
བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས་ལ་དཔྱད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་
ལ་ཕན་ངེས་པའི་དོན་ཚན་འགའ་ལ་རགས་ཙམ་གེླང་བ། 

“མེས་པའི་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཡོན་ཏན་འདི་ད་རུང་གསོན་འདུག” 
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 

 
གེླང་གཞི། 

དགྲ་ཤ་རྐྱང་རྐྱང་བླངས་ན་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིྱ་བདེ་སྐྱིད་ལས་མེད་ལ། འོན་དེ་དྲང་བདེན་བསྐྱང་ན་སྤྱི་ 
ཚོགས་སུ་ཡུན་རིང་བའི་བདེ་འཇགས་ངོ་མ་ཞིག་དངོས་སུ་སྲུང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་ཞིག་གསི་
གསུངས་པ་བཞིན།1 དགྲ་ཤ་ལེན་རེས་བྱས་ན་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིྱ་བདེ་སྐྱིད་ལས་མེད་ལ། ད ་  ་ཕན་ 
ཚུན་དྲང་བདེན་བསྐྱང་རེས་བྱས་ན། གོྱད་ཡ་གཉིས་པོ་མ་ཟད་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཡུན་རིང་པ འི་བདེ་འཇགས་ 
ངོ་མ་ཞིག་དངོས་སུ་    ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། བོད་པའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཀྱང་དྲང་བདེན་ སྲུང་རྒྱུ་གལ་ 
ཆེ་ཚུལ་ཤེས་པའི་    ་ཀིྱས་གནའ་ནས་བཟུང་  ། ཁིྲམས་ནི་དྲང་བདེན་སྐྱོང་བྱེད་ཀིྱ་ཡོ་བྱད་གཙོ་བོ་ 
ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་   ་པས། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་གནའ་བཙན་པའི་སྐབས་སུ་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ད་བར་ 
དུ་བོད་ལ་གོམས་པའི་ཁིྲམས་ལུགས་འདི་ སྲུང་བའི་ཡུལ་ཁ་ཤོག་པ་མ་གཅིག་ན། ལ་ལར་ཡིག་ཐོག་ 
གམ་ལ་ལར་ཡིག་ཐོག་མིན་པའམ། ཡང་ན་ལ་ལས་སྤྱིའམ་བྱེ་བྲག་གི་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ སྲུང་སྟེ། 
གང་ལྗར་ཡང་ཁིྲམས་ལུགས་འདི་བོད་མ ་ཡོངས་ཀིྱས་བརིྩ་སྲུང་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ་ཞིག་ཏུ་གུྱར་ནས་ནང་
ལོྐག་འགུྱར་སེམས་ཀིྱ་གཏིང་དང་ཕྱི་རུས་པ་ཤ་ཁྲག་ ད  ་བཅས་ཀིྱ་ལུས་གསིང། ཞལ་ རྗོད་པ་ངག་ 
གི་སྦྱོར་བའི་འགུྱར་སྟབས་ཀིྱ་ཁུག་ཏུ་འཐིམ་འདུག་པས། ད་ལྗའི་ཀྲུང་གའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ནང་ལ་ 
                                                 
1 མཁས་པ་འདི་ནི་  ་  ་༢༠༠༩ ཟླ་༨པའི་སྒྴོན་ལ་CCTV རུ་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་གླེང་སྟགེས་སུ་ཁྲིམས་མཁས་ 

ཞིག་གིས་དེ་ལྗར་གསུངས་བུྱང་། གཞུག་ནས་ངས་དྲ་ཚིགས་སུ་ཡང་ཡང་བཙལ་ཡང་ཁོང་ག་ིམཚན་དེ་བཙལ་མ་ 
ཤེས། མཆན་འདིའི་མ་ཡིག་གི་རྒྱ་སྐད་ན་ི复仇只能带来一时的快感，而维护正义却能给 
整个社会带来永久和真正的和平（安定？）ཞེས་གསུངས་བུྱང་། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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མཚོན་ནའང་། བོད་འབངས་སུ་གོམས་པའི་ཁིྲམས་འདི་སྟོད་དབུ་གཙང་དང་སྦྶད་མདོ་ཁམས་ཀིྱ་ཡུལ་ 
ཀུན་དུ་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་གི་རྣམ་པའི་སྒློ་ནས་མ་ཉམས་པར་གནས་ཞིང་། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རིག་ཀྱང་རྒྱུན་ 
ཡུན་རིང་ཞིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད་ཚུལ་དངོས་འདི་བོད་རང་གི་དེབ་ཐེར་ 
ཁུངས་བཙུན་པ་དག་  ་འཁོད་པ་བཞིན་ཀུན་གིྱ་སྤྱན་ལམ་དུ་སྒྵོན་མེད་གཤམ་ན། རང་ཅག་གངས་རིའི་ 
ར་བས་བསྐོར་བའི་ཡུལ་འདིར། གནའ་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པའི་དུས་སུ་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་ 
གཙང་མ་བཅུ་དུྲག། ཁིྲམས་ཡིག་ཆེན་མོ་དུྲག་སོགས་གཞིར་གུྱར་ནས་ཁོད་སོ་དུྲག་གཏན་ཕབ་བྱུང་བ་ 
ནས་བཟུང༌། རྒྱལ་པ ་དང་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གིས་རང་གི་དུས་རབས་དང་དོན་དངོས་ལ་མཐུན་པའི་ 
ཁིྲམས་ལུགས་ལེགས་པར་ཕབ་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་བློན་པོ་མགར་སོགས་ལ་བཀའ་ 
ཕབ་ནས་སྤྱི་ལོ་༦༤༡ཙམ་ལ་བཟོས་པའི་ཁོད་སོ་དུྲག་དང༌། སྤྱི་ལ་ོ༡༣༥༤ ་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཡོངས་ 
ལ་དབང་ སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་དབང་ཐོར་ནས་སྡེ་སྲིད་ཕག་གུྲ་བས་བོད་ལ་དབང་ སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་ 
དབང་དངོས་སུ་འཚུགས་པ་དང༌། ཏཱ་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིྱས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་ 
ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་གཡུ་འབྲུག་སྒྲོག་པའི་ཞལ་ལེྕ་བཅོ་ལྔ་ཞེས་པ་དང༌། སྤྱི་ལོ་༡༦༡༨ལ་གཙང་པ་རྒྱལ་ 
པོས་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་དང་དུས་མཚངུས་སུ་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་དུྲག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་
པ་དང༌། སྤྱ་ིལ་ོ༡༦༤༢ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བོད་ཡོངས་ལ་ཆོས་སྲིད་ཀིྱ་དབང་ 
མཛད་ནས། དགའ་ལན་ཕོ་བྲང་གི་འགོ་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་གསུམ་གཏན་ 
འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། སྤྱི་ལ་ོ༡༦༨༡ལ་གནས་དུས་ཀིྱ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་སྡེ་སྲིད་ 
སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་དྲང་ཐིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་ཁིྲམས་ 
ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་ཅན་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་བཅས་སོ། དེ་མིན་བོད་ལ་ཁིྲམས་ལུགས་བྱུང་ཟིན་ 
པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མའི་ཁོྲད་འདིར༌སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་སྐབས་སོ་སའི་རང་ཉིད་ཀིྱ་ཁིྲམས་ལུགས་དགོས་མཁའི་
ཆོས་ཉིད་ལྗར། མཐའ་སྐོར་གིྱ་ཁིྱམ་མཚེས་མི་རིགས་དང་སྣ་མི་འདྲ་བའི་འབྲེལ་ ་མང་པོ་འཚུགས་ཏེ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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རྒྱ་དཀར་ནག་དང་སོག་ཡུལ་བཅས་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས། རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་བཅས་ 
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བསྡུ་ལེན་བྱས། ལྷག་པར་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གིྱས་བོད་ཡོངས་ལ་ཆོས་ 
ལུགས་དང་རིག་གནས་ཐད་ནས་རྩ་བའི་གོ་གནས་བཟུང་   ་ཆད་ནང་ཆོས་འདི་བོད་རང་གི་ཡུལ་སྲོལ་
གོམས་འདིྲས་ཤིག་ཏུ་གུྱར་ཏེ། དུས་ཡུལ་སོ་སའི་ཁིྲམས་སྲོལ་གིྱ་ནང་དུ་ནང་བསྟན་གིྱ་ཤུགས་རེྐྱན་རྒྱ་ 
ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་སྒློ་ནས་ཐེབས་པས། ཁིྲམས་ལུགས་ཉིད་དེ་སྐབས་སོ་སའི་ཁྱད་ཆོས་ལན་པའི་ 
མ་ལག་ཆགས་ནས། ས་གནས་རང་བཞིན་གིྱ་དམངས་ཁོྲད་ཁིྲམས་སྲོལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་རེའང་གུྲབ་ 
ཡོད་རུང་། ནང་དོན་རིག་པ་འདི་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་གིྱ་རིགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་གཞི་འཛིན་སའམ་སྲོག་ 
ལྗ་བུ་ཞིག་ཏུ་གུྱར། ཁིྲམས་ལུགས་འདི་དག་ནི་དབང་ སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གིྱ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀིྱ་ཡོ་བྱད་ 
དུའང་གུྱར་ཡོད་རུང༌། འདིས་སྒྵིང་སྟོབས་དང་བློ་སྟོབས་ཟུང་དུ་ལན་པའི་བོད་མ ་ མ ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ 
ཀིྱ་རྒྱུན་ཡུན་རིང་ཞིང་། ཐུན་མིན་གིྱ་ཁིྲམས་ལུགས་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ 
ཁིྲམས་དགའ་ལུགས་དགའི་མིའི་རིགས་ཞིག་ཡིན་པའང་མཚནོ་ལ། སྐབས་སོ་སའི་སྲིད་ཁིྲམས་ལ་ཆ་ 
རྒྱུས་ཡོད་ན། བོད་ཁིྲམས་ཀིྱས་བོད་ནང་ཁུལ་དུ་བདེ་འཇགས་ཡོང་སྤྱད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ 
མ་ཟད། བོད་ཡུལ་གིྱ་མི་དང་མིའི་བར་དང་། ཡང་ན་བོད་ཡུལ་གིྱ་མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན། རྩྭ་རིྩ་ 
ཤིང་ཆུ་བརླན་གཤེར་ཀུན་གིྱ་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ཅུང་བདེ་འཇམ་གིྱ་རྣམ་པ་དང་མཛའ་བརེྩ་ཡོང་ཡོད་སྤྱད་
ཀིྱ་རྒྱུ་མཚན་ལའང་གོ་བ་གསར་པ་ཞིག་བརྙེད་སྤྱད་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་ལུགས་ 
འདིའི་ངོ་བོ་དང་ཕན་ཡོན་ཤེས་ནས་བེད་སྤྱོད་གང་ལེགས་ཤིག་ཐུབ་ན། རང་རེའི་མེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ 
འདི་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་གཏན་སྲུང་ཐུབ་ཞིང་བཙན་དུ་སྐྱོབ་པ་དང་། ཐ་ན་འཛམ་བུ་གིླང་འདིའི་ཞི་བདེ་ 
ལའང་ཕན་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོགས་པར་གདོན་ཟ་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤིག་རེད་སྒྵམ། དེ་བས་ན་བོད་ 
ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་རིག་གནས་གསོན་པོ་དེ་བོད་ཡོངས་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་གཤིན་སར་འཐིམ་ནས་བོད་མི་ 
རིགས་ཀིྱ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡོངས་ཀིྱ་སྤྱོད་པའི་ཚད་གཞིར་གུྲབ་ནས་བོད་པ་འདི་འཛམ་བུ་གིླང་གི་
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མིའི་རིགས་ཀིྱ་ནང་དུ་ད་བར་དུ་དངོས་སུ་གསོན་ཉམས་རྡོ་རེྗ་ལྗ་བུར་ཆགས་འདུག་ཐུབ་སྤྱད་ཀིྱ་ནང་གི་ 
རྒྱུ་དང་ཕྱིའི་རེྐྱན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུའང་གུྲབ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པ ར་ཤེས་ཐུབ་པ་རེད། 

 
དང་པ ། བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་འདི་ཕབ་བྱུང་ཐུབ་པའི་རྩ་བའི་རྨང་གཞི། 

གཅིག། བོད་བཙན་པའི་སྲིད་ཁིྲམས་སུ་འབངས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་། 
བོད་ཀིྱ་བཙན་པོས་དམངས་ལ་བྱམས་པས་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བའི་རང་བཞིན་དུ་འབངས་ལ་ཞབས་ 

ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་གནའ་ནས་དར་ཞིང་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རིག་ཀྱང་རྒྱུན་ 
རིང་དུ་གནས་ཡོད། སྒྴོན་གིྱ་ལོ་རྒྱུས་དག་ལས།2 དང་ཐོག་བོད་ཀིྱ་ཡུལ་འདིར་མ་སང་སྤླུན་དགུས་ 
དབང་བསྒྱུར་བ་དང། རྒྱལ་ཕྲན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། སིལ་མ་བཞི་བཅུ། ཡང་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་ཀིྱས་དབང་ 
བསྒྱུར་བ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་ལས། གངས་ཅན་བོད་ཀིྱ་ཡུལ་འདིར་གནའ་གཉའ་ཁིྲ་བཙན་པའི་སྒྴོན་ 
ནས་དབང་བསྒྱུར་མཁན་མ་སང་སྤླུན་དགུ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་ཡང་དུ་མ་བྱུང་ཡོད་པས་སྒྴར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
དང་དབང་སྒྱུར་མཁན་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཁིྲམས་ལུགས་ཀྱང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གསལ་པ ར་བཀོད་མེད་
རུང་དངོས་སུ་ཡོད་དགོས་པ་རྗེས་སུ་དཔག་ནུས། གལ་ཏེ་དབང་སྒྱུར་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ལ་ 
སྲིད་སྐྱོང་གི་ཁིྲམས་ལུགས་གང་འོས་ཤིག་མེད་ན་དེ་དག་གི་མིང་ཙམ་ཡང་ཡོད་ག་ལ་སྲིད། རྒྱལ་ཁབ་ 
ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་རང་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ཁིྲམས་དང་ལས་ཀའི་སྒྲིག་གཞི
                                                 
2 མཁས་པ་ལེའུ ་  མ ་པའ ་ལེའུ་ཆོས་འབུྱང་རྒྱས་པ། ཤ༢༢༡ནས༢༢༦ ནང་གསལ། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ 
   ་  མ ་པའ ་དེབ་ཐེར་སྒྴོན་པོ། ཤ༥༩ནང་གསལ། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ ་  མ ་པའ ་དེབ་ཐེར་དམར་པོ། 
ཤ༣༣ནང་གསལ། དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་   ་  མ ་པའ ་བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང། ཤ༡༠ནང་ 
གསལ། ཆབ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་དང་ནོར་བྲང་ཨུ་རྒྱན་   ་  མ ་པའ ་བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་རགས་རིམ་གཡ་ུཡི་ 
ཕེྲང་བ། ཤ༣༠ནང་གསལ། ནམ་མཁའ་ནོར་བུ ་  མ ་པའ ་བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་ལས་འཕོྲས་པའི་གཏམ་གཡུང་དྲུང་ 
ནོར་བུའི་དོ་ཤལ། ཤ༣༠ནང་གསལ། 
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་རེ་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག ཡིན་ནའང་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁིྲ་བཙན་པའི་སྐབས་ཀིྱ་ཁིྲམས་དང་ལས་ཀའི་སྒྲིག་ 
གཞི་གསལ་པོར་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བས། སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་ 
བཤད་མ་ཐུབ་ནའང༌། ལེའུ་ཇོ་སྲས་ཀིྱ ་མཛད་པའི་ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་ལས།3 དེ་ནས་ཡུམ་བུ་བླ་སྒླང་ 
དུ་གཤེགས་ཏེ། ཡེ་ནས་4མཐོ་བ་ལ། ཕྱག་ཚང་ལོྷ་དང་སྒྵགས། དེ་ནས་ཕྱིང་བ་སྟག་རེྩར་བྱོན་ཏེ་ 
དར་དཀར་གིྱ་ཡོལ་བ་དགུ་རིམ་5བགིྱས་ནས། བླའི་སྐུ་ཡ་རབས་རྣམས་ཀིྱས་བསྐོར་ནས། གཙིག་ལག་ 
གི་ཐང་ཁིྲམས་ནི་ལྷའི་ལུགས། སྒྲུང་6དང་ལེའུ་7ཙམ་ནི་བྱུང༌། དགོངས་པ་འཕྲུལ་8གིྱ་རས་9ཆགས་ 
པས། གསང་གོྲས་རྣམ་གསམུ་10གིྱས་ཕྱི་ནང་གི་དམིགས་11ཕྱེ། མི་ལ་ཆད་རྣམ་གཉིས་དང་བཞེད་ 
རྣམ་ལྔས་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་བཅས། ཡིག་ཚང་སྡེ་དགུ་དང་དཔའ་མཚན་རྣམ་བརྒྱད་བཀའ་རིམ་པར་གནང་ 
སྟེ། འཛམ་བུ་གིླང་ན་མཐའ་བཞི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཡང་དཔྱ་འབུལ་ལོ།། ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་ལས་རྒྱལ་སྲིད་ 
སྐྱོང་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཁིྲམས་དང་ལས་ཀའི་སྒྲིག་གཞི་བཅོས་ཡོད་པ་གསལ་ཏེ། དར་དཀར་གིྱ་ 
ཡོལ་བ་དགུ་རིམ་བགིྱས་ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་ལ་དཔྱད་ན། རྒྱལ་པོ་གཙོས་པའི་སྐུ་འཁོར་མཐོ་རིགས་ 
རྣམས་ཀིྱས་ཕྱིང་བ་སྟག་རེྩར་གནས་བཅསོ་ཏེ་ཁིྲམས་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་བ་ལ། བློན་པོ་རྣམས་ 
                                                 
3 ལེའུ་ཇོ་སྲས་   ་  མ ་པའ ་ལེའུ་ཆོས་འབུྱང་། ཤ༡༠༢ནང་གསལ། 
4 དང་པོའམ་ཐོག་མ་ལ་གོ 
5 ཁང་སྒླའི་ཡོལ་བ་དགུ་རིམ། 
6 སྒྴོན་གྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཉམས་མོྱང་། 
7 གྲོང་ཚིག་མ་ཡིན་པར་གབ་རྒྱན་གྱི་ཚིག་གིས་སྦྵོས་པ། 
8 བོླ་གྲོས་ཀྱི་འཕུྲལ་གྱིས། 
9 སོ་སོར་རེས་སུ་ཕེྱ་བ། 
10 གསང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིྱ་གསང་ཡིག་དང་།  གསང་གྲོས་རྣམ་གསུམ་ནི་ཕིྱ་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གསང་གྲོས་ལ་གོ། 
11 དམིགས་ཡུལ། 
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ཀིྱས་ཕྱི་ནས་རིམ་པར་བསྲུངས་ཏེ་གཞན་གིྱ་འགུྲལ་ལམ་འགོག་གིན་ཡོད་པའི་དོན་དུ་ངེས་ཏེ། དགུ་ 
རིམ་མམ་རིམ་པ་དགུ་ཞེས་པ་ནི་རང་རེ་བོད་ཀིྱ་ཁ་སྐད་ཀིྱ་གོམས་སྲོལ་དུ་ཤིན་ཏུ་ནན་པའི་སྒློ་ནས་དམ་
རྒྱ་བྱས་པའི་དོན་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱ་རིམ་པ་དགུ་བཏབ། ཡོད་དགུ་ཐམས་ཅད་ལྗ་བུའོ། འདིར་བོད་ཀིྱ་ལོ་ 
རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པདྨ་རྭ་གའི་ལེ་མིག་ཏུ་གཙུག་ལག་གི་ཐང་ཁིྲམས་ནི་ལྷའི་ལུགས་ཞེས་པ་སྒྴར་གཡུང་དུྲང་
བོན་གིྱ་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ལུགས་རྣམས་དེ་གར་རང་གཏན་འཇགས་བྱས། མི་ལ་ 
ཆད་རྣམ་གཉིས་དང་བཞེད་རྣམ་ལྔས་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་བཅས་ཞེས་པའི་ཆད་ནི་བཅད་པའི་དོན་ཡིན་པས་ན་
བཀའ་ཡིས་བཅད་པ་གནང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་བཟང་ལ་ནོར་གིྱ་དཔའ་དར་དང་བསྟོད་ 
པའི་སྒྴགས་བརོྗད་བགིྱད་པའི་བཀའི་བཅད་པ་དང༌། ཉེས་ཅན་དང་ངན་པར་ལུས་ལ་གཅོད་བརྡུང་དང་ 
ནོར་ལ་འཕྲོག་ལེན་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་བཀའི་བཅད་པ་སྟེ། རྩ་བའི་ཁིྲམས་སྲོལ་གཉསི་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་ 
པའི་སྲིད་ལ་ཕན་པའི་བཞེད་ལྔའམ་ལུགས་སྲོལ་ལྔའི་ཁིྲམས་ལགུས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་12 འགེྲལ་བ་མདོ་ 
ཙམ་དང་ཁིྲམས་ཀིྱ་མིང་ཙམ་འཁོད་པ་ལས་ཡིག་ཆ་གསལ་པོ་མ་མཐོང་རུང་འབངས་ལ་བྱམས་པའི་ 
ཆེད་དུ་དཀར་ནག་བདེན་རུྫན་བཟང་ངན་གིྱ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་ཁིྲམས་ཕབ་བྱུང་། 

བོད་བཙན་པའི་སྐབས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་རིག་གནས་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་ཁོྲད་ཀིྱ་ 
གལ་ཆེན་གིྱ་དུས་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དང་ཐོག་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་འགའ་ལ་དཔྱད་ན། 
བོད་ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་རིག་གནས་ཀིྱ་འགོ་ཁུངས་ནི་བོད་ཀིྱ་རང་སའི་ལོ་རབས་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ལ་བརྒྱུད་
ནས་བྱུང་བའི་མི་དང་མིའི་བར་གིྱ་སྒྲིག་གཞིའི་སྲོལ་ལུགས་ཀིྱ་གཤིན་ས་ཡིན་ཞིང་། སྲོལ་ལུགས་ 
འདིའི་གཞི་རྩ་ནི་ཕན་   ་བརེྩ་ཞེན་ཆགས་ས་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་སྒྲིག་གཞིའི་ 
ནང་གི་གོང་རིམ་གིྱ་འགན་འཁུར་བ་རྣམས་ཀིྱས་རང་ཉིད་ཀིྱ་སྲདི་དབང་ཐུབ་པའི་གཞི་འདི་དམངས་ལ་ 
                                                 
12 ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་   ་  མ ་པའ ་བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་སྤྱི་དོན་པདྨ་རྭ་གའི་ལེ་མིག  ཤ༡༥༠ ནས་ ༡༥༡ནང་ 

གསལ། 
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བྱམས་རྒྱུར་ཐུག་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་བོད་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་འདི་མ་ཐོར་བར་ད་བར་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་ལས་གོ་ 
ཐུབ། སྤླུ་རྒྱལ་བཙན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཀྱང་དེ་ལྗར་འདོད་ནས་བཙན་པའི་སྐབས་ཀིྱ་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་ 
བའི་རང་བཞིན་དུ་འབངས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད་པ་མངོན་པ་དེ་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་
ལས།13 

རྣམ་གསུམ་དུ་ནྀ་གནམ་རྀམ་པ་བཅུ་གསམུ་གྀྱ་སྟེང་ན། ཁྀྲ་བར་ལ་བདུན་ཚྀག། ཤེས་བགྀྱ།། 
གནམ་གྀ་ལྷལས། ས་ག་དོག་དུྲག་དུ། །འགེྲང་འགོ་ནག་གྀ་རྗེ་མྱེད་གྀ་རྗེ། །དུད་རྔོག་ཆག་བླ་མྱེད་ཀྀྱ་ 
བླར།། བློན་པོ་ལོྷ་རྔེགས། ཆེམ་པོ་མཚེ་གཅོ། ཕྱག་ཚང་ཤ་སྤླགུ། ། མྱྀ་རེྗ་ལྷ་དང་བདུད། །དུ་བརྒྱྀས་ 
ནས། ཡུལ་བོད་ཀ་གཡག་དུྲག་དུ་བྱོན་ཞེས་མཆྀ། །གང་ལགས་ཀྱང་མྱྀ་མངོན་སྟེ།། གདུང་སྤླུ་བོད་དང་ 
སྤླུ་རྒྱལ་དུ་གསོལ།། ཞེས་གསངུས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ (P.T. 1286 III) ན། 
བོད་ཀ་གཡག་དུྲག་གྀ་རྗེར་གཤེགས་སོ། ཐོག་མ་ས་ལ་གཤེགས་པ་ཡང༌།  གནམ་མཐའ་འོག་གྀ་རྗེར་ 
གཤེགས་པས།  གནམ་གྀྱ་ནི་དབུས། ས་འྀ་ནི་དཀིྱལ།  གྀླང་གི་ནི་སྒྵིང་པོ། གངས་ཀིྱ་ནྀ་ར་བ། ཆུ་བོ་ 
ཀུན་གིྱ་ནི་མགོ་བོ།། རི་མཐོ་ས་གཙང་། ཡུལ་བཟང་། མྱི་འཛངས་ཤིང་དཔའ་རུ་སྐྱེ།  ཆོས་བཟང་དུ་ 
བྱེད། རྟ་མགོྱགས་སུ་འཕེལ་བའྀ་གནསུ། ཚུལ་གིྱས་བདམས་སྟེ་གཤེགས་སོ། རྒྱལ་པོ་གཞན་དང་མྱྀ་ 
མཚུངས་པའི་ཆོས། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ (P.T. 1287 III)ན། 
འུང་ནས་ཟྀང་པོ་རྗེ་སྟག་སྐྱ་བོ་ལྗ་ཞིག། ཇྀ་ལ་ཡང་ལོག་པ་གཤྀན་པྱོགས་ཤེ་དག་བྱེད་དེ།། ཉེས་པ་ནྀ་ 
ལེགས་པར་བཅུག། ལེགས་པ་ནི་ཉེས་པར་བཅུག་གོ། འཛངས་པ་སྒྵིང་ཉེ་བ།། ལེགས་པ་འི་སྲིད་བྱས་ 
བློ་བསྟན་པ་ནྀ་མྱི་ཉན།། མྱྀ་གཅམ་བུ་གསགྀ་ངོ་ཟ་རི་བྱེད་པ་འྀ་ཚིག་ནི།། ཆེད་དུ་ཡང་ཉན་ཏོ།། མྱྀ་འདྀ་ 
ལེྗ་བུའི་ཡུས་བྱུང་ངོ།། མྱྀ་འཛངས་པ་དྲང་མཁྲང་བྱེད་པ་དང། དཔའ་བོ་ཆུ་གང་བྱེད་པ་ལ་སྡང་སྟེ། 
                                                 
13 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་   ་  མ ་པའ ་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀིྱ་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ཤ༡ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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རྀ་མོ་བསྐྱུངས༌།། མ་འོས་བའྀ་ཆད་པ་ནྀ་ནན་ཆེ་འོ།། མྱི་མཁའོ་བ་འྀ་ལས་ཀིྱ་སྣ་གྲངས་ནྀ་མངས་སོ།། 
འུང་ལྗར་ཟྀང་པོ་རྗེ་སྟག་སྐྱ་བོ།། ཆོས་ལོག་ཆིང་སྲྀད་གུྱར་པས།། རྗོ་བོ་ཉེས་དགུའ་བྱེད་པའ།། མྱྀ་ཆིག་ 
གིས།། མཐོང་ཡང༌།། ཉེ་པ་འྀ་བློ་གདབ་དུ་མ་འོས་པ་འྀ་ཆད་པ་ནན་ཆེས། ཚིག་དྲག་གྀས།། ཇི་ག་ 
སུས་ཀྱང་བློ་གདབ་མ་ཕོད་དོ། རྗོ་བོ་ནྀ་བླ་ན་གཐུམ་མོ།། ཁོལ་པོ་ནྀ་འོག་ན་སྐྲག་གོ།། རྗོ་བོ་ནི་ བླ་ན་སྦྴོ།། 
ཁོལ་པོ་ནི་འོག་ན་གྲམ་མོ།། གཆྀག་ལ་གཆིག་སྒྵིང་མྱྀ་བརྟན་ཏེ།། ཐ་དད་དུ་སེམས་སོ།། ཇོ་བོ་ཟིང་པོ་ 
རྗེ་ངན་ཞན་ཏེ།། ཇྀ་ལ་ཡང་ལོག་པ་གཤྀན་ཕྱོགས་ཉེས་དགུ་བྱེ་པས།། ཡུལ་གིྱ་སྲིད་ཀྱང་དམའས་སོ། 
མྱྀ་ཡོངས་ཀྱང་རོྗ་བོ་ལ་འཁང་ངོ།། འུང་ནས་ཟིང་པོ་རྗེ་སྟག་སྐྱ་པོ་འི་བློན་པོ།། མཉན་འཛྀ་ཟུང་ནག་ 
པོས།། རྗོ་བོ་ལ་གསོལ་པྰ།། རྗོ་བོ་ཇི་ལ་ཡང་ལོག་པ་གཤྀན་ཕྱོགས་མཛད་པས།། སྐོལ་གྀྱ་སྲིད་ནྀ་སྲིད་ 
དུ་མ་རུང་། ཆོས་ནྀ་ཆོས་སུ་མ་རུང་སྟེ། ཡུལ་གིྱ་མྱི་དབུལ། ཉམས་ཀྀྱ་སྲིད་དམའ་སྟེ། ན་མོ་བརླག་ཟིན་ 
ན་ཇྀ་ནོངས་ཤེས་གསོལ་ནས། འུང་ནས། ཟྀང་པོ་རྗེ་སྟག་སྐྱ་བོ་ཉན་དུ་མ་རུང་སྟེ།། འདྀ་སྐད་ཟེར་བ་ཉེས་ 
སོ་ཞེས།། འཛྀ་ཟུང་བློན་པོ་ལས་པྱུང་ངོ། འུང་ནས་འཛྀ་ཟུང་མ་རངས་སྟེ།། ཟྀང་པོ་རྗེ་ཁྀྲ་པང་སུམ་ལ་ 
ལྗས་ནས།། ནག་པོ་འཁུས་ཏེ། སྐྱ་བོ་བསད། དེྲ་འུ་རྒལ་ཏེ་བསེའ་སྒླ་བཆག་གོ།།། ཞེས་གསུངས་པ་ 
དང་། ཡང་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་(P.T.1287 III)ན། ཙེང་སྐུ་གཆིག་པུ་པྱི་ན་ཚུར་སྦྵ་སྟེ། ཆབ་ 
ཆབ་ནྀ་ཕ་རོལ་ན།། ཡར་ཆབ་ནྀ་ཕ་རོལ་ན།། མྱྀ་འི་ནི་མྱྀ་བུ་སྟེ།། ལྷ་འི་ནི་སྲས་པོ་བཞུགས།། རྗེ་བདེན་ 
ནི་བཀོལ་དུ་དགའ།། སྒླ་བདེན་གིྱས་ནྀ་བསྟད་ན་དགའ།། ཞེས་སྒྵིང་ལ་སེམས་པ་ཁར་ཏོར་ཆེས་བྱུང་ 
ནས།། དབྱི་ཚབ་སྡུན་ན་འགོྲ་བ་འྀ་རྣ་བར་ལྷངས་ཤེས་ཐོས་སྟ།ེ། དབྱི་ཚབ་ཀྱིས་ཚྀག་དེ་ཏོག་ཅེས་བླངས་ 
ནས།། ཙེང་སྐུ་ཀོྱད་ཟེར་བ་ལསབདེན་པ་མྱེད་དོ།། ཁོ་བོ་ཡང་འདི་ལས་མ་རངས་པ་མྱེད་ཀིྱས།། ཁོྱད་ 
སེམས་པ་དང་མྱི་འདྲའ་རེ་ཞེས་མནའ་བོར་རོ།། ཞེས་གསངུས་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་བོད་ལ་ནང་བསྟན་ 
མ་བྱུང་བའི་གོང་ལའང་བོད་ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་རིག་གནས་ཀིྱ་འབྱུང་ཁུངས་རེྗ་ཡིས་འབངས་ལ་བྱམས་ 
དགོས་རྒྱུའི་ཐད་ནས་གོ་སླ་བ་དང་། འདིའང་བོད་ཀིྱ་བཅའ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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རྨང་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་ཀྱང་།14 ཆོས་ཀིྱ་རྒྱལ་པོ་མེས་དབོན་གིྱ་རིང་ 
ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་རྒྱལ་ཁིྲམས་ཆོས་བཞིན་སྤྱད་པ་དང་མཐོ་བའི་གཉའ་ནས་གནོན་ཅིང་དམའ་བ་ཐབས་ 
ཀིྱས་སྐྱོང་བའི་བཀའ་ཁིྲམས་ཀིྱ་སྲོལ་བཟང་པའི་འོད་སྣང་སྲིད་རེྩའི་བར་དུ་ཁྱབ་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀིྱ་པུཎྡ་ར  ་
ཀ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ་བར་སྐབས་སུ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱལ་པའི་ལུགས་ཀིྱ་བསྟན་བཅསོ་སོགས་ 
ལེགས་བཤད་མང་པའི་ནང་དུའང་རེྗའི་ལས་ཀ་འབངས་ལ་བྱམས་དགོས་ཚུལ་སོགས་ནན་ཏུ་གསུངས་
པ་བཞིན་ནོ། 

 
གཉིས། བོད་ཀིྱ་བཙན་པའི་སྲིད་ཁིྲམས་སུ་ཞལ་ལེྕ་དྲང་པོར་གཅདོ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་། 

བོད་ཀིྱ་བཙན་པོས་དམངས་ལ་གཅེས་པས་ན་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཞལ་ལེྕ་དྲང་པོར་
གཅོད་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཟུང་། སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོ་ཞེས་པའི་སྲངོ་ནི་འཁོྱག་གུག་ཡོ་བ་སོགས་ཀིྱ་རྣམ་པ་ 
ལས་དྲང་པོར་བྱེད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྲང་པོར་གཅོད་པ་ནི་སྲིད་ཡོངས་ཀིྱ་གཞི་རྩ་ཡིན་པས་ 
བཙན་པའི་སྐབས་ཀིྱ་སྲིད་ཀིྱས་གནད་དེ་ཟིན་འདུག ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་(P.T. 1287 VII)ལས། 
༄།། རྒྱལ་འདྀ་འི་རིང་ལ།།15 ཞང་ཞུང་གྀ་རྒྱལ་པོ་ལ་དྲངས་སྟེ། ཆབ་སྲིད་མཛད་ནས།། ཞང་ཞུང་ 
གྀ་རྒྱལ་པོ་ལྀག་མྱི་རྷྱ་སྲིད་བརླག་སྟེ།། ཞང་ཞུང་ཐམས་ཆད་འབངས་སུ་བཀུག་གོ།།    ་དང ། 
ཡང་ཡིག་རྙིང་ད ་ལས། བླ་ན་རེྗ་སྒླམ་ན། ཁྀྲ་སྲོང་བརྩན། འོག་ན་བློན་འཛངས་ན་སྟོང་རྩན་ཡུལ་ཟུང༌། 
རྗེ་ནྀ་གནམ་རི་པྱྭ་འྀ་ལུགས།། བློན་པོ་ནི་ས་འྀ་ངམ་ལེན་གིྱ་ཚུལ།། མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་འི་རེྐྱན་དུ། ཇྀ་དང་ 
ཇརི་ལན་ཏེ། པྱི་འི་ཆབ་སྲིད་ནྀ་པྱོགས་བཞྀར་བསྐྱེད།། ནང་གྀ་ཁ་བསོ་ནི་མྱི་ཉམས་པར་ལུྷན་སྟུག།། 
འབངས་མགོ་ནག་པོ་ཡང་མཐོ་དམན་ནྀ་བསྒྵམས། དཔྱ་སྒྱུ་ནྀ་བསྐྱུངས། དལ་དུ་ནྀ་མཆིས། སྟོན་དཔྱིད་ 
                                                 
14 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོས་མཛད་པའ ་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས། ཤ༧༡ནས་ཤ༧༢ནང་གསལ། 
15 སྲོང་བརྩན་སྒླམ་པོ། 
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ནྀ་བསྐྱལ།། འཁོར་བར་ནྀ་སྤྱད། འདོད་པ་ནྀ་བྱིན། གནོད་པ་ནྀ་པྱེ། བཙན་པ་ནྀ་བཙུགས། སྡོ་བ་ནི་སྦྶད། 
འཇིགས་པ་ནྀ་མནན། བདེན་བ་ནྀ་བསྒྵེན། འཛངས་པ་ནྀ་བསྟོད། དཔའ་བོ་ནྀ་བཀུར། སྦྶོན་པར་ནྀ་ 
བཀོལ། ཆོས་བཟང་སྲྀད་མཐོ་སྟེ།། མྱྀ་ཡོངས་ཀིྱས་སྐྱིད་དོ།། བོད་ལ་སྒྴ་ན་ཡྀ་གེ་མྱེད་པ་ཡང༌།། བཙན་ 
པོ་འདི་འྀ་ཚེ་བྱུང་ནས།། བོད་ཀིྱ་གཙུག་ལག་བཀའ་གིྲམས་ཆེད་པོ་དང༌། བློན་པོ་འི་རིམ་པ་དང༌། ཆེ་ 
ཆུང་གཉིས་ཀྀྱ་དབང་ཐང་དང༌། ལེགས་པ་ཟིན་པ་འྀ་བྱ་དགའ་དང༌། ཉེ་ཡོ་བའི་ཆད་པ་དང༌། ཞིང་ 
འབྲོག་གི་ཐུལ་ཀ་དང་དོར་ཀ་དང༌། སླུངས་ཀིྱ་གོ་བར་བསྒྵམས་པ་དང༌། བྲེ་པུལ་དང༌། སྲང་ལ་སྩོགས་ 
པ། བོད་ཀིྱ་ཆོས་ཀིྱ་གཞུང་བཟང་པོ་ཀུན།། བཙན་པོ་ཁྀྲ་སྲོང་བརྩན་གིྱ་རིང་ལས་བྱུང་ངོ༌། མྱི་ཡོངས་ 
ཀིྱས་བཀའ་དིྲན་དྲན་ཞིང་ཚོར་བས༌།། སྲོང་བརྩན་སྒླམ་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ 
དང་། ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྒྵིང་བོ་སྦྲང་རིྩའི་བཅུད་ལས།16 སེམས་ཅན་གིྱ་དོན་མཛད་པའི་ཐམས་ཅད་ 
མགུ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་འདི་ཐུགས་དྲང་ལ་སྒླམ་པ་ཞིག་འདུག་གོ་ཞསེ་ཟེར་ནས་མཚན་ཡང་སྲོང་བཙན་སྒླམ་ 
པོ་བྱ་བར་གྲགས་སོ། ཞེས་གསུངས། ཞོལ་རྡོ་རིང་ཤར་ངོས་ཀིྱ་ཡིག་ཕྲེང་བཅུ་དུྲག་ཏུ།17 (ཕྲ༡)༄།། 
བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་(ཕྲ༢)ཁོང༌། ནང་བློན་ཆེན་(ཕྲ༣)པ་ོདང་ཡོ་གལ་འཆོས་(ཕྲ༤)པ་ཆེན་པོར༌། བཀའ་ 
(ཕྲ༥)སྩལད་ཀིྱས་ཀྱང༌། (ཕྲ༦)བཀའ་ལུང་དང་འདྲ་(ཕྲ༧)བར་རེྗ་བླས་དཀའ་(ཕྲ༨)དགུ་ཉམསུ་ 
བླངས་(ཕྲ༩)ཏེ་ཕྱི་ནང་གཉྀས་གིྱ་(ཕྲ༡༠)ཆབ་སྲིད་ཁབ་སོx(ལ) (ཕྲ༡༡)དཔེནད་པ་དང་ཆ་ེ(ཕྲ༡༢) 
ཆུང་གཉིས་ལ་དྲང་(ཕྲ༡༣)ཞིང་སྒྵོམས་ཏེ། བོད་(ཕྲ༡༤)མགོ་ནག་པའི་སྲིད་(ཕྲ༡༥)ལ་ཕན་པ་ 
ལེགས་(ཕྲ༡༦)དགུ་བྱས་སོ།། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་(P.T. 1287 X) ན། བཙན་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བརྩན་ 
གྀྱ་རིང་ལ།། ཆོས་བཟང་སྲྀད་ཆེ་སྟེ༌། རྒྱལཔོ་ནྀ་གནམ་ས་གཉསྀ་ཀིྱ་བར་ཡུལ་དུ་བརྣམ་ཞྀང༌།། འགེྲང་ 

                                                 
16 ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་   ་བརྩམས་པའི་ཆོས་འབུྱང་མེ་ཏོག་སྒྵིང་པ ་སྦྲང་རྩའིི་བཅུད། ཤ༡༧༥ནང་གསལ། 
17གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌ནང་གསལ། 
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དུད་གཉིས་ཀྀྱ་རེྗ་དང་བདག་མཛད་པ་འྀ་གཙུག་ལག་ཆེན་པོ། མྱྀ་འི་དཔེར་རུང་བར་མཛད་དོ། ལེགས་ 
ཀིྱ་བྱ་དགའ་ནྀ་རངས་པར་བྱིན། ཉེས་ཀྀྱ་ཆད་པ་ནྀ་དམྱིགས་ས་ུཕོག་པར་མཛད་དོ།། འཛངས་པ་དང་ 
དབའ་བོ་འི་རི་མོ་བསྐྱེད་དོ།། ངན་པ་མ་རབས་ནྀ་ཆིས་ཀིྱས་གསསོ་སོའ།། དེ་འྀ་ཚེ་བློན་པོ་སྲིད་བྱེད་པ་འྀ་ 
རྣམས་ཀྱང་བློ་མཐུན་གོྲས་གཅིག་སྟེ།། པྱྀ་འི་དགྲའ་བྱུང་བ་ལ། ཐབས་དང་ཡེ་མྱིག་ཆེར་བྱེད། ནང་གྀ་ 
ཆོས་བྱ་བ་ལ་དྲང་ཞྀང་འགུྲས་སུ་བྱེད།། འཕྲག་མྱྀ་དོག།ཉེས་མྱྀ་བྱེད།། དཔའ་འཛངས་གཉྀས་ནྀ་རླག་པ་ 
བཞིན་བཙལ་ཏེ། འཛངས་པ་དཔྰ་བོ་ནི་ཆེ་ས་ཆུང་སར་བསྟོད་ནས། ས་ས་ཡུལ་ཡུལ་དུ་བཀོད་དོ།། 
འབངས་འོག་མ་དལ་ཞྀང་ཡུལ་ན་འཁོད་པ་ནྀ།། འཛངས་དྲང་གཉྀས་སློབ་   །། དམག་མྱི་སོ་ལ་འཁོད་ 
པ་ནྀ་དཔའ་བའྀ་ཐབས་དང༌། རྩལ་སློབ་བོ།། བློ་སྒྱུ་གཉསྀ་ཀིྱ་རླབས་ཆེད་པོས་ཐུབ་པས།། སྡང་དགྲའ་ 
སྡོ་བ་ཡང་མྱེད་དོ།། སངས་རྒྱས་ཀྀྱ་ཆསོ་བླ་ན་མྱེད་པ་བརྙེསྟེ་མཛད་ནས།། དབུས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་གཙུག་ 
ལག་ཁང་བརིྩགས་ཏེ། ཆོས་བཙུགས་ནས། ཐམས་ཤད་ཀྱང་སྒྵིང་རེྗ་ལ་ཞུགས་ཤྀང་དྲན་པས་སྐྱེ་ཤི་ 
ལས་བསྒྲལ་ཏོ།། གཡུང་དུྲང་དུ་བཏོན་ཏོ།། ཞེས་གསུངས། 

བྱ་བ་གང་དང་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཀྱང་རང་སམེས་དྲང་ཞིང་རང་བླ་ོགཟུ་བའི་ངང་ནས་འཇགུ་དགོས་པ
་ནི་དེང་གི་འཛམ་གིླང་ཡོངས་ཀིྱ་ཁིྲམས་ལུགས་ཀིྱ་སྲོག་རྩར་གུྱར་ཞིང་། དྲང་བདེན་གིྱ་རྣམ་གཞག་འདི་ 
ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིྱས་ཐུན་མོང་  ་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་འདི་ཉིད་ཀིྱས་མིའི་ཕྱིའི་བྱ་ 
སྤྱོད་ཁོ་ན་ལ་གཅུན་འདོམས་ཙམ་མི་བྱ་བར་མིའི་ནང་གི་སེམས་རྩ་བར་བཟུང་བ་དང་། སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་ 
བློ་ཁ་དྲང་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་རྒྱུར་ཤུགས་རེྐྱན་ཆེན་པོ་ཕུད་དེ་ཀུན་སྤྱོད་ཚད་ལན་ཞིག་ཡོང་དགོས་ན། ཐོག་ 
མར་ཁིྲམས་སྲིད་ཀིྱ་དཔོན་པོས་རང་སེམས་དཔང་གཞག་དྲང་པའི་ངང་ནས་ལས་གང་རུང་ལ་འཇུག་ 
དགོས་པ་དང་། གནད་དོན་ཅི་ལ་ཡང་ཐོག་མར་རང་གི་འགན་ལ་དཔེ་བཅོལ་ཤིང་རང་གི་ཟུར་ངོས་ནས་ 
བལྗས་ཏེ། ལོག་པའི་སྤྱོད་པ་མི་བྱ་བར་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་དགེ་བའི་ལས་བྱས་ན་ད་གཟོད་ཡང་ 
དག་པའི་མི་ཆོས་ཀིྱ་ཀུན་སྤྱོད་དང་ཚད་ལན་གིྱ་སྤྱི་འབངས་ཞིག་གི་ངང་ཚུལ་གིྱ་གུྲབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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འཇགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ངསེ་པའི་རིགས་ལམ་དང་ལག་ལེན་གིྱ་ཐབས་ཤེས་འདི་གསལ་པ ར་ལག་ཏུ་
སོན།། 

གསུམ། བོད་ཀིྱ་བཙན་པོས་སྲིད་ཁིྲམས་སུ་ནང་ཆོས་ཀིྱ་དགེ་རྩ་དམིགས་སུ་བཟུང་། 
དང་པ ། བཙན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཡང་  ་ཡང་དུ་བཀའ་གཙིགས་ཀིྱ་ཡི་གེ་གནང་བ། 

བོད་ཀིྱ་བཙན་པོས་དམངས་ལ་དུང་པས་ན་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ནང་ཆོས་ཀིྱ་དགེ་རྩ་
དམིགས་སུ་བཟུང་། བཙན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བར་དགེ་ཆོས་བཟུང་ཞིང་ཆོས་མི་བསྣུབས་ 
པའི་ཕྱིར་བཙན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀའ་གཙིགས་ཀིྱ་ཡི་གེ་གནང་བ་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བཙན་རིང་ 
བཞེངས་པའི་བསམ་ཡས་ཀིྱ་རྡོ་རིང་ཡི་གེར།18 (ཕྲ༡)༄།། ར་ས་དང། བྲག་མར་གྀྱ་(ཕྲ༢)གཙུག་ 
ལག་ཁང་ལས་སྩོགས་(ཕྲ༣)པར། དཀོན་མཆོག: །གསུམ་(ཕྲ༤)གིྱ་རྟེན་བཙུགས་པ: དང། སངས: 
(ཕྲ༥)རྒྱས: ཀྀྱ་ཆོས: ། མཛད: པ: འདྀ། (ཕྲ༦)ནམ: དུ: ཡང་མྱ:ྀ གཏང: མའ་ཞིག 
(ཕྲ༧)པར: བགྀྱ: འོ: །ཡོ: བྱད: སྦྱརད། (ཕྲ༨)པའ: ཡང༌། དེ་ལས: མྱ:ི དབྲྀ: མྱི:  
(ཕྲ༩)བསྐྱུང་བར: བགྀྱ་འོ: །དྰ: ཕྱིན:  (ཕྲ༡༠)ཅད༌། གདུང: རབས: རེ: རེ: ཞིང: ཡང:  
(ཕྲ༡༡)བཙན་པོ: ཡབ་སྲས: གིྱས: འདྀ: ། (ཕྲ༡༢)བཞིན་ཡྀ: དམ: བཅའོ: ། དེ་ལས:  
(ཕྲ༡༣)མནའ: ཁ: དབུད: པ: དག: ཀྱང: ། (ཕྲ༡༤)མྱྀ་བགྀྱ: མྱི: བསྒྱུར: བར: ། འཇྀག 
(ཕྲ༡༥)རྟེན་ལས: ། འདའས: པའ: དང༌། (ཕྲ༡༦)འཇྀག: རྟེན: གིྱ: ལྷ་དང༌། མྱྀ་མ: ཡིན:  
(ཕྲ༡༧)པའ: ། ཐམས: ཅད་གྱང: དཕང་དུ། (ཕྲ༡༨)གསོལ: ཏེ། བཙན་པོ: ཡབ: སྲས་དྔ: ། 
(ཕྲ༡༩)རྗེ་བློན་ཀུན་གིྱས་དབུ་སྒྵུང: དང་བྲོ: ། (ཕྲ༢༠)བོར་རོ: ། གཙིགས་ཀྀྱ་ཡི་གེ་ཞྀབ: 
(ཕྲ༢༡)མོ་གཅྀག་ནི་གུད་ན་མཆྀས་ས:ོ ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བཙན་རིང་ཆོས་མི་བསྣུབ་ 
                                                 
18 གོང་མཚུངས། ཤ༡༢༣ ནས་ ༡༢༤ནང་གསལ། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེྲང་བས་བརྩམས་པའི་མཁས་པའི་དགའ་ 

སྟོན། ཤ༣༧༦ནང་ཡང་གསལ། 
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པའི་ཕྱིར་རེྗ་བློན་མནས་བསྒླགས་པའི་བཀའ་གཙིགས་དང་པོ་རུ།19 ༄༄།།བཙན་པོ་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་ 
བཙན་གིྱ་སྐུ་རིང་ལ། ཤོག་བུ་མཐིང་ག་ལ་གསེར་གིྱས་བྲིས་ནས། གསེར་གིྱ་སྒྲོམ་བུར་བསྩལ་བའི་ 
བཀའ་གཙིགས་ཀིྱ་ཡི་གེ་བསམ་ཡས་ལུྷན་གིྱས་གུྲབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀོར་མཛོད་དུ་བཞག་པ་
ལས་དཔེ་བགིྱས་ཏེ་བྲིས་པ། ༄།། དཀོནད་ཅོག་གསུམ་ནམ་དུ་ཡང་མི་བཏང་མ་ཞིག་པར་དགིྱ་བའི་ 
གཙིགས་སྒྲོམ་བུ་ནང་ན་མཆསི་པའི་དཔེ།    ་དང ། ཡང་བཀའ་གཙིགས་ད ར། ལུག་གི་ལོ་དཔྱིད་ 
ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་བརྟེན་བཙུགས་པའི་ཚེ། ད་ནས་ཕན་ཆད། བོད་ཡུལ་དུ་དཀོནད་ཅོག་ 
གསུམ་གིྱ་རྟེན་བཅས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཆོས་མཛད་པ་མི་གཞིག་པར་བཙན་པོ་ཡབ་སྲས་དང་སྲས་ཀིྱ་ 
ཡུམ་གིྱས་དབུ་སྒྵུང་བཟུང་ཞིང་ཡི་དམ་བཅས་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་བློན་པོ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་བྲོ་སྩལ་བའི་ 
གཙིགས་ཀིྱ་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ། ༄།། ར་སའི་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། རྒྱ་བཏགས་ར་མོ་ 
ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། བྲག་དམར་གིྱ་བསམ་ཡས་ལུྷན་གིྱས་གུྲབ་ཀིྱ་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། 
ཁམས་གསམུ་མི་ལོག་སྒྲོལ་གིྱགཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྩོགས་ཏེ། བོད་ཀིྱ་རིགས་སུ་བླ་ནས། དཀོནད་ཅོག་ 
གསུམ་གིྱ་རྟེ་བཙུགས་ཏེ། བོད་ལས་ཀྱང་ཐར་བར་གཟུད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཆསོ་མཛད་པ་འདི་ནམ་ 
དུ་ཡང༌། མི་བཏང་མ་ཞིག་པར་བགིྱའོ། བོད་ལས་ཀྱང་ཐརད་པར་གཟུད་དོ  ༄།། གཙུག་ལག་ཁང་ 
དེ་རྣམས་སུ་དཀོནད་ཅོག་གསུམ་གིྱ་ཡོ་བྱད་སྦྱར་བའི་རེྐྱནད་ཀྱང་རན་པར་འོང་བར་དཔགས་ཏེ་བླ་ནས་ 
ཕུལ་པ་ལས། ནམ་ཞར་ཀྱང་མི་དཔྲདབྲིམི་བསྐྱུང་བར་བགིྱས་སོ། ད་ཕྱིན་ཆད་གདུང་རབས་རེ་རེ་ཡང༌། 
བཙན་པོ་ཡབ་སྲས་འདི་བཞིན་དུ་ཡི་དམ་བཅའ་ཞིང་ཞལ་གིྱས་བཞེས་པར་བགིྱའོ། བློན་པོ་ཐོག་ཐོག་ཀྱང་ 
བྲོ་སྩལ་བར་བགིྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ད་རུང་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བཙན་རིང་ཆོས་མི་བསྣུབ་པའི་ཕྱིར་རེྗ་ 
བློན་མནས་བསྒླགས་པའི་བཀའ་གཙིགས་གཉསི་པའི་ཡི་གེའི་མཇུག་  ། གཅིག་ཏུ་ན་ཡོང་གིས་བཟང་ 
ལ་གཅེས། གཉིས་ན་སྒྴོན་བཤིག་པའི་དཔེའ་བྱངུ་བས་ཐུགས་ཡིད་དོགས་ཏེ་བརྟན་དུ་མི་གཞིག་པར་ 
                                                 
19 དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེྲང་བས་བརྩམས་པའི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། ཤ༣༧༠ནས༣༧༣ནང་ཡང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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དབུ་སྒྵུང་བྲོ་མནའ་བོར་བ་ཡང་ཡི་གེར་བྲིས་སོ།། ཕྱིནད་ཆད་ཀྱང་གདུང་རབས་གཅིག་ཅིང༌། ཡི་དམ་ 
མཛད་པ་དང་བློན་པོ་མན་ཅད་ཀྱང་བྲོ་སྩལ་བར་བགིྱས་སོ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལན་མའི་བཀའ་ 
གཙིགས་བྲག་བརོྐས་མའི་ཡིག་ཕྲེང་༡༡ནས་༡༢བར།20 (ཕྲ༡༡)བཀའ་ཁིྲམས་ལས་ཀྱང་ཆོས་ལ་ངན་ 
རྟུ་[དེའམ་དགུ་]བྱས་ན་ཡང་མྱེས་སྦླུན་[སྤླུན་]ཚུན་ཅད་ནས་བཅབེད་གུནཞེད་[བཅས་པ་དེ་ཀུན་ཞེང་]
པ་བྱེདོ། (ཕྲ༡༢)དེ་བས་ན་སུ་ཡང་ཕྱར་ཀ་དང་རྐྱལ་ཀ་མ་བྱེད་ཅིག།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་སྡེ་ 
སྐར་ཆུང་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་  །21 (ཕྲ༡༥)མཆོག་གསུམ་གྀྱ་རྟེན་བཙུགས་པ་དང༌།། ལྷ་ 
བཙན་པོ་ཁིྲ་(ཕྲ༡༦)ལེ་སྲོང་བརྩན་གྀྱ་རིང་ལ་ཡང༌།། སྐར་ཅུང་གཙུག་ལག་ཁང་(ཕྲ༡༧)ལས་སྩོགས་ 
པ་བརིྩགས་སྟེ།། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྀྱ་རྟེན་(ཕྲ༡༨)བཙུགས་པ་ལས་སྩོགས་པ།། གདུང་རབས་རྒྱུད་ 
གྀྱས་(ཕྲ༡༩)འདྀ་ལྗར་སངས་རྒྱས་ཀྀྱ་ཆོས་མཛད་པ་འདི།། ནམ་དུ་ཡང་མ་(ཕྲ༢༠)ཞིག།། མ་བཏང་ 
ན།། ལེགས་པ་དཔག་དུ་མྱེད་པར་འགུྱར།། (ཕྲ༢༡)བཏང་སྟེ། ཞྀག་གམ། མྱེད་པར་གུྱར་ན།། སྡིག་ 
པ་གྲངས་མྱེད་(ཕྲ༢༢)པར་འོང་བས།། ད་ཕྱྀན་ཆད་ནམ་ནམ་ཞ་ཞར། འཕྲུལ་གྀྱ་ལྷ་(ཕྲ༢༣)བཙན་པོ༌།། 
ཡབ་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བརྩན་གྀྱ་རིང་ལ།། དཀོན་མཆོག་(ཕྲ༢༤)གསུམ་གྀྱ་རྟེན་བཙུགས་པ་དང༌།། སངས་ 
རྒྱས་ཀྀྱ་ཆོས་མཛད་པ་(ཕྲ༢༥)མྱྀ་གཏང་མ་ཞིག་པར།། གདུང་རབས་རྒྱུད་ཀྀྱ་ཡི་དམ་བཅའོ་ཞེས་ 
གསུངས་པ་དང་། ཁིྲ་ལེ་སྲོང་བཙན་རིང་ཆོས་མི་འཇིག་ཕྱིར་རེྗ་བློན་མནས་བསྒླགས་པའི་བཀའ་ 
གཙིགས་ཡི་གརེ།22 སྲས་ཁིྲ་ལེ་སྲོང་བཙན་གིྱ་སྐུ་རིང་ལ། ཤོག་བུ་མཐིང་ག་ལ་གསེར་གིྱས་བྲིས་ཏེ་ 
འཕྲ་མྱེན་གིྱ་སྒྲོམ་བུར་བསྩལ་ནས། བསམ་ཡས་ལུྷན་གིྱས་གུྲབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡབ་ཀིྱ་ཟླ་ལ་ 

                                                 
20 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ཤ༡༥༠ནང་གསལ། 
21 གོང་མཚུངས། ཤ༡༥༢ནས༡༥༣ནང་གསལ། 
22 དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེྲང་བས་བརྩམས་པའི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། ཤ༤༠༩ནས༤༡༣ནང་ཡང་གསལ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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བཞག་པ་ལས་དཔེ་བགིྱས་ཏེ་བྲིས་པ། ༄།། དམ་པའི་ཆོས་ནམ་དུ་ཡང་མི་གཞིག་པར། དབུ་སྒྵུང་ 
བོར་ནས། གཙིགས་ཀིྱ་ཡི་གེར་བྲིས་པ། ཡབ་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བཙན་སྐུ་ཆུང་བའི་ཚེ་བཤིག་སྟེ། ཕྱིན་ཆད་ཆོས་ 
བྱེད་དུ་མྱྀ་གནང་བར། བཀའ་ཁིྲམས་སུ་ཡང་བྲིས་པ་ལས། ཡབ་ཁིྲ་སྲོང་ལེ་བཙན་གིྱ་སྐུ་ལ་དངོའ་བར་ 
གུྱར་ནས། སླར་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཆོས་མཛད་པས་སྦྶན་པར་གུྱརད་དེ། ཆོས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ། ནམ་ 
དུ་ཡང་ཆོས་མི་གཞིག་པར། གཙིགས་ཀྱང་དམ་དུ་བྲིས་པ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དབོན་ཞང་ 
མོལ་བའི་རྡོ་རིང་ཤར་ངོས་ཀིྱ་ཡི ་ཕྲེང་༥ནས༢༡བར་དུ།23 (ཕྲ༥)༄།། འཕྲུལ་གྀྱ་ལྷ་བཙན་པོ་ 
འོ་ལེ་སྤླ་ུརྒྱལ།། ཡུལ་བྱུང་ས་དོད་ཚུན་ཅད་(ཕྲ༦)གདུང་མ་འགུྱར་བར༌།། བོད་ཀྀྱ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ 
མཛད་པ་ཡང༌།། གངས་རི་(ཕྲ༧)མཐོན་པའི་ནི་དབུས།། ཆུ་བོ་ཆེན་པའི་ནི་མགོ།། ཡུལ་མཐོ་ས་གཙང་ 
(ཕྲ༨)བ་ལ་གནམ་གིྱ་ལྷ་ལས།། མྱའྀི་རྒྱལ་པོར་གཤེགས་ཏེ། གཙུག་ལག་(ཕྲ༩)ཆེན་པོས་ནྀ་ཡུནད་ 
ཀིྱ་སྲིད་བཙུགས།། ཆོས་ཁིྲམས་བཟང་པོས་ནྀ་(ཕྲ༡༠)ཚུལ་གནང༌།། བྱམས་མའི་བཀའ་དྀྲན་གིྱས་ནྀ་ 
ནང་གྀ་ཚསི་སྦྱརད་(ཕྲ༡༡)དགྲ་ཐབས་མཁས་ནས། ཕྱྀའི་དགྲ་བཏུལ་ཏེ།། ཆབ་སྲྀད་ནྀ་ཕྱིར་ཞིང་ཆེ་ 
(ཕྲ༡༢)དབུ་རོྨག་ནྀ་སླར་ཞིང་བརྩན་པ་[དེ་ཡང]ནམ་ཞར་[ཀྱང]མྱི་འགུྱར། བྱིན་མྱྀ་(ཕྲ༡༣)ཉམས་ 
པའྀ་གཡུང་དུྲང་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ནྀ་ཆེ།། དེའྀ་ཕྱིར། ལོྷ་ཕྱོགས་(ཕྲ༡༤)ཀྀྱ་མོན་དང་རྒྱ་གར་དང༌། 
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྀྱ་ཏ་ཟིག་དང༌། བྱང་ཕྱོགས་ཀྀྱ་དུྲ་གུ་ནེ་(ཕྲ༡༥)སྦྶེལ་ལ་སྩོགས་པ།། གཡུ[ག་་་]རྒྱལ་པོ་ 
སྡོམ་ན[ས་ཧ]ོར་བྱ་བ་ཀུན་ཀིྱ[ཀིྱས་ཀྱང་] (ཕྲ༡༦)འཕྲུལ་གྀྱ་ལྷ་ཙན་པའི་དབུ་རོྨག་བརྩན་པོ་དང་ 
[ཆོས་བཟ]ང་བོར་ནྀ་(ཕྲ༡༧)ཕྱགོས་མྱྀ་གསུ་པ་མྱེད་དེ།། ཕན་ཚུན་དགེྱས་ཤངི༌།། བཀའ་སྩལད་དོ་ཆོག 
(ཕྲ༡༨)ཉན་པ་ཡིན།། ཤར་ཕྱོགས་ནྀ་རྒྱ་འདུག་པ།། མཚོ་ཆནེ་པའི་[ཚནུ་ཅད]ཉི་མ་(ཕྲ༡༩)ཤར་པ་ 
ལོགས་ཀྀྱ་རྒྱལ་པོ་སྟེ།། ལོྷ་བལ་[སྟོབས]གཞན་དང་མྱྀ་འདྲ་བར་[ཡུལ་གིྱ] (ཕྲ༢༠)ཆོསབཟང།། 
                                                 
23 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ཤ༢༠༣ནས༢༠༤ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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གཙུག་ལག་ཆེ་བས།། བོད་དང་ཡང༌།། འཐབ་ཀྀྱ་ཟླ་(ཕྲ༢༡)གིྱ་དོ་སྟེ།། དང་པོ་རྒྱ་རེྗ་ལྀ་རྒྱལ་སར་ 
ཞུགས་ནས།། དེའི་ཏང་གི་སྲིད་ལོ་ཉི་ཤུ ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཚུར་ཕུའི་རྡོ་རིང་24གི་ཡི ་ 
ཕྲེང་༥ནས་༩པའི་བར་དུ། (ཕྲ༥)༄།།བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་ཡབ་མྱེས་ཀིྱ་སྐུ་རིང་ལ་(ཕྲ༦)དམ་པའྀ་ 
ཆོས་བརྙེས་ནས།། གདུང་རབསཿ (ཕྲ༧)སུ་དམ་པའི་ཆོས་མྱྀ་གཏང་ཞིང་མཛད་པརཿ (ཕྲ༨)ཆོས་ 
གཙིགས་དང་། བཀའ་ལུང་སྩལད་པ་(ཕྲ༩)ལས་འབྱུང་བ་བཞིན། ཞང་ཚེས་པོང་ཉ་སྟོས། ཞེས་ 
གསུངས་པས་ནང་ཆོས་ཀིྱ་དགེ་རྩ་བསམ་གིྱས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་བཙན་པོ་རྣམས་ཀིྱས་མཁེྱན་ནས་བཀའ་ 
བགོ་གནང་ནས་ནན་ཏུ་སྲུང་དགོས་པར་དམིགས་ནས་དེང་སང་བར་དུ་ཤུགས་རེྐྱན་ཐེབས་ཡོད་པ་དེའོ། 

 
གཉིས་པ། བཙན་པོས་དགེ་བ་བཅུའི་སྡོམ་པ་རྩ་ཁིྲམས་ཀིྱ་གཞིར་བཟུང་བའི་ 

དེབ་ཐེར་གིྱ་འགོ་ཁུངས། 
བཙན་པའི་སྐབས་སུ་ཁིྲམས་ཡིག་གཏན་ཕབ་བྱུང་བའི་བདེན་དཔང་  ་ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་ཡིག་

ཆ་ལས་གསལ་  ། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་(P.T. 1288)  ། ཡོས་བུའི་ལོ་[སྤྱི་ལོ་༦༥༥]ལ་བབས་ 
སྟེའ། བཙན་པོ་མེར་ཁེ་ན་བཞུགས་ཤིང་། བློན་ཆེ་སྟོང་རྩན་གིྱས། འགོར་ཏིྲར། བཀའ།གིྲམས་གིྱ་ཡི་གེ་ 
བྲིས་ཕར་ལོ་གཆིག་ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་(P.T. 04)དུ། དགེ་བ་བཅུ་རྒྱས་ 
པར་བཅད་པའི་མདའི་ཡིག་ཆ་འགའ་ད་ལྗའང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་སྣང་། (P.T. 999)ཡི་བསྒྴོ་ཡིག་ 
ཁ་བའི་ཡིག་ཕྲེང་༡དང་༡༢།༡༤སོགས་ས།ུ ( ཕྲ༡)བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་འྭུའྀ་དུན་བརྟན་ཀྀྱ་སྐུ་ཡོན་དུ་ 
བསྒྴོ་བའི་སྦྶོན་ལཾ་དུ་གསོལ་པྰ།། (ཕྲ༡༢)དང་།། མྱྀ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྩོགས་པ།། ལས་གང་གྀས་ནད་ 
མང་བ་དང་ཚེ་ཐུང་བར་འགུྱར་བ། བགྀྱས་པ་དང་བགྀྱད་དུ་(ཕྲ༡༤)ནས། སླན་ཅད་ཀྱང་སྡོམ་པར་ 
བགྀྱའོ།། དམ་པའི་ཆོས་བསྲུང་བ་དང་།། རྒྱལ་ཁམས་བྱྀན་ཆེན་པའི་སྲྀད་བཅའ་བ། ཞེས་གསུངས། 
                                                 
24 ཁྲི་གཙུག་ལེ་བཙན་རིང་བཞེངས། གོང་མཚུངས། ཤ༢༢༤ནང་གསལ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་བློན་པོ་མགར་སོགས་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས་ཁིྲམས་ཡིག་ཕབ་ཚུལ་དེ། 
དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གུླ་དབྱངས་ལས།25 དགེ་བ་བཅུའི་ཁིྲམས་ཀིྱ་སྟེང་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་པ། 
ཐེག་པ་ཆེ་ཞིང་བློ་ཁོག་ཡངས་པ་སྟེ། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དུྲག་གི་ཁིྲམས། བཙན་པོས་ཕྱག་རྒྱས་ 
བཏབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྒྵིང་པ ་སྦྲང་རིྩའི་བཅུད་ལས།26 དགེ་བ་བཅུའི་ 
ཁིྲམས་བཅས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས།27 ཁ་བ་ཅན་པའི་རྒྱལ་ 
ཁམས་འདི་ཉིད་དུ།། དགེ་བཅུའི་རྒྱལ་ཁིྲམས་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་བཞིན།། བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་ཁོྲད་འདིར་ 
ཁྱབ་པར་མཛད།། ཞེས་གསུངས། ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་ལས།28 དུས་དེ་ཙ་ན་མི་ཆོས་བཅུ་དུྲག་ 
གིས་སྤྱོད་ལམ་གིྱ་ཁ་བཟུང་། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་དོན་གིྱ་དཔེ་བླངས་ནས་ལུས་ངག་གསི་དགེ་བ་ 
བཅུ་སྤྱད་པས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་བའི་ལམ་སྟོན། དེ་ལ་ཁིྲམས་ཡུལ་གར་བཅས་ཤིང་། དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་ 
ན་བཅས་ན། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་ཡུལ། ཞེས་གསུངས། དེབ་ཐེར་སྒྴོན་པོ་ལས།29 བཙུན་མོ་ 
གཉིས་པསོ་ཀྱང་འཕྲུལ་སྣ་དང་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས། གསོད་པ་དང་བརུྐ་བ་དང་བྱི་བྱེད་ 
པ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁིྲམས་ལེགས་པར་བཅས། འབངས་རྣམས་ལའང་ཡི་གེ་དང་། མི་ 
ཆོས་བཅུ་དུྲག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལེགས་པར་བསླབ་སྟ།ེ ཞེས་གསངུས་  ། 

དགེ་བ་བཅུ་སྟེ་སྲོག་མི་གཅོད་པ་དང༌། མ་བྱིན་པ་མི་ལེན་པ་དང༌། ལོག་པར་མི་གཡེམ་པ་དང༌། 
རུྫན་དང་ཕྲ་མ་དང་ངག་འཆལ་དང་ཚིག་རུྩབ་སོགས་སྤློང་བ་དང༌། བརྣབ་སེམས་དང་གནོད་སེམས་ 

                                                 
25 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོས་མཛད་པའ ་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས། ཤ༢༢ནང་གསལ། 
26 ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་   ་བརྩམས་པའི་ཆོས་འབུྱང་མེ་ཏོག་སྒྵིང་པ ་སྦྲང་རྩའིི་བཅུད། ཤ༡༧༥ནང་གསལ། 
27 ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་   ་བརྩམས་པའི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཤ༧༧ནང་གསལ། 
28 མཁས་པ་ལེའ ུ་བརྩམས་པའི་ལེའུ་ཆོས་འབུྱང་རྒྱས་པ། ཤ༢༥༤ནང་གསལ། 
29 འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་   ་བརྩམས་པའི་དེབ་ཐེར་སྒྴོན་པོ། ཤ༦༥ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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དང་ལོག་ལྗ་སོགས་མི་བྱེད་པ་བཅས་གཞིར་བཟུང་ནས། ཧ་ལམ་སྤྱི་ལོ་༦༤༡ལ་བཟོས་པའི་ཁོད་སོ་ 
དུྲག་འདི་བྱུང་། གཞན་ཡང་བཅའ་བ་བཞིའི་ཁིྲམས་30ནི་བོད་རེྗ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་མཛད་པའི་ 
ཁིྲམས་ཀིྱ་ཡན་ལག་སྟེ། བསད་པ་ལ་སྟོང་འདེད་པ། བརུྐས་པ་ལ་བརྒྱད་འཇལ་ངོ་དགུ་འདེད་པ། 
འདོད་ལོག་སྤྱད་པ་ལ་བྱི་རིན་འདེད་པ། རུྫན་སྦྵས་པ་ལ་མནའ་སྒློག་པ་སྟེ་བཞིའོ། ཞེས་གསུངས་ཡོད་ 
པ་དག་ལས་དགེ་བ་བཅུ་བཙན་པའི་ཁིྲམས་ཀིྱ་གཞི་རྩ་བཟུང་ཡོད་པའི་ཁུངས་གསལ་པ ་ཡིན་པ་གོ་སླའོ། 

 
བཞི། བོད་ས་གནས་ཀིྱ་དུས་རབས་སོ་སའི་ཞལ་ལེྕ་དང་ཞལ་ལེྕས་ 

དགེ་བ་བཅུའི་ཁིྲམས་རྩ་བར་བཟུང་། 
ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐབས་ཀིྱ་བོད་ས་གནས་ཀིྱ་དུས་རབས་སོ་སའི་ཞལ་ལེྕའི་རྩ་དོན་རྣམས་ཀིྱ་ 

མཆོད་བརོྗད་དུ་གཞི་འཛིན་ས་བཙན་པའི་ཁིྲམས་ཀིྱ་དགེ་བ་བཅུའི་ཁིྲམས་ཡིན། བོད་བཙན་པའི་རྒྱལ་ 
རབས་མཇུག་རྫོགས་བར་དུ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གིྱ་ལམ་ལུགས་ཆགས་མེད་རུང་། ཆོས་ཀིྱས་སྲིད་ལ་ 
གོྲགས་ཀིྱ་ཚུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་དེ་མྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཁིྲ་ལེ་སྲོང་བརྩན་གིྱས་གནང་བའི་
བཀའ་གཙིགས་དབུ་སྟོད་ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་དང་པའི་ཚིག་ཕྲེང་༡ནས་༦ཏུ།31 (ཕྲ༡)༄།། གནམ་ 
ལྷབ་ཀྀྱ་རྒྱལ་པོ༌། འཕྲུལ་གིྱ་བཙན་པོ་ཁྀྲ་ (ཕྲ༢)ལེ་སྲོང་བརྩན་གིྱ། བཀས།། བན་དེ་མྱང་ 
(ཕྲ༣)ཏིང་ངེ་འཛིན། དབུ་སྒྵུང་གཙིགས་གཡུང་དུྲང་དུ་གནང་བ། (ཕྲ༤)བན་དེ་ཏིང་ངེ་འཛྀན་ལྗ་ཞིག། 
གདོད་ནས་མཐར་སྒྵྀང་ཉེ་སྟེ། ང་(ཕྲ༥)སྐུ་ཆུང་ངུ་ནྶ། ཆབ་སྲྀད་མ་བཞེས་པའི་བར་དུ་ཡབ་ཡུམ་གྀྱ་ 

                                                 
30 ཧའོ་ཝུན་ཞོན་དང་ཏོའུ་ཚུན་ཆི་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའ ་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀུན་བཏུས་ཚིག་ 

མཛོད། ཤ༡༧༤ནང་གསལ། 
31 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ཤ༡༧༩ནས༡༨༠ནང་གསལ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
 

193 

གོ་བྱསྟེ (ཕྲ༦)ལེགས་པ་ལ་ཞེན་པར་བྱས། ཞང་དུྲང་པའི་ག་ོབྱས་ཏེ་སྐུ་བཙས།  ཞེས་གསུངས་པ་ 
དང་།  དབུ་སྟོད་ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་གཉིས་པའི་ཡི་གེའི་ཚིག་ཕྲེང་༡ནས་༡༨ ར་དུ།32 (ཕྲ༡)༄།། 
མྱྀའི་རྒྱལ་པོ་ལྷས་མཛད་པ།། འཕྲུལ་གྀྱ་ལྷ་ (ཕྲ༢)བཙན་པོ་ཁིྲ་ལ་ེསྲོང་བརྩན་གིྱ། བཀས།།(ཕྲ༣)བན་ 
དེ་ཏྀང་ངེ་འཛིན།། དབུ་སྒྵུང་གཙིགས་སླད་ཀྀྱས་(ཕྲ༤)གནང་བ།། བན་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན། ངའྀ་ཆབ་སྲིད་ 
འདོན་(ཕྲ༥)ཅིང༌། ཞོ་ཤ་ཆེནཔོ་འབུལ་འབུལ་བ། གཙིགས་སྒྴ་མ་(ཕྲ༦)གནང་བའྀ་ཚེའང་ཟླ་དཔེ་ 
དང་༌། ཞོ་ཤའྀ་རེྐྱན་བཞྀན་(ཕྲ༧)བཀའ་དྀྲན་འོས་པ་ཙམ་དུ་གནང་བ་ལས། བན་དེ་ཉིད་(ཕྲ༨)ཀིྱས། 
བཀའ་དྀྲན་མྱྀ་ནོད་པར་གསོལ་ནས།། གཙིགས་(ཕྲ༩)རན་པར་དཔགས་པ་ལས་ཀྱང་ཕྲྀ་ཞིང་སྦྶད་པ་ཞོ་ 
(ཕྲ༡༠)ཤའྀ་རེྐྱན་དུ་མ་བབ་སྟེ། བཀྰ་དིྲན་ཆུངས་ཤྀང་ཕམ་པར་(ཕྲ༡༡)གུྱརད།། བམ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛྀན་ 
གིྱས། ངའྀ་ཞ་སྒྴར་ཆབ་སྲྀད་(ཕྲ༡༢)གསོལད་ནས། ངའྀ་སྐུ་རིང་ལ། སྐུ་རང་ཆབ་སྲྀད་ལ་འཕྲལ་ 
(ཕྲ༡༣)ཡུན་གཉིས་སུ་ལེགས་པའྀ་བཀའ་གོྲས་གསོལད་ཅྀང་(ཕྲ༡༤)སྤྱིར་དཔེན་པའྀ་ལས་ཆེན་པོ་ 
བྱས་པ་དང༌། བླ་འོག་ཕྱོགས་(ཕྲ༡༥)སུ་བདེ་བ་དང༌། ཕན་པའྀ་མདོ་ཆེན་པོ་བྱེད་བྱེད།། སྒྵིང་ 
(ཕྲ༡༦)ཉེ་ཉེ་སྟ།ེ ཞོ་ཤ་ཆེར་ཕལུ་བ། བཀའ་དིྲན་གཙྀགས(ཕྲ༡༧)བསྐྱེད་པར། ངའྀ་ཐུགས་ལ་དགོངས་ 
ན། བན་དེ་ནི་གཙིགས་(ཕྲ༡༨)སྒྴར་གནང་བས་འཆལ་ཏེ་མྱི་བསྐྱེད་པར་གསོལ་གིྱས། ཞེས་གསངུས་ 
པ་གཉིས་ལས་གོའ །། 

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ནས་བཟུང་  ་ཆོས་འདི་སྲདི་ལས་ཆེ་རུང་བཙན་པའི་ཁིྲམས་
མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་བསྲིངས། བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ནས་ས་སྐྱའི་དུས་རབས་སྐབས་ཀིྱ་ཁིྲམས་ 
སྲིད་སྐོར་མདོ་ཙམ་གེླང་ན། སྤྱི་ལོ་༡༣༥༤ལ་ས་སྐྱ་པས་བདོ་ཡོངས་ལ་དབང་ སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་ 
དབང་ཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་སྡེ་སྲིད་ཕག་གུྲ་བས་བོད་ལ་དབང་ སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་དབང་དངོས་སུ་ 
འགོ་འཚུགས་པ་དང༌། ཏཱ་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིྱས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་ཀིྱ་བཅའ་ 
                                                 
32 གོང་མཚུངས། ཤ༡༨༦ནས༡༨༧ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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ཁིྲམས་གཡུ་འབྲུག་སྒྲོག་པའི་ཞལ་ལེྕ་བཅོ་ལྔ་ཞེས་པའི་དབུས་ཀིྱ་རྩ་དོན་ རྗོད་པའི་སྐབས་སུ་33 ཅེས་ 
མི་དགེ་བ་བཅུའི་རྣམ་སྦྶིན་བཟོད་གླགས་མེད་པ་གསུངས་ཏེ། མི་དགེ་བཅུ་སྤློང་གི་ཁིྲམས་བཅས་ས།ོ 
དཔལ་མགོན་འཕག ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིྱས་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་ལ་གདམ ་པ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ། བློན་པོ་ལ་ 
གདམ ་པ་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། མི་དམངས་ལ་གདམ ་པ་སྐྱེ་བོ་གསོ་བའི་ཐིགས་པ་སྟེ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ 
སྤློང་བའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ་མཛད་ཞེས་གསུངས། 

དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གུླ་དབྱངས་ལས།34 དེ་ཡང་དཔལ་ལན་ས་སྐྱ་པ ་བོད་ཙམ་དུ་མ་ 
ཟད་བོད་ཆེན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནའང༌། གདུང་རྒྱུད་ཞལ་ངོ་རྣམས་ཐུགས་འདོད་ 
ཀིྱ་འཐེན་ཕྱོགས་སོ་སོར་སངོ་ཞིང༌། དཔོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་ཏིག་མི་ཆགས་པར་སྤློ་ལེན་མང་བ་གོང་ 
མའི་ཁིྲམས་ཀྱང་ཧོར་གིྱ་ཤན་ཤོར་པའི་ཧང་ཟོམ་སོགས་ལ་བརྟེན། ཐང་ལོྷད་དང་མཐོ་དམའ་ཅི་རིགས་ 
པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཧོར་ཁིྲམས་ལ་མི་བསད་ན་སྲོག་ཚབ་ཏུ་སྲགོ་གཏོང་བས་མཚོན་པའི་ཁིྲམས་རྣམས་ 
སྡིག་པའི་ལས་ཤས་ཆེ་བར་བརྟེན། བོད་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དགེ་བ་བཅུས་གཞི་ 
བཟུང་བ་འདི་ཉིད། ཏཱའི་སི་ཏུས་གཙོ་བོར་མཛད་པར་བཞེད་དེ། ཞེས་གསངུས། ཡང་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་ 
མའི་གུླ་དབྱངས་ལས།35 ཚུལ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཁས་ཞན་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ཅིང༌། 
དེྲགས་པོ་རེངས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་རུྫན་ཐང་མར་བརྡལ་ནས། དཀར་ནག་ཤན་འབྱེད་པའི་ 
ཁིྲམས་ཀིྱས་རྒྱལ་ཁམས་རྒན་མོ་གསེར་ཁུར་ལྗ་བུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ།  ༡༽དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཞལ་ལེྕ། 

                                                 
33ཆབ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀིྱས་གཙ་ོའགན་འཁརུ་ནས་བསྒྲིགས་པའ ་བོད་ཀིྱ་སྒྴ་རབས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཡིག་ཆ་ 

བདམས་བསྒྲིགས། ཤ༤༧ནང་གསལ། 
34 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོས་མཛད་པའ ་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས། ཤ༡༣༩ནང་གསལ། 
35 གོང་མཚུངས། ཤ༡༣༩ནས༡༤༠ནང་གསལ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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༢༽སྡར་མ་ཝའི་ཞལ་ལེྕ། ༣༽སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།36 ༤༽ཞུ་བཞེས་བདེན་འཛིན་གིྱ་ 
ཞལ་ལེྕ།  ༥༽བཟུང་བཀིྱགས་ཁིྲམས་རའི་ཞལ་ལེྕ། ༦༽ནག་ཅན་ཁྲག་བཅོར་(སྦྱོར་)གིྱ་ཞལ་ལེྕ།  
༧༽དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༨༽ཧོར་འདྲ་ཟ་རྐང་གི་ཞལ་ལེྕ།37 ༩༽ བསད་པ་སྟོང་གི་ 
ཞལ་ལེྕ།38 ༡༠༽རྨས་པ་ཁྲག་གི་ཞལ་ལེྕ།39 ༡༡༽བསྒྵོན་ཏོལ་(རྟོལ)མནའ་བསྒླག་གི་ 
ཞལ་ལེྕ།40 ༡༢༽བརུྐས་པ་འཇལ་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།41 ༡༣༽ཉེ་འབྲེལ་འབྲལ་བཟླུམས་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།42 
༡༤༽བྱི་བྱས་བྱི་རིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།43 ༡༥༽ནམ་ཕར་ཚུར་44གིྱ་ཞལ་ལེྕ་ཞེས། ཁིྲམས་ཀིྱ་ཞལ་ལེྕ་བཅོ་ 
ལྔའི་རྣམས་གྲངས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་༡༦༡༨ལ་གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་ 
གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པའི་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་དུྲག་གི་དབུས་རྩ་དོན་དུ།45 ཡང་དག་པར་ 
རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིྱས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་གཉེན་པོར་དགེ་བ་བཅུ་གསུངས།  དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ 

                                                 
36 ལས་བེྱད་པས་རང་དོན་སྤླངས། 
37 ཧོར་འདྲར་དཔོན་ཁུངས་ཀིྱ་མི་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་མི་སྣས་ཀྱང་བབས་འབེྲལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགོས། 
38 ཧོར་ལུགས་ལ་སྲོག་ཚབ་སྲོག 
39 མི་རབ་འབིྲང་ཐ་གསུམ་གྱི་ཁྱད། 
40 སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་རྫུན་བྱས་པ་ལ་མནའ་སྒློག་གོ 
41 སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་རུྐས་ན་བརྒྱད་འཇལ་དངོས་དང་དགུ་འདེད། 
42 ཕན་ཚུན་བག་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་ཐད་ནས། 
43 སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་འདོད་ལོག་སྤྱོད་པ་ལ་རིན་འདེད། 
44 ནམ་ཕེྱད་ཚུན་དང་ནམ་ཕེྱད་ཕན་ལ་ཕུྱགས་གཡར་བའི་འཆི་ལུགས། 
45 ཆ ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀིྱས་གཙོ་འགན་འཁརུ་ནས་བསྒྲིག ་པའ ་བོད་ཀིྱ་སྒྴ་རབས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཡིག་ཆ་ 

བདམས་བསྒྲིགས།  ཤ༩༦ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀིྱས་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁིྲམས་བཅས་ཏེ་ཞསེ་གསངུས་ནས། 
ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་དུྲག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་སྟེ། ༡༽དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཞལ་ལེྕ། 
༢༽སྡར་མ་ཝའི་ཞལ་ལེྕ། ༣༽རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་གི་ཞལ་ལེྕའམ་སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། 
༤༽ཞུ་བཞེས་བདེན་འཛིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༥༽བཟུང་བཀིྱགས་ཁིྲམས་རའི་ཞལ་ལེྕ། ༦༽ནག་ཅན་ 
ཁྲག་སྦྱོར་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།  ༧༽དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༨༽ཧོར་འདྲ་ཟ་རྐང་གི་ཞལ་ལེྕ།  
༩༽བསད་པ་སྟོང་གི་ཞལ་ལེྕ། ༡༠༽རྨས་པ་ཁྲག་གི་ཞལ་ལེྕ། ༡༡༽བསྒྵོན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ 
ཞལ་ལེྕ། ༡༢༽བརུྐས་པ་འཇལ་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༡༣༽ཉེ་འབྲེལ་འབྲལ་སྡུམ་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༡༤༽བྱི་བྱས་ 
བྱི་རིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༡༥༽ནམ་ཕར་ཚུར་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༡༦༽ཀླ་ཀོླ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཞལ་ལེྕ་46བཅས་ 
བཅུ་དུྲག་གོ ། 

དགའ་ལན་ཕོ་བྲང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་གསུམ་ནི། སྤྱི་ལོ་༡༦༤༢ལ་ 
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བོད་ཡོངས་ལ་ཆསོ་སྲིད་ཀིྱ་དབང་མཛད་ནས་དགའ་ལན་
ཕོ་བྲང་གི་འགོ་བཟུང་བའི་སྐབས་ས།ུ ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་གསུམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ 
པའི་ནང་དུ་47ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་གསུམ་གིྱ་ལེའུ་
ཡི་དབུས་ན། བོད་ཁ་བ་ཅན་འདིར་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཞིང་ཁམས་གང་ལ་གང་ 
འདུལ་གིྱ་ཚུལ་དུ་སྒྴོན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་ཞསེ་གསུངས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཏན་ 
ཕབ་གནང་བའི་ཁིྲམས་ཡིག་ཏུ་48ཐེག་པ་ཆེན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྒྴོན་དུ་མཛད་ནས། ལུས་སྟེང་གི་ 

                                                 
46 རྒྱ་བོད་ཧོར་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འོས་པ་རྣམས་ཚུར་བཀོད་པ། 
47 ཆ ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀིྱས་གཙོ་འགན་འཁརུ་ནས་བསྒྲིགས་པའ ་བོད་ཀིྱ་སྒྴ་རབས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཡིག་ཆ་ 

བདམས་བསྒྲིགས། ཤ༡༤༦ནང་གསལ། 
48 གོང་མཚུངས། ཤ༡༥༥ནང་གསལ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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འཚོར་བའི་སྡུག་བསྒྴལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དེ་ཐུགས་ཀིྱས་མ་བཟོད་པར་ནག་ཆེན་གིྱ་ལུས་ངན་དེ་རྣམས་ 
དེ་མ་ཐག་གནས་སྤླར་ནས་ཞེས་གསངུས་སྟེ། ཁོང་གི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་རབས་སྒྴ་མའི་ཁིྲམས་ལུགས་ 
གཙོར་བཟུང་ནས་ཁིྲམས་ཀིྱ་དོན་ཚན་ཡང་ཁ་གྲངས་ཅུང་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཁིྲམས་ཡིག་ཞལ་ལེྕ་བཅུ་
གསུམ་གཏན་ཕབ་གནང་བྱུང་བ་ནི། ༡༽རྒྱལ་པོ་མེ་ལོང་གདོང་གི་ཞལ་ལེྕའམ་སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གིྱ་ 
ཞལ་ལེྕ། ༢༽ཞུ་བཞེས་བདེན་འཛིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༣༽བཟུང་བཀིྱགས་ཁིྲམས་རའི་ཞལ་ལེྕ། 
༤༽ནག་ཆེན་ཁྲག་སྦྱོར་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༥༽དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༦༽ཧོར་འདྲ་ཟ་རྐང་གི་ 
ཞལ་ལེྕ།  ༧༽བསད་པ་སྟོང་གི་ཞལ་ལེྕ། ༨༽རྨས་པ་ཁྲག་གི་ཞལ་ལེྕ། ༩༽བསྒྵོན་ཧམ་མནའ་དག་ 
གི་ཞལ་ལེྕ།  ༡༠༽བརུྐས་པ་འཇལ་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།  ༡༡༽ཉེ་འབྲེལ་འབྲལ་སྡུམ་གིྱ་ཞལ་ལེྕ། ༡༢༽བྱི་ 
བྱས་བྱི་རིན་གིྱ་ཞལ་ལེྕ།  ༡༣༽ནམ་ཕར་ཚུར་གིྱ་ཞལ་ལེྕ་བཅས་སོ། 

གོང་གི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་འོག་གི་བརྒྱུད་རིམ་གསལ་བའི་སྲིད་ཁིྲམས་འདི་དག་ 
ཕབ་མཁན་ནི་བྱང་སེམས་ཀིྱ་སྤྱོད་པ་དེ་ཕར་ཕྱིན་དུྲག་ལ་སོགས་པ་ཉམས་ལེན་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་ཆསོ་
ལུགས་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་བཙུན་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཏཱའི་སི་ཏུ་དང་། 
དགེ་སློང་རྣམ་དག་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ལྗ་བསུ་ཆོས་སྲིད་གཉ ི་ཀའི་དཔོན་ས་བསྣམས་ན། འཇིག་རྟེན་གིྱ་ 
བྱ་བའི་ཆེས་རྙོག་ཆེ་སའི་ཆབ་སྲིད་འདི་དགེ་བ་བཅུས་སྡམོ་པའི་ཆོས་ཀིྱས་བསྐྱངས་ན་ཀུན་གིྱ་ཡིད་སྦྶོན་
སའི་ལམ་ལུགས་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་སྒྵམ་ནས། ཁོང་རྣམ་པས་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གི་སེམས་བསྐྱེད་ 
ཀིྱས་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གིྱ་ལམ་ལུགས་འདི་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཞིང་། སྲིད་འདིར་གཏོགས་ 
པའི་དགེ་བཅུ་གཞིར་གུྱར་བའི་ཁིྲམས་ལུགས་ཀྱང་ཀུན་སློང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་སྒློ་ནས་ཕབ་བྱུང་གནང་
དགོས་པ་ལ་གདོན་མི་ཟའོ། དེ་བས་ན་ཁིྲམས་སྲོལ་གིྱ་ལེགས་ཆ་འདི་རྣམས་ད་བར་དུ་བོད་པའི་སྤྱི་ 
ཚོགས་སུ་མ་ཉམས་པར་གསོན་འདུག། 

 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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གཉིས་པ། བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་འགའ། 
གཅིག།  ཁིྲམས་གིྱ་དོན་ཚན་རེ་རེར་གཉན་བཙན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་ལན། 

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པོས་ཁིྲམས་ཡིག་དོན་ཚན་སོ་དུྲག་གམ་ཁོད་49 སོ་དུྲག་ཅེས་པ་གཏན་ 
ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པ་ནི། བོད་ཀིྱ་རྒྱལ་ཕྲན་དང་ཚོ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བོད་ཡོངས་ 
གཅིག་གུྱར་བྱུང་བའི་སྲིད་དབང་དེ་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། སྟོབས་དང་ལན་རྒྱུ། སྤྱི་ཚོགས་ དེ་ 
འཇགས་ཀིྱ་སྒློ་ནས་ཐོན་སྐྱ ེ་དག་གོང་དུ་སྤླེལ་རྒྱུ་དང༌། མཐའ་མཚམས་བརྟན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་དགོས་ 
པ་དུ་མའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་ན་གཉན་བཙན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་ལན་དགོས་པ་སྦྵོས་མ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།། 
དཔེར་ན་ཁོད་སོ་དུྲག་གི་ནང་དོན་གིྱ་ཆ་དང་ཕྱི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་གང་ཐད་ནས་གཉན་བཙན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་ 
འཛོམས་ཡོད་པ་དེ། 
གཅིག ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་བཀའ་ཡི་ཁིྲམས་ཡིག་ཆེན་པོ་དུྲག་ནི། 

༡༽ ཁིྲམས་རེྩ་འབུམ་གཞེར་གིྱ་ཁིྲམས་དང༌།50 
༢༽ འབུམ་གསེར་ཐོག་ཤ་བ་ཅན་གིྱ་ཁིྲམས།51 
༣༽ རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བླངས་ཀིྱ་ཁིྲམས།52 འདིའི་ནང་དུ་དབྱེ་ན་རྒྱལ་ཁིྲམས་བཅོ་ལྔ་དང༌། 

ཁིྲམས་ཆེན་བདུན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དུྲག་བཅས་བསྡམོས་པས་ཁིྲམས་ཕྲན་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ 
བསྡུས་ཡོད་དེ། 

                                                 
49 ཁོད་འདི་ཚན་པའམ་ལེའུ་ཡི་དོན་ནམ་ས་རྒའི་དོན་ལ་འཇུག 
50 ལས་སྣེ་དང་ས་ཁོངས་དང་གོ་གནས་དང་ལས་འགན་དང་དམག་ཤོག་དང་ས་སྲུང་། 
51 བེྲ་སྲང་ཕུལ་ཁྱོར་ཞོ་ནམ་སེ་སྲན་དང་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀིྱ་བོླན་པོ་ཁྲི་ངོར་སྣལ་བཙན་ཞེས་པས་བོད་དུ་བེྲ་སྲང་ 

གི་ཚད་གཞི་ཐོག་མར་བཟོས། 
52 བྱ་བར་འོས་དང་མི་འོས་སྟོན་པ། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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ཀ༽རྒྱལ་ཁིྲམས་བཅོ་ལྔའི་སྐོར་ནི།  (༡)མཛད་པ་གསུམ་དང༌།53 (༢)མི་མཛད་པ་གསུམ། 
(༣)བསྟོད་པ་གསུམ།  (༤)དམད་པ་གསུམ།  (༥)མི་མནར་བ་གསུམ་54བཅས་ཡིན་ལ། 

ཁ༽ ཁིྲམས་ཆེན་བདུན་ནི། (༡) སྲོག་མི་གཅོད་པའི་ཁིྲམས་གཤིན་སྟོང་དང་གསོན་སྟོང༌།  
(༢) མ་བྱིན་པ་མི་ལེན་པའི་ཁིྲམས། (༣)ལོག་པར་མི་གཡེམ་པའི་ཁིྲམས།  (༤)རུྫན་སྤློང་གི་ 
ཁིྲམས།  (༥)ཆང་ལ་ཚོད་འཛིན་དགོས་པའི་ཁིྲམས། (༦)ཁེང་མི་ལོག་པའི་ཁིྲམས།  (༧)བང་སོ་ 
མི་འདུྲ་བའི་ཁིྲམས་དག་གོ ། 

ག༽ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དུྲག་སྟེ། (༡)དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིང་དད་པ་དང་ 
མོས་གུས་བྱ་བ། (༢)ཕ་མ་ལ་དིྲན་དུ་བཟོ་ཞིང་བཀུར་བསྟི་བྱ། (༣)མི་དིྲན་ཅན་དང་ཕ་ཁུ་རྒན་གསུམ་ 
གིྱ་ཡིད་མི་གཅོད་པ། (༤)བཟང་བོ་ལ་བཟང་ལན་བྱེད་པ། (༥)མི་ཡ་རབས་དང་རིགས་བཙུན་པ་ལ་ 
མི་རྒོལ་ཞིང་དང་དུ་ལེན་པ། (༦)ལས་དང་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་རབས་ཀིྱ་རེྗས་སུ་འབྲིང་བ། (༧)ལྷ་ 
ཆོས་དང་ཡི་གེ་ལ་བློ་འཇུག་ཀྱང་དོན་ཤེས་པར་བྱ། (༨)ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མི་དགེ་བ་ 
འབའ་ཞིག་ལ་འཛེམ་པ། (༩)མཛའ་བཤེས་དང་ཁིྱམ་མཚེས་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་གནོད་སེམས་ 
མི་བྱ། (༡༠)གཞི་དྲང་བོར་བྱ་ཞིང་བློ་སེམས་དཔང་དུ་འཇོག་པ། (༡༡)ཟས་ཆང་ལ་ཚོད་འཛིན་ཅིང་། 
(༡༢)ཁེྲལ་ཡོད་པར་བུ་ལོན་དུས་སུ་འཇལ་བ། (༡༣)བྲེ་སྲང་ལ་གཡོ་ཟོལ་མི་བྱ་བ། (༡༤)མ་བསྐོས་ 
ཤིང་མ་བཅོལ་བའི་བྱ་བ་ལ་རྟོག་འཇུག་མི་བྱ་བ། (༡༥)གོྲས་ཀིྱ་ནང་དུ་བུ་མེད་(བུ་མེད་ཀིྱ་ཁ་ལ་ཉན་ 

                                                 
53 མཛད་པ་གསུམ་ནི་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་མཐོ་རྗེ་བོླན་ཚོས་རྒྱལ་ཁམས་སྲོལ་བཟང་གིས་ 

སྐྱོང་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་ལ། ནང་དོན་ལ་“དགྲ་བཏུལ་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་མཛད། ནང་གི་ཚིས་མཛད་འབངས་ 
འཁོར་སྐྱོང༌། ཕིྱ་མ་ཕན་ཕིྱར་དམ་ཆོས་བྱ།” ཞེས་གཏན་ལ་ཕབས་ཡོད། 

54 མི་མནར་བ་གསུམ་ནི། ལུས་སྐྱེད་ཕ་མ་མནར་བ་ན། འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀ་མ་ཡོགས་སྡིག། རང་གི་མཆན་གྱི་ 
བུ་མནར་ན། ཕིྱ་རོལ་དགྲས་ཀྱང་ཞེ་ཁ་འབེྱད། བཟའ་གྲོགས་མནར་ན་ཕིྱ་ནང་གི་ཆུས་དང་སོ་ནམ་ཡལ་བར་འཆོར། 
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ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད)ཀིྱ་ཁ་ལ་མི་ཉན་ཞིང་རང་ཚུགས་འཛིན་པ། (༡༦)ཡིན་མིན་གིྱས་མ་ཚང་བ་ 
བྱུང་ན་ཡུལ་ལྷ་བརྟན་སྲུང་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་མནའ་བྱེད་པ་བཅས་སོ། 

༤༽ མདོ་ལན་ཞུ་བཅད་ཀིྱ་ཁིྲམས།55 
༥༽ དབང་ཆེན་བཅད་ཀིྱ་སྤྱི་ཁིྲམས།56 
༦༽ ཁབ་སོ་ནང་པའི་ཁིྲམས་བཅས་ས།ོ57 
 

གཉིས། ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་བཀའ་གོྲས་ཆེན་པོ་དུྲག་ནི།58  
༡༽ རྗེའི་སྐུ་འཚོ་ཞིང་ཞོ་ཤ་59 སླར་དབུལ། 
༢༽ རྒོད་ཀིྱ་གཉའ་མནན་ཞིང༌། ཡང་ཁེང་གི་རྒྱབ་རྟེན་པ། 
༣༽ ཁེང་རྒོད་དུ་མི་གཏང་ཞིང༌། མོ་བཙུན་བཀའ་ལ་མི་གདགས། 
༤༽ སོ་མཚམས་སྲངུ་ཞིང༌།   འབངས་ཀིྱ་ཚལ་ཞིང་རྟ་དཀུྱས་ཀིྱས་མི་གཅད། 
༥༽ དགྲ་འདུལ་ཞིང༌། འབངས་བསྐྱངས། 
༦༽ དགེ་བཅུ་སྒྲུབ་ཅིང༌།  མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤླང་རྒྱུ་བཅས་སོ། 

                                                 
55 ཁ་དྲག་པ་མ་སྐྱེངས་ཤིང་ཞན་པ་ཡི་མི་འཆད་པར་གཅོད་པ། 
56 གཉིས་ཀ་ལན་པ་ལ་བྲམ་ཟེ་དབུྱག་ཅན་གྱིས་གླང་གཡར་བ་བཞིན་ཕིྱར་སྤྲོད་སྐབས་སུ་མ་སྦྵས་པའི་ལྕེ་བཅད་པ་དང་ 

མ་བཏགས་པའི་ལག་བེྲགས་པ་ལྗ་བུའོ། 
57 གཉིས་ཀ་བདེན་ན་རིགས་གཉིས་པ་ལྗར་བཅད་ཅེས་པ་བཞིན། ཁྱིམ་བདག་གི་ཁྱེའུ་ཆུར་ལྷུང་ནས་ཉས་མིད་ཅིང་ཁྱིམ་ 

གཞན་ཞིག་གིས་བརེྙད་ནས་ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱིས་བརྩད་ནས་མཐར་ཞལ་ལྕེ་ལྗར་ཁྱིམ་ར་ེརེས་གསོས་ཤིང་བུད་མེད་རེ་རེ་
བླངས་ནས་ཁྱེའུ་བཙས་ནས་ཁྱེའི་རིགས་པར་མིང་ཆགས་སོ། 

58 རྒྱལ་པོར་སྲི་ཞུ་ཇི་ལྗར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་ཡིན་ཏེ། 
59 དཔྱ་ཁྲལ། 
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གསུམ། ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་ཡིག་ཚང་དུྲག་ནི།  ༡༽གསེར་ཡིག  ༢༽གཡུ་ཡིག ༣༽དངུལ་ཡིག 
༤༽ ཕྲ་མན་གིྱ་ཡི་གེ་ ༥༽ཟངས་ཡིག  ༦༽ལྕགས་ཡིག་བཅས་སོ། 
བཞི། ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་ཕྱག་རྒྱ་དུྲག་ནི། ༡༽སྒྲོམ་བུ།60 ༢༽རུ་མཚོན།61 ༣༽སྐུ་མཁར།62 
༤༽ལྷ་ཁང༌།63  ༥༽སྟག་སློག64  ༦༽ཡིག་ཚང་65སྟེ་དུྲག་ཡིན་ལ།   
ལྔ། ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་རེྐྱན་དུྲག་ནི། ༡༽གུང་དང་སྟག66 ༢༽ ཝ་ཞུ།67 ༣༽ ལྷ་ཆོས།68 
༤༽ཐགས་དང་བོན།69 ༥༽ཡིག་ཚངས།70 ༦༽རུྐན་མ་71བཅས་དུྲག་ཡིན་ལ། 
དུྲག ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་དཔའ་མཚན་དུྲག་ནི། ༡༽སྟག་སྟོད། ༢༽སྟག་སྦྶད། ༣༽ཟེར་ཆེན། 
༤༽ཟེར་ཆུང༌། ༥༽གམ་རས། ༦༽སྟག་སློག་བཅས་དུྲག་ཡིན་ནོ། གོང་རྣམས་དཔའ་པོ་གཙུག་ 
ལག་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད་ལ། འདིར་བསྡུས་རུང་ 

                                                 
60 གསང་ཡིག་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རགིས་ཀྱི་སྣོད་ཁྱད་པར་ཅན་ལྗ་བུ་སོགས་ལ་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལྗ་བུའོ། 
61 ཁྲོམ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། 
62 ཡུལ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། 
63 ཆོས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། 
64 དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། 
65 མཛངས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་ཚངས། 
66 དཔའ་བའི་རྐྱེན། 
67 སྡར་མའི་རྐྱེན། 
68 ཡ་རབས་ཀྱི་རྐྱེན། 
69 གཡུང་བའི་རྐྱེན། 
70 མཛངས་པའི་རྐྱེན། 
71 ངན་པའི་རྐྱེན། 
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སྲིད་ཁིྲམས་ཀིྱ་གཉན་བཙན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་འདི་མཐོང་སླ། ས་སྐྱ་གོང་མ་ནས་བཟུང་  ་སྲིད་དཔོན་དང་ 
ཁིྲམས་དཔོན་གཉི ་ཀའི་ལས་མི་གཅིག་གིས་གོ་ཆོད་པར་བཅགུ་ཀྱང་། ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་འ  ལ་བའི་ 
    ་ཀིྱས་སྲིད་དཔོན་ཡང་ཆོས་དཔོན་གིྱས་བྱ ་པས་ན།  སྐབས་འདིའི་ཁིྲམས་སྲོལ་ལ་ཁྱད་དུ་ 
གཉན་བཙན་གིྱ་ཁྱད་ཆོས་ལན། 

 
གཉིས།  ལས་འགན་གིྱ་རིམ་པ་མ་གཅིག་ན་དམིགས་གསལ་གིྱ་ཁེ་དབང་ཡང་སོ་སོར་འབྱེད། 

དཔེར་ན་ཁོད་སོ་དུྲག་ལས་ཡིག་ཚང་དུྲག་ཞེས་གསེར་ཡིག་གཡུ་ཡིག་དངུལ་ཡིག་ཕྲ་མན་གིྱ་ཡི་གེ་
ཟངས་ཡིག་ལྕགས་ཡིག་བཅས་སུ་དབྱེ་ནས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་རམི་ལྗར་སོ་སའི་ཁེ་དབང་མི་གཅིག་པ་འདི
་འབྲོག་མིའི་མི་སྟོང་གི་ཚད་ནི་ཆེ་འབྲིང་ཆངུ་གསུམ་དུ་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་མི་སྟོང་ཆེ་གྲས་ལ་དངུལ་རོྡ་ 
ཚད་72བརྒྱ་དང༌། འབྲིང་གྲས་ལ་རོྡ་ཚད་བདུན་ཅུ། ཆུང་གྲས་ནི་རྡོ་ཚད་ལྔ་བཅུ་ཡིན་པ་རེད། འདིའི་དབྱེ་ 
སྟངས་དང་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་གི་བོད་བཙན་པའི་ཁིྲམས་སུ་རི་དྭགས་རྒྱག་པའི་སྐོར་དེ་(P.T. 1071) 
དང་ཁིྱ་རྦོད་ནས་མྱི་བསད་པའི་སྐོར་(P.T. 1073) ན་གསལ་བ་བཞིན། སྟོང་གི་རིན་ཐང་གི་རིམ་ 
པའི་དབྱེ་གཞི་ཆེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ཞང་བློན་དང་གཙང་ཆེན། དམངས་རྒོད་གཡུང་བཅས་དང་ 
མཚུངས། དེར་བརྟེན། ད་ལྗའི་འབྲོག་པའི་གོམས་སྲོལ་དུ་ད་དུང་གནའ་བཙན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ 
གཏན་ཕབ་བྱུང་བའི་ཁིྲམས་སྲོལ་དག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྲིངས་ཡོད། ཞོལ་རྡོ་རིང་བྱང་ངོས་ཡིག་ 
ཕྲེང་རེ་བརྒྱད་དུ་ཡང་།73 (ཕྲ༡) ༄།། བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང། (ཕྲ༢)དཀུ་རྒྱལ་གཙིགས་གནང་ 

                                                 
72 རྡོ་ཚད་ཅེས་པ་ནི་སྒྴར་དུས་ཀྱི་རྡོ་ཚད་རྟ་མིག་མ་ཅེས་དངུལ་ལྔ་བཅུ་གོར་བཟོས་པ་དེ་རིགས་ཡིན་འདུག་ཀྱང༌། མི་སྟོང་ 

གི་ནང་དུ་རྡོ་ཚད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དངུལ་གྱིས་མི་འཐུས། 
73 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ 

ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ཤ༡༡༢ ནས་ ཤ༡༡༦ ནང་གསལ། 
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(ཕྲ༣)བའྀ་མདོ་རྡོ་རིངས་ལ་ཡྀག་གུྲ་ (ཕྲ༤)བྲིས་པའ།། (ཕྲ༥)༅།།བཙན་ཕོ་ཁྀྲ་སྲོང་ལེ་བརྩན་ 
(ཕྲ༦)གིྱ་ཞ་སྒྴ་ནས་དབུ་སྒྵུང་གནང་(ཕྲ༧)སྟེ། བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང་གི་བུ་ཚ་(ཕྲ༨)རྒྱུད་འཕེལད་ལ་ 
ནམ་ནམ་ཞ་ཞར་(ཕྲ༩)དངུལ་གྀྱ་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་གཅིག། (ཕྲ༡༠)ན(ནི)མྱྀ་དབབ་པར་གཡུང་དུྲང༌། 
(ཕྲ༡༡)དུ་སྩལད་ཕར་གནང་ངོ།། (ཕྲ༡༢)བརྩན་པོ་སྲས་དབོན་སྐུ་ཚེ་རབས་(ཕྲ༡༣)རེ་ཞིང་ཡང། 
ཟླ་གོང་གྀ་བུ་ཚ་རྒྱུད་(ཕྲ༡༤)འཕེལ་ལས་གཅྀག།ཞམ་འབྲིང་(ཕྲ༡༥)ན་ནང་ཀོར་ཡན་ཅད་དུ་གཞུག་ 
(ཕྲ༡༦)ཅིང་ཚལ་ཟར་རྟག་དུ་མཆྀས་པར་(ཕྲ༡༧)གནང་ངོ༌།། ཟླ་གོང་གི་བུ་ཚ་རྒྱུད་(ཕྲ༡༨)འཕེལད་ 
ལ་རེྗ་བླས་གྀྱ་རྔོ་ཐོག་པའྀ་(ཕྲ༡༩)རྣམས་ཇྀ་ཙམ་དུ་རྔོ་ཐོག་པར་བཀས་(ཕྲ༢༠)བཀུར་ཞྀང་བསྟོད་པར་ 
གནང་ངོ༌། (ཕྲ༢༡)ཟླ་གོང་གྀ་བ་ུཚ་རྒྱུད་གིྱས།། (ཕྲ༢༢)བཙན་པོ་ཞ་སྒྴར།།  གོླ་བ་མ་རྀངས་ན། ནོངས་ 
(ཕྲ༢༣)མྱྀག་གཞན་ཅྀ་བྱུང་ཡང་རུང༌།  སྲོག། (ཕྲ༢༤)སྲིད་ལ་མྱྀ་དབབ་པར།།  བཀའ་གོྱད་གིྱ་ 
(ཕྲ༢༥)ཚིགས་ཅྀ་ལ་བབ་པ་ལས།། བཀའ་གོྱད་(ཕྲ༢༦)ན་གཅྀག་གིས་སྦྶད་ཅྀང་བསྐྱང་བར་ (ཕྲ༢༧) 
གནང་ངོ།། ཟླ་གོང་གི་བུ་ཚ་(རྒྱུད་)པེལད་ལས་(ཕྲ༢༨)ལ་ལ་ཞིག།  རབས་ཆད་ན་རབས་ཆད་ 
(ཕྲ༢༩)གྀྱ་ཁོལ་ཡུལ་དང།  ནོར་ཕྱུགས། བླར་མྱི་(ཕྲ༣༠)བཞེས་པར།  བུ་ནུ་བོ་གང་ཉེ་བ་སྩལད་ 
(ཕྲ༣༡)པར་གནངོ།། བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང༌། (ཕྲ༣༢)གི་བུ་ཚ་རྒྱུད་པེལད། དཀུ་རྒྱལ་གིྱ་ཡི་གེའ་ 
(ཕྲ༣༣)ལག་ན་འཆང་འཆང་བ་ཞྀག་རབས་ཆད་(ཕྲ༣༤)དམ་བཀོྱན་བབ་ན་ཡང༌།  དངུལ་གྀྱ་ཡི་གེ་ 
(ཕྲ༣༥)བླར་མྱྀ་བཞེས་པར།  བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང༌། (ཕྲ༣༦)དང། ཟླ་གོང་གི་བུ་ཚ་རྒྱུད་གང་ཉེ་བ་ 
གཅྀག་(ཕྲ༣༧)དངུལ་གྀྱ་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་གཡུང་དུྲང་དུ་སྩལད་(ཕྲ༣༨)པར་གནང་ངོ།།  བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ 
ཁོང་གི་(ཕྲ༣༩)ཕ་ཟླ་གོང་བུ་ཚ་རྒྱུད་འཕེལད་གིྱ་རྣམས་(ཕྲ༤༠)ཞང་ལོན་ཡི་གེ་པའྀ་ཐང་དང། དམག་ 
སུམ་རྒྱར་(ཕྲ༤༡)གནང་ངོ།།  སྐ་ུསྲུངས་འཕན་ཡུལ་བའི་(ཕྲ༤༢)སྟོང་དཔོན་དུ་གཞན་སུ་ཡང་མྱི་ 
གཞུག་པར་(ཕྲ༤༣)བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང་གྀ་མྱེས་པོ་གསས་སླབེས་(ཕྲ༤༤)གིྱ་བུ་ཚ་རྒྱུད་པེངད་ལས་
གང་རྔོ་ཐགོ་པའ༌། (ཕྲ༤༥)དམངས་འདྲང་བགཅིག སྐུ་སྲུངས་འཕན་(ཕྲ༤༦)ཡུལ་བའྀ་སྟོང་དཔོན་ 
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གཡུང་དུྲང་དུ་སྩལད་(ཕྲ༤༧)པར་གནང་ངོ།། ངན་ལམ་གསས་སླེབས་(ཕྲ༤༨)གིྱ་བུ་ཚ་རྒྱུད་ 
འཕེལད། ནམ་ཞར་གྱང་སྡེ་སྐུ། (ཕྲ༤༩)སྲུངས་སུ་གནང་བ་ལས། སྡེ་ཆ་གུདུ་མྱྀ་སྤློའ་མྱི་ 
(ཕྲ༥༠)བསྒྱུར་བར་གནང་ངོ།། ཟླ་གོང་གི་བུ་ཚའ་(ཕྲ༥༡)རྒྱུད་འཕེལད་གྀྱ་ལག་ན་བྲན་ཞིང་འབྲོག་ 
སོག་(ཕྲ༥༢)ཚལ་ལས་སྩོགས་ཏེ་དབང་ངོ་ཅོག། བླར་མྱི་བཞེས་(ཕྲ༥༣)མྱི་དབྲྀ་གཞན་གིྱས་མྱི་དཕྲོག་ 
ཁོང་ཏ་བདག་མྱྀ་(ཕྲ༥༤)དགའ་ན་ཉེ་རིང་དང་བཟང་ངན་མྱྀ་བརེྗ་བར་(ཕྲ༥༥)གནང་ངོ།། ཟླ་གོང་གི་ 
བུ་ཚ་རྒྱུད་འཕེལད་ལ་(ཕྲ༥༦)ལ་ལ་ཞིག་གྀས་ཤ་ཁོན་གིྱ་བག་དུ་སྲོག་སྲིད་ལ༌། (ཕྲ༥༧)དམའ་བར་ 
བྱེད་པ་ཞྀག་ཡོད་ན། བཀའ་ནོན་བླ།(ཕྲ༥༨)ནས་མཛད་པར་གནང་ངོ།། ཟླ་གོང་གི་བུ་ཚ་(ཕྲ༥༩)རྒྱུད་ 
ཕེལད་གྀྱས་གོླ་བ་མ་རྀངས་ན་ཕྲ་མ་མྱི་གསྩནྡ་(ཕྲ༦༠)གླན་ཀ་མྱི་བཙལ་མྱྀ་བཀྱོན་བར་གནང་ངོ།། 
(ཕྲ༦༡)བུ་ཚ་འཕེལད་གྀྱ་ནང་ནས་ལ་ལ་ཞིག།། བཙན་པོ་(ཕྲ༦༢)ཞ་སྒྴར་གོླ་བ་རིངས་ཡང་དག་པར་ 
གུྱརད་ན་གང་(ཕྲ༦༣)ཞེས་པའྀ་སྒློར། བཀའ་གོྱད་རྨའོ།། ཕུ་ནུ་བོ་གཞན་(ཕྲ༦༤)ཁིྲན་ང་མྱྀ་གདགས་ 
སྲོག་སྲིད་ལ་མྱྀ་དབབ་པར་གནང་(ཕྲ༦༥)ངོ།། (ཕྲ༦༦)༄།། མདོར་ནའ་བློན་སྟག་སྒྲ་ཀུླ་ཁོང་གི་ 
ཚ་ཟླ་གོང་(ཕྲ༦༧)གི་བུ་ཚ་རྒྱུད་ཕེལད་སྲོག་xx དང་སྲིད་དེར་ཐུགས་(ཕྲ༦༨)གོང་མཛད་དེ།  ཞེས་ 
གསུངས། 

གོང་གི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་དང་། རྡོ་རིང་གཙིགས་ཡིག་གི་དམིགས་གསལ་གིྱ་ཁེ་དབང་དག་ལ་ 
དཔྱད་ན། ནུབ་གིླང་དུ་ནུས་པ་ཅི་འདྲ་ཆེ་ན་འགན་ཡང་དེ་བཞིན་ཆེ་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ལས་གོ་རྒྱུ་ 
འགའ་ཡོད་པ་དེ། ནུས་པ་ལྗར་འགན་འཁུར་དགོས་ན། ནུས་པའམ་འགན་གིྱ་ཆེ་ཆུང་ལྗར་སྲིད་ཁིྲམས་ 
ཐད་ནས་ཁེ་དབང་རེ་ཡོད་པའང་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞགི་ཡིན། དེང་སང་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་གནས་ 
འགའ་རུ་དངོས་སུའང་དེའི་ལུགས་བཞིན་སྤྱོད་གིྱན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཡང་དེ་འདྲ་མི་འདོད་པའི་ཚུལ་
རུྫན་མ་འགའ་རེ་སྣང་བྱུང་ཡོད་རུང་དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ན་ཀུན་གིྱས་གོ་སླ། 
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གསུམ། ཡུལ་ཁིྲམས་འགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་སྐོར། 
བོད་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་འདི་གུྲབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་བཤུལ་ལམ་རིང་མའི་ཁོྲད་གཞིགས་ན། སྤླུར་རྒྱལ་ 

བཙན་པའི་སྒྴ་ས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་ཁོངས་མི་དག་གཅུན་འདོན་བྱེད་པའི་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྣམ་པ་ནི་ངེས་པར་
ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་དེར་ལོྗས་ན་འཐུས་ཚང་ཞིང་གོ་རིམ་ལན་པ། བྱེད་ནུས་ལེགས་པོ་ཅན་གིྱ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ 
རྣམ་པ་ནི་སྤླུར་རྒྱལ་གདུང་རབས་སོ་གཉསི་པ་ཁིྲ་སྲོང་བཙན་ཉིད་ཀིྱས་གཅིག་གུྱར་གིྱ་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས
་པའི་དགོས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཁོད་སོ་དུྲག་གཙོ་བྱས་པའི་ཁིྲམས་ལུགས་ཀིྱ་མ་ལག་འཐསུ་ཚང་ཞིག་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ཡིན། 

དུས་རབས་དང་ས་ཁོངས་མི་འདྲ་བ་ལ་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པའི་ཁིྲམས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་
ཡོད་ངེས། བོད་བཙན་པའི་སྐབས་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྤྱི་ལ་བལྗས་ན་ཅུང་སྟབས་བདེ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་མོད། 
བློ་ཞིབ་མོས་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན་དེ་ལའང་དུས་སྐབས་གང་ལ་ཡང་བསྟུན་ནུས་པའི་རྒྱུ་རེྐྱན་ཡོངས་སུ་ 
ཚང་དགོས་ཞེ་ན་གནས་ལུགས་དངོས་དང་འགལ་ཡོང་སྒྵམ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བའི་ 
མིའི་རིན་ཐང་ལྗ་བ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཚད་གཞི་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་རེ་འབྱུང་ངེས་པ་མ་ཟད། ཁ་ཤས་ཀིྱ་ཐད་ 
ལ་ལོྗས་ན་ཡེ་ནས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པའང་བྱུང་ཡོད། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་གུྲབ་ཆ་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རེྐྱན་ 
སོགས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་དུས་སྐབས་གཉིས་ཀིྱ་མིའི་རགི་གནས་དང་བསྟུན་པའི་བྱ་བྱེད་དང་དེ
་ལས་ཐོན་པའི་གནད་དོན་ཡང་མི་འདྲ། དེ་བས་དོན་དངོས་གནད་དོན་ལ་དམིགས་པའི་སྒློ་ནས་དཔྱད་ 
པར་བཏང་ན་འོས་པར་འདུག། བོད་བཙན་པའི་སྐབས་དང་དེ་   ་  ་རྒྱལ་རབས་སོ་སའི་དགོས་མཁོ་ 
ལྗར་ཁིྲམས་ཡིག་དག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་སྐབས་ད འི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་གཞིགས་
ནས་བྱུང་ཡོད་དེ། སྤྱིར་བོད་མི་ནི་གཞུང་དྲང་གཤིས་འཇམ་གིྱ་ངང་ཚུལ་ལན་ལ་ལྷག་པར་ནང་པའི་ཆོས་ 
ཀིྱ་ཁྱབ་གདལ་དང་བསྟུན་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དེ་བསྟུན་གིྱ་ 
འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀིྱ་གནས་ལུགས་འདིའང་མི་རིགས་སྤྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་དུ་བཟུང་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཀིྱས་ 
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བོད་མིའི་བྱ་བྱེད་ལ་གཅུན་འདོམས་ཀིྱ་ནུས་པ་ལྷག་པར་ཡོད་པ་དང་ཁིྲམས་ལུགས་ལ་ཡང་ཆོས་ལུགས
་ཀིྱ་ཤུགས་ཞུགས་ནས་མི་ཆསོ་གཙང་མ་བཅུ་དུྲག་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་བྱུང་བས། འདིར་སྤྱི་ཚོགས་ 
ཀིྱ་ཁོངས་མི་ཐམས་ཅད་ཀིྱས་ཁས་ལེན་ཞིང་དྲང་དོན་ཏུ་འདོད་པའི་གཅིག་མཐུན་གིྱ་བྱ་སྤྱོད་ཚད་གཞིར་
འཛིན་པའི་འདོད་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཡུལ་དུས་ཀིྱ་དབང་གིས་ད་ལྗའི་ཡུལ་ཁག་ཤོག་པ་དང་དགོན་སྡེའི་གྲྭ་ 
ཚང་ཁ་ཤས་ཀིྱས་དེར་ཁ་གཡར་ནས། དེ་དང་ལོག་པའི་བྱ་སྤྱདོ་ངན་པའི་ཉེས་པ་བསགས་ཞིང་གསོག་ 
བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དཔེར་ན། ལ་ལས་ཁོག་དོག་པའི་སྒློ་ནས་འཚོ་བ་ཤོག་པའི་རུ་མཚམས་ཀིྱ་དབྱེ་བ་དེ་ 
ཕྱོགས་ཞེན་གིྱ་ཁ་ཕྱོགས་ངན་པ་ལ་བསྐོར་ནས་ཡུལ་སྲོལ་ངན་པ་ཞིག་ཆགས་སུ་བཅུག། འདུ་ཤེས་སྡིག་ 
རྒན་འདི་འགོས་ནད་བཞིན་དུ་གང་ས་གང་ན་ཞི་དྲག་སྣ་ཚོགས་ཀིྱ་ཚུལ་དུ་ཁྱབ་ཞིང་མུ་མཐུད་ནས་ཁྱབ་
པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་ན། འཛའ་དྲག་གི་འཚོ་བའི་ཕྱོགས་རེའི་འདུ་ཤེས་དེ་འབུར་དུ་དོད་ན་རྩྭ་ས་རོྩད་རེས་ 
བྱས་ནས་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་བརླགས་པ་དང་། ཡང་ན་ལས་རིགས་སམ་ལས་ཁུངས་གང་ས་གང་དུ་ས་ 
ཕྱོགས་འཛིན་རེས་ཀིྱས་ནང་འཁུྲག་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་པ་དང་། ཡང་ན་གུྲབ་མཐའ་ཁ་གཡར་ནས་གཟི་ 
བརྗིད་ཀིྱ་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དིྲ་མ་ངན་པས་སྦླགས་པ་དང་། དེ་བས་ན་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གིྱ་ལོྖངས་ 
འདིར་སྒྴར་ནས་ཁིྲམས་སྲོལ་ལེགས་པོ་ཞིག་དར་ཡོད་རུང་། གོང་གི་ཕྱོགས་ཞེན་དང་ཚུལ་འཆལ་གིྱ་ 
སྤྱོད་པའི་སྟབས་ཀིྱས་དེང་སང་གི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀིྱ་སྣང་ཡུལ་དུ་བོད་ལ་གནའ་ནས་ཁིྲམས་མེད་ལུགས་
མེད་དུ་རོལ་བའི་ཁིྲམས་སྲིད་ཀིྱ་དཔལ་ཡོན་རེྗས་ལུས་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རོལ་བའི་ལྗ་བ་ངན་པ་འདི་བྱུང་
སོང་བར་སྒྵམ། གལ་ཏེ་གོང་གི་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྗ་ངན་ཇི་སྒྵེད་སེལ་ནས། བོད་ནི་ཕ་མེས་ 
ཡང་མེས་ཀིྱ་རིང་ནས་ཁིྲམས་དགའ་ལུགས་དགའ་ཞིག་ཡིན་པའམ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གནའ་ནས་ 
དཔལ་ལན་དུ་སྤློས་ཡོད་པ་ཞིག་མཚོན་དགོས་ན། ཐོག་མར་དེང་སང་བོད་རུྐན་ཁར་ཁེར་གིྱས་བཙུན་ 
པའི་ན་བཟའ་འགེབ་གོྱན་བྱས་ནས་གོྲང་ཁེྱར་དུ་སྤྲང་ཉུལ་དང་ཁ་ཤས་ཀིྱས་ཕྱི་ནང་གཉ ི་ཀ་ཆོམ་རུྐན་ 
བྱེད་པ་དང༌། ཁ་ཤས་ཀིྱས་ས་ཕྱོགས་ཡུལ་ཕྱོགས་རུ་སྡེ་ཚ་ོབ་མཐའ་ན་ཁིྱམ་རུས་ཀིྱ་རྣ་འཛིན་རྒྱུ་ཁ་ 
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གཡར་ནས་རྩྭ་ས་རོྩད་པ་དང་རུྐ་རས་བསོད་རྨས་བྱེད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིྱས་བོད་མི་རིགས་ཀིྱ་ལ་རྒྱ་ 
འཛིན་རྒྱུ་ཁ་གཡར་ནས་མི་རིགས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་མི་དགོས་པ་སྣ་ཚོགས་བཏང་བ་དང་། གཞན་ 
ཡང་ཆོས་ཀིྱ་དོན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་འབངས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པ་ལྗ་བུ་རང་མི་རིགས་ཀིྱ་བླ་ཚོང་མཁན་
འདི་རྣམས་ཀིྱས་རང་མཚང་ཤོར་ནས་ངོ་ཚ་རྒྱུ་ཕར་བཞག། ཐ་ན་རང་དཔའ་བོར་འདོད་པ་ནི་ད་ལྗའི་བོད་ 
ཡུལ་གིྱ་གནས་གང་མང་ཞིག་གི་ཆེས་གེླན་པ་སྟུག་པའི་མཚོན་སྣང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནམ་སྒྵམ་ནས། འདི་ 
དག་གི་སྤྱོད་པ་ནི་མེས་པའི་གདམ ་ཁིྲམས་དང་རྩ་བ་ནས་འགལ་ཡོད་པ་དང་། འདི་དག་གི་སྤྱོད་ངན་ 
དང་སྟོན་པའི་ཞལ་གདམ ་དང་འགལ་ཡོད་པ་ངོས་ཟིན་ནས། འདི་དག་གི་བྱ་ངན་དང་འཛམ་གིླང་གི་ 
མི་རིགས་གང་དང་ཆོས་ལུགས་གང་གི་བསམ་བླའི་ཁེྱར་ཕྱོགས་དང་ལོག་ཡོད་པ་ཀུན་གིྱས་མཁེྱན་པར་
གུྱར་ནས། དེ་ནི་རང་མི་རིགས་ཀིྱ་མེས་པོ་རྣམས་ཀིྱ་དོར་བྱར་གུྱར་ལ། དེང་གི་དོར་བྱར་ཡང་འགུྱར་ 
དགོས་རྒྱུ་ཀུན་གིྱ་ཕྲག་ལ་བབས་ཡོད་པར་གུྱར་ན་ད་གཟོད་གོང་གི་གནོད་འཚེ་དག་བཅོམ་ནས་རང་མི་
རིགས་ཡ་རབས་དང་གཞན་གིྱས་བརིྩ་བའི་གྲས་སུ་འཇུག་ཐུབ་བོ།། 

 
གསུམ་པ། དེང་སང་བོད་ས་གནས་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་འགའ། 

གཅིག། བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གིྱས་བོད་ཡུལ་དུ་ཡུལ་ཁིྲམས་ལྗ་བུའི་གོ་གནས་བཟུང་། 
དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་འདི་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགུྱར་ལོག་ཆེ་བ་བྱུང་ཟིན་པ་དང་བསྟུན། མིའི་རིགས་ 

སྤྱིའི་ཤེས་ཡོན་གིྱ་ཆུ་ཚོད་མཐོ་རུ་སོང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་པ་རྣམས་ཀིྱས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་ 
བཟུང་དད་གུས་བྱ་རྒྱུ་ནི། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པསོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁོད་སོ་དུྲག་གི་ནང་ནས་མི་ 
ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དུྲག་གི་དང་པ ར་བཞག་ཡོད་པ་ལས་འགོ་བརྩམས་ཡོང་བར་འདོད། དཀོན་མཆོག་ 
སྐྱབས་བཟུང་དད་ཅིང་གུས་པར་མཆོད་ཞསེ་གསུངས་བྱུང་བ་ལས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ཁད་བྱས་ན། 
རང་ཅག་བོད་པས་དད་མོས་  ད་སའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ཞིང་དད་ཅིང་གསུ་པར་
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མཆོད་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་ཆསོ་འདེྲས་མའི་ཁིྲམས་སྲོལ་བྱངུ་བ་འདི་ནི་བོད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ 
གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་རེད། ལུགས་འདི་ལྗ་བུ་ནི་དེང་དུས་ཀིྱ་འཛམ་གིླང་འདིའི་མི་རིགས་སོ་སོ་དང་རྒྱལ་ 
ཁབ་གང་མང་། ཐ་ན་ལས་རིགས་ཀིྱ་རྣམ་པ་སོ་སོར་སྣང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁག་གི་ནང་ལ་བལྗས་ན། སོ་ 
སའི་རང་རང་གི་ཆསོ་ལུགས་དད་མོས་  ད་སའི་ཡུལ་མི་གཅགི་རུང་། ཆོས་ལུགས་འདི་གང་ས་གང་ 
དུ་ནང་སེམས་ཀིྱ་གཏིང་དུ་ཟུག་པའི་ཁིྲམས་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་གུྱར་ཡོད་པའི་ཐད་ནས་གཅིག་འདྲར་སོང་ཡོད་
པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡོ་རོབ་གིླང་གི་སྲིད་ཁིྲམས་ནང་དུ་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཡོ་རོབ་ 
གིླང་བའི་ཁིྲམས་ལུགས་ནང་དུ་ཁིྲམས་ར་འགོ་འཚུགས་པའི་སྐབས་སུ། བདེན་ཡོད་མེད་གང་རུང་གི་ 
གོྱད་ཡ་གཉི ་ཀས་ཁིྲམས་ཁང་ནང་ཁིྲམས་དཔོན་དང་ཁིྲམས་ར་ནང་གི་མི་ཚང་མའི་མདུན་དུ་ལག་པ་ 
གཡོན་པ་རང་གི་དད་མོས་  ད་སའི་ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་བམ་པའི་ཐགོ་བཞག་སྟེ་རང་ཉིད་ཀིྱས་ཁིྲམས་རའི་
ཐོག་ཏུ་བཤད་པའི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ནི་དྲང་པོ་དྲང་རྐྱང་ཡིན་ཞེས་མནའ་བསྐྱེལ་དགོས་པ་ལྗ་བུ། དེང་ 
སང་ང་ཚའི་ཀུྲང་གའི་ཁིྲམས་ལུགས་ནང་དུའང་དཔང་རྟགས་བྱདེ་མཁན་གིྱས་སྤྱིར་རྩ་ཁིྲམས་དཔང་དུ་
ཁེྱར་ནས་རང་ཉིད་ཀིྱས་ཁིྲམས་ཁང་ནང་དུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ནི་དྲང་པོ་ཡིན་པ་ལས་རུྫན་གཏན་
ནས་མིན་ཞེས་མནའ་བསྐྱེལ་དགོས་པ་ལྗ་བུ། དེང་སང་ཚན་རིག་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་བའི་དུས་ 
རབས་འདིར་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་དང་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་འདོར་དུ་འཇུག་དགོས་ 
འདོད་ན། མིའི་རིགས་ཀིྱས་སྡུག་བསྒྴལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་ཡོང་ཡོད་ལ་འབྱུང་ཡང་སྲིད་པ་དེ། དེང་སང་ 
འཛམ་གིླང་འདིར་དཔེ་ངན་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་ལས་ངན་འབྱུང་ངསེ་ཡིན་པ་ཀུན་གིྱས་མཐོང་ཞིང་། དངོས་ 
པོ་རྒྱུ་ནོར་ལ་དར་རྒྱས་ཆེ་རུང་བསམ་བླའི་དཔལ་འདི་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགོྲ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་གུྲབ་ཆ་གང་ཐད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་མིའི་བསམ་བླའི་ 
ཆུ་ཚོད་ཀྱང་དེ་བསྟུན་དུ་མཐོ་རུ་འགོྲ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་མོས་ས་ཞིག་རེད་སྒྵངས། ཆོས་ལུགས་ལ་སྤྱི་ 
ཚོགས་གང་རུང་དུ་མཁོ་བའི་ཆསོ་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་བསམ་གིྱས་མི་ཁྱབ་པ་ལན་པས་ན། ཆོས་འདི་བོད་ 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
 

209 

པ་རྣམས་ཀིྱས་གནའ་སྒྴ་མོ་ནས་ད་བར་དུ་སྲོག་རྩ་ལྗ་བུར་བཟུང་ནས་རང་སོ་སའི་དགོས་མསོ་ལྗར་དུ་ 
འཚོ་བ་བསྐྱེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ། དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གུླ་དབྱངས་ལས།74 གངས་རིས་སྐོར་བའི་ 
ལོྖངས་སུ་མཆོག་གསུམ་དམ་པར་གཏན་གིྱ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཅིང་། ཞེས་གསུངས། ད་ལྗའི་བོད་ཡུལ་དུ་ 
སྒྴ་མོ་ནམ་ལངས་པ་ནས་དགུང་རུབ་གཉིད་དུ་སོང་བའི་བར་ལ་བོད་འབངས་སྐྱ་སེར་ཀུན་གིྱས་ཁ་འདོན་
འདོན་རྒྱུའམ་ཆོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་རྒྱུན་མི་ཆད་བཟླས་ནའང་མི་ཆོག་རྒྱུ་ཆེ་མེད་པའི་ཚུལ་སྣང་། ནང་ཆོས་ 
སྒྲུབ་སྟངས་ཀིྱ་གོམས་གཤིས་འདི་ཉིན་ནས་ཉིན་མཐུད་དེ་བརིྩ་སྲུང་  ད་སའི་ལུགས་གཏན་པོར་ཆགས་
པས་ན་ཡུལ་ཁིྲམས་ལྗ་བུའི་གོ་གནས་ཟིན་ཡོད། 

ད་ལྗའི་སི་ཁོྲན་ཞིང་ཆེན་གིྱ་ཁིྲན་ཏུའུ་གོྲང་ཁེྱར་གིྱ་ཝོའུ་ཝིག་ཚི་（武侯祠）ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱའི་
ལྷ་ཁང་གྲག ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་འདིའི་ཉེ་འདབ་ཀིྱ་སྲང་བར་ཁག་ཏུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གིྱ་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་གིྱ་ཚོང་རྫས་གཙོར་གུྱར་བའི་ཚོང་ཁང་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། ད་དུང་ཇེ་མང་དུ་འགོྲ་བའི་ཚུལ་ཡང་ 
སྣང་། འདིས་བོད་པ་ལ་ནང་བསྟན་གིྱ་དད་པའི་ཤུགས་ཇེ་ཆེའི་ཚུལ་དང་གྲངས་ཇེ་མང་གི་ཚུལ་ཡང་ 
མཚོན། ད་ལྗའི་བོད་འབངས་སོ་སའི་ཆསོ་ལུགས་གོ་རྟོགས་ཀིྱ་ཚད་མི་འདྲ་རུང་། ཚང་མར་ཆོས་ 
ལུགས་དད་མོས་ཡོད་ཅེས་བཤད་ནའང་མི་ཆོག་རྒྱུ་ཆེ་མི་འདུག་པའི་ཚུལ་སྣང་། 

ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་གོམས་གཤིས་འདི་ལེགས་པར་བེད་སྤྱད་ནས་སྤྱ་ིཚོགས་ལ་ཕན་པ་དཔེར་ན། མགོ་ 
ལོག་ཨ་སྐྱོང་གོང་མའི་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་མཆོག་གསི་ད་ལོར་དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་མགོ་
ལོག་གི་འཚོ་བ་ཆེ་ཁག་གཉིས་བར་གིྱ་ལོ་མང་བར་གིྱ་གོྱད་ངན་མྱི་རྟ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་འགིྲག་
གི་བཅུག་པས་ན། འཚོ་བའི་བར་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཀར་ཡང་ཕན་ཏེ་ 
རོྫང་རིམ་པའི་སྲིད་གཞུང་གསི་སྒློར་ཁིྲ་གསུམ་དང་ཞང་རིམ་པའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྱང་སྒློར་ཁིྲ་གཅིག་
གི་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཡོད། འདི་ལྗ་བུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིྱས་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་དངོས་ 
                                                 
74 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོས་མཛད་པའ ་དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས། ཤ༢༠༡ ནས་༢༠༢ ནང་གསལ། 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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སུ་ཐོན་ནས་ཡུལ་ཁིྲམས་ལྗ་བུར་གུྱར་ཡོད་པའི་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཀུན་གིྱ་མིག་   ་ཏུ་གསལ་པ ར་ 
ཤར་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ནོ།། 

 
གཉིས། བོད་ཡུལ་ཡོངས་ཀིྱ་བདེ་འཇགས་ལ་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱས་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་སྲིད། 

དེང་སང་བོད་ཡུལ་   ་  ་ཤ་རུས་གཅིག་གི་སྤླུན་ཟླའི་མཛའ་བརེྩ་དང་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་ཡོང་སྤྱད་
ལ་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱས་ཤུགས་རེྐྱན་ཐེབས་མེད་ས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལ་དཔྱད་ནས་བློ་སྒློ་རེ་འབྱེད་
རྒྱུ་ཡོད་དེ། རང་ཅག་ཁ་བའི་ལོྖངས་འདིར་སྒྴར་ནས་ཁིྲམས་སྲོལ་ལེགས་པོ་ཞིག་དར་ཡོད་པ་འདིས་ 
དེང་སང་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀིྱ་སྣང་ཡུལ་དུ་བོད་ལ་གནའ་ནས་ཁིྲམས་མེད་ལུགས་མེད་དུ་རོལ་བའི་ཁིྲམས་
སྲིད་ཀིྱ་དཔལ་ཡོན་རེྗས་ལུས་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རོལ་བའི་ལྗ་བ་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་ཇི་སྒྵེད་སེལ་ 
ནུས་ཤིང༌། བོད་ནི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀིྱ་རིང་ནས་ཁིྲམས་དགའ་ལུགས་དགའ་ཞིག་ཡིན་པའམ་བོད་ 
པའི་སྤྱི་ཚོགས་གནའ་ནས་དཔལ་ལན་དུ་སྤློས་པའང་ཞོར་ནས་མཚོན་ཐུབ། བོད་ཀིྱ་ལོ་རྒྱུས་སུ་རང་གི་ 
མེས་པོ་རྣམས་གིྱས་བཞག་ཡོད་པའི་ཁིྲམས་ལུགས་འདི་དག་སྟེ་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རིག་གི་དགའ་འཚལ་དུ་
སྐྱེངས་མེད་བཞད་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

དེང་སང་གི་ཡུལ་ཁིྲམས་དག་གི་མ་གཞི་ཡང་བཙན་པའི་ཁིྲམས་སུ་བཀོད་པའི་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་
ཆོས་གཙང་བཅུ་དུྲག་སོགས་ཡིན་ལ། ད་ལྗའི་བོད་ཀིྱ་སྤྱི་ཚོགས་སུའང་ཤུགས་རེྐྱན་ཐེབས་ཡོད། རྒྱལ་ 
ཁབ་གང་དང་མི་རིགས་གང་གི་ཁིྲམས་སྲོལ་གང་ཡིན་ཡང་ཉསེ་མགོ་གནོན་རྒྱུ་དང་ཡ་རབས་སྐྱོང་རྒྱུ་
ནི་ཀུན་མཐུན་ཡིན་པས་ན། བོད་ཀིྱ་གནའི་ཁིྲམས་རྒྱུན་དེ་དེང་སང་གི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་ཕྱོགས་སོ་ 
སའི་ཡར་རྒྱས་གངོ་སྤླེལ་ལ་ཤུགས་རེྐྱན་སྣ་ཚོགས་མུ་མཐུད་དུ་ཐོན་པས༌བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་བདེ་འཇགས་
དང་དཔལ་ཡོན་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ནའང་བོད་ཀིྱ་གནའ་  འི་ཁིྲམས་རྒྱུན་འདིའི་སྐོར་ལ་འཛིན་སྐྱོང
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་སྤླེལ་གསུམ་བྱེད་དགོས། ཐ་ན་དེང་གི་ཀུྲང་གའི་ཁིྲམས་རིག་གམ་འཛམ་གིླང་ཁིྲམས་རིག་ཏུའང་ 
གཞན་གིྱས་ཚབ་མི་ནུས་པའི་གོ་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཟིན་ཡོད། 

འདིར་འབྲོག་པའི་འཚོ་བར་མཚོན་ན། བོད་ཀིྱ་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ ་ནོར་བུ ། རྫ་ཆུ་ 
ཁ་དང་མགོ་ལོག་གསེར་ཐར་སོགས་ལ་ཕེབས་ནས་བརྩམས་པའི་བྱང་འབྲོག་གི་ལམ་ཡིག་   ་པའ ་ 
གེླང་གཞིར།75  བོད་ཀིྱ་འབྲོག་པ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། 
སྦྶད་མདོ་ཁམས་སྒླམ་དུྲག་སོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཚོ་བར་གནས་ཡོད་པས་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཟིན་ཡོད། 
ཁོ་བོས་དངོས་ཡོད་བོད་ཀིྱ་འབྲོག་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང༌། དེ་དག་གི་བསམ་སྤྱོད། ཆ་ལུགས། 
གོམས་གཤིས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མངོན་སམུ་དུ་མཐོང་ཞངི༌། དེ་དག་དང་འབྲེལ་ལམ་ཐད་ཀར་བྱུང་ 
བའི་རེྐྱན་གིྱས་བོད་ཀིྱ་གནའ་མིའི་ལོ་རྒྱུས། དཔའ་བོ་གིླང་གེ་སར་གིྱ་སྒྲུང་རྣམས་ལས་བོད་མིའི་བསམ་ 
སྤྱོད་སོགས་ཇི་སྒྵིད་ཅིག་བསྟན་པ་དེ་ཀུན་རང་བློར་གསལ་བར་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་དང༌། དེ་དག་ཇི་ལྗར་ 
ཡིན་པའི་སྐོར་མངོན་སུམ་ ད་མའི་སྒློ་ནས་བདེན་པ་ར་འཕྲོད་པའི་གོ་བ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཆགས་ 
ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས། དེར་བརྟེན། འབྲོག་པའི་ཁིྲམས་སྲོལ་འདི་དག་ནི་བོད་ཀིྱ་གནའ་རབས་ 
ཁིྲམས་སྲོལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དཔྱད་གཞིའི་འགུྱར་རྡོ་གསོན་པོ་ལྗ་བུ་ཞིག་ཡིན
་པ་གདོན་མི་ཟ་མོད། འབྲོག་པའི་རྔོན་ཁིྲམས་ནི་ཡུལ་སོ་སའི་བླ་རི་དང་གཞི་བདག་གམ། ཡང་ན་ 
དགོན་པ་ཁག་གི་བཀག་རི་རྣམས་ནས་རི་དྭགས་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་བསད་མི་ཆོག་ཅིང༌། འབྲོག་པའི་རི་ 
རྒྱ་ནི་འབྲོག་ཡུལ་གིྱ་བླ་རི་དང་གཞི་བདག་རྣམས་ནས་སུས་ཀྱང་རི་དྭགས་བསད་མི་ཆོག་པར་མ་ཟད་རྫ་
ཡུང་དང༌། དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང༌། དཀར་མོག་རྣམས་ཀྱང་བརོྐ་འདོན་བྱེད་མི་ཆོག་ཅིང༌། དེ་དག་ནི་ 
འབྲོག་མིས་ཤོད་སྲོལ་དུ་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང་དཀར་མོག་ནི་གཞི་བདག་གི་སྒྵིང་ནོར་རེད། ཅེས་ 
                                                 
75 ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་རྩོམ་ཕོྱགས་བསྒྲགིས། ཤ༩༨ནས༢༣༢ནང་གསལ། 
 



བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌། 
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དང༌།  རྫ་ཡུང་ནི་གཞི་བདག་གི་སྒྵིང་རེད། མི་སུས་བརོྐ་འདོན་བྱས་ན་དེའི་མི་ཕྱུགས་ལ་ནད་ཡམས་ 
དྲག་པོ་འབྱུང་ཞིང༌། དེའི་རེྐྱན་གིྱས་ཡུལ་ཁམས་ལ་ནད་ཡམས་འབྱུང་གི་རེད། ཅེས་ཟེར་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ 
ཀྱང་བྱེད་ཀིྱ་ཡོད་པ་རེད། འབྲོག་པའི་རི་བཤེར་ནི་འབྲོག་པའི་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྐང་འཛིན་དང༌། ཡུལ་གིྱ་ 
བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱངོ་གི་ལས་འཁུར་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་རི་བཤེར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་འདུག། དེའི་ 
འགོྲ་མཁན་ནི་ཡུལ་སོ་སའི་ཕོ་གཞོན་བཞོན་རྟ་བཟང་གྲས་རྣམས་ཡིན་པ་རེད། དེའི་ལས་དོན་གཙོ་  
བོ་ནི་རྔོན་པ་དང༌། རི་རྒྱ་བཤིག་མཁན། ཇག་རུྐན་དང༌། ཏིས་རོྩད་མཁན་ནམ་དེ་དག་གི་སོ་ཉུལ་སོགས་ 
ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དག་ཡིན་འདུག འབྲོག་པའི་ཇག་ཁིྲམས་ནི་འབྲོག་མི་སུ་ཞིག་གསི་དེ་ 
སྒྴོན་འཁོན་གཞི་བྱུང་མེད་པའི་མི་སྡེ་གང་རུང་དང༌། མི་སྡེ་ནང་ཁུལ་བཅས་པར་ཇག་པ་རྒྱག་མི་ཆོག་ 
ཅིང༌། གལ་ཏེ་ཁིྲམས་འགལ་བྱེད་མཁན་བྱུང་ན་གླང་ཟླའི་བཞི་རྒྱལ་ལམ་སྟག་ཟླའི་འདུ་བའི་སྐབས་ 
སུ་གང་འཕྲོག་བཅམོ་བྱས་པའི་དངསོ་པོ་རྣམས་རིྩས་ལེན་གིྱས་དགྲ་ལ་རོྩད་འདུམ་བྱེད་ཀིྱ་ཡོད་པ་རེད། 

དཔེར་ན་མགོ་ལོག་གམ་འགུ་ལོག་ལྗ་བུར་མཚོན་ན། ༢༠༠༧ལའི་དབྱར་གིྱ་དུས་སུ། ང་རང་མགོ་ 
ལོག་སྦྲ་གསར་དགོན་དུ་ཐོན་པ་ན། དགོན་པའི་མཁན་པོ་མགར་ཚང་གི་བླ་མ་བློ་ཚུར་གིྱ་མདུན་དུ་བཟའ་ 
ཟླ་གཉིས་བར་ལ་བཟའ་འཁོན་བྱུང་ནས་གོྱད་ཞུ་གི་ཡོང་འདུག།  མཁན་པོས་གོྱད་ཡའི་གཏམ་གསན་ 
རྗེས་སུ། ཐོག་མར་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཀིྱ་མྱི་ཁངུས་སོ་སའི་རུས་ཁུངས་ཞིབ་ཆའི་སྒློ་ནས་མགོན་པོ་རིའི་ 
སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་ལས་རུས་དུྲག་གེྱས་ཚུལ་ལ་གཏུག། དེ་ནས་བོད་ཀིྱ་ 
བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒླམ་པསོ་དགེ་བ་བཅུའི་ཁིྲམས་བཅས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནས་བོད་བཙན་པའི་ 
ཁིྲམས་དང་མགོ་ལོག་གི་ཁིྲམས་ཀིྱ་འབྲེལ་བ་གསུང་། དེ་ནས་མགོ་ལོག་གི་ཁིྲམས་དང་རུ་སྡེ་འདིའི་ 
ཡུལ་སྲོལ་ལ་སྦྱར་ནས་བཟའ་ཟླ་འདི་གཉི ་ཀའི་གོྱད་བཤད་པས་ན་ཕན་ཚུན་འཛིང་རེས་གཅིག་ཀྱང་མ་
བྱས་ཏེ་གོྱད་དེ་ལགས་སོ་ལགས་སོ་ཞསེ་མྱུར་མོར་བཤད་སོང་བའི་ཕན་ཡོན་བརོྗད་ཡུལ་ལས་འདས། 
བོད་ཡུལ་གང་ས་གང་ན་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱས་འདི་བཞིན་ཕན་ཡོན་ཐོ ་ཡོད་ཚུལ་དེ་གསལ་ཞིང་མང་ང ་།། 



བོད་ཀིྱ་སྲོལ་རྒྱུན་སྲིད་ཁིྲམས་གིྱ་ངོ་བོ་དང་ད་སྒྴའི་གནས་སྟངས། 
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གསུམ། འཛམ་གིླང་གི་ཞི་བདེ་ལའང་མཐུན་རེྐྱན་འགའི་བྱས་རེྗས་བཞག་ཟིན། 
བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་ལ་གཞན་མི་རིགས་ཀིྱ་ཁིྲམས་དང་བསྡུར་ན་ཁྱད་ཆོས་ལྷག་པར་འབུར་དུ་དོད་

པའི་ཆ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ཀིྱ་རིག་གནས་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་ 
སྟངས་བཅས་ཀིྱ་སྲོག་རྩ་ལྗ་བུར་གུྱར་ཡོད་པ་འདི་ཡིན། འཕགས་པ་ལྷས། ཆོས་ནི་མདོར་ན་མི་འཚེ་བ། 
།དེ་བཞིན་གཤེག་པ་རྣམས་ཀིྱས་གསུངས།། ཞེས་གསངུས་པ་བཞིན་བོད་པ་རྣམས་ཀིྱས་དད་མོས་  ད་ 
སའི་ཆོས་ཀིྱ་སྒྵིང་པོ་ནི་བྱམས་དང་སྒྵིང་རེྗ་ཡིན་པས་བོད་པའི་ཁིྲམས་སྲོལ་ལ་ཡང་ཆོས་ལུགས་འདིས་
ཤུགས་རེྐྱན་ཐེབས་ཡོད་པས་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་འདིའི་རྩ་བ་ནི་མི་རྣམས་ལ་སྤྱོད་བཟང་གི་ལམ་སྟོན་པ
འི་ཐབས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ཉསེ་ཆད་རྐྱང་རྐྱང་གཅོད་བྱེད་ཀིྱ་སྡིག་ཁིྲམས་ཤིག་གཏན་ནས་མིན་པ་ཀུན་
གིྱས་མཁེྱན། 

དཔེར་ན་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་སྲོལ་དུ་སྲོག་མི་གཅོད་པའི་གསོན་སྟོང་གཤིན་སྟོང་ལྗ་བུའི་ཁིྲམས་ལུགས་
ཕབ་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་འགོར་ཏེ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ཏུ་སླེབས་པ་ན་ད་བཟོད་དཔལ་ཡོན་གིྱས་
ཁེངས་པའི་ནུབ་གིླང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྲོག་ཚབ་ལ་སྲོག་མི་གཏོང་བའི་ཁིྲམས་གསར
་བཅད་པའ ་རྒྱལ་ཁབ་ནི་དཔེར་ན། དབྱིན་ཇི་(England) དང་། འཇར་མན་(Germany) 
ཨོ་སི་ཁུྲ་རི་ཡ་(Australia) ཏེན་མག(Denmark) ཧྥིན་ལན་(Finland) དབྱི་ཐ་ལི་(Italy) 
ཧོ་ལན་(The Netherlands) མོ་རོ་ཁོ་(Morocco) འཁྱགས་གིླང༌(Iceland) ཕོར་ཐིའུ་ 
ཀལ་(Portugal) པར་ཙིར་(Brazil) ནེའུ་ཙི་ལན་(New Zealand) སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ 
སུམ་བཅུ་ལྷག་ཡ ད་ལ། སྒྴར་སུའུ་ལེན་(Soviet Union)གིྱས་སྲོག་ཁིྲམས་ཐེངས་གཉིས་དོར་ཡང་ 
གཞུག་ནས་སླར་དུ་གསོས། སྲོག་ཁིྲམས་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་འཇའ་པིན་(Japan)གིྱ་འབངས་ 
མང་ཆེ་བས་ཀྱང་འཐད་པ་མི་བྱུང་། 
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བོད་ལ་འདི་འདྲའི་ཁིྲམས་སྲོལ་བཟང་པ ་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ནི། རྒྱུ་འབྲས་ལ་ 
ཡིད་ཆེས་ཞིང་སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཛེམ་པའི་  བས་ཀིྱས་ཡིན། རྒྱུ་འབྲས་ཀིྱ་ལྗ་བ་ནི་ནང་པ་སངས་ 
རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀིྱ་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས། དགེ་   ་དང་སྤླང་བླང་སོགས་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་བཞག་ 
ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀིྱ་བསམ་བླའི་གཞི་འཛུགས་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ 
ཀིྱ་རིག་པ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གསི་ཀྱང་ཁས་ལེན་བཞིན་ཡོད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ 
ལ་དུས་ད་ལྗ་སྦྶིན་པ་དང་ཕྱི་མར་སྦྶིན་པ། མ་འོངས་པར་སྦྶིན་པ་བཅས་རིགས་མང་པ ར་དབྱེ་རྒྱུ་འདུག། 
དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ལ་དད་མོས་ཅན་གིྱས་ཀྱང་གནས་སྐབས་ཀིྱ་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ 
གི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། གནས་སྐབས་ཀིྱ་དམིགས་ཡུལ་ཅན་གིྱས་ཚེ་འདི་ 
ཙམ་ལ་རྒྱུ་དགེ་བ་མང་པ ་བསྒྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་མཁ ་གིྱས་དགེ་བ་རྒྱ་ 
ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་དོན་  ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ཞིང་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་དེ་ཡིན། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁས་མ་བླངས་ན་ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་གཞི་རྩ་དོར་བ་དང
་འདྲ་བ ། བོད་མ ་རྣམས་ཀིྱས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརིྩ་སྲུང་བྱ་རྒྱུར་སྤྲོ་ཞིང་དེ་ལེགས་པར་སྲུང་ཐུབ་ན་ 
འབྲས་བུ་ཡང་ལེགས་པོ་ཞིག་སྦྶིན་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དེ་ཡུལ་ཁིྲམས་ལྗ་བུར་གུྱར། དཔེར་ན་ 
ཡུལ་ཕ་མ་དང་ཁིྱམ་མཚེས་རྒན་གཞོན་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་རོགས་རམ་བྱས་ན་རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགོྲ། 
ཁ་ལས་རླུང་རྟ་དར་བ་སོགས་ཀིྱ་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་བཞིན། གཞན་ཡང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འགལ་ན་ 
བྱ་བ་ཅི་ཡང་ལམ་ལ་མི་འགོྲ་བ་དང་ཀུན་གིྱ་དམའ་འབེབས་དང་གཉའ་གནོན་བྱེད་པ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་
ཀིྱ་གོྲས་སུ་མི་ཚུད་པ་སོགས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད། མདོར་ན། བོད་མ ་རྣམས་ཀིྱས་མི་ལུས་རིན་པོ་ 
ཆེ་ཐོབ་དཀའ་ ་དང༌། ཐོབ་པ་དོན་སྒྵིང་ཆེ་བ་ཤེས་ནས་མི་བཟང་པ ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཤེས་བྱའི་བླང་དོར་ 
ལ་འབད་ནས་མཁས་མཛངས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགུྱར་ཇི་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ལོྗ་གོས་ཁོ་ན་ཙམ་གིྱ་དོན་དུ་གཉེར་ 
རྒྱུ་དེ་དུད་འགོྲ་སོགས་ཀིྱས་ཀྱང་ཤེས་རྒྱུ་དང་། དེ་བས་དུད་འགོྲ་དང་ཁྱད་འབྱེད་པའི་རིན་ཐང་ཡོད་པའི་ 
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བྱ་བ་ཞིག་ལ་འབད་དགོས་ན། མིག་སྒྴར་གིྱ་ཕན་བདེ་ཙམ་གིྱ་དོན་མ་ཡིན་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པ ར་ཕན་ 
པའི་དོན་ལ་འབད་པ་དང༌། རང་དང་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དུ་ལ་ཕན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རང་གི་མི་རིགས་ 
དང་མེས་རྒྱལ། ཐ་ན་རང་གི་དགྲ་དང་བཅས་པའི་མར་གུྱར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་ཕན་དོན་ལ་ 
འབད་དགོས་པ་སོགས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་གི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ཡུལ་ཁིྲམས་ལྗ་བུའི་ སྲུང་བྱ་ 
ཞིག་ཡིན་པར་འདོད།    

བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་བཟང་པ ས་མ་གུྱར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིྱ་ཆེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་པོས་ 
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིྱ་སྤྱོད་པའི་རྩ་བ་ཟིན་པ་འདིས་རང་ཅག་ཁ་བའི་ལོྖངས་འདིར་སྒྴར་ནས་ཁིྲམས་
སྲོལ་ལེགས་པོ་ཞིག་དར་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་ཚུགས་པའི་རྩ་བ་སྒྵིང་རེྗ་ཆེན་པོར་ 
གཏུག་ཡོད་པ་འདིས་མི་རིགས་ཁོ་ནའི་ཁེ་དབང་མ་ཟད་མིའི་རིགས་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་སྒྵིང་སྟོབས་བསྐྱེད། 
དེ་མིན་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་དུ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཅེས་པའི་ཁོག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལན་རྒྱུའི་རིགས་པའི་རྩ་
བ་འདི་ནང་དོན་རིག་པའི་ནང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགོྲ་བའི་རིགས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་། ཡང་ན་ 
རིགས་ཀིྱ་མཐོ་དམན་གང་དུ་བབས་རུང་། ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མེད་པའི་ཐད་ནས་སེམས་ 
ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་མིའི་རིགས་ཀུན་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པར་འདོད་པ་འདིས་ད་ལྗའི་ཁིྲམས་ཀིྱ་རྩ་བ་དེ་སུ་
དང་གང་ཡིན་རུང་ཁིྲམས་ལུགས་ཀིྱ་སྒློ་ནས་འདྲ་མཉམ་གིྱས་དྲང་པ ར་གཅོད་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་དོན་དང་ 
རིགས་པ་གཅིག་ཏུ་བབས་ཡོད། 

དེར་བརྟེན། གཞི་ནང་བསྟན་དང། ཡུལ་བདེ་འཇགས། སྤྱིའི་ཞི་བདེ་ལ་ཕན་ཡོན་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ནི་ 
དེང་སང་གི་ཡུལ་ཁིྲམས་ཀིྱ་ཁ་ཕྱོགས་གཙོ་བོ་ཡིན། འདིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀིྱ་འཚོ་བའི་ཁོྲད་དུ་བྱ་བ་ 
གང་རུང་གི་སྐབས་དངོས་སུ་རང་སོ་སའི་རྒྱུད་དུ་སྒྵིང་རེྗ་སླད་མེད་ཞིག་བསྐྱེད་ན། སོ་སསོ་རང་གཤསི་ 
དྲང་པའི་སྒློ་ནས་ཁིྲམས་མཐུན་གིྱ་བྱ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རིགས་པའི་ཁངུས་བསྟན། 
ཡང་ན་སོ་སའི་རྒྱུད་དུ་སྒྵིང་རེྗ་སླད་མེད་ཞིག་བསྐྱེད་ཐུབ་ན། ས་ོསོས་རང་གཤསི་དྲང་པའི་སྒློ་ནས་བྱ་བ་ 
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གང་རུང་ཞིག་ལེགས་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་དོན་དངོས་སུ་སྦྱར་ཆགོ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀིྱ་རྩ་བ་བསྟན། འདིར་ 
མིའི་རིགས་ཀིྱ་ཁིྲམས་ཡོངས་ཀིྱ་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་པ་བེད་ ཅད་  ་ཆོད་པའི་རྩ་དོན་གིྱ་འབྱུང་གཞི་
བསྟན་ཡོད། འདིས་བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་འདི་འཛམ་གིླང་གི་ཞི་བདེའི་གུྲབ་ཆར་གུྱར་བའི་ཁིྲམས་སྲོལ་ 
ལེགས་པོ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཡོད། བོད་ཀིྱ་ཁིྲམས་རྒྱུད་ཀིྱ་རིག་པ་ལེགས་པོ་འདི་ལྗ་བུ་ད་ 
ལྗའི་ཡ ་ར  ་གིླང་གི་མཐུན་ཚོགས་(European Union) ལྗ་བུས་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བྱེད་བཞིན་ 
ཡོད་ཀྱང་འབྲས་བུ་  ང་པ འང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པར་སྒྵམ། བོད་རང་ཉིད་ཀིྱས་ཀྱང་ཁིྲམས་སྲོལ་ 
ལེགས་པོ་འདི་ཁ་བཤད་ལག་ལེན་གསེར་བཞིན་ཐུབ་ན་བྱ་བ་མི་འགུྲབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་
ཡོད། དེའི་ཕྱིར། ང་ཚའི་བོད་མི་རིགས་ནི་མའིི་རིགས་གཞན་གིྱས་དད་མོས་དང་བརིྩ་བཀུར་བྱ་འོས་ 
པའི་མི་རིགས་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 
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ཟུར་ལྗའི་ཡིག་ཆ་ཁག། 
མཁས་པ་ལེའུ། ལེའུ་ཆོས་འབུྱང་རྒྱས་པ། ལྷ་ས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ལའི་དཔར་མ། 
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ། དཔྱིད་ཀིྱ་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས། པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ལའི་ 

དཔར་མ། 
འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། དེབ་ཐེར་སྒྴོན་པོ། ཁྲིན་ཏོའུ། སི་ཁྲོན་མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༤ལའི་དཔར་མ། 
ཆབ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་དང་ནོར་བྲང་ཨུ་རྒྱན། བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡ་ིཕེྲང་བ། ལྷ་ས། བོད་ལྖོངས་ 

དཔེ་རིྙང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ལའི་ཟླ༡༠བའི་དཔར་མ། 
ཆབ་སྤླེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀིྱས་གཙ་ོའགན་འཁརུ་ནས་བསྒྲིགས། བོད་ཀིྱ་སྒྴ་རབས་ཁྲིམས་སྲོལ་ཡགི་ཆ་བདམས་ 

བསྒྲིགས། ལྷ་ས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ལའི་དཔར་མ། 
ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། ཆོས་འབུྱང་མེ་ཏོག་སྒྵིང་བོ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད། ལྷ་ས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ 

༡༩༨༨ལའི་དཔར་མ། 
གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀིྱ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཀུན་ནས་ཁྲོལ་ 

བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་མེ་ལོང༌། ལན་ཀོྲའུ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ལའི་པར་ཐེངས་ 
དང་པའི་དཔར་མ། 

ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་སྤྱི་དོན་པདྨ་རྭ་གའི་ལེ་མིག།པེ་ཅིང་། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་ 
༡༩༨༧ལའི་ཟླ༤བའི་དཔར་མ། 

ལེའུ་ཇོ་སྲས། ལེའུ་ཆོས་འབུྱང་། ཆོས་འབུྱང་ཆེན་མོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལེའུ་ཇོ་སྲས་ཀིྱས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། 
ལྷ་ས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ལའི་ཟླ༩པའི་དཔར་མ། 

ནམ་མཁའ་ནོར་བུ། བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་ལས་འཕོྲས་པའི་གཏམ་གཡུང་དྲུང་ནརོ་བུའི་དོ་ཤལ་བཞུགས་སོ། ཁྲིན་ཏོའུ། 
སི་ཁྲོན་མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ལའི་ཟླ༥བའི་དཔར་མ། 

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེྲང་བ། མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། པེ་ཅངི་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌གིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལའི་ 
དཔར་མ། 
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ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་རྩོམ་ཕོྱགས་བསྒྲགིས། ཀུྲང་གའི་བོད་ཀིྱ་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ལའི་ 
ཟླ༡༢པའི་དཔར་མ། 

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། བོད་ཀིྱ་ལོ་རུྒྱས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 
གྱ་ིརིག་གནས་ལོ་རུྒྱས་དཔྱད་ཡིག་བདམས་བསྒྲིགས་སྤྱིའི་དེབ་ལྔ་པའམ་བོད་ཡིག་གི་དེབ་གཉིས་པ། 
འབར་ཁམས། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ལའི་ཟླ༡༠པའི་དཔར་མ། 

ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། དེབ་ཐེར་དམར་པོ། དེབ་ཐེར་དམར་པོ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ཧུ་ལན་དེབ་ཐེར་འདི་བ་བཞུགས་སོ། 
པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ལའི་ཟླ༢པའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པའི་དཔར་མ། 

ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། པེ་ཅངི་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ 
ལའི་དཔར་མ། 

ཧའོ་ཝུན་ཞོན་དང་ཏོའུ་ཚུན་ཆི་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིག ། བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀུན་བཏུས་ཚིག་མཛོད། 
ཟི་ལིང་། མཚོ་སྒྴོན་མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལའི་དཔར་མ། 


