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་ཕྤྱི་ནང་གནས་ཚུལ་གྤྱིས་རེན་པས་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱི་དུས་འགོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཀང་ཁར་མུཀ་དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་དད་འདུན་སོན་
ལམ་གྤྱི་མཐུ་རྒྱས་ཞྤྱིང༌། ལག་པར་སྤྱིད་འཛིན་མཆོག་དང༌། 
ནང་པའྤྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྤྱི་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད་པའྤྱི་འབད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ 
ྤྱིན་གྤྱི་ཕེད་ཡོལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆྤྱིབས་ཞབས་སྟོན་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་བཞུགས་སར་ནས་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་ཆྤྱིབ
ས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་པན་ཇབ་ཀྤྱི་གོང་ཁེར་ཨམ་རྤྱི་སར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་དེ་དོ་ནུབ་བཞུགས་ཞག་དང༌།ཕྤྱི་ྤྱིན་ཁར་མུཀ་ལ་ཆྤྱིབས་
ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་དུས་ཡུན་ྤྱིན་ཞག་གྤྱིས་ཀྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་ཁང་ནས་མཛད་འ
ཆར་སོར་སྐུར་བཅར་ཆྤྱིབས་ཞབས་སྟག་ལ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་སུ་བཀའ་དྤྱི་ཞུས་ནས་གཙོ་གནད་མཛད་འཕྤྱིན་ཁག་བཀོ
ད་ཡོད། 
ཕྤྱི་ཚེས་༢༩ྤྱིན་གྤྱི་ཕེད་ཡོལ་ཁར་མུཀ་གྤྱི་ཆེད་གཏོང་གནམ་གྲུ་ཕེབས་བསུར་བཅར་ནས་ཨམ་རྤྱི་སར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ྤྱི
ན་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་ཁར་མུག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་རྒྱལ་སར་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་ཁུལ་དེའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་དང༌། 
དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ནས་སོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་གྤྱི་དུས་ཡུན་རྤྱིང་པོའྤྱི་རེ་བའྤྱི་སོན་ལམ་བཟང་པོ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ྋགོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་སའྤྱི་གནམ་ཐང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་ཁར་མུཀ་ནང་བསྟན་འགོའྤྱི་དོན་ཆེན་གྤྱི་འགོ་དོན་སྐྱོང་བཞྤྱི
ན་པའྤྱི་ཏེ་ལོ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། གོང་ཁེར་གྤྱི་ཞྤྱི་དག་དཔོན་རྤྱིགས། ནང་པའྤྱི་ཚོགས་སེ་ཁག 
ཡེ་ཤུ་ཨོར་ཉོ་ཋོབ་སྤྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་སྐུ་ཚབ། 
རང་གཞུང་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྤྱིས་ལགས་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་དང༌། 
མེ་ཏོག་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཀྤྱིས་གདན་དངས། 
གནམ་ཐང་གྤྱི་ཆེས་མཐོའྤྱི་སྐུ་མགོན་ཁང་དུ་ཁར་མུཀ་སྤྱིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་  
མཆོག་གྤྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་བར་དད་འདུ
ན་ལག་བསམ་དཀར་པའྤྱི་བཀྤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་གནང་བ་རེད། 
དེ་རེས་གནམ་ཐང་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའྤྱི་གསར་འགོད་པར་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ་གསར་འགོད་ལན་ཚོགས་སར་གསར་འགྱུ
ར་ལས་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་གངས་ ༥༠ བརྒལ་བར་མཇལ་འཕད་ཐོག་གསུང་མོལ་སྩལ། 
སབས་དེར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་གཞུང་དམངས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྤྱིའྤྱི་བཀའ་སོབ་དང༌། 
གཙོ་བོ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱི་མཛད་དོན་སྟེ་ཡུལ་གྤྱི་སྤྱིད་འཛིན་མཆོག་དང༌། 
ནང་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་མྤྱི་དམངས་ནས་དད་དམ་ལག་བསམ་དཀར་ཞྤྱིང༌། 
གསར་འགྱུར་ལས་རྤྱིགས་པས་ཁར་མུཀ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཐ་ཝ། སྦུར་ཡ། སོག་ཡུལ་སོགས་ནང་པའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། 
རུ་སུའྤྱི་རྒྱལ་ཁོངས། རྒྱལ་སྤྱི་བཅས་པའྤྱི་ནང་དྤྱིལ་བསགས་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདུག 
དེ་རེས་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱལ་ས་ཨྤྱི་ལྤྱི་སའྤྱི་གོང་ཁེར་ཅྤྱི་སྤྱིས་བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་དུ་ཕེབས་འཁོར་ཐོག་གདན་དངས་ཏེ་ཆྤྱིབ
ས་སྒྱུར་གནང་སབས་དེ་ྤྱིད་གངས་ཆར་སོགས་གནམ་གཤྤྱིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེ་བར་མ་ལྟོས་པར་གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་གནས
་མགོན་ཁང་བར་མྤྱི་དམངས་སྟོང་ཕག་མང་པོས་མཇལ་དར་དང༌།མེ་ཏོག་དཀར་ཟས་ཕུད་སོགས་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་ཏེ་མ
ཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་དང༌།སོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཁོལ་བའྤྱི་ངང་གུས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་མགོན་ཁང་དུ་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་
བཀོད། མགོན་ཁང་དུ་སྤྱིད་འཛིན་ཁྤྱིར་སན་མཆོག་དང༌། ཏེ་ལོ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
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ར་ཤྤྱི་ཡའྤྱི་ཁར་མུཀ་ཏུ་བཅའ་སོད་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་དང་ཁོང་གྤྱི་སྐུ་ཟླ། ཁར་མུག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་སྤྱིན་བོན་སྐུ་གཞོན། 
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་ཁུལ་དེའྤྱི་སྤྱི་བྱེའྤྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ལག་པར་ཡུལ་གྤྱི་མྤྱི་དམངས་ནས་དུས་ཡུན་རྤྱིང་པོའྤྱི་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱི་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་དང༌། 
ཆོས་སྤྱིད་ལམ་སྟོན་བྱྤྱིན་རླབས་འཕལ་མྱུར་ཐོབ་པའྤྱི་དད་འདུན་ཤུགས་དག་སོར་སྙན་གསོལ་ཞུས། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༣༠ 
ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་བཞུགས་གནས་མགོན་ཁང་དུ་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་རྒྱལ་ས་བྷ ོ་སྤྱི་ཁ ོ་དུ་ཡོད་པའྤྱི་བོད་ཁང་འགན་འཛིན་དང༌།ཁོང་གྤྱི་ལས་རོག
ས་བཅས་མྤྱི་དྲུག་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་ེ་ཆར་རྒྱལ་ས་བྷ ོ་སྤྱི་ཁ ོ་ནང་བོད་ཀྤྱི་དུས་སྟོན་གོ་སྤྱིག་གནང་སྟེ་བོད་ཀྤྱི་གནད་དོན་སོར་རྒྱ
ལ་ཁབ་ནང་དྤྱིལ་བསགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྤྱི་གྲུབ་འབྲས་སོར་དང༌།ལག་པར་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་རྒྱལ་སའྤྱི་ལས་རྤྱིགས་ཁག་གྤྱི་མྤྱི་དམངས་འ
བོར་ཆེན་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱི་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་དང༌།ཟབ་གསང་གསུང་གྤྱི་འདུད་རྤྱིར་མཆོག་ཏུ་དད་འདུན་གྤྱི་རེ་བ་ཤུག
ས་ཆེ་ལྡན་པའྤྱི་གནས་ཚུལ། སད་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་ནང་བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་ཁབ་སེལ་དང༌། 
བོད་ཀྤྱི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་སོའྤྱི་ལམ་སྟོན་བཅས་ཞུས་པར་རེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པའྤྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་བར་སེམས་འགུལ་གྤྱི་སྐུ
ལ་ལྕག་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བྱུང་འདུག དེ་རེས་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་ནང་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་གྤྱི་འགན་ཁུར་མྤྱི་གངས་བདུན་ལ་མཇལ་ཁ་དང༌། 
ཆོས་མཐུན་གྤྱི་བཀའ་སོབ།ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྤྱིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་ག
ནང་སྟེ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྤྱི་རེ་སོན་བཟང་པོ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་གནས་དུས་ལ་གཞྤྱིགས་ནས་གང་ཟབ
་གནང་རྒྱུའྤྱི་བཀའ་བཞེས་ཀྤྱི་ཐུགས་རེས་འཛིན། ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཐོག་ཁར་མུཀ་གྤྱི་ནང་པའྤྱི་དགོན་ཆེན་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྤྱིང་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་དགོན་
པའྤྱི་གནས་བ་ཏེ་ལོ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། དགེ་འདུན། 
གོང་ཁེར་དང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཆེད་དུ་འབྱོར་བའྤྱི་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གྤྱི་མདུ
ན་ཁང་དུ་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་འཕལ་རྟེན་གཙོ་ཁག་ལ་སྙན་ཤལ་ཐུགས་སོན་གྤྱི་ཕག་ནས་དང༌།དེ་རེས་བཞུགས་ཁྤྱིར་ྋཞབས་སོར་
མངོན་པར་འཁོད་དེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་དང༌།ཏེ་ལོ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་སྟོན་མ
ཛད་སོའྤྱི་སོལ་བཟང་མས་མེད་མས་སུ་བསྟར།ནང་གྤྱི་མཛད་སོ་གྲུབ་བསྟུན་དགོན་པའྤྱི་མདུན་ངོས་ཀྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་གྤྱི་གསུང་ཆོ
ས་ར་བའྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་གསེར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མཐོན་པོར་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་འཁོད་དེ་ཏེ་ལོ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་དགེ་ལྡན་བཤད་
སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྤྱིང་གྤྱི་གྲྭ་བཙུན།དེ་ྤྱིན་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་གྤྱི་གནམ་གཤྤྱིས་གང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར་གོང་ཁེར་
གྤྱི་ལས་རྤྱིགས་ཁག་གྤྱི་ནང་པ་དང༌། ཁར་མུཀ་རྒྱལ་ཡོངས། 
དེ་བཞྤྱིན་ཐུ་ཝ་སོགས་ེ་འཁོར་ནས་ཆེད་དུ་བཅར་བའྤྱི་དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ ༤༠༠༠༠ 
བརྒལ་བར་འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་སྐྱབས་འགོའྤྱི་བསབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ནང་ཆོས་སྤྱིའྤྱི་ངོ་སོད་ཀྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་གནང༌། 
ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ 
ཐོག་ཁར་མུཀ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྤྱི་གཙོ་འཛིན་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་བཀྤྱིས་བདེ་ལེགས་ཀྤྱི་འཚམས་འདྤྱི་དང་སོབ་གྲྭའྤྱི་
ཆེ་མཐོང་ཆེ་ཤོས་ཀྤྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྤྱི་ཕག་འཁེར་ཕུལ་བ་དགེས་བཞེས་སྩལ། 
དེ་ནས་ཕེབས་སྤྱིག་ཚོགས་ཆུང་དང༌།དགོན་པའྤྱི་སྤྱིན་བདག་ཁག་ཅྤྱིག་ལ་མཇལ་ཕག་བཅས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྤྱིས་གདུལ་བྱའྤྱི་རེ་
བ་ཡོངས་སུ་སོང་བར་མཛད། ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༥ ཐོག་སོག་ཡུལ་དང༌། ཐུ་ཝ། སྦུར་ཡ། ཨུ་རུ་སུ། 
ཁར་མུཀ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའྤྱི་རང་རྤྱིགས་མྤྱི་གངས་ ༡༠༠ བརྒལ་བར་མཇའ་ཁ་དང༌། 
བཀའ་འཚམས་སྙྤྱིང་བསྡུས་ཕེབས། ཕྤྱི་དོའྤྱི་ཆོས་ཐུན་ཐོག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའྤྱི་སྟེང་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། 
སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མའྤྱི་གཟུངས་ཀྤྱི་གཟུངས་སགས་ཀྤྱི་བཟླས་ལུང་བཅས་པའྤྱི་ས་རེས་ཆོས་ཐུན་གྤྱིས་རྤྱིང་ཆོས་འབྲེལ་གནང་
བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་ཆོས་སྤྱིད་ཀྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་དང༌། 
ནང་བསྟན་ལ་ལག་པར་དད་པའྤྱི་མྤྱི་དམངས་དེ་དག་ལ་ཡུན་རྤྱིང་རེ་སྒུག་གྤྱི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཆར་བདུད་རྤྱིར་རོལ་པའྤྱི་སལ་བ་བཟང
་པོ་དང་ལྡན་པར་མཛད། མྤྱི་དམངས་འབོར་ཆེན་ནས་མྤྱིག་ནས་མཆྤྱི་མ་ལྷུང་ལྷུང་གཏོང་བཞྤྱིན་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་མཆོད་པ་དང༌། 
ཆོས་འབྲེལ་གྲུབ་ཀང་ཆོས་རྭ་ནས་ཁ་མ་བྲལ་བར་སོན་ལམ་འདེབས་པ། 
གནམ་གཤྤྱིས་གང་ངར་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་ལ་ངོམ་པ་མེད་པར་ཕོ་བྲང་དུ་ཡང་ཡང་མཐའ་བསོར་བ་བཅས་ཀྤྱི་
དད་གུས་ཤུགས་དག་གྤྱི་རྦ་རླབས་ཤུགས་ཆེ་ཞྤྱིག་འཕྱུར་ཡོད་པ་རེད། 
ཆོས་འབྲེལ་གྲུབ་རེས་ཁར་མུཀ་གྤྱི་ཡེ་ཤུའྤྱི་ཆོས་ལུགས་ཨོར་ཉོ་ཋོབ་སྤྱི་བ་ཆེན་ནས་ཡེ་ཤུའྤྱི་ལ་ཁང་ཆེན་མོར་གདན་དངས་ཏེ་གནས་
གཟྤྱིགས་ཐུགས་སོན་དང༌། བ་ཆེན་དང་འགན་ཁུར་བ་བཞྤྱིས་གསོལ་ཇའྤྱི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། 
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མངའ་ཁུལ་གྤྱི་ཞྤྱི་བདེ་དང་ཆོས་ལུགས་མཛའ་མཐུན་གོང་འཕེལ་སོར་དགོངས་འཆར་བརེ་ལེན་གནང༌། 
དེ་གའྤྱི་གནང་སོ་གྲུབ་རེས་སྤྱིད་འཛིན་ཁྤྱིར་སན་ནས་སྤྱིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་དངས་ཏེ་སྣེ་ལེན་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་སྤྱིད་
འཛིན་སྟངས་དཔྱལ་ནང་མྤྱི་བཅས་པར་མཇལ་ཁ་དང༌། 
སྤྱིད་འཛིན་ནས་ཡུལ་གྤྱི་ད་ཡོད་མངའ་ཐང་གོང་འཕེལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ལག་པར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་བས་ཐུགས་འདོད་མ་རྫོགས་ཀང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ན
ང་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཙམ་གྤྱིས་ཁོང་སྐུ་སེར་དང༌། 
མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་དུས་ཡུན་རྤྱིང་པོའྤྱི་རེ་སོན་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པར་ལག་པར་སོ་བ་ཆེན་པོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་
བ་དང༌། ཁོང་དང་ཁོང་གྤྱི་ནང་མྤྱི། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་དོན་གྤྱི་བདག་པོ་མྤྱི་དམངས་བཅས་པ་ཚེ་རབས་རེས་འཛིན་གྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་སྩལ། 
གཞན་ཡང་ཡུལ་གྤྱི་ཡར་རྒྱས་སོར་དགོངས་འཆར་བརེ་ལེན་དང༌། 
ལམ་སྟོན་གནང་འོས་བཅས་གནང་སྟེ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བའྤྱི་བྱྤྱིན་རླབས་ཀྤྱི་ཆར་ཆེན་ཕབ་པར་མཛད། ཆུ་ཚོད་ 
༥།༣༠ ཐོག་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་རྒྱལ་ས་བྷ ོ་སྤྱི་ཁ ོ་ནས་ཆེད་མངགས་མཇལ་ཁ་བཅར་བའྤྱི་ཨུ་རུ་སུའྤྱི་གནད་ཡོད་གོས་ཚོགས་གསུམ་དང༌། 
གགས་ཅན་གསར་འགོད་པ་གཅྤྱིག གླུ་གཞས་མཁས་པ་གཅྤྱིག རྤྱིག་གནས་མཁས་དབང་བཅས་ཁོན་མྤྱི་གངས་ ༡༠ 
ལ་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ་ཁོང་རྣམས་ནས་དུས་ཡུན་རྤྱིང་པོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་འཇྤྱིག་རྟེན་སྤྱི་སན་གྤྱི་རླབས་ཆེ
ན་དགོངས་པ་དང༌།བོད་ཀྤྱི་དང་བདེན་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ། 
དེ་བཞྤྱིན་འབྱུང་འགྱུར་གྤྱི་གནང་སོའྤྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་བཀའ་འདྤྱི་ཞུས་པར་དགེས་བརེའྤྱི་བཀའ་སོབ་བཅས་མཇལ་མོལ་དོན་
སྙྤྱིང་ལྡན་པ་བྱུང༌།   ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 
ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་ཁར་མུཀ་རྒྱལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྤྱིན་ཁང་གྤྱི་བཀའ་འདྤྱིར་བཀའ་ལན་དང༌། 
དེ་རེས་སྤྱིད་འཛིན་མཆོག་དང༌།གཞུང་གྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྤྱིད་ཁག་གྤྱིས་གདན་དངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་པའྤྱི་སོབ་གེར་ཁང་གས
ར་བསྐྲུན་གྤྱི་ས་ཆོག་རབ་གནས་སུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང༌། སྤྱིད་འཛིན་མཆོག་གྤྱིས་ལས་འཆར་གནས་ཚུལ་ངོ་སོད་དང༌། 
ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་དགེས་བརེའྤྱི་གསུང་གྤྱི་དབུགས་དབྱུང་སྩལ། 
མཇུག་ཏུ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་བཅས་སྩལ་ཏེ་ཐེངས་དེའྤྱི་གནང་སོ་ཁག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའྤྱི་ངང་ཟྤྱིན་ཏེ་ཕེབས་འཁོར་གྤྱི་ཕེབས་
ལམ་འཁེལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་སྟོང་ཕག་མང་པོས་ཕེབས་སྐྱེལ་བཅས་ཨྤྱི་ལྤྱི་སྤྱི་གནམ་ཐང་ནས་ཆེད་གཏོང་གནམ་གྲུ
ས་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ནས་དེ་ྤྱིན་རྒྱ་གར་གྤྱི་ཕྤྱི་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐོག་སེང་ལོར་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད་པ་རེད། 

 
གངས་ལོངས་འགོ་བའྤྱི་མགོན་པོ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཁུལ་ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱི

ན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། 
སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཁུལ་གནས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་བྱེས་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱིས་དང༌། 
ས་འགྱུར་རྙྤྱིང་མའྤྱི་གདན་ས་རྣམ་གོལ་གྤྱིང༌། ཧོན་སུར་གཞྤྱིས་ཁོངས་རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ། 
རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཀྤྱི་མཁན་སོབ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ། ཁུལ་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག 
སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་བཅས་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ལན་མང་ཞུས་པ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཁུལ་དེའྤྱི་ནང་ཆོས་སྤྱིད་མ
ཛད་འཕྤྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད། 
འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་པས་ཐེངས་དེའྤྱི་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར་སྐུ་བཅར་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་བོ་བཟང་སྤྱིན་པ་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྤྱི་ཞུས་ཏེ་ྤྱིན་རེའྤྱི་ཐུང་མོང་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་ཁག་གཙོ་གནད་སྙྤྱིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་ནས་རྒྱ་ཆེའྤྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་
སན་ལམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ལགས་ན་བཀྤྱིན་དུ་དན་པའྤྱི་སོ་ནས་བཀའ་བཞྤྱིན་སྒྲུབ་པ་མཆོད་པས་མེས་པ་དང༌། 
མ་མཐར་ཡང་རང་གྤྱིས་རང་མྤྱི་བསླུ་བ་ཞྤྱིག་ཅྤྱི་ནས་ཡོང་བ་འཚལ། 
   སེང་ལོར་དུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆྤྱིབས་ཞབས་སྟོན་འཁོར་རྣམ་པ་ཕྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ྤྱིན་གྤྱི་ཕྤྱི་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་ཁར་མུལ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མཁའ་ལམ་ཐོག་སེང་ལོར་གནམ་ཐང་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད། 
གནམ་ཐང་གྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་ཀ་ཎ་ཋ་ཀ་མངའ་སེའྤྱི་གཞུང་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌། ཕོགས་བཞུགས་བཀའ་ཟུར་གྤྱིས། 
ལོ་ཕོགས་གཞྤྱིས་སྤྱི། སེ་ར་བྱེས་སད་གྤྱིས་དང༌། རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང༌། རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ་བཅས་ཀྤྱི་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ། 
ལོ་ཕོགས་གཞྤྱིས་སྤྱི། ལུགས་བསམ་དང༌། བདེ་སར། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྤྱིང་བཅས་ཀྤྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ། 
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སེང་ལོར་འཕགས་བོད་མཛའ་གཙོ་ཚོགས་གཙོ། 
གདན་ཞུའྤྱི་མགོན་བདག་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
གནམ་ཐང་ནས་ཝེལ་སན་མེ་ནར་མགོན་ཁང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སབས་གནམ་ཐང་གྤྱི་གཞུང་སོའྤྱི་མདུན་རང་ལུགས་གོ་སོ་ཕེ་མ
ར་ཐོག་ལོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་དང༌། སན་རྤྱིས་ཁང༌། བོད་ཁྤྱིམ་ལས་བྱེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང༌། ས་གནས་གཞོན་ལན་རྒྱུན་ལས། 
དོན་ལྡན་གྤྱིང་མྤྱི་དམངས། 
རང་རྤྱིགས་སུད་ཚོང་བའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་སོགས་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ནས་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་དང་གུས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
མགོན་ཁང་དུ་ྋཞབས་སོར་འགོད་སབས་ཕོགས་བཞུགས་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། 
མེ་སོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་ཁྤྱིམས་ཞྤྱིབ་པ། མོན་གྷོ་དང༌། དོན་གྤྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་གྤྱིས། 
ལོ་གཞྤྱིས་ཁག་གྤྱི་འཕོད་བསྟེན་སྤྱི་ཁབ་པ། རྤྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱི་མཁན་ལས། 
མམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་དང་མམ་དྲུང་སོགས་ཀྤྱིས་སྤྱི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ་མགོན་ཁང་དུ་འཁོད་དེ་དོ་ནུ
བ་བཞུགས་ཞག་མཛད། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༢ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་མགོན་ཁང་དུ་ཁུལ་གནས་རས་ཋྤྱིས་ཁེ་ལོབ་ཞེས་པའྤྱི་འགན་འཛིན་དང༌། ཚོགས་མྤྱི་སོགས་མྤྱི་གངས་ 
༡༥༠ མཇལ་ཁའྤྱི་ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ། ཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ 
ཐོག་མགོན་ཁང་ནས་ཆྤྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གེར་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཚོགས་པ་ན
ས་གོ་སྤྱིག་གནང་བའྤྱི་ཆུའྤྱི་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆུ་བེད་གོན་ཆུང་གལ་ཆེའྤྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྤྱིག་སོང་ཚོགས་གནང་བའྤྱི་དབུ་འབྱེ
ད་མཛད་སོའྤྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འཇྤྱི
ག་རྟེན་སྤྱིའྤྱི་རང་བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་དང༌། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་ཐོན་ཁུངས་དང༌། 
འཛུགས་སྐྲུན་གྤྱིས་དོ་མམ་ཡར་རྒྱས་དང༌། 
ལག་པར་མགོན་པོ་གང་ྤྱིད་ནས་ྤྱིན་ཞག་ཕྲུགས་ཅྤྱིག་ནང་ཐ་ན་སྐུ་བསྤྱིལ་བཞེས་སབས་ཚུན་ནས་ཆུ་གོན་ཆུང་གནང་སྟེ་ཀུན་སན
་འགོ་ཕན་གྤྱི་མས་བཞེས་སྙྤྱིང་པོའྤྱི་བསབ་བྱའྤྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བར་མངའ་གཞུང་བཟོ་ལས་བོན་ཆེན་དང༌། 
ཆུའྤྱི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྤྱི་འགན་ཁུར་བ། 
ཚོགས་ཞུགས་མྤྱི་གངས་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་སེམས་འགུལ་གྤྱི་སྐུལ་ལྕག་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་བ་གསར་འགྱུར་ཁག་གྤྱིས་གནས་ཚུལ་སེལ་འདུ
ག ཚོགས་པ་དེ་ནྤྱི་ལོ་གཞྤྱིས་ཁག་ལྔའྤྱི་ནང་བོད་མྤྱིའྤྱི་བདེ་དོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 
ཕེད་ཡོལ་ཆོས་འཁོར་གྤྱིང་ཆོས་ཚོགས་ནས་གོ་སྤྱིག་དང་གསོལ་བ་བཏང་པ་བཞྤྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སོབ་ཐང་ཆེན་དུ་གདན་དངས་
ཏེ་མངའ་ཁུལ་གྤྱི་དོན་གེར་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་དམངས་ ༦༠༠༠ 
བརྒལ་བར་མཐོང་གོལ་ཞལ་མཇལ་དང་ཆོས་ལུགས་རྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་དགོངས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རྟེན་སྤྱི་སན་གྤྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་རྒྱ་ཆེ་སྩ
ལ་བར་དགའ་བསུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་པ་བཅས་མྤྱི་དམངས་སྟོང་ཕག་མང་པོའྤྱི་སོན་པའྤྱི་རེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛད། 
   སེལ་ཀོབ་གཞྤྱིས་ཁོངས་སུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། ཕྤྱི་ཚེས་ ༣ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐོག་མགོན་ཁང་ནས་ཕེབས་སྐྱེལ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་ཇག་ཀུར་གནམ་ཐང་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའྤྱི་ཐོག་ཆྤྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་ཏེ་སེལ་
ཀོབ་ྤྱིན་སོབ་རེད་ཐང་དུ་ྋཞབས་སོར་བཀྤྱིས་ཀྤྱི་རེ་ཁ ་མངོན་པར་འཁོད་བསྟུན་ཆོས་སེ་བཀྤྱིས་ལྷུན་པོའྤྱི་མཁན་བ་འདུས་དམང
ས་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་གདན་ཞུས་ལྟར་བཀས་ལྷུན་དགོན་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སབས་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང༌། 
འདུས་དམངས་ཀྤྱི་སེར་སེང་ཚར་དུ་དངར་བའྤྱི་ཐོག་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྤྱིས་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ནས་འདུ་ཁང་ནང་ྋཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་རྟེན་གཙོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སོན་ཕག་
ནས་སྩལ། 
དེ་རེས་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་དགོན་པའྤྱི་མཐོང་བ་སན་ངག་གྤྱི་ཞལ་འདོན་
དང༌། བཀས་ལྷུན་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་དགོན་པའྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དགེས་བཞེས་སྩལ། 
འདུས་དམངས་ཡོངས་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གང་ྤྱིད་ནས་བཀའ་རོམ་མཛད་པའྤྱི་ྋརྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་
གྲུབ་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ། ཀུན་མཁེན་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ། ཀུན་མཁེན་ཆོས་འབྱོར་དཔལ་བཟང༌། 
འཇམ་དབྱངས་ཤྤྱིནྟ་པ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀྤྱི་གསོལ་འདེབས་བྱྤྱིན་རླབས་ཅན་གྤྱི་བཤད་ལུང་དགེས་སྩལ་གནང༌། 
ཆོས་སེའྤྱི་བ་སྤྱིའྤྱི་དྲུང་ཆེ་དཀྤྱིལ་ཁང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་གཏང་རག་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་བཅས་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོ་ས
ར་སོལ་རེས་མཐུན་གྤྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་མཛད་རེས་བདེ་ཆེན་སལ་བཟང་ཕོ་བྲང་གྤྱི་གཟྤྱིམ་ཆུང་དུ་གདན་དངས་ཏེ་ྤྱིན་གུང་
ལགས་སྤྱིན་གྤྱི་བསྙེན་བཀུར་འབུལ་བཞེས་མཛད། 
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ཕེད་ཡོལ་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་གཙུག་ལག་སོབ་གེར་ཁང་ཆེན་པོའྤྱི་སབས་བཅུ་བཞྤྱི་པའྤྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབ
ས་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་དགེ་ལུགས་མ་དགོན་གྤྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ནས་དང༌། 
བྱེས་སད་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྤྱིས་དང༌། དགེ་ལུགས་འཐུས་མྤྱི་ཁག་ལ་མཇལ་ཁ་བཀྤྱིན་སྩལ། 
དེ་རེས་སེར་བྱེས་ཁུ་བུད་སྤྲུལ་སྐུས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་ཁུ་བུད་སྤྲུལ་སྐུས་འཛུགས་གེར་གནང་བའྤྱི་ཕན་བདེ་དགའ་ཚལ་
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སོབ་གྲྭར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་སོབ་གྲྭར་དབུ་འབྱེད་ཕག་ནས་དང༌། ཕྤྱིའྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྤྱིར་ཐུགས་ཞྤྱིབ། 
སྤྱིན་བདག་ཁག་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྤྱི་སོབ་ཕྲུག ཁོང་ཚོའྤྱི་ཕ་མ་ེ་འབྲེལ་བཅས་པར་བཀའ་འཚམས་ཀྤྱི་བཀའ་སོབ། 
དན་རྟེན་སྐུ་པར་ལན་བཞེས་བཅས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་སྩལ། 
དེ་ནས་ལུགས་བསམ་གཞྤྱིས་གོང་ལྔ་པའྤྱི་ེ་འདབས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་དཀར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གྤྱིང་གཙུག་ལག་ཁ
ང་གསར་བཞེངས་ལ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་དང༌། 
དབུ་རེའྤྱི་ཚོམས་ཆེན་གྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་འཁོད་དེ་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོའྤྱི་ཐོག་དགོན་པའྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེ
ན་གསུམ་འབུལ་བཞེསབཀྤྱིན་བསྐྱངས། དེ་རེས་སེར་ར་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་ཆོས་སར་ལ་ཆྤྱིབས་ཁ་སྒྱུར་ཞྤྱིང༌། 
ཕེབས་ལམ་གྤྱི་ལུགས་བསམ་དང༌། བདེ་སར་གྤྱི་ཕེབས་བསུའྤྱི་གཟྤྱིམ་སོ་དང་པོའྤྱི་མདུན་ྤྱིན་སོབ་དགེ་སོབ་དང༌། 
མམ་འབྲེལ་ཁག་གྤྱི་འགན་ཁུར་བའྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་གྤྱིས་པའྤྱི་མདུན་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྤྱིམ་གྤྱི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་དང༌། རོལ་ཆ་བའྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཞྤྱི་བར་བཀའ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་གྤྱིང་དང༌། ས་དགོན་བརེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྤྱིང༌། 
བདེ་སར་ྤྱིན་སོབ་ཀྤྱི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག གཞྤྱིས་སར་དང་མམ་འབྲེལ་ལས་བྱེད། 
ཅོ་ཀུར་དང་བདེ་སར་གོང་སེ་ཁག་གྤྱི་སྤྱི་མྤྱི་བཅས་པའྤྱི་སེར་མོ་བའྤྱི་སེར་སེང་དང་སྐྱ་བོའྤྱི་གུས་སྟར་གྤྱི་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་ལྔ་པའྤྱི་མདུན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་གྤྱིང་གྤྱི་མཁན་བ་འདུས་དམངས་དང༌། བདེ་སར་ཕྱུགས་བཟོ། 
ལུགས་བསམ་འཕྲུལ་བཟོའྤྱི་འགོ་ལས་བཅས་པའྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་དྲུག་པར་འཕོད་བསྟེན་འཚོ་བྱེད་སན་ཁང་གྤྱི་སན་དོན་མྤྱི་སྣ་དང༌། རྤྱིས་ཞྤྱིབ་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕ། སན་རྤྱིས་ཁང་གྤྱི་འགོ་ལས། 
ཀེ་ལ་ཤ་པུར་ར་ཡན་སོབ་གྲྭའྤྱི་དགེ་སོབ་བཅས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བདུན་པར་གཞྤྱིས་དགོན་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་གྤྱི་མཁན་བ་འདུས་དམངས་ཀྤྱི་སན་རྒྱ་སེར་སེང་དང༌། 
ལུགས་བསམ་གོང་ཁེར་གྤྱིས་པ་དང༌། སྤུ་ཧྲེང༌། བདེ་སར་གོང་སེ་ ༡༤ 
རྒན་གསོ་ཁང་གྤྱི་འགོ་ལས་རྒན་རྒོན་བཅས་པའྤྱི་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བརྒྱད་པར་ལུགས་བསམ་གཞྤྱིས་གོང་ ༤།༥།༦ 
བཅས་པའྤྱི་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་དང་ཨར་ལྤྱི་ཀུ་མ་རྤྱི་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭའྤྱི་དགེ་སོབ་བཅས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་དགུ་པར་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གྤྱིང་དང༌། 
བཙུན་དགོན་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིང་མཁན་བ་འདུས་དམངས་ཀྤྱི་སན་རྒྱ་སེར་སེང་གྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སྤྱི་བཅུ་པར་ལུགས་བསམ་གཞྤྱིས་གོང་གསུམ་པའྤྱི་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཅུ་གཅྤྱིག་པར་སེར་བྱེས་མཁན་སྙན་གྲྭ་ཚིང་གྤྱི་སོབ་གྲྭའྤྱི་དགེ་སོབ་རྣམས་ཀྤྱི་སེར་སེང་གུས་སྟར་གྤྱི་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཅུ་གྤྱིས་པར་སེར་སད་ཐོས་བསམ་ནོར་གྤྱིང་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གྤྱི་སེར་སེང་གུས་སྟར་གྤྱི་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཅུ་གསུམ་པར་བོད་གཞུང་ནང་སྤྱིད་ཞྤྱིང་འབྲོག་སེ་ཚན་གྤྱི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ།གཟྤྱིམ་སོ་བ
ཅུ་བཞྤྱི་པར་སེར་བྱེས་མཁན་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སེར་སེང་གྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ།གཟྤྱིམ་སོ་བཅོ་ལྔ་པར་སེར་སད་
ཐོས་བསམ་ནོར་གྤྱིང་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སེར་སེང་གུས་སྟར་གྤྱི་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཅུ་དྲུག་པར་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་བ་སྤྱིའྤྱི་གཞུང་སོ་ཆེན་མོའྤྱི་མདུན་སེ་ར་བ་སྤྱིའྤྱི་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི
་སེར་སེང་ཐོག་ཕོགས་བཞུགས་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་དང༌། ས་གནས་ཁྤྱིམས་པ། 
ལུགས་བསམ་དང་བདེ་སར་གྤྱིས་ཀྤྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། སེ་ར་བྱེས་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱིས་ཀྤྱི་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྤྱིས། 
དགོན་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ། སེལ་ཀོབ་འཕགས་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་རྒྱུན་ལས། 
ཆོས་སར་དབུ་ལས་ཁག་བཅས་ནས་རང་ལུགས་སྤྱི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ་སེ་
ར་བ་སྤྱིའྤྱི་འདུ་ཁང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་གནས་གཟྤྱིགས་ཐྤྱིགས་སོན་དང༌། 
བ་སྤྱིའྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་གདོང་ལྔའྤྱི་དབང་པོ་བརྒྱད་ཀྤྱིས་བཏེགས་པའྤྱི་གསེར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མཐོན་པོར་ྋཞབས་ཟུང་བཀྤྱིས་ཀྤྱི་རེ་ཁ ་མ
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ངོན་པར་འཁོད་འཕལ་སར་སོལ་རེས་མཐུན་གྤྱི་ཕེབས་དོན་མཛད་སོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བའྤྱི་ཐོག་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གྤྱིས་དང༌། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དགེས་བཞེས་སྩལ། 
   སེ་ར་ཆོས་སར་དུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། 
སེར་སད་ཐོས་བསམ་ནོར་གྤྱིང་གྲྭ་ཚང་མཁན་བ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཇྤྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཡབ་པ་བཞྤྱིན་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྤྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་
སབས་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང༌། 
སེར་སེང་ཚར་དུ་དདངར་བའྤྱི་ཐོག་ཕེབས་ལམ་དུ་སེལ་ཀོབ་ལ་མོ་ཚོགས་པའྤྱི་རོན་པའྤྱི་འདོན་དང༌། རྒྱ་ལུ། 
རྤྱིགས་ལྔའྤྱི་སྟངས་སྟབས་དང༌། 
བོད་ཁྤྱིམ་སོབ་ཕྲུག་གྤྱི་བཀྤྱིས་གཞོལ་པའྤྱི་མཆོས་སྤྱིན་སོས་བཞྤྱིན་པར་སེར་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་གཞུང་སོ་ཆེན་མོའྤྱི་མདུན་སེར་སད་མཁ
ན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་ཕུལ། གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་གྤྱི་མཁན་ལས་ཟུར་དང༌། ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ། 
གྲྭ་ཚང་གྤྱི་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་བཅས་ནས་སོས་སྣེ་གདན་དངས་ཏེ་འདུ་ཁང་དུ་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་བསྟུན་གནས་གཟྤྱིགས་ཐུགས་སོན་
དང༌།མྤྱི་འཇྤྱིགས་གསར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མཐོན་པོརྋཞབས་ཟུང་འཁོད་ནས་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོའྤྱི་ཐོག་འདུས་དམངས་ནས་དགོན་
པའྤྱི་མཐུན་མྤྱིན་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་དང༌། 
མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་གྲྭ་ཚང་འདུས་པའྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དགེས་བཞེས་སྩལ། 
མཛད་སོ་གྲུབ་འཕལ་གཟྤྱིམ་ཆུང་དུ་གདན་དངས་ཏེ་རྒྱལ་རོང་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ཐེག་མཆོག་གྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་བཞེ
ས་སོགས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་བ་མེད་བསྐྱངས། 
སྤྱིད་འདྤྱིར་སྟོན་པར་ཁས་འཆེ་བ་བརྒྱ་ཕག་གྤྱི་དབུས་ན་སྟོང་ྤྱིད་སྙྤྱིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་མཐར་ཐུག་པའྤྱི་ལམ་མ་ནོར་བ་སྟོན་
པར་མངོན་པར་འཕགས་ཤྤྱིང༌། མཐའ་ཡས་པའྤྱི་གོང་པ་ཀུན་ལ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཕན་པར་གཞོལ་བའྤྱི་ཐུགས་རེ་བདག་ྤྱིད། 
སངས་བ་དང་རྟོགས་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྤྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞྤྱིང་དབྱུང་དུ་མེད་ཅྤྱིང་
དཔག་ཏུ་མེད་པའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན་གྤྱི་སྟོན་པ་མམ་མེད་ཤཱཀ་སེགྷ ེའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེར་ལུང་དང་རྟོགས་པའྤྱི་བསྟན་པ་ལ་བས
བ་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། 
དེའྤྱི་ནང་ལག་པར་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་བསབ་པ་ནྤྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པའྤྱི་གཞྤྱི་རྟེན་ཡྤྱིན་པར་མ་ཟད། 
སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་སོ་ཐར་གྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པར་བརྟེན་ྋགོང་ས་ལ་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་འདེན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འདས་
པའྤྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཞྤྱིག་རྤྱིང་ལོ་རེའྤྱི་དཔྱྤྱིད་ཆོས་ས་ནུབ་དང༌། 
ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱིན་ཆུ་གེར་ལྟ་བུའྤྱི་ཁོད་འདྤྱི་ག་བཞུགས་སར་གཙོ་བོར་གྱུར་བར་གཞྤྱིས་བྱེས་གངས་ཅན་ཆབ་འབངས་ཀྤྱི་རྤྱིས
་མེད་སེ་ཁག་དང༌། ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག ཆེན་པོ་ཧོར་དང་རྒྱ་ནག 
ཕྤྱི་རྒྱལ་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྤྱི་ནང་བསྟན་ལ་ལག་པར་དད་པའྤྱི་དད་སོབ་བཅས་པའྤྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཕོ་མོ་ཁྤྱི་ཚོ་བརྒལ་བར་བར་མ་
རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་ནས་བསབ་གཞྤྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བརྙེན་རྫོགས་ཀྤྱི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྩལ་དང་སྩོལ་མུས་ལྟར་ེ་བའྤྱི་
ལོ་ཤས་ནང་ལོ་ཕོགས་གདན་ས་གསུམ་དང༌། བཀྤྱིས་ལྷུན་པོ། རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང༌། 
རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ་སོགས་རྤྱིས་མེད་དགོན་སེ་མང་པོའྤྱི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མ
ཆོག་ལ་དགེ་ཚུལ་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྤྱི་སོམ་པ་འབོག་ཆོག་གྤྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་ྋགོང་ས་མཆོག་ན
ས་ལོ་ཕགས་དགོན་སེ་ཁག་གྤྱི་བཤད་གྲྭའྤྱི་ནང་ཡོད་པའྤྱི་དགེ་འདུན་ཚོ་བཞུགས་སར་དུ་བཅར་དགོས་ཚེ་གཅྤྱིག་ནས་སོབ་གེར་ལ་
འཐུས་ཤོར་ཡོང་བ་དང༌། 
གྤྱིས་ནས་གྲྭ་བ་གྲྭ་རང་ཞྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་འགོ་གོན་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྤྱིད་པ་སོགས་བདག་པའྤྱི་གཞན་གཅེས་པའྤྱི་རྒྱ་ས
ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའྤྱི་སོད་པ་ལ་མཐར་གསོན་པ་མགོན་པོ་ཐུགས་རེའྤྱི་གཏེར་ཆེན་གང་ྤྱིད་ནས་དགེ་འདུན་པའྤྱི་སྐུ་ངལ་ལ་གཞྤྱི
གས་ཏེ་ལོ་ཕོགས་སུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྤྱི་སོམ་པ་སྩོལ་རྒྱུའྤྱི་བཀའ་བཞེས་སྤྱི་སྤྱིན་སྩལ་བ་བཞྤྱིན་ཕྤྱི་ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༤ 
ནས་ྤྱིན་ལྔའྤྱི་རྤྱིང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་མང་ཐོས་འདུ་བ་འཛིན་པའྤྱི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བ
འྤྱི་དབུས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་དང༌། བཀྤྱིས་ལྷུན་པོ་རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང༌། 
རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ་སོགས་ནས་ཕེབས་པའྤྱི་དགའ་བྱང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་འཇྤྱིགས་མེད་ཐུབ་དབང་དང༌། 
དགའ་བྱང་སེར་ཟངས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས། ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གྤྱིང་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་མཚམས་ཆུང་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
དགའ་ཤར་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན། དགའ་ཤར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད། 
སོ་མང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས། དགའ་བྱང་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་ཚེ་བརྟན། བོ་གྤྱིང་བ་མ་སལ་བཟང༌། 
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སེར་སད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་རབ་དགའ་སོགས་བ་སྤྲུལ་དང༌། དགེ་འཅུན་གངས་ ༤༥༠ 
ལ་ད་ཆོག་མས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྤྱི་བསབ་གཞྤྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དགེ་སོང་གྤྱི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པར་གསོལ་
སྩལ་དང༌། ཡང་ཤར་ཆོས་ཏཱ་ར་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ཡང་སྤྱིད་མཆོག་སྤྲུལ། ཤར་ཆོས་བོ་བཟང་ྤྱི་མའྤྱི་ཡང་སྤྱིད་མཆོག་སྤྲུལ། 
རྭ་སྟོད་གདོང་ཀོང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས་བཅས་ལ་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གྤྱི་སོམ་པ་བཅས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་སྩལ་ཞྤྱིང
༌། 
བ་སྤྲུལ་དགེ་འཛུན་རྣམས་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་ཁས་བངས་པའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ཕྤྱིའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་བཞྤྱིན་སྲུང་ཚུ
ལ་དང༌། ནང་རེན་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྟེན་སྲུང་ཚུལ་དང༌། མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་ཕོགས་ངོ་ཤེས་པའྤྱི་སོ་ནས་སྲུང་ཚུལ། 
བསབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྤྱི་སོ་ནས་སྲུང་ཚུལ། 
བདེ་བར་གནས་པའྤྱི་རེན་བསྟེན་པའྤྱི་སོ་ནས་སྲུང་ཚུལ་སོགས་སྲུང་སོམ་ཞུ་སོའྤྱི་ལམ་སྟོན་དང༌། 
དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གྤྱི་བཅས་པའྤྱི་གནད་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པ་སོགས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང༌།འཆད་རོམརོད་ག
སུམ་དང་ལྡན་པའྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ནས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང༌། 
ཡང་སོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་རང་དབང་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྤྱི་བདེ་སྐྱྤྱིད་ཆེད་དུ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་བསྟན་པའྤྱི་མཛེས་རྒྱན་གྤྱི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཐུབ་པའྤྱི་མ་ཚང་བ་
མེད་པའྤྱི་གདམས་པའྤྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
   གཞན་ཡང་སེར་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྤྱིང་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ དང་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ 
ྤྱིན་བཞྤྱི་མཆོད་ཆེན་མོའྤྱི་མཆོད་སྤྱིན་དུས་ཅེན་ྤྱིན་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༤༥ 
ཐོག་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྤྱིང་གྤྱི་བ་སྤྱིའྤྱི་འདུས་པའྤྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆྤྱིབ་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ཐུགས་སོན་དང༌། 
ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོའྤྱི་ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༧ 
ཐོག་སེར་སད་ཐོས་བསམ་ནོར་གོང་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱིས་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེ་
སྩལ་ཞྤྱིང༌།དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་ཡྤྱིག་ཚང་ནས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་བཀུར་དང་སྐུ་ཡོན་རྒྱས་འབུལ་མཛད། ཕྤྱི་ཚེས་ ༨ 
ྤྱིན་གྤྱི་ཕྤྱི་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་སེར་བྱེས་མཁན་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་ཆོས་རྭའྤྱི་མཚན་འབུད་དམ་བཅའ་ཆེན་མོར་སན་ཞྤྱིབ་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་བཤད་གྲྭ་བ་རྣ
མས་ཀྤྱིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔར་བརྒལ་རྟགས་བགོ་གེང་གྤྱི་མཆོད་སྤྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཕུལ་བར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གྤྱིས་ལག་ཙམ་སན་
ཞྤྱིབ་གནང་བར་མ་ཟད། 
སོབ་གེར་བ་རྣམས་ཀྤྱི་གཞུང་ཆེན་གྤྱི་ཐོས་བསམ་སོབ་གེར་ལ་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་པའྤྱི་དབུགས་དབྱུང་སྩལ། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༩ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སེར་བྱེས་མཁན་སྙན་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྤྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་ཞྤྱིང༌། 
བྱེས་པའྤྱི་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་བཅས་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་གདན་གསུམ་ཚོགས་ཆེན་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་དང༌།མཁན་ལས་ཟུར་སོགས་
ནས་གདན་དངས་ཏེ་འདུ་ཁང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་གནས་གཟྤྱིགས་ཐུགས་སོན་དང༌། 
དེ་རེས་གདོང་ལྔའྤྱི་དབང་པོ་བརྒྱདཀྤྱིས་བཏེགས་པའྤྱི་གསེར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མཐོན་པོར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཐུ
ན་མྤྱིན་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་རྣམས་འུར་འདོན་དང༌། 
མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེབོ་བཟང་དོན་ཡོད་ལགས་ནས་དགོན་པའྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་གྤྱི་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོ་མས་སུ་བ
སྟར། 
ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོ་གྲུབ་འཕལ་གསར་དུ་བཞེངས་སྐྲུན་གནང་བའྤྱི་གྲྭ་ཚང་ཆོས་རར་གདན་དངས་ཏེ་ཆོས་རྭ་གསར་བ་དབུ་འབྱེད
་དང་འབྲེལ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའྤྱི་སར་སོལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྤྱི་བྱ་བ་སར་གསོར་ཆུད་ཐབས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཐུགས་སོན་ཕག་ན
ས་སྩལ། 

   
ཕེད་ཡོལ་ནས་བཟུང་བྱེས་པ་ག་ཚང་གྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་དེ་ྤྱིན་ནས་ྤྱིན་བདུན་རྤྱིང་གྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་ད
བུ་འཛུགས་གནང་ཞྤྱིང༌། ཆོས་ཞུ་པ་གཙོ་བོ་མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་ཆོས་རེ་རྣམ་གྤྱིས་དང༌། 
ས་འགྱུར་རྙྤྱིང་མའྤྱི་དབུ་འཛུན་ཟུར་པ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འཕོད་བཞེས་ཀྤྱི་རེན་པས་ྤྱིན་གཅྤྱིག་ལས་ཕེབས་མེད་གད
ན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང༌། བཀས་ལྷུན་དགོན། རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ། རྒྱུད་སད་དང་རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང༌། 
གཞན་ཡང་རྤྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་གྤྱི་མཁན་ལས་ཟུར། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། བྱ་དོ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
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སེར་ཀོང་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། སེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་མཆོག་སྤྲུལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། སེར་སད་ལ་བཙུན་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
སེར་སད་འོད་ཟེར་རྤྱིན་པོ་ཆེ། བྲག་གཡབ་ཆེ་ཚང་རྤྱིན་པོ་ཆེ། ར་སྟོད་སྐྱོང་ལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། འབྲྤྱི་གུང་ཨ༔དབྱང་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
ཤྤྱིང་བཟའ་པཎྡྲྤྱི་ཏའྤྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། ཟོང་མཆོག་སྤྲུལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་བ་སྤྲུལ་དང༌། དགེ་བཤེས་བཤེས་གེན། 
སགས་འཆང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་བཅས་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བས་དབུས། སེར་ས མྤྱི་དམངས་དང༌། ཕྤྱི་རྒྱལ་པ་སོགས་ཁོན་ཆོས་ཞུ་བ་ 
༡༠༠༠༠ བརྒལ་བར་ྋརེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའྤྱི་གསུང་མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། 
འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྤྱི་གསུང་བྱང་ས་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཤད་ཁྤྱིད་ཟབ་མོའྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་གནང༌། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་སེར་བྱེས་བྱ་བྲལ་ཁང་ཚན་དང༌། 
ཧར་གདོང་ཁང་ཚན་གྤྱིས་ནས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྤྱི་དབུ་འབྱེད་ཕག་ནས་སུ་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་ཐོག
་མ་བྱ་བྲལ་ཁང་ཚན་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་ནས་འདུ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་ཕག་ནས་དང༌། 
ཁང་ཚན་གྤྱི་བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་གསན་བཞེས། 
ཁང་ཚན་གྤྱི་གྲྭ་མང་ཡོངས་ལ་རྒྱུན་གྤྱི་ཆོས་མཐུན་བཞེད་དགོངས་ཀྤྱི་བང་དོར་ལམ་སྟོན་སྤྱི་དང༌། 
ལག་པར་དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་སྩལ་དོན། 
་་ཁེད་རང་ཚོའྤྱི་ཁང་ཚན་དགེ་འདུན་པའྤྱི་ནང་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙྤྱིང་པོ་བོ་འཛིན་ཡོད་པ་གྲྭ་གངས་ྤྱི་ཤུ་སོར་ཡོད་པ་ཧ་ཅ
ང་དགའ་པོ་བྱུང༌། རེས་སུ་ཡྤྱི་རང་གྤྱི་བསགས་བརོད་ཡོད། 
ཁྤྱིམ་ནས་ཁྤྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་ཆོས་པ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འོས་འགན་གཙོ་བོ་ནྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གེར་ཡ་
མ་བྲལ་བའྤྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ་གྱུར་བའྤྱི་མས་ལེན་ལ་གཞོལ་དགོས་པ་དང༌། 
དེའྤྱི་ཐོག་ཐུག་ས་མཐུན་ཁྤྱིམས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་ནྤྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན། 
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཐད་ངོས་ནས་ས་རེས་དམ་དག་བྱས་པ་ཁག་ནྤྱི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་དང༌། 
ཡང་སོས་འཇམ་མགོན་བ་མའྤྱི་བསྟན་པར་སྤྱི་ཞུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོང་བ་བསམ་ནས་བབ་ལྤྱིང་བརྟན་གསུམ་གྤྱི་བརྟག་དཔྱད་དང༌
། ཐ་མའྤྱི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་རྙེད་ནས་དམ་དག་བྱས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྣོན་མཐའ་འཁོངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཐད་སོན་ཆད་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ཚད་མའྤྱི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་དམ་དག་གནང་ཡོད་ལ།ྋརྒྱལ་མཆོག་ལྔ
་བ་ཆེན་པོ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་གྤྱིས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་དམ་དག་མཛད་ཡོད།ངོས་རང་ྋརྒྱལ་དབང་གོང་མ་རྣམས
་ཀྤྱི་སྐྱེས་འཕེང་འཛིན་མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་སྟབས་དེ་དག་གྤྱི་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ང་རང་གྤྱི་འོས་འགན་ཡྤྱིན། 
སེར་བྱེས་བྱ་བྲལ་ཁང་ཚན་དང༌། ལོ་པ་ཁང་ཚན་ནང་གྲྭ་བ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ནས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པའམ། 
ཡང་ན་གནས་དུས་ཚོད་རྤྱིས་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་ལ། ད་དུང་རེ་ཟུང་མེད་དམ་བསམ་པ་ཡོད། 
དེ་བཞྤྱིན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་ནང་དུའང་ཁག་ཅྤྱིག་ནས་ད་དུང་མཁེགས་བཟུང་བྱེད་མཁན་ཡོད་འདུགདོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ག
སོལ་བྱས་ཏེ་འདྤྱི་དང་ཕྤྱི་མ་བར་དོ་བཅས་པའྤྱི་གནས་སབས་གང་དུའང་དོལ་རྒྱལ་གྤྱིས་སྐྱོབ་མྤྱི་ཐུབཔ་ནྤྱི་ངོས་ནས་ཐག་བཅད་དེ་
བཤད་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན། 
དེར་བསྟེན་བོད་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱི་དང་ལག་པར་རང་རང་སོ་སོའྤྱི་ཁེ་ཕན་གྤྱི་བང་དོར་མ་འཛོལ་བ་སྙྤྱིང་བཅངས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྤྱིན་
ཞེས་བཀའ་སྩལ། 
   དེ་ནས་སེར་བྱེས་ཧར་གདོང་ཁང་ཚན་གྤྱི་འདུ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་ཕག་ནས་དང༌། 
གོང་མཚུངས་ཁང་ཚན་གྤྱི་ཆོས་སོད་སོབ་གེར་སོགས་བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་གསན་བཞེས་རེས་གྲྭ་མང་ལ་རྒྱུན་གྤྱི་བང་དོར་ལམ་སྟོ
ན་སྤྱི་དང༌། དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་སྩལ་དོན། 
་་བྱ་བྲལ་ཁང་ཚན་ནང་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙྤྱིང་པོ་བོ་འཛིན་ཡོད་པ་དགེ་འདུན་བཅུ་ཕག་གྤྱིས་བརྒལ་བ་ཡོད་པ་དང༌། 
ཁང་ཚན་འདྤྱིའྤྱི་ཁོངས་སུའང་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང༌། 
སོལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཤད་ན་སེར་བྱེས་ཧར་གདོང་ཁང་ཚན་ནྤྱི་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་སེར་གྤྱི་སྤྱིག་ཁོངས་ཁང་ཚན་དུ་བཞེས་སོལ་ཡོད
་པ་བཞྤྱིན་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕེང་རྤྱིམ་པ་སེ་རར་སན་འདེན་མཛད་ཆེན་སབས་གཞུང་ནས་གྲྭ་ཚང་དང་ཁད་མེད་ལྟ་བུའྤྱི་ཆེ་མཐོང
་གནང་སོལ་ཡོད་པ་ངོས་ནས་གསལ་པོ་དན་གྤྱི་འདུག སར་ཁང་ཚན་འདྤྱིའྤྱི་ཁོངས་ནས་སྒྲུབ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། 
སོག་པོ་ལྕང་ལུང་པཎྡྲྤྱི་ཏ། ཀེའུ་ཚང་འཇམ་དབྱངས་སོན་ལམ། བཀའ་འགྱུར་པ་རེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་སྐྱོང༌། 
དགའ་ལྡན་ཁྤྱི་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པོ། 
མཚན་ཞབས་དངོས་གྲུབ་ཚོགས་གྤྱིས་སོགས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྤྱི་མང་ཐོས་འདུ་བ་འཛིན་པ་མང་པོ་བྱོན་ཡོད། 
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ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་དག་གྤྱི་རེས་སུ་བསབ་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའྤྱི་སོ་ནས་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྤྱི་ྋཞབ
ས་རེས་ཟྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་ཅྤྱི་ནས་ཡོང་བར་སེམས་བསྐྱེད་དེ་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་་ ཞེས་བཀའ་སྩལ། 
   ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 
ྤྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ལོ་༡༥འཁོར་བའྤྱི་གལ་ཆེ་
དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་ལོ་གཞྤྱིས་ཁག་ལྔའྤྱི་སེར་སྐྱ་འགོ་མང་ཡོངས་ནས་བཀྤྱིན་གསོ་ཆེད་དམྤྱིགས་བསལ་དུས་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་
སྲུང་བརྤྱི་ཞུ་རྒྱུར་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་བཞྤྱིན་དེ་ྤྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། 
སེར་སད་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་བཅས་ནས་སེར་སད་གྲྭ་ཚང་གཙུག་ལག་ཁག་གྤྱི་མདུན་ཐང་དུ་མཚུངས་མེད་
ཤར་བྱང་གྤྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྤྱིས་དང་ས་འགྱུར་རྙྤྱིང་མའྤྱི་དབུ་འཛིན་ཟུར་བ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
གདན་ས་དང་ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱི་མཁན་ཟུར་ལས་ཟུར། བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག ཀ་ན་ཉ་ཀ་མངའ་སེའྤྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྤྱི་དང༌། 
མངའ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་བཟོ་རྤྱིགས་བོན་ཆེན་ས་གནས་རྫོང་དཔོན།  
ས་གནས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྤྱི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ས་གནས་རྒྱ་གར་པའྤྱི་དཔོན་རྤྱིགསཤེས་རྤྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་
པ་ལ་སྐུ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་དང༌། ནང་སྤྱིད་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་བསྟན་པ་ཚེ་རྤྱིང་མཆོག ལོ་ཕོགས་གཞྤྱིས་སྤྱི་དང༌། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག ཁུལ་དེའྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གནས། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྤྱི་འགན་ཁུར་བ། 
སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ཁྤྱི་ཕག་བརྒལ་བ་བཅས་འདུས་པའྤྱི་མཛད་སོའྤྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ལོ་ཕོགས་གཞྤྱིས་སྤྱི་ལ
ས་ཁུངས་དང༌། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁུལ་དེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཆོས་སྤྱིད་ཀྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་དང༌། 
མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་བདེ་དོན། 
བོད་སྤྱི་པའྤྱི་ར་དོན་གྤྱི་སྤྱི་ཞུའྤྱི་ལས་དོན་བཅས་པའྤྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དགེས་བཞེས་ཐོག་སན་ཞྤྱིབ། 
ས་གནས་རྒྱ་གར་དཔོན་རྤྱིགས་ཀྤྱི་གསུང་བཤད་གསན་ཞྤྱིབ། 
དེ་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྤྱི་ནང་སྐུ་མགོན་དང༌། 
སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ལ་དུས་སྟོན་གྤྱི་འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་རྒྱུན་གྤྱི་བང་དོར་བཀའ་སོབ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
  དེ་ྤྱིན་དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་ཕེབས་དོན་་ ད་ལྟ་མངའ་སེའྤྱི་བཟོ་ལས་བོན་ཆེན་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྤྱི། 
འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྤྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་བོད་ཀྤྱི་དང་བདེན་འཐབ་རོད་ཐོག་ལག་བསམ་ཟོལ་མེད་དང༌། 
ཤ་ཚ་རྣམ་དག་གྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱི་རྣམས་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་མྤྱི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་བ་དང༌། བཙན་བྱོལ་དྤྱི་ལོ་ ༤༤ 
ལག་ཙམ་འདས་ཟྤྱིན་པ་རེད། 
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་དུས་སབས་སུ་ང་ཚོར་ངོ་ཤེས་པ་གནམ་དང་ས་ལས་མེད་ཀང་ང་ཚོས་བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི
་འབྱུང་ཁུངས་འཕགས་ཡུལ་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་གྤྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་པ་རེད། 
ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང༌། 
མངའ་སེའྤྱི་གཞུང་དམངས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གང་ཅྤྱིའྤྱི་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་ཆེ
ན་པོ་གནང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱི་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་རང་ཡུལ་གྤྱིས་པ་ལྟ་བུའྤྱི་ངང་འཚོ་གནས་བྱུང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནྤྱི་བཀྤྱིན
་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་པས་ངས་བོད་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་དང༌། 
ལག་པར་དེ་རྤྱིང་གོ་སབས་འདྤྱི་བརྒྱུད་མངའ་སེའྤྱི་གཞུང་དམངས་ཚང་མར་བཀྤྱིན་རེས་སུ་དན་པའྤྱི་སོ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན
། འདས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ལོ་བཅོ་ལྔའྤྱི་གོང་ངོས་ལ་ནོ་བེལ་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་གཟེངས་རྟགས་གནང་ཡོད། 
སབས་དེར་ངོས་ནས་བརོད་མོང་བ་བཞྤྱིན་ང་རང་ནང་བའྤྱི་དགེ་སླཽང་ཞྤྱིག་ལ་གཟེངས་རྟགས་གནང་ནས་མཐོ་རུ་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མེད་པ་དང༌། ངོས་ལ་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་གང་ཡང་མེད། 
འོན་ཀང་ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་བྱམས་སྙྤྱིང་རེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང༌། བཟོད་བསན། 
ཆོག་ཤེས་པ་སོགས་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་སོད་པར་མོས་པ་ཡྤྱིང་ཆེས་བརྟན་པོའྤྱི་སོ་ནས་གང་ཐུབ་མས་ལེན་དང༌། 
མྤྱི་གཞན་ལའང་འཆད་སེལ་བྱས་ཏེ་ཕན་བུ་ཕན་པ་ཡོང་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་ནྤྱི་དགའ་སོ་ཆེན་པོ་ཡོང་གྤྱི་འདུག 
གཞྤྱི་རའྤྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་དང༌། 
འཛིན་སྐྱོང་གནས་ཚུལ་ཐད་བཀའ་ཤག་གྤྱི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་ནང་ཞྤྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ངོས་ནས་དམྤྱིགས་བསལ་
ཞུ་དགོས་པ་མེད། 
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ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་རང་རེར་དེ་སའྤྱི་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་ཞྤྱིག་བྱུང་བའྤྱི་མོང་ཚོར་ཡོད་པར་བརྟེན་ཐོག་མ་བོད་ཕྲུག་
ཚོའྤྱི་ཤེས་ཡོན་དང༌། རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ྋརྒྱལ་བའ 
ིྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མས་པ་སར་གསོ་དང་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་གྤྱི་ལས་དོན་ཁག་རྨང་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ
ར་གྲུབ་འབྲས་ཀང་མྤྱི་དམན་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་ཡོད། 
སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཞྤྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ཆོས་སར་ཁག་རྨང་གཞྤྱི་ཕ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་རང་རེ
་འཚོ་གནས་ཡྤྱིན་ནའང་འད། ཡང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡྤྱིན་ནའང་འད། 
གང་ལྟར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 
ད་བར་ང་ཚོར་ཐོབ་པའྤྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་ངོས་རང་མྤྱི་གཅྤྱིག་གྤྱིས་དཀའ་ངལ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་གཙོ་བོ་བོད་གཞུ
ང་ཞེས་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཤྤྱིག་ཡོད་པ་དེའྤྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྤྱིན།ཕོགས་གཅྤྱིག་ནས་བོད་སྤྱི་བའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས
་ཤྤྱིག་ཡོད་པ་དེའྤྱི་ནང་གྤྱི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་བྱས་པ་དང༌། 
གྤྱིས་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་མྤྱི་དམངས་མང་ཆེ་བས་རང་ཚིགས་བརྟན་པོས་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་གྤྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱས་པར་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན། 
ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་ཡང་ཡང་བརོད་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་གཞུང་གྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཤྤྱིག་ཡོད་པ་འདྤྱི་དྤྱིན་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་སྙ
མ་གྤྱི་ཡོད། བོད་མྤྱི་ཚང་མའྤྱི་རེ་འདོད་ཆ་ཚང་བ་སོང་ཐུབ་མྤྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་ཞྤྱིག་དང༌། 
ཐོབ་ཐང་རོད་ས་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་དྤྱིན་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན། སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཤྤྱིག་མེད་ན་རང་མགོ་གང་ཐོན་དང༌། 
གནས་སབས་ལྟོ་གོས་མཆྤྱིས་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་ཀང་ཕུགས་རྒྱང་རྤྱིང་པོའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་འཚོ་གནས་ཐད་འགན་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྤྱི
ན། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་ར་དོན་ཐོག་ཕག་གྲུ་མམ་འདེགས་དང༌། 
བོད་མྤྱི་མམ་འདུས་ཀྤྱི་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ས་བརྟན་རྒྱུན་གནས་དགོས་རྒྱུ་ནྤྱི་རང་གཞན་གྤྱིས་ཀར་དྤྱིན་ཆེན་པོ་ཡྤྱིནཔར་
བརྟེན་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ཕ་ཚིགས་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་སར་བས་ཤུགས་སྣོན་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག 
  ཡང་གཞུང་གྤྱི་འཛིན་སྐྱོང་དབང་འཛིན་པས་མ་འགྤྱིགས་པའྤྱི་ནོར་འཁྲུལ་དང༌། 
འཐུས་ཤོར་བཏང་བའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་ཐེར་འདོན་དང་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་པའྤྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ
ད། 
བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྤྱི་གཞུང་འཛིན་འགན་དབང་གྤྱི་དུསཡུན་ལོ་ལྔ་ཡྤྱིན་ཡང་ལས་དོན་ཐོག་འཐུས་ཤོར་དང༌།ནོར་འཁྲུལ་གྤྱི་གནས་
ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་གཞུང་འཛིན་དབང་སྒྱུར་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཆོག་པར་མ་ཟད། 
འགན་ཡུན་གྤྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀང་གཏོང་ཆོག་པ་རེད། 
འོན་ཀང་རང་རེའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྤྱིགས་ཁ་ཤས་ནས་རང་རང་ལ་འཁྤྱི་བའྤྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུའྤྱི་ཚབ་ཏུ་འགོག་རེན་བཟོ་བ་དང༌། 
འཁོག་བཤད་བྱེད་པ། ཐ་ན་འུད་སོགས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྤྱི་ནོར་འཁྲུལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལག་གྤྱི་འདུག 
ཡང་རྤྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྤྱིས་ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་དད་ལྡན་ཅེན་པོའྤྱི་སོ་ནས་སེམས་ཐག་ེ་པོའྤྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་བ་དང༌། 
སྤྱི་བའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་བོད་གཞུང་དང་རྒྱང་ཐག་རྤྱིང་པོའྤྱི་ཐོག་སོད་པའྤྱི་སྣང་ཚུལ་ཡོང་གྤྱི་ཡོད། 
དེ་དག་ནྤྱི་བྱང་ཆུང་གྤྱི་བྱ་བ་ཡྤྱིན་པ་ལས་ཡག་པོ་མྤྱིན། 
ས་གནས་ཁག་གྤྱི་ལས་བྱེད་པར་གཞན་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བྱས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་བོ
ས་འགེལ་ངང་གནས་པའྤྱི་མ་ཆུང་མྤྱི་དམངས་དྤྱིན་ཆུང་དུ་མྤྱི་གཏོང་བ་ཞྤྱིག་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། 
དབུས་ནས་འཆར་གཞྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་བྱས་པ་ཁག་ས་གནས་ས་ཐོག་གྤྱི་སྤྱི་ཞུ་བ་ཚོས་མྤྱི་དམངས་ནང་ལ་འཀོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་དམྤྱིགས
་བསལ་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཤྤྱིག་ཡོད་བསམ་པའྤྱི་བོ་འཇོག་ས་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཏན་ཏན་དགོས། 
བོད་སྤྱི་པའྤྱི་ར་དོན་དང་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞྤྱིག་ད་ལྟ་རང་རེའྤྱི་དན་ལམ་ཙམ་ལས་འཚོ་གནས་མེ
ད་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་དུ་སོན་ལམ་རྒྱག་གྤྱི་ཡོད་ལ། 
ད་ལྟ་འདྤྱིར་ལག་བསམ་གཡོ་བ་མེད་པའྤྱི་ངང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་རྒན་རྒོན་ཁག་ཅྤྱིག་ཡོད་པ་ཚོས་མྤྱི་ཚེ་གང་པོ
འྤྱི་རྤྱིང་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་བྱས་པ་བརེས་མེད་དུ་གྱུར་མེད་པར་རང་གཞན་ཚང་མས་དགེ་བསོ་བྱེད་ཐུབ་
ན་འདྤྱི་ཕྤྱི་གྤྱིས་སན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཡང་ས་གནས་ཀྤྱི་ལས་སྣེ་ཚོས་མྤྱི་དམངས་ལ་བཀའ་བཀོད་དང༌། གའ་གནོན། 
བཤུ་གཞོག་སོགས་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོས་ན་གཏན་ནས་མྤྱི་འགྤྱིགས་པར་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། 
   སེར་སད་གྲྭ་ཚང་ལ་མཚོན་ན་ཐོག་མ་ཕག་བཏབ་པ་ནས་ད་བར་མྤྱི་ལོ་ ༦༠༠ 
ལག་ཙམ་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་དང༌།ད་བར་སར་སོལ་རྒྱུན་གནས་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་ནྤྱི་བྱ་སྤུ་གནོན་གྤྱི་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཤྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་
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བཀའ་དྤྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་བྱུང་སྟེ་གདན་འཛིན་གྤྱི་མཁས་གྲུབ་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་དམ་པའྤྱི་སྐྱེ་བུ་བར་མ་ཆད་པ་བྱོན་ནས་
བསྟན་པར་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཕྤྱིའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཕ་ཚུགས་ཡག་པོ་ཞྤྱིག་མེད་ན་དེ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡྤྱིན་བྱབྱཞེས་བཀའ་སྩ། 
མཇུག་ཏུ་སེལ་ཀོབ་ལ་མོ་ཚོགས་པ་དང༌། བོད་ཁྤྱིམ་ྤྱིན་སོབ་དབུས་མ། བདེ་སར་ྤྱིན་སོབ། སོན་འགོའྤྱི་སོབ་ག་ཁག 
ས་གནས་བུད་མེད་སོགས་ནས་རྤྱིག་རལ་འཁབ་སྟོན་སྣེ་མང་གྤྱི་གཟྤྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་དུས་སྟོན་གྤྱི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་པ་དང༌། 
སེར་སད་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ནས་སྐུ་མགོན་དང༌། སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ལ་གསལ་ཇ་དང༌། 
བཞེས་ཏོག་གྤྱི་སྣེ་ལེན་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཕེད་ཡོལ་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་གོང་བཞྤྱིན་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༡ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་ཁུལ་གནས་བོད་དམག་རྙྤྱིང་པ་འཚོ་བཞུགས་རྒན་རྒོན་མྤྱི་གངས་ ༣༥ 
མཇལ་ཁའྤྱི་ཐོག་བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་གསན་བཞེས་དང༌། 
ཁོང་ཚོས་ལང་འཚོ་དར་མའྤྱི་སབས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའྤྱི་རྒྱལ་སྲུང་དཔུ་དམག་ནང་ཞུགས་ཏེ་བསྟན་སྤྱིད་རང་
དབང་དོན་དུ་སྤྱི་ཞུ་རྣམ་དག་སྒྲུབ་ཡོད་པ་དང༌། ལག་པར་མང་པོ་ཞྤྱིག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌། 
བཀའ་ཤག་སོགས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སབས་ཆྤྱིབས་ཞབས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཞུ་རྣམ་དག་སྒྲུབས་པ་སོགས་མྤྱི་ཚེ་བཟང་མཐའ་འཁོ
ལ་བར་ལེགས་གསོའྤྱི་གསུང་གྤྱི་དབྱུགས་དབྱུང་སྩལ་བར་མ་ཟད། 
ཚེ་མཇུག་བདེ་སྐྱྤྱིད་ངང་འཁོལ་ཐབས་སུ་ས་གནས་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་ལྟ་སྐྱོང་གྤྱི་ལམ་སྟོན་དང༌།ལོ་གཞྤྱིས་ཁག་ལྔའྤྱི་ན
ང་ཡོད་པའྤྱི་བོད་དམག་རྙྤྱིང་པ་རྣམས་ཀྤྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ས་རེས་གྤྱིས་བསོམས་མཐུན་རེན་གྤྱི་མ་དངུལ་ཧྤྱིན་སོར་ལྔ་འབུམ་གསོལ་
སྩལ་སོགས་ཐུགས་རེས་འཛིན། དེ་རེས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་གསེར་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་ཆོས་འབྲེལ་མུ་མཐུད་སྩལ། ཕྤྱི་ཚེས་ 
༡༢ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ཕྤྱི་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་༤ བར་གོང་བཞྤྱིན་ཆོས་འབྲེལ་དང༌། 
གསུང་ཆོས་གོལ་བསྟན་གཞྤྱིས་ལུས་ཆོལ་གསུམ་ཁོན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་དུ་གེན་འཕད་དང༌། གནས་སོར། 
སོབ་སོང་སོགས་སུ་འབྱོར་བའྤྱི་རང་རྤྱིགས་ས ྤ྄ན་ཟླ་གངས་ ༤༥༠ བརྒལ་བར་མཇལ་ཁའྤྱི་ཐོག་བང་དོར་བཀའ་སོབ་སྩལ། 
   ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གྤྱིང་དུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༣ 
ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་བཀའ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་གྤྱིང་འདུས་དམངས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྤྱིན་བཀའ་དགོན་དུ་
ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་དགོན་པར་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་བཞེས།དེ་རེས་དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ནང་པའྤྱི་
མཐོ་སོབ་ཁང་ལ་ཕག་ནས་བཅས་སྩལ་རེས་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་གྤྱིང་མཁན་སོབ་འདུས་དམངས་ནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྤྱི་པདྨ
་འོད་ཕོ་བྲང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཀྤྱི་སོ་འབྱེད་རབ་གནས་ཚོགས་མགོན་དུ་གདན་དངས་ཏེ་ཆྤྱི
བས་སྒྱུང་གནང་སབས་དགོན་པའྤྱི་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང་འདུས་དམངས་ཀྤྱི་སེར་སེང༌། གྲུབ་དབང་པདནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
མཁན་ལས་ནས་སན་དངས་ཏེ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྤྱི་པདྨ་འོད་ཕོ་བྲང་གྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྤྱི་གཞུང་སོའྤྱི་དར་མཚོན་གཅོད་བྲེག་
མཛད་དེ་ཐུགས་སོན་རྒྱས་པར་སྩལ། 
དེ་རེས་སྐུ་གསུམ་ཕོ་བྲང་གྤྱི་རྟེན་གཙོ་ཁག་ལ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་དང་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱི་མཐོན་
པོར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་ནས་མཁན་སོབ་འདུས་དམངས་ནས་གནས་བཅུ་སོགས་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་དང༌། 
གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་བཞེས་སྩལ། 
ཆོས་ཕོགས་ཀྤྱི་མཛད་རྤྱིམ་གྲུབ་བསྟུན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྤྱི་པདྨ་འོད་ཀྤྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་མོའྤྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོའྤྱི་མཛད་རྤྱིམ་དབུ
་འཛུགས་གནང་ཞྤྱིང༌། མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཛད་རྤྱིམ་ངོ་སོད་དང༌། 
མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གོལ་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་ནས་གུས་བསུ་གསུང་བཤད། 
མངའ་སེའྤྱི་སྤྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་གོང་སེ་འཛིན་སྐྱོང་ལན་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་མོ་རེ་ནས་གསུང་བཤད།གྲུབ་དབང་པད་ནོར
་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་པདྨ་འོད་ཀྤྱི་ཕོ་བྲང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་སྐྲུན་གྤྱི་བསྟན་འགོའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྤྱི་གསུང་
བཤད་བཅས་གྲུབ་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལེགས་གསོ་དབྱུགས་དབྱུང་གྤྱི་བཀའ་སོབ་རྒྱ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ
་རེད། 
ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་སྩལ་དོན་བྱབྱདེ་རྤྱིང་བྱྤྱིན་རླབས་ཅན་གྤྱི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རྤྱི་པདྨ་འོད་ཕོ་བྲང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་
བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཟྤྱིན་ཏེ་སོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྤྱི་མཛད་སོར་ཕེབས་པའྤྱི་པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་མཛད་པའྤྱི་
མཁན་བ་འདུས་དམངས་དང༌། སྐུ་མགོན། མྤྱི་དམངས་བཅས་བར་བཀྤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
རང་རེ་བོད་མྤྱི་རྣམས་གཞན་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མྤྱི་ལོ་ ༤༤ ལག་ཙམ་འདས་ཟྤྱིན་པ་དང༌། 
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རང་རེ་བཙན་བྱོལ་གྤྱི་ཐོག་མའྤྱི་དུས་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞྤྱིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་ཞྤྱིག་བྱུང་ཡོད། 
འོན་ཀང་གཙོ་བོ་བོད་མྤྱི་བཙན་བྱོལ་པ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྤྱི་དབུས་སའྤྱི་གཞུང་ནས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྤྱི་སོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གང་ཐུབ་གནང་བ་དང༌། 
རང་རེ་སོ་སོའྤྱི་ངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྤྱིས་རེ་བ་བཟང་སར་བརྒྱབ་སྟེ་འབས་བརོན་བྱས་པར་དཀའ་ངལ་ཁག་རྤྱིམ་པས
་སེལ་ཐུབ་པ་དང༌། མཐུན་རེན་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཚང་ནས་གྲུབ་འབྲས་མྤྱི་དམན་པ་བྱུང་ཡོད། 
རྒྱ་གར་དང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་བར་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་འབྲེལ་བ་དམྤྱིགས་བསལ་ལྡན་ཡོད་ཅྤྱིང༌། 
རྒྱ་གར་བས་བོད་ཀྤྱི་གངས་ཏྤྱི་སྤྱི་དང་མཚོ་མ་ཕམ་ལྟ་བུ་ར་ཆེའྤྱི་གནས་ཆེན་དུ་བརྤ྄་བ་དང༌། 
བོད་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་རོ་རེ་གདན་དང༌། 
ཝ་རཎ་སྤྱི་སོགས་དམྤྱིགས་བསལ་གནས་ཆེན་དུ་རྤྱིས་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཕན་ཚུན་གྤྱི་འབྲེལ་བ་དམྤྱིགས་བསལ་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་
བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་དང༌། 
མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་ེན་ཁའྤྱི་གནས་སུ་ལྷུང་སབས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ནས་ང་ཚོར་ཤ་ཚའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོ
ར་དང་གདུང་སེམས་མམ་སྐྱེའྤྱི་རོགས་རམ་ཐོབ་ཡོད། 
   པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེར་མཚོན་ན་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའྤྱི་སབས་ཧ་ལམ་ཚོགས་ཕོར་དང༌། 
རམ་ཁུག་ཆུང་ངུ་ཞྤྱིག་ལས་ཕལ་ཆེར་འཁེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་སྙམ། འོན་ཀང་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་དང༌། 
འབད་བརོན་རྤྱིམ་པ་གནང་བར་བརྟེན་ནས་འདྤྱིར་རྟེན་གཞྤྱི་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། 
ཡོད་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ནས་ད་ཆ་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་དགེ་འདུན་སེར་མཚོན་
ན་ས་འགྱུར་རྙྤྱིང་མའྤྱི་གདན་ས་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། 
སོར་འབུམ་ཕག་མང་པོའྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་སོགས་ངོས་རང་འདྤྱིར་ག་དུས་བཅར་ཡང་སོ་འབྱེད་རེ་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་གོ་སབས་ཡོ
ད་པ་ནྤྱི་བསྟན་རྒྱུན་མས་པ་སར་གསོ་དང༌། 
མྤྱི་མས་གོང་འཕྤ྄ལ་གྤྱི་མཛད་རེས་ཆེན་པོ་འཇོག་ཐུབ་པའྤྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་མངོན་གྤྱི་ཡོད། 
གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་ནྤྱི་གཅྤྱིག་ནས་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་དང་སྐུ་བསོད་ནས་བྱུང་བ་དང༌། 
གྤྱིས་ནས་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་ལས། གསུམ་ནས་ཀྤྱི་སྣེ་འཛིན་སྤྱི་དང༌། དགེ་འདུན་འདུས་པའྤྱི་འབས་བརོན། 
བཞྤྱི་ནས་མཐུན་རེན་སོར་མཁན་སྤྱིན་བདག་གྤྱི་བདག་རེན་རྒྱུ་ཚོགས་བཟང་པླཽར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པར་སོང་ཚང་མར་རེས་
སུ་ཡྤྱི་རང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
ད་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྤྱི་ཚང་མས་ཐོས་བསམ་སོབ་གེར་གྤྱིས་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་པས་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་
ཐོག་ལོད་ངཡེང་མེད་པར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་བྱབྱཞེས་དང༌། 

   
ཡང་བཀའ་ཕེབས་དོན་བྱབྱསོན་དཔོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཆོས་རྒྱལ་བཀྤྱིན་ཅན་ཚངས་པ་ལའྤྱི་མེ་ཏོག་གྤྱི་སྐུ་དུས་མཁན་ཆེན་
ཞྤྱི་བ་མཚོའྤྱི་ལུང་བསྟན་བཞྤྱིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྤྱི་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་གདན་དངས་ཏེ་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་དང་འགོ་བར་གནོད་ཞྤྱིང་འ
ཚེ་བའྤྱི་ནག་པའྤྱི་ནག་པའྤྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པདར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཐད་ཐད་ཀའྤྱི་
ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་བཀྤྱིན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 
བར་སབས་བོད་ལ་བསམ་ཡྤྱིད་ལས་འདས་པའྤྱི་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ་སོགས་མེས་པོ་བཀྤྱིན་ཅན
་རྣམས་ཀྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་གྤྱི་མཐུ་ལས་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་གྤྱི་མཏུ་ལས་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་ར་བརླག
་ཏུ་གཏོང་མ་ཐུབ་པར་ད་ལྟ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་གྤྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྤྱིན་ཡོད། 
རང་རེ་བཀའ་ངལ་དང་གན་འཕང་ཆེ་བའྤྱི་སབས་གངས་ལོངས་ཆབ་འབངས་ཡོངས་དང༌། 
རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱིས་སོབ་དཔོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་རེ་དང་འཕྤྱིན་ལས་བསྐུལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ག
ནད་འགག་ཡོད་པར་བརྟེན་འདྤྱི་གའྤྱི་འཛིས་ཚོགས་ནས་ཀང་བསྟན་སྤྱིད་དོན་དུ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གངས་གསོག་ཐུབ་ན་
བསྟན་སྤྱིད་སྤྱིའྤྱི་ཐད་སྤྱི་ཞུའྤྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན།སར་བོད་ནང་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་
ཡོད་ཀང་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་མེད་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ས ྤ྄བས་རེ་ཐུགས་མཐུན་ཁྤྱིམས་གཙང་མྤྱིན་པའྤྱི་དཀའ་
ངལ་དེ་འད་འཕད་པ་བྱུང་ཡོད། 
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རེས་ས་དགེ་དཀར་རྙྤྱིང་བོན་དང་བཅས་པའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུན་གྤྱི་བ་ཆེན་དབུ་ཁྤྱིད་རྣམ་པའྤྱི་བར་ཕན་ཚུན་
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ངོ་ཤེས་དང་འགོག་འདྤྱིས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་ཕྤྱིན་པར་མ་ཟད། 
སས་ས ྤ྄བས་སུ་མམ་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བསྟན་དོན་སྤྱིའྤྱི་དོན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་པ་སོགས་བར་ས
བས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་ཐུགས་སྣང་འོ་ཆུ་གཅྤྱིག་འདེས་ལྟ་བུའྤྱི་མཛའ་མཐུན་ཧ་ཅང་བཟང་དུ་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་ནྤྱི་རང་རེའྤྱི་མཐུ
ན་པའྤྱི་ཕྤ྄གས་ཀྤྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 
ད་དུང་ཡྤྱིན་ཡང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་ཐུགས་སྣང་འོ་ཆུ་གཅྤྱིག་འདེས་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྤྱིན། 
ད་བར་པད་ནོར་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་མཛད་པའྤྱི་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་དམྤྱིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
རེས་འཇུག་མཁན་བ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྤྱིས་རྤྱིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་བསྐྱེད་དབུ་འཛུགས་གནང་བའྤྱི་བསྟན་དོན་གྤྱི་བྱ་གཞག་སར་བས་ཚགས་
ཚུད་ཡར་རྒྱས་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཡོད་ཐབས་དང༌། 
ལག་པར་དགེ་འདུན་གྤྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་འགོ་བའྤྱི་སབས་འདུལ་ཁྤྱིམས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་བསྟན་པ་ཕྤྱི་གཙང་ནང་གཙང་འ
ཛིན་སྐྱླཽང་སེལ་གསུམ་ཡོང་བར་སར་བས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་བྱབྱཞེས་བཀའ་སྩལ། 
མཇུག་ཏུ་གང་ཁང་སྤྲུལ་སྐུས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུསའྤྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སོ་གྲུབ་བསྟུན་དགོན་པས་ྤྱིན་གུང་ལགས་སྤྱིན་གྤྱི་
བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དགེས་བཞེས་གནང༌། 
   ྤྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༡ 
ཐོག་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིང་བཙུན་དགོན་དུ་གནས་གཟྤྱིགས་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་དང༌། 
འགན་འཛིན་ནས་བཙུན་མའྤྱི་ཆོས་སོད་སོབ་གེར་སོར་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་གནང་བ་གསན་ཞྤྱིབ། 
བཙུན་མ་རྣམས་ལ་མཐོང་གལ་ཞལ་མཇལ་དང་རྒྱུན་གྤྱི་རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེས་ཀྤྱི་བང་དོར་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
སབས་དེར་དམྤྱིགས་བསལ་བཀའ་སྩལ་དོན་བྱབྱའདྤྱིར་ཡོད་པའྤྱི་མཚོ་རྒྱལ་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིག་གྤྱི་བཙུན་དགོན་འདྤྱི་ནྤྱི་བཙན་བྱོལ་ན
ང་གྤྱི་བཙུན་དགོན་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། 
རང་ཅག་གྤྱི་སྟོན་པ་བ་ན་མེད་པ་མམ་མེད་ཤཱཀའྤྱི་སེང་གེས་ཕོ་མོའྤྱི་བར་དབྱེ་བ་མེད་པར་འད་མམ་གྤྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཡོད། 
དེར་བརྟེན་བཙུན་མ་ཚོས་ཕོ་མོའྤྱི་བར་གྤྱི་ཐོབ་ཐང་འད་མམ་ལ་ལོངས་སད་དེ་ལུང་སེ་སྣོད་གསུམ་གྤྱི་འཆད་སྙན་དང༌། 
ལམ་བསབ་པ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལེན་ཐད་གདན་ས་ཁག་གྤྱི་སོབ་གེར་དང་དོ་མམ་ཐུབ་པའྤྱི་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ
་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདྤྱི་གར་ཡོད་པའྤྱི་བཙུན་མའྤྱི་ཁོངས་འབྲུག་དང༌། བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་འབྲས་ལོངས། གར་ཞ་དང་ཁུ་ནུ། 
ལ་དྭགས་སོགས་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་རྒྱུད་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྤྱི་སོབ་གེར་བ་མང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད། 
ཁེད་རང་ཚོས་འདྤྱི་གར་བསབ་པ་མཐར་གསོན་པའྤྱི་སོབ་གེར་བྱས་ཏེ་ས་ཁུལ་སོ་སོའྤྱི་ནང་མྤྱི་གོ་ཆོད་པའྤྱི་བསྟན་པར་སྤྱི་ཞུ་དང༌། 
མྤྱི་དམངས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས། 
སར་བོད་ནང་བཙུན་མའྤྱི་དགོན་པ་ཚོའྤྱི་ནང་འདོན་ཁ་གལ་བོ་འཛིན་དང༌། 
གོང་ཆོག་འད་རྒྱུགས་ནས་སོད་པའྤྱི་སོལ་རྒྱུན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་འདྤྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྤྱི་སྤྱི་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྤྱིན། 
རང་རེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རེས་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱི་སྒྲུབ་གྲྭ་དང༌། 
བཤད་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་པའྤྱི་སོབ་གེར་ལམ་སོལ་ཞྤྱིག་ཚུགས་ཐབས་ཁོན་ཡོངས་ནས་དང་དོད་དང་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་
ལ། གྲུབ་འབྲས་ཀང་མྤྱི་དམན་པ་ཐོན་ཡོད། དེར་བརྟེན་བཙུན་མ་ཚོས་ཀང་ཐོག་མ་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིག་ལམ་དང༌། 
གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གེར་བྱས་ཏེ་མདོ་སགས་ཀྤྱི་གཞུང་གང་གྤྱི་ཐད་ལའང་གོ་དོན་ལེགས་རྟེོགས་ཐུབ་པའྤྱི་སོབ་ག
ེར་གྤྱི་ར་བ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུར་ཚང་མས་སྙྤྱིང་བཅངས་བྱེད་དགོས་ངེས་འདུགབྱབྱཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཆྤྱིབས་ཁ་སྒྱུར་ནས་སེར
་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་སེང་ཁྤྱིར་འཁོད་དེ་ཆོས་འབེལ་མུ་མཐུད་སྩལ། 

སེ་ར་ཆོས་སར་དུ་མུ་མཐུད་བསྐྱངས་པའྤྱི
་མཛད་འཕྤྱིན་སོར།  
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ 
ྤྱིན་གྤྱིས་རྤྱིང་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་གོང་གསལ་ཆོས་ཞུ་པ་རྣམས་ལ་མདོ་
སེ་རྒྱན་དང་བྱང་ས་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཀའ་ཁྤྱིད་ཟབ་མོ་ཆོས་ཐུན་གྤྱིས་རེ་བསྟར་ཆགས་སྩལ་ཏེ་ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༥ 
ྤྱིན་གོང་གསལ་གཞུང་ཆེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་བཀའ་ཁྤྱིད་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང༌། 
མཇུག་ཏུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་པའྤྱི་དོན་རྣམས་རང་རྒྱུད་དང་སར་ནས་ཆོས་དང་བསམ་བོ་ཐ་དད་དུ་མ་སོང་པའྤྱི་
མས་ལེན་ཚུལ་མཐུན་དགོས་པ་དང༌། 
ལག་པར་བར་སབས་རྒྱལ་བསྟན་གོང་འཕེལ་ཐད་བཟང་ཕོགས་ཀྤྱི་གོང་འཕེལ་གནས་ཚུལ་དང༌། 
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ཡང་ལྡོག་ཕོགས་ནས་དུས་རབས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་འདུ་འཛིའྤྱི་རྣམ་གཡེང་དང༌། 
འདོད་ཡོན་གྤྱི་བསད་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་གེར་ལ་འཕད་པའྤྱི་འགལ་རེན། 
ཆོས་བྱེད་དགེ་བཙུན་གྤྱི་ཕྤྱི་ནང་མཛད་སོད་སོགས་བསྟན་ལ་མ་རྟོགས་པ་དང༌། 
ལོག་པར་རྟོགས་པའྤྱི་འགལ་རེན་གྤྱི་སྣང་ཚུལ་དང༌། ཆོས་སོད་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག 
གྲྭ་བཙུན་ཕོ་མོའྤྱི་ཆོས་མཐུན་ཀུན་སོད་ཐད་དམ་པོས་དམ་བཅྤྱིངས་ཀྤྱིས་རྒྱལ་བསྟན་ཕྤྱི་གཙང་ནང་གཙང་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་
དགོས་རྒྱུར་དོན་དམ་པའྤྱི་བྱམས་ལྡན་མས་བརེ་བའྤྱི་བུ་ལ་གདམས་པ་བཞྤྱིན་ཐུགས་ཀྤྱི་སྙྤྱིང་ཁུ་འཕྱུང་བ་ལྟ་བུའྤྱི་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་སྩ
ལ་ཡོད་པ་རེད། 
   གོང་ཚེས་ཀྤྱི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་སེར་བྱེས་ཡྤྱི་དམ་ཁང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱིས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཁན་ལས་
ཟུར་དང༌། 
བ་ཆེན་ཁག་རྟ་མགྤྱིན་བསངས་གསོ་བ་བཅས་ལན་དུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གྤྱིