

 ཕྱི་ལོ་༡༤༠༨ ལོར་ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་

རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་དང། གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མོའ་ིཁྲི་དཔོན། ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིདཔོན་ཆེན་

བཅས་སུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཞིང་། རྗེས་སུ་རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ཡུན་རིང་བསྡད་པས། མི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་གནས་

ཤེལ་དམ་གནང་སྟེ། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མི་རྒྱུད་ལ་རིན་སྤུངས་པ་ཞེས་གྲགས།  

 

 

 ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མི་རྒྱུད་ལ་རིན་སྤུངས་པའི་གོ་མིང་འཇགས་རྗེས། རིན་སྤུངས་པར་རྫོང་

དཔོན་དང་ཁྲི་དཔོན་སོགས་ཀྱི་གོ་གནས་བདག་ཐོབ་རྒྱུན་མར་བྱུང་བ་དང་གཅིག  རིན་སྤུངས་པ་ནོར་བུ་

བཟང་པོའ་ིསྲིང་མོ་ཞིག་ཕག་གྲུ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བདག་མོར་བཞེས་ཏེ། ཕག་གྲུ་པ་དང་རིན་སྤུངས་

པའི་དབར་དབོན་ཞང་གི་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་གཉིས། ཕག་གྲུ་གོང་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གཤེགས་ཏེ། སྲས་སྐུ་

༡༽ ཕྱི་ལོ་༡༤༠༩ ལོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོས་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་

ཕྱག་བཏབ། 

༢༽ ཕྱི་ལོ་༡༤༡༦ ལོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་

ཐུགས་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་

ཤིས ་དཔལ་ལྡན་གྱིས ་འབྲས་སྤུངས་

དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ། 

༣༽ ཕྱི་ལོ་༡༤༡༩ ལོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་

ཐུགས་སྲས་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཤཱཀྱ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱིས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་ཕྱག་བཏབ། 

གལ་ཆེའི་ལོ་ཚིགས། 

གསུམ་པ། རིན་སྤུངས་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨-ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦)

༡༽ རིན་སྤུངས་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ།

༢༽ ཕག་གྲུ་པའི་སྲིད་དབང་རིན་སྤུངས་པའི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚུལ། 
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ན་ཕྲ་སྐབས་རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རོྡ་རྗེས་དཔོན་ཚབ་གནང་བ་དང་གསུམ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་

རིན་སྤུངས་པའི་དབང་ཤ གས་ཇེ་ཆེར་སོང་། 

 ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨ ལོར་རིན་སྤུངས་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེས་དམག་དཔུང་གཏོས་ཆེ་བ་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ས་དང་། པོ་ཏ་ལ་

སོགས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་བོད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར། དེ་ནས་བཟུང་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པས་བོད་

ཡོངས་ལ་མངའ་བསྒྱུར་པའི་སྲིད་དབང་རིན་སྤུངས་པའི་ལག་ཏུ་ཤོར། 

 

 ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨ ནས་༡༥༦༦ བར་ལོ་ངོ་༦༨ རིང་རིན་སྤུངས་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་མངའ་

བསྒྱུར་བར་གྲགས། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་གཅེན་ཆེ་བ་པད་མ་དཀར་

པོ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེས་བཀྲོངས་སྟབས། རིན་སྤུངས་པས་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ལ་དམག་

དྲངས། སྐབས་དེར་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ནི་རིན་སྤུངས་པའི་ཞབས་འབྲིང་བ་ཆིབས་དཔོན་དུ་གཏོགས་

པ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང་ཞིང་ཤག་པས་འབངས་གྱེན་ལོག་གིས་རིན་སྤུངས་པའི་མངའ་འགོ་ནས་བུད་དེ། པ་སྣམ་

ལྷུན་གྲུབ་ཁྱུང་རྩེ་དང་། རྫོང་གསར་ཕག་མོ་རི་སོགས་ས་སྡེ་རྫོང་ཁག་མང་པོ་དཔུང་ཤ གས་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་མཐར་

རིན་སྤུངས་པའི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཕྲོགས་པས། ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦ ལོ་ནས་རིན་སྤུངས་པའི་སྲིད་དབང་

མཇུག་བསྒྲིལ། 

༣༽ རིན་སྤུངས་པའི་དབང་ཤ གས་ཉམས་ཚུལ།

 རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་

མཆོད ་རྟེན ་ནི ་ཕྱི ་ལོ ་ ༡ ༤ ༡༨ 

ལོར་ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་

འཕགས་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་

ཏེ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་གིས་ཐོག་མར་

ཕྱག་བཏབ། 

དཔེ་རིས།  ༧་༣ རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་མཆོད་རྟེན།  

དཔེ་རིས། ༧་༤ རིན་སྤུངས་པའི་དུས་སྐབས་

སུ་བྱུང་པའི་རྡོ་བརྐོས། 

དཔེ་རིས། ༧་༥ རིན་སྤུངས་པའི་དུས་སྐབས་

སུ་དར་བའི་གཡང་ཊིའི་དངོས་ཆས། 
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 ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་གི་ནང་འདི་ལ་སྡེ་པ་གཙང་པ་དང་། གཙང་སྟོད་སྡེ་པ། གཙང་པ་རྒྱལ་པོ་སོགས་

མིང་འདོགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་ཐོག་མར་འཛིན་མཁན་ནི་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་

བརྟན་རྡོ་རྗེ་ཡིན། 

  ཞང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེར་རིན་སྤུངས་པའི་སྲིད་དབང་ནང་ཉམས་གསོག་རྒྱུས་ལོན་དང་གོ་གནས་

རིམ་འཛིན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། སྐབས་དེར་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིག་གྲགས་ཀྱི་གཅེན་ཆེ་བ་པད་

མ་དཀར་པོ་དང་ཞིང་ཤག་པའི་དབར་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སྟེ་ཞིང་ཤག་པས་བཀྲོངས་སྟབས། རིན་སྤུངས་པས་ཞིང་

ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ལ་དམག་དྲངས་ཤིང་། ཞིང་ཤག་པས་འབངས་གྱེན་ལོག་བྱས་ཏེ་མྱང་སྟོད་དུ་རིན་

སྤུངས་པ་དང་འཐབ་པས། པ་སྣམ་རྫོང་ཡོངས་རྫོགས་མངའ་འགོ་ཏུ་ལོན་པ་མ་ཟད། རིན་སྤུངས་པའི་བདག་ཐོབ་

ཆ་ཚང་ལག་ཏུ་སོན་ཏེ་སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་བཙུགས། 

 

 

 སྡེ་པ་གཙང་པའི་དཔོན་རབས་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོའ་ིསྐབས་༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་དང་། བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོ། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ། སྐྱིད་ཤོད་སྡེ་པ། སྟག་རྩེ་སྡེ་པ་སོགས་ལ་ཆོགས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་དབང་གིས་

སུན་གཙེ་ཡང་ཡང་བྱས་པས། སྡེ་བ་སྐྱིད་ཤོད་པ་སོག་ཡུལ་དུ་བྲོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིཡབ་

ཟ་ཧོར་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་བཙོན་ཁང་དུ་བཀྲོངས། 

 འབྲས་སྤུངས་གཟིམ་ཁང་འགོ་མའི་སྡེ་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་དང་། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་སྦྱིན་

བདག་སྟག་རྩེ་སྡེ་པ་ཡབ་སྲས་བཀའ་གྲོས་ཀྱིས་སོག་པོ་ཨོ་རོད་ཚོ་བ་བཞི་ལ་སྐྱབས་རོགས་ཞུས་པ་ལྟར། གུ་ཤྲིར་

ཁཱང་གི་དམག་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢ ལོར་སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་ཡོངས་སུ་ཕྲོགས་ཏེ། ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་

ཆེན་པོ་བོད་ཡུལ་ཧྲིལ་པོའ་ིཆོས་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ནས། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བའི་ཆབ་

སྲིད་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས། གུ་ཤྲིར་ཁཱང་ལ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཆོ་ལོ་

དང་ཐམ་ག་བསྩལ་ཏོ། ། 

བཞི་པ། སྡེ་པ་གཙང་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦-ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢)

༡༽ སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་བཙུགས་ཚུལ། 

༢༽ སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་ཉམས་ཏེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དབུ་བརྙེས་པ། 
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དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། 

 ས་སྐྱ་པ་ནི་བོད་དུ་དར་བའི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན་

ཅིང་།  རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིནང་འཁོན་དཀོན་ཅོག་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པས་སྲོལ་གཏོད། 

 འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་དགོན་པ་ཐོག་མ་ཕྱག་འདེབས་ཡུལ་གྱི་སའི་ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་ཡིན་པས། 

དགོན་པའི་མཚན་ ལ་ས་སྐྱ་དགོན་

དང་། ཕྱིས་སུ་ གྲུབ་མཐའི་རང་

ལུ ག ས ་ འ ཛི ན ་ པའི་མིང་ལའང་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ པ ་ཞེས ་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པ་ཡིན།

 སྤྱི ར ་ གསུང་ངག་ལམ་

འ བྲ ས ་ ཆོ ས ་ ཀྱི ་ སྙིང ་པོར ་བྱེད ་

པའི ་རིང་ལུགས་ འ ཛི ན ་ མ ཁ ན ་

རྗེ ས ་ འ བྲ ང ་ ས ་ ཆེན་ཀུན་དགའ་

སྙི ང ་ པོ ་ སོ ག ས ་ གོང་མ་རྣམ་ལྔས་

ད ར ་ རྒྱ ས ་ སུ ་ བཏང། 

 ལ མ ་ འབྲས་ནི་ས་སྐྱ་

པ འི ་ ཟ བ ་ ཆོ ས ་ གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་སྟེ། ལམ་ འབྲས་བུ ་དང ་

བཅས་པ་ཐོག་མར་ གྲུབ་ཆེན ་བིར ་

ཝ་པས་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ རྒྱུད ་ལ ་བརྟེན ་

ནས་ལམ་འབྲས་ རྡོ ་ རྗེ འི ་ ཚི ག ་

རྐང་དང༌། རྒྱུད་ ཀྱི་བཤད་བཀའ་

བསྡུས ་པ ་དང ༌ ། ལམ་འབྲས་བུ ་

དང༌བཅས་པའི ་ ག ད མ ས ་ ང ག ་

རྣམས་ནག་པོ་པ་དང་ཊོམ་བྷི་པ་ལ་གནང༌། དེ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་བོད་དུ་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་དང༌། དེས་

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་གནང༌། ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་ཆོས་སྒོ་སྐྱེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ས་སྐྱར་བྱོན་ཏེ་

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ལམ་འབྲས་ཉེ་བརྒྱུད་སྦས་བཤད་བསྩལ། དེས་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དང་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན། དེ་ནས་ས་པཎ་དང༌། འགྲོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་སོགས་ལས་རིམ་བཞིན་དར་བའ།ོ ། 
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 བཀའ་བརྒྱུད་པ་ནི་བོད་དུ་དར་བའི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་ལྔའི་ནང་གསེས་

ཤིག་ཡིན་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་གདམས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་པས་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཞེས་གྲགས་ལ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་ནི་ལྷོ་བྲག་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

ཡིན།

 གྲུ བ ་ ཆེན ་ཏེ ་ལོ ་པ ་ལ་

བ ཀ འ ་བ བ ས ་ བཞིའི ་གདམས ་

པ་ཡོད་པ་དང། བ ཀ འ ་ བ བ ས ་

བཞིའི་གདམས་ པ ་ཆ ་ཚང་བ ་ལྷོ ་

བྲག་མར་པ་ལོ་ ཙཱ་ལ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། 

མར ་པས ་པཎ ་ ཆེན་ནཱ་རོ་པ་དང་། 

མངའ་བདག་མེ་ ཏྲི་པ། དཔལ་ཞི་བ་

བཟང་པོ། གྲུབ་ ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་

པོ་བཅས་བླ་མའི་ གཙོ་བོ་བཞི་དང། 

གཞན་ཡང་པཎྜི་ ཏ་དང། གྲུབ་ཐོབ་

མཁའ་འགྲོ ་མ ་ སོགས་བླ་མ་བརྒྱ་

དང་བདུན་ཅུ ་ ལྷག་ཙམ་བསྟེན་

ནས་གསན། 

 དེ་ནས་ བོད་དུ་ཕེབས་རྗེས་

བ ཀ འ ་བ བ ས ་ བཞིའི ་གདམས ་

པ་རྣམས་འཆད་ སྤེ ལ ་ མ ང ་ དུ ་

མཛད་པ་ལས། མ ན ་ ང ག ་ ད ང ། 

བ ཤ ད ་ རྒྱུ ད ་ འཛིན་པའི་སློབ་མ་

ཀ་ཆེན་བཞི་སྟེ། མི་ལ་རས་པ་དང། 

མེས་སྟོན་ཚོན་ པོ། རྔོག་ཆོས་སྐུ་རྡོ་

རྗེ། མཚུར་སྟོན་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་བཅས་བྱུང་ཞིང། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་དེའི་སློབ་མ་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་

ལྷ་རྗེ་ནས་བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་བརྟེན། 

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་བཅས་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན། 

དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད་པ། 
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དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

གཉིས་པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས། 

གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ། 

༡༽ བོད་དུ་སོག་པོའ་ིདྲག་ཤ གས་ཐོག་མར་སླེབས་ཚུལ་བྲིས། 

༢༽ བོད་སོག་དབར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་བྲིས།

༣༽ ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྗེས་གཙོ་བོ་བྲིས། 

༤༽ ས་སྐྱ་པ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྐོར་མདོར་ཙམ་བྲིས། 

སྦྱོང་ཚན། 

  ༡། ས་སྐྱ་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་པའི་དུས་ཡུན།                      ལོ། ༧༦             (ཕྱི་ལོ་༡༢༥༣-༡༣༥༨)

  ༢། ཕག་གྲུས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་པའི་དུས་ཡུན།                ལོ། ༦༨               (ཕྱི་ལོ་༡༣༨༣-༡༤༩༨)

  ༣། རིན་སྤུངས་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་པའི་དུས་ཡུན།           ལོ། ༡༤༠              (ཕྱི་ལོ་༡༤༩༨-༡༥༦༦)

  ༤། གཙང་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་པའི་དུས་ཡུན།                ལོ། ༡༠༥              (ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦-༡༦༤༢)

ལོ། ༧༦

ལོ། ༦༨

ལོ། ༡༠༥

ལོ། ༡༤༠

ས་སྐྱ་པ་དང་། ཕག་གྲུ། རིན་སྤུངས། སྡེ་པ་གཙང་པ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཉམས་ཚུལ་སྐོར་ལ་ཞིབ་ལྟ་• 

བྱས་ཏེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་རེས་ཀྱིས་སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

རེས་བྱོས། 
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བཞི་པ། ཟུར་ལྟའི་དེབ།  

<<བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས།>>• 

<<དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།>>• 

<<བོད་ཀྱི་གནས་བབས།>>• 


