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སློབ་ཚན་དང་པོ།   ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་བོད། 
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དེ་ལྟར་འབོད་དོན་ནི།	 རང་རེའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ས་བབ་

མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས་ཡིན་ཏེ།	 བོད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ནི་

མི་ཊར་༡༩༠༠ ཡིན།	 བོད་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་

ཡིན་ནའང།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་ས་བབ་དང་རི་རྒྱུད་མཐོ་ཤོས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་

ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ལས་དམའ་བ་ཡོད།

	 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ནི་ལྷ་ས་ཡིན་ལ།	 ལྷ་ས་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ས་བབ་
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སུ་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ནི་གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན།		

	 བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

མངའ་ཁོངས་སུ་དབུས་གཙང་དང་།	 མདོ་སྟོད།	 མདོ་སྨད་བཅས་བོད་ཀྱི་ས་

ཁྱོན་ཡོངས་རྫོགས་གཏོགས།	

	 བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་༢.༥	

ཡོད།	 དེ་ནི་ཧྥ་རན་སེའི་ས་ཁྱོན་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་བཞིས་ཆེ་བ་དང།	 ཉི་ཧོང་

གི་ས་ཁྱོན་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆེ་བ་ཡོད།	 བོད་ས་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུ་

རོབ་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་གྱི་༡/༤ ལྷག་ཟིན་གྱི་ཡོད།		

	 བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མི་འབོར་ས་ཡ་༦	 ལྷག་ལས་མེད་པས།	 བོད་ནི་

མི་འབོར་ཉུང་ལ་ས་ཁྱོན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའང་ངང་གིས་རྟོགས་

ཐུབ།	

	 དེ་བཞིན་རི་དང་།	གཙང་པོ།	མཚེའུ།	རྩི་ཤིང་།	ནགས་ཚལ།	སྲོག་

ཆགས།	 གཏེར་ཁ་སོགས་རང་བྱུང་གི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་

ཡོད།	

བོད། 

རྒྱལ་ཁབ། 

མི་འབོར། 

ས་ཁྱོན། 

རྒྱལ་ས། 

སྐད་ཡིག  

ཆོས་ལུགས། 

བོད། 

༦༠༠༠༠༠༠

ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་

ས་ཡ་༢.༥

ལྷ་ས། 

བོད་ཡིག 

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས། 

རྒྱལ་དར། 

རྒྱལ་རྟགས།  

ས་ཁྲ།  
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ཌ་ཝི་ཌི་ནིལ་(Alexandra Davidi-

Neel)	 ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༢༤	 ལོར་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་རེད།	

སྐབས་དེ་ནི་བོད་མི་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་

མིར་འབྲེལ་བ་མེད་ལ།	 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་

མི་ཚོ་བོད་མི་ལའང་འབྲེལ་བ་མེད་

པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང།	

ཁོ་མོ་ནི་བོད་ལ་འབྱོར་བའི་ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་

པ་མ་ཟད།	 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་

བཅར་འདྲི་ཡང་བྱས་མྱོང་མཁན་

ཞིག་ཡིན།

དཔེ་རིས། ༡.༡ ཌ་ཝི་ཌ་ནེལ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

དཔེ་རིས། ༡.༢ འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་སྟེང་མངོན་པའི་བོད། 
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བོད་ཁམས་ཆགས་ཡུལ།	(Locational Setting of Tibet)

		 འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བལྟས་ཚེ།	 རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་བོད་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཕྱེད་བྱང་མའི་འཕྲེད་ཐིག་གི་

ཚད་	260N ནས་	400N བར་དང་།	གཞུང་ཐིག་གི་ཚད་	780E ནས་	1050E ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཆགས་ཡོད་ལ།	དེ་ནི་ས་བབ་

མཐོ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེ་དང་།	ས་ཁམས་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་དབུས་སུ་ཁེལ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ནམ་ཟླ།	(Climate of Tibet)

	 བོད་ཀྱི་ནམ་ཟླ་ལ་དུས་བཞིར་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ།	 བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་དགུན་

ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་ཁ་བ་འབབ་ལ་གྲང་ངར་ཆེ་བས་ས་ཆུ་འཁྱགས་པས་སྡོམ་པར་བྱེད།	 དཔྱིད་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་དྲོ་གྲང་

སྙོམས་པས་ས་ཆུ་རིམ་བཞིན་དྲོས་པར་འགྱུར།	 	 དབྱར་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་གནམ་གཤིས་དྲོ་ལ་ཆར་ཆུ་དུས་ལྟར་འབབ།	

སྟོན་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་འབྲུ་སྣ་དང་ཤིང་ཏོག་རིགས་ཀྱི་འབྲས་བཟང་སྨིན་པར་འགྱུར།	

	 བོད་ཀྱི་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ནི་	 1oC ཡིན།	 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།	 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་པའི་ནང་གི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་	 0oC	ཡིན་པ་དང་།	 ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་གི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་	 17oC ཡིན་

ལ།	ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་	7.5oC ཡིན་པ་རེད།	དབྱར་དུས་ཞོགས་པ་ཉི་མ་མ་ཤར་སྔོན་ལ་དྲོད་ཚད་	3oC ཡིན་

ནའང།	 ཉིན་གུང་དྲོད་ཚད་	 27oC ལ་འཕར་བ་དང་།	 དགོང་དྲོ་ཉི་མ་ནུབ་ལ་ཡོལ་མ་ཐག་ནས་གློ་བུར་དུ་དྲོད་ཚད་དམའ་

རུ་འགྲོ་ངེས།	

བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག	(Neighbours of Tibet)

	 བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པཀི་སྟཱན་ཡོད་པ་དང་།	བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཤིན་ཅང་

དང་ཧོར་སོག་ཡོད་ལ།	 ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་དང་།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་ཡུལ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་དག་ནི།	བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལེགས་བྱང་དང་།	དཔལ་འབྱོར།	ཆོས་ལུགས།	སྲིད་དོན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་མཛའ་མཐུན་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན།
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སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མངའ་ཁོངས།	(Political and Administrative Divisions)

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལོར་བོད་ཡུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་བོད་ཡུལ་ནི་དབུས་

གཙང་དང་།	 མདོ་སྟོད།	 མདོ་སྨད་བཅས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་

དང་།	 ༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་སྐབས་དེའི་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་སྲིད་གཞུང་ཡིན།	

	 འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འོག་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས།	 བོད་མི་ཕོན་ཆེན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་བདག་འཛིན་བྱས་ཤིང་།	 དེ་སྔའི་བོད་ཡུལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བས།	 དེང་སྐབས་བོད་ཡུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

དང།	མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།	ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།	ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན།	ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོར་དབྱེ་ཡོད།	རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་གཅིག་དང་ཞིང་ཆེན་བཞི་ཡི་མངའ་ཁོངས་ཀྱང་རྫོང་ཁག་༡༥༥ ལ་བགོས་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༡.༥ བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མངའ་ཁོངས། 

ཨ་མདོ། 

དབུས་གཙང་། ཁམས། 



7ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། 

ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། 

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། 

དཔེ་རིས། ༡.༦ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱས་པའི་དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ། 

སྦྱོང་ཚན།

༡.	 བོད་ཡུལ་ལ་མི་ཚོས་“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་”ཞེས་འབོད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།	

༢.		 བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས།

༣.	 བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ག་ཚོད་ཡོད།	

༤.	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩	ལོའ་ིསྔོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱེད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན།

༥.	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩	ལོའ་ིརྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱེད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན།

ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 
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འསོ་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས། 

༡.	བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ནི་ཧྥ་རན་སེ་ལས་ལྡབ།

	 ཀ)	གཅིག་གིས་ཆེ།	 ཁ)	བཞི་ཡིས་ཆེ།	 	 ག)	གཉིས་ཀྱིས་ཆེ།	

༢.	བོད་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ནི།

	 ཀ)	ལྷ་ས།		 ཁ)	གཞིས་ཀ་རྩེ།	 	 ག)	ཟི་ལིང་།

༣.	འཛམ་གླིང་ནང་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ས་ནི།	

	 ཀ)	རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླི།		 ཁ)	ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན།	 ག)	བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས།	

༤.	བོད་ལ་མི་འབོར།	

	 ཀ)	འབུམ་༦ཡོད།		 ཁ)	ཁྲི་༦ཡོད།	 	 ག)	ས་ཡ་༦ཡོད།

༥.	བོད་ཆགས་ཡུལ་ནི།

	 ཀ)	གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མ།	 ཁ)	གོ་ལ་ཕྱེད་ནུབ་མ།	 ག)	གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མ།

༡.	ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་བལྟས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ངོས་ཟུངས།

༢.	འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་བལྟས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆགས་ཡུལ་ངོས་ཟུངས།	

༣.	སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱིའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

བྱེད་སྒོ། 
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སློབ་ཚན་གཉིསཔ།   བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་པོ།

འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་ཆགས་པའི་བོད། 

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ས་དབྱིབས། 

 སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བོད་མི་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་གི་ནང་བོད་ཀྱི་ས་

དབྱིབས་ཆགས་སྟངས་ནི། “ སྟོད་ཀྱི་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་གི་ཚུལ།། བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་

བ་འདྲ།། སྨད་དུ་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཞིང་ལྟ་བུ།།’’ ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད། 

 དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ་དང་། ལྷོ་

ཕྱོགས་ལུང་གཤོངས་ཁུལ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཁུལ། བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ཁུལ། ཤར་ཕྱོགས་རི་མཐོ་གྲོག་རོང་ཁུལ་

བཅས་དབྱེ་བ་ལྔ་རུ་ཕྱེས་ཡོད།
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བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ། 

 བྱང་ཕྱོགས་ས་མཐོའ་ིཁུལ་ཞེས་པ་ནི་ཁུ་ནུ་དང་། གདང་ལ། གངས་ཏི་སེ་སོགས་རི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་

གསུམ་དང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་བཅས་ཀྱི་བར་དུ་ཆགས་པའི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤང་ཐང་དང།  ཆུ་བོ། མཚེའུ་སོགས་མང་བས། ཕྱུགས་

ལས་གཉེར་བར་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པོ་ཡོད། ཕྱུགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གཉེར་བའི་མངའ་རིས་ཀྱང་ས་ཁུལ་

འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། 

ལྷོ་ཕྱོགས་ལུང་གཤོངས་ཁུལ། 

 ས་ཁུལ་འདི་གངས་ཏི་སེ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་

དང་དེའི་ཆུ་ལག་ཆེན་པོ་སྐྱིད་ཆུ་དང་། མྱང་ཆུ། ཉང་ཆུ་གསུམ་འབབ་ཡུལ་གྱི་ལུང་གཤོངས་མང་པའི་ས་ཁུལ་

ཞིག་ཡིན། འདིར་ས་གཤིས་གཤིན་ལ་ཆུ་ཕྲན་མང་བས། རྩི་ཤིང་དང་ལོ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་

པོ་ཡོད། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཁུལ། 

 འདི་ནི་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་མཚམས་

སུ་གནས་ཤིང་། རི་རྒྱུད་མང་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནུབ་རྒྱུད་ས་མཐོ་ཞིང་གནམ་གཤིས་གྲང་མོད། ཤར་

རྒྱུད་དྲོ་ལ་ཆར་ཆུ་བཟང་བས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཡོད། 

བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ཁུལ། 

 བྱང་ཤར་མཐོ་སྒང་ནི་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང། རྨིན་ཧྲན་དང་ཤེའུ་ཆེན་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་

ཕྱོགས། མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས། ལི་སར་བོའུ་ལན་པོའུ་སུང་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་ཏེ། གཙོ་

བོ་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཡོད། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཁུ་ནུ་རི་བོའ་ིསྨད་རྒྱུད་དང་། བ་ཡན་ཧ་རིའི་

རྒྱུད། རྨ་ཆེན་གངས་ཀྱི་རི་རྒྱུད་སོགས་ཡོད་པས། ས་མཐོ་ཞིང་རི་ཆེན་མང་པོ་ཡོད། 

ཤར་ཕྱོགས་རི་མཐོ་གྲོག་རོང་ཁུལ། 

 དེ་ནི་སོག་རྫོང་ཤར་ཕྱོགས་དང་། འབའ་ལུང་བྱང་ཕྱོགས། དར་རྩེ་མདོའ་ིནུབ་ཕྱོགས། བ་ཡན་ཧ་རིའི་

ལྷོ་ཕྱོགས། བོད་ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་ཀྱི་འཕྲེད་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་ཆེན་གསུམ་རྒྱུག་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད། 

 དུས་རྒྱུན་བོད་ཡུལ་ལ་ ‘‘གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས།།’’ ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར། བོད་ཡུལ་

གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་མཐོ་ཞིང་གཟར་ལ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་གངས་རི་སྣ་ཚོགས་དང་། གངས་རི་དེ་དག་

གི་རི་ལག་རི་རྒྱུད་མང་པོས་མུ་འབྲེལ་དུ་བསྐོར་ཡོད་པས། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

ཡུལ་ལ་ “འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་དང་། གླིང་སྣེ་གསུམ་པ།” ཞེས་ཀྱང་འབོད། 

 སྤྱིར་བོད་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་དང་། ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཕྲེད་རྒྱུགས་རི་རྒྱུད། ནུབ་ཕྱོགས་

སུ་ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། བྱང་ཕྱོགས་སུ་མདོ་ལ་རི་རྒྱུད། ཡུལ་དབུས་སུ་གངས་ཏི་སེའི་རི་རྒྱུད་བཅས་ཀྱིས་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་ནས་ཡོད།

ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

 དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷོ་མཐའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་

ཆགས་པའི་གཞུང་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཤོས་ཡིན། དེའི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༦༠༠ དང་། ཞེང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་ ༣༢༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཡིན་ལ། མཚོ་ངོས་ལས་ཆ་སྙོམས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༦༡༠༠ ཙམ་ཡིན། མཐོ་ཚད་

ལ་མི་ཊར་ ༨༨༥༠ ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཇོ་མོ་གླང་མའང་བལ་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་

སུ་རི་རྒྱུད་འདིའི་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢.༣ རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མ། 
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དཔེ་རིས། ༢.༥ གདང་ལ་རི་རྒྱུད། དཔེ་རིས། ༢.༦ ཨ་མྱེ་རྨ་ཆེན། དཔེ་རིས། ༢.༧ རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།  

གངས་ཏི་སེ་རི་རྒྱུད། 

 འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཆ་སྙོམས་མི་ཊར་༥༥༠༠ 

ནས་༥༨༠༠ ཙམ་ཡིན། གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རི་རྒྱུད་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། དེའི་མཐོ་ཚད་

ལ་མི་ཊར་༦༧༡༤ ཡོད། རི་རྒྱུད་འདིའི་ཤར་སྣེ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢.༤ གངས་དཀརཏི་སེ།  
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ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། 

 རི་རྒྱུད་འདི་ཤིན་ཅང་གི་ནུབ་བྱང་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

པཱ་མིར་(Pamir) ས་ཁུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད། རི་རྒྱུད་འདིའི་ཤར་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་བར་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་༢༤༡༠ ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་སྣེ་དང་། སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ཚྭ་འདམ་གཤོངས་(Qaidam 

Pendi)དང་ཐཱ་རིམ་གཤོངས་(Tarim Pendi) གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢.༩ ཐཱ་རིམ་གཤོངས། དཔེ་རིས། ༢.༡༠ པཱ་མིར་ཡུལ་གྱི་གངས་རི།  དཔེ་རིས། ༢.༡༡ ཚྭ་འདམ་གཤོངས། 

དཔེ་རིས། ༢.༨ ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། 
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དཔེ་རིས། ༢.༡༣ གངས་དཀར་ཕྱོགས་

ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༤ རི་བོ་གནམ་

ལྕགས་འབར་བ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༥ ཡར་ལྷ་ཤམ་

པོ་རི་རྒྱུད། 

འཕྲེད་རྒྱུག་རི་རྒྱུད། 

 རི་རྒྱུད་འདི་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་ལ་འབྲེལ་ཏེ་བོད་ཤར་ཕོྱགས་ནས་ནུབ་

ཕྱོགས་སུ་རྒྱུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཆགས་ཤིང་། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༤༠༠༠ ནས་༥༠༠༠ ཙམ་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢.༡༢ གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་རི་རྒྱུད། 
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གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ། 

 བོད་ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་ཆགས་ཤིང་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་པས། 

མཐོ་ས་ནས་དམའ་ས་དང་། གངས་རི་ལས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་གཙང་པོ་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན།  

འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ཆེས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་

ཞིག་གི་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་ཡིན་པས། བོད་ཡུལ་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཀྱང་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

 བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་པའི་གཙང་པོ་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་དང། རྟ་

མཆོག་ཁ་འབབ། རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། སེངྒེ་ཁ་འབབ། འབྲི་ཆུ། རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་སོགས་ནི་བོད་ནས་

འབབ་པའི་གཙང་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། འདི་དག་གིས་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་བརྒྱ་༤༧ གྱི་ཆུ་ཡི་དགོས་མཁོ་སྐོང་

གི་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ནི་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིའཚོ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་

ཆགས་ཡོད།

གཙང་པོ། 

(བོད་མིང་།)

གཙང་པོ།

 (རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མིང་།)

བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད།

 (ཀི་ལོ་མི་ཊར།)

འབབ་ཡུལ། 

(རྒྱལ་ཁབ།)

གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། ༡༤༥༠Sutlej རྒྱ་གར།

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། ༢༥༡༠Ganges རྒྱ་གར།

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ༢༩༠༠Brahmaputra རྒྱ་གར། བངྒ་ལ་དེཤ

སེངྒེ་ཁ་འབབ། ༣༢༠༠Indus པཀི་སྟཱན།

འབྲི་ཆུ། ༦༣༠༠Yangtze River རྒྱ་ནག

རྨ་ཆུ། ༥༤༦༤Yellow River རྒྱ་ནག

རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ། ༢༨༠༠Mekong འབར་མ།

རྫ་ཆུ། ༤༣༥༠Salween ཐའེ་ལནཌ། ལའ་ོསེ། 

ཀམ་བོ་ཌི་ཡ། ཝེད་ནམ།



18
བ

ོད
་ཀྱ

ི་ག
ཙ

ང
་པ

ོ་ག
ཙ

ོ་བ
ོ་ད

ག
་ག

ི་འ
བ

བ
་རྒྱུ

ན
།

རྨ
་ཆུ

། 

འ
བྲ

ི་ཆུ
།

རྫ
་ཆུ

། 

རྒྱ
ལ
་མ

ོ་རྔུ
ལ
་ཆུ

། 

སྐྱ
ིད
་ཆུ

།
ཡ

ར
་ཀླུ

ང
་ག

ཙ
ང

་པ
ོ། 

ས
ེངྒ

ེ་ཁ
་འ

བ
བ

།  

གླ
ང

་ཆ
ེན

་ཁ
་འ

བ
བ

།  

འ
བ

ར
་མ

། 
རྒྱ

་ན
ག

 

རྒྱ
་ན

ག
 

འ
བྲུ

ག
་ཡུ

ལ
།

རྒྱ
་ག

ར
། 

བ
ལ

་བ
ོ།  

ད
པ

ེ་ར
ིས

། ༢
.༡

༦ 
ཕྱ

ོག
ས

་མ
ཐ

འ
་ ཁ

ག
་ལ

་འ
བ

བ
་པ

འ
ི་བ

ོད
་ཀྱ

ི་ག
ཙ

ང
་པ

ོ་ད
ག

་ག
ི་བ

ཞུ
ར

་རྒྱུ
ན

། 



19

འབྲི་ཆུ། 

 བ་ཡན་ཧ་རིའི་ལྷོ་ངོས་ནས་འབབ་པའི་འབྲི་ཆུའི་བཞུར་

རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦༣༠༠ ཡོད་པས། དེ་ནི་བོད་

ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་དང་པོ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་གཙང་

པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། གཙང་པོ་འདི་བོད་ནས་

བཞུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་མི་འབོར་ས་ཡ་༧༠༠ ལྷག་ཡོད་པའི་ཞིང་

ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཅུ་གཅིག་བརྒྱུད་མཐར་རྒྱ་ནག་ཧྲང་

ཧེ་ས་ཁུལ་དུ་ཏུང་ཧེ་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད།

རྨ་ཆུ། 

 བ་ཡན་ཧ་རིའི་ཤར་ངོས་ནས་བཞུར་འགོ་བརྩམས་ཏེ་

མཐར་རྒྱ་ནག་ཤར་ཕོྱགས་ཀྱི་པོ་ཧེ་རྒྱ་མཚོ་རུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། 

དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༥༤༦༤ ཡོད་པས། 

བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་གི་

གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་དྲུག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཙང་པོ་འདི་རྒྱ་

ནག་གི་མི་འབོར་ས་ཡ་༥༥༠ ལྷག་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་བྱང་ཕོྱོགས་

བདེ་ཐང་བརྒྱུད་ནས་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པས། རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ལས་

