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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༢   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥  ཕྱི་ཟླ་གྱིས་པ། 
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ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་རོམ་མཛད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་སོན་ཚིག་ 

བདེན་པའྱི་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 

 
༄༄། །མཁེན་བརེའྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རོགས་ཤྱིང༌། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་ཡྱིད་ཅན་གྱི་མགོན། 
།རེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིས་སྡུག་ཀུན་གཞྱིལ་མཛད་པའྱི། །རྣམ་འདེན་ཤཱཀྱ་སེང ེ་སྱི་བོས་མཆོད། 
།ཁོད་བསྟན་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་འགྱུར་ཞེས། །ཇྱི་ལྟར་དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། 
།ཁ་བའྱི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཁབ་སྟེ། །འཛམ་གྱིང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྐལ་བ་བཟང༌། 
།དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མྱིན་ལས་དབང་གྱིས། །དེང་འདྱིར་རྒྱལ་བསྟན་མས་ཤྱིང་སོད་བཅུད་ཀུན། 
།སྡུག་ཟད་འཇྱིག་ེའྱི་མ་ངའྱི་ངང་ཚུལ་འདྱི། །བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་སྐྱོབ་པའྱི་དུས་ལ་བབས། 
།དེ་སླད་བདག་ཅག་གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་ཀུན། །ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དག་པོས་ེར་བཟླུམས་ཏེ། 
།བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་ཏོར་གསེར་སྦྱངས་ཏོག །དང་སོང་སོད་མཆོག་ངུར་སྱིག་གོས་བཟང་བཅས། 
།ཕུལ་བའྱི་ཚོགས་གྱིས་རྒྱ་ཆེན་གང་མཆྱིས་དང༌། །གཟན་ཡང་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་ཚོགས་ཀུན། 
།ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྱི་གནས། །རྒྱལ་བསྟན་མྱི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་བསྔོ༌། 
།མཁའ་ཁབ་ལུས་ཅན་སྱི་དང་ཁད་པར་དུ། །འཛམ་བུའྱི་སྒྲས་བསྟན་གྱིང་འདྱིའྱི་སྐྱེ་འགོ་ཀུན། 
།བྱམས་དང་སྱིང་རེའྱི་བསམ་སྦྱོར་གོང་འཕེལ་ནས། །འཁྲུངས་རོད་གནོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་ཤོག 
།དབུལ་ཕོངས་མ་ཐག་བཙན་གནོན་མནར་གཅོད་དང༌། །སོད་ཀྱྱི་རྒུད་པས་ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སོགས། 
།ཕྱི་ནང་འགལ་རེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞྱི་ནས། །ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའྱི་དཔལ་ལ་རག་རོལ་ཤོག 
།རྱིས་སུ་མ་ཆད་ཕྱི་ནང་ཆོས་ཚུལ་ལ། །ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གེན་གཤྱིན་འདུ་ཤེས་ཀྱྱིས། 
།དག་སང་ནོར་བུའྱི་འོད་དང་མྱི་འབལ་བར། །གཅྱིག་ཏུ་འགོ་ཕན་བྱ་བར་ལྷུར་ལེན་ཤོག 
།ལྷག་པར་བསྱིལ་ལྡན་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན། །མས་པ་སོར་ཆུད་མྱི་མས་གོང་འཕེལ་ཞྱིང༌། 
།ཆོས་སྱིད་རང་དབང་བདེ་སྐྱྱིད་གསར་པ་ཡྱིས། །བོད་འབངས་འཕྲལ་ཡུན་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག 
།གངས་ཅན་ཞྱིང་གྱི་ཆོས་སྱིད་བྱ་བའྱི་གདུགས། །འདེགས་པའྱི་སྱི་ཞུར་གཏོགས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། 
།ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔོད་དཔུང་བ་རབ་བརན་ཅྱིང༌། །སྐྱེ་ཀུན་ཕག་ན་པད ོས་རེས་གཟུངས་ཤོག 
།ཆོས་ཀྱྱི་ཞྱིང་དུ་ཆོས་མྱིན་ེས་སོད་ཚོགས། །ཆོས་ཀྱྱིས་ཞྱི་ཞྱིང་ཆོས་སྱིད་ལེགས་ཚོགས་ཀུན། 
།ཆོས་ལྡན་ཡྱིད་བསམ་ཆོས་བཞྱིན་མྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །ཆོས་ཀྱྱི་བདེན་པས་ཆོས་མྱིན་མཐར་བྱེད་ཤོག ། 
   ཅེས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཤཱཀྱའྱི་དགེ་སློང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ ཤྱིང་སེལ་ཟླ་བ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༥ 
ྱིན་སྱི་སོས་བསྟན་འགོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཏེ་གནས་ཆེན་རོ་རེ་གདན་གྱི་རེན་མཆོག་སན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ
་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག། །། 
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སྔར་ཐོབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་རྨང་གཞྱིར་བྱས་ཏེ་སྔར་བས་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་ཤྱིང་བྱ་ལོའྱི་རྒྱལ་ཁའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བ
སུ་བ་ཞུ། 

 
རབ་གནས་ཤྱིང་སེལ་ལོར་སྐྱེལ་མ་ཞུ་བཞྱིན་བོད་ཤྱིང་བྱ་ལོའྱི་རང་ཞལ་གསར་དུ་འཆར་ནས་ལོ་གསར་པར་བསུ་བ་
ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་ཚོས་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་མངའ་བདག 
གངས་ལོངས་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། 
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང་
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པའྱི་དོན་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཞྱིས་བྱེས་ཁོན་དང༌། 
འཛམ་གྱིང་ས་སྟེང་ཀུན་དུ་ཁབ་པའྱི་རྱིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་སོར་བཅུའྱི་འདབ་མ་སྱི་བོར་བཀོད་དེ་ལྷ་
ཕག་བཅས་ལོ་གསར་པའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གཞྱིས་བྱེས་གཞུང་དམངས་ཡོངས་དང༌། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་གྱི་བོད་ཀྱྱི་གོགས་པོ་རྣམ་པ། 
རྒྱ་དམར་གྱི་བཙོན་ཁང་ཁག་ནང་ྱིན་མཚན་འབེལ་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 
མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བདེན་དོན་ཆེད་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ཀྱྱིས་ཕ་རོལ་པོར་འཐབ་རོད་གནང་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་གཅེས་འཐ
བ་འཛིང་པ་རྣམས་དང༌། 
ཁོང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་གེན་བཤེས་བཅས་པ་ལྷང་ངེར་དན་པའྱི་སོ་ནས་ལོ་གསར་པའྱི་འཚམས་འདྱི་དང་བླ་ན་མེད་པའྱི
་གུས་འདུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

   
ང་ཚོས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་རབ་གནས་ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་ྱིན་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའྱི་མྱི་རགས་སྒྱུར་མའྱི་ངང
་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐབས་མདང་ནུབ་མཚན་མོའྱི་རྨྱི་ལམ་ཞྱིག་དང་འད་བར་ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རོགས་ཟྱིན་པ་
དང༌། ལོ་གསར་པའྱི་སྒྲུབ་བྱའྱི་ལས་དོན་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་གྱིས་སྒུག་ལོང་མེད་པར་བསུ་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། 
རང་རེ་བོད་ཀྱྱི་མེས་པོའྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་སྔོན་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའྱི་ལུས་ལ་ལྟོས། ཕྱི་མ་གང་ཡོང་ད་ལྟའྱི་སེམས་ལ་ལྟོས། 
ཞེས་པའྱི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་སྔར་བགོད་པའྱི་ལམ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཆེད་བསོམས་ཤྱིག་ལྷ
ང་ངེར་འདེན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད། 
ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ཆབ་འབངས་རྣམས་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་པ་མ་ཟད། 
ང་ཚོར་རང་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 
མྱི་རྱིགས་ལ་འཕྲད་པའྱི་ཕྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་དབང་བསྒྱུར་གྱིས་བཟོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང༌། 
ཡང་རང་ངོས་ནས་ལྷག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོར་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། 
ལྷག་པར་དུས་རབས་གོང་འོག་འདྱིའྱི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་མཆོག་ནས་རང་ཅག་ཐ
ད་ཀའྱི་ཐུགས་རེས་འཛིན་ནས་གང་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱམས་བརེ་གཞན་ཕན་དང༌། 
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་མདུན་བསྐྱོད་དང༌། 
བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱྱི་ཁ་ཕོགས་གསལ་སྟོན་ལྟར་ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་གྱི་མྱི་སེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་འདྱི་ཡང་དག་པའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་
ཕོགས་སུ་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་དུ་སྔོན་ཐོན་གྱི་འགན་ཁུར་དང༌། 
འབད་བརོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བླངས་ཡོད། 
ང་ཚོས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིའྱི་འཕོ་འགྱུར་ལ་བྱུས་གཏོགས་ཅྱིག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་མྱིག་བལྟས་ན་འདྱིས
་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཚོད་བགམ་དང༌། མས་མོང་གྱི་བླང་བྱ་ཞྱིག་ཐོབ་ངེས་ཡྱིན། 
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འཛམ་གྱིང་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཅན་དང༌། 
ཆབ་སྱིད་སེ་མང་ཅན་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་གོང་འཕེལ་ཆེས་ཆེ་བའྱི་འཕེལ་ཕོགས་ཆེན་པོ་གྱིས་ཡྱིན་པ་དང༌། ༢ 
ཞྱི་བདེ་དང༌། བརན་ལྷྱིང༌། 
གོང་འཕེལ་བཅས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་མྱི་སེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའྱི་འགོ་མྱི་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་གྱི་འབོད་སྒྲ་གཙོ་བོར་གྱུ
ར་ཡོད། ༣ གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་དང༌། སེ་མང་གེར་སྐྱོང་གྱིས་བར་གྱི་འགལ་ཟླའྱི་འགན་རོད་དང༌། 
དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དང་དེང་རབས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་བའྱི་འགན་རོད། 
འབྱོར་ལྡན་དང་འབྱོར་མེད་བར་གྱི་འགན་རོད། 
འཇྱིགས་སྐུལ་དང་འཇྱིགས་སྐུལ་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་པའྱི་བར་གྱི་འགན་རོད། 
ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ནང་བསམ་བློའྱི་བརན་ལྷྱིང་བར་གྱི་འགན་རོད། ཕོགས་རང་པའྱི་རྱིང་ལུགས་དང༌། 
ཕོགས་མང་རྱིང་ལུགས་བར་གྱི་འགན་རོད་སོགས་ནྱི་མྱིག་སྔའྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་རྣམ་པ་གསལ་ཤོས་དང༌། 
འཁྲུགས་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཀྱྱི་འགན་རོད་གཙོ་བོ་ཡྱིན། ༤ འགན་རོད་ནང་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་དང༌། ཁེ་ཕན་སོམ་སྒྲྱིག 
ཐབས་བྱུས་རོགས་ཕན། 
མམ་ལས་ཅན་ནྱི་དེང་རབས་འཛམ་གྱིང་བསྐྱར་དར་གྱི་མདུན་བསྐྱོད་བགོད་ལམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 
ཞྱི་བདེ་དང༌། བསྐྱར་སྒྲྱིག 
གོང་འཕེལ་བཅས་ནྱི་དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་དུས་འགོའྱི་བརོད་གཞྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་དང༌། 
འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་དང་གྱིས་དང༌། 
གང་དམག་འཁོན་འཁྲུག་མཇུག་བསྒྲྱིལ་བའྱི་རེས་ཀྱྱི་འཛམ་གྱིང་བསྐྱར་དར་ཐོག་ཐོན་པའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་སྱིའྱི་འདུན
་པ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། 
འཕོ་འགྱུར་དེ་དག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་བྱས་ན་དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་གོ་ལ་འདྱི་དུས་རབས་ྱི་ཤུ་ལ
ས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཁ་ཕོགས་སུ་འཕོ་འགྱུར་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང༌། 
རང་ཅག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཀུན་ཕན་གྱི་འདུ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞྱིག་བཟུང་བ་དང༌། 
ཡང་རང་རེའྱི་མདུན་དུ་གནས་པའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱིས་ནས་བལྟས་ན་གང་ལྟར་འ
ཛམ་གྱིང་གྱི་གོ་ལ་ཧྱིལ་པོའྱི་འཕོ་འགྱུར་ཐད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའྱི་སྐབ
ས་ནས་ཡོངས་ཁབ་འཆར་སང་ལམ་སྟོན་མཛད་ཅྱིང༌། 
དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་གྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཁོན་ཡོངས་ནས་འ
ཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཞྱི་བདེ་དང༌། གོས་མོལ། 
འཕེལ་རྒྱས་དོ་སོམ་ལྡན་པའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་མྱི་སེའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་ཡང་དག་པའྱི་མལ་སྟོ
ན་རྒྱ་ཆེ་ཕེབས་པ་ཁག་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་དན་ལམ་དུ་ལྷང་ངེར་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་གཞྱི་རའྱི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་སོ་ཕོགས་ཡོ
ངས་ནས་དོད་བཞྱིན་ཡོད། 
ང་ཚོས་བགོད་ཟྱིན་པའྱི་མལ་ལ་ཕྱིར་མྱིག་བལྟས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་རྒྱང་བལྟ་བྱེད་སྐབས་མུ་མཐུད་འཇྱིག་རེན་གྱི་འ
ཕོ་འགྱུར་ཐོག་ཆེད་བསོམས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཆོག་པ་ནྱི། ཞྱི་བདེ་དང༌། འཕེལ་རྒྱས། 
བསྐྱར་སྒྲྱིག་བཅས་ནྱི་མྱིག་སྔའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་གོ་ལ་ཧྱིལ་པོའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡྱིན་པ་དང༌། 
རྣམ་པ་གང་ཞྱིག་གྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་དང༌། མྱི་སེར་སེལ་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱྱི་དབང་བསྒྱུར་བ། 
ཕོགས་རང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་པ་སོགས་གཅྱིག་སྡུད་གལ་རྱིམ་དབང་སྒྱུར་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་དག་ཚང་མ་རྱི
ང་པོར་མྱི་གནས་པར་ཕམ་ེས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ལས་གསོན་པོར་གནས་བའྱི་གོ་སྐབས་མེད་པར་གྱུར་ངེས་ཡྱིན། 
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   འདས་ཟྱིན་པའྱི་ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་དབུས་ཤར་ཡུལ་གྲུ་དང༌། ཡོ་རོབ་གྱིང༌། ཨེ་ཤ། 
ཨུ་རུ་སུའྱི་མངའ་ཁོངས་སོགས་འཛམ་གྱིང་ནང་འཇྱིག་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་གཏོར་རོལ་སྐྱྱི་གཡའ་བ་འབོར་ཆེན་ཞྱི
ག་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། གྱིང་ཆེན་ཨཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སུ་ཌན་དང༌། 
ཀོང་ཀོ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྱིགས་རྒྱུད་ར་མེད་བཟོ་བའྱི་དུས་རབས་གསར་པའྱི་མྱི་ཆོས་རྱིང་ལུགས་ཀྱྱི་མ་ེས
་ཚབས་ཆེ་ཐོན་པ། ཨཕྱི་རྱི་ཀ་དང༌། ཤར་ཡོ་རོབ། ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་བཅས་པར་ཨེ་ཌྱིའྱི་ནད་ཡམས་དང༌། 
ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བྱ་རྱིགས་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེན་ཐོན་པ། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ནང་ཚ་དོད་རྒྱས་ཤྱིང༌། 
ཁོར་ཡུག་མ་ེས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་སྔར་བཞྱིན་ཛ་དག་ཡྱིན་པ། 
འབྱུང་བ་འཁྲུག་པའྱི་རང་བྱུང་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་ས་ཚོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཐོན་བཞྱིན་པ། 
ཨེ་རཀ་སོགས་ས་ཁུལ་འགའ་ཞྱིག་ནང་དམག་འཁྲུག་གྱིས་རེན་པས་ཞྱི་བདེ་གཏན་ནས་མེད་པ། 
འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་སྔར་བཞྱིན་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བ་དང༌། 
དབུལ་ཕྱུག་མཐའ་གྱིས་སུ་ལྷུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་བ། 
ལས་མེད་ལས་རོལ་གྱི་མྱི་འབོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་མང་དུ་འགོ་བ། ཐོན་ཁུངས་དང༌། 
ཐོན་སྐྱེད་གྱིས་བར་དོ་མམ་མྱི་ཐུབ་པ་སོགས་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་འབོར་ཆེན་ཞྱིག་སྔར་བཞྱིན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཐོ
ན་ཡོད། ང་ཚོས་འཛམ་གྱིང་གྱི་འཕོ་འགྱུར་ཐད་བཟང་ཕོགས་དང༌། 
ལྡོག་ཕོགས་གྱིས་བར་དཔད་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་ན། 
གནས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཡོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱྱི་བགོད་ལམ་ནྱི་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་གདམས་
གར་བཟུང་ཆོག་པའྱི་འཕོ་འགྱུར་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་དུ་བསུ་བཞྱིན་ཡོད། 
   འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ལོ་མང་དམག་འཁྲུག་དང༌། 
མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཐད་བསྐྱོད་པ། 
འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པ་བཅས་ཀྱྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་གནས་པའྱི་ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན་ནང་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོའྱི་
ར་ཁྱིམས་འཆར་ཟྱིན་ལ་གོས་འཆམ་བྱས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྱིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བ
སྡུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ་གྲུབ་འབས་ལྡན་པའྱི་ངང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་དམངས་གཙོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྡན་ཞྱིང༌། 
མྱི་དམངས་ཀྱྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་ས་ཞྱིང་བརན་པའྱི་སྱིད་གཞུང་ཚུགས་ཐུབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ཞྱི་བདེ་དང་མ
ངའ་ཐང་གོང་འཕེལ་ཡོང་བཞྱིན་པ། ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ 
ནང་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་ཨེ་ཤ་ཡ་ལྷོ་མའྱི་མངའ་ཁུལ་མམ་སེལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ 
༡༢ ཐོག་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཞྱི་བདེ་བརན་ལྷྱིང་དང༌། དཔལ་འབྱོར་མམ་ལས། ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། 
མངའ་ཁུལ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁོམ་ར་དང༌། 
དངུལ་ལོར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གོས་མོལ་བྱུང་སྟེ་དེའྱི་གྲུབ་འབས་མང་པོ་ཞྱིག་མངོན་འ
གྱུར་ཡོང་བཞྱིན་པ། ལྷག་པར་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྐམ་ས་ཆེན་པོའྱི་ཐོག་དག་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱ་གར་དང༌། 
པཀྱི་སྱི་ཐན་གྱིས་ཀྱྱི་བར་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུས་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཀྱྱི་མཛའ་འབེལ་གོང་འཕེལ་བྱུང་སྟེ་ཨེ་ཤ་ཡ་ལྷོ་མ་ཞྱི་
བདེ་བརན་ལྷྱིང་དང༌། 
བསྐྱར་སྒྲྱིག་གོང་བུ་བསྒྲྱིལ་ཤུགས་བཅས་པར་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱི་གྲུབ་འབས་མཐོ་ཚད་དུ་སླེབས་ཡོད། 
༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་གྱིང་ཆེན་ཨ་མེ་རྱི་ཀ་གྱིང་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༡ 
གྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༢ 
སྐོང་ཚོགས་གནང་བའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་བར་ཆབ་སྱིད་ཐད་ཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། 
དམངས་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་དར་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ། 
ས་ཁུལ་ཁབ་ཁོངས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁོམ་རའྱི་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུ། 
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འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་ངོ་རོལ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་ལ་གོས་འཆམ་བྱས་ཏེ་མངའ་ཁུལ་བསྐྱར་
སྒྲྱིག་དང༌། གོང་བུ་སྒྲྱིལ་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་པ། ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ 
ནང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་སྦུ་ཤུ་མཆོག་ནས་དབུས་ཤར་ས་ཁུལ་དམངས་གཙོ་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱྱི་ཐབས་བྱུས་ད
ང༌། 
ཨཕྱི་རྱི་ཀར་མྱི་ཆོས་གུད་སྐྱོབ་ཀྱྱི་མཐུན་སྦྱོར་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུ་གྱིས་ཀྱྱི་ཐབས་བྱུས་སྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཆ་
འཕྲྱིན་ཡོང་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་ལག་བསྟར་གྱི་གོ་སྐབས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བཞྱིན་པ། ༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ནང་ཡོ་རོབ་གྱིང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ཡོ་རོབ་གྱིང་ཆེན་གཅྱིག་གྱུར་ཆེན་པོ་སྔར་བས་
གོམ་སྟབས་མགོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། 
ཡོ་རོབ་གྱིང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་འཇྱིགས་སྐུལ་གྱི་ེན་གཟོན་ཆེད་སྱི་བྱྱིངས་ཀྱྱི་ད་འབེལ་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱྱི་གོས་འ
གོ་བཏོན་པ་ཁག་ལག་བསྟར་གྱི་རྨང་གཞྱིར་གྱུར་ཡོད། ༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་བྷ་གྷྱི་རྱི་ཡ་དང༌། ཨྱིསྟོ་ནྱི་ཡ། 
ལཏྱི་བྱི་ཡ། ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡ། རོ་མ་ནྱི་ཡ། སོ་ལྱི་བྷ་ཀྱི་ཡ། 
སོ་ལོ་ཝྱི་ཎྱི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བྱང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའྱི་དམག་དོན་སྱི་བྱྱིངས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས
་ཏེ་བྱང་ཆྱིངས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༦ ལས་གྲུབ་པའྱི་དམག་དོན་སྒྲྱིག་འཛུགས་དེ་སྱིད་དོན་དང༌། 
དེང་རབས་དམག་དོན་འཐབ་བྱུས་ཐད་ཆེས་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་དམག་དོན་སྱི་ཆྱིངས་གཅྱིག་པུར
་གྱུར་ཡོད། ༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ནང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་སྔར་ཡོད་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་བཅོ་ལྔའྱི་ཐོག་སཡེ་ཕྱི་སུ་ཡྱི་དང༌། 
ཅེག་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཧང་གྷ་ར། ཨྱིསྟོ་ནྱི་ཡ། ལཏྱི་བྱི་ཡ། ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡ། མཱལ་ཉ། པོ་ལན་ཌྱི། སཱོ་ལོ་བྷ་ཀྱི་ཡ། 
སོ་ལཱོ་ཝྱི་ཎྱི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་སླར་ཡང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཡོ་རོབ་གྱིང་ཆེན་
འདྱི་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གོང་བུ་སྒྲྱིལ་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་སོང་བ། ༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
བར་གྱི་ཨུ་རུ་སུའྱི་རྒྱལ་དོན་སྱི་ཞུའྱི་འཆར་འགོད་གནས་ཚུལ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་སྐབས་དུས་ཡུན་ལོ་བཅུའྱི་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་དཔལ་འབྱོར་ལྡབ་གཅྱིག་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་དང༌། 
ལྷག་པར་མྱི་རྣམས་ཀྱྱིས་ཚད་མཐོའྱི་དོ་སང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཅྱིག་ནྱི་ཨུ་རུ་སུ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་
དམངས་གཙོའྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་དང༌། དཔལ་འབྱོར། 
དམག་དོན་བཅས་པ་ཡོ་རོབ་གྱིང་དང་མམ་དུ་སེལ་རྒྱུའྱི་གསོན་ཤུགས་ཤུགས་ཆེའྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད་པ་
ནྱི་ཨུ་རུ་སུ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ྱིད་ཕོགས་རང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ནས་ཆབ་སྱིད་དམངས་གཙོ་ཅན་དང་ཡོ་རོབ་གྱི
ང་ལ་བློ་ཁ་ཕོགས་པའྱི་མྱི་སེམས་རབ་ཏུ་འགུལ་བའྱི་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། ༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ནང་རྒྱ་ནག་ཧང་ཧེ་དུ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་གོ་ལ་ཧྱིལ་པོའྱི་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འཛ
མ་གྱིང་ཐོག་དབུལ་ཕྱུག་མཐའ་གྱིས་སུ་ལྷུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ྱིན་བཞྱིན་ཆེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ
་དང༌། བརན་ལྷྱིང་མྱི་ཡོང་བའྱི་གཙོ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་གཅྱིག་གྱུར་ངེས་འཛིན་དང༌། 
ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་གཙོ་ཁྱིད་བྱས་ཏེ་གོ་ལ་ཧྱིལ་པོའྱི་དབུལ་གོལ་བྱ་བཞག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཁྱིམས་འཛུགས
་ཀྱྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏོད་རྒྱུར་གོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད། ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། 
ཞྱི་བདེ་རྒྱ་མཚོའྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༦༢ ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་དང༌། 
སྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཆེད་བློན་ཆེན་རྱིམ་པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཧང་ཧེ་ནང་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པ་དང༌། 
གོ་ལ་ཧྱིལ་པོའྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མམ་ལས་ཀྱྱི་ར་དོན་ཞེས་པའྱི་གོས་ཆོད་ལ་གོས་འཆམ་བྱས་པའྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་
ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
སླེབས་སྐབས་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་མམ་ལས་ཀྱྱི་སྒྲྱིག་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་འཁོད་ཡོད། ༡༡ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༢ 
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ལས་གྲུབ་པའྱི་ཨེ་ཤ་ཡ་མམ་ལས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་རྒྱ་ནག་ཆྱིན་ཏོ་གོང་ཁེ
ར་དུ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པ་དང༌། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཨེ་ཤ་ཡ་མམ་ལས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཆོད་ཡྱིག་དང༌། 
ནུས་ཁུངས་མཁོ་འདོན་མམ་ལས་ཀྱྱི་ཆོད་ཡྱིག་གྱིས་གཙོ་བོར་གྱུར་པར་གོས་འཆམ་བྱས་པར་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོར་ཨེ་ཤ་ཡེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁོམ་རའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཏོད་ཐུབ་རྒྱུར་བསྐྱར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ༡༢ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
ནང་འཛམ་གྱིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཕོ་་ནས་ཨེ་རག་བར་བརལ་སྱིད་འ
ཛིན་གྱི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའྱི་མཛད་སོ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་ཨེ་རག་འདྱི་ཕོགས་རང་པའྱི་དམག་འཁྲུག་གྱི་མ་ེས་ན
ས་རྒྱལ་སྱིས་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་དུ་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱྱི་གོམ་པ་དང་པོ་སོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ༡༣ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
ནང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འགོ་གཙོའྱི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུས་ཤར་རྒྱ
་བསྐྱེད་བྱས་པའྱི་རེས་ཀྱྱི་ར་ཁྱིམས་འཆར་ཟྱིན་ལ་ཐོག་མའྱི་གོས་འཆམ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པའྱི་མྱི
་དམངས་ཀྱྱིས་བརལ་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་མོད་མཐུན་བྱས་ཏེ་གྱིང་ཆེན་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་ཆེན་པོར་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱྱི་རྨང་གཞྱི་ག
ཏོད་ཐུབ་ཡོད། ༡༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
ནང་བཟོ་ལས་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཀྱྱི་འགོ་གཙོའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཨ་རྱིར་སྐོང་ཚོགས་བྱས་ཏེ་ཚོགས་འ
དུའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པར་བཏོན་པའྱི་དབུས་ཤར་དམངས་གཙོ་ཆེན་པོའྱི་ཐབས་བྱུས་དང༌། 
ཨཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གྱིང་དུ་མྱི་ཆོས་གུད་སྐྱོབ་ཐབས་བྱུས་གྱིས་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། ཨ་རྱི་དང༌། ཡོ་རོབ་གྱིང༌། 
ཨུ་རུ་སུ་བཅས་ལག་མདང་མམ་སེལ་གྱིས་གོམ་སྟབས་སོ་རྒྱུ་སྔར་བས་ཆུ་ཚད་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས་པའྱི་བག་ཆ
གས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད། ༡༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༦ 
ལས་གྲུབ་པའྱི་ཁ་ཆེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཕྱི་འབེལ་བློན་ཆེན་གྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཏུར་ཀྱིའྱི་ནང་སྐོང་ཚོགས་བྱས་
ཏེ་འཇྱིགས་སྐུལ་ེན་ཁ་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཨ་རྱིའྱི་དབུས་ཤར་དམངས་གཙོ་ཆེན་པོའྱི་ཐབས་བྱུས་སོགས་པར་
གོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་དབུས་ཤར་མངའ་ཁུལ་ཞྱི་བདེ་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་ཐུན་མོང་འབད་བརོན་གྱི་གོས་འཆམ་བྱུང་
ཡོད། ༡༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ 
ནང་ཨ་རྱིས་དུས་རབས་གསར་པའྱི་དམག་དོན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་བསྐྱར་སྒྲྱིག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། 
ཡོ་རོབ་མངའ་ཁུལ་དུ་ཐབས་བྱུས་རོགས་རེས་ཀྱྱི་ཆོད་དོན་འོག་མངའ་ཁུལ་ནང་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དམག་
དཔུང་ཉུང་འཕྲྱི་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ༡༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ 
པར་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་ཨཕྱི་རྱི་ཀ་མམ་སེལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སྐབས་གསུན་པའྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་སུ་
ཌན་དང༌། ཀོང་ཀོ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དམག་འཁྲུག་གྱི་མ་ེས་དང༌། 
ལྷག་པར་རྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་ར་མེད་བཟོ་བའྱི་མྱི་ཚོས་རྱིང་ལུགས་ཀྱྱི་མ་ེས་མཚམས་འཇོགས་ཡོང་ཐབས་སུ་གཙོ་བོ
ར་གོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་སུ་ཌན་དང༌། ཀོང་ཀོའྱི་ནང་མམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་བདེ་འཇགས་ཞྱི་སྲུང་དམག་དཔུང་ 
༣༥༠༠༠ བཀོད་སྒྲྱིག་བྱེད་རྒྱུར་གོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད། ༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨེ་ཤ་ཡ་དང༌། 
ཡའོ་རོབ་གྱིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པའྱི་འགོ་གཙོའྱི་གོས་ཚོགས་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དུ་ཚོགས་པ་དང༌། 
ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དང༌། 
ཨེ་ཤ་ཡའེ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གསར་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཁོན་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༣༥ དང༌། 
འཛམ་གྱིང་མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ཡོ་རོབ་དང༌། 
ཨེ་ཤ་ཡའེ་རྒྱལ་ཁབ་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་གོས་མོལ་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
གོང་ས་ཁོངས་མམ་ལས་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁོམ་ར་བཙུགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་མམ་ལས་ཤུགས་ཆེར་གཏོང
་རྒྱུ། ཕོགས་མང་རྱིག་གནས་སེལ་རེས་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱྱི་གོས་ཆོད་བདུན་ལ་གོས་འཆམ་བྱས་ཡོད། ༡༩ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པར་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་མམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐབས་ ༥༩ 
པའྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འཛམ་གྱིང་མམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བ
སྒྱུརབཅོས་གཏོང་དགོས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་གེང་གཞྱི་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་བ་དང༌། 
ལྷག་པར་འཛམ་གྱིང་ནང་དམངས་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 
འཛམ་གྱིང་བྱ་དོན་ནང་དངོས་པོའྱི་མཐུན་རེན་ཐད་སྔོན་ཐོན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་འཇར་མན་དང༌། 
ྱི་ཧོང་རྒྱལ་ཁབ་གྱིས། ལཱ་ཉྱིན་ཨ་མེ་རྱི་ཀའྱི་གཙོ་བོའྱི་མཚོན་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་སྦར་ཛིར༌། 
ཨཕྱི་རྱི་ཀ་གྱིང་གྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷོ་ཨཕྱི་རྱི་ཀ་སོགས་ནས་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཁང་
གྱི་འཐུས་མྱིའྱི་གནས་བབ་དགོས་པར་དངོས་སུ་མམ་སེལ་ལས་འགུལ་སེལ་བ། 
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གོས་འཆར་སྱིམ་སྟོང་བརལ་བར་བཏོན་པའྱི་ནང་མང་ཆེ་བས་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་ད་ཡོད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་སྒྲྱིག་སོལ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་རྒྱུར་མ་གོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་མཐའ་ཚི
ག་བསྒྲགས་ཏེ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་སམ། 
ཡང་ན་ཕོགས་རང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱྱིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བཞྱིན་པར་སར་རྒྱུགས་ཚ་ནན་ཞྱིག་གཞུས་ཏེ་མྱི་རྣམས་ལ་འཛ
མ་གྱིང་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཁ་ཕོགས་ཀྱྱི་དན་སྐུལ་ཐེངས་གཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ༢༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ནང་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོ་རོབ་ཀྱྱི་ཐབསབྱུས་རོགས་
རེས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུ་གནང་ནས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གཟུགས་བརྙན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོ
ན་བཞྱིན་པ། ༢༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་ས་ཡོམ་གྱི་འཇྱིགས་པ་དང༌། 
རྒྱ་མཚོ་འཁྲུག་པའྱི་གོད་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐོན་དཀོན་པའྱི་མྱི་དམངས་འབུམ་ཕྲག་བརལ་བའྱི་ཚེ་སོ
ག་ཤོར་བ་དང༌། 
མྱི་དམངས་ས་ཡ་མང་པོའྱི་ཁྱིམ་གཞྱིས་འཐོར་བའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་སྐྱོ་གནས་ཐོན་འཕྲལ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ཀྱྱིས་
བརེ་སེམས་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོའྱི་འགན་ཁུར་འབོད་སྒྲ་རེ་མོར་གསོན་ཏེ་ྱིན་ཤས་ནང་ཨ་སོར་དུང་ཕྱུར་བཞྱི་བརྒྱའྱི་ཞ
ལ་འདེབས་འབྱོར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྱིམ་གཞྱིས་བསྐྱར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་འགོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚུགས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་ཁྱིམ་ཚང་
ཆེན་པོའྱི་འདུ་ཤེས་ཚད་མཐོར་ཕྱིན་པ། ༢༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ 
ནང་དམག་འཁྲུག་ནང་ལྷུང་བའྱི་ཨེ་རཀ་མྱི་དམངས་ཀྱྱི་དམངས་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་
གྲུབ་འབས་ལྡན་པའྱི་ལེགས་གྲུབ་བྱས་པ་སོགས་མྱི་སེམས་འགུལ་བའྱི་འཕོ་འགྱུར་དང༌། 
བསྐྱར་སྒྲྱིག་གྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་མངོན་ཡོད། 
འཕེལ་ཕོགས་གསར་པ་དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་དུས་རབས་ྱི་ཤུ་པ་ལས་ཡོངས་སུ་ཁད་དུ་འཕགས་པར་མ་ཟད
། དུས་རབས་གོང་མའྱི་ནང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཐ་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་གཏོང་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་སྱིད། 