ཐོན་ཁུངས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད་ལ། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཧྲིལ་པོའ་ིཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ཟིན་

གྱི་ཡོད།

རྫ་ཆུ། 

 བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༣༥༠ ཡོད་རྫ་

ཆུ་ནི། བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ནས་འབབ་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་

ཡིན་ལ། དེ་འབའ་ལུང་དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ས་ཁུལ་

མང་པོ་བརྒྱུད་རྗེས། མཐར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་

ས་མཚམས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལའ་ོསེ་དང། ཐའེ་ལནཌ། ཀམ་བོ་

ཌི་ཡ། ཝེད་ནམ་བཅས་བརྒྱུད་དེ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་

འབབ་རྒྱུན་གྱི་མི་འབོར་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའ་ིཞིང་ལས་སོགས་འཚོ་

ཐབས་ཐད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གཙང་པོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༧ འབྲི་ཆུ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༨ རྨ་ཆུ། 

དཔེ་རིས། ༢.༡༩ རྫ་ཆུ། 
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རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།

 རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ་ནི་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་རི་རྒྱུད་ནས་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྫ་ཆུའི་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་དང་། ཁ་བ་དཀར་པོའ་ིརི་

རྒྱུད་དུ་སླེབས་རྗེས་རྫ་ཆུའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ཏེ། མཐར་ཁམས་

ཁུལ་བརྒྱུད་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་ནས་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

༢༨༠༠ ཡོད་པ་དང་། བཞུར་ཡུལ་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙང་པོ་

གཙོ་བོའང་ཡིན།

རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།

 རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེ་ནས་འབབ་པའི་བོད་

ཀྱི་གཙང་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡོངས་གྲགས་སུ་

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ཞེས་འབོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༩༠༠ ཡོད། བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ནས་ཤར་དུ་

བབས་རྗེས། སྨན་གླིང་ཕད་ཆུ་ནས་ཁ་བྱང་ཤར་ངོས་སུ་ཕྱོགས་ཏེ་

བཞུར་ཞིང། རི་བོ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ལ་སྐོར་བ་རྟ་རྨིག་འདྲ་

བ་ཞིག་བརྒྱབ་རྗེས་སླར་ཡང་ལྷོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཅོང་རོང་ཟབ་མོ་

འགྲིམས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་འབབ་ལ། རྒྱ་གར་དུ་དེའི་མིང་ལ་བྲམ་པུཌ་

ར་ཟེར། དེས་མི་འབོར་ས་ཡ་༡༢༨ བརྒལ་བའི་ས་ཁྱོན་བརྒྱུད་བངྒ་

ལ་དེཤ་མཚོ་ཁུག་ཏུ་འབབ་ཀྱི་ཡོད།

གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། 

  གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་

བབས་ཏེ་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཧི་མ་ཅལ་

དང་པན་ཇབ་ཏུ་བཞུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མཐར་པཀི་སྟཱན་ཏུ་འབབ་

པའི་གཙང་པོ་ཨིན་ཌ་སའི་ནང་འདྲེས་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་

རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༤༥༠ ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙང་པོ་

དེའི་མིང་ལ་སཱ་ཊ་ལ་ཇ་Sutlej ཟེར།

དཔེ་རིས། ༢.༢༠ རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།  

དཔེ་རིས། ༢.༢༡ གླང་ཆེན་ཁ་འབབ། 

དཔེ་རིས། ༢༢ རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།  
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སེངྒེ་ཁ་འབབ། 

 སེངྒེ་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་བབས་

ཏེ་ནུབ་ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་བཞུར་བ་དང་། དེ་རུ་སེངྒེ་གཙང་པོ་

ཞེས་འབོད། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ཀ་ཤི་སྨིར་བརྒྱུད་ནས་པཀི་སྟཱན་གྱི་

ཡུལ་དུ་བབས་ཏེ་ཡུལ་དེའི་གཙང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད། དེའི་

བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢༠༠ ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་

གར་གྱིས་གཙང་པོ་དེའི་མིང་ལ་ཨིན་ཌ་ས་གཙང་པོ་ཟེར།

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། 

 རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་ནི་གངས་ཏི་སེ་ནས་བབས་ཏེ་རི་བོ་ཧི་

མ་ལ་ཡ་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་གྱི་ནུབ་ཕོྱགས་སུ་བཞུར་ནས་མཐར་རྒྱ་

གར་གྱི་གཙང་པོ་གངྒཱ་དང་འདྲེས་ཡོད། དེའི་བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་

ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༥༡༠ ཡོད། 

 གཞན་ཡང་བོད་ཡུལ་དུ་ཟླ་ཆུ་དང་། མྱང་ཆུ། རྡོ་གཞུང་

གཙང་པོ། འབྲུག་ཆུ། རྩ་སྐྱ་གཙང་པོ། མཚོ་ལ་གཙང་པོ། ཝ་མོ་

གཙང་པོ། ཁ་འཐུང་གཙང་པོ། བྲག་གཙང་པོ་སོགས་དྭངས་ཤིང་

གཙང་ལ་བཞུར་རྒྱུན་རིང་བའི་གཙང་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།

དཔེ་རིས། ༢.༢༣ སེངྒེ་ཁ་འབབ། 

དཔེ་རིས། ༢.༢༤ རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། 

སྦྱོང་ཚན།

ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

༡། བོད་ཀྱི་གཞུང་རྒྱུག་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཆགས་ཡུལ་གང་ཡིན་དང་

མཐོ་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་ཤོད། 

༢། བོད་ཡུལ་ལ་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་གྲགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

༣། བོད་ཡུལ་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་མཛོད་ཟེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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འསོ་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས། 

བྱེད་སྒོ། 

༤། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གང་རུང་ལྔའི་མིང་བྲིས། 

༥། འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ་པའི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གང་ཡིན་ནམ།

༡། བོད་དང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད་དེ་གང་

ཡིན་ནམ། 

 ཀ) མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད། ཁ) ཁ་ར་ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། ག) ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད།

  

༢། པཀི་སྟཱན་ཏུ་འབབ་པའི་གཙང་པོ་གང་ཡིན་ནམ།  

 ཀ)  རྨ་ཆུ། ཁ) རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། ག)  སེངྒེ་ཁ་འབབ།

༣། ལ་དྭགས་ཡུལ་དུ་སེངྒེ་གཙང་པོ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) སེངྒེ་ཁ་འབབ། ཁ) རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ག) འབྲི་ཆུ། 

༤། ཝེད་ནམ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབབ་པའི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

 ཀ) རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ། ཁ) རྫ་ཆུ།  ག) རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ།

༡། ས་ཁྲ་ལས་བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་གཙོ་བོ་དག་གང་དུ་ཡོད་འཚོལ་དགོས། 

༢། ས་ཁྲ་ལས་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་གཙོ་བོ་དག་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དག་ནང་འབབ་ཀྱི་ཡོད་        

    བཙལ་ཏེ། སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བགྲོ་གླེང་བྱོས། 

༣། བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་པོ་དག་གི་པར་རིས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱོས།
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ།   བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དང་གཏེར་ཁ།

 སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱབ་ཁུལ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་

ཕྱིན་པ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ད་

ལྟའི་བར་ཐོན་མྱོང་མེད་པས། བོད་ཀྱི་ནགས་

ཚལ་སྐོར་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཤེས་ཐབས་བྲལ་

མོད། འདིར་ད་ལྟ་བར་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་

ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་མདོར་བསྡུས་

ཙམ་འགོད་པར་བྱ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་

14.63 ཡོད། དེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་11.91 ཟིན་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་4 ཡོད་པ་དང། 

དེས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་5.4 ཟིན་ཡོད། སི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་

ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་2.76 ཡོད་པ་དང་། དེས་ས་ཁུལ་དེ་གའི་

ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་31.1 ཟིན་ཡོད། དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་རྔ་བ་བོད་རིགས་

འཇང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་3.885 ཡོད་པ་དང། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་

བོད་ཀྱི་

ནགས་ཚལ།

དཔེ་རིས། ༣.༡ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ཀོང་

པོ་ས་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༣.༢ ཀན་སུའི་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་

ཅོ་ནེའི་ཡུལ་གྱི་ནགས་ཚལ།  
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28.5 ཟིན་ཡོད། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.92 ཡོད་པ་དང། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་30 ཟིན་གྱི་ཡོད། དཔའ་རིས་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་2365 ཡོད་པ་དང་། དེས་ཁུལ་དེ་

གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་33.08 ཟིན་ཡོད། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནགས་

ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.87 ཡོད་པ་དང། དེས་ཁུལ་དེ་གའི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་36.4 

ཟིན་ཡོད། 

 དེར་བརྟེན་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་བོད་ཡུལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་

བཞི་མ་ཁྲི་27.27 ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། དེས་བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་11 ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད།  

དཔེ་རིས། ༣.༤ ཀན་སུའི་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོའ་ིཡུལ་

གྱི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༣.༥ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ། 

དཔེ་རིས། ༣.༣ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་

ནགས་ཚལ། 
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ན ག ས ་ ཚ ལ ་གཅོད་འབྲེག

ནགས་ཚལ་

སྲུང་སྐྱོབ།

 བོད་ནི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཞིག་

ཡིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས། མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་

བའི་བདེ་ཐབས་སྣང་མེད་དུ་དོར་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱི་ལས་གཞི་མང་པོ་སྤེལ་བས། བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ལའང་གནོད་

སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡོད། 

 དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལོའ་ིབར་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ནས་

མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་༢.༥ ཡི་ས་ཁྱོན་གྱི་ཤིང་སྡོང་གཅོད་འབྲེག་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། དེའི་རིན་ཐང་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་གྲངས་ལ་ཕབ་ན་རྒྱ་དངུལ་ས་ཡ་༧༥ ཟིན་གྱི་

ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༢༠.༣ རིན་འབབ་ཡིན་པ་རེད། 

 ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༤ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལོ་བར་འབྲི་ཆུའི་ཆུ་ལོག་གིས་མི་གྲངས་

༣༦༥༦ ནས་༡༠༠༠༠ ཙམ་གྱི་སྲོག་འཕྲོག་ཡོད་པ་དང་། མི་གྲངས་ས་ཡ་༢༤༠ ཙམ་གྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་

ཐེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ཁྱོན་ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་༦༤ ཟིན་པའི་ཞིང་ཁ་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱོན་

ཧེཀ་ཊེར་ས་ཡ་༤.༨ ཟིན་པའི་སྟོན་ཐོག་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཡོད། དུད་ཁྱིམ་ས་ཡ་༥.༦ ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད། 

གྱོང་གུད་དེ་ཨ་སྒོར་གྱི་གྲངས་ཚད་ལ་ཕབ་ན་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་༣༧.༥ ཟིན་གྱི་ཡོད། 

 གྱོང་གུད་ཆེ་བའི་གནོད་སྐྱོན་འདི་ནི་འབྲི་ཆུ་འབབ་པའི་འགོ་ཁུངས་བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཁྱོན་ཆེ་

གཅོད་འབྲེག་བྱས་པས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་གི་

ལས་གཞི་སྣ་ཚོགས་བརྩམས་པ་དེས། ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཙམ་མིན་པར། གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ལའང་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། 

 ནགས་ཚལ་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པ་མ་ཟད། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

ནགས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཚེ། དེས་ས་བཅུད་མི་ཉམས་པ་དང། 

ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་

ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཡུན་གནས་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེང་

སང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བས། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་

ཞིག་ཏུ་ས་བཅུད་ཤོར་བ་དང་། ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་དཀོན་པ། སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་

དངོས་རིགས་མང་པོའ་ིའཚོ་གནས་ལ་ཕོག་ཐུག་འབྱུང་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད།

 དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ནགས་ཚལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཅི་ཙམ་གཏོང་གི་ཡོད་སྐོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། ནགས་

ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་འདོན་ཐུབ་པར་བསམ་བློ་འཁོར་གྱི་མེད། འནོ་ཀྱང་བསལ་བློ་བཏང་ཚེ། མི་

སྒེར་ངོས་ནས་ཀྱང་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ནུས་པ་ཆེན་པོ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མི་རྣམས་ལ་

ནགས་ཚལ་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བ་ངོ་སྤྲོད་དང། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཚོགས་པར་

དང་བླངས་ཀྱིས་ཞུགས་པ། ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ་སོགས་ནི། མི་སྒེར་གྱིས་ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐད་ནུས་པ་འདོན་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད།
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 བོད་དུ་གསེར་དང་། ལྕགས། དངུལ། ཧ་ཡང་། རྡོ་སོལ། ཟངས། ཞ་ཉེ། སྣུམ། ཚྭ་སོགས་གཏེར་རིགས་མང་

པོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་གཏེར་རིགས་མི་འདྲ་བ་གྲངས་༡༢༦ རྙེད་སོན་

བྱུང་ཡོད་པས། བོད་ནི་རང་བྱུང་གཏེར་སྣ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་དང་ས་ཁྲ་ལས་བོད་ཀྱི་གཏེར་རྫས་གལ་ཆེན་རིགས་དང་དེ་དག་ཐོན་ཡུལ་ངེས་

ཐབས་བྱོས། 

གཏེར་རྫས། 

(བོད་མིང་།)

གཏེར་རྫས། 

(ཨིན་མིང་།)

ཐོན་ཡུལ། 

སྣུམ། Oil ཚྭ་འདམ།  ལྷུན་པོ་ལ། 

ཞ་ཉེ། Lead  འབའ་ལུང་། འབའ་ཐང་། ལི་ཐང་། དར་རྩེ་མདོ། ཅོ་ནེ། རྩི་གོར་ཐང་། མེན་ཡན།

གསེར། Gold

གཞིས་ཀ་རྩེ། སྣ་ཀར་རྩེ། མེན་ཡན། ཏུའུ་ལན། ཆུ་དམར་ལེབ། ཅོ་ནེ། ཀླུ་ཆུ། རྨ་ཆུ། མཛོད་

དགེ བསང་ཆུ། འཇོ་མདའ། ཉག་རོང་། ལི་ཐང་། རྒྱལ་ཐང་། བཞད་མཐོང་སྨོན། 

ཏི་ཚ། Zinc  འབའ་ལུང་། འབའ་ཐང་། ལི་ཐང་། དར་རྩེ་མདོ། རྩེ་གོར་ཐང་། མེན་ཡན། ཚྭ་འདམ།

གཤའ་དཀར། Nickel དར་རྩེ་མདོ། ཟི་ལིང་། གཅན་ཚ། 

དངུལ་ཆུ། Mercury རྨ་སྟོད། དགའ་བ་སུམ་མདོ། 

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། Diamond སྣེ་གདོང་། ནོར་བུ་ས། 

ཟངས། Copper  མལ་གྲོ་གོང་དཀར། རྒྱལ་ཐང་། བདེ་ཆེན། མི་ལི། འཇོ་མདའ། བཞད་མཐོང་སྨོན།

ཀོ་ལྕགས། Chromium སྣེ་གདོང་། ནོར་བུ་ས། སྦྲ་ནག ཉེན་རོང་། 

ལྕགས། Iron ཉི་གཤོང་། ཉེན་རོང་། ཚྭ་འདམ།  ཏུའུ་ལན། འཇོ་མདའ། པཎ་ཆེན་ཞིང་སྡེ། 

ལི་ཐི་ཡམ། Lithium དར་རྩེ་མདོ། 

མོ་ལིབ་ཌི་ནམ། Molybdenum འཇོ་མདའ། འབྲི་སྟོད། དགའ་བདེ། 

ཧ་ཡང་། Aluminuim རེབ་གོང། 

དུག་སེལ་དཀར་པོ། Potassium ཚྭ་འདམ། 

རྡོ་སོལ། Coal དཔལ་ཡུལ། 

རྡོ་བལ། Asbestos Mangya (མན་རྒྱ།)

དཀར་གཡའ། Magnesium བཀའ་མ་ལོག

དངུལ། Silver འབའ་ལུང་། མི་ལི། རྩེ་གོར་ཐང་། 

བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
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28 ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

འསོ་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས། 

བྱེད་སྒོ། 

སྦྱོང་ཚན།

༡། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། 

༢། བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་གིས་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་ཚུལ་སྐོར་བྲིས། 

༣། ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་བྲིས། 

༤། བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་སྐོར་བྲིས། 

༡། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ (                  ) ཡོད། 

 ཀ) ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.92  ཁ) ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་0.29

  

༢། བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ (                  ) ཡོད།  

 ཀ)  ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་270  ཁ) ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་27.27

༣། ད་བར་བོད་ནས་གཏེར་རིགས་མི་འདྲ་བ་གྲངས་ (                  ) རྙེད་ཡོད། 

 ཀ) ༡༢༥ ཁ) ༡༢༦ ག) ༡༢༧

འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་བགོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་དང་ནགས་ཚལ་སྐོར་གྱི་པར་རིས་དང་གནས་

ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ་སྡེ་ཁག་རེས་གྱང་སྦྱར་རེ་བཟོ་དགོས། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།   བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ། 

 བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། རགས་

རྩིས་བྱས་ན་ད་བར་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དགོན་སྡེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་

ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང། ཡང་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པས། དགོན་

སྡེ་འདི་དག་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གནས། ཆོས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས། 

འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་ཁྱད་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། 

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

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

བྱས་པའི་ཉིང་བཅུད་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

ཤུགས་རྐྱེན་མ་ཐེབས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྔ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཀུན་གྱི་ནང་

གསལ་བ་བཞིན། བོད་ནི་མིའི་རིགས་བྱུང་སྔ་ཞིང་དཔལ་ཡོན་དར་ཡུན་རིང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། སྔ་

མོའ་ིདུས་ནས་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རིག་གནས་དང་ཆོས་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དར་ཡོད། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་

ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ་ནི་བོན་ཆོས་ཡིན། སྐབས་དེར་བོན་ཆོས་ནི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས་

བཅས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་རྨང་གཞིར་གྱུར་ཡོད་པས། ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་ ‘བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་

གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་ཚུལ’ གསལ་ཡོད། 

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

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་

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

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

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

པའི་དགོན་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 

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

རྩོམ་གསུམ་བྱ་བའི་གནས་གཙོ་བོ་ནི་དགོན་པ་ཡིན་པ་དང་། དགོན་པ་སོ་སོའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ཐད་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་ལ། དགོན་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག
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 ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་ནི་ལྷོ་ཁ་སྣེ་གདོང་རྫོང་ཁོངས་ཇོ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ཞེས་པའི་ནུབ་ངོས་རི་

རྒྱུད་ཀྱི་བྲག་རིའི་སྟེང་ཆགས་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་བོད་རྗེ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་

བཙན་པོས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་མཁར་གྱི་ཐོག་མའང་ཡིན།  

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

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

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

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

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

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

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

དར་བ་ཡོང་བའི་ལྟས་བྱུང་། 

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

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

བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་བཞེངས་པའི་མཁར་གྱི་ཐོག་མ་

ཡུམ་བུ་བླ་མཁར།

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

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

སྐུ་མཁར་མ་རུའམ་ཕ་བོང་ཁ། 

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

 ཕ་བོང་ཁའམ་སྐུ་མཁར་མ་རུ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སའི་བྱང་ངོས་སུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་

དབུ་གདུགས་རིའི་ལྷོ་འདབས་སུ་ཆགས་ཡོད།  སྐུ་མཁར་མ་རུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རུས་སྦལ་མོའ་ིདབྱིབས་ཅན་

གྱི་རྡོ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། རྡོ་ཕ་བོང་དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་༢༠ ཙམ་དང་།    རྒྱ་

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

 ཕ་བོང་ཁའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་ལྷོ་ངོས་སྒོར་སྒོར་དང་།   བྱང་ངོས་གྲུ་བཞི།   སྒོ་མདུན་

དུ་རྡོ་སྐས་སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བོད་གནའ་བོའ ི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ།

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

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

སྐུ་མཁར་མ་རུའམ་ཕ་བོང་ཁ།
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བདག་གསེར་གྱི་རུས་སྦལ་དབྱིབས་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ཕོ་བྲང་ཐོག་རྩེག་དགུ་ཅན་ཞིག་བཞེངས་པ་

ཡིན། 

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

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

གྱུར།    

 ཕྱིས་སུ་གནས་འདིར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཚུགས་ཤིང་། རབ་བྱུང་བ་མང་པོ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པས། ལོ་རྒྱུས་

ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་དར་བའི་གནས་འགངས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

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

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

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

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

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

དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་དང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རྒྱ་བཟའ་གོང་ཇོ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན།
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དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བསམ་

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

༼སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་འབྱུང་གནས་དང་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ།༽

 མཚན་རྒྱས་པར་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་གྲགས། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་

ཁུལ་གྲ་ནང་རྫོང་ཁོངས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིབྱང་ངོས་ཀྱི་རི་འདབས་ཤིག་ན་

ཆགས་ཡོད། 

 དེ་ནི་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་མཁན་སློབ་ཆོས་

གསུམ་སྟེ། མཁན་ཆེན་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་

སྲོང་ལྡེ་བཙན་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་ཤིང། སད་མི་བདུན་རབ་དུ་འབྱུང་ཡུལ་

དང་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ་ཡིན། 

 གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཐོག་བརྩེགས་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། 

མཐའ་བཞི་ལྕགས་རིའི་བསྐོར་ལ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད། གཙུག་

ལག་ཁང་འདིའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཀོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། 

འགོ་ཁང་བོད་ལུགས་དང་། བར་ཁང་རྒྱ་ནག་ལུགས། སྟེང་ཁང་རྒྱ་གར་ལུགས་

བཅས་ལུགས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཁ་དོག་མི་གཅིག་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་

པོ་བཞི་ཡོད་པ་སྟེ། བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་རྒྱུ་བོད་རྫ་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་

སྔོན་པོ་ཐོག་བརྩེགས་བདུན་ཙམ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད། ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་

མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བཞེངས་པ་ཁྲོ་ཟངས་ཁ་སྦུབ་

པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་མཐའ་སྐོར་དུ་ས་

དཀར་གསོལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད། 

ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་རྒྱུ་སོ་ཕག་དང་རྡོ་ལས་གྲུབ་ཅིང་

དབྱིབས་ཅོང་དྲིལ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་བཅས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་རྣམ་

བཞིའི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བཞུགས་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་མདུན་

གྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིནང་བོད་ཡིག་བཀོད་པའི་ཅོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པར་དད་ཞེན་ཆེ་བའི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་བཙུན་

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

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་

པའི་སོླབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་

ཅན་གུ་རུ་ང་འདྲ་མ།

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སོྲང་ལྡེ་བཙན་དང་། མཁན་

ཆེན་བོྷ་དྷི་ས་ཏྭ། སད་མི་བདུན་བཅས་ཀྱི་

སྡེབས་རིས།

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་གྱི་

རྒྱལ་སྒོར་བཀལ་བའི་ཅོང་ཆེན་པོ།
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 མདོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་བསྟན་པ་སྔ་དར་ལ་ཆོས་དར་ཡུལ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་པཎ་དུ་མ་བོྱན་ཏེ་

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

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

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

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

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

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པ་མཚོན་

པའི་དཔེ་རིས།  

དེང་སང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བསམ་ཡས་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་པར། 

བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི ་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོ ། 

(ལྗང་ཁུ།)

ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ། 

ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ། 

ལྷོ ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ། 
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བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་བྱུང་ཚུལ། 

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

 སྤྱིར་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་

དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་། བྲམ་ཟེ་ཤམ་ཀ་ར། བལ་པོའ་ིསློབ་དཔོན་ཤི་ལ་མཉྫ་

སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་མང་པོ་བསྒྱུར། དེ་ནས་མི་

རབས་ལྔ་སོང་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་

སམ་བྷ་བ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས། རྗེ་དང་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོགས་སློབ་མ་

མང་པོར་ཡོ་ག་ཡི་དབང་དང་མན་ངག་མང་པོ་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་

གྱི་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་བོྱན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་

བསྒྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རི་བྲག་མཚོ་གསུམ་ལ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་

བཅས་གོང་གསལ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དུས་ནས་རྙིང་མའི་ཆོས་

ལུགས་འདི་བྱུང་ཞིང་། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་

དང་། 

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༠༤༠ ལོར། ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་བལ་ཡུལ་ནས་མངའ་

རིས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ཤས་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༠༤༧ ལོར་དབུས་གཙང་དུ་

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

ནས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་མར་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༡༠༥༧ ལོར་ཇོ་

བོ་རྗེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་གྱིས་བྱང་རྭ་

སྒྲེང་གི་གདན་ས་ཞེས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ་དེ་བཏབ་ཅིང་

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

 དེ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༠༧༣ ལོར། ས་སྐྱ་བ་འཁོན་

དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱའི་གནས་གཞི་བཟུང་ནས་དགོན་པ་བཏབ་

པས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་། 

 དེ་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༡༢༡ ལོར། རྗེ་མི་

ལ་རས་པའི་སློབ་མ་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེས་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོའ་ི

གནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་དགོན་པ་གསར་དུ་བཏབ་པ་ནས་དྭགས་པོ་བཀའ་

བརྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ཞིང་། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མ་གཏོགས། 

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། ཕག་གྲུ། 

ཚལ་བ། འབྲི་གུང་། འབྲུག་པ། སྟག་ལུང་། འབབ་རོམ། གཡའ་བཟང་། 

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི ་ནང་

འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་

ཀྱིས་བཞེངས་པའི་བྱང་རྭ་སྒྲེང་གི་

གདན་སའམ་བཀའ་གདམས་པའི་

དགོན་པ་ཐོག་མ།

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི ་ནང་

འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་

བཏབ་པའི་ས་སྐྱ་དགོན་པའམ་ས་སྐྱ་

པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ། 

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི ་ནང་

དྭགས་པོ ་ལྷ་རྗེས་ཕྱག་བཏབ་པའི ་

དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོ་དགོན་པའམ་དྭགས་

པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ།
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ཁྲོ་ཕུ་བཅས་ཚང་མ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༤༦༩ ལོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་

པས་འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་(དགའ་ལྡན)ཕྱག་བཏབ་པ་ནས། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའམ་

རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ཡིན།

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

བཏབ་པའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའམ་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་

དགོན་པ་ཐོག་མ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཤར་ཕྱོགས་ཆབ་མདོའ་ིསྟེང་ཆེན་

རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་དཔལ་རྩེ་དྲུག་གཤེན་བསྟན་དྲི་

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

ནང་བོད་རྒྱལ་གཉིས་པ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕྱག་

བཏབ། ལོ་རྒྱུས་ནང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་ཡུལ་

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

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

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

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

༥༽ བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ་གང་ཡིན་ནམ། 

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

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

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

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

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

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

 

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

བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་བྱོས།)

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

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

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ། 

གསུམ་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས།  

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

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

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

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

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

བསྒྲིགས་ཀྱི་གྱང་སྦྱར་རེ་བཟོས། 

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

སློབ་གྲྭའི་རྩོམ་ཡིག་སྦྱར་པང་དུ་སྦྱོར།

བཞི་པ། བྱེད་སྒོ། 
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།   བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། 

 རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བར་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་མཐུན་འགྱུར་

འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཟེར། སྲོག་ཆགས་དེ་རིགས་འཚོ་གནས་འཆའ་

སའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཙོ་བོ་ནི་ནགས་ཚལ་དང་། སྤང་ལྗོངས། གཙང་པོ། མཚེའུ། བྱེ་ཐང་། རི་ཁྲོད་སོགས་

ཡིན། 

 བོད་ནི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ལེགས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

རིགས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་ཅིང་སྲོག་གཅོད་པའི་ལས་ལ་འཛེམ་ཟོན་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བས། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་། བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གང་

སར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་མིའི་རིགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་དང་བྲལ་བའི་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཅི་

དགར་རོལ་གྱི་ཡོད། 

 ད་ལྟའི་བར་བོད་མི་རང་གིས་སྲོག་ཆགས་རིག་པ་ཆེད་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་

དང་། བྱུང་རབས། གྲངས་ཚད་སོགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱུང་མྱོང་མེད་མོད། དེང་སྐབས་མི་རིགས་

གཞན་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཚན་རིག་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་

གྲུབ་དོན་ལ་གཞིགས་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཅིག་པུའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་བར་ཉ་རིགས་མི་འདྲ་བ་༦༨ 

དང་། སྐམ་གཤེར་གཉིས་འཚོའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་༤༥ ། ཆུར་གནས་སྲོག་ཆགས་རིགས་༧༦༠ ། ལྟོ་འགྲོ་སྲོག་

ཆགས་རིགས་༥༡ ། བྱ་རིགས་༤༨༨ ། ནུ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་༡༤༢  སྒལ་ཚིགས་ཅན་གྱི་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་རིགས་༧༩༩ བཅས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 འནོ་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་དྲག་ཆས་ཐོག་པའི་རྒྱ་དམག་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ཡུལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པར་སླེབས་པས། 

དེས་བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་སྟོང་འགྲོ་བའི་གཏོར་བཅོམ་ཚད་མེད་བཏང་བ་མ་ཟད། རང་

བྱུང་ཁམས་སུ་ཅི་དགར་འཚོ་བའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་གནས་ཀྱང་གཡོལ་ཐབས་བྲལ་བའི་དཀའ་

ཁག་གི་གནས་སུ་གཏད་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ན་དཀོན་པའི་བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འབྲོང་དང་། 

དོམ་ཁྲ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སོགས་ཀྱི་རིགས་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ལ་ཐུག་ཡོད།

གསའ། 

གསའ་ནི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་གངས་རིའི་ཁྲོད་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་གཟིག་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་ཟས་སུ་གཙོད་དང་། གླ་བ། ཤྭ་བ་

སོགས་རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་རིགས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད།
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གཙོད། 

 གཙོད་ནི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

ཤིག་ཡིན། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་རིགས་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་དང་ཁྱད་ཆོས་

ཅུང་མི་འདྲ་བའི་གཙོད་རིགས་འགའ་ཤས་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་གཙོད་ནི་ས་

བབ་མཐོ་ས་དང་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་

གཙོད་རིགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། 

 གཙོད་ཅིག་གི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་གྷ་རམ་༡.༢ ནས་༡.༤ བར་

ཡོད་པ་དང་། གཙོད་ཕོ་ཅིག་གི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་༤༠ ནས་༥༥ 

བར་ཡོད་ལ། གཙོད་མོ་ཞིག་གི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་༢༥ ནས་༤༠ 

བར་ཡོད། གཙོད་ཀྱི་ཕོ་མོ་ནི་རྭ་ཅོ་ལས་ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱ་ཐུབ་སྟེ། གཙོད་

ཕོ་ལ་རྭ་ཅོ་ཡོད་པ་དང་གཙོད་མོ་ལ་རྭ་ཅོ་མེད། དུས་རྒྱུན་གཙོད་རྭའི་རིང་

ཚད་ལ་སན་ཊི་མི་ཊར་༥༥ ནས་༧༠ བར་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་བའི་གཙོད་རྭ་རིང་ཤོས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སན་ཊི་མི་ཊར་༧༥ ཡོད་

འདུག 

 བོད་ཀྱི་གཙོད་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་མི་ཊར་༣༠༠༠ ནས་༦༠༠༠ བར་

གྱི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་ལ། བོད་ཡུལ་དུ་གཙོད་འཚོ་སྡོད་བྱ་

སའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་དང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་རི་

རྒྱུད། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད། བ་ཡན་ཧ་རིའི་རི་རྒྱུད། ཆི་ལན་རི་རྒྱུད། གངས་ཏི་སིའི་

རི་རྒྱུད། ཧི་མ་ལ་ཡའི་བྱང་ཤར་རི་རྒྱུད་བཅས་ཡིན། 

 དེང་སང་གཙོད་ཀྱི་ཁུ་ལུ་དང་རྭ་ཅོ་སོགས་རྩ་ཆེན་དུ་རྩི་བས། 

གཙོད་གཅིག་གི་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་$.༣༥༠༠༠ ལྷག་ཡིན་པ་དང། མི་མང་

པོ་ཞིག་གིས་ཚོང་ཁེ་གཅིག་པུའི་ཆེད་གཙོད་བསད་བཟུང་ཅི་རིགས་བྱེད་

ཐལ་ཆེ་བས།  གཙོད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

འཚོ་གནས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 དེང་སང་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་ལ་བདག་གཅེས་

བྱེད་པའི་གླིང་ཀ་(National Park)

མང་པོ ་བཙུགས་ཡོད ་པ ་མ ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བྱུང་ཁམས་

བདག་གཅེས་བྱེད་པའི ་ལྷན་

ཚོགས་(International Union for 

the Conservation of Nature-

IUCN) ཀྱང་བཙུགས་ཏེ་ལས་

དོན་འདིར་ཤ གས་སྣོན་རྒྱག་གི་

ཡོད་པས། ད་ལྟའི་བར་འཛམ་

གླིང ་ཁྱོན ་ཡོངས་ན་རི ་སྐྱེས ་

སྲོག་ཆགས་བདག་གཅེས་བྱེད་

པའི་གླིང་ཀ་༦༥༠༠ ལྷག་ཡོད། 

གཡི་དཀར།

གཡི་དཀར་ནི་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐཱན། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ། 

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ཀྱི་ས་བབས་མཐོ་

སར་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

ནོར་དཀར་གྱི་ཕ་ས། 

 

 མདོ་སྨད་དཔའ་རིས་

ཡུལ་གྱི་ཕྱུགས་ཟོག་མང་ཆེ་བ་

དཀར་པོ་ཡིན་པས། ཡུལ་འདི་

ལ་ནོར་དཀར་གྱི་ཕ་ས་ཡང་ཟེར་

བ་དང་། ཡུལ་དེའི་འབྲོག་པ་

མང་ཚོགས་ཀྱི་སྦྲ་གུར་ཡང་ནོར་

དཀར་གྱི ་རྩིད་པ་ལས་བཟོས་

པས་དཀར་པོ་ཡིན། 

འབྲོང་། 

 འབྲོང་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་བོད་ཡུལ་མཐོ་སྒང་གཅིག་པུ་ལས་

མེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ནི་གྲང་རེག་

དང་ལྟོགས་སྐོམ་ལ་བཟོད་བསྲན་ཆེ་བས། གྲང་ངར་ལྡན་ལ་སྐམ་ཤས་

ཆེ་བའི་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། 

 དེའི་ལུས་དབྱིབས་དང་། སྤུ་མདོག ཆ་བྱད་ཀུན་གྱི་ཆ་ནས་

འབྲི་གཡག་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་ཡང། འབྲོང་མང་ཆེ་བའི་གཟུགས་པོའ་ི

རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་༣.༦༨ ཡོད་པ་དང་། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་༦༠༠ 

ནས་༡༠༠༠ བར་ཡིན་པས། དེའི་ལུས་བོངས་ནི་འབྲི་གཡག་ལས་ལྡབ་

གཉིས་གསུམ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡོད། 

 བོད་ཡུལ་དུ་འབྲོང་ཡོད་སའི་ས་གནས་གཙོ་བོ་ནི་མཚོ་ངོས་

ལས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༣༠༠༠ ནས་༦༠༠༠ བར་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཐེམ་

ཆེན་རྫོང་གི་མུ་རུ་དང་། སུ་རུ། གཏེར་ལམ་རྫོང་གི་རྒུ་རུ། གདང་ལ་རི་

རྒྱུད། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་རི་རྒྱུད། ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་ངོས། བ་ཡན་ཧ་

རིའི་རི་རྒྱུད། ཆིན་ལན་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་ངོས་བཅས་ཡིན། 

 ད་དུང་འབྲོང་ནི་བོད་ཡུལ་མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་

གཞན་དུ་མེད་པའི་འབྲི་གཡག་གི་མེས་པོ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

འབྲོང་གི་གྲངས་ཀ་ལྡབ་མང་པོས་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ། དེང་སང་འཛམ་གླིང་

ནང་སྟོང་ལ་ཉེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བགྲང་གི་ཡོད། 

 བྱེ་ཐང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཚོའི་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚོགས་

སྐོང་བའི་སྲོག་ཆགས་རྔ་མོང་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ ‘བྱེ་ཐང་གི་གྲུ་གཟིངས’ ཞེས་འབོད་པ་ལྟར། བོད་གངས་ཅན་

ལྗོངས་ཀྱི་གཡག་ལའང་ ‘མཐོ་སྒང་གི་གྲུ་གཟིངས’ ཟེར་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་འབོད་དོན་ནི་སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བོད་

ཡུལ་མཐོ་སྒང་དུ་འགྲུལ་བཞུད་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཡག་ཁོ་ན་

ཡིན་པས་རེད། 

 གཡག་གི་སྤུ་མདོག་ལ་གཞིགས་ཏེ། གཡག་རྒྱ་རྒྱ་དང་། རོག་པོ། ཁམས་པ། སེ་བོ། དཀར་པོ་བཅས་མིང་

མི་འདྲ་བ་འདོགས་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་གཡག་ནི་བོད་མི་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་དེ། འབྲི་གཡག་ལས་བོད་མི་

ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་འ་ོམ་དང་། ཞོ། མར། ཕྱུར་བ། ཤ  ཀོ་བ། རྩིད་པ། ཁུ་ལུ། རུས་པ། ཞག སྒྲོ་བ་

སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད།
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བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

 བོད་མི་རྒན་རབས་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང། བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་གང་སར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤྭ་བ་དང་། གླ་བ། རྒོ་བ། གནའ་བ། རྐྱང་། འབྲོང་སོགས་ཁྱུ་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་

འཛོམས་སར་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་ཡིད་དུ་འངོ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར། 

 འནོ་ཀྱང་དེང་སྐབས་རི་དྭགས་དེ་རིགས་མཐོང་རྒྱུ་དཀོན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་

པོ་ཞིག་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད།  

བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དྲུག  

 རང་བྱུང་ཁམས་ནི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མའི་འཚོ་གནས་

འཆའ་སའི་ཁྱིམ་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་

གཏོང་བ་ནི། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའ་ིའཚོ་གནས་ལ་ཕོག་

ཐུག་གཏོང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེས་ན་བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁ་ཤས་རྩ་སྟོང་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་བ་ནི། བོད་

ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་དང་

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། 

རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། • 

རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། • 

དཔལ་འབོྱར་ཡོང་འབབ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱག་• 

ཐལ་ཆེ་བ། 

ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མི་འབོར་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ཡུལ་དུ་སྤོ་བ། • 

བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མེད་དང་། བོད་རིགས་• 

མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཟོ་གྲྭ་

དང་གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཐལ་ཆེ་བ། 

རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ• ་ཁྲིམས་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ལག་བསྟར་དོན་

འཁྱོལ་ཡོང་གི་མེད་པ།  

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་སམ། 

 དོམ་ཁྲ་ནི་འཛམ་གླིང་

ན་ཆེས་དཀོན་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་སྟོང་

ཉེན་ཆེ ་བའི ་སྲོག་ཆགས་ཤིག་

ཀྱང་ཡིན། 

 དོ མ ་ ཁྲ ་ ནི ་ སྨྱུ ག ་ མ ་

གཅིག་པུ་ཟས་སུ་བརྟེན་ནས་

འཚོ་བའི་ཟས་སྣ་གཅིག་ཅན་གྱི་

སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེས་

ཉིན་རེར་སྨྱུག་མའི་མྱུ་གུ་གསོས་

པ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་༢༠ ཙམ་ཟ་

བཞིན་ཡོད།  
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རྐྱང་གི་རིགས་

མི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ལས་བོད་དང་

སོག་པོའ་ིཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྐྱང་

གི་རིགས་ནི། ཨེ་ཤི་ཡ་གཅིག་པུའི་

མངའ་ཁོངས་ན་མ་གཏོགས་གླིང་

ཆེན་གཞན་ན་མེད་པའི་རྐྱང་གི་

རིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་

གཞན་གྱི་སྤྱན་གཟིགས་ཁང་དུ་

མཐོང་རྒྱུ་དཀོན། 

ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར། 

 ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་ནི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་གཅིག་པུར་འཚོ་

གནས་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་བོད་

མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་ནང་ཕལ་ཆེར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 འོན་ཀྱང་དུས་རབས་ཉི་ཤ འི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་པའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་བཟོ་ཐབས་སུ། ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཤྲིལངྒ་ལ་བོད་ཀྱི་

ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་ཕོ་མོ་ཆ་གཅིག་དང་། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་བལ་ཡུལ་ལའང་ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་ཕོ་མོ་ཆ་

གཅིག་ཕུལ་བ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་

མཆུ་དཀར་འདིའི་རིགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད། 

 སྤྱིར་ཤྭ་བ་མཆི་དཀར་འདི་ནི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ན་ཡོད་མོད། དེ་ལས་ཀྱང་

མང་ཤོས་ནི་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པས། མདོ་སྨད་ལ་ ‘ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་གྱི་ཕ་ས’ ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡང་ཡོད་

ཟེར། 

 ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། དེའི་མཆུ་ཏོ་

དང་ཨོག་མ་བར་གྱི་སྤུ་མདོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤྭ་བ་འདིའི་མིང་ལའང་ ‘ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར’ ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

 ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་ནི་ལུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

ཤིག་ཡིན་པས། དེའི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་༢ ལྷག་དང་། མཐོ་ཚད་ལ་མི་

ཊར་༢.༥ ། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་༢༥༠ ཙམ་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཤྭ་གསོ་ར་བ་བཙུགས་མོད། ཤྭ་གསོ་ར་བ་དེ་དག་རང་

བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་མི་འདྲ་བས། དེའི་ནང་ཉར་བའི་ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་

མང་ཆེ་བ་ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨ ནས་

༡༩༧༩ བར་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་བཙུགས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གསོ་ར་ཞིག་

གི་ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གྲངས་༧༡༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་

གིས་ཉར་ཐབས་བྱས་མོད། དེའི་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཡུན་རིང་འཚོ་ཐུབ་མེད། 

 དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་

གཅིག་ལ་ཨ་སྒོར་$.༡༣༠༠༠ བླངས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་ལ་བཙོངས་པ་དེས། 

བོད་ཀྱི་ཤྭ་བ་མཆུ་དཀར་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རིན་གོང་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།   
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དང་པོ། གཤམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དག་གི་པར་རིས་ལ་བལྟས་ཏེ་མིང་བྲིས། 

མིང་། པར་རིས། མིང་། པར་རིས། 

སྦྱོང་ཚན། 

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་པར་རིས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་འཛིན་གྲོགས་ཕན་ 

           ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

གསུམ་པ། རང་ཉིད་སྲོག་ཆགས་གླིང་ཀ་(Zoo) ལ་འགྲོ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སྐབས་ 

           དེའི་མཐོང་སྣང་དང་མྱོང་ཚོར་བཤད་དེ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།   བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཆགས་ཚུལ། 

	 དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ཡོངས་གྲགས་གསལ་བ་

བཞིན།“སྟོད་ཀྱི་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་གི་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་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་།

	 དེ ང ་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་།	

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་གླང་ཆེན་གྱི་རུས་པ་

ཆ་ཚང་གཉིས་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད།	

	 	 ག ཞ ན ་ ཡ ང ་ མ ཐོ ་

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་།

བོད་ཡུལ་དུ་གནའ་སྔ་མོར་ཆུ་

ཡིས་ཁེངས་པའི་ཤ ལ་རྗེས་ཅི་

འདྲ་ཡོད་དམ།
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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།

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

གཏིང་དུ་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་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།		

བོད།

བོད།

བོད།
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བོོོད་ཡུལ་དུ་མིི་ཡིི་འགྲོོོ་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།
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	 ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་སྤྲ་མི་ཚོས་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་

ཀྱི་ཆེད་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་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།

	 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།།

ཁྱེེད་ཀྱིིས་ཤེེས་སམ།

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།	
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སློབ་ཚན་བདུན་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།	

	 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།	

ཁྱེེད་ཀྱིས་ཤེེས་སམ།

	 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།
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	 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།
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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།	

སྦྱོང་ཚན།	
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།   གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་ཤེེས་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།

གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་།

དམུ་ར་ཝེར་རོ་སྤུངས་སོ་པ་ཏ་ཡ།། གཤེན་རྒྱལ་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་།

 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། །
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 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།

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།།

 
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་ཤ གས་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་ཞེས་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
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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 

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། །  

སྦྱོང་ཚན། 

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། 
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སློབ་ཚན་དགུ་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་མཁར་བརྩིགས།	རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་དབང་དུ་བསྡུས།	

	 	 	 	 	 	 	 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།	།
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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།

	 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།

	 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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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་མཁར་གྱི་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།	 ཙིན་ཏ་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་

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

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་

	 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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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་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་

 

	

	 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།	

གསར་

གཏོད།
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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། 








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་1.	

འབུལ་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་༢༢༣	ལོར་བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས།5.	

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།	

སྦྱོང་ཚན།	
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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.	
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སློབ་ཚན་བཅུ་པ། 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་ཤ	གས་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་ཤ	གས་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།	

	 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།

	 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་

མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད།

	 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།
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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།།

 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་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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བཙན་སྙ་དང་མགར་ཁྲི་འབྲིང་སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་དམག་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་རམ་འདེགས་ཤ	གས་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།	

 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།།		

	 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་ཤ	གས་ཆེར་མཛད་ཀྱང་།	 བོན་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་བློན་པོ་མ་ཞང་

དྲོན་པ་སྐྱེད་དང་།	 སྟག་ར་ཀླུ་གོང་སོགས་དབང་ཤ	གས་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་
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ཀྱི་དམག་དཔུང་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་བཏང་ནས་རྒྱ་དམག་ཕམ་པར་བྱས།	

	 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་།		

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

ཕྱི་ལོ་༨༢༣	ལོར་བཞེངས་པའི་ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་།
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(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།

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་ཤ	གས་དང་རྒྱུ		་ཤ	གས་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་ཤ	གས་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་ཤ	གས་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།།
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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 གས ་ 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 ་ སོ ག ས ་

མཁས ་ གྲུབ ་ དུ ་ མ ་བོ ད ་ དུ ་སྤྱན ་

དྲངས་ནས།	 སད་ མི་བདུན་རབ་ཏུ་

བྱུང་།	 བཻ་རོ་ཙ་ ན ་སོགས་ལོ ་ཙཱ ་

བ ་ རྣམས ་ཀྱི ས ་ མདོ ་སྔགས ་ཀྱི ་

བཀའ་དང་བསྟན་ བ ཅོ ས ་ ཇི ་ སྙེ ད ་

ཅིག་བསྒྱུར་ཅིང ་ ག ཏན ་ ལ ་ ཕབ །	

མཚན་ཉིད ་ཐེག ་ པའི་བཤད་གྲྭ་དང་

ག ས ང ་ སྔ གས ་ ཀྱི ་སྒོམ ་གྲྭ ་བོད ་

ཁམས ་ ཀུན ་ ཏུ ་ ཁྱབ།	

	 མ ང འ ་ བ དག ་ ཁྲི ་ རལ ་

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།།
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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་གྱི་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 ་བོ ད ་རྡོ ་རི ང ་

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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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པ།   

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་འཕྲི་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།	
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	 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་

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་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།	།

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་
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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་ཐོན་པའི་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་བ་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་

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།	།
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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	།	

སྦྱོང་ཚན།

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

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་།	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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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།

བསྐྱར་སྦྱོང་།

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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		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་།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས།   

	 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་གཡོ་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་པ་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་།
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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 ་སྡོ མ ་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།།	

	 ག ཞ ན ་ ཡ ང ་ སྟོ ད ་ མ ང འ ་རི ས ་ ད ང ་

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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༡.	ལོ་ངོ་ཅི་ཙམ་རིང་བོད་ཁམས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་སམ།

༢.	མངའ་བདག་ཡུམ་བརྟན་ཞེས་མཚན་ཇི་ལྟར་བཏགས་སམ།

༣.	འོད་སྲུངས་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཡུལ་གང་ཞིག་བཟུང་ངམ།	

༤.	བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་ཡུན་ཇི་ལྟར་བརྩི།	

༥.	དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་སུ་སུ་ཡིན།	

༦.	མུ་གཟུ་གསལ་འབར་གྱི་རབ་བྱུང་གི་མཚན་ལ་གང་ཞུ།		

༧.	བཀའ་གདམས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་སུ་ཡིན།

གཉིས་པ།	མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ ཡུམ་བརྟན་དང་ཁྲི་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན།

༢ མངའ་བདག་འོད་སྲུངས།

༣ སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན།

༤ དཔལ་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་གྱི་རྒྱུད་པ།

༥ ལྡེ་གཙུག་མགོན།

༦ ལྷ་སྲས་ཁྲི་ལྡེ།

༧ དཔལ་ལྡེ་རིག་པ་མགོན།

༨ བཀྲ་ཤིས་ལྡེ་མགོན།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད།

གུ་གེའི་རྒྱལ་རྒྱུད།

ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རྒྱུད།

ཡར་ལུང་རྒྱལ་རྒྱུད།

སྤུ་རངས།

མང་ཡུལ།

ལྷ་སའི་རྒྱལ་རྒྱུད།

མངའ་རིས་རྒྱལ་རྒྱུད།

སྦྱོང་ཚན།

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

		བྱེད་སྒོ།

༡།	བོད་ཁམས་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢།	ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་འུ་དུམ་བཙན་པོ་བཀྲོངས་མེད་ན།	སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཐེབས་སྲིད་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱོས།

༣།	ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུལ་སྐོར་གར་ཆུང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱོས།	

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

	 ཀ)	ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད།	

	 ཁ)	ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ།	

	 ག)	བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས།

	

༡.	བོད་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན།

༢.	བོད་སིལ་བུའི་དུས་རབས་ནང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་ཅི་ཙམ་བྱུང་།		

༣.	ནང་པའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་བསྐྱར་དར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད།

༤.	སྟོད་མངའ་རིས་དང་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།

༥.	ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ནང་བསྟན་ལ་མཛད་རྗེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་སྐྱ་པ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར།   

 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་སོགས་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་བརྗོད་པར་བྱའ།ོ །

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།

 ཕྱི་ལོ་༡༠༧༣ ལོར་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱའི་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། ས་སྐྱ་དགོན་པ། 
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༢༽ སོག་པོའ་ིདྲག་ཤ གས་བོད་ལ་ཐོག་མར་སླེབས་པ། 

 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།

༣༽ བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།

 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་ཏ་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་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ། གཉིས་པའི་ཡོན་དུ་

 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།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 
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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། 

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

 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་། 

༥༽ ས་སྐྱ་པའི་དབང་ཤ གས་དར་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། 

 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་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།

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་གུང་། 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། །
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  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། 

གཉིས་པ། སྡེ་སྲིད་ཕག་གྲུ་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་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། 

 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་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

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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༢༽ སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཁམས་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་པ། 

 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་ཕོྱགས་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་རྗེས་ཆེ་བར་གྲགས་སོ།།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ། 

 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། 

༣༽ ཕག་གྲུའི་དབང་ཤ གས་ཉམས་ཚུལ། 

 གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༡༣༥༨ ནས་༡༤༩༨ བར་ལོ་

༡༤༠ ཙམ་གྱི་རིང་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་སྤྱི་ལ་མངའ་

དབང་བསྒྱུར་ཡོད།  བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇམ་དབྱངས་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་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། 

མཚན་གྱིས་ས་སྐྱ་པའི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་དབང་བསྒྱུར་ཏོ། །  
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ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨-༡༩༣༩ ཡས་མས་སུ་བསྒྲོན་པའི་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་པར། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། ༡༽ ཕྱི་ལོ་

༡༤༠༩ ལོར་

རྗེ ་ ཙོ ང ་ 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།

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།

 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།  

༢༽ ཕག་གྲུ་པའི་སྲིད་དབང་རིན་སྤུངས་པའི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚུལ། 

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་ན་ཕྲ་སྐབས་རིན་
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སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་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་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་

འ ཁོ ར ་ མ ཆོ ད ་ རྟེ ན ་

ནི་ཕྱི་ལོ་༡༤༡༨ ལོར་

ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་

པས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་

ཏེ། མཁས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་

གིས ་ཐོག ་མར ་ཕྱག ་

བཏབ། 

རིན་སྤུངས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་

པའི་རྡོ་བརྐོས། 

རིན་སྤུངས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་དར་

བའི་གཡང་ཊིའི་དངོས་ཆས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 
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བཞི་པ། སྡེ་པ་གཙང་པས་བོད་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༥༦༦-ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢)

༡༽ སྡེ་པ་གཙང་པས་སྲིད་དབང་བཟུང་ཚུལ། 

 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། 

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

 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། ། 
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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་མཆོག་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་རིང་

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་

འབྲས་སྙིང ་པོར ་ བྱེད ་པའི ་རིང ་

ལུ ག ས ་ འ ཛི ན ་ མ ཁ ན ་ རྗེ ས ་

འ བྲ ང ་ ས ་ ཆེ ན ་ ཀུན་དགའ་སྙིང་

པོ་སོགས་གོང་མ་ རྣམ ་ལྔས ་དར ་

རྒྱས་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།>>• 
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་

བཅུ་གཉིས་བར།   

དང་པོ། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། 

༡། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་

མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ། 

 གོང་གི་སློབ་ཚན་དུ་སྦྱངས་ཟིན་པ་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢ ལོར་

གུ་ཤྲིར་ཁང་གིས་དམག་དྲངས་ཏེ་སྡེ་པ་གཙང་པའི་སྲིད་དབང་ཕྲོགས་

ཤིང། ལོ་དེའི་ཟླ་༤ ཚེས་༥ ཉིན་གཞིས་ཀ་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་ཚོམས་ཆེན་དུ། 

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གསེར་

ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོའ་ིསར། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བདག་

པོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། གུ་ཤྲིར་ཁང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་འབངས་སུ་ཕུལ། འདི་ནས་བཟུང་བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ཐང་དབུ་བརྙེས་

པ་ཡིན་ལ། ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན། 

 འདི་ནི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་

དབུ་བརྙེས་ཏེ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་

རིམ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢ ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ 

ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་

ཀྱི་དགེ་ཕན་ལ་གཟིགས་ཏེ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྲོལ་མཚམས་འཇོག་གནང་སྟེ། 

བོད་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདེམས་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ཐུགས་

འགན་ཡོངས་སུ་གཏད་པའི་བར། ལོ་ངོ་༣༦༩ རིང་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་པས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སོ།། 

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

འཕྱོངས་རྒྱས་འཕྱིང་དབར་སྟག་རྩེ། 

ཡབ།   

བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན། 

ཡུམ།   

ཁྲི་ལྕམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས། 

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༦༡༧-ཕྱི་ལོ་༡༦༨༢)
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      ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་བཞེངས་པའི་སྡེབས་རིས། 
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༢། སྐབས་དེའི་སྲིད་དོན་གྱི་གནས་བབ་དང་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་

མཛད་པ། 

 སྐབས་དེ་ནི་སོག་པོའ་ིསྟོབས་ཤ གས་ཆེ་བས། བྱང་ཤར་རྒྱ་སོག་

གི་ས་མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་

ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བདག་པོ་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་སོག་པོས་བཀུར་པའི་བླ་མ་དང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་

པོར་བརྩི་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༦༥༢ ལོར་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་པོ་ཧྲོན་ཀྲིས་རྒྱ་བོད་

དབར་གྱི་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་བྱུང་ཚེ། སོག་པོས་རྒྱ་ནག་དང་

མན་ཇུའི་ས་ཁོངས་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཤེས་

ནས། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་། 

 རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་གོང་མ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཕེབས་བསུར་

བཅར་བ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང། མཚན་བསྟོད་

རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་བ་མ་ཟད། བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་སེར་པོ་ཞེས་པ་གསར་

དུ་བསྐྲུན་པ་སོགས་བཀུར་བསྟི་རྒྱ་ཆེན་བྱས། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་རྒྱ་

ནག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་བོད་སོག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་

ལ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་

ཡོངས་སུ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་མཛད་འཕྲིན་རླབས་པོ་ཆེ་བསྐྱངས་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་སོག་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ས་དང།  འཁྲུག་

རྩོད་ཀྱི་རྙོག་འཛིང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་

མཁན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་གྱུར།

༣། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གསར་བཟོ་མཛད་པ། 

 ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་

སྐོར་ཞིབ་པ་གཞུང་ཞབས་ཆེད་བརྫངས་གནང་སྟེ། འབངས་ཀྱི་བདེ་

སྡུག་ལ་གཟིགས་རྟོག་དང། ས་མི་ཞིབ་བཤེར། སྒོ་ཁྲ་ཐེམ་བཤེར་གྱི་

མིང་གཞུང་གསར་བཟོ། ཁྲལ་བཟོ་ཁུངས་འཇུག ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན། ས་སྡེ་སྲུང་བའི་ཡུལ་དམག་གི་དམག་ཕོགས་སུ་བཏང་

  

སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 

 སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་

(ཕྱི་ལོ་༡༦༥༣-༡༧༠༥) ནི་༸རྒྱལ་མཆོག་

ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སྡེ་སྲིད་རིམ་པར་

བསྐོས་པའི་གྲས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལྔ་པ་

ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཐད་མཛད་རྗེས་ཤིག་ཏུ་

ཆེ་བའི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

 ཁོང་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་

ཐད་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པ་མ་ཟད། བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ལ་མཁས་

པས། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་མཛད་

པའི་<<བླང་དོར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

ཁྲིམས་ཡིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་།>> དང་

<<ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་གསེར་

གདུང་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་སྐར་

ཆགས་ཐར་གླིང་རྒྱ་མཚོར་བགྲོད་པའི་

གྲུ་རྫིངས།>> <<ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་

ཐར།>> <<གསོ་རིག་ཁོག་དབུབ་དྲང་

སྲོང་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།>> <<སྨན་

གྱི་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་བཻཌཱུརྱ་སྔོན་

པོ།>> <<ཕུག་ལུགས་རྩིས་ཀྱི་ལེགས་

བཤད་བཻཌཱུརྱ་དཀར་པོ།>> <<བསྟན་

བཅོས་བཻཌཱུརྱ་དཀར་པོའ་ིདྲིས་ལན་

འཁྲུལ་སྣང་གཡའ་སེལ།>> <<བོད་

ལུགས་གླུ་གར་གྱི་དེབ་ཐེར་མིག་ཡིད་

རྣ་བའི་དགའ་སྟོན།>> <<དགའ་ལྡན་

ཆོས་འབྱུང་བཻཌཱུརྱ་སེར་པོ།>> སོགས་

བརྩམས་ཆོས་མང་པོ་དེང་སང་མཇལ་

རྒྱུ་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 
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བའི་ལྷག་མ་རྣམས་གཞུང་གི་མཛོད་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་སྲོད་གཏོད་མཛད། 

 དེ་བཞིན་སྔར་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པའི་སྐུ་དུས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་རྒྱན་གོས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་མི་ཉམས་པའི་ཆེད། 

དགུང་གསར་སོགས་མཛད་ཆེན་ཁག་ལ་གཞུང་ཞབས་ཚོས་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྤྲས་དགོས་པའི་སྲོལ་བཟང་སླར་

གསོ་མཛད་པ་དང། བླ་སྤྲུལ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན། སྡེ་དཔོན། གཞུང་ཞབས་བཅས་ཀྱི་གོ་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་གདན་

ཐོབ་མཐོ་དམའི་གདན་ཡིག་ཀྱང་གསར་སྒྲིག་མཛད།

༤། ཁོང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་རེ་ཞིག་གསང་རྒྱ་བྱ་དགོས་པར་གདམས་ཏེ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས།

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་ཆོས་སྲིད་གང་ལའང་མཁྱེན་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་

     

 གསེར་སྡོང་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག  
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དང་བཅས་པའི་གསུང་རྩོམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་དང། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་

བསྐྱངས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༡༦༨༢ ལོར་གློ་བུར་དུ་ཞབས་ཀྱི་སྙུན་གཞིའི་ཚུལ་བཞེས་ཤིང་། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོར་

རེ་ཞིག་གསང་རྒྱ་བྱས་ཏེ། བྱ་བ་ཆེ་ཕྲ་བློས་མ་ཆོད་པ་མཐའ་དག་ལྷ་མོར་བརྟག་བསྒྲིལ་ཞུ་དགོས་སོགས་ཞལ་

ཆེམས་ཟབ་མོ་བསྩལ་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་

རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

མོན་ལ་འགོ་ཡུལ་གསུམ། 

ཡབ།   

སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་

འཛིན། 

ཡུམ།   

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།  

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༦༨༣-ཕྱི་ལོ་༡༧༠༦)

༡། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་

གསང་རྒྱ་གྲོལ་བ། 

 ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་དོན་དང་ཞལ་ཆེམས་

བཞིན། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་རིང་༸རྒྱལ་

དབང་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གསང་རྒྱ་བྱས་ཏེ། ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ལྕི་མོ་ཁུར་དུ་བླངས། ཕྱི་ལོ་༡༦༨༤ ཙམ་

ནས་སོག་པོ་དང་མི་མཐུན་པ་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་དང་། མན་ཇུའི་

དཔོན་དང་སྡེ་སྲིད་བར་ཡང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སྟེ་མཛད་དཀའ་ཆེན་པོ་

བྱུང་། 

 དེ་བཞིན་ཡང་སྲིད་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་བརྩད་གཅོད་

ཡོངས་གྲགས་གནང་བདེ་བྱུང་མེད་ཅིང།  སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སྐོར་

གསང་རྒྱ་མཛད་དགོས་དོན་དང་། ཡང་སྲིད་ཇི་ལྟར་ངོས་འཛིན་མཛད་

ཚུལ་གསལ་བཤད་གནང་བས། ཚང་མས་དགའ་སྐྱོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ངང་

ནས་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱུང་། 

 མེ་གླང་ཕྱི་ལོ་༡༦༩༧ ཟླ་༤ ཚེས་༡༥ ཉིན་ཡང་སྲིད་སྣ་དཀར་

རྩེར་གདན་དྲངས་པ་དང་། ལོ་དེའི་ཟླ་དགུ་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡང་སྲིད་ལ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་

གནང་སྟེ། མཚན་ལ་རིན་ཆེན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བསྩལ། ལོ་

དེའི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཉིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་གདན་དྲངས་ཏེ་

གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་དང་། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེ་སོགས་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་འཛམ་གླིང་རྒྱན་

གཅིག་ལ་རབ་གནས་མཛད། ལོ་དེར་གསང་རྒྱ་གྲོལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་དང་

སོག་པོ་བྱིངས་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས།
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༢། རྙོག་ཟིང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས། 

 སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཆོས་སྲིད་བྱ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན་གྱི་ཐད་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་བས། བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཆབ་སྲིད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཕྱག་རྗེས་ཧ་ཅང་ཆེ། འནོ་ཀྱང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྲིད་

དོན་གྱི་གནས་བབ་བརྟན་ལྷིང་མིན་པས། རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་མང་པོ་རིམ་པར་བྱུང་། 

 ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་བསྙེན་

རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཀྱང་། སྡོམ་པ་བཞེས་འདོད་མ་གནང་བར། དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ཕྱིར་འབུལ་གནང་སྟེ་སྐྱ་ཆས་བཞེས་ཤིང་། སྡེ་སྲིད་སོགས་ཀྱིས་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང་སློབ་གཉེར་ལ་

ཐུགས་ལྷོད་གནང་སྟེ་ལྷ་ཞོལ་དང་། རྫོང་རྒྱབ། འལོ་དགའ། འཕོྱངས་རྒྱས། གོང་དཀར་སོགས་སུ་ཐུགས་འདོད་

ལྟར་ཕེབས་གཡེང་བྱས་པར་བརྟེན། མཛད་སྤྱོད་མང་པོ་ཞིག་བོད་སོག་མི་མང་གི་སྣང་ངོར་ལོག་པར་མཐོང་

བ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་སྡེ་སྲིད་དབར་དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་

བཟུང་སྟེ། སོག་པོ་ལྷ་བཟང་ཁང་གིས་བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་དབར་མི་འགྲིགས་པའི་རྙོག་གཞི་ཡང་ཡང་བཟོས་

པས། མཐར་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་དང་སྡེ་སྲིད་མཆོག་གི་སྐུ་དབང་ཐད་སེལ་ཐབས་བྲལ་བའི་དཀའ་

ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ལྷ་བཟང་ཁཱང་གི་དཔུང་དམག་གིས་སྡེ་སྲིད་མཆོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་སྟོད་ལུང་

སྣ་དཀར་རྩེ་རུ་མགུལ་བཅད་ནས་བཀྲོངས།

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་རིག་འཛིན་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི། བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་འཕེལ་རིམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བྱོན་པའི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་མགུར་གླུའི་

ནང་དོན་དང་། ཚིག་འགྲོས། དཔེ་དོན་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་འཕེལ་རྒྱུས་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཟབ་མོ་ཐེབས་ཡོད། 

བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་པོ།།

གཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡོར་དང་།།

ཐག་རིང་རྒྱང་ལ་མི་འགྲོ །

ལི་ཐང་བསྐོར་ནས་སླེབ་ཡོང་།།

བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ནག་ཆུང་།།

ཆུ་དང་ཐིགས་པས་འཇིགས་སོང་།།

མ་བྲིས་སེམས་ཀྱི་རི་མོ།།

བསུབས་ཀྱང་བསུབ་རྒྱུ་མི་འདུག །

ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའ་ིརྩེ་ནས།། 

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་སོང་།།

མ་སྐྱེས་ཨ་མའི་ཞལ་རས།།

ཡིད་ལ་འཁོར་འཁོར་བྱས་བྱུང་།།
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གསུམ་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་དུས་སྐབས། 

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༧༠༨ ལོར་མདོ་སྟོད་ལི་ཐང་དུ་སྐུ་བལྟམས། ལི་ཐང་ཆོས་

སྐྱོང་སོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན། འནོ་ཀྱང་སྐབས་དེར་དབུས་སུ་ལྷ་བཟང་ཁཱང་

དང་ཇུན་གར་དབར་དམག་འཁྲུགས་དབང་གིས་བདེ་འཇགས་མེད་སྟབས་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྡེར་གདན་དྲངས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༢༠ ལོ་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་སོག་མི་སྣ་གནད་ཡོད་

ཚང་མས་བསམ་གྲོས་ཞིབ་བསྡུར་དང་གོ་བསྒྲིགས་ཀྱིས། ཡང་སྲིད་རིན་

པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ལྟོས་ཆེ་བའི་ཆིབས་ཞབས་དང་། རྒྱ་

སོག་གི་སྐུ་སྲུང་དམག་དཔུང་དང་བཅས་སྐུ་འབུམ་ནས་དབུས་ཕྱོགས་

སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། 

 ལོ་དེའི་ཟླ་༩ ཚེས་༡༥ ཉིན་སེར་སྦྲེང་སོགས་ཀྱི་མདུན་བསུས་

ཏེ། རྒྱ་བོད་སོག་གསུམ་གྱི་དཔོན་རིགས་ཆིབས་ཧྲག་དང་བཅས་ཕོ་བྲང་

པོ་ཏཱ་ལའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས། 

 སྐབས་དེ་ནི་ལྷ་བཟང་ཁཱང་དང་ཇུན་གར་བ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་

ཀྱི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རྩོད་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་དང་།  མན་ཇུ་

གོང་མ་ཁཱང་ཤིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཁ་གཡར་

ཏེ། དམག་དཔུང་བོད་ལ་བཏང་སྟེ་རྐང་འཛུགས་ཐབས་བྱེད་པའི་དུས་

སྐབས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་རང་ལ་ཕྱི་དགྲ་འགོག་རྒོལ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་སྲུང་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞན་ཁར། དབུས་དང་གཙང་གི་

དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་དབར་དབང་ཆ་འཕྲོག་རྩོད་ཀྱི་ནང་འཁྲུགས་

རྒྱུན་མར་བྱུང་སྟེ། ཁྲལ་བསྡུ་དང་འཁྲུགས་རྩོད་སོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་

གནས་བབ་ཟིང་ཆ་མང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༡༧ ལོར་སོག་པོ་ཇུན་གར་བའི་དམག་དཔུང་གིས་ལྷ་

སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ། ལྷ་བཟང་ཁཱང་དང་། ཕྱོགས་གཏོགས་གཞུང་

ཞབས་གཙོ་གྲས་མང་པོ་བསད། སྡེ་བ་སྟག་རྩེ་བ་བོད་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་ལ་

བསྐོས་ཀྱང་། དོན་དངོས་ཐོག་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཇུན་གར་བས་

ཚོད་འཛིན་བྱས། 

 དེ་རྗེས་མན་ཇུ་གོང་མ་ཁཱང་ཤི་དང་སོག་པོའ་ིདཔོན་རིགས་

གཞན་དག་གི་རོགས་རམ་འགོ ཇུན་གར་བ་ལྷ་ས་ནས་མཐའ་སྐྲོད་

བཏང་། མཚམས་འདི་ནི་མན་ཇུ་གོང་མ་ལ་མཚོན་ན། བོད་ཕྱོགས་སུ་

དབང་བསྒྱུར་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱ་རྒྱུར་ཐོབ་དཀའ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དང་། བོད་ལ་མཚོན་ན་མན་ཇུགོང་མའི་ངན་

སེམས་ཀྱི་གྲིབ་ནག་འདི་ལ་གཡོལ་འདོད་ཀྱང་གཡོལ་དཀའ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།  

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

མདོ་སྟོད་ལི་ཐང།

ཡབ།   

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། 

ཡུམ།   

བློ་བཟང་ཆོས་མཚོ།  

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༧༠༨-ཕྱི་ལོ་༡༧༥༧)
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 ཇུན་གར་བ་མཐའ་སྐྲོད་བཏང་རྗེས། ཇུན་གར་དམག་ལ་ཁག་འདོགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

སྲུང་དུ་ལྷ་སར་མན་ཇུ་དམག་དཔུང་བཞི་སྟོང་བཞག་སྟེ། རྒྱ་སོག་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་བྱས། 

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་མན་ཇུ་དཔོན་དམག་ཡུན་རིང་སྡོད་པའི་རྨང་རྡོ་ཐོག་མ་ལྟ་བུར་གྱུར། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༢༨ ལོར། ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་བོད་ཀྱི་མངའ་དབང་ཐོབ་མ་ཐག ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཞབས་ཞུ་ཡིན་ཚུལ་གྱིས་མན་ཇུ་དཔོན་རིགས་ཨམ་བན་གཉིས་དང་རྒྱ་དམག་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷ་སར་བཅའ་

སྡོད་བྱེད་དུ་བཅུག དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་ལྟར་ལྷ་སྡོད་མན་

ཇུའི་དཔོན་དམག་ཡོངས་རྫོགས་མཐའ་སྐྲོད་མ་བྱས་བར་དུས་རབས་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་སྟེ་ལོ་ངོ་༡༨༥ རིང་མན་

ཇུ་དཔོན་དམག་ལྷ་སར་གཏན་སྡོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་བྱུང་།

༡། སྡེ་སྲིད་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དུས་སྐབས། 

 མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

མི་ལོ་བཅུ་དགུར་བསྐྱངས་རྗེས། ཕྱི་ལོ་༡༧༤༧ ལོར་སྐུ་གཤེགས། མི་དབང་

ཕོ་ལྷར་བུ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།  ཆེ་བ་གུང་འགྱུར་མེད་ཚེ་བརྟན་གྱིས་

སྟོད་མངའ་རིས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གནང་ཞིང་། ཆུང་བ་འགྱུར་མེད་རྣམ་

རྒྱལ་ལ་ཝང་གི་གོ་ས་དང་བཅས་ཕ་ཤ ལ་བུ་འཛིན་ཡོང་བའི་ཐུགས་རེ་

མཛད་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྲས་ཆུང་བ་འགྱུར་མེད་

རྣམ་རྒྱལ་ལ་དའི་ཆིང་བཱ་ཐུར་གྱི་གོ་གནས་དང་བཅས་བོད་ཀྱི་ལས་

དོན་ཕ་དུས་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་བསྩལ། 

 ཁོང་ནི་མན་ཇུ་གཞུང་དང་དཔོན་དམག་རྣམས་ལ་གཏན་ནས་

མི་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། ཕྱི་ལོ་༡༧༤༨ ལོར་མན་ཇུ་གོང་མ་ཆན་

ལུང་དང་ལྷ་སྡོད་ཨམ་བན་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་མན་ཇུ་དཔུང་

དམག་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་མ་ལོག་ཚེ། བོད་མིའི་འཚོ་བ་དང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། གོང་མ་

ཆན་ལུང་ནས་མན་ཇུ་དཔོན་དམག་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལས་དེ་འཕྲོས་ཚང་མ་

ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཨམ་བན་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་ནམ་

ཡང་བྱ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༥༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༣ ཉིན་ཨམ་བན་གཉིས་ནས་གཡོ་ཇུས་

བཤམས་ཏེ་སྡེ་སྲིད་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲོངས། 

 ཉིན་དེར་བོད་མི་ཚོས་ལྷ་སྡོད་ཨམ་བན་ཏཱ་ཞིན་གཉིས་དང། རྒྱ་

རིགས་མཐོང་ཚད་བསད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་མིའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་

སོགས་ཚང་མ་གཏོར་བཅོམ་ཆེན་པོ་བཏང་། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། 

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་མ་

ཐག བཀའ་ཤག་དང་གདན་ས་

གསུམ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས། ༸རྒྱལ་

བའི་ཡང་སྲིད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པར་རྒྱལ་

ཚབ་ཅིག་བསྐོ་རྒྱུར་གྲོས་འཆམ་

བྱུང་སྟེ། དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་

འཇམ་དཔལ་བདེ ་ལེགས་རྒྱ་

མཚོ་ནོ་མི་ཧན་གྱི་གོ་གནས་དང་

བཅས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གནང་

མཛད། 

 དེ ་ནི ་བླ ་སྤྲུལ ་ཁོངས ་

ནས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ཚབ་གནང་

མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་པ་རེད།
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༢། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༥༡ ལོར། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། སེར་སྐྱ་བཞི་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་བཏོད་དང་། གཞུང་ཞབས་

ཆེ་ཕྲ་གསར་དུ་བསྐོ་བཞག་བསྩལ་ཏེ་གཞུང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལེགས་པར་མཛད།  

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་མདོ་སྔགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་། གསུང་རྩོམ་

ཡང་མང་པོ་མཛད་པ་དང་། འདུལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་སྲུང་བརྩི་ཆེན་པོ་མཛད་པས། སྐྱེ་བོ་སེར་སྐྱ་མཆོག་

དམན་ཀུན་གྱིས་ཁོང་ལ་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཞེས་གུས་བརྩི་དང་བསྔགས་པ་ཚད་མེད་གནང་། 

 དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ཕེབས་པ་ཕྱི་ལོ་༡༧༥༧ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་

ཚུལ་བསྟན།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

གཙང་ཐོབ་རྒྱལ་ལྷ་རི་སྒང་། 

ཡབ།   

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། 

ཡུམ།   

ཕུན་ཚོགས་དབང་མོ།  

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༧༥༨-ཕྱི་ལོ་༡༨༠༤)

བཞི་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་དུས་སྐབས།

 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༥༨ ལོར་རྒྱལ་ཚབ་དང་བཀའ་བློན། གདན་སའི་ཆེས་

མཐོའ་ིབླ་སྤྲུལ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྐྱོང་ཁག་ལ་ལུང་

བསྟན་ཞུས་ཏེ། གཙང་ཐོབ་རྒྱལ་ལྷ་རི་སྒང་དུ་བཙས་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་

སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས། ཡང་

སྲིད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གདན་དྲངས། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ། མཚན་ལ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་

དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༦༢ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས། 

རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་ཆེ་རྒུའི་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཕོ་

བྲང་པོ་ཏ་ལའི་གསེར་ཁྲིར་ཞབས་སོར་འཁོད། 

 སྐུ་ཕྲེང་འདིའི་རིང་ཕྱི་ལོ་༡༧༧༡ ལོར་མན་ཇུ་ཡིས་སོག་པོ་

ཨོ་རོད་ཇུན་གར་ཡུལ་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་དཔོན་རིགས་ཚོ་ཁག་

ལྔ་བཅུ་སྐོར་དང་ཁྱིམ་དུད་ཁྲི་ཚོ་བཅུ་སྐོར་ལ་བརྡབ་གསིག་བཟོས་

སྐབས་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་སོག་ཞི་འགྲིག་ཡོང་སླད་བར་འདུམ་མཛད་

དེ་གནས་བབ་བདེ་བར་བཀོད། སྐབས་དེར་གོར་ཥ་དང་བོད་དབར་

དམག་འཁྲུག་སྔ་རྗེས་བྱུང་སྟེ་གཙང་སྟོད་ཁུལ་དུ་བརྡབ་གསིག་ཆེན་པོ་

བྱུང་། 
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 ཕྱི་ལོ་༡༧༨༡ ལོར་བོད་ལྗོངས་ལྷ་མི་སྤྱི་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་མཛད་ནའང་། རྒྱུན་དུ་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་ཐུགས་གཞོལ་

ཆེ་བས། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཐད་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་བའི་སྲིད་སྐྱོང་ཚེ་སྨོན་གླིང་པས་མུ་མཐུད་ཕྱག་རོགས་ཁུར་

འགན་བཞེས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༠༤ ལོར་དགུང་གྲངས་༤༧ ཐོག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན། 

ལྔ་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་དུས་སྐབས། 

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོའི་དུས་

སྐབས་སུ། བོད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་མདོ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ལ་སྒར་

དཔོན་དྲག་འདེམས་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ། ས་ཁུལ་སོ་སོར་གནས་སྐོར་

བ་དང་ཚོང་པ་ཁག་བཅས་ཇག་རྐུན་གྱི་གནོད་པ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

པའི་སྲོལ་བཟང་བཙུགས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༡༤ ལོར་གོར་ཥ་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་

དམག་འཁྲུག་བྱུང་བར། གོར་ཥའི་རྒྱལ་པོས་བོད་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་

དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ། སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་གིས་དཔུང་རོགས་

དངོས་སུ་བཏང་མེད་ཀྱང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེད་འདུས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་

སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་དང་། ལྷ་སྲུང་ལ་འཕྲིན་བསྐུལ་མཛད་པ་སོགས་

བལ་བོད་དབར་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་མཚོན། 

 མདོར་ན་སྐབས་དེར་མན་ཇུ་གོང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐབས་སུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདོན་གནང་

ན་ལེགས་ཚུལ་བསྟན་ཡང་། བོད་རང་ལ་དེ་སྔ་ཡོད་པའི་སྲོལ་བཞིན་

གནང་བ་ལས་གོང་མའི་རྒྱུད་སྐུལ་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་མེད། སྐབས་

དེར་མན་ཇུ་ཨམ་བན་དང་བོད་གཞུང་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི། རྒྱ་བོད་

མཆོད་ཡོན་གྱི་མཐུན་ལམ་ཙམ་ལས་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་གཞུང་གི་

ཆབ་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་མེད། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ།  

འཁྲུངས་ཡུལ།   

མདོ་སྟོད་ལྡན་ཆོས་འཁོར་དགོན་གྱི་ཉེ་

འགྲམ། 

ཡབ།   

བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱོང་། 

ཡུམ།   

དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།  

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༨༠༥-ཕྱི་ལོ་༡༨༡༥)
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དྲུག་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་དུས་སྐབས།

 ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ། ས་

གནས་འགོ་དཔོན་ཁག་ལ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་བརྟན་སྲུང་

དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་བསྩལ་བ་དང་། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ལ་

ས་མི་ཞིབ་དཔྱོད་དུ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ། དབུས་གཙང་ཁུལ་

གྱི་རྫོང་གཞིས་ཁག་གི་གཞུང་སྒེར་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུའི་ལམ་

ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱོད་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་སོགས་

གཞུང་དམངས་གཉིས་ཕན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་བཟང་པོ་བཏོད་གནང་མཛད།  

 སྐབས་དེར་སྤོ་བོ་ཀ་ཿགནམ་སྡེ་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་

ཇུ་ནང་ཛ་སག་སོགས་ཀྱི་ཁྲལ་འཇལ་ཁྲིམས་འཁུར་ཚུལ་མཐུན་མ་ཞུས་

པའི་རིགས་ལ་སྐབས་སོ་སོར་ཞིབ་དཔྱོད་པ་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱབ་སྣོན་

དཔུང་དམག་བཅས་ཆེད་བརྫོངས་མཛད་དེ་བྱས་ཉེས་ལ་དཔག་པའི་

བཀའ་ཆད་དང་། སླད་གཞུང་སའི་བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་དགོས་པའི་

ཕྱིས་འདོམས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་མིག་དཔེར་ཕན་པ་མཛད།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

མདོ་སྟོད་ལི་ཐང། 

ཡབ།   

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། 

ཡུམ།   

རྣམ་རྒྱལ་བུ་འཁྲིད། 

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༨༡༦-ཕྱི་ལོ་༡༡༨༣༧)

བདུན་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་དུས་སྐབས།

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

མཆོག་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༨༣༨ ལོར་ཁམས་མགར་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཕྱི་ལོ་

༡༨༤༡ ལོར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་

བཞེས་ཏེ། མཚན་ལ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། དེའི་ཕྱི་ལོར་ཕོ་

བྲང་པོ་ཏཱ་ལའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༥ ལོར་བོད་

ལྗོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་རེ་འདོད་ལྟར་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་

འགན་བཞེས་ཀྱང། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

ནས་ཟླ་དྲུག་ལས་མ་སོང་བར་གློ་བུར་དུ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་

གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན།
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༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།  

འཁྲུངས་ཡུལ།   

མི་ཉག་མགར་ཐང་དགོན་གྱི་ཉེ་འདབས།  

ཡབ།   

ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ། 

ཡུམ།   

གཡུང་དྲུང་བུ་འཁྲིད། 

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱི་ལོ་༡༨༣༨-ཕྱི་ལོ་༡༨༥༥)

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ། 

མཚན། 

༸རྒྱལ་དབང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། 

འཁྲུངས་ཡུལ།   

ལྷོ་ཁ།  

ཡབ།   

ཕུན་ཚོགས་ཚེ་དབང་། 

ཡུམ།   

ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། 

འཁྲུངས་འདས། 

(ཕྱིལོ་༡༨༥༦-ཕྱི་ལོ་༡༨༧༥)
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 ཕྱི་ལོ་༡༨༣༤ ལོར། སིང་པ་ཌོག་རའི་རྒྱལ་པོས་ལ་དྭགས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ། བོད་དང་ལ་དྭགས་

དབར་གྱི་ཚོང་ལམ་བཅད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་༡༨༤༡ ལོར་ལ་དྭགས་དང་སིང་པ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་དཔུང་དམག་

ཁྱོན་ཆེ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས། བོད་གཞུང་གིས་ཟུར་ཁང་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་

དམག་སྤྱིར་བསྐོས་ཏེ་ཕར་རྒོལ་ལན་མང་བྱས་ཀྱང་། སིང་པ་རྣམས་གོ་ལག་བཙན་པས་བོད་དམག་གཡུལ་ལས་

རྒྱལ་མ་ཐུབ། སླར་ཡང་མདའ་དཔོན་བཤད་སྒྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་དབུས་གཙང་གི་ཡུལ་དམག་བཅས་རྒྱབ་

སྣོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཕར་རྒོལ་བྱས་པས། བོད་ས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཚུར་བླངས་པ་མ་ཟད། ལ་

དྭགས་ཀྱི་ས་ཆ་ནས་སིང་པ་ཡོངས་རྫོགས་མཐར་སྤྲོད་བཏང་སྟེ། ཕྱིས་སུ་བོད་སིང་དབར་ཞི་མཐུན་གྱིས་ཆིངས་

ཡིག་བཞག་ཏེ་ཞི་འགྲིག་བྱུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༦༠ ལོར་རྒྱལ་དབང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ན་ཕྲ་བས་སྲིད་དབང་གི་ཐུགས་འགན་རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒྲེང་གིས་བཞེས་རིང་། ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཀུན་ལ་༸རྒྱལ་བའི་ཕྱག་ཐམ་སྤྱོད་ཐལ་ཆེ་བས། བཀའ་བློན་བཤད་

སྒྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་སོགས་བཀའ་བློན་ཐུན་མོང་ནས་ཐམ་འཛིན་གཞན་ཞིག་བསྐོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཕུལ་བར་

བརྟེན། རྭ་སྒྲེང་གིས་བཤད་སྒྲ་བས་རང་གི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་པར་དོགས་ཏེ། བཤད་སྒྲ་སྙེ་མོ་སྨོན་མཁར་གཞིས་

ཁོངས་སུ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བ་མ་ཟད། མདའ་དཔོན་ཐོན་པ་སོགས་མངགས་ཏེ་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་བཀྲོངས་རྩིས་

བྱས་ཀྱང་། བཤད་སྒྲའི་ཉེ་ཕྱོགས་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའི་ཕྱག་མཛོད་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དགའ་འབྲས་ཐུན་

མོང་གི་ཐོག བོད་གཞུང་དཔོན་རིགས་ནང་དུའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བླངས་ཏེ། བོད་དམག་དང་དགའ་འབྲས་གྲྭ་ཤར་

ཚོས་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་ཚབ་ལ་དཔུང་རྒོལ་བྱས་པས། རྭ་སྒྲེང་དཔོན་འཁོར་རྣམས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་

ཕེབས། 

 དེ་ནས་དགའ་འབྲས་དྲུང་སྤྱིས་གཙོས་པའི་བོད་ལྗོངས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱི་རེ་མོས་ལྟར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་བདུན་ལས་མ་ཕེབས་ཀྱང་ཕྱི་རྒྱར་ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

པའི་ཚུལ་བཞེས་ཏེ། དོན་དུ་བཤད་སྒྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་།

བརྒྱད་པ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་སྐབས།
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༡༽ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཚུལ་བྲིས། 

༢༽ མན་ཇུ་བོད་དུ་ཐོག་མར་ཡོང་ཚུལ་བྲིས།  

༣༽ སྡེ་སྲིད་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་མན་ཇུ་བར་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མདོར་ཙམ་བྲིས། 

༤༽ ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གང་གི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་ཐོག་མར་བཙུགས་གནང་མཛད། 

༥༽ བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཁོངས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་གནང་མཁན་ཐོག་མ་སུ་ཡིན་ནམ། 

༡༽ རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་རྣམ་ཐར་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྐོར་ལ་      

སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱོས།  

༡༽ <<བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས།>> སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དེབ་རིགས་བཀླགས་ཏེ་མན་ཇུ་བོད་དུ་སླེབས་      

ཚུལ་དང་། གོར་བོད་དམག་འཁྲུག  ཌོག་རའི་དམག་འཁྲུག་བཅས་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་དང་། བརྒྱུད་རིམ།         

མཇུག་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཤོས་རེས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱོས།   

༡༽ འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་མི་སྣ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བཤད་དེ་      

གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་བྱོས། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། • 

སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། • 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། • 

མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།•  

གསུམ་པ། བྱེད་སྒོ། 

གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས།

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

སྦྱོང་ཚན། 
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སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་

དུས་སྐབས།    

༡། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་ཉེན་ཡོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ། 

 དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག 

འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་ཟ་སེམས་ཀྱིས་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་ཤེས་རིམ་པར་བྱས་ཤིང་། ལྷག་

པར་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༨༦༨ ལོའ་ིཨིན་འབྲུག་དབར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དོན་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལོར་ཨིན་

ཇི་དང་རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་དབར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ནང། ཨིན་ཇི་བ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་དུ་ལྟ་སྐོར་འགྲོ་

སྐབས། བོད་ནས་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོད་དོན་བཞག་པ་བཅས་ལ་བོད་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ཤིང་། ས་

གནས་རྫོང་གཞིས་ཁག་ལ་ཕྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་བོད་ནང་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༨༨ ལོར། འབྲས་ལྗོངས་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལུང་ཐུར་ཁུལ་དུ་ཨིན་ཇིས་ཚུར་རྒོལ་བྱས་

པ་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༨༩༠ ལོར་རྒྱ་གར་དང་མན་ཇུ་ཨམ་བན་དབར་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་

བརྒྱད་ཅན་ཞིག་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༣ ལོར་རྡོར་གླིང་དུ་ཨིན་ཇི་དང་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཚོང་དོན་སྒྲིགས་

འཛུགས་ཟེར་བའི་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་དགུ་ཅན་བཅས་རིམ་འཇོག་བྱས་པར་བོད་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་ནམ་

ཡང་མ་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལོར་ཡཱང་ཧ་སེ་བན་གྱིས་གཙོས་ཨིན་ཇིས་དཔུང་དམག་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོས་འཕྲུལ་མདའ་དང་། མེ་སྒྱོགས་སོགས་ཐོགས་ཏེ་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཤིང། བོད་དམག་རྣམས་

ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བཏང་སྟེ་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་། རྒྱལ་རྩེ་སོགས་བཙན་བཟུང་བྱུས་ཏེ། རིམ་བཞིན་ལྷ་ས་དང་ཉེ་

བའི་ལྕགས་ཟམ་གྲུ་ཁར་འབྱོར་སྐབས། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་རེ་ཞིག་སོག་ཡུལ་དུ་སྐུའི་ཉེན་གཡོལ་ཆེད་ཆིབས་

ཞལ་བསྒྱུར་དགོས་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་དེའི་སྲིད་སྐྱོང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

གཙོས་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་དཔང་པོར་བཙུགས་ཏེ། 

ཨིན་ཇི་དང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ཞིག་བཞག་པའི་ནང་། བོད་ནང་ཨིན་ཇིའི་ཚོང་ར་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། 

བོད་འབྲས་ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས། ཨིན་གཞུང་ལ་དམག་གི་འགྲོ་གྲོན་གུན་གསབ་སྟེར་རྒྱུ་སོགས་

འཁོད་ཡོད།  

 ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་རིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བར་མཛད་པ་དང། 

དགོན་སྡེ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་གསོ་གནང་། དེ་ནས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་བརྒྱུད་པེ་ཅིང་དུ་གོང་མ་ཀོང་ཤི་ཐེངས་

མང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞིང་། རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་ལོ་འཁོར་བཞི་ལྷག་ཙམ་རིང་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་སྐུ་

ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་མཛད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པར་མཛད་དེ། ཕྱི་

ལོ་༡༩༠༨ ལོར་ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་པར་མཛད། 
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༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག  
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༢། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཉེན་ཡོལ་ལ་

ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༠༨ ལོར། ༸རྒྱལ་དབང་འཁོར་བཅས་པེ་ཅིང་ནས་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕེབས་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་རིང་མན་ཇུ་ཨམ་

བན་ཀྲངཡིན་ཐང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རྒྱུའི་ཇུས་ངན་

བརྩམས་པར། གཞུང་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ཞི་དྲག་གི་ངོ་རྒོལ་འཐབ་

རྩོད་ཤ གས་ཆེར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་བོད་འབྲེལ་བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་སྐབས། སི་

ཁྲོན་ནས་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་བས་ཁམས་ཕོྱགས་སུ་

བཙན་འཛུལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་མི་གསོད་ཁྲག་

སྦྱོར་དང་། འཕྲོག་བཅོམ་ཚད་མེད་བྱས་ཏེ་ཟིང་ཆ་བསླངས་པར་བརྟེན། 

༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་བཅས་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་རྒྱ་

གར་དུ་ཉེན་གཡོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༡༢ ལོར། རྒྱ་ནག་ཏུ་སུན་ཡ་སན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འགོ་

རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་མན་ཇུའི་དབང་བསྒྱུར་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་བའི་

སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ། བོད་མི་ཚོས་བོད་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་དཔུང་

དམག་ལ་ཕར་རྒོལ་གྱིས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

སྟོན་འཁོར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༣། ཆུ་གླང་ལོའ་ིསྤང་བླང་རྩ་ཚིག་ཆེན་མོ་བསྒྲགས་པ།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོར། བོད་དང་ཕྱི་སོག་དབར་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་ས་

ཨུར་གར་དུ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་དང། བོད་མི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་

སྤང་བླང་རྩ་ཚིག་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་པ་དང། 

འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཆུ་གླང་རྩ་ཚིག་ཀྱང་ཟེར། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་

དུ་དྲག་པོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་། ཤོག་དངུལ། གསེར་

དངུལ་གྱི་ཊམ་ཁ། སྦྲག་ཐམ། སྦྲག་རྟགས་བཅས་དེང་རབས་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་མ་ལག་མང་དག་ཅིག་གསར་གཏོད་མཛད། 

༤། ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག

 ཤིང་སྟག་༡༩༡༤ ལོར། ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

ཐམ་ཀ  

སྦྲག་རྟགས་དང་སྦྲག་ཐམ། 

ཤོག་དངུལ།

དངུལ་ཞོ་ལྔ།
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མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཞི་

བདེ་ཡུན་གནས་ཡོངས་ཐབས་

སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་

པར་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ཨིན་ཇི་བར་བཞུགས་ཀྱིས་

ཆིངས་དོན་འཇོག་པར་བཀའ་

བསྐུལ་གནང་། སྐབས་དེར་

བོད་དམག་གིས་ཁམས་ཁུལ་རྒྱ་

དམག་རྣམས་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་

མུས་ཐོག རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་

ཆེངས་འགྲིགས་ཞུ་འདོད་ཆེན་

པོ་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

བཀའ་བློན་བཤད་སྒྲ་བ་དཔལ་

འབོྱར་རོྡ་རྗེ ་དང་ལས་རོགས། 

རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་གི་དབང་

ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་

ཕྱི་འབྲེལ་བློན་ཆེན་མེག་མོ་ཧན་

དང་ལས་རོགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་

སྐུ་ཚབ་ཨེ ་ཕེ ་ཅན་དང་ལས་

རོགས་བཅས། བོད་རྒྱ་ཨིན་

གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་སིམ་

ལར་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཆིངས་

དོན་བཞག 

 བགྲོ་གླེང་སྐབས་བོད་རྒྱ་གཉིས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་ཐད་རྩོད་གླེང་མང་དུ་བྱུང་མཐར། ཨིན་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་མེག་མོ་ཧན་གྱི་དགོངས་འཆར་ལྟར། བོད་ཀྱི་བདག་དབང་དང་། བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་སྟབས་

བདེ་ཡོང་སླད་བོད་ཕྱི་མ་དང་། ནང་མ་ཞེས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཐོག་རྒྱ་མིར་མིང་ཙམ་གྱི་

བདག་དབང་ཡོད་ཅེས་ཆིངས་ཡིག་ཟིན་བྲིས་སུ་འཁོད་པར་བོད་རྒྱ་ཨིན་གསུམ་སྐུ་ཚབ་སོ་སོས་མིང་རྟགས་

བཀོད་ཡོད་ཀྱང་། ཡིག་ཆ་ངོ་མར་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་དམ་ཕྲུག་མ་བརྒྱབས་པར་བརྟེན། བོད་ཨིན་གཉིས་ཀྱི་

དབར་ཆིངས་ཡིག་འཕར་མ་ཞིག་བཞག་སྟེ། ཆིངས་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ནང་བཀོད་པའི་བོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཐོབ་

ཐང་གང་ལའང་ཆ་འཛིན་མེད་ཅེས་གསལ་བར་འཁོད་ཡོད། 

སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤས་ཤིག
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ཤིང་སྟག ཕྱི་ལོ་༡༩༡༤ ལོར། སིམ་ལ་རུ་རྒྱ་བོད་ཨིན་གསུམ་གྱིས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པའི་འདྲ་པར། 
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༡༽ <<བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས།>> ལས་ཆུ་གླང་ལོའ་ིསྤང་བླང་རྩ་ཚིག་དོན་ཚན་ལྔ་བཀླགས་ཏེ་གོ་དོན་

ངེས་ཐབས་དང་། སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

༢༽ སློབ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཨིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། ལུའུ་ཅན་དམག་གིས་

བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚུལ་ཐད་གོ་བསྡུར་བྱོས། 

༣༽ སློབ་ཕྲུག་སོ་སོས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐོར་གྱི་དེབ་གང་རུང་རེ་བཀླགས་ཏེ།       

འཛིན་གྲྭའི་ནང་དེའི་ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས་ཤོད་རེས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས། 

༡༽ རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐད་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་བྱོས། 

 

༡༽ ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་ཉེན་གཡོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།  

༢༽ ༸རྒྱ་དབང་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ། 

༣༽ ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་བོད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གསར་གཏོད་རིགས་གང་དག་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༤༽ ཤིང་སྟག་ལོའ་ིཆིངས་ཡིག་ནི་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུའི་དབར་བཞག་པ་ཡིན། 

༥༽ ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་རྒྱ་བོད་ཨིན་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནམ།  

༦༽ ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

དང་པོ། ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བྱོས། 

གསུམ། བྱེད་སྒོ། 

སྦྱོང་ཚན། 
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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།		

སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བྱུང་བ་དང་། སྒྲོམ་གཞི།    
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	 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་

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༌།

ཚིག་གསར།

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།

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་གྱིི་དྲིི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོོོས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་དམངས་གཙོ་

དབུ་བརྙེས་ཚུལ། 

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་
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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།

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་



119

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༌།

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་གྱིི་དྲིི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དགོོོས།
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སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། མ་འངོས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས། 

	 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་
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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་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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ཚིག་གསར།

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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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་གྱིི་དྲིི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོོོས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་

འཕེལ་རིམ། ། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པ།

	 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་
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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༌།

	 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་
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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།

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།

ཚིག་གསར།

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་གྱིི་དྲིི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོོོས།

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།



129

སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།ུབཙན་འཛུལ་གྱི་སྔ་རྗེས།ུ

	 བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་།	 བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་སོག་པོ།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་བཅས་

དང༌།	ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར།	འབར་མ།	བལ་ཡུལ།	ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང༌།	ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན།	ཨུ་རུ་སུ་བཅས་

ཡོད།	 ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཡིན།	 ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པའམ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་བོད་ལྗོངས་

ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་བསྐོ་སྲོལ་ཡོད།	 ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥	 བོད་

ཤིང་ཕག་ཟླ་༥	ཚེས་༥	ཕྱི་ཟླ་༧	ཚེས་༦	ཉིན་བོད་བྱང་ཤར་མདོ་ཁམས་སྐུ་འབུམ་དང་ཉེ་སའི་ལྟག་མཚེར་ཞེས་པར་སྐུ་

འཁྲུངས།	 རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཇི་བྱུང་དང༌།	 ལྷ་བླའི་

ལུང་བསྟན་རྣམས་རྩེ་མཐུན་བྱུང་བར་བརྟེན།	 བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩	 བོད་ས་ཡོས་

ཟླ་༦	 ཚེས་༢༨	 ཉིན་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང༌།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༣༩	 བོད་ས་ཡོས་ཟླ་

༨	 ཚེས་༢༥	 ཉིན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་བསུའི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེ་དང་བཅས།	 ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་ཞབས་སོར་བདེ་བར་

འཁོད།	ཕྱི་ལོ་༡༩༤༠	བོད་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་༡	ཚེས་༡༤	ཉིན་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་

གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་གནང༌།	 བོད་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠	 བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་

ཡོད་ཀྱང།	རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་ཡོད།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩	ཟླ་༡༠	ཚེས་༡	ཉིན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་འབྲེལ།	པེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་ནས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་དང༌།	ཤིན་

ཅང༌།	ཧེ་ནན།	ཐེ་ཝན་བཅས་ལ་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།		

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩	ཟླ་༡༡	ཚེས་༢	ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དེའི་ལན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ་

ཙེ་ཏུང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་བཏང་།	 དེའི་ནང་བོད་དེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་པ་དང༌།	 ད་བར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་མེད་ཅིང་།	 ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་ལ་གདོང་ལེན་

གྱིས་རང་ས་རང་སྲུང་བྱས་ཡོད།	རྒྱ་དམག་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་བོད་སར་འཛུལ་ཐལ་མི་འབྱུང་བ་དང༌།	དམག་

གི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པའི་ང་ཚོར་ཁས་ལེན་གནང་དགོས།	དེ་བཞིན་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་ཞི་དྲག་

དཔོན་རིགས་ཚོར་བཀའ་བཀོད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འཛིན་སྔོན་མ་ཚོའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁུལ་དུ་བཙན་བཟུང་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་བ་དེ་དག་བོད་ལ་ཕྱིར་སློག་ཐག་གཅོད་ཡོང་སླད་གྲོས་

སྡུར་བྱེད་འགོ་འཛུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་བཀོད།	འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་གཞུང་གི་འབོད་སྐུལ་ལ་ཉན་འཇོག་བྱ་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ།		རྒྱ་ནག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དཔུང་ཟེར་བས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་
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བྱས།	བོད་ལྗོངས་ཚོགས་ཆེན་ནས་བོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་རྒྱ་མིར་དངོས་སུ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་པར་

མི་འབོར་དང༌།	 གོ་ལག་གང་ས་ནས་འདང་མིན་ལ་བརྟེན།	 རྒྱ་དམག་བཀག་འགོག་ཕྱིས་སྐྱོན་མི་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དག་ལ་ཛ་དྲག་གི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ།	ཨིན་ཇི་དང༌།	ཨ་རི།	རྒྱ་གར།	བལ་ཡུལ་བཅས་པར་རོགས་
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རམ་ཞུ་བསྐུལ་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་བཞི་བསྐོས།	སྐུ་ཚབ་ཚོ་ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་གཞུང་ལ་བོད་

ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང༌།	སྐུ་ཚབ་གཏོང་འདོད་ཡོད་སྐོར་ཏར་འཕྲིན་བཏང་བར་རེ་འདོད་ཇི་བཞིན་

མ་བྱུང་བར་བློ་ཕམ་དགོས་པའི་ཏར་ལན་འབྱོར།	ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩	ལོར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིའི་མདུན་སྐྱོད་དཔུང་སྡེས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ཏེ།	 རྒྱ་དམར་དཔུང་སྡེ་ཁག་ཅིག་མཚོ་སྔོན་བརྒྱུད་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་དང་

ནང་ཆེན་དུ་ཡོང་བ་དང༌།	 ཁག་ཅིག་འདན་ཁོག་བརྒྱུད་སིབ་མདའ་དང་གཡུ་ཆུ་ཁ་སོགས་ནས་སླེབས།	 ཁག་གཅིག་སྡེ་

དགེ་སྐམ་ཐོག་གྲུ་ཁ་དང་འཇོ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་སླེབས།	ཁ་ཤས་འབའ་བརྒྱུད་སྨར་ཁམས་དང༌།	ཡུན་ནན་བརྒྱུད་ཚ་སྨད།	

ཤིན་ཅང་བརྒྱུད་མངའ་རིས་བཅས་ས་ཁག་དྲུག་ཙམ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠	 ལོའ་ིདཔྱིད་དུས་སུ་དམག་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་དར་རྩེ་མདོ་དང༌།	 བྱང་ཤར་ཨ་

མདོ་ཁུལ་དང༌།	དམག་སྡེ་ཨང་བཅུ་བཞི་པ་བོད་ལྷོ་ཤར་བདེ་ཆེན་ཁུལ་བཅས་ཁག་སོ་སོར་སླེབས་ནས།	ཁམས་དང་ཨ་

མདོར་བཙན་འཛུལ་བྱས།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧	ཉིན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཟུངས་ཟད་ཀྱི་ནད་པ་ལྟ་བུ་གྱུར་སྐབས།	

ལྷ་བླའི་ལུང་རྟགས་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་ཆེན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར།	 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་ཕེབས་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བདག་གིར་བཞེས།	 དེ་ཉིན་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་གྲོལ་གཏོང་བའི་བཀའ་ཕབ།	

	 རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་བོད་ནང་རིམ་འཛུལ་གྱིས་བོད་ས་མང་པོ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར།	བོད་ལྗོངས་
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ཚོགས་འདུས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་རེ་ཞིག་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བར་བརྟེན།	 བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ྋསྙན་གསན་ཞུས་པ་

ལྟར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	ཟླ་	 ༡	ཚེས་	 ༡༢	 ཉིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་དང༌།	 རྩིས་

དཔོན་བདེ་མཁར་བ་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་གཉིས་ལ་སྲིད་ཚབ་བསྐོ་གཞག་གིས།	 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་གྲོ་མོར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཆིབས་ཐོན་གནང༌།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	 ཟླ་	 ༤	 པའི་ནང་གྲོ་མོ་

བཞུགས་སྒར་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མཐུན་ཡོང་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ཆེད་བརྫངས་གནང་ནས།	 འཕྲལ་སེལ་བོད་ལྗོངས་བདེ་ཐབས་སུ་

དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་ཆབ་མདོར་སླེབས་པའི་རྒྱ་དམར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་འགོ་པ་ཝང་ཅི་མེས་ལ་གནང༌།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	 ཟླ་༥	 ཚེས་༡༤	 ཉིན་འདྲ་མཉམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར།	 བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་

ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་ཏུ་བཅུག	ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་པེ་ཅིང་

ཀྲུང་ནན་ཧས་ཆིང་ཀྲེན་ཏན་ཞེས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ཚོམས་ཆེན་གྱི་ནང་དུ།	 བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་

གྱི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟེར་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་འཚོགས་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	 ཟླ་༧	 ཚེས་༡༦	 ཉིན་

ྋགོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཕྲལ་སེལ་བཞུགས་སྒར་གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་གྱི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅི་ཨུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང༌།	 གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པའི་སྐོར་

སོགས་སྙན་གསན་དང་འབྲེལ།	 གྲོས་མཐུན་མིང་རྟགས་བཀོད་པར་བརྩི་བཀུར་ཆེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ཏར་

འཕྲིན་ཞིག་མའོ་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་འཕྲལ་དུ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	 ཟླ་༧	

ཚེས་༢༡	 ཉིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	 ཟླ་༩	

ཚེས་༩	ཉིན་དམག་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མདུན་སྐྱོད་དམག་མི་ལྷ་སར་འབྱོར།
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༡.	སྲིད་ཚབ་བསྐོ་བཞག་སུས་གནང་གི་ཡོད།

༢.	༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་གང་ཡིན།

༣.	ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙེད་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སུས་གནང་ཡོད།

༤.	རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་བཙུགས་རྗེས་གསལ་བསྒྲགས་གང་བྱས་སམ།	

༥.	རྒྱ་དམག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུས་ཐག་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱས་སམ།

༦.	༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སམ།

༧.	༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཉིན་བཀའ་ཅི་ཞིག་ཕེབས་སམ།

༨.	༸གོང་ས་མཆོག་གྲོ་མོར་ཕེབས་སྐབས་སྲིད་ཚབ་གང་དག་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད།

༩.	རྒྱ་བོད་གཉིས་དབར་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་པ་དེར་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད།

༡༠.	གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་གྱི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་སུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།	

གཉིས་པ།	མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

༡ ཕྱི་ལོ་༡༩༣༥	ཟླ་༧	ཚེས་༦

༢ ༡༩༣༩	བོད་ས་ཡོས་ཟླ་༦	ཚེས་༢༨

༣ ཕྱི་ལོ་༡༩༤༠	ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་༡	ཚེས་༡༤

༤ ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧

༥ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	

༦ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤

༧ ༡༩༥༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༩

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།

༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས།

གྲོ་མོར་ཆིབས་ཐོན་གནང་།

དམག་སྡེ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལྷ་སར་འབྱོར།

ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་བརྙེད་བྱུང།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག

སྦྱོང་ཚན།

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

		བྱེད་སྒོ

༡།	ས་ཁྲའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱོས།

༢།	གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་འཇོག་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གང་དག་བཅར་ཡོད།	དེ་དག་གི་མིང་

རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།	

༣།	གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནི་འདྲ་མཉམ་མེད་པར་བཞག་ཡོད།	དེང་སྐབས་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གྲོས་

མཐུན་དེ་འདྲ་འཇོག་སྲོལ་ཡོད་མེད་སྐོར་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༤།	གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད་མེད་སྐོར་གྲོས་

སྡུར་བྱོས།		

༡.	ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠	གོང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད།

༢.	ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩	ཟླ་༡༡	ཚེས་༢	ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་བསྲིངས་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་དོན་དག་གང་བཀོད་ཡོད་དམ།		

༣.	བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་དག་ནས་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད།

༤.	གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་ཡོད།
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ།ུདཀའ་སྡུག་གི་ལོ་ཟླ།ུུ

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས།

	 རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བས་ཉིན་ནས་ཉིན་བསྟུད་བོད་གཞུང་མང་

གཉིས་ལ་གདུག་རྩུབ་ཇེ་ཆེ་དང་།	 མཐའ་ན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་མཐོ་འཚམ་པའི་གྲབས་བྱས་པར་བརྟེན།	 བོད་མི་མང་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ནས།	མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩	ཟླ་༣	ཚེས་༡༠	

ཉིན་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྒེར་ལངས་ཆེན་མོ་ཞིག་བྱས།	

དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་ནས་ལས་འགུལ་དེར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

ཞེས་ལོ་ལྟར་དྲན་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦	

ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩	 བར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བཅོས་སྒྱུར་

ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་བརྩམས།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦	 ལོར་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་དམག་དཔུང་གིས་ཁམས་དང༌།	 ཨ་མདོའ་ིས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་དམངས་

གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང།	

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༨	 ལོར་མདོ་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བཅོས་སྒྱུར་

གྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས།	 བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུའང་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩	 ལོར་དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད།	 ལས་

འགུལ་དེའི་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མི་མི་དྲག་དཔོན་རིགས་དང༌།	 ཕྱུག་

པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བདག་རྒྱུ་དངོས་དང༌།	 ཁ་དབང་བཅས་པ་གཞུང་བཞེས་

བཏང་ཡོད།	 སྒེར་བདག་རྒྱུ་དངོས་གཞུང་བཞེས་བཏང་རྗེས་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་

རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས།	 བོད་མི་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་

ཁག་བགོས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས།	 བཅོས་སྒྱུར་དེས་སྒེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་

ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་མེད་ཀྱང༌།	རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་བོད་

ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད་ཡོང་འབབ་ལ་རྒྱལ་གཅེས་སྤྱི་འབྲུ་ཟེར་བ་དང༌།	 འབྲུ་

ལྷག་སྤུས་ཚོང༌།	 སྤྱི་དམངས་གསོག་འཇོག་བསྡུ་འབབ་ཟེར་བའི་མིང་བཏགས་

ཏེ་ཁྲལ་རིགས་ཆེན་པོ་བཙན་བསྡུ་བྱས།	

འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ།	
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	 ཁེ་གྱོང་དོ་མི་མཉམ་པའི་བཅོས་

སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་

གེགས་བར་ཆེན་པོ་བཟོས་པར་བརྟེན།	 མི་

མང་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་དོན་ལ་དོ་སྣང་

ཆུང་དུ་གྱུར་བ་དང༌།	 ཐོན་སྐྱེད་ཉམས་རྒུད་

ཚབས་ཆེ་བྱུང་སྟེ་བཟའ་བཅའ་མི་འདང་

བས་མུ་གེའི ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དགོས་

བྱུང།	 རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བའི་

འགོ་དཔོན་ཚོས་གོང་རིམ་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་

སྲུང་དང༌།	 རང་ཉིད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་

ཆེད་ཐོན་སྐྱེད་གྲངས་ཐོ་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་
མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་པར་རིས་དང་གཏམ་བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ།

གོང་རིམ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད།	རྫུན་བཟོ་བྱས་པའི་གུན་གསབ་ཏུ་མི་མང་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུས་པར་བརྟེན།	དམངས་ཀྱི་འཚོ་

བའི་མདུན་ལམ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ལ་ཤ	གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣	ལོར་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བས་གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང་ཞེས་པ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས།	རྒྱ་ཆེའི་

མི་མང་ནང་གྲལ་རིམ་ཁག་གསུམ་དུ་བགོས།	 ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ཉེས་པ་ཐེར་འདོན་དང༌།	 རང་སྐྱོན་རང་བརྗོད་བྱེད་

དུ་འཇུག་པ།	 རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ་བཅས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན་གསུམ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས།	 དེ་

སྔ་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དང༌།	 སྒེར་པའི་ཕྱུག་པོ་ཁག	 ཆོས་བྱེད་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་བླ་མ་སོགས་ལ་མངའ་བདག་ཆེན་

པོ་གསུམ་ཟེར་བའི་ཉེས་ཞྭ་ཆེན་པོ་གཡོགས་ནས།	

ཉིན་མཚན་མེད་པར་མནར་གཅོད་མྱང་དགོས་བྱུང།	

ལས་འགུལ་དེའི་ནང་བོད་མི་དུས་མིན་རྐྱེན་འདས་

སོང་བའི་གྲངས་འབོར་	༩༢༠༠༠	ལྷག་ཟིན།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥	ལོར་རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་

ཟེར་བ་ཁུ་བསྡུ་བྱས་ཏེ།	 མི་མང་སྤྱི་ཁང་ངམ་མཉམ་

སྦྲེལ་ཟེར་བ་འགོ་འཛུགས་བྱས།	 སྒེར་ལ་དབང་བའི་

ལམ་ལུགས་ཤ	ལ་མེད་བཟོས་ནས་མི་མང་རྣམས་

མི་མང་སྤྱི་ཁང་ཟེར་བར་ཁག་བགོས་བྱས།	 མི་མང་

རྣམས་ལ་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཁུར་པོ་ལྕི་རུ་བཏང་ཞིང་།	 ཆ་

སྙོམས་བྱས་ན་མི་རེས་ཉིན་རེར་ངལ་རྩོལ་ཆུ་ཚོད་༡༥	

བྱེད་དགོས།	 ཉིན་ལས་གྲུབ་རྗེས་དགོང་མོ་འཆར་ཅན་

ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའ་ིཚོགས་འདུར་ཞུགས་དགོས་པ་

ཡིན།	
མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་འཐབ་འཛིང་གཏོང་བ།
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	 རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ནི ་མའོ་ཙེ ་

ཏུང་གིས་ཐད་ཀར་སྐུལ་སློང་དང་འགོ་འཁྲིད་

བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན།	

དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མ་རྩ་རིང་ལུགས་

ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་མཁན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་

ཁས་འཆེ་ཡང་།		དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་དམར་དབང་

འཛིན་པ་ནང་ཁུལ་དུ་སྲིད་དབང་འཕྲོག་རེས་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཡིན།	རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་ལ་རིག་

གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦	ནས་

ཕྱི་ལོ་༡༩༧༦	 བར་ལོ་བཅུའི་རིང་བྱུང།	 	 དུས་

སྐབས་དེའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསམ་

བརྗོད་ལས་འདས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་སྤྱོད་

མྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད།	 ལས་འགུལ་དེ་བོད་

དུ་སྤེལ་སྐབས་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་

ནས།	བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌།	ཆོས་བྱེད་

མི་སྣ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་དང།	 གདུག་རྩུབ་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་ཡོད།	 བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་

ཞིང་འབྲོག་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ངན་བསླབ་ཀྱིས་བསྡུ་བསྐོང་བྱས་ཏེ།	 སྲུང་དམག་དམར་པོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་

བཙུགས་ཏེ་ཁྱབ་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བཏང།	 ཁོང་ཚོར་སྙིང་སྟོབས་ངན་བསླབས་རྒྱུད་བསྐུལ་དང་སྦྲགས།	 རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར་

བཏང་ནས་གསར་བཞི་འཛུགས་དགོས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་བརྩམས།	 མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་བོད་

ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་དང༌།	 གསུང་རབ་གླེགས་བམ་ཁག	 ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་

རྫས་རིན་ཐང་བྲལ་བ་སོགས་སྔོག་འདོན་བཙན་འཁྱེར་བྱས་པའི་འཕྲོས།	 མེར་སྲེག་གཏོང་བ་དང༌།	 རྩ་གཏོར་གཏོང་བ་

སོགས་བྱས་ཡོད།

	 ངལ་རྩོལ་སྐུལ་ཤ	གས་ཆེ་ལ་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་དཀའ་སྡུག་འོག་བོད་མི་སྟོང་ཚོ་མང་པོས་རང་གི་ལུས་

སྲོག་འཚོ་ཐབས་སུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་དེ་སྔོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མ་མྱོང་བ་ཙི་ཙི་དང༌།	 རྟ་ཤ 	 བོང་ཤ 	 ཞི་

མིའི་ཤ 	ཁྱི་ཤ 	འབུ།	རྩྭ།	 	ཤིང་པགས་དང་ལོ་མ་གང་བྱུང་བཟས་ནས་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད།	

རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་བསྟུན་པར་བྲེལ་ཟིང་གིས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བར་

བརྟེན།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༣	 བར་བོད་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མུ་གེའི་རྐྱེན་

བྱས་ཏེ་མི་གྲངས་༣༤༠༠༠༠	རྐྱེན་འདས་སོང་།	

རིག་གནས་གསར་བརྗེ།

སྲུང་དམག་སེམས་པ་དེ་བས་དམར།	།མའོ་ཙེ་ཏུང་བསམ་པའི་དྲག་ཆས་སྤྲས།	།

རང་ལུས་དུམ་བུར་གཏུབས་པར་མ་འཛེམས་པར།	 །གོང་མ་རྟ་ཡི་ཐོག་ནས་འབེབས་པར་

ཕོད།	།

འབོད་ཚིག་འདི་ནི་ཞིང་འབྲོག་དབུལ་འཕོངས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ངན་བསླབ་བྱས་པའི་

དམར་སྲུང་དམག་གི་འབོད་ཚིག་ཡིན།
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བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་བ་དང་།	དེ་དག་ལ་དགའ•	 ་ཞེན་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་ལ་འཐབ་འཛིང་གཏོང་བ།

ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང༌།	 ཤལ་དུ་མའོ་ཙེ་•	

ཏུང་གི་འདྲ་པར་བཙན་འགེལ་བྱེད་པ།

བླ་དཔོན་མི་དྲག་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་བྲིས་པའི་ཤོག་ཞྭ་གཡོགས་ཏེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང༌།	 མི་མང་འདུ་འཛོམས་སར་རང་སྐྱོན་•	

རང་བརྗོད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ།	

གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་ལ་ལྷ་འདྲེ་གདོན་བགེགས་གཙང་འཕྱག་ཅེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་རྟེན་གསུམ་གཏོར་•	

བཅོམ་དང༌།	 གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐུ་རྟེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དབོར་འདྲེན་བྱས་པ།	 དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་རྣམས་མགྲོན་

ཁང་དང་སྡོད་གནས།	ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བསྒྱུར་བ།	

གྲལ་རིམ་མཐོ་བའི་ཕྲུ་གུས་སོ་སོའ•	 ་ིཕ་མར་དགག་པ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ།	

རབ་བྱུང་བ་རྣམས་བཙན་དབང་གིས་སྐྱ་སར་ཕབ་པ།	•	

མི་མང་རྣམས་མུ་གེས་མནར་ཏེ།	 ཁྱི་དང་ཞི་མི་སོགས་དུད་འགྲོ་བསད་ནས་བཟའ•	 ་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་

མྱང་དགོས་བྱུང་།

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྲིད་ཇུས་འོག་བོད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་ཚུལ།
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༡.	 དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་ལམ།

༢.	ཞིང་འབྲོག་ལ་ཁྲལ་ཅི་འདྲ་བཀལ་ཡོད།

༣.	དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་ཕན་གནོད་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

༤.	རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་གིས་དམངས་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་བྱས་ཡོད།

༥.	གྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ཅེས་པ་དུས་ནམ་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་སམ།

༦.	གྲལ་རིམ་ཁག་ག་ཚོད་ལ་དབྱེ་ཡོད།		

༧.	འཐབ་འཛིང་གཏོང་ས་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན།

༨.གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང་ནང་བོད་མི་ག་ཚོད་རྐྱེན་འདས་སོང་ཡོད།

༩.	མུ་གེ་བྱུང་ནས་བོད་མི་ག་ཚོད་གྲོངས་ཡོད།

སྦྱོང་ཚན།

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

བསྐྱར་སྦྱོང་།

༡.	 གསུམ་བཅུའི་སྒེར་ལངས་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།

༢.	 དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་བོད་མིར་དཀའ་སྡུག་ཅི་ཙམ་མྱང་དགོས་བྱུང་ཡོད་དམ།

༣.		 མི་མང་སྤྱི་ཁང་ངམ་མཉམ་སྦྲེལ་ཟེར་བ་ནམ་ཞིག་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་སམ།	ངལ་རྩོལ་སྐུལ་ཤ	གས་ཀྱིས་བོད་མི་

ཚོར་མནར་གཅོད་ཅི་ཕོག་དང་འུ་ཐུག་གི་འཚོ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད་དམ།

༤.	 རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ལོ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་གནས་ཡོད་དམ།	 ལས་འགུལ་

དེའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།	

༥.	 བོད་མི་ཚོས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་མྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད།
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		བྱེད་སྒོ

༡།	འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད་ལ་བགོས་ཏེ།	ཚོགས་ཆུང་རེས་གཤམ་འཁོད་

བརྗོད་ཚིག་གཅིག་གི་ཐོག་གྲོས་སྡུར་དང་གཏམ་བཤད་བྱ་དགོས།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།•	

དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར།•	

རོགས་རེས་ཚོགས་ཆུང་།•	

གྲལ་རིམ་འཐབ་འཛིང།•	

མི་མང་སྤྱི་ཁང་།•	

རིག་གནས་གསར་བརྗེ།•	

སྲུང་དམག་དམར་པོ།•	

རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར།		•	
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ།ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས།ུུ

	 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༌།	

	 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་གང་ཡོད་ཐོག་གྲོས་

སྡུར་ཞིབ་ལྷུག་བྱས།	 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་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང།	

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡	 ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་བར།	 གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་མེད་པར་གནས།	དེའི་སྐབས་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ནི་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཡིན།	བཀའ་ཤག་ནས་
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ཐག་གཅོད་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་དང་།	 སྔོན་རྩིས་སོགས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་

ལས་ཀྱིས་གནང་གི་ཡོད།	

	 ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ནི།	 བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌།	 སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལས་ཁུངས་

ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཡིན།	 གོང་གསལ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མར་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ནའང་།	

ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ནི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	

	 བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང་།	ཁྲིམས་བཟོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཤིང༌།	དེ་ཡང་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་གྲོས་ཚོགས་རེ་ངེས་པར་འཚོགས་དགོས།	 གྲོས་ཚོགས་དེ་ཡང་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་།	 ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་གཉིས་

དང་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཅན་ལྟར་འཚོགས་དགོས།	གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་པའི་སྐབས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

མཁན་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་མེད་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའམ་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ནས་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་དགོས།	གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་བ་ནི།	དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་།	དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་གྲོས་

སྡུར།	 ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།	 ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ།	 གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད།	 གྲོས་འཆར་

འདོན་པ་དང་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།	 ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན།	 དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན།	 ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་སོགས་

ཡིན།
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ཚིག་གསར།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

སྤྱི་མོས། དགག་བྱ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཚང་མས་མོས་མཐུན་བྱས་པ།	

མང་མོས། ཚང་མས་མོས་མཐུན་མེད་རུང་མང་བས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ།	

ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་སོགས་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཐ་དག

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན། སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས།	 ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་དང་།	 གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་གང་རུང་བཅའ་སྒྲིག་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་དང་འགལ་ཚེ།	 སྔོན་བརྡ་མེད་པར་བསམ་

ཚུལ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག

གྲོས་འཆར། གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་།	གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་དགོངས་འཆར་རིགས།	

དྲི་བ་དྲིས་ལན།
སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོར་དྲི་བ་གཏོང་བ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་དེར་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས།	 	 དྲི་

བ་ལའང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དང་སྐར་རྟགས་མེད་པའི་དྲི་བ་ཞེས་གཉིས་ཡོད།

ཚོགས་འདུ་མཚམས་

འཇོག་གྲོས་འཆར།

དུས་ཚོད་སྔོན་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་གིས།	 མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་

གནད་དང་བསྟུན་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་ཛ་དྲག་གིས་གྲོས་སྡུར་བྱ་དགོས་རིགས།
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༡.	 རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ག་དུས་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་སམ།

༢.	 རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པར་ལེའུ་དང་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད།

༣.	ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣	ཟླ་༤	ཚེས་༤	ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོད།	

༤.	བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་ག་དུས་གནང་ངམ།	

༥.	གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་མེད་སྐབས་དབང་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་ལ་ཡོད།	

༦.	ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གང་དག་ཡིན།		

༧.	དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ནང་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་དུ་འཚོགས་དགོས།

༨.		བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་སྒྲིག་གཞི་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡོད།	

སྦྱོང་ཚན།

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

		བྱེད་སྒོ

༡།		 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་།	རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དབར་འདྲ་བའི་

ཆ་གང་ཡོད་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢།		 གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་རམ།	ཡང་ན་གྲོས་ཆོད་འཇོག་སྟངས་སྐོར་གཏམ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གོ་སྒྲིག་བྱོས།
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ།ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་

གནས་བབ།ུུུ

	 ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཤེས་ཡོན་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 བོད་མི་རྣམས་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་

དུ་གྱར་སྐབས་བོད་རང་དབང་སླར་གསོས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་སྣ་མང་ཡོད་ནའང༌།	 ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བྱེས་འབྱོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས།	ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠	ཟླ་༣	ཚེས་༣	ཉིན་

བོད་ཕྲུག་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་དང་པོ་དེ་མ་སུ་རིར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས།	 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡	

ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས།	 བོད་

པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་དགོས་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཞལ་བཞེས་གནང་།	 སྐབས་དེར་ཤེས་ཡོན་དང་གཞོན་

སྐྱེས་ཞབས་ཞུའི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་(Ministry of Education & Youth Services)	ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར།	ཕྱི་ལོ་༡༩༦༡	

ཟླ་༧	 ཚེས་༣༡	 ཉིན་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱིས།	 བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཞིག་དེབ་

སྐྱེལ་གནང༌།	དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སིམ་ལ་སློབ་གྲྭ་དང་།	རྡོར་གླིང་སློབ་གྲྭ་སོགས་གསར་འཛུགས་བྱས།	བོད་སློབ་འཛིན་

སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་སྔོན་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྩིས་བཞེས་གནང་བ་དང་།	གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་
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ཡང་བཞེས།	 དེའི་སྐབས་ཛ་དྲག་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་

སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་

ཞིང༌།	 པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་

གསར་འཛུགས་ཞུས།	 དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་

ཡོང་ཐབས་སུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བཙུགས།	 ཕྱི་ལོ་

༡༩༦༧	 ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་

དེ་དག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཇུག་ཡོང་བའི་

རེ་སྐུལ་ཞུས།	

	 	 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩བར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ནང་གཞུང་སྒེར་སློབ་གྲྭ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཡོད།	 དེ་

ཡང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཉི་ཤ	་རྩ་བརྒྱད།	 རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད།	 མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་གཉིས།	 བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་

ཚོགས་པའི་ཁྱབ་འོག་སློབ་གྲྭ་བཅུ་གསུམ།	 སམ་བྷོ་ཊ་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱབ་འོག་སློབ་གྲྭ་བཅུ་

གཉིས།	 ས་གནས་བོད་མིའི་ཚོགས་སྒེར་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་གསུམ་བཅས་ཡིན།	 སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་ནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན།	

	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི།	 	 གཞོན་སྐྱེས་སློབ་ལོ་སོན་པ་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་གཏན་ཉིན་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ།	 	སློབ་ལོ་ཡོལ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་དར་མ་ཚོར་ཛ་དྲག་ཐོག་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་སྦྱོང་

དང་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ།	 	 སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང༌།	 ཨར་ལས་ལ་སོགས་པའི་འཆར་གཞི་

བཀོད་དེ་གཞུང་སྒེར་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།	 	 སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་གཏོང་ཐབས་

དང་དེའི་ཆེད་དགེ་འོས་སོགས་འཛུགས་ཐབས།		

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་གསར་རྩོམ་དང་པར་

བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ།	 	 ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་པའི་སློབ་

ཕྲུག་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་

མདོ་དོན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚོར་

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་དང༌།	 རང་མི་རིགས་ཀྱི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

གནང་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད།	 ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་སུ།	 	 འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།	 ཤེས་ཡོན་

སྡེ་ཚན།	 	 རོགས་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།	 	 མདུན་ལམ་

སྡེ་ཚན་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་དང༌།	 	དེ་དག་ཀྱང་ཚན་པ་མང་པོར་དབྱེ་ནས་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 	ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༩	

ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ལྟར་

ན།	བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འཕེར་བ་བརྒྱ་ཆ་	༧༡་༤	ཡིན།

བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་གསར་དུ་འབྱོར་བ།

མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བ།
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དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས།

རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས།

སཾ་བྷོ་ཊ་ཁྱབ་ཁོངས།

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས།

བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་ཁྱབ་ཁོངས།

གཞན།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ
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༡.	བཙན་བྱོལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་ག་དུས་བཙུགས་སམ།

༢.	སྲིན་བློན་ནེ་རུར་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་གང་ཡིན།

༣.	བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་དེ་ག་དུས་བཙུགས་སམ།	

༤.	པར་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཁུངས་གང་ཞིག་བཙུགས་སམ།	

༥.	བཙན་བྱོལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཇུག་ཡོང་བར་རེ་སྐུལ་ནམ་ཞིག་ཞུས་སམ།

༦.	ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩བར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་སྒེར་སློབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད།

༧.	བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཡོངསཀྱིས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཁུར་ཞུ་ཡུལ་གང་ཡིན།

༨.བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་འཕེར་བ་བརྒྱ་ཆ་ཅི་ཙམ་ཡོད།

སྦྱོང་ཚན།

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

		བྱེད་སྒོ

༡།	ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དེ་དབུ་ག་དུས་བརྙེས་སམ།	སློབ་གྲྭ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའི་

གནས་སྟངས་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ།

༢།	བོད་མི་རྣམས་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་བོད་རང་དབང་སླར་གསོས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་སྣ་

མང་ཡོད་ནའང༌།ཤེས་ཡོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཤ	གས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་ཡིན།	ཤེས་ཡོན་ནི་སྤྱི་སྒེར་

གཉིས་ལ་གལ་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཙམ་ཡིན་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱོས།
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ།ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་

ཀ་བ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད།ུུུ

ུ ཁྲི མ ས ་ ལུ ག ས ་ བ ཟོ ་

འགོད་དང།ུ གཏན་འབེབས་བྱ་

རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་

ཡོད་པ་དང།ུ ཁྲིམས་ལུགས་དེ་

དག་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་ལ་སྲིད་

སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་

འགོད་དགོས།ུ

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སམ་ཁྲིམས་

བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོའ་ི

དབང་ཆ།

དང་པོ།ུབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སམ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།ུ

ུ སྤྱིར་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འཐུས་མི་བདམས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ནི།ུ

དེང་རབས་འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་མི་མང་མང་ཆེ་བའི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།ུ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནི།ུ ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ུ ཟླ་༩ུ ཚེས་༢ུ ཉིན་དབུ་

བརྙེས་།ུ དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གོམ་

སྟབས་ཐོག་མའང་ཡིན།ུ དུས་དེ་ནས་བཟུང་གཞེས་བཞུགས་བོད་མིའི་

ཚབ་མཚོན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་འདེམས་བསྐོ་

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་

བའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ།ུཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ུཟླ་༦ུཚེས་༢༨ུཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་<<བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས།>>ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མཛད་དེ།ུ བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཞི་རྩའི་

ཁྲིམས་ཡིག་ཡོད་པའི་དེང་རབས་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ཡོངས་

སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
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བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

༡༽ུཀུབོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ།ུ

ུུ ཁུརྙིང་མ་དང་།ུ བཀའ་བརྒྱུད།ུས་སྐྱ།ུདགེ་ལུགས།ུགཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ནས་འསོ་བསྡུ་

བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་རེ།ུ

ུུ གུབྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས།ུ

ུུ ངུཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས།ུ

༢༽ུགོང་གསལུ༡ུནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེའི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་

དགོས་པ་ཡིན།ུ

༣༽ུསྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དགོས་གལ་གཟིགས་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ས་ཁོངས་སྤར་འཐུས།ུ

སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞུགས་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་འསོ་ཆོས།ུ

༡༽ུབོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།ུ

༢༽ུརང་ལོ་༢༥ུཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།ུ

༣༽ུཁྲིམས་ཁང་ངམ།ུསྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

༤༽ུབུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

༥༽ུཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

༦༽ུབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ།ུ

༧༽ུབོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་།ུགོ་གནས།ུདངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུུ

ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།ུ

༨༽ུ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འསོ་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ།ུ ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་

རིགས་དང་མི་འགལ་བ་བཅས།ུ
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གཉིས་པ།ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།ུ

ུ བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་མང་

གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལྡན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ལ།ུ དེ་ནི་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ུཟླ་༣ུཚེས་༡༡ུཉིན་དབུ་བརྙེས།ུུ ུ

ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་།ུ མི་མང་གི་གནས་

སྐབས་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་དང་།ུ ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ནང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་དང་།ུ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་གྲངས་སྤར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་མ་བཟོས་བར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

བཅས་དགོས་པ་ཡིན།ུ

༡༽

༢༽

ཀ༽

ཁ༽

ག༽

ང༽ུ

ཅ༽

ཆ༽

ཇ༽

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་ཞུ་གཏུགས་བྱ་

ཡུལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་།ུབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་གོང་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན།ུ

བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྲིམས་འགོ་ཏུ་གནས་དགོས་སྟབས་ནག་

ཉེས་དང་མཁར་དབང་རྩོདརྙོག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་གཙོ་ཆེར།ུ

བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྩོད་གླེང་

དང་།ུ

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ།ུལས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།ུ

དྲང་བདེན་བྱུང་མིན་ལ་བརྟེན་པའི་རྩོད་གླེང་།ུ

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁག་གི་ལས་དོན་དང་།ུཁེ་ཕན་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་རྩོད་གླེང་།ུ

བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་གི་ས་ཁང་སྐོར་གྱི་རྩོད་གླེང་།ུ

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་དང་།ུསྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས།ུ

གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའི་རྩོད་གཞི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང་།ུ

གཞན་ཡང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འགོ་མ་རྣམས་དང་།ུ ཁྲིམས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་།ུའཛིན་སྐྱོང་གི་བྱ་བར་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྟོན་དང་།ུསྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་ཡོད།

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད།
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གསུམ་པ།ུའཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག

ུ འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནི།ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞིང་།ུ འཛིན་སོྐྱང་གི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱབ་

བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད།ུ བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལས་འགན་རྐང་ལེན་གནང་གི་ཡོད།ུ ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ུ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་བཀའ་བློན་སེར་

མོ་བ་གཉིས་དང་།ུསྐྱ་བོ་གསུམ་བཅས་བཀའ་བློན་ལྔ་བསྐོས་པ་དང་། དེུ་རྗེས་རིམ་བཞིན་བཀའ་བློན་བསྐོ་འཇོག་

བྱེད་སྟངས་དང་།ུབཀའ་བློན་གྱི་གྲངས་ཚད།ུལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སོགས་ལ་དུས་བསྟུན་འགྱུར་བ་

བྱུང་སྟེ།ུ དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར།ུ བཀའ་ཤག་ཏུ་སྲིད་སྐྱོང་གཅིག་

དང་།ུ བཀའ་བློན་བདུན་ལས་མ་མང་བ་དགོས་པ་དང།ུ སྲིད་སྐྱོང་ནི་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་

བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་པ་དང་།ུ སྲིད་སྐྱོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བློན་རྣམས་འསོ་འཛུགས་

མིང་འདོན་གནང་བར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ུ ༥༠ུ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་

དགོས།ུབཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་ཡིན།ུ

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།ུ

རང་ལོ་༣༥ུཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།ུ

ཁྲིམས་ཁང་ངམ།ུསྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་གྱིས་སྲིད་སྐྱོང་

ངམ་བཀའ་བློན་གྱི་འསོ་གཞིར་མ་འསོ་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།ུ

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༢༩ུཔའི་ནང་གསེས་༣ུཔའི་ུཀུདང་ུ༤ུཔ་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་

འཕོ་འགྱུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།ུ

བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་།ུ གོ་གནས།ུ དངུལ་དངོས་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་བཅས་སོ།ུ།

༡༽

༢༽

༣༽

༤༽

༥༽

༦༽ུ

༧༽

༨༽

༩༽

སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བློན་གྱི་འསོ་ཆོས།ུ
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དང་པོ།ུལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།ུ

གཉིས་པ།ུགྲོས་བསྡུར་བྱོས།ུུ

༡༽ུབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ག་དུས་བཙུགས་སམ།ུ

༢༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ག་དུས་བཙུགས་སམ།ུ

༣༽ུབཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་རྗེས་བཀའ་བློན་ཐོག་མར་གྲངས་ག་ཚོད་བསྐོས་སམ།ུ

༤༽ུབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་འསོ་ཆོས་གང་དག་ཡིན་ནམ།ུ

༥༽ུསྲིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་འསོ་ཆོས་གང་དག་ཡིན་ནམ།ུ

༦༽ུབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན།ུ

༧༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ།ུ

(འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་ལྷུག་པོར་བརྗོད་བཅུག་ནས་གྲོས་

བསྡུར་གནད་སྨིན་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ།)

༡༽བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གལ་ཆེན་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱོས།ུ

༢༽ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐོར་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་རྣམས་འཛིན་ཁང་ནང་

བཤད་དེ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས།ུ

༣༽ུའཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་སྐོར་ལ་སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས།ུ

སྦྱོང་ཚན།ུ
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གསུམ་པ།ུབྱེད་སྒོ།ུུ

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་།ུཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།ུའཛིན་སྐྱོབ་བཀའ་ཤག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཞུང་འབྲེལ་

དེབ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ནས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ཏེ།ུ རང་ཉིད་ཀྱིས་སྦྱོང་བ་དང་སློབ་གྲོགས་གཞན་ལ་གོ་རྟོགས་

བསྐྱེད་ཐབས་ཅི་དགེ་བྱ་དགོས།ུ
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ།ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་དང་།ུ

འཚོ་ཐབས།ུའཕྲོད་བསྟེན།ུཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་གནས་བབ།ུ

––

རྒྱ་གར།ུ

བལ་ཡུལ།

འབྲུག་ཡུལ།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན།ུ

མི་འབོར་གྲངས།ུ༩༤༢༠༣

མི་འབོར་གྲངས།ུ༡༣༥༡༤

མི་འབོར་གྲངས།ུ༡༢༩༨

མི་འབོར་གྲངས།ུ༡༨༩༩༩

ུ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྣ་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་རོབ་རྩིས་ཀྱི་

དཔེ་རིས།ུ

མི་འབོར།

ུ ཕྱི ་ ལོ ་ ༢ ༠ ༡ ༠ུ

ལོར།ུ བཙན་བྱོལ་བོད་

མི འི ་ སྒྲི ག ་ འཛུགས ་

འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་

གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི ་མི ་འབོར ་ཞིབ ་

བཤེར ་བྱས ་པ ་ལྟར ་

ན།ུ རྒྱ་གར་དུ་བོད་

མི་ུ ༩༤༢༠༣ུ ཡོད་པ་

དང།ུ བལ་ཡུལ་དུ་

བོད་མི་ུ ༡༣༥༡༤ུ ཡོད།ུ

འབྲུག་ཡུལ་དུ་བོད་མི་ུ

༡༢༩༨ུཡོད།ུ རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ཁག་ཏུ་གནས་

སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་མི་ུ

༡༨༩༩༩ུཡོད་པ་བཅས།ུཁྱོན་བསྡོམས་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི་གྲངས་ུ༡༢༨༠༡༤ུཡོད།ུུ

འཚོ་ཐབས།ུ

ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་ཐབས་བརྟེན་ས་གཙོ་བོ་ནི།ུསོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང་།ུབཟོ་ཞིང་མཉམ་འབྲེལ་

ལས་རིགས།ུརུམ་འཐགུཕྱི་ཚོང།ུཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས།ུསུད་ཚོང་སོགས་ཡིན་པ་དང།ུད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་ནང་སོ་ནམ་གཙོ་གཉེར་བྱེད་པའི་གཞིས་ཁགུ༢༤ུདང་བཟོ་ལས་ལ་རྟེན་པའི་གཞིས་ཁགུ༡༤
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གཞན་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་གྲངས་ུ༡༨ུབཅས་ཡོད་ལ།ུདགུན་དུས་ཀྱི་སུད་

ཚོང་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ུ ཙམ་གྱི་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོར་གྱུར་

ཡོད།

ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བའི་འཚོ་བ།ུ

ཞིང་ལས་གཉེར་བཞིན་པ།ུ

སུད་ཚོང་གི་འཚོ་ཐབས།ུ

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།ུ

བྱིས་པར་སྨན་ལྡུད་པ།ུ

འཕྲོད་བསྟེན།ུ

ུ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་འདི་ཡང་ཕྱི་ལོ་ུ ༡༩༨༡ུ ལོར་བཀའ་

བློན་ལྷན་ཁང་གཅིག་གི་ངོ་བོར་དབུ་བརྙེས་པ་དང་།ུ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི།ུ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་

དོན་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་།ུ གཙང་སྦྲ།ུ སྨན་བཅོས་

བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་།ུ འཁོས་དམན་རྣམས་ལ་

རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་སྤྲོད་ཐབས།ུ གཅོང་ནད་དང་འགོས་ནད་རིགས་

སྔོན་འགོག དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།ུ ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་

སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ།ུ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་དང།ུ

སྨན་སྦྱོར།ུ བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་ཕན་ཚུན་གོ་

བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས།ུ དེ་བཞིན་བོད་སྨན་གྱི་སྨན་

སྦྱོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་

ལྟར་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།ུ བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ཐུན་

མིན་གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་དང་སྐར་རྩིས་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་

གནང་བཞིན་ཡོད།

ུ ུསྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་ཚན་ཆེ་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་དང་།ུསྨན་སྦྱོར།ུ

སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ།ུཉམས་ཞིབ།ུསྨན་རྫས་དང་སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ།ུསྐར་

དཔྱད་རྩིས་རིག་བཅས་ཀྱི་ཐོགུརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡན་ལག་སྨན་

རྩིས་ཁང་ུ ༤༩ུ ཡོད་ལ།ུ ལོ་ལྟར་བགྲེས་སོང་ལོ་ན་ུ ༦༥ུ ཡན་དང་།ུ རང་

ཡུལ་ནས་གསར་འབྱོར།ུ འཁོས་ཞན་ཉམ་ཐགུ སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་བཅས་ལ་

སྨན་སྦྱིན་དང་།ུ གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་གྲྭ་བཙུན་དང་སློབ་ཕྲུག་ལ་སྨན་

རིན་ཕྱེད་བཅག་འབུལ་བཞིན་ཡོད།

ུ དེ་མཚུངས་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་ཐོག་ནས་གཞི་རིམ་བརྟག་

དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས།ུ ནད་གསོ་ཁང་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་

བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་

ཁག་ནང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁགུ༧ུདང།ུགཞན་ཡང་ས་ཁུལ་མི་
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འབོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་གཞི་རིམ་

འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་འབྲིང་བ་ུ ༤ུ དང་སྨན་ཁང་ཆུང་གྲས་ུ ༤༣ུ

བཅས་ཀྱི་ཐོགུ རང་རིགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དམིགས་

བསལ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་བཙུགས་ཡོད།ུ

ུ སྨན་རྩིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ཟུར་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་

གཉིས་ཕུད་དེ་འཕྲོས་རྣམས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་གནང་བཞིན་ཡོད།ུ

ུ བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་འདི་དག་བརྒྱུད་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགོས་ནད་ཊི་སྦི་དང་།ུ མཆིན་པའི་

གཉེན་ཚད།ུ གཉེན་ནད་རེག་དུག་ུ HIV/AIDSུ གཙོས་འགོས་ནད་མ་

ཡིན་པའི་ནད་སྔོན་འགོག་གི་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ།ུ མ་དང་བྱིས་པའི་

འཕྲེན་བསྟེན།ུ གཞིས་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ།ུབོད་ནས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོང་

མྱངས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་

དང་ལྟ་རྟོག ུ འཁོས་ཞན་ཉམ་ཐག་ནད་གཅོང་དང་སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་

རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་གི་

འགན་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྟེང།ུ འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུ་

དང་།ུ བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་།ུ རྒྱང་བཅོས་ུ Tele-

medicineུ བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཁག་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མོས་

ཡིན།

ཤེས་ཡོན།ུ

ུ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ུལོར།ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཆར་

འགོད་ལྷན་ཁང་གིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན།ུ

བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སློབ་ལོ་ཟིན་པའི་བྱིས་པ་སློབ་

གྲྭར་འཇུག་ཚད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་༨༥ུ ནས་༩༠ུ བར་ཟིན་པ་དང་།ུ རྒྱ་གར་

དང་བལ་ཡུལ།ུ འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་མི་སྤྱིའི་

བརྒྱ་ཆ་༨༢.༤ུཡིག་རྨོངས་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཁྲོད་

འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག

ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ།ུ

སྨན་རྩྭ་འཐུ་བཞིན་པ།ུ

བོད་སྨན་བཟོས་ཏེ་སྐམ་པ།ུ

དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ།ུུ
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༡༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གནས་སྟངས་ཤོད།ུ

༢༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་གཙོ་བོ་དག་ངོ་སྤྲོད་བྱོས།ུ

༣༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་ལེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྐོར་བྲིས།ུ

༤༽ུབཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་སྐོར་བྲིས།ུ

༡༽ུ འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་མི་འབོར་དང་།ུ འཕྲོད་བསྟེན།ུ འཚོ་ཐབས།ུ

ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་ཐབས་བྱོས།ུ

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།ུལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།ུབྱེད་སྒོ
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