   
འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོའྱི་འོ་ཅག་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་གནས་བབ་ལ་ཕྱིར་མྱིག་བལྟས་ན་ང་ཚོ
ར་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསེར་རྱིས་འབུར་དོད་དུ་བཀོད་འོས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྲུབ་འབས་ཐོབ་ཡོད་ལ། 
ཡང་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་བསམ་གཞྱིགས་དང་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་ངེས་ཀྱྱི་འགོག་རེན་དང༌། 
དཀའ་ངལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནས་ཡོད། 
འདས་ཟྱིན་མ་ཐག་པའྱི་ལོའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋས ྐ྄བས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་གསང་གསུམ་མཛད་འཕྲྱིན་མྱི་མཐུན་
འགལ་རེན་གྱི་དྱི་ཙམ་པར་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་སྟོབས་གཟྱི་བྱྱིན་རྒྱས་ཤྱིང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཚུར་མཐོང་སོ
ད་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་མཛད་པར་མཚོན་ན། 
གང་གྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་ཁུར་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་འཕྲྱིན་ལས་སྔར་བས་ཕ་མཐར་སོན་ཏེ་འདས་ལོ་གཅྱིག་པུར་ཨ་རྱི་
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དང༌། ཁེ་ཎ་ཌ། ཕ་རན་སྱི། དབྱྱིན་ཡུལ། འཇར་མན། སྱི་ཁོཀ་ལན་ཌྱི། ཨྱི་ཌ་ལྱི། པོར་ཌོ་རྱི་ཀོ། ཀོ་སཱཉ་རྱི་ཀ། 
ཨྱིལ་སཱལ་བྷོ་ཌོར། གྷོ་ཉྱི་མཱ་ལ། མེཀ་སེ་ཁོ། ལྷོ་ཨཕོ་རྱི་ཀ། 
ཁར་མུཀ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་སུ་ཆྱིབས་སཡུར་གནང་སྟེ་གང་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་གྱི་ཁབ་པའྱི་ཕོགས་ཐབས་ཆད་
དུ་བོད་ཀྱྱི་བླ་སོག་གྱི་མེ་ཏོག་པད ་དཀར་པོའྱི་ར་བ་དང་ལོ་འདབ་རྒྱས་ཏེ་བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་སའྱི་ཁོ
ར་ཡུག་སྔར་བས་ཚད་མཐོར་སོན་ཡོད།  

 

1. ༡ ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ 
ྱིན་ནས་ཚོགས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཚོགས་གེང་སྟེགས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི་བའྱི་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་
གེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་དང༌།  

 

2. ༢ འཛམ་གྱིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལོ་འཽར་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཤ་རྱི་དང༌། 
ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ྱི་ཧོང༌། ཨོ་སྱི་ཉ་ལྱི་ཡ་སོགས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༧ 
ནས་བོད་དྱིན་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་གེང་བ་མ་ཟད། 
ཡོངས་བསྒྲགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་འ
ཕྲལ་མར་འགོ་འཛུགས་བྱས་དགོས་པའྱི་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།  

 

3. ༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་ཀྱྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ 
༥༧ ནང་སྲུང་བརྱི་ཐུབ་པ་དང༌། ཡོ་རོབ་གྱིང་ཆེན་གཅྱིག་པུར་གོང་སེ་ལྷན་ཚོགས་ ༦༧༠ 
ལྷག་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེངས་ནས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མངོན་པར་བྱས་ཡོད།  

 

4. ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ 
ྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་སྐུ་གཞོན་ཌྱིཀ་ཆན་ཎྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚམས་འདྱི་གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ྋགོ
ང་ས་མཆོག་དང་གང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེ་ག
ནང་ཡོད།  

 

5. ༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ནང་ཁེ་ཎ་ཌ་རྒྱལ་ཡོངས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གསན་ཞྱིབ་
དང༌། གོས་ཚོགས་ནས་ཁེ་ཎ་ཌ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ྋགོངས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཤུག
ས་ཆེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
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6. ༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ 
ནས་ྱིན་གྱིས་རྱིང་སྐོང་ཚོགས་གནང་བའྱི་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འགོ་གཙོའྱི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོ
གས་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གེང་གཞྱིའྱི་གོས་མོལ་གནད་སྱིན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང༌། 
ཚོགས་འདུ་སྱི་བསྒྲགས་སེལ་བའྱི་ནང་བྱབྱཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་ཁབ་ལྷན་ཁང་དང༌། 
ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐོ་རྱིམ་གོས་མོལ་བྱེད་སྐ
བས་བོད་ཀྱྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ། བོད་ཀྱྱི་ཛ་དག་དུས་བབ། 
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་སོགས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་གནས་སྟངས་བཅས་བར་གོས་མོལ་བྱས་པར་
མ་ཟད། 
ལྷག་པར་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་ག
ཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་དང༌། ྋགོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གམ།  

 

7. གང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་ལ་གནས་བབ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱེད་
རྒྱུ་ནྱི་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱིས་བོད་རྒྱའྱི་འབེལ་བའྱི་ཐད་འཛིན་པའྱི་ར་བའྱི་མཛད་ཕོགས་ཡྱིན་བྱབྱ
ཞེས་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཆབ་སྱིད་གེང་སྟེགས་ཐོག་གལ་ཆེའྱི་གནས་བབ་བཟུང་བའྱི་ཡོ་
རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ཚད་མཐོའྱི་མཐོང་ཆེན་གནང་བ་གསལ་བར་མཚོན་ཡོད།  

 

8. ༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ 
ྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནས་བཞག་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་འབེལ་འགན་དབང་ཁྱི
མས་གཞྱི་ཨང་ ༡༦༤༦ 
གྱི་འབྲུ་དོན་བཞྱིན་སྦུ་ཤུ་གཞུང་འཛིན་ལྷན་ཁང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་སན་པའྱི་ཕྱི་འབེལ་ལས་དོན་
གྱི་སན་ཞུ་ཐེངས་གྱིས་པ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ལ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། 
བོད་རྒྱ་གྱིས་བར་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་མྱི་ཡོང་བའྱི་འགོག་རེན་ཆེ་ཤོས་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བ
ཟོ་བཞྱིན་པ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་ཡོད།  

 

9. ༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ 
ྱིན་ཧང་གྷ་རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འགོ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སེ་ཚན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གོས་
འཆར་ངོ་སོད་གནང་སྟེ་ཧང་གྷ་རྱི་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་བར་བར་གནས་ཀྱྱི་སྐུལ་འདེད་ཡོང་བ
འྱི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཡོད། 
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10. ༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ྱིན་ཨོ་སྱི་ཉ་ལྱི་ཡ་དང༌། 
རྒྱ་ནག་བར་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་ཀྱྱི་ཞྱིབ་གོས་ཐེངས་བརྒྱད་པའྱི་ཐོག་ཨོ་སྱི་ཉ་ལྱི་ཡ
འྱི་ཕོགས་ནས་བོད་ཀྱྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ ༡༧ 
ཡྱི་གནད་དོན་ཐེ་བའྱི་བོད་ཀྱྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གེང་སློང་གནང་ཡོད།  

 

11. ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
པར་ཡོ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།  

 

12. ༡༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ 
པར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མས་བོད་དོན་སྐོར་དོན་ཚན་བཞྱི་ཅན་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད།  

 

13. ༡༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ྱིན་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 
རྒྱ་ནག་གྱི་གེང་སྟེགས་བདུན་པའྱི་འགོ་གཙོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཡོ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་ལས་འཛིན་
གཙོ་འཛིན་ཧོ་ལན་ཌའྱི་སྱིད་བློན་དང༌། 
ཡོ་རོབ་སྱི་ཁབ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་གྱིས་ནས་རྒྱ་ནག་སྱིད་བློན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ལ་གནས་བབ་
བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གམ། 
གང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བར་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་བསྐྱར་བསྒྲགས་དང་སྐུ་འདེད་ག
ནང་ཡོད།  

 

14. ༡༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་ནང་ཐེ་ཝན་ནང་དམངས་གཙོའྱི་སྱིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་དང༌། 
ཧོག་ཀོང་ནང་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འོ་བསྡུ། 
དེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་གྲུབ་འབས་སོགས་གནས་ཚུལ་ཁག་དང་འབེལ་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ 
༥༠ 
ལྷག་ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གེང་གཞྱིར་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ད
ང༌། 
རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གནས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཆ་འཕྲྱིན་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་གནད་དོན་
སྐོར་གེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱུང་བའྱི་ལོ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
གོང་གསལ་གྲུབ་འབས་ཀྱྱི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་ནས་རང་རེའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱལ་ཁའྱི་གཞྱི་རྱིམ་
གྱི་གྲུབ་འབས་ས་བརན་གོང་འཕེལ་ཡོང་བཞྱིན་པར་མ་ཟད། 
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རང་རེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཛད་ཕོགས་གདམས་ག་བྱས་པ་ནྱི་རྦད་དེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དང༌། 
ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྲུན་པ་དེ་བས་ཕམ་ཁ་འཁུར་བ་ཞྱིག་ལ་རང་རེའྱི་མདུན་དུ་གནས་པའྱི་དཀ
འ་ངལ་དང༌། འགོག་རེན་གྱུ་གནས་ཚུལ་ཡང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན། 
འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་པས་རྒྱ་ནག་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་ནང་གཟྱིགས་སྐོར་ཐུབ་པར་མ་ཟད། 
རྒྱ་ནག་འབེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པར་ཐུག་འཕྲད་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ནང་གྱི
་གནས་སྟངས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ཛ་དག་ཅན་དུ་གནས་ཡོད། 

 
༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའྱི་ལོ་འཁོར་འདྱིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཟེར་བ་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། 
ཁ་བལ་ལ་ངོ་རོལ་ཟེར་བ་སྔ་རེས་སེལ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་སྔར་བས་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་བོད་མྱི་འགོ་ཁྱིད་ལས
་བྱེད་དང༌། 
ཏང་ཡོན་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་དམངས་བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་བ་དང༌། 
རང་དབང་ལུང་པའྱི་གསར་འགྱུར་ན་པ། མྱི་རྱིགས་དོན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་པ། 
ཐ་ན་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གནས་ཀྱྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བཤད་ཀྱང་ཁ་བལ་གྱི་ེས་མྱིང་བཏགས་ཏེ་མཐོ་བླ་མ་དགེ་འ
དུན་དང༌། རྱིག་གནས་ལས་དོན་པ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་དམངས་བར་འཇྱིགས་སྐུལ་དང༌། བཀག་ར། 
འཛིན་བཟུང་བཅས་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སན་ཐོའྱི་ནང་རྒྱ་དམར་གྱི་ཐད་ཀའྱི་
དབང་བསྒྱུར་འོག་ད་དུང་བཙོན་ཁང་ཁག་ཏུ་བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གངས་ ༡༤༥ 
ཡོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད།  

 
༢ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་པོ་དང༌། 
བོད་ཕྱི་ཕོགས་སུ་སོ་མོ་ཕེ་བར་ཁ་གཡར་ནས་བོད་དུ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་
བར་སླེབས་པར་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་ ༢༠༠ལས་ལྷག་མེད་པར་བོད་མྱི་རྣམས་ཟས་བཅུད་གྱིད་བལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་འདོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པ། 
སྐྱེ་ཁམས་དང་ཁོར་ཡུག་ཐད་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་མ་ེས་ཡོང་བ། 
རྒྱ་གཞུང་གྱི་ནོར་སྱིད་ཀྱྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་འབོར་ཆེན་བོད་དུ་གནས་སོས་བྱེད་ཤུ
གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།  

 
༣ རྒྱ་གཞུང་ནས་འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་སྔར་བས་བཙན་གནོན་དང༌། 
དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། འགན་འཁྱི་གཅྱིག་དང་དབྱེ་མཚམས་གྱིས་གསལ་པོ་ཕེ་བ་ཟེར་བ། 
རྡུང་རེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཙོན་ཁང་ནང་གནས་ཡོད་པ་དང༌། བྱ་བལ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
བང་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ། 
མཁན་ཆེན་འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོའྱི་ངང་སྐུ་གཤེགསཔ། 
དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་འབོར་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལས་ཆེས་ཆེར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ། 
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དགོན་སེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་དངོས་རས་རྐུ་འཕྲོག་དང༌། 
དགེ་བཙུན་གཅྱིག་ཀྱང་གནས་མ་ཐུབ་པར་དགོན་པ་བདག་མེད་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ཡོད
།  
 
༤ 
བོད་ཀྱྱི་གོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་རྣམས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁང་བོག་མར་གཏོང་ལེན་བྱས་ཏེ་བོ
ད་མྱིའྱི་ཕ་གཞྱིས་རྒྱ་ཆེ་ཤོར་བཞྱིན་པ། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་བློ་དྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ། 
བོད་བརྒྱུད་ནང་པའྱི་སྐབས་དང་པོའྱི་བླ་སྤྲུལ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་པ། 
ལོ་ལྔ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཅུ་གཅྱིག་པ་སོགས་བཀོད་སྒྲྱིག་གྱིས་ངན་འཆར་དང་ཚུར་རོལ་གསར་པའྱི་ལས་དོན་མང་
པོ་ཞྱིག་བང་བསྒྲྱིག་བྱས་ཟྱིན་ཡོད། 

   
ཡང་འདྱི་ཕོགས་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་གདོང་ལེན་ཞུ་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ
་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ནྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་བོད་གཞུང་དམངས་ནས་བསམ་ཕོགས་གཅྱིག་
བསྒྲྱིལ་གྱིས་ཕྱི་ནང་ཟུང་འབེལ་ལྡན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའྱི་ཐོག་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་སྱི་ཚོགས་
ཁོན་ནང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ཕོང་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ནང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ཕོང་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེ
ད་ཀྱང༌།  

 
ེ་བའྱི་ལོ་ཤས་ནང་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་མཐོ་ན་གཞོན་གཞུང་ཞབས་ནས་ཤེས་ཡོན་ལས་རྱིགས་ཁག་དང༌། 
སྱི་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་འགན་ཁུར་བ། 
གཞྱི་རྱིམ་མྱི་དམངས་བཅས་པའྱི་ན་གཞོན་སྱི་ཚོགས་ནང་སྱི་སེམས་ཀྱྱི་འགན་ཁུར་དང༌། 
གཞན་ཕན་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་འདུ་ཤེས་གང་ཐད་མེས་པོའྱི་བཟང་སོད་དང༌། 
གཞུང་སེམས་ཀུན་སོད་ཀྱྱིས་རྒྱབ་མ་འཁོགས་པའྱི་མ་ེས་ཀྱྱི་སྐྱོ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཏེ་ས་གནས་གང་དུ་མྱི་རབ
ས་གོང་མའྱི་འགན་ཁུར་བ་ཞྱིག་མེད་པར་གྱུར་ཚེ་དེར་སྱི་སན་གཞུང་སེམས་དག་ཅྱིང་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་ལྡན་པའྱི
་ན་གཞོན་རེས་འཛིན་པས་སྟོང་ཆ་སྐོང་མཁན་དཀོན་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་གང་སར་ཁབ་ཡོད། 
   ཡང་མྱིག་སྔའྱི་རྒྱལ་བསྟན་གོང་འཕེལ་ནས་བཤད་ན།  

 
རང་རེ་བཙན་བོྱལ་ནང་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་མང་པོར་དགོས་མཁོ་ལས་བརལ་བའྱི་རྒྱས་སོེས་ཅན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བེྱ
ད་པ་དང༌། བླ་བང་དང༌། ཤག་ཚང་རྒྱས་བསྐྲུན། 
ཕྱི་ནང་འདུ་འཛིའྱི་རྣམ་གཡེང་གྱི་སོད་ཆས་ལ་དར་སོ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱྱིས་བསླབ་པ་སློབ་གེར་ཞན་དུ་འགོ་བའྱི་མ
ངོན་ཚུལ་ཐོན་པ། སྐབས་རེ་བླ་སྤྲུལ་གྱི་མྱིང་གནས་འཛིན་མཁན་ཉུང་ཤས་དང༌། 
གྲྭ་གཟུགས་རེ་ཟུང་ནས་རང་ྱིད་ཀྱྱི་འདོད་ཡོན་ལོངས་སོད་ཆེད་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་ཀྱྱིས་འདོད་རྔམས་བྱེད་པ་
སོགས་ཀྱྱིས་བོད་མྱིའྱི་མཚན་མཐོང་དང༌། 
སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་པའྱི་གཟུགས་བརྙན་བཟང་པོར་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བ། 



 14 

བསྟན་པ་སྱི་མཚན་དང་གང་ཟག་དགོས་མཚན་གྱི་རྣམ་དབྱེར་མ་ལྟོས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་མྱིང་གནས་ཡོ
ད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ལ་འཚང་ཁའྱི་དར་སོ་བྱས་ཏེ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་སྱིའྱི་མཚན་ལར་མ་
རོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རོག་པའྱི་བག་ཆགས་ངན་པས་ཕྱི་ནང་དད་འདུན་རྙོག་པ། 
དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། 
རང་གཞུང་ལའང་མཛད་དཀའྱི་དཀའ་ངལ་སེ་མང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱི་པ་སོགས་བོད་འ
བངས་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ནས་བསམ་གཞྱིགས་དང༌། འགན་ཁུར་མ་བླངས་མཐུ་མེད་ཀྱྱི་གནད་དོན་འཕྲད་ཡོད། 
   དེས་ན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་དང༌། 
བོད་གཞུང་དམངས་འགན་ཁུར་དབུ་ཁྱིད། 
ཆེས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་མྱི་དམངས་བཅས་ཁོན་ཡོངས་ནས་རང་རེའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་ཁའྱི་འདུན་བསྐྱོད་ཀྱྱི་བ
ཟང་ཕོགས་ཁོར་ཡུག་དང༌། 
ཡང་འགོག་རེན་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་ཡང་དག་པའྱི་བགོད་ལམ་གྱི་གདམས་ག་མ་ནོར་བའྱི
་སོ་ནས་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་ཤྱིང་བྱ་ལོའྱི་རྒྱལ་ཁའྱི་འབས་ལ་བསུ་བ་ཞུ་དགོས། 

   
གངས་ལོངས་འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་

ཆོསསྱིད་མཛདའཕྲྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། 
སྱིད་ཞུའྱི་རྣམ་འདེན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་
བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ 
ྱིན་བཞུགས་སར་ནས་ཆྱིབས་ཞབས་བསྒྱུར་ཏེ་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་བསྟན་པ་ཆོས་སྦྱྱིན་གྱི་མངའ་བདག་བོད
་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་གོ་སྒྲྱིག་གནང་བའྱི་ཤྱིང་སེལ་མཆོས་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་པོའྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་ག
ནང་བ་སོགས་ཀུལ་དེར་ཆོས་སྱིད་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་ཏེ་བསྟན་དང་འགོ་བའྱི་དོན་ཆེན་ཆེད་བཀའ་དྱིན་གྱི་
ཕུང་པོ་རྱི་དབང་ལྟ་བུ་བསྐྲུན་པར་མཛད་ཡོད་པ་རེད། 
   གོང་ཚེས་ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤།༥༥ 
ཐོག་ཆྱིབས་ཞབས་སྟོན་འཁོར་རྣམ་པ་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་ཅན་དྱི་སར་དང་དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བརྒྱུད་མཁའ་ལམ་ཐོག་སྦྱི་ཧ
ར་མངའ་སེའྱི་ལྟེ་བའྱི་གོང་ཁེར་པཉ་ཎ་གནམ་ཐང་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་འཕྲལ་ཐད་ཀར་ཐད་འཕུར་ག
ནམ་གྲུའྱི་ཐོག་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད། 
གནམ་ཐང་དུ་རང་གཞུང་བཀའ་བླ་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང༌། 
བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོ་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས། 
ས་གནས་རྒྱ་གར་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་དེ་བཞྱིནརོར་གདན་བོད་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་
ཕེབས་བསུར་བཅར་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ཁོང་རྣམས་ནས་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་
གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བོད་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་ས་གནས་གཞོན་ལྷན་དང༌། 
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱྱི་གུས་བསུའྱི་གཟྱིམས་སོ་རྱིམ་པ་བརྒྱུད་ཕེབས་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་ཁུ
ལ་གནས་རང་རྱིགས་སེར་སྐྱ་མྱི་མང་དང༌། ཡུལ་མྱི་དད་ལྡན་པ། 
བོད་གངས་ཅན་ཆོལ་གསུམ་ནས་འབྱོར་བའྱི་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་འབྱོར་བའྱི་མྱི་དམངས། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྱི་གནས་བསྐོར་བ། 
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཕགས་པ་གནས་བརན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དད་ལྡན་རེས་མ
ཇུག་སོགས་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་དགའ་དད་སོ་གསུམ་གྱིས་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་དང༌། 



 15 

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་བོད་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གཞུང་སོ་ཆེན་མོའྱི་མདུན་ྋཞབས་སོར་འགོད་སྐབ
ས་མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྱིས་དང༌། 
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛིན་ཟུར་པ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེ། ྋསྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པོ་ཆེ། 
ྋསྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་རྱིན་པོ་ཆེ། གྱིང་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ། རྣམ་གྲྭ་མཁན་སློབ་ལས་ཟུར། 
བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཆེད་བཅར་བའྱི་མཁན་བླ་དགེ་བཤེས་སོགས་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་གལ་སད་ནང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་དང༌། བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པད ་འབྱུང་གནས་མཆོག བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་མཆོག 
རང་གཞུང་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག ཕོགས་ཕེབས་བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས། 
བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་བོད་དགོན་རྣམ
་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གཟྱིམས་ཆུང་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད། 
   ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་བསྐོར་སྲུང་ེན་རོག་པའྱི་སྱི་ཁབ་སོགས་ས་གནས་ཞྱི་དག་དཔོན་རྱིགས་འཚམས་ཞུར
་བཅར་ནས་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་དང༌། དེ་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་ཤར་བྱང་ཆོས་རེ་རྣམ་གྱིས་དང༌། 
རྣམ་གྲྭ་མཁན་སློབ། རྱིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག རང་གཞུང་གྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། 
ས་གནས་རོང་དཔོན་སོགས་ཞྱི་དག་དཔོན་རྱིགས་ནས་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་
ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རན་ལ་གནས་གཟྱིགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང༌། 
མཆོད་རེན་ཆེན་མོའྱི་ལྕགས་རྱི་ཕྱི་མའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ནང་ྋཞབས་སོར་འགོད་སྐབས་རྱིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་དང་མཆོད་
རེན་ཆེན་མོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་འཛིན་ཁག 
དཀོན་གེར་ལས་སེ་བཅས་ནས་སྱི་ཞུ་རྣམ་པ་ར་དག་པའྱི་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ
ག་དཀྱྱིལ་འཁོར་བར་མའྱི་རོ་སྐས་མགོ་ནས་ྋཞབས་རེན་མར་བྱོན་ནས་རོ་སྐས་གཤམ་དུ་ཕེབས་འཕྲལ་རང་ཕག་ག
སུམ་མཛད། 
དེ་རེས་དྱི་གཙང་ཁང་དུ་བྱོན་ནས་སླར་ཡང་སྐུ་ཕག་དང་འབེལ་གསེར་ཀོང་སང་གསལ་བརྙན་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆེ
ར་སན་ཤལ་ནང་མཛོད་དྱི་བལ་སྱིད་ན་རྱིང་བ་འབུལ་གནང་དང་འབེལ་བསྟན་འགོ་སྱི་བྱེའྱི་འགོ་དོན་བདེ་ཐབས་སྐོ
ར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཐུགས་སོནསན་དམྱིགས་རྒྱས་པར་མཛད། 
ནང་གྱི་གནས་གཟྱིགས་གྲུབ་རེས་མཆོད་རེན་ཆེན་མོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཆོད་རེན་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཕྱི་
མའྱི་ེ་འཁོར་དུ་མཛེས་ཤྱིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་གྱིང་ཁ་ཞྱིག་གསར་བསྐྲུན་ཞུས་པར་ཕག་ནས་སུ་གདན
་དངས་ཏེ་སན་ཞྱིབ་ཐུགས་སོན་སྩལ། 
དེ་རེས་དཀྱྱིལ་འཁོར་ཕྱི་མར་ྋཞབས་བསྐོར་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བ་བཅས་གསང་གསུམ་མཛད་འཕྲྱིན་དང་སྐུ་དངོ
ས་ཀྱྱི་མས་བཞེས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་མཛད་པས་མཐོང་ཐོས་དན་རེགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཡང་དག་པ
འྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་མཛད་པའྱི་བཀྱིན་བླ་མེད་བསྐྱངས་ཏེ་གཟྱིམས་ཆུང་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀོད། 
ཕེད་ཡོལ་ལྷོ་འབྲུག་རྒྱལ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་རྒྱལ་དམངས་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དག་ཤོད་པ་སངས་རོ་རེ་ག
ཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་འབྲུག་ནས་བཅར་བའྱི་དད་ལྡན་མྱི་དམངས་ ༦༠༠ 
ེ་བས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་འབྲུག་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁའྱི་ཐོག་ཆོས་འབེལ་སྱིང་བསྡུས་སྩལ། 
དེ་རེས་བོད་དགོན་དུ་ཁུལ་གནས་ཧྱིན་དུ་དང༌། ཁ་ཆེ། སྱིཀ འཕགས་པ་གནས་བརན་སེ་པ། 
རང་སེ་སོགས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་འགན་འཁུར་བ་དང༌། 
ཆོས་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་འཕྲལ་འཕྲད་ཐོག་ཞྱི་བདེའྱི་ཐུགས་སོན་མམ་བཞེས་གནང་ནས་སྱི་སོམ་ྱི་མ་ལྟ་བུའྱི་
མཛད་པར་བརེན་ནས་མ་ཁབ་པ་མེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་ས་འཛིན། 
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དེ་ནས་དཔལ་འབྱི་གུང་ྋསྐྱབས་རེ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
མཚོ་ས་རྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྱིས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་གནད་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་ལ་མཇལ་མོལ་སྩལ། 
   ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ 
ཐོག་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་མཆོད་རེན་ཆེན་མོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབ
ང་པོའྱི་མཐོང་གོལ་སང་བརྙན་རྱིན་པོ་ཆེར་སྐུ་ཕག་དང་འབེལ་ཐུགས་སོན་གནས་གཟྱིགས་དང༌། 
དེ་རེས་བྱང་ཆུབ་ལོན་ཤྱིང་དྲུང་མམ་མེད་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱྱི་ཁྱིར་བཞེངས་ཏེ་རྱིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་དང༌། 
དགེ་བཤེས། 
བྱ་བཏང་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་དགེ་འདུན་སྟོང་ཚོ་གསུམ་བརལ་བའྱི་དུས་དན་གསོ་སྦྱོང་གྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་བྱོན་ན
ས་མཐོང་སོམ་གྱི་བཀའ་དྱི་དང༌། ལེགས་གསོལ། མདོ་འཆད་སེལ་སོགས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་མས་བཞེས་དང༌། 
ཕག་ལན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སོ་ནས་སྟོན་པའྱི་བསྟན་ལ་སྟོན་པ་ྱིད་བྱོན་པ་ལྟར་གྱི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བུ་
སློབ་བཅས་པ་དང་སྐུ་ངལ་འཁྱུགས་ཙམ་གནང་རེས་སླར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤྱིང་དྲུང་
གྱི་མྱི་འཇྱིགས་སེང་གེ་ཁྱི་མཐོན་པོར་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་འཁོད་དེ་བསྟན་པ་ཆོས་སྦྱྱིན་གྱི་མངའ་བདག་བོད་ག
ཞུང་བཀའ་ཤག་དང༌། བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞྱིན། 
རབ་གནས་ཤྱིང་སྱིལ་ལོའྱི་གངས་ལོངས་ལྷ་འབངས་ཡོངས་ཀྱྱི་སྱི་མཐུན་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱྱི་མཆོད་སྱིན་སོན་
ལམ་ཆེན་པོའྱི་སྔོན་འགོའྱི་ཆོས་འབེལ་དབུ་འཛུགས་གནང༌། 

   
གངས་ལོངས་འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ཞུར་བཅར་བའྱི་དཔལ་
ས་སྐྱའྱི་ཁྱི་འཛིན་རོ་རེའཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྱིས། 
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛིན་ཟུར་པ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྱིན་ཆེ། ྋསྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པོ་ཆེ། 
གྱིང་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྱིས་མེད་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། 
རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་གནས་ཡུལ་ཁག་ནས་ཆེད་དུ་བཅར་བའྱི་རང་རྱིགས་དང༌། 
གངས་ལོངས་ཆོལ་གསུམ་ཁོན་ནས་དཀའ་ངལ་དང་ེན་ཁ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ཆེད་དུ་བཅར་བ། 
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་དང༌། ཆེན་པོ་ཧོར་དང༌། རྒྱ་ནག 
དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འབྱོར་བ་བཅས་ཁོན་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐྱ་གངས་ ༡༠༠༠༠ 
བརལ་བར་འཚམས་འདྱི་དང་འབེལ་ཆོས་འབེལ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྱིང་བསྡུས་ཕེབས་པ་རེད། 
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དོན། 
བྱདེ་རྱིང་འདྱི་གར་གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་ཡོངས་ནས་སྱི་མཐུན་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་རའྱི་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག
་གནང་བའྱི་སྟབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང༌། 
བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ནས་ཆོས་འབེལ་གསོལ་འདེབས་བྱུང་བ་ལྟར་ངོས་ནས་ཀྱང་ཆོས་འབེལ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཧ་ཅ
ང་ལེགས་པོ་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟ་ཆོས་འབེལ་སྱིང་བསྡུས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བར་སྐབས་གངས་ལོངས་བསྟན་འགོའྱི་བདེ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་ནས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་དམྱིགས་བསལ་མ
ཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་སྟེ་རང་རེ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣ
མས་དང༌། 
གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆའྱི་མྱི་དམངས་མང་པོ་ཞྱིག་བཅས་ནས་མཆོད་སྱིན་འབེལ་མཚོན་གྱི་ཞལ་འདེབས་མང་པོ་ཞྱིག་བཅ
ས་ནས་མཆོད་སྱིན་འབེལ་མཚོན་གྱི་ཞལ་འདེབས་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱོར་ནས་དད་རས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སང་ྱིན་
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བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་དྱི་གཙང་ཁང་དུ་བཞུགས་པའྱི་རང་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་མཐོང་གོ
ལ་སང་བརྙན་རྱིན་པོ་ཆེར་རྱིན་ཆེན་དང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའྱི་ཏོག་དང༌། ངུར་སྱིན་ན་བཟའ། 
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསོལ་ལྷུང༌། 
དེ་བཞྱིན་དངོས་བཤམས་ཡྱིད་སྤྲུལ་གྱི་མཆོད་པའྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བཤམས་ཏེ་སོན་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། 
སོན་ལམ་ཐོག་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་གདན་འཛོམ
ས་ནས་ཐུགས་སོན་མཚམས་སྦྱོར་གནང་རྒྱུ་རེད། 
རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་དང༌། 
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ནང་རང་དབང་མེད་པར་བརེན་མངོན་གསལ་དོད་པོའྱི་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་དང༌། 
རེན་འབེལ་སྒྲྱིག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་ཡང༌། 
དོན་དམ་པའྱི་ཆོས་དང་རེན་འབེལ་ནྱི་ནང་བསམ་བློའྱི་ཀུན་སློང་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་དམ
ངས་ནས་ཀྱང་ནང་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པོའྱི་སོན་ལམ་དསང་རེན་འབེལ་སྒྲྱིག་ཐུབན་བོད་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ག
སོག་སླད་ཕན་པ་ཡོད། 
རོ་དོན་སང་ྱིན་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཚོད་འདྱི་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་ད
ང༌། 
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཅོག་ནས་སྱི་ས
ན་བསྟན་འགོའྱི་དོན་དུ་སོན་ལམ་མཚམས་སྦྱོར་ལེགས་པོ་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
   དེ་རྱིང་འདྱི་གར་གཞྱིས་བྱེས་བོད་འབངས་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་གང་འཚམས་དང༌། 
འབྲུག་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག 
ཕྱི་རྒྱལ་བ་ནང་པའྱི་དད་ལྡན་པ་སོགས་ཕོགས་གང་ནས་སེར་སྐྱ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པས། 
འདྱི་གར་ཆོས་དོན་དུ་གེར་ནས་འདུས་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ཆོས་འབེལ་གཙོ་བོ་སེམས་བསྐྱེད་འབུལ་ཡས་ཡྱིན། 
སང་ྱིན་འདྱི་གར་བོད་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་ར་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པར་བརེ
ན་ཚོགས་གསོག་སྒྲྱིབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་རང་རྱིས་བརྒྱ་མཆོད་དང༌། སྟོང་མཆོད། 
ཁྱི་འབུམ་སོགས་ཀྱྱི་མཆོས་སྱིན་རྒྱ་ཆེ་བཤམས་ཏེ་སོན་ལམ་བྱེད་པ་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་འགོ་ངེས་ཀྱ
ང་ཚོགས་གསོག་སྒྲྱིབ་སྦྱྱིང་གྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་རེན་ཁད་པར་ཅན་གྱི་དྲུང་དུ་བདག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སེམས་བསྐྱེད་སོམ་རྒྱུ་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་ར་སྐྲུན་རྒྱུ་མེད། 
བྱང་ཆུན་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཚོགས་གསོག་སྒྲྱིབ་སྦྱོང་གྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་དང༌། ཞྱི་བ་ལྷས་མཛད་པའྱི་སོད་འཇུག 
དེ་བཞྱིན་དབུ་མ་སྱིང་པོ་སོགས་ནས་བསྟན་པ་གཅྱིག་གྱུར་གྱུར་ཡྱིན། 
རང་རེས་དམ་ཆོས་བཀའ་བསྟན་གང་འད་ཞྱིག་མཇལ་ཕྱིན་དེ་དག་ནང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་ཐད་ནས་བྱང་ཆུ
བ་སེམས་ཀྱྱི་ཕན་ཡོན་མ་བསྟན་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད། 
ཡང་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་བཟང་པོའྱི་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཁད་ཆོས་གཅྱིག་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་བྱུ
ང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིན། 
གང་ལྟར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་པོ་རང་ྱིད་གང་གྱི་ཆེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌། 
འཁོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་དག་དན་པ་བྱས་ཏེ་སོན་ལམ་མཚམས་སྦྱོར་ཐུབ་ན་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་
ཤེས་གྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་གསོག་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེཝན་པོ་ཡོད། 
ཚང་མས་ཀུན་སློན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། 
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དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་ཁོང་དུ་འཆུད་པའྱི་སོ་ནས་ལྟ་སོད་ཡ་མ་བལ་བའྱི་སེམས་བསྐྱེད་གཟུང་ཐུབ་པ་དགོས་བྱབྱ
ཞེས་བཀའ་སྩལ།དེ་རེས་རང་གཞུང་བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་མཆོག་ནས་གསོལ་འདེབས་མཎ་ཌལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤྱིང
་ཕག་ལེན་བཞྱིན་དཀོན་མཆོག་རེས་དན་གྱི་མདོ་དང༌། ཤེས་རབ་སྱིང་པོ། 
མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱྱི་མཆོད་བརོད་སོགས་གསུང་རེས། 
ཆོས་འབེལ་དངོས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་གནང༌། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཀུན་སློང་ཀུན་སོད་སྐོར་དམྱིགས་བཀར་བཀའ་སློབ་
ཕེབས་དོན་བྱབྱརང་རེ་བླ་སློབ་ཚང་མ་སྟོན་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱི་རེས་འཇུག་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། 
སྟོན་པའྱི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱྱིས་ལོ་གྱིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའྱི་གོང་འཇྱིག་རེན་དུ་བྱོན་པའྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡ
ན་འདས་དེ་ྱིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སམ་པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་པར་བཀྱིན་གྱི་བདག་ྱིད་ཅ
ན་གྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནྱི་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱྱི་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་སམ་པ་བློ་ལ་ཤར་བའྱི་སོ་ནས་
དུས་དེ་རྱིང་ནས་སྟོན་པའྱི་རེས་འཇུག་རྣལ་མ་ཞྱིག་བྱེད་བསམ་པ་དང༌། 
དུས་དེ་རྱིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་སྱི་དང༌། 
དེའྱི་ནང་ཚན་སྱིང་པོ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་བདག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ྱིད་ཀྱྱི་དོན་ལ་བློ་སྦྱངས་ཏེ་མས་ལེན་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པའྱི་རེས་འཇུག་གྱི་ཆོས་པ་རྣམ་དག་ཅྱིག་བྱེད་
བསམ་པའྱི་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་བཟང་པོའྱི་འདུན་པ་དག་པོ་ཞྱིག་བསྐྱེད་དགོས། 
རང་ཅག་སྟོན་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་བཟང་པོ་འཆད་ན་བྱེད་སྐབས་བླ་སློབ་ཚང་མས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བ་དང༌། 
དེ་རྱིང་ཆོས་འབེལ་ཐོབ་ནས་ཤེས་བྱ་གསར་པ་རེ་གྱིས་ཐོབ་ལ་རེ་བ། 
ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་ན་ཏེ་རང་ྱིད་ཀྱྱི་མྱིང་གགས་མཐོ་རུ་གཏོང་སམ་པ། 
མྱིང་ནས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་ན་དངུལ་དང་དངོས་པོ་མང་པོ་ཐོབ་རྒྱུར་རེ་བ། ཆོས་ཞུས་ཏེ་ཚེ་རྱིང་བ་དང༌། ནད་ཉུང་བ། 
རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་འཕེལ་བ། 
ཐབས་སྡུག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནས་བཤད་ན་ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུས་ཏེ་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང༌
། དེ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་གཞན་ལ་མགོ་བསྐོར་དང༌། གའ་གནོན། 
བཤུ་གཞོག་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ན་སམ་པ་སོགས་ཀུན་སློང་འཕྱུགས་ན་གནས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་བ་གསོ
ག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་སྱིག་པ་ཚབས་ཆེ་གསོག་རྒྱུའྱི་ེན་ཁ་ཡོད། 
དེར་བརེན་ཁེད་རང་ཆོས་ཞུ་པ་ཚོས་སྐྱབས་འགོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ནས་དན་ཤེས་བག་ཡོད་ལྡན་པའྱི་
སོ་ནས་ཆོས་ན་ཐུབ་པ་དང༌། 
ངོས་རང་ཆོས་ཁྱིའྱི་སང་དུ་སོད་མཁན་བླ་མའྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་བསམ་པ་རྣམ
་པར་དག་པ་དང༌། 
སྟོན་པའྱི་བཀྱིན་དན་པའྱི་སོ་ནས་ཆོས་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་བཤད་ནས་རང་ྱིད་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང
༌། རྣམ་དཔོད་ཅན་དུ་རེ་བ། 
གཞན་ལ་འགན་སེམས་དང་ཕྲག་དོགས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུ
ལ་ཡྱིན། 
དེར་བརེན་བླ་མའྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཆོས་འཆ
ད་སེལ་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁེད་རང་སློབ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞྱིན་བྱས་ཏེ་ན་དགོས། 
ད་ལྟ་ཚུགས་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་ཐུན་འདྱིར་མཚོན་ན་ངོས་ཀྱྱི་མཐོང་སང་ལ་ཁག་ཅྱིག་ནས་གལ་མགོར་འཚང་ག་རྒྱག་པ
་དང༌། ཐ་ན་པར་རྒྱག་སར་སྱིར་ནས་པར་ནང་ཐོན་ཐབས་བྱེད་མཁན་འདུག་སམ་པ་བྱུང༌། 
དེ་དག་ནྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན། འདྱིར་ཚང་མ་ཆོས་དོན་དུ་གེར་ནས་འདུས་པ་རེད། 
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དེའྱི་དགོས་དོན་ནྱི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་དགོངས་པ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་འཇྱིག་རེན་ཆོ
ས་བརྒྱད་དང༌། ཚེ་འདྱི་སང་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་གཟུགས་སུ་རྫུས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་ཡྱིན། 
རང་ཅག་བོད་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ག་ཕྲ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་ལ་དཔད་ན་གནས་
ཚུལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན། རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས། རང་གྱི་འཁྲུལ་པ་རང་གྱིས་མ་དག་ན། 
ཆོས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱྱིས་ཆོས་མྱིན་བྱེད་སྱིད་པས། ཞེས་ཞེས་གསུང་བ་འདྱི་རང་རེར་སྱིད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། 
   རེ་བཙུན་མྱི་ལས་ཀྱང༌། ཕྱི་ཆོས་པའྱི་གཟུགས་སུ་སང་བ་ལ། །ཞེས་སང་ལ་མ་ངེས་པའྱི་ཚུལ་གསུང་ཡོད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ད་ལྟ་ཕན་ཆད་འདྱི་འདའྱི་ཐབས་སྡུག་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དུ་
བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། 
དེའྱི་འབས་བུར་དུས་ད་ཆ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་སོད་བཅུད་ཡོངས་རོགས་གནས་ཐུབ་མྱིན་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་ག
ནས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་རེན་མེད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ལ། 
ཡང་འཇྱིག་རེན་བཀོད་པ་པོས་བཀོད་པ་དང་རགས་པ་རང་བྱུང་གྱི་སྐྱེས་བུས་བཀོད་པ་ག་ནས་ཡྱིན། 
སྱི་གཙོ་བོས་བྱས་པ་ཡང་མྱིན། རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། 
རྒྱུ་རེན་རང་གྱིས་བསགས་ནས་འབས་བུ་རང་གྱིས་མོང་དགོས་པར་གྱུར་ཡོད། 
ད་དུང་ཡང་ཡག་པོ་མ་བྱས་པར་ཆོས་ཞེས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུར་གནས་པ་དང༌། 
རང་རང་སོ་སོའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱི་སང་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་དང་འད་ཆགས་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་བྱས་ན་དེའྱི་འབ
ས་བུར་ད་དུང་དེ་བས་ཆེ་བའྱི་བཀའ་སྡུག་ཟམ་མྱི་ཆད་པ་མོང་དགོས་པ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། 
ཕུགས་སུ་བོད་ཕུང་ལ་སྦྱར་ནས་གོང་གུད་སྱི་པར་ཕོག་གྱི་ཡོད། 
དེར་བརེན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་བྱབྱཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེསངས་རྒྱསཆོས་ཚོགས་མའྱི་སྟེང་ནས་
ནང་པའྱི་མཇུག་འགོ་དམ་པ་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་འཁོར་བའྱི་ེས་མྱིག་དང༌། ཐར་པའྱི་ཕན་ཡོན། 
སོད་པ་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མས་ལེན་དང༌། 
སྟོང་དང་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཟབ་ཁད་སྐོར་ནས་འཕྲོས་ཏེ་ནང་ཆོས་ཀྱྱི་གཞྱི་བདེན་པ་གྱིས་དང༌། 
ལམ་ཐབས་ཤེས། འབས་བུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་བར་བརོད་བྱ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིང༌། 
བརོད་དོན་གོ་བདེ་བའྱི་ལམ་ནས་མ་ཆཚང་བ་མེད་པའྱི་ངོ་སོད་དང་སོན་སེམས་ཆོ་གས་བཟུང་བའྱི་སེམས་བསྐྱེད། 
ྋསྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་ྱིད་ནས་སེལ་ལོའྱི་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཆེད་དུ་བཀའ་རོམ་
ཐུགས་སོན་མཛད་པ། བྱབྱགསོལ་འདེབས་སོན་ཚིག་བདེན་པའྱི་རྔ་སྒྲའྱི་བཤད་ལུང་བཅས་པའྱི་བཀའ་ཁྱིད་དང༌། 
མཇུག་ཏུ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བའྱི་སྱི་སོས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་བདེན་ཚིག་དགེ་བསྔོ་བཅས་
བཀྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་རྱི་དབང་ལྟར་བསྐྲུན་པར་མཛད། 
མཇུག་ཏུ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གཏང་རག་མཎ་ཌལ་རེན་གསུམ་བཏེགས་ནས་ཆོས་འབེལ་གྲུབ་འཕྲལ་ག
ཟྱིམས་ཆུང་དུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང༌། 
   ཕེད་ཡོལ་གངས་ལོངས་བོད་ཆོལ་གསུམ་ཁོན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གནས་བསྐོར་དང༌། གེན་འཕྲད། 
གཞན་ཡང་སློབ་གེར་བཅས་ལ་འབྱོར་བ་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ལ་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གང་གྱི་བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའྱི་
གདུལ་ཞྱིང་དུ་གྱུར་བའྱི་དད་འདུན་ལྷག་བསམ་དཀར་བའྱི་ས ྐ྄ུ  ན་ཟླ་རྣམས་དང་ཁོང་ཚོ་བརྒྱུད་བོད་འབངས་ལྷ་སེ་
མྱི་སེ་ཡོངས་ལ་ཚེ་རབས་རེས་འཛིན་གྱི་དགེས་མེས་ཆེན་པོའྱི་འཚམས་འདྱི་དང༌། 
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གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ཀྱྱིས་མཐོ་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་རང་དབང་སླར་གསོ་ནས་དམའ་མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་དོན་
དང་ལྡན་པའྱི་ངང་འཚོ་ཐབས་བར་བྱམས་ལྡན་མས་བརེ་བའྱི་བུ་ལ་གདམས་པ་ལྟར་གྱི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་མ་ཚང
་བ་མེད་པར་སྩལ་བར་སྐལ་པ་དུ་མའྱི་སྔོན་ནས་ལས་སོན་དམ་ཚིག་དང་དད་འདུན་ལ་རྒྱ་གཅྱིག་ཏུ་འབེལ་བའྱི་བོད་
འབངས་དེ་རྣམས་ནས་རང་རང་སྱི་སེར་གྱི་ལས་དབང་བཙང་ཞན་ཇྱི་འགྱུར་མགོན་པ་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་
གྱི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། 
ལྷག་པར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་རྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཆྱིབས་ཀྱྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ་བོད་འབངས་རྣམས་ཐད་ཀའྱི་
ལུགས་ཟུང་རྱིབ་སྟོང་འཁོར་ལོའྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱྱི་རེས་སུ་འཛིན་ཐུབ་མྱིན་ལ་བླ་སོག་ལྟ་བུའྱི་འབེལ་བ་ལྡན་པའྱི་འདོད
་གསོལ་ས་བའྱི་སྱིང་པོར་ཞུགས་ཤྱིང༌། ལག་གྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། 
མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་གཏོང་བའྱི་ལམ་ནས་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་སྐྱབས་དང༌། མགོན། 
དཔུང་གེན་གཅྱིག་པུར་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་དད་འདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བརླན་པའྱི་ངང་ཚུལ་དེ་འད་མཇལ་བའྱི་མྱི་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སེམས་འགུལ་མྱི་ཐེབས་མཁན་དང༌། མྱིག་ཆུ་མྱི་ཤོར་བ། 
ལུས་ཀྱྱི་བ་སྤུ་མྱི་གཡོ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་རེད། 
བཀའ་སོླབ་གྲུབ་འབས་གཞྱིས་ལུས་ས ྐ྄ན་ཟླ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཐེངས་དང་པོ་དང༌། 
མཆོད་འནུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་བཅས་བའྱི་རྱིས་མེད་བླ་སྤྲུལ། 
གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀྱྱི་སྱི་ཚོགས་འགན་འཁུར་བའྱི་འབེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ནས་རེ་བ་དོན་ད
ང་ལྡན་པར་མཛད།   ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ 
ཐོག་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྣམ་གྲྭ་བདེ་ལེགས་བཤད་གྱིང་གྱི་མཁན་སློབ་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མདངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་སོས་སེ་བཅས་སྱི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སན་
དངས་ཏེ་བོད་ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་རོར་གདན་དམྱིགས་བསལ་མཆོས་སྱིན་ཆེན་མོའྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀོད་
དེ་མཆོས་སྱིན་སོན་ལམ་གྱི་གསུང་ཆོག་རྒྱས་པར་མས་སུ་བསྟར་ནས་སྱིེར་བསྟན་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་དང༌། 
སོས་སུ་བོད་གཞྱིས་བྱེས་མམ་འཛོམས་ཐོག་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང༌། 
བསྟན་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་བར་འཕྲལ་མར་བསྐྱར་དར་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
མཆོད་འབུལ་ཆེན་པོའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤོགས་གངས་ ༡༤ 
གཟྱིགས་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་གྲུབ་རེས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བློ་ཁྱི་པ་མཆོག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མ
གོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་སེལ་ལོའྱི་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་གདན་ཞུ་གནང་བའྱི་གངས་ལོང་ཆོས་བརྒྱུ
ད་ཆེན་པོ་ལྔའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་མཧཱ་ཡ་ན་གསོལ་མགོན་ཁང་གདན་དངས་ཏེ་གཞུང་འབེལ་དགེས་སྟོན་གྱི་
གསོལ་དསྟོན་རྒྱ་ཆེ་བཤམས་ཏེ་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་རང་རང་བསྟན་དོན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཆུ་གེར་ལྟ་བུར་མ
་ལྟོས་པར་ད་རེས་བསྟན་སྱིད་སྱི་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་གཞུང་འབངས་ཡོངས་
ཀྱྱི་སྱི་མཐུན་རྣམ་དཀར་དགེ་རའྱི་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་ནས་གངས་ལོངས་རྒྱལ་དང་
རྒྱལ་སས་བློན་འབངས་བཅས་པས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཧགསུང་དབྱངས་གཅྱིག་གྱིས་མཁའ་ཁབ་བསྟན་འགོ་སྱི་དང༌། 
ཡང་སོས་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་འགོར་སན་པའྱི་ཐུགས་སོན་བདེན་ཚིག་གྱི་སོན་ལམ་གནང་སོ་ཕུན་སུམ་ཚོག
ས་པའྱི་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་བཀྱིན་རེས་དན་ཞུས་པ་དང༌། 
ཡང་བཀའ་ཁྱི་མཆོག་ནས་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་རང་གཞུང་གྱི་མཛད་ཁུར་ཆེན་པོ་གྱིས་ནས་གཅྱིག་ནྱི་བོད་རང་དབང་
འཐབ་རོད་ཀྱྱི་བདེན་པ་བདེན་ཐོག་འཁོལ་བའྱི་ཆེད་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྱི་དང༌། 
ལྷག་པར་བར་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མེས་འཚིག་མེར་གཏུགས་ཀྱྱིས་བོད་
ཀྱྱི་གནད་དོན་གང་མྱུར་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་མཛད་ཕོགས་སྐོར་དང༌། 
མཛད་ཁུར་གྱིས་པ་ནྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་པའྱི་ཆོས་སྱིད་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་དང༌། 
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གོང་འཕེལ་ཐོག་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང༌། མོ་རྱིགས་ཀྱྱི་ངོ་བོ། བོད་ཀྱྱི་ཕུལ་བྱུང་སོལ་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། 
མྱི་དམངས་ཀྱྱི་བདེན་དོན་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་མཛད་ཕོགས་བཅས་པ་ངོ་སོད་ཞུས་ཏེ་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་རྣམས་ནས་རང་གཞུང
་གྱི་ཕྱི་ནང་མཛད་དོན་ཁག་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱྱི་སོན་ལམ་དང༌། 
དད་ལྡན་མྱི་དམངས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཟབ་མོ་ཡོད་བར་རེ་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱྱི་ཞུ་སོ་ཁག་ཕྱི་གསལ་ན
ང་གསལ་ངང་སན་ཞུ་གནང་བར་གངས་ལོངས་བསྟན་འགོར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ
ས་ནས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོདཔ་ནྱི་བཀྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་བླ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་རེས་ྋགོང་ས་མཆོག་བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་གཞྱིས་ལུས་ས ྐ྄ན་ཟླ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཐེངས་གྱིས
་པ་དང༌། སླར་ཡང་མཆོད་རེན་ལ་གནས་གཟྱིགས་ཐུགས་སོན་རྒྱས་པར་སྩལ། 
   ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ 
ཐོག་གཟྱིམས་ཆུང་དུ་ྋསྐྱབས་རེ་འབྱི་གུང་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་དང༌། 
དེ་རེས་བོད་དགོན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཆྱིབས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ཕེབས་ཐོན་མཛད་སྐབས་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་ནས་ཕེ
བས་བསུའྱི་གུས་སྟར་རྒྱ་ཆེ་བཅས་ཕེབས་ལམ་དུ་འབས་ལོངས་པ་ཡ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་གསོ
ལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་བཞེངས་བསྐྲུན་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ལ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་སྩལ་
རེས། ས་གནས་ཞྱི་དག་དཔོན་རྱིགས་ཀྱྱི་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་གྷ་ཡ་བར་དང༌། 
གྷ་ཡ་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའྱི་ཐོག་པཉ་ཎ་ནས་མཁའ་ཐོག་ལྡྱི་ལྱིར་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད་པ་དང༌། 
ཕྱིཚེས་ ༢༧ ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཅན་དྱི་སར་བར་དང༌། 
དེ་ནས་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ཕེད་ཡོལ་གཞུང་དམངས་ཀྱྱི་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་བཞུགས་
སར་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ 
བར་སྐུའྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པ་བཅས་སོ། ། 

 
གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་གཞུང་འབངས་ཡོངས་ནས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རེན་དྲུང་སེ

ལ་ལོའྱི་མཆོད་ 
སྱིན་གྱི་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་སྟེ་་བོད་སྱི་མཐུན་རྣམ་དཀར་གྱི་་དགེ་ར་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་པ། 

བོད་རབ་གནས་ཤྱིང་སརེལ་ལོ་ནྱི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བསྟན་སྱིད་སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པ་ཐུགས་རེ་ཌྷཛིན་པའྱི་
ཐད་ཀའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གྱིས་པའྱི་མཛད་ཆེན་དང་འབེལ་བའྱི་སེལ་ལོ་སེལ་ཟླའྱི་
ལོ་འཁོར་བཅུ་གྱིས་རེའྱི་སེལ་ལོའྱི་དུས་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། 
རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་དེ་སྔ་སྐལ་བཟང་ལུགས་བཟང་སྐབས་བོད་ཀྱྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་དང༌། 
ལྷག་པར་གནམ་བསྐོས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་པོས་སེལ་ལོ་སེལ་ཟླའྱི་དུས་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་དང་སྟབ
ས་བསྟན་ཁམས་གསུམ་འགོ་ཀུན་སྱི་དང༌། 
ཁད་པར་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྱི་བརེ་ཆེན་གདུལ་ཞྱིང་དུ་གྱུར་པའྱི་གངས་ལོངས་བསྟན་འགོའྱི་བདེ་ཐབ
ས་དང༌། 
བོད་འབངས་སྱིའྱི་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་ར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྲུན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་
བཟང་པོ་ཞྱིག་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གནང་ཡོད། 
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་བསྟན་པ་ཆོས་སྦྱྱིན་གྱི་མངའ་བདག་གཞུང་སའྱི་མཛད་ཁུར་ཁག་སྔར་ཡོད་རྒྱུན་མཐུད་
གནང་སྟེ་བོད་ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་སྔ་ནུབ་འདྱི་བོད་འབངས་སྱི་མཐུན་གྱི་རྣམ་དཀར་དགེ་ར་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་པའྱི་དུས་སྐབས
་ཁད་པར་ཅན་དུ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་ནས་གངས་ཅན་ཆབ་འབངས་ཡོངས་ཀྱྱིས་ཡབ་རེ་མེས་པོའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་
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ལྷ་ཆོས་དགེ་པ་བཅུ་དང༌། མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཁྱིམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་གནས་ཐབས་གཙོ་བཟུང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༣ བར་འཇྱིག་རེན་སྱི་དང༌། 
གངས་ཅན་ལོངས་བསྟན་འགོའྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་ཕྱིའྱི་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྒྲོལ་མ་དུང་ཕྱུར་ ༡༠༠ 
གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རྣམདཀར་གྱི་ཕུང་པོ་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་པ་དང༌། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
འཆར་མ་ཐག་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱྱིས་གཙོ་བོ་བསྱིལ་ལྡན་ལོངས་འདྱིར་ཕན་དང་བདེ
་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ། 
གངས་ཅན་ལྷ་གཅྱིག་ཕག་ན་པད ོ་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་མཆོག་གྱིས་དུས་རབས་གོང་འོག་འདྱིའྱི་རང་
ཅག་གངས་ཅན་པ་ལྷ་མྱི་འགོ་བ་ཡོངས་ཐད་ཀའྱི་བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ྱིད་ཀྱྱིས་བོད་འབངས་བྱྱིས་ཕྲུག་ཐང་
ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་སྱིད་མས་དམས་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་སྔ་མ་ཕྱི་མེད་པར་སྐུའྱི་མཚན་དཔེའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་བཞ
ད་དེ་རང་ཅག་ཚུར་མཐོང་སོ་སྐྱེ་བའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲྱིན་གསུམ་སྟེ། 
མགོན་པོ་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་ྱིད་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཇྱིག་རེན་སྱི་སན་
གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་ཁུར་ཕ་མཐར་སོན་པའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང༌། 
བྱམས་བརེ་གཞན་ཕན་གྱི་འཁོར་ལོས་དབང་སྒྱུར་བའྱི་འཇྱིག་རེན་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོའྱི་ཁྱིར་བཞེངས་ཏེ་
འཇྱིག་རེན་གྱི་འདེན་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། 
གང་ྱིད་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་མས་མེད་ཤཱཀྱ་སེང་གེའྱི་དོན་དམ་པའྱི་རེས་འཇུག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ས་སྟེང
་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་མངའ་བདག་མམ་མེད་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས་ཏེ་སྟོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཟུ
ང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕྲན་ཁོན་ཡོངས་སུ་མ་ཁབ་པར་མེ
ད་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་སོས་ཅྱི། 
འཇྱིག་རེན་གྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཁག་ཀྱང་འཚི་ཞྱིང་རྒྱུན་གནས་ཐད་མཛའ་མཐུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱྱི
་དམངས་བཀུར་སྟོན་པ་ཆེན་པོའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཕ་མཐར་སོན་པ། 
མགོན་པོ་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་ྱིད་བོད་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་དང༌། 
ལྷག་པར་སྐྱབས་གཅྱིག་ཕྱིག་ན་པད ོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་བརྐ྄་ཆེན་ཐུགས་རེསའྱི་གདུལ་ཞྱིང་དུ་བཞེས་པའྱི་ཐུགས་བསྐྱེད
་སོན་ལམ་དང༌། 
ལུགས་གྱིས་རྱིབས་སྟོང་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོའྱི་མཛད་ཐབས་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱྱི་མཛད་ཁུར་ལ་བ
རེན་ནས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལོངས་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པའྱི་དོན་དམ་པའྱི་ནང་གྱི་
བླ་སོག་དང༌། ཕྱིའྱི་མཚོན་དོན། 
དེ་གྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་རེན་འབེལ་གསེར་གྱི་འཕེྲང་ཐག་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཕ་མཐར་སོན་པའྱིོ་མ
ཛད་འཕྲྱིན་བཞེས་ནས་བོད་འབངས་ཐུགས་རེས་འཛིན་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་མཐའ་དག་དྱིན་ཅན་དྱིན་དུ་མཐོང་བ་སྱི
ང་གྱི་མེ་དོད་དང༌། 
བླ་སོག་ཏུ་བཟུང་ནས་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་མཆོད་པས་མེས་པ་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་
ཁབ་འོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ཁབ་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་དུས་ཚོད་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་
གྱི་ཕྱིའྱི་ཞབས་རྱིམ་རྣམ་གངས་ ༢༦ དང༌། ཡང་གངས་ལོངས་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་ཁག་དང༌། 
གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་ལུང་ཞུས་ཞབས་རྱིམ་རྣམ་གངས་ ༢༨ ཕེབས་པ་བླ་ཆེན་རྣམས་དང༌། 
རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་དམངས་བཅས་ནས་ཞབས་རྱིམ་གཏོས་ཆེ་བ་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད། 
   བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ཤྱིང་སེལ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ྱིན་རྣམ་འདེན་སྐལ་བཟང་སྟོང་སངས་རྒྱས་པའྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་དང༌། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པའྱི་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདེན་བཞྱི་པའྱི་ལུང་རོགས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་སྐྱོང་
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སེལ་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའྱི་བྱ་བ་ཕ་མཐར་སོན་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ། 
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་མཁས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ྋཞབས་བཅགས་ཤྱིང་བྱྱི
ན་གྱིས་རླབས་པའྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན། 
རང་ཅག་བོད་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་ར་དོན་ནས་ཞུས་ན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་བོད་
ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པ་ཕ་རོལ་ནག་པོའྱི་ཕོགས་ཀྱྱིས་བཙན་གནོན་དབང་སྒྱུར་ལ་བརེན་ནས་བོད་ཆགས་འཇྱིག
་གྱི་མས་ཐག་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་སྐབས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ས་ཕག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 
ྱིན་བོད་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་དང༌། གཞུང་ཞབས་རེ་ཤོད་གྱིས། 
མྱི་དམངས་བཅས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱྱིས་གནས་རོ་རེ་གདན་གྱི་རེན་དང༌། 
མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ། 
འདོད་ཁམས་བདག་མོ་གཙོ་བོརར་གྱུར་བའྱི་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་གངས་ལོངས
་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། 
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཞྱིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའྱི་མཎ་ཌལ་ཚོམ་བུ་བཏེགས་ཏེ་འབངས་ཡོངས་ཀྱྱིས་
སྔོན་ཆེད་སྱི་དོན་རས་སུ་བོར་ཏེ་རང་དྱིན་རང་ལ་ཆུང་བའྱི་གནོང་འགོད་ལ་འགོད་བཤག་དང༌། 
སླད་ཕྱིན་མགོན་པོཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་གྱི་ལུགས་ཟུང་རྱིབས་སྟོང་འཁོར་ལོས་དབང་སྒྱུར་བའྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱྱི་ལ
མ་སྟོན་ལས་སྐད་ཅྱིག་ཀྱང་མྱི་འདའ་བར་བོད་འབངས་ལྷ་སེ་མྱི་སེ་ཡོངས་ཀྱྱིས་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅྱིག་འདེས་ཀྱྱི་སོ་ན
ས་བོད་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པའྱི་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་ཆེད་བདེན་པ་བདེན་ཐོག་ཏུ་འཁོལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ
འྱི་གནའ་གན་མཐུ་བོ་ཆེ་དང༌། 
ལྷ་སེ་མྱི་སེའྱི་དབང་ལྡན་སྐུ་ཚབ་ཀྱྱི་རགས་དམ་འཁོད་པའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་
ལ་གང་མྱུང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུར་རོད་ལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་བོད་གཞུང་དམངས་གཅྱིག་སྡུད་ལས་འགུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཆེན་པོ་སྦར་
བའྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་
པོའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་སན་སྔར། 
ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་མངའ་བདག་གངས་ལོངས་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད༌། 
འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་གདན་དངས་ཏེ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་གངས་
ལོངས་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། བོད་འབངས་ལྷ་མྱི་ཡོངས་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་ཆབ་སྱིད་དང༌། ཆས་དད་རྱིག་གཞུང༌། 
ཡུལ་གོམས་སོགས་ལ་དགའ་ཞྱིང་བཀུར་བའྱི་ལས་སོན་དམ་ཚིག་དང་ལ་རྒྱ་གཅྱིག་ཏུ་འབེལ་ཐོག་ཡོངས་ཀྱྱིས་འཛམ་
གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མཆོད་འབུལ་དང་སོན་ལམ་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་ཕུང་བོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་མ
ཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱྱི་མ་ལན་མ་འགོད་པའྱི་མཛད་ཕོགས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བ
དུན་པའྱི་ཤྱིང་སེལ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་ཤྱིང་སེལ་བོད་སྱི་མཐུན་རྣམ་དཀར་གྱི་རབ་ཏུ་དགེ་བའྱི་མཆོད་སྱིན་ཆེན་མོ་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་
ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རེན་གྱི་སན་སྔར་ལེགས་གྲུབ་ལྡན་པའྱི་ངང་མངོན་གྱུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 

   
གོང་ཚེས་ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཀུན་དུ་གགས་པའྱི་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་མཁའ་དབྱྱིངས་ནམ་མཁའ་
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དངས་ལ། མཁའ་རླུང་སོམ་པ། 
ས་གཞྱི་ཆེན་པོ་པད ་འདབ་བརྒྱད་ལྟར་རྒྱས་པའྱི་དབུས་སུ་གནས་པའྱི་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ལོན་ཤྱི
ང་དང༌། 
ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བྱྱིན་རླབས་ཀྱྱི་མཚན་ཁ་འབར་བའྱི་མཆོད་རེན་ཁྱི་སྟོང་མང་པོའྱི་དབུས་རྱིན
་ཆེན་ནོར་བུའྱི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྱི་མཆོད་རེན་འགྱིང་ངེར་གནས་པའྱི་དབུས་ཀྱྱི་
དྱི་གཙང་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སང་བརྙན་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སན་སྔ་དང༌། 
མཆོད་རེན་གྱི་མཐའ་བསྐོར། 
གཞན་ཡང་དཀྱྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་མ་ཁབ་པ་མེད་པར་གངས་ལོངས་ལྷ་མྱི་གཞུང་འབངས་ཡོངས་ནས་བཤམས་པའྱི
་མཆོད་ཡོན་དང༌། ཞབས་བསྱིལ། མེ་ཏོག བདུག་སོས། སང་གསལ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང༌། 
ལྷ་དང་མྱིའྱི་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་རྣམས་ཕྱིའྱི་བཀོད་པ་མཛེས་ཤྱིང་ལྟ་བའྱི་ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་ད
ང༌། དད་རས་ཁག་རྒྱུ་མ་དག་པའྱི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ། 
དེའྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་བྱུང་གྱི་བྱུར་བུར་གཏམས་པའྱི་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་དགེ་འདུན་སྟོང་ཚོ་གསུམ་
བརལ་བས་མཐའ་བསྐོར་བ། དེའྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་བསྟན་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་ཅྱིང༌། 
བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཐོག་ཞུམ་མེད་སྱིང་སྟོབས་ཀྱྱི་ཁུར་པོ་ཕྲག་ཏུ་འཁུར་བའྱི་ལྷག་བསམ་གྱི་གོ་ཆ་ལྡན་
པའྱི་གངས་ལོངས་གཞྱིས་བྱེད་བོད་མྱི་དམངས་དང༌། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད། ཆེན་པོ་ཧོར་དང་རྒྱ་ནག 
དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་འབྱོར་བའྱི་སྟོན་པའྱི་བསྟན་པ་དང༌། 
བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དད་འདུན་ཆེ་བའྱི་མྱི་ས་སོགས་མྱི་དམངས་ཁྱི་ཕྲག་བརལ་བ་དད་འདུན་ཆེན་པོས་
མཐའ་བསྐོར་དུ་འཁོད་པ།རང་ཅག་གྱི་འདེན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་གཅྱིག་ཕག་ན་པད ོས་སྔོན་སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐ
བས་སུ་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཐུགས་སྟོབས་དང་ཕྱུགས་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐུགས་བ
སྐྱེད་ལ་བརེན་ནས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་བརེས་སྐྱོང་བའྱི་གདུལ་དུ་ཞྱིང་བཞེས་པའྱི་དུས་དེ་
ྱིན་ནས་བཟུང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅྱིག་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་གཅྱིག་པའྱི་རྱིམ་དང་གཅྱིག་ཅར་དུ་བྱོན་པའྱི་རྒྱལ་བློན་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་བྱོན་དང༌། བྱོན་བཞྱིན། 
བྱོན་འགྱུར་གྱི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་ཞྱིང༌། དེང་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མགོན་པོ་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན་གང་ྱིད་ཀྱྱིས། 
སྟོན་པ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང༌། །བསྟན་པ་ྱི་འོད་བཞྱིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། 
།བསྟན་འཛིན་ཕུ་ནུ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པ་ཡྱིས། །བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་པའྱི་བཀྱིས་ཤོག 
།ཅེས་ཐུགས་སོན་མཛད་ཅྱིང་མས་བཞེས་སྱིང་པོར་བཞེས་པའྱི་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གངས་ལོངས་བསྟན་འགོ་སྱི་
དང༌། 
ཁད་པར་གང་གྱི་ཆོས་སྱིད་གདུགས་དཀར་པོའྱི་འཕྲྱིན་ལས་འཛིན་དང་སེལ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་པ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བའྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང༌། 
བཀའྱི་འཕྱིང་བསང་རྣམ་པ། 
གདུལ་བྱ་རྱིགས་ཅན་བཅས་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་བཀྱིས་པའྱི་དགེ་མཚན་འབུལ་དུ་འཕྲོ་བ། 
དུས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ ཐོག་གངས་ལོངས་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། 
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་སན་རྒྱ་སོས་སེ་
སོགས་སྱི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་གདན་དངས་ཏེ་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང༌། 
དུས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་འདུས་པའྱི་མགོན་དུ་འཁོད་དེ། 
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ཆོས་སྱིད་སྱི་བྱེའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་
ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་མཆོད་རེན་ཆེན་པོའྱི་དྱི་གཙང་ཁང་དུ་བྱོན་ནས་ཐོག་མ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང
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༌། དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ། སན་རྱི་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ། གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེ། 
འབྱི་གུང་བསྟན་བདག་སྐྱབས་རེ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ། 
མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྱིས། སྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པོ་ཆེ། གྱིང་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ། 
སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ། སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ། བདུད་འཇོམས་རྱིན་པོ་ཆེ། འོད་གསལ་རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ། 
རྣམ་གྲྭ་མཁན་སློབ་ལས་ཟུར། ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་གལ་སད་ནང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་མཆོག 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པད ་འབྱུང་གནས་མཆོག བཀའ་བློན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག 
ཆོས་ཤེས་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆོག 
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི་བློ་གོས་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག 
བོད་ཆོས་རྒྱལ་བཀྱིན་ཅན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་ལྷ་རྒྱ་རྱི་ཁྱི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག 
གཞུང་སའྱི་སྐུ་བསྟེན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དགེ་བྱེད་མཆོག 
ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་བཀྱིས་ནོར་བུ་ལགས་སོགས་ནས་དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སང་བརྙན་མཐོང་
གོལ་རྱིན་པོ་ཆེར་སྐུ་ཕག་དང་འབེལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་སྟོན་པ་རྱིན་པོ་ཆེར་རྱིན་ཆེན་དང་པོ་ལས་གྲུབ་པ
འྱི་རྱིན་ཆེན་ནོར་བུའྱི་བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་གཏོར་ཕུལ་བ་གསོལ་འཕྲལ་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་དབུ་བསྐུ
ལ་མཛད་དེ། སྟོན་པ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང༌། 
ཞེས་པའྱི་ཚིག་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུང་ཏེ་ཐུགས་སོན་མཚམས་སྦྱོར་དང༌། 
དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གོས་བཟང་ལས་གྲུབ་པའྱི་རང་ལུགས་ངུར་སྱིག་གྱི་ན་བཟའ་དང༌། 
ཡང་བཟང་འབྲུ་སན་ས་དང་འབས་ལྡན་བརྱི་བཅུད་ཀྱྱིས་རབ་ཏུ་བསྐངས་བའྱི་རྱིན་ཆེན་དང་པོ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གསོ
ལ་ལྷུང༌། 
ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པའྱི་ནང་མཛོད་དྱི་བལ་རྒྱས་པའྱི་མདངས་ལྡན་སྱིད་ན་རྱིང་བ་བཅས་
བོད་མྱི་ལྷ་འབངས་ཡོངས་ཀྱྱི་དད་པའྱི་ལྷ་རས་སུ་ཕུལ་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གསེར་ཀོང་
སང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་གངས་ལོངས་རྒྱལ་བློན་ཆོས་སྱིད་ཆེ་རྒུ་རྣམས་པ་བདེ་སྟན་ལ་འཁོད་དེ་དཀོན་མཆོག་
རེས་དན་གྱི་མདོ་དང༌། ཤེས་རབ་སྱིང་པ། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱྱི་མཆོད་བརོད། 
བཟང་སོད་ཡན་ལག་བདུན་པ། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་པོར་ཆེད་དུ་བཀའ་རོམ་ཐུགས་སོན་མཛད་
པའྱི་གསོལ་འདེབས་སོན་ཚིག་བདེན་པའྱི་རྔ་སྒྲ། 
གཞན་ཡང་བདེན་གསོལ་སོན་ལམ་སོགས་གསུངས་ནས་སྱིར་འཇྱིག་རེན་ཡངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བྱམས་བརེ་
གཞན་ཕན་དང༌། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་དར་དཀར་ཡུག་གཅྱིག་པའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱྱིས་ཁབ་པ་དང༌། 
ཡང་སོས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་དོན་གཅྱིག་པུ་གངས་ལོངས་བསྟན་སྱིད་རང་དབང་དང་སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་
ཀྱྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཏེ་བོད་གཞྱིས་བྱེད་མམ་འཛོམས་ཀྱྱི་བཀྱིས་ྱི་མ་འཕྲལ་དུ་འཆར་ནས་གངས་ལོང
ས་མངའ་ཐང་བསྐྱར་དར་དང་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་སོན་སན་དམྱིགས་རྒྱས་པར་སྩལ། 
ནང་གྱི་ཐུགས་སོན་གྲུབ་རེས་དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་མདུན་དུ་བཤམས་པའྱི་བདེ་སྟན་ལ་འཁོད་དེ་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོ
ངས་རོགས་ཀྱྱི་མངའ་བདག གངས་ལོངས་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། 
འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུས་སུ་བཞུགས་པའྱི་མདུན་གལ་གྱི་གཡས་ཕོགས་ཀྱྱི་བཞུགས་གལ་ཐོག་འ
ཁོན་རྱིགས་བསྟན་པའྱི་གསལ་བྱེད་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
སྒྲུབ་རྒྱུ་བསྟན་པའྱི་གསལ་བྱེད་རྒྱལ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ། མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྱིས། 
གྱིང་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ། སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེ། 
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གཡོན་ཕོགས་ཀྱྱི་བཞུགས་གལ་ཐོག་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སན་རྱི་ཁྱི་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རྱིན་པོ་ཆེ། 
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛིན་ཟུར་པ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེ། 
དཔལ་འབྱི་གུང་པའྱི་བསྟན་བདག་སྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པོ་ཆེ་བཅས་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང༌། 
དེའྱི་རྒྱབ་ཀྱྱི་བཞུགས་གལ་ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། 
མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱྱིས་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་སྟག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རྱིན
་པོ་ཆེ་དང༌། བདུད་འཇོམས་རྱིན་པོ་ཆེ། འོད་གསལ་རྱིན་པོ་ཆེ། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་སོགས་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། 
ལྷ་རྒྱ་རྱི་ཁྱི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གཞུང་སའྱི་སྐུ་བསྟེན་རྣམ་པ། ཕོགས་ཕེབས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། 
གཞན་ཡང་ལ་དགས་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་དབང་དང༌། 
ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེ་ནས་ཕེབས་པ་མཚོ་ས་རྱིན་པོ་ཆེ། 
འབྲུག་ནས་ཕེབས་པའྱི་རྒྱ་དམངས་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་ཟུར་དག་ཤོད་པ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་སོགས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུ
ད་ས་ཁུལ་གྱི་ཆོས་སྱིད་ཆེ་རྒུ། ཆེན་པོ་ཧོར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དད་ལྡན། 
འཕགས་པ་གནས་བརན་སེ་པའྱི་དགེ་འདུན་སོགས་སྐུ་མགོན་ཁག དེའྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་མཁན་བླ་དགེ་བཤེས་དང༌། 
བྱ་བཏང་བསེན་མཚམས་པ། 
རྱིས་མེད་དགེ་བཙུན་དང་མྱི་དམངས་བཅས་པ་ཁྱི་ཕྲག་བརལ་བས་མཐའ་བརྒྱན་ཏེ་དངོས་གཞྱིའྱི་མཆོད་འབུལ་དབུ
་འཛུགས་གནང་སྟེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་དཀོན་མཆོག་རེས་དན་གྱི་མདོ་ནས་དབུ་བརམས་ནས་ཞྱི
ང་དམ་པར་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་ཕག་དང༌། མཆོད་འཕྲེང་གྱི་རྱིམ་པ་དང༌། 
དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་འགོ་ཀུན་སྱི་དང༌། 
ལྷག་པར་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྟན་པའྱི་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མ་གན
ས་པར་རང་དྱིན་རང་ལ་ཆུང་ནས་སྱི་དོན་རས་སུ་བོར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སྱིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ་བཤག་པའྱི་རྱིམ་པ། 
འདས་མ་འོངས་པ་ད་ལྟ་བཅས་པའྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། 
དེ་དག་གྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་པའྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱྱིས་བསྟན་པའྱི་ལམ་དང༌། 
མཛད་པར་ཡྱིད་འཕྲོག་པའྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བ། རང་ཅག་གྱི་སྐྱབས་དང༌། མགོན། 
དཔུང་གེན་དམ་པ་རྣམ་འདེན་བཞྱི་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་གཙོ་བོར་མཛད་ཅྱིང༌། དེ་སས་བརྒྱད་དང༌། པཎ་གྲུབ་བདུན། 
གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་སོགས་དང༌། 
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་དབུ་མཛད་པའྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོ
ན་རྣམ་གསུམ་དང༌། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ། རེ་འབངས་ེར་ལྔ། མར་མེ་དགས་གསུམ། ཇོ་རྔོག་འབོམ་གསུམ། 
གངས་ཅན་ལྷ་གཅྱིག་ཕག་ན་པད ོ་སྐུ་ཡྱི་འཕྲེང་བ། 
སྒྲུབ་རྒྱུ་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆོས་པའྱི་བསྟན་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བྱོན་དང༌། བྱོན་བཞྱིན། བྱོན་འགྱུར་བཅས་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐུལ་བ། 
འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིར་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་སོ་གཅྱིག་པུ་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་གངས་ལོངས་ྋརྒྱ
ལ་བསྟན་རྱིན་པོ་ཆེཕོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང༌། 
བསྟན་འཛིན་དེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་མཆོག་གྱི་དབུས་རྱིས་སུ་
མ་མཆྱིས་པའྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་པད་རོ་རེའྱི་ཁམས་སུ་བརན་ཅྱིང་རླབས་ཆེན་ཐུགས་བ
ཞེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། 
བོད་འབངས་རྣམས་ཀྱྱི་སྱིང་ལ་བརྣག་པའྱི་འདོད་དོན་གཅྱིག་པུ་བོད་རང་དབང་གྱི་མཐའ་འཕྲལ་མར་གསལ་ཏེ་ག
ཞྱིས་བྱེས་མམ་འཛོམས་ཀྱྱི་ྱི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་ནས་བོད་འབངས་རྣམས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་ལུགས
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་ཟུང་གསེར་གྱི་རྱིབས་སྟོང་འཁོར་ལོའྱི་ཕག་མཚན་འོག་ཆོས་སྱིད་རང་དབང་སྐྱེ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅས་པ་བསྐྱར་ད
ར་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་མངོན་འདོད་བཟང་པོ་གསལ་བར་གསོལ་བ། 
མཆོད་སརྱིན་གྱི་དགེ་ར་འདྱིས་མཚོན་རང་དང་གཞན་གྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའྱི་དགེ་ར་རྣམས་རོགས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་རྒྱས་པར་བསྔོ་བར་བཅས་མཛད། 
མཇུག་ཏུ་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་བསན
་བཀུར་མང་ཇ་དང་སྐུ་ཡོན་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་པོའྱི་ཐོག་གངས་ལོངས་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱྱི་མཐུ
་རླབས་ཆེ་རྒྱས་པའྱི་རྣམས་དཀར་གྱི་དགེ་ར་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའྱི་གནང་སོ་ཁག་ཐོ
ག་མཐའ་བར་གསུམ་ཐུགས་གྲྭ་ལེགས་སྒྲྱིག་དང༌། བཀྱིས་ལུགས་ལེགས་ངང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 

   
ཐེངས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའྱི་སེལ་ལོའྱི་མཆོད་སྱིན་ཆེན་པོ་ནྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་སངས་
རྒྱས་པའྱི་གནས་རོ་རེ་གདན་དུ་གངས་ལོངས་ཆོས་སྱིད་ཡོངས་ཀྱྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན
་ཆེན་པོས་དབུས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ལྔའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང༌། 
བཙན་བྱལ་བོད་མྱིའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ། གཞྱིས་བྱེས་གངས་ཅན་གོ་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས། 
གཞན་ཡང་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་དོན་བཅས་དང་འབེལ་ཐོག་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ནས་འབྱོར་བའྱི་དད་ལྡན་
པ། གངས་ལོངས་གཞྱིས་བྱེད་གཞུང་དམངས་ནས་མཆོད་སྱིན་ཆེད་གནས་ཡུལ་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའྱི་སོར་ ༢༥ 
ལས་མ་བརལ་བ་འབུལ་བཞེས་གནང་བར་གཞྱིས་ལུས་གངས་ཅན་ལོངས་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། 
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིགས་བཅས་ཁོན་བོད་འབངས་ ༡༩༧༦༧༩ ནས་ཧྱིན་སོར་ 
༥༠༢༠༧༡༩ དང་པད་ ༡༥ 
འབྱོར་བ་དད་རས་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འབེལ་ཐོག་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་སོགས་བཙན་བྱོལ་ནང་དགོས་དབང་ཁད་པར་ཅན་ལ་
བཀྱིས་དགེ་མཚན་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའྱི་མཆོད་སྱིན་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། 
   ཐེངས་འདྱིར་ངོ་མཚར་བཀྱིས་རགས་མཚན་རག་པ་འགའ་ཞྱིག་དད་པའྱི་གསོས་སུ་བཀོད་ན། 
བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་སང་བརྙན་མཐོང་གོལ་རྱིན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྱིན་ཆེན་དང་པོའྱི་དང་སོང་སོད་མཆོག་ན
ང་འཇྱིག་རེན་གྱི་རོ་མཆོག་བཟང་འབྲུ་སན་ས་དང༌། 
འབས་ལྡན་བརྱི་བཅུད་གསོལ་སྐབས་གོ་བུར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་སྱིམ་བབས་པ་དང༌། 
རྱིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའྱི་བདེ་གཤེགས་མཚན་བཟང་གཙུག་གཏོར་གྱི་སྐུ་ཚད་སོགས་མ་སྒྲྱིག་ལྷུན་གྲུབ་བྱུང་བ། 
དད་རས་རྣམས་གསོལ་ཏེ་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་གནང་མ་ཐག་སྟོན་པ་ཐུབ་པ་དབང་པོའྱི་མཐོང་གོལ་སང་བརྙ
ན་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ྱི་ཟེར་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བ་ལྟར་གྱི་གཟྱི་མདངས་ཁད་པར་ཅན་དང༌། 
དེར་འདུས་ཡོངས་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཞྱི་བསྱིལ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཁབ་པ། 
མཆོད་འབུལ་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་མཆོད་རེན་ཆེན་པོའྱི་དབུས་ཀྱྱི་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་གོ་བུར་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་ཀྱྱི
་བཀོད་པའྱི་དུང་ལྟར་དཀར་བའྱི་འཇའ་སྱིན་སེ  ུ་མང་སོས་པ། 
ནག་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་མེད་དུ་བཅོམས་ཤྱིང༌། 
དཀར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་རགས་མཚན་དུ་གོ་བུར་ངོ་མཚར་ཆར་སྱིམ་བསྱིལ
་བར་བབ་པར་མ་ཟད། རེས་ཤུལ་དུ་ངོ་མཚར་བཀྱིས་པའྱི་མཚན་མ་མང་དུ་བྱུང་བ། 
ཆོས་ཀྱྱི་སན་སྔ་བའྱི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་པ་ནྱི་གཞལ་བྱའྱི་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བས་དེ་བས་ཨེ་མ་
བཀྱིས་པའྱི་ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཚན་མ་མང་དུ་བྱུང་འདུག་ཀྱང་རེ་ཞྱིག་འདྱི་ཙམ་དུ་བཞག་ག ོ
དེས་གོང་དུ་གསོལ་བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱིས་མཚོན་རང་དང་གཞན་གྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའྱི་ཚོག
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ས་གྱིས་ཀྱྱི་དགེ་ར་ལ་བརེན་ནས། མདོར་ན་མགོན་པོ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་གྱིས། 
།སས་བཅས་ྋརྒྱལ་བའྱི་སན་སྔར་གངས་ཅན་ཞྱིང༌། །ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སོན་ལམ་གང་མཛད་པ། 
།འབས་བཟང་དེང་འདྱིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ། 
།ཞེས་པའྱི་བདེན་ཚིག་གྱི་སོན་ལམ་བཟང་པོ་ད་ལྟ་ྱིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཆོག་གསུམ་ྋརྒྱལ་བ་རྒྱལ་མཚོས་བྱྱིན་གྱིས་
རླབས་པར་གྱུར་ཅྱིག། 

 
བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤྱིང་སྤྲེལ་ལོར་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཀྱྱི་ཐུགས་

འགན་རྐང་ 
བཞེས་གནང་བ། 

རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་འོག་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟེ
་བོད་འབངས་ལྷ་སེ་མྱི་སེ་ཡོངས་ཀྱྱིས་བོད་ཤྱིངསེལ་ལོའྱི་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱྱི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་དང་སྟབ
ས་བསྟུན་ཏེ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་གངས་ལོངས་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། 
གཞུང་བསྟེན་བསྟན་སྲུང་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་ལུང་ཞུའྱི་ཕྱིར་ཕེབས་བསྟན་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཁག 
ཡང་རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ལ་ཞབས་རྱིམ་རྣམ་གངས་དང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་རེའུ་མྱིག་གཏན་འབེབས་ཞབས་རྱིམ་
ཁག 
གཞན་ཡང་འཆར་འཕར་ཞབས་རྱིམ་རྒྱ་ཆེ་བཅས་གཞུང་དམངས་མམ་འབེལ་གྱིས་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབས་ཞུས་ཏེ་རྣ
མ་དཀར་གྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
འདྱི་ག་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་ནས་ཞབས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་གངས་དང༌། གངས་འབོར། 
རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་དམངས་ནས་ཆ་ཤས་ཇྱི་བླངས་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམ་དང༌། 
ཁོང་ཚོ་བརྒྱུད་རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ནས་མཁེན་རོགས་ཡོང་ཆེད་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཞབས་རྱིམ་དོ་ད
མ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་བཀའ་དྱི་ཞུས་ཏེ་ཞབས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་གངས་དང༌། 
གངས་འབོར་བཅས་པ་འདྱིར་འགོད་རྒྱུ་དང༌། 
ལྷག་པར་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་ནས་ཤུགས་ཆེའྱི་ཆ་ཤས་བླངས་ཏེ་བོད་སྱི་དོན་ཐོག་འགན་ཁུར་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་བར་
ཚད་མཐོའྱི་བསྔགས་བརོད་ཐོག་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་དེ་བས་རླབས་ཆེ་བའྱི་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུར་མུ་མཐུད
་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
   ༡ 
རབ་གནས་ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་ནང་རང་གཞུང་ནས་གངས་ལོངས་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་གཞུང་བསྟེན་ཆོས་སྲུང་
རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་ལུང་ཞུའྱི་ཕྱིར་ཕེབས་ཞབས་རྱིམ་གང་དང་གང་སྒྲུབས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་དྱི་ཞུས་པར། 
བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཞབས་རྱིམ་དོ་དམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ངོ་སོད་
གནང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ 
ྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབེལ་རྱིས་མེད་བླ་ཆེན་ཁག་དང་ཆོས་སྲུང་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་ས་བོན་ཕུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཕེབ
ས་དགོངས་དོན་དམྱིགས་བསལ་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་ཁག་ཡྱིན། 
   ༡ ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་གསར་པབཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང༌། ༢ 
གུ་རུ་རྒྱ་གར་ལུགས་ཟ་ཧོར་མ་བསམ་ཡས་ང་འད་མ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་སང་བརྙན་འབུར་སྐུ་སྐུ་ཚད་ཁྲུ་གང་མ་གངས་ 
༤༠༢ དང༌། མཐོ་གང་མ་གངས་ ༧༨༥ མཁྱིད་གང་མ་གངས་ ༩༨༥ བཅས་བསོམས་སྐུ་བརྙན་གངས་ ༢༡༧༢ 
གསར་བཞེངས་ཞུས་ཟྱིན་པ། ༣ རོ་རེ་གདན་དང་མཚོ་པད ་གཙོས་འཕགས་ཡུལ་གནས་ཆེན་ཁག་དང༌། 
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བལ་ཡུལ་མཆོད་རེན་རྣམ་གསུམ། 
སྐྱྱིད་གོང་ཇོ་བོ་རྱིན་པོ་ཆེབཅས་ཀྱྱི་དྲུང་དུ་གཙང་ཞྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་མཆོད་པ་ས་ལྔ་ཁྱི་ཚར་འབུལ་བཤོམས། ༤ 
མམ་མེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་གསོལ་འདེབས་གངས་ ༥༤༥༤༣༩༠ དང༌། རེན་འབེལ་སྱིང་པོ་གངས་ 
༡༤༡༤༩༩༧༢ སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། ༥ 
རྒྱལ་པའྱི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་དུང་ཕྱུར་གཅྱིག་ཕེབས་པ་ནས་ལོ་ལྔར་ཆ་བགོས་ཀྱྱི་ལོ་འཁོར་འདྱིར་གངས་ 
༢༠༠༠༠༠༠༠ སྱིན་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ། ༦ 
རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརན་གསོལ་འདེབས་དུང་ཕྱུར་གཅྱིག་ཕེབས་པ་ནས་གོང་བཞྱིན་ལོ་འདྱིར་གངས་ ༢༠༠༠༠༠༠༠ 
སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཟྱིབན་པ། ༧ 
རྒྱལ་བའྱི་མཚན་སྔགས་གསོལ་འདེབས་དུང་ཕྱིར་གཅྱིག་ཕེབས་པ་ནས་གོང་བཞྱིན་ལོ་འདྱིར་གངས་ ༢༠༠༠༠༠༠༠ 
སོན་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ། ༨ མ་ཎྱི་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཕེབས་པར་གངས་ཚད་ལས་བརལ་ཏེ་ཁོན་གངས་ ༡༦༢༢༢༩༨༥༢༡ 
སྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། ༩ བདེན་གསོལ་སོན་ལམ་གངས་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ སྱིན་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ། ༡༠ 
མར་མེ་མཆོད་འབུལ་ཆྱིག་འབུམ་ཟྱིན་པ། ༡༡ གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་སོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་དང་བསེན་བཀུར། ༡༢ 
གཞྱིས་བྱེས་གནས་ཆེན་དང་གནས་རྱི་ཁག་ལ་བྱྱིན་འབེབས་ཚད་ལྡན། ༡༣ 
མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་མདོ་གངས་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ ཆོས་སྦྱྱིན། ༡༤ 
གུ་རུའྱི་འབུམ་ཚོགས་ཐེངས་གངས་ ༢ ༡༥ གུ་རུའྱི་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་ཐེངས་གངས་ ༡ ༡༦ 
བཀའ་འགྱུར་དག་སྒྲོག་ཐེངས་གངས་ ༡༩ དང༌། ཡང་གནས་བརན་ཕག་མཆོད་ཁྱི་ཚར། སྒྲོལ་མ་འབུམ་བདུན། ༡༧ 
མདོ་སེ་སྐལ་བཟང་དག་སྒྲོག་ཐེངས་ ༡༠༠ དང༌། བརྒྱད་སྟོང་དག་སྒྲོག་དགུང་གངས། ༡༨ 
དག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གསོལ་མཆོད་དང༌། རྱི་མགོར་བསང་མཆོད་གངས་ ༡༡༠༠༠༠ ༡༩ 
ཡྱི་དམ་སྐྱེར་སང་ར་མགྱིན་གྱི་སོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའྱི་མགོན་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་ཚོགས་འབུམ་དང་སྦྱྱིན་
བསེགས། ༢༠ ཚེ་མདོ་གངས་ ༢༠༠༠༠༠ ༢༡ བཀྱིས་ཚེ་རྱིང་མཆེད་ལྔ་དང༌། གན་ཆེན་ཐང་ལ། རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་ར། 
གེ་སར་ནོར་བུ་དགར་འདུལ་སོགས་ཡུལ་ལྷ་གཞྱིས་བདག དག་ལྷ་ཝེར་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད་ཚད་ལྡན། 
བོད་ཡུལ་བདེ་བའྱི་སོན་ལམ་བཅས་པ་གཏོས་ཆེ་བ་སྱིན་སྒྲུབ། ༢༢ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་བཞྱི་པ། 
བེར་ནག་པོ་ཅན་ཕག་དྲུག་པ། 
མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་སོགས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཤྱིང་ར་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་གྱི་མགོན་སྒྲུབ་གན
ད་སྱིན་ཚོགས་འབུམ་དང་སྦྱྱིན་བསེགས། ༢༣ 
བོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་གྱི་མགོན་སྒྲུབ་གནད་སྱིན་ཚོགས་འབུམ་དང་སྦྱྱིན་བསེགས། ༢༤ 
ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལའྱི་གཏོར་ཟོླག་གནད་སྱིན་དང༌། 
ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སོ་ནས་སྐུ་ཚེའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་གནད་སྱིན་རྒྱུན་བསྱིང༌། 
ལས་གཞྱིའྱི་སྦྱྱིན་བསེགས་གནད་སྱིན། ཁོ་བཅུའྱི་གསུང་འཁོར་དང་འབེལ་གཏོར་བཟོླག་གཏོས་ཆེ་བ་གནད་སྱིན། ༢༥ 
ཨ་ཕྱིའྱི་བསྐང་བ་ནོར་བུའྱི་འཕྲེང་བ་ཁྱི་ཚར་དང༌། ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་གནད་སྱིན། 
༢༦བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་དང་མྱུར་གྲུབ་མ་ཁག་སོ་སོར་གངས་ ༡༠༠༠༠༠ རེ། ༢༧ 
ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གངས་ ༡༠༠༠༠༠ ༢༨ སྒྲོལ་མ་མཎ་ཌལ་བཞྱི་ཆོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྒྲོལ་མ་འབུམ་ཐེར། 
༢༩ ར་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར། ༣༠ སོ་སོ་འབང་མའྱི་གཟུངས་འབུམ་ཐེར། ༣༡ 
གདུགས་དཀར་ཁྱི་ཚར་དང༌། རྒྱལ་བསྟན་མཛད་མེད་གངས་དགུང་གངས། 
གདུགས་ཤེར་སེང་གསུམ་བཟོླག་བསྒྱུར་གངས་༡༣༠༠༠༠ གཞན་ཡང་འཕགས་བསྟོད་དང༌། 
དམ་ཚིག་རོ་རེ་གངས་མང༌། ༣༢ རྱི་མཐོ་ས་གཙང་གནས་བཟང་ཁག་ཏུ་བསང་གསོལ་ཁྱི་ཚར་དང༌། 
རྱི་རླུང་དར་བཙུགས་ཁྱི་ཚར། རླུང་བསྐྱེད་ཅོད་པན་རྒྱ་ཆེ། མཆོད་རེན་ལ་དབུ་དཀར་བཅས་པ་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། ༣༣ 
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བདུད་ཀྱྱི་ལེའུ་སྟོང་ཚར་དང༌། དྲུག་བཅུ་མ་སྟོང་ཚར། 
བདུད་མོ་ནག་མོ་མདོས་དང་འབེལ་བའྱི་མ་མོ་འཁྲུགས་བསྐོང་བརྒྱ་ཚར། 
༣༤ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྱི་འདུས་ཀྱྱི་སོ་ནས་ཚོགས་འབུམ་རྒྱ་ཆེ། ༣༥ 
རབ་བྱུང་གྱི་སེ་རྣམས་ནས་དུས་འཁོར་གསོ་སྦྱོང་དང༌། བཀྱིས་གསོ་སྦྱོང༌། 
གནོད་བཟོླག་གྱི་གསོ་སྦྱོང་ཡང་ཡང་ཞུས་པ། ༣༦ དག་སྱི་མནན་པ། དག་བཟོླག རྒྱལ་མདོས་དཀར་པོ་དྲུག་མདོས། 
བཙན་མདོས། སར་ཁ་བརྒྱད་གཏོ། གཤྱིན་རེ་གཤེད་ཀྱྱི་ཚོགས་འབུམ་དང་གཏོར་བཟོླག ༣༧ 
ཕུར་བའྱི་ཟླག་པ་ཁྱི་ཚར་དང་ཕུར་བསེན་གངས་ ༡༠༠༠༠༠༠༠༠ ༣༨ 
གཟའ་ར་ཧུ་ལ་ཡྱི་གསོལ་བསྐང་འབུམ་ཐེར་བཅས་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང༌། 
   ༢ 
ཤྱིང་སརེལ་ལོའོ་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ནས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཞབས་རྱིམ་བཀོ
ད་སྒྲྱིག་གནང་བ་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། 
ཞབས་རྱིམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ངོ་སོད་གནང་བར། 
རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ནས་རང་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་གྱི་ཞབས་རྱིམ་རྣམས་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པར་མ་ཟད། 
མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མ་སྐུལ་དང་བས་བླངས་ཏེ་ཞབས་རྱིམ་འཕར་མ་སྒྲུབ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 
ཤྱིང་སེལ་ལོར་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཁག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐོ་དུས་ཐོག་གནང་འབྱོ
ར་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
   ༡ མ་ཎྱི་གངས་ ༦༥༠༤༠༥༤༠༡ ༢ བཛྲ་གུ་རུ་གངས། ༡༥༡༢༣༤༣༡ ༣ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གངས། 
༢༣༢༣༩༧༠༧ ༤ ཐུབ་པའྱི་གཟུངས་སྔགས་གངས། ༣༡༨༤༢༨༣༦ ༥ རྒྱལ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་གངས། 
༡༡༦༡༩༣༧༦ ༦ རྒྱལ་བའྱི་མཚན་སྔགས་གངས། ༦༩༠༧༨ ༧ གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་སྐུལ་གངས། ༢༣༩༩༡༠༣༢ 
༨ རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརན་གངས། ༥༥༢༤༣༠༩ ༩ བདེན་གསོལ་སོན་ལམ་གངས། ༤༢༣༡༥༡༦ ༡༠ 
བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་གངས། ༦༩༧༧༨༥༨ ༡༡ བསམ་པ་མྱུར་གྲུབ་མ་གངས། ༤༩༠༣༥༡༦ ༡༢ 
བར་ཆད་ལམ་སེལ་གངས། ༦༨༩༡༡༠༩ ༡༣ བདེན་བདར་སོན་ཚིག་གངས། ༢༠༦༢༥༠༡ ༡༤ 
རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོན་ལམ་གངས། ༣༣༠༨༤ ༡༥ ལྷ་མོའྱི་ཡབ་ལག་བདུན་པ་གངས། ༤༣༠༣༩ ༡༦ 
ལྷ་མོའྱི་འཕྲྱིན་བསྐུལ་ཀུན་ཁབ་སོས་བལ་གངས། ༤༣༨༤༧ ༡༧ 
ལྷ་མོའྱི་འཕྲྱིན་བསྐུལ་སེམས་ྱིད་འཕྲྱིན་ལས་མ་གངས། ༡༢༣༧༤༠ ༡༨ གནས་ཆུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་གངས། ༡༦༩༣༠༥ 
༡༩ བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་གངས། ༢༤༤༨༣༡༦ ༢༠ དམར་ནག་བསྐང་འཕྲྱིན་གངས། ༡༧༦༩༩༡༦༦ ༢༡ 
ྋརྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་རྒྱལ་གངས། ༡༢༦༧༧ ༢༢ ཚེ་རབས་རེས་འཛིན་གངས། ༡༦༣༩༨ ༢༣ 
པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་གངས། ༡༢༡༠༩༤༨༥ ༢༤ སྒྲོལ་མ་གངས། ༢༠༤༠༨༩༦༨ ༢༥ 
ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་གངས། ༣༥༤༢༠༦༡ སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། 
   གཞན་ཡང་ ༡ ཆོས་རྱིག་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིང་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༡༦༩ 
སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༢ 
ཀ་སྦུག་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོང་གསལ་ཁག་ྱིན་འཁོངས་གཅྱིག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། ༣ 
འཕྲོད་སྟེན་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༨༣ 
སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༤ 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་
གཅྱིག་སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༥ 
དཔལ་འབྱོར་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༤ སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། 
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༦ ཧར་པུར་གཞྱིས་མྱི་ཡོངས་ནས་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༡༡༤ སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། 
ཡང་སེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའྱི་ྱིན་བག་ཕུག་ཧ་ལས་ཤྱིང་དང༌། ཆུ་མྱིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྱི། འབྲུག 
སྟག་ཚང་དགོན་བཅས་སོ་སོར་གུ་རུའྱི་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་རེ་འབུལ་བཤམ་བཅས་པ་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། 
   ༢ དེ་མྱིན་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་སྐུལ་གནང་བ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་དྱི་ཞུས་པར། 
བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ངོ་སོད་གནང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 
ྱིན་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་བརྒྱུད་ཤྱིང་སེལ་འཁོར་མོའྱི་རྱིང་སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་ལ་དམར་ཟས་སོང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་བཞྱིན། 
མང་ཚོགས་ཁོངས་དམར་ཟས་སོང་མཁན་མྱི་དམངས་གངས་ ༢༨༤ 
ནས་ཚེ་གང་དམར་ཟས་སོང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་དང༌། མྱི་དམངས་གངས་༡༦༢༡ 
ནས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་དམར་ཟས་སོང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་དང༌། མཐོ་དུས་ཡུན་ལོ་གྱིས་ནས་ཟླ་ཤས་དང༌། 
ཡང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང༌། དམའ་ྱིན་གཅྱིག་ཚུན་དམར་ཟས་སོང་མཁན་གངས་ ༤༧༩༦ བྱུང་བ། 
ཡང་་ཕག་སོང་གསུམ་ཆ་ཚང་དང་ས་རེ་སང་མཁན་མྱི་གངས་ ༥༦༦ བྱུང་ཡོད། 

   
ཡང་རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྱིས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་གཡོས་སྦྱོར་དང་ཟ་འཐུང་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་
དཀར་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ནྱི། ༡ 
སྦེལ་ཀོབ་འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གྱིང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་ད
མར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༢ 
ས་སྐྱ་ཆོས་སར་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་དཀ
ར་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༣ 
ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་གང་ཐུབ་ཐབ་གནས་རྒྱུའྱི་
ཁས་ལེན་བྱུང་བ། ༤ 
རོང་དཀར་ཆོས་སེ་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིངསེལ་འཁོར་རྱིང་རྒྱུན་དུ་བསེན་བཀུར་དཀར་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་གཅོ
ད་བྱུང་བ། ༥ 
ཀ་སྦུག་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར
་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནད་བ། ༦ 
རྒྱུད་སད་ག་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་ད
ཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༧ 
རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་འདུས་ཚོགས་སུ་དམར་ཟས་མྱི་གཏོང་རྒྱུ་གཏམ་འཁེལ་གནང་བ། ༨ 
མདྱི་བག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད། ཆོལ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན། ས་ག་ཟླ་བ། 
ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་ཟས་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༩ 
བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་ཆེན་གྱིང་སྱི་ཐབ་ནང་དམར་ཟས་གཏན་དུ་སོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་བ། ༡༠ 
སོག་ར་ཤྱི་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གྱིང་གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོའོ་ནང་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་དམར་
ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༡༡ 
བལ་ཡུལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་རོང་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ནས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་ད
ཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་བྱུང་སོང༌། 
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གཞན་ཡང་རོ་གདན་མཆོད་སྱིན་ཆེན་མོའྱི་གནང་སོ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་བླ་ལྷའྱི་ལུང་བསྟན་བཞྱིན་རེན་
སེལ་རྱིམ་འགོར་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོའྱི་དཔུང་རྒྱན་དང༌། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་དག་སྒྲོག 
དམར་ནག་གྱིས་ཀྱྱི་བསྐངས་འཕྲྱིན། 
མཧཱ་ཀ་ལའྱི་བསྐངས་ཚོགས་བཅས་ཞབས་རྱིམ་གཏོས་ཆེ་བ་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། 
མཆོད་སྱིན་དངོས་གཞྱིའྱི་སྔ་ནུབ་ཏུ་རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོན་ལམ་དང༌། བཟང་སོད་སོན་ལམ། 
ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་བཅསགཏོས་ཆེ་བ་སྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཅྱིང༌། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་སོན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། 
དེ་བཞྱིན་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་མཆོད་སྱིན་དངོས་གཞྱིའྱི་ྱིན་གངས་ལོངས་གཞྱིས་བྱེས་ལྷ་སེ་
མྱི་སེ་ཡོངས་དང༌། 
འཛམ་གྱིང་ཁོན་དུ་གནས་པའྱི་རང་རྱིགས་མྱི་དམངས་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་རྒྱ་ཁབ་བྱུང་བ་སོག
ས་ཀྱྱི་ལས་འགན་དུས་ཐོག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞེས་ངོ་སོད་གནང་བྱུང༌། 
  ༢ 
ཤྱིང་སེལ་ལོའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ནས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཞབས་བཀོད་སྒྲྱིག་
གནང་བ་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། 
ཞབས་རྱིམ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ངོ་སོད་གནང་བར། 
རྒྱ་ཁབ་མྱི་དམངས་ནས་རང་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་གྱི་ཞབས་རྱིམ་རྣམས་དུས་ཐོག་སོན་སྒྲུབ་ཞུས་པར་མ་ཟད། 
མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མ་སྐུལ་དང་བས་བླངས་ཏེ་ཞབས་རྱིམ་འཕར་མ་སྒྲུབ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 
ཤྱིང་སེལ་ལོར་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཁག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐོ་དུས་ཐོག་གནང་འབྱོ
ར་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
   ༡ མ་ཎྱི་གངས། ༦༥༠༤༠༥༤༠༡ ༢ བཛྲ་གུ་རུ་གངས། ༢༣༢༣༩༧༠༧ ༣ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེཝབས་གངས། 
༢༣༢༣༩༧༠༧ ༤ ཐུབ་པའྱི་གཟུངས་སྔགས་གངས། ༣༡༨༤༢༨༣༦ ༥ རྒྱལ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་གངས། 
༡༡༦༡༩༣༧༦ ༦ རྒྱལ་བའྱི་མཚན་སྔགས་གངས། ༦༩༠༧༨ ༧ གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་སྐུལ་གངས། ༢༣༩༩༡༠༣༢ 
༨ རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརན་གངས། ༥༥༢༤༣༠༩ ༩ བདེན་གསོལ་སོན་ལམ་གངས། ༤༢༣༡༥༡༦ ༡༠ 
བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་གངས། ༦༩༧༧༨༥༨ ༡༡ བསམ་པ་མྱུར་གྲུབ་མ་གངས། ༤༩༠༣༥༡༦ ༡༢ 
བར་ཆད་ལམ་སེལ་གངས། ༦༨༩༡༡༠༩ ༡༣ བདེན་བདར་སོན་ཚིག་གངས། ༢༠༦༢༥༠༡ ༡༤ 
རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོན་ལམ་གངས། ༣༣༠༨༤ ༡༥ ལྷ་མོའྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་གངས། ༤༣༠༣༩ ༡༦ 
ལྷ་མོའྱི་འཕྲྱིན་བསྐུལ་ཀུན་ཁབ་སོས་བལ་གངས། ༤༣༨༤༧ ༡༧ 
ལྷ་མོའྱི་འཕྲྱིན་བསྐུལ་སེམས་ྱིད་འཕྲྱིན་ལས་མ་གངས། ༡༢༣༧༤༠ ༡༨ གནས་ཆུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་གངས། ༡༦༩༣༠༥ 
༡༩ བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་འཕྲྱིན་བསྐུལ་གངས། ༢༤༤༨༣༡༦ ༢༠ དམར་ནག་བསྐང་འཕྲྱིན་གངས། ༢༡ 
ྋརྒྱལ་བའྱི་ཞབས་བརན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་རྒྱལ་གངས། ༡༢༦༧༧ ༢༢ ཚེ་རབས་རེ་འཛིན་གངས། ༡༦༣༩༨ ༢༣ 
པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་གངས། ༡༢༡༠༩༤༨༥ ༢༤ སྒྲོལ་མ་གངས། ༢༠༤༠༨༩༦༨ ༢༥ 
ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་གངས། ༣༥༤༢༠༦༡ སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། 
   གཞན་ཡང་ ༡ ཆོས་རྱིག་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་བྱ་རྱིམ་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ 
༡༦༩ སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༢ 
ཀ་སྦུག་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོང་གསལ་ཁག་གྱིས་ྱིན་འཁོངས་གཅྱིག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ། ༣ 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༨༣ 
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སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༤ 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་
གཅྱིག་སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། ༥ 
དཔལ་འབྱོར་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བསྟན་སྱིད་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༤ སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། 
༦ ཧར་པུར་གཞྱིས་མྱི་ཡོངས་ནས་ཞལ་འདོན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཕག་དཔེ་ཆ་ཚང་ཚར་ ༡༡༤ སྱིན་གསོག་ཞུས་པ། 
ཡང་སེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའྱི་ྱིན་བག་ཕུག་ཧ་ལས་ཤྱིང་དང༌། ཆུ་མྱིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྱི། འབྲུག 
སྟག་ཚང་དགོན་བཅས་སོ་སོར་གུ་རུའྱི་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་རེ་འབུལ་བཤམ་བཅས་པ་དུས་ཐོག་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། 
   ༢ དེ་མྱིན་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་སྐུལ་གནང་བ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་དྱི་ཞུས་པར། 
བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ངོ་སོད་གནང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 
ྱིན་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་བརྒྱུད་ཤྱིང་སེལ་འཁོར་མོའྱི་རྱིང་སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་ལ་དམར་ཟས་སོང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་བཞྱིན། 
མང་ཚོགས་ཁོངས་དམར་ཟས་སོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༨༤ 
ནས་ཚེ་གང་དམར་ཟས་སོང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་དང༌། མྱི་དམངས་གངས་ ༡༦༢༡ 
ནས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་དམར་ཟས་སོང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་བྱུང་བ། མཐོ་དུས་ཡུན་ལོ་གྱིས་ནས་ཟླ་ཤས་དང༌། 
ཡང་ཚེ་བཟང་དུས་བཟང༌། དམའ་ྱིན་གཅྱིག་ཚུན་དམར་ཟས་སོང་མཁན་གངས་ ༤༧༩༦ བྱུང་བ། 
ཡང་་ཕག་སོང་གསུམ་ཆ་ཚང་དང་ས་རེ་སང་མཁན་མྱི་གངས་ ༥༦༦ བྱུང་ཡོད། 

   
ཡང་རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྱིས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་གཡོས་སྦྱོར་དང་ཟ་འཐུང་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་
དཀར་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ནྱི། ༡ 
སེལ་ཀོབ་འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གྱིང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་ད
མར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༢ 
ས་སྐྱ་ཆོས་སར་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་དཀར
་སྐྱོང་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༣ 
ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་སེ་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཁ
ས་ལེན་བྱང་བ། ༤ 
རོང་དཀར་ཆོས་སེ་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་འཁོར་རྱིང་རྒྱུན་དུ་བསེན་བཀུར་དཀར་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་ག
ཅོད་བྱུང་བ། ༥ 
ཀ་སྦུག་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར
་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༦ 
རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངྐ྄ས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་འཚེ་མེད་བྱམས་བརེའྱི་ད
ཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༧ 
རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་འདུས་ཚོགས་སུ་དམར་ཟས་མྱི་གཏོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་གནང་བ། ༨ 
མདོ་བག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གྱིང་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོ་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད། ཆོལ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན། ས་ག་ཟླ་བ། 
ཤྱིང་སེལ་ལོ་འཁོར་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༩ 
བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་ཆེན་གྱིང་སྱི་ཐབ་ནང་དམར་ཟས་གཏན་དུ་སོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་བ། ༡༠ 
སོག་ར་ཤྱི་དགལ་ལྡན་དར་རྒྱས་གྱིང་གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་ཤྱིང་སེལ་ལོའོ་ནང་ཟླ་དྲུག་རྱིང་དམར་ཟས་
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སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་དཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་གནང་བ། ༡༡ 
བལ་ཡུལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་རོང་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ནས་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་དམར་ཟས་སང་སྟེ་བྱམས་བརེའྱི་ད
ཀར་སྐྱོང་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་བྱུང་སོང༌། 

   
གཞན་ཡང་རོ་རེ་གདན་མཆོད་སྱིན་ཆེན་མོའྱི་གནང་སོ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་བླ་ལྷའྱི་ལུང་བསྟན་བཞྱིན་རེ
ན་སེལ་རྱིམ་འགོར་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོའྱི་དཔུང་རྒྱན་དང༌། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་དག་སྒྲོག 
དམར་ནག་གྱིས་ཀྱྱི་བསྐང་འཕྲྱིན། 
མཧཱ་ཀ་ལའྱིབསྐངས་ཚོགས་བཅས་ཞབས་རྱིམ་གཏོས་ཆེ་བ་སྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། 
མཆོད་སྱིན་དངོས་གཞྱིས་སྔ་ནུབ་ཏུ་རྱིས་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོན་ལམ་དང༌། བཟང་སོད་སོན་ལམ། 
ཤེས་རབ་སྱིང་པོ་བཅས་གཏོས་ཆེ་བ་སྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཅྱིང༌། སྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་མཚན་སྔགས་ཁོ་ན་གངས་ 
༡༣༡༥༡༩༣༡ སྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། 
དེ་བཞྱིན་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་མཆོད་སྱིན་དངོས་གཞྱིའྱི་ྱིན་གངས་ལོངས་གཞྱིས་བྱེས་ལྷ་སེ་
མྱི་སེཡོངས་དང༌། 
འཛམ་གྱིང་ཁོན་དུ་གནས་པའྱི་རང་རྱིགས་མྱི་དམངས་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མཆོད་སྱིན་སོན་ལམ་རྒྱ་ཁབ་བྱུང་བ་སོག
ས་ཀྱྱི་ལས་འགན་དུས་ཐོག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞེས་ངོ་སོད་གནང་བྱུང༌། 
   ༤འབྱུང་འགྱུར་མྱི་དམངས་ལ་དགེ་སྐུལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་དྱི་ཞུས་པར། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཞབས་རྱིམ་དོ་དམ་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་གསུང་དོན། 
འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནང་གཙོ་བོ་བོད་འབངས་སེར་སྐྱྱི་ཡོངས་ནས་རང་གཞུང་གྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་ལྟར་རང་རང་ར་
དོན་སྒྲུབ་བྱ་སྱི་དང་ལྷག་པར་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་གཏོས་ཆེ་བའྱི་རྣམ་དཀར་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་གསོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ཐོག་བདེན་མཐའ་མྱུར་བར་གསལ་རྒྱུའྱི་མཚན་བཟང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དོད་བཞྱིན་ཡོད། 
འོན་ཀྱང་ད་དུང་བོད་འབངས་བསོད་ནམས་མཐུ་མ་སྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐབས་རེ་རེན་གན་བར་ཆད་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད། 
སེར་བརེན་སེར་སྐྱྱི་མྱི་དམངས་ཡོངས་ནས་གཙོ་བོ་དཀར་པོ་དགེ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ལ་གནས་ཏེ་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱྱི
ས་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་ཡོང་བ་དང༌། 
ལྷག་པར་བོད་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱྱི་སྐབས་འཕྲལ་བཀོད་སྒྲྱིག་ཇྱི་ཕེབས་ཁག་ལ་སྔར་བས་ཕ
ར་གྲུ་མམ་འདེགས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་དང༌། 
ད་བར་ཚང་མས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱི་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་བ་ལག
ས།། 

    
རྱིག་གསར་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ལས་དོན་ལག་བསྟར་འཆར་གཞྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་སྐོང་ཚོགས་གན

ང་བ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 
ྱིན་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིག་མཆོག་གྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བོད་སྐད་ཡྱིག་ནང་དེང་རབས་རྱིག་གསར་ཐ་སད་གཏན་འབེབས་ལས་འཆར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གྱིས་པ་སྐོང་ཚོ
གས་གནང་བ་དང༌། ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་དང༌། 
ཤེས་རྱིག་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད། བོད་གཞུང་སན་རོས་ཁང་དང༌། བོད་ཀྱྱི་དཔེ་ུྐ྄མཛོད་ཁང༌། 
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བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། ར་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ རྱིགས་སློབ་མ་ལག་གྱིས། 
ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་བཅས་འབེལ་ཆགས་རྱིག་གཞུང་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། 
རྱིག་གནས་ལས་དོན་པ་མྱི་གངས་ ༡༦ 
ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འཆར་འཆར་ཟྱིན་ལ་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ནན་གནང་ནས་
དེང་རབས་ཐ་སནགཏན་འབེབས་ཀྱྱི་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་བདུན་གྱི་ཐོག་གོས་འཆམ་བྱས་འདུག 
ད་རེས་གོས་འཆམ་གཏན་འབེབས་ནང༌། 
   ཀ རྨང་གཞྱིའྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱ་སོའྱི་ནང་ ༡ འབེལ་མཐུད་རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བ་བཀོད་སྒྲྱིག་དང༌། ༢ 
རྱིག་གནས་ཚན་པ་ཁག་བགོ་འགེམས་བཀོད་སྒྲྱིག ༣ མཁས་པའྱི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་སྒྲྱིག ༤༠ 
གཞུང་འབེལ་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་བཀོད་སྒྲྱིག་བཅས་དང༌། 
   ཁ འབེལ་མཐུད་རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བ་བཀོད་སྒྲྱིག་ནང༌། ༡ 
འབེལ་མཐུན་རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་གྱི་རོམ་སྒྲྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ཁོང
ས་སུ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ༢ རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བའྱི་སྱི་ཁབ་རོམ་སྒྲྱིག་པ་གཅྱིག་དང༌། ཁད་ལས་རོམ་སྒྲྱིག་པ་གཅྱིག 
རྒྱུན་དྲུང་ལས་བྱེད་གྱིས་བཅས་ལས་བྱེད་བཞྱི་བཀོད་སརྱིག་བྱ་རྒྱུ། ༣ 
རྒྱན་ལས་ལྟེ་བའྱི་སྱི་ཁབ་རོམ་སྒྲྱིག་པ་ཕྱི་ནས་གསར་འཚོལ་མྱི་དགོས་པར་རོམ་སྒྲྱིག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་སོན
་ལམ་ལགས་སུ་བསྐོ་བཞག་དང༌། རོམ་སྒྲྱིག་པར་ཁད་ལས་དྲུང་ལས་གཅྱིག་དང༌། 
རྒྱུན་དྲུང་ལས་དོ་གཅྱིག་དང་ལས་དྲུང་གཅྱིག་བཅས་ལས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ས་མྱིག་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་གནང
༌། 
   ག རྱིག་གནས་ཚན་པ་བགོ་འགེམས་བཀོད་སྒྲྱིག་ནང་ ༡ 
ཐོག་མའྱི་འཆར་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་བདུན་ལ་རྱིག་ཚན་འགོ་འགེམས་གནང་བ་སྟེ། ༡ 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨང་རྱིས་དང༌། ཤེས་ཡོན་རྱིག་པ། འཛིན་སྐྱོང་རྱིག་པ་བཅས་དང༌། ༢ 
ར་ས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དངོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང༌། རས་སྦྱོར་རྱིག་པ། ཁང་བཟོའྱི་རྱིག་པ། ༣ 
སན་རྱིས་ཁང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང༌། རྱིས་རྱིག་པ། རོས་སྦྱོར་རྱིག་པ། སོག་ཆགས་རྱིག་པ། རྱི་ཤྱིང་རྱིག་པ། 
གཏེར་དངོས། ༤ ནོར་གྱིང་རྱིག་པའྱི་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་ནས་སོ་ནམ་རྱིག་པ། ས་དཔད་རྱིག་པ། 
གནའ་དངོས་དཔོད་རྱིག ༥ རས་སྦྱོར་རྱིག་པའྱི་ཐ་སད་དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང༌། 
བོད་གཞུང་སན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཀ་ནས་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱུ། ༦ 
རྱིག་གནས་ཚན་པ་སོ་སོའྱི་ཁོངས་སུ་འགན་ཁུར་མྱི་ས་དང་སེ་ཚན་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ གོང་ཟྱིན་པ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྱིག་ལ་མྱི་འགོའྱི་མཚན་ཐོ་གནང་རྒྱ། 
   ང མཁས་པའྱི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་སྐོར། ༡ 
རྱིག་ཚན་བྱེ་བག་སོ་སོའྱི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོ་སོགས་སྐོར་འབེལ་མཐུད་རྒྱན་ལས་ལྟེ་བས་འབེལ་ཡོད་སེ་
ཚན་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གྱིས་བསྐོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ༢ 
གོང་གསལ་སེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་ཐ་སད་གསར་སྒྲྱིག་གྱི་རགས་ཟྱིན་འཆར་འབུལ་ཇྱི་བྱུང་རྣམས་ལ་བཅོས་ཞྱིབ་སླད་དེ་ད
ག་འགེམས་སེལ་བྱ་ཡུལ་མཁས་པའྱི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་དབུས་མ་ཞྱིག་དགོས་པར་མཁས་པ་བཅུ་ལྷག་བསྐོ་འཛུགས
་བྱ་རྒྱུ། 
   ཅ མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ནྱི། 
ཐ་སད་གསར་པ་གཏན་འབེབས་ཀྱྱི་སྔོན་འགོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁག་ཟྱིན་མཚམས། 
ཆེས་མཐོའྱི་གཞུང་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་སྟེང་ནས་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་གནང་སླད། 
བཀའ་ཤག་ནས་མཁས་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ། 
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   ཆ ལས་དོན་ལག་བསྟར་གྱི་དུས་སྒྲོམ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
བར་ཡྱིན། ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ བར་རྨང་གཞྱིའྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་བྱ་སོ་ཁག་ཟྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ། ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ བར་ལས་དོན་དངོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་གཟབ་སྦྱོང་སད་ཟྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ། ༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༠ བར་སེ་ཁག་རེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རེར་ཐ་སད་ ༡༥༠ རེ་རྱིས་ཐ་སད་ ༤༥༠ སྐོར་རེ་བསྒྱུར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ། ༤ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་སེ་ཁག་རེ་ནས་ཐ་སད་ ༤༥༠ རེ་རྱིས་ཁོན་ཐ་སད་ ༣༥༠༠ 
སྐོར་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ། 
   ཇ ཟུར་མཆན། ༡ རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའྱི་ཟླ་ ༦ །༡༢ 
བཅས་སོ་སོའྱི་ཟླ་མགོར་ཟླ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ཕབ་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཁག་ཕོགས་བསེབས་ཀྱྱིས་མཁས་པའྱི་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུ
ང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་བཅོས་ཞྱིབ་སླད་འབུལ་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 
མཁས་པ་སོ་སོ་ནས་ལེགས་བཅོས་དགོངས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་ཟླ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་འབུལ་གཏོང་དགོས་པར་སན་བསྐུལ་ཞུ
་རྒྱུ། ༢ ཟླ་གངས་དགུའྱི་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་དང་བཅོས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ཐ་སད་རྣམས་གཏན་འབེབས་སླད། 
རྒྱུན་ལས་ལྟེ་བ་ནས་གཟྱིགས་བདེའྱི་རེའུ་མྱིག་བཟོས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༣༡ 
བར་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཏེ་ཐ་སད་དང་བར་ཆད་གསར་པ་དེ་དག་གཞུང་འབེལ་གཏན་
འབེབས་གྲུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ༣ 
གཏན་འབེབས་ཟྱིན་འཕྲལ་ཐ་སད་རྣམས་རྱིག་ཚན་གྱི་སོ་ནས་སེ་ཚན་བདུན་ལ་སོགས་པར་ཕེས་ཏེ་ཐ་སད་དང་བར་
ཚན་གསར་པ་བོད་སྐད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཕོགས་བསེབས་དང་པོ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་ག་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ གོང་རོལ་དུ་པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། ༤ 
བསྒྱུར་བྱའྱི་ཐ་སད་རྣམས་གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཆུང་དང༌། 
རྱིག་ཚན་སོ་སོའྱི་ནང་སོད་ཁབ་ཆེ་ཆུང་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འབུལ་དགོས་པ་ལས། 
ཚིག་མཛོད་ཀྱྱི་ཀ་མད་གོ་རྱིམ་ལྟར་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་འབུལ་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་བཅས་ཀྱྱི་བཀོད་སྒྲྱིག་དང་གཏན
་འབེབས་བྱུང་འདུག ། 

 
བོད་ཤྱིང་བྱ་གུང་གསར་དགེས་སྟོན་སོགས་བཞུཉ་སར་གྱི་གནས་ཚུལ། 

བོད་ཤྱིང་བྱ་ལོ་གསར་ཚེས་གཅྱིག་ྱིན་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ 
ཐོག་འདྱི་གར་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལའྱི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གྱི
ང་མཁན་སློབ་འདུས་དམངས་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་དམངས་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སོགས་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས
་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུའྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་བཞྱིན་པར་བརེན་ན་གཟའ་གདན་ཞུས་ཀྱྱིས་འདོད་ཁམས་བདག་མོ
འྱི་གཏོར་སྐྱོང་མངའ་གསོལ་གྱི་སྔར་སོལ་ཚེ་གཏོར་དང༌། 
དེ་རེས་ཚོམས་ཆེན་ནང་གཞུང་སའྱི་དགེས་སྟོན་བཞུགས་གལ་མཛད་སོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
   བོད་ཚེས་ ༣ ྱིན་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་རེན་མཁར་དུ་གནས་ཆུང་སྐུ་བསྟེན་མཆོག་བཞུགས་ཐོག་ཆོག་གྲྭས་བསང་ཆོག་དང༌། 
རང་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་དང༌། 
སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་སྟོང་ཕྲག་བརལ་བས་སྐུ་རླུང་དར་འཛུགས་སོགས་བླ་མ་ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་ཁག་གྱི་ཐུག
ས་དམ་གནད་ནས་སྐུལ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དང༌། 
དེ་རེས་དགའ་སོའྱི་གླུ་གར་ཞབས་གཞས་ལ་རོལ་ཡོད་པ་རེད། 
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   བོད་ཚེས་ ༨ ྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུའྱི་བཅད་རྒྱ་གོལ་ཏེ་བོད་ཚེས་ ༡༡ 
ྱིན་གྱི་སྔ་དོ་སེར་བྱེས་ལྡན་མ་རོང་ཐ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་མྱི་ཕམ་སོགས་དང༌། དེ་བཞྱིན་སོག་པོ་དང༌། ཀོ་རྱི་ཡ། 
ཨ་རྱི་བ་མྱི་རེ་ཚུད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱ་ཕ་གངས་ ༣༦ ལ་དགེ་ཚུལ་དང༌། ཡང་རང་རྱིགས་གངས་ ༨ དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་བ་ ༤ 
ལ་དགེ་ཚུལ་མའྱི་སོམ་པ་བཀྱིན་སྩལ། ཕེད་ཡོལ་ཀྱིརྱི་སརུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྒྲུབ་བྱ་གངས་ ༤༥ དང༌། 
ཡང་ཚེས་ ༢༠ ྱིན་འབས་བློ་གྱིང་གོ་བོ་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་རང་རྱིགས་དང༌། སོག་པོ། 
ཕྱི་རྒྱལ་པ་བཅས་སྒྲུབ་བྱ་ ༩༠ བཅས་ཁོན་བསོམས་སྒྲུབ་བྱ་གངས་ ༡༣༥ 
ལ་བསླབ་གཞྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དགེ་སློང་གྱི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལརགས་པར་བཀྱིན་སྩལ། 
   བོད་ཚེས་ ༡༡ ནས་སྔར་སོལ་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཞྱིང༌། 
སོན་ལམ་ཐོག་རྱིས་མེད་དགེ་བཙུན་སུམ་སྟོང་བརལ་བ་འདུས་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བའྱི་སོན་ལམ་
རྒྱ་ཆེ་གནང༌། བོད་ཚེས་ ༡༤ ྱིན་ཕེད་ཡོལ་ྋགོང་ས་མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལགས་བསྔོ་རྒྱས་པ་དང༌། 
དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་སན་ཞྱིབ་གནང༌། ཚེས་ ༡༥ ྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་སྐྱེ་རབས་ཀྱྱི་གསུང་ཆོས་དང༌། ཕྱི་ཚེས་ 
༢༤ 
ནས་བཟུང་བདུན་ཕྲག་གྱིས་རྱིང་འདྱི་ལོའྱི་དཔྱིད་ཆོས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙང་ཁ་པའྱི་གསུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་
ཆེན་མོའྱི་བཤད་ཁྱིད་ཆོས་ཐུན་གྱིས་རེ་བཀྱིན་བླ་མེད་སྩལ་དང་སྩོལ་བཞྱིན་པ་རེད།  
   པར་བསྐྲུན་དུས་ཚོད་ཀྱྱིས་རེན་པས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་རེས་མར་འགོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ལྷོ་འབོང་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་འགོ་འདུལ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་ཁྱི་སྟོན་གནང་བ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་དཔལ་འབྱི་གུང་པའྱི་ེ་བའྱི་རྱིགས་བདག 
མདོ་ཁམས་སོམ་སེ་ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའྱི་དབུ་བླ་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ། 
ལུང་དཀར་དགོན་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་གྱི་བསྟན་བདག་ལྷོ་འབོང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་ནུས་ལྡན་
རོལ་པའྱི་རོ་རེའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ལྷོ་འབོེང་སྤྲུལ་སྐུ་འཕེྲང་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་འགོ་འདུལ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ
་མཆོག་ཁྱི་སྟོན་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་མཚོ་པད འྱི་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ྱིན་གསུམ་རྱིང་རོར་སློབ་རོགས་ཆེན་དགའ་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག རྱིན་ཆེན་རོ་སྤྲུལ། 
མདོ་སེ་སྤྲུལ་སྐུ། 
འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་གྱི་འདུས་དམངས་ཡོངས་ནས་གསང་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་སྒྲབ་བཞག་གནང་བ་དང
༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཐོག་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་གྱི་འདུ་ཁང་དུ་ཁྱི་སྟོན་མཛད་སོ་དངོས་གཞྱི་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཞྱིང༌། 
མཛད་སོར་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོདཔལ་འབྱི་གུང་པའྱི་བསྟན་བདག་སྐྱབས་རེ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འ
ཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང༌། 
རང་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་བཀྱིས་ནོར་བུ་ལགས། ལ་དགས་རོགས་ལྡན་རྱིན་པོ་ཆེ། 
དགའ་ནོར་རྱིན་པོ་ཆེ། བག་ཡོད་རྱིན་པོ་ཆེ། རྱིན་ཆེན་རོ་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ། མདོ་སེ་སྤྲུལ་སྐུ། 
དབོན་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡམ་སས་སོས་གཙོ་འཁོར། དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཁྱི་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ། 
ས་སྐྱ་ཆོས་སར་གྱི་སྐུ་ཚབ། བོན་པོའྱི་སྐུ་ཚབ། སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། 
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྱི་སྐུ་མགོན། 
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ཕོགས་མཏའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་འཁབ་སྟོན་པ་དང་དད་ལྡན་མྱི་དམངས་བཅས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཕེབས་ཡོད་
པ་རེད། 
   སྐུ་མགོན་རྣམས་བཞུགས་གལ་དུ་འཁོད་བསྟུན་དཔལ་འབྱི་གུང་སྐྱབས་རེ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌། 
ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་འགོ་འདུལ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་མཆོག་དུང་རྒྱའྱི་སན་གསན་དང༌། 
སོས་སེ་སོགས་ཀྱྱི་གདན་དངས་ཏེ་བཞུགས་ཁྱིར་འཁོད་བསྟུན་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་འགོ་འདུལ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་མཆོག་ན
ས་མཎ་ཌལ་རེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང༌། 
ཡང་སྱིད་མཆོག་སརུལ་རྱིན་པོ་ཆེར་བླ་བང་ནས་མཎ་ཌལ་རེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། 

   
དེ་རེས་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གྱིས་ལྷོ་འབོང་སྤྲུལ་ཨོ་
རྒྱན་ཆེ་མཆོག་ནུས་ལྡན་རོལ་པའྱི་རོ་རེའྱི་ཡོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་སྐུ་འཕྲེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་རེད། རྱིན་པོ་ཆེས་གསུང་དོན། 
དེ་རྱིང་འདྱིར་མ་ཧཱ་གུ་རུའྱི་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་དགོན་དུ་མདོ་ཁམས་སོམ་སེ་ནང་ཆེན་འབོང་སད
་ས་ཁུལ་འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ལྷོ་ལུང་དཀར་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་ནུས་
ལྡན་རོ་རེ་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པའྱི་ཁྱི་སྟོན་མཛད་སོའྱི་དགའ་སྟོན་དུ་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་དུ་ལྷོ་ལུང་དཀར་དགོན་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་གྱི་ཡ་གལ། 
རྔུན་མདའ་ཟེ་མོ་སང་ཞེས་བྱས་བར་རྔུན་ཆུ་དང་ལྷོ་མདའ་གྱིས་ཀྱྱི་ས་མཚམས་སུ་བྱེ་བག་ངམས་འདུད་གཅྱིག་འཇོ
ག་ཞེས་པའྱི་ས་ཆར་ཟེ་མོ་ཡྱིད་སོན་སང་དང༌། 
ཡང་སོན་སྐྱྱིད་ལྷ་ལུང་དཀར་པོ་ཟེར་བའྱི་ས་ཆར་འབོང་མདའ་སད་ཀྱྱི་རྒྱལ་བོའྱི་བཞུགས་སར་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་དང༌། 
འབོང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གནས་སོས་པའྱི་ཤུལ་དེར་དགོན་པ་ཞྱིག་བཞེངས་གསུང་སྟེ་ལྷོ་འབོང་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་གྱིས་པ་བ
སྟན་འཛིན་བཟང་པོས་ས་ཕོ་སྟག་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༩༨ 
ལོར་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གྱིང་ཕག་བཏབ་སྟེ་ལུང་དཀར་དགོན་ཞེས་མཚན་གསོལ། 
དེ་ནས་བཟུང་འབོང་སེའྱི་ཁུལ་དུ་འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱྱི་སན་པའྱི་གཞྱི་ར་ཚུགས་ཏེ་སྐུ་ཐོག་གྱིས་པའྱི་གདུལ་བྱ
་ལྷོ་ཁྱུང་གསེར་ཁག་བཞྱི་དང༌། མདའ་རྱིན་ཆེན་མཚོ་དྲུག མཚོ་དག ནང་ེན་རྔ་རོད། ཁམས་རྱི་བོ་ཆེ། 
ལྷོ་འབོང་པ་ཤེས་རྔ། རག་ཤུག 
ར་ཤུལ་སོགས་ཀྱྱི་ཁུལ་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱྱི་མཛད་འཕྲྱིན་བསྐྱངསཏེ་མཚན་སན་གངས་ལོངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་ན
ག་སོགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 
བླ་མ་ལྷོ་པ་དེ་ྱིད་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཁར་ཤར་ལུང་པད་མེ་ཟེར་བའྱི་ནང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་རྱི་ལྔ་གྱིང་པའྱི་རྣམ
་སྤྲུལ་པད་མེ་ཨ་བག་དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཁེད་ཀྱྱི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ངའྱི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་རོགས་ཞེས་ནན་གྱིས་ག
སོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཕུར་པ་ར་ཆེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཕུལ། 
ཕྱིས་སུ་ཨ་གགས་དབང་ཆེན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་སས་བཞྱི་འཁྲུངས་པ་དང༌། 
ཁོང་བཞྱི་ལམ་དུ་རོའྱི་འཕྲེང་བར་ཕྲེང་ཐག་བརྒྱུད་དེ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཚོང་དཔོན་ཞྱིག་ཡ་མཚན་བསྐྱེད་དེ་སུ་ཡྱི
ན་ཞེས་དྱིས་པར་གཅྱིག་གྱིས་ང་བླ་མ་ལྷོ་བའྱི་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་བཤད་པ་དང་དེ་ལྷོ་འཕྲྱིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྱིད་ལྷོ་ཆེ
ན་སྐུ་འཕྲེང་ད་ཕན་བྱུང་བ་དེ་དག་ཡྱིན། ཡང་གཅྱིག་གྱིས་ང་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཡྱིན་ཟེར། 
ཁོང་ལྷོ་ཆགས་མེད་ཀྱྱི་སྐུ་འཕྲེང་རྱིགས་ལྔ་བྱུང་ན་ད་ཕན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་དང་འབྱི་གུང་བརྒྱུད་པའྱི་ཆགས་མེད་སྐུ་
འཕྲེང་ན་རྱིམ་བྱུང་བ་ཁག་ཡྱིན། 
གཅྱིག་གྱིས་ང་ཤུ་པོ་དཔལ་གྱི་སེང ེ་ཡྱིན་ཞེས་རྣམ་དཔོད་མྱི་འགྱུར་རོ་རེའྱི་སྐུའྱི་སེྐྱ་བ་བྱུང་ནས་ནང་ཆེན་ཁུལ་དུ་ལྷོ་
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ཀུན་བཟང་གྱི་སྐུ་འཕྲེང་ད་ཕན་བཞུགས་པ་བྱུང༌། 
གཅྱིག་གྱིས་གང་ཕན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའྱི་སྐྱེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་འཇའ་མཚོན་སྱིང་པོའྱི་སྤྲུལ་བ་བྱུང་སྟེ་རེས་སུ་ལྷོ་རེ
་དྲུང་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་སྐྱེ་རྱིམ་པ་བྱུང་སྟེ་བཞྱི་ཀ་ལྷོ་མྱི་ཡུལ་དགོན་གྱི་གདན་སར་གདན་འདེན་གྱིས་ཁྱི་སྟོན་ག
ནང་སྟེ་སྐུ་ན་རྱིམ་པས་གསོན་སྐབས་གདན་ས་བཏབ་ནས་བསྟན་དང་འགོ་བའྱི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་ཡོད། 
དབོན་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཀར་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་རྒྱ་ཆེ་མཛད་ཡོད། 
དེ་རྱིང་འདྱིར་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པའྱི་མཆོག་སྤྲུལ་དངོས་སུ་ཁྱི་སྟོན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང༌། 
སྐུ་ཐོག་ན་རྱིམ་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་དང༌། 
བྱེ་བག་འབྱི་གུང་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་བཀྱིན་ཆེན་པོས་ཁམས་ཁུལ་དུ་ལྷོ་སར་ཁྱི་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དབོན་སྤྲུལ་གྱི་ད
བུ་བླར་མ་གྱུར་པ་མེད། 
ངོས་རང་ལོ་བཅུ་ཙམ་སྐབས་གོང་མ་བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་དྲུང་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་བཀའ་ལྱིང་དང༌། 
བཀའ་དབང་ཕལ་མོ་ཆེ་ཐོབ་ཡོད། 
དེར་བརེན་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྐུ་ཐོག་གོང་མ་ན་རྱིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་བདག་གྱིར་བཞེས་ཏེ་ཐོས་བསམ་
སོམ་གསུམ་དང༌། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་སྱི་དང༌། 
བྱེ་བག་དཔལ་འབྱི་གུང་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་འཛིན་ཏེ་བསྟན་དང་འགོ་བའྱི་དོན་ཆེན་སྐྱོང་དགོས་པའྱི་འོས་འག
ན་དུས་ལ་བབ་ཡོད། རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲྱིན་མཐར་ཕྱིན་པར་བགེགས་དབང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང༌། 
ནང་བཞུགས་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཚེ་གསལ་ཐང་ཐུགས་དམ་བཞེད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་རྒྱུར་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་སོགས་གསུ
ང་ཡོད་པ་རེད། 

   
སྐྱབས་རེ་དབོན་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་ཆེ་མཆོག་ནུས་ལྡན་རོལ་པའྱི་སྐུ་འཕྲེང་ན་རྱིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་
འབེལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང༌། དེ་རེས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང༌། 
ཡབ་ཚང་བླ་གས་གཙོས་སྐུ་མགོན་ཁག་དང༌། 
དད་ལྡན་མྱི་དམངས་རྣམས་ནས་རེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་འབུལ་མཚོན་ཁག་སན་བསྟར་ཞུས་ཏེ་མཛད་སོ་ལེ
གས་པར་གྲུབ། ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
པའྱི་ཐོག་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་འཁབ་སྟོན་པ་རྣམས་ནས་གཞས་ས་ཁག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལྷོ་འབོ
ང་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་ནུས་ལྡན་རོལ་བའྱི་རོ་རེའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་བ་ལྷོ་འབོང་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་རང
་བྱུང་འགོ་འདུལ་བདེ་ཆེན་རོ་རེ་མཆོག་གྱི་ཁྱི་སྟོན་མཛད་སོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའྱི་སོ་ནས་ལེགས་པར་ཟྱིན། ། 
   ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ྱིན་འོག་མྱིན་ཐུབ་བསྟན་གྱིང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྔ་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐོག་དཔལ་འབྱི་གུང་སྐྱབས་རེ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དཔ
ལ་བཟང་པོ་མཆོག་གྱིས་གནས་མཆོག་མཚོ་པད འྱི་མཚོ་འགམ་དུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་པ་སྟོང་ཕྲག་བརལ་བར་འབྱི་གུང་
འཕོ་བ་ཆེན་མོ་དང༌། 
གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའྱི་འཆྱི་མེད་དཔལ་གཏེར་གྱི་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་བཀྱིན་ལེགས་པར་སྩལ་ཡོད་པ་དང༌། 
ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥ 
ཐོག་འབྱི་གུང་རོགས་ཆེན་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ར་གསུམ་བདུན་གཅྱིག་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ
་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་བ་བཅས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བའྱི་
རྣམ་དཀར་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱྱིས་ཁབ་པར་མཛད་དོ། ། 
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གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་གྱིས། 
   ༡ 
རང་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་བབ་ཀྱྱིས་ད་ལམ་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་པ་གཅྱིག་གྱི་ས་མྱིག་ཐོན་པར་གསར་འདེམས་
ཀྱྱི་ཆ་རེན་གཤམ་གསལ། ༡ གནས་རྱིམ། 
དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ཁད་ལས་པའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ས་མྱིག་གཅྱིག 
  ༢ ཤེས་ཚད། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ལག་ཁེར་ཡོད་པ་སྟེ་  
ཡང་ན་དེ་དག་དང་མམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ངེས་པར་ཡོད་པ། ༣ ལོ་ཚད། ༢༠༠༥།༤།༡༥ རང་ལོ་ ༤༥ 
ལས་མ་བརལབ། 
   ༤ རྒྱུགས་གཞྱི། 
ཆ་རེན་ཚང་བའྱི་མྱི་འགོ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་ངག་རྒྱགས་ཀྱྱི་ལམ་ནས་དག་འདེམས་ཀྱྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ
། 
   ༥ མས་མོང༌། 
གོང་གསལ་གང་རུང་གྱི་ཤེས་ཚད་ཨང་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་དགོས་པ་ལས་ལས་ཀའྱི་མས་མྱིང་དམྱིག
ས་བསལ་མེད་ནའང་འགྱིགས་ངེས། 
གོང་གསལ་ཆ་རེན་ལྡན་རྱིགས་ནས་དོན་དམ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་ཞུ་འདོད་ཡོད་རྱིགས
་རྣམས་ནས་ཞུ་ཤོག་འདྱི་ག་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང༌། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་དོ་བདག་སོ་སོས་འཚང་དོད་སོར་ ༥ 
རེ་འབུལ་ཞུས་ཀྱྱིས་འགེངས་ཤོག་ནང་གསལ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་འཐུས་ཚང་བཀང་སྟེ། 
༡རང་ྱིད་ཀྱྱི་ད་ལྟའྱི་ཕེད་དཔར་གྱིས་རེ་དང༌། ༢ཤེས་ཚད་ལཀ་འཁེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 
༣འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བཤུས། 
༤གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་མཐུན་གནས་སོད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བ
ཤུས། 
༥བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས
་ནད་རྱིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབས་ལས་འཕེར་ཡྱིན་པའྱི་སན་པའྱི་ངོ་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་ྱིད་ཀྱྱི་འད་དཔར་
མམ་སྦྱར་ལ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ། 
༦གལ་སྱིད་ད་ལྟ་སྱི་སེར་སེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རྱིགས་ཡྱིན་ན་སེ་ཚན་དེའྱི་འགན་འཛིན་ནས་དག
ག་ཆ་མེད་པའྱི་ངོས་སྦྱོར་བཅས་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 
འགངས་མེད་རང་ྱིད་ཀྱྱི་ཁྱུམ་གཞྱིས་དང་སླད་འབེལ་བ་གནང་གནང་བདེའྱི་ཁ་སྦྱང༌། 
ཁ་དཔར་ཨང་གངས་སམ་ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུ
ལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་འཚང་སན་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རྱིགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ཡོད་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་ནས་གོང་གསལ་ཆ་རེན་ཚང་རྱིགས་འཚང་སན་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཚེ་འབུལ་འཐུས་ཆོག
་པ་མ་ཟད་ལོ་ཚད་ཐོག་སྒྲྱིག་གསལ་ལོ་ལྔ་རེ་འཕར་ཆག་ལྷོད་ཡངས་ཡོད། 
འོན་ཀྱང་གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་གང་རུང་ནང་རོད་རྙོག་འཕྲོ་ཅན་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་ལུས་རྱིགས་དང༌། 
གནས་དབྱུང་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས་དགོས་པ་ཡྱིན། 
འཚང་སན་དུས་ཐོག་འབྱོར་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་
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ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བར་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡྱིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མམ་འཁེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འ
གོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ། 
   ༢ 
རང་གཞུང་གྱི་མཛད་རྒྱའྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་འཕར་སོན་དགོས་གལ་གསར་འདེམས་གནང་ཕོགས་གཤམ་གས
ལ། ༡འགན་འཛིན་གཞུང་ཞབས་སེ་ཚན་གཞུང་ཞབས་སེ་ཚན་ཁོངས་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༣ དང༌། 
དྲུང་གཞྱིན་ལས་རྱིགས་ཀྱྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༢༢ ཡོད། 
   དགོས་དངོས་ཆ་རེན། ཀ ཤེས་ཚད། 
ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་རྱིམ་པ་དང་པོའམ་རྱིམ་པ་གྱི
ས་པ། ཡང་ན་དེ་དང་གནས་ཚད་མམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 
དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་ལ་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཐོན་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་གནས་
ཚད་མམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 
   ཁ ལོ་ཚད། ཟུང་དྲུང་དང༌། དྲུང་ལས་གནས་རྱིམ་གྱིས་ཀར་ ༢༠༠༥།༤།༧ བར་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མྱི་ཉུང་ཞྱིང་ 
༣༥ ལས་མྱི་བརལ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
   ག མས་མོང༌། 
ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་དུ་འཚང་སན་འབུལ་མཁན་རྱིགས་ལ་ལས་ཀའྱི་མས་མོང་ལོ་བདུན་ལས་མྱི་ཉུང་བ་དགོས་ཤྱི
ང༌། མས་མོང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་ནྱི། 
ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་གཏོང་བའྱི་ལས་འགན་འཁུར་ལེན་བྱས་པའྱི་མས་མོང་རྱིས་འགོ་གཏོང་
བ་ལས་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུར་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་མྱིང་འཁུར་ཞུས་ཏེ་ལས་དོན་བྱས་པར་མས་མོང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱི
ག་ལ་ངོས་འཛིན་མྱི་བྱེད༌། དྲུང་ལས་གནས་རྱིམ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལས་ཀའྱི་མས་མོང་མེད་ནའང་འགྱིགས་ངེས། 
༢ལས་བྱའྱི་གཞུང་ཞབས་སེ་ཚན་ཁོངས་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༣ དང༌། 
ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༡ གཞོན་དྲུང་ས་མྱིག་གངས་ ༢ བཅས་ཡོད། 
   དགོས་ངེས་ཆ་རེན། ཀ ཤེས་ཚད། སེ་ཚན་འགན་འཛིན་དང༌། 
ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའྱི་གནས་རྱིམ་གྱིས་ཀར་ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སློབ་ཁང་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པའམ་ཡང་ན་དེ་
དང་མམ་པའྱི་གནས་ཚད་ཡོད་པ། གཞོན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་ཐོན་པའམ། 
ཡང་ན་དེ་དང་མམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 
   ཁ ལོ་ཚད། སེ་ཚན་འགན་འཛིནདང༌། ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པའྱི་གནས་རྱིམ་གྱིས་ཀར་ ༢༠༠༥།༤།༧ བར་རང་ལོ་ 
༤༠ ལས་མ་བརལ་བ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། གཞོན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ལ་ ༢༠༠༥།༤།༧ བར་རང་ལོ་ ༣༠ 
ལས་མ་བརལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 
   ༣ རྒྱུགས་གཞྱི། 
རྒྱུགས་བཞེས་ཨང་རྱིམ་སྩལ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་ཟུར་ཡོད་ལྟར་བོད་དབྱྱིན་གྱིས་ཀྱྱི་འབྱི་རྒྱུགས་དང༌། 
ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ། 
གོང་གསལ་ཆ་རེན་ལྡན་རྱིགས་ནས་དོན་དམ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་ཞུ་འདོད་ཡོད་རྱིགས
་རྣམས་ནས་ཞུ་ཤོག་འདྱི་ག་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་དོ་བདག་སོ་སོས་འཚང་དོད་སོར་ ༥ 
རེ་འབུལ་ཞུས་ཀྱྱིས་འགེངས་ཤོག་ནང་གསལ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་འཐུས་ཚང་བཀང་སྟེ། 
༡རང་ྱིད་ཀྱྱི་ད་ལྟའྱི་ཕེད་དཔར་གྱིས་རེ་དང༌། ༢ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་གྱི་ངོ་བཤུས། 
༣འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བཤུས། 
༤གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམ་མཐུན་གནས་སོད་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁེར།ཤོག་གངས་དང་པ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བཤུ
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ས། ༥བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སན་ཁང་ཡོད་ན་དང༌། 
དེ་མྱིན་སན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རྱིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡྱི
ན་པའྱི་སན་པའྱི་ངོ་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་ྱིད་ཀྱྱི་འད་དཔར་མམ་སྦྱར་ལ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ། 
༦གལ་སྱིད་ད་ལྟ་སྱི་སེར་སེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རྱིགས་ཡྱིན་ན་སེ་ཚན་དེའྱི་འགན་འཛིན་ནས་དག
ག་ཆ་མེད་པའྱི་ངོས་སྦྱོར་བཅས་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ 
འགངས་མེད་རང་ྱིད་ཀྱྱི་ཁྱིམ་གཞྱིས་དང་སླད་འབེལ་བ་གནང་བདེའྱི་ཁ་བྱང༌། 
ཁ་དཔར་ཨང་གངས་སམ་ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའྱི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུ
ལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་འཚང་སན་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རྱིགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ཡོད་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་ནས་གོང་གསལ་ཆ་རེན་ཚང་རྱིགས་འཚང་སན་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཚེ་འབུལ་འཐུས་ཆོག
་པ་མ་ཟད་ལོ་ཚད་ཐོག་སྒྲྱིག་གསལ་ལོ་ལྔ་རེ་འཕར་ཆག་ལྷོད་ཡངས་ཡོད། 
འོན་ཀྱང་གཞུང་གྱི་སེ་ཚན་གང་རུང་ནང་རོད་རྙོག་འཕྲོ་ཅན་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་ལུས་རྱིགས་དང༌། 
གནས་དབྱུང་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས་དགོས་པ་ཡྱིན། 
འཚང་སན་དུས་ཐོག་འབྱོར་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་
ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བར་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡྱིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མམ་འཁེར་གྱིས་འབྱོར་ཐོ་འ
གོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ 
ལ། ། 

 
ཤེས་བྱ་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་གྱི་གསལ་བར། 

བོད་གཞུང་ཕྱི་དྱིལ་ཤེས་བྱ་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པོ་པོ་རྣམ་པ་དང༌། 
ཁེད་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་རང་རྱིགས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་དམངས་དང༌། 
ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ཐོག་ཤ་ཚ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་འཛམ་གྱིང་ཁོན་གྱི་བོད་གོགས་རྣམས་ལ་བོད་
རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༢ 
རབ་བྱུང་རྱི་ཟླའྱི་ཤྱིང་བྱ་གནམ་ལོའྱི་རང་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
   འདྱི་ག་ཤེས་བྱ་རོམ་སྒྲྱིག་ནས་འདོན་བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་དང༌། 
ཆབ་སྱིད་བསམ་བློའྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་ཡྱིག་ཆ་གྱིས་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱྱིས་ད་ཕན་ཚད་མཐོའྱི་མཐོང་ཆེན་ད
ང༌། དགའ་མོས་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། 
གསར་གཏོད་ཡར་ཐོན་གྱི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་འདྱི་ག་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དགའ་ས ྐ྄བས་ཀྱྱི་སྐུལ་ལྕག་བླ་མེད་དུ་འགྱུར་བཞྱིན་པ་དང༌། 
རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་མང་ཆེ་བས་གསར་རྱིན་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཡང་ཁེད་རྣམ་པས་སྔར་བཞྱིན་སེམས་ཁུར་དང༌། 
ཤ་ཚ་བའྱི་དགེ་འདོན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་དང༌། འདྱི་ནས་གསར་རྱིན་མེད་ཕུལ་བ་ཕུད། 
འགའ་ཞྱིག་འགྱིམས་འགྲུལ་དང་ལས་འབེལ་དབང་གྱིས་དུས་ཐོག་ཚགས་རྱིན་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་འདུག་ན། 
ཚགས་རྱིག་འབུལ་བསད་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་སན་བསུན་དུ་མ་དགོངས་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ལོ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་གསར་རྱིན་ཁག་རྱིས་རྒྱག་ཡོང་བ་རྣམས་མཁེན་ཆོས་ཀོང་ཆེན་པོར་མངའ་བ་འཚལ། 
ཤེས་བྱ་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ལ།  
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བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་དགེ་རན་འོས་སྦྱོང་གསལ་བསྒྲཉ། 

རང་གཞུང་ནས་ེ་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གྲུབ་ཅྱིང༌། 
སྱིད་བྱུས་དེའྱི་དགོངས་དོན་དུ། 
སྔོན་འགོ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་བར་གྱི་དགེ་རན་ཡོངས་རོགས་དགེ་རན་གྱི་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་དགོས་པ་དང༌། 
འོས་སྦྱོང་དེའང་དེང་རབས་པའྱི་སློབ་ཚན་དང་སློབ་ཐབས་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར། 
སོལ་རྒྱུན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་བྱུང་བའྱི་དགེ་རན་གྱི་མཚན་ྱིད་དང༌། སློབ་མ་སྐྱོང་ཐབས། 
བོད་ཀྱྱི་ཤེས་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཀྱང་ངེས་པར་སློབ་སྟོན་དགོས་པར་གསལ་བ་ལྟར། 

   
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སློབ་གྲྭ་སྱི་དང་ཁད་པར་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་སྔོན་འགོའྱི་འཛིན་རྱིམ་ནས་འགོ་འ
ཛུགས་ཀྱྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་དགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་དགོས་མཁོར། 
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་བའྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་རན་ཚད་ལྡན་གང་མང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སླད། 
དགེ་རན་འོས་སྦྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེར་སེལ་དགོས་པ་ལས། 
ཐོག་མར་སྔོན་འགོ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སློབ་རྱིམ་ལ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ཤྱིང་བསྐྱར་སྦྱོང་དང་གཟབ་ཁྱིད་ཀྱྱི་ངོ་བོ
་ལྡན་པའྱི་དགེ་རན་གྱི་འོས་སྦོང་ཞྱིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ 
བར་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ེ་འདབས་ས་རཱ་བོད་ཀྱྱི་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་གེར་ཁང་དུ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་
སོང་ཞྱིང༌། 
འོས་སོྦྱང་དེ་ཁོངས་དཔེ་སོྟན་སོླབ་གྲྭ་གསར་པའྱི་དགེ་རན་གྱི་དམྱིགས་སོར་ས་རཱ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་འབྱིང་རྱིམ་དགེ་འོས་འ
གྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སེ་ཁག་གཅྱིག་དང༌། 
ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་གཟབ་སྦྱོང་ཆེད་ད་ཡོད་སློབ་གྲྭའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་འོ
ས་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་དགེ་རན་གྱི་སེ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་ཀྱྱིས་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
སྱི་ཚོགས་ཁོད་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་ཚང་ཞྱིང་དོན་གེར་ཡོད་རྱིགས་ལ་ཚུགས་རྒྱུགས་ཀྱྱི་ལམ་ནས་འོས་སྦྱོང་དེ
ར་ཞུགས་རྒྱུར་གོ་སྐབས་སྩལ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
འགངས་མེད་གསལ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང་བཅས་སན་ཞུ་འབུལ་དགོས་ཤྱིང༌། 
དུས་བཀག་རེས་སུ་འབྱོར་བའྱི་སན་ཞུ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
   དགོས་ངེས་ཆ་རེན། ེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་འམ། དེ་དང་མམ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 
ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་དགེ་རན་འོས་སྦྱོངས་གང་རུང་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། 
གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡྱིན་པར་སན་པའྱི་ངོས་སྦྱོར། 
   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བཤུས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
བར་དྱིས་འགངས་དམ་མཆན་འཁོད་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེཝབ་ཀྱྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་ངོ་བཤུས
། 

   
གོང་གསལ་ལག་འཁེར་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ངོ་བཤུས་སྟེང་རང་གཞུང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ་
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ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སློབ་གྲྭ་གང་རུང་གྱི་སློབ་སྱི་བཅས་སུ་རུང་ནས་ངོ་བཤུས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ངོ་བཤུས་མ་ཡྱིན་པར་དག་མ
ཆན་མཚན་རགས་ངེས་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ལ། །  
  ༑གལ་ཆེའྱི་ནོར་བཅོས། འདྱི་ག་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་ནས་འདོན་སེལ 
ཞུས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་ཤོག་གངས་ ༩ བཅད་ཁ་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་འཕྲེང་བཅུ་བར་བྱབྱ 
ཕྱི་ཚེས་ ༨ ྱིན་གྱི་ཕྱི་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་སེར་བྱེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཆོས་རྭའྱི་མཚན་འབུད་དམ་བཅའ་ཆེན་མོར་སན་ཞྱིབ་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་
བཤད་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱྱིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྟར་བརལ་རགས་བགོ་གེང་གྱི་མཆོད་སྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཕུལ་བར་བྱབྱཞེས་
འཁོད་པ་དེ་ 
བྱབྱཚད་མའྱི་གཞུང་ཆེན་ལ་བརལ་རགས་བགོ་གེང་གྱི་མཆོད་སྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཕུལ་བ་བྱབྱཞེས་པར་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ད
ང༌། འདྱི་ནས་འགོད་ནོར་ཤོར་བར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རོམ་སྒྲྱིག་པས། ། 

 

 

 

 

 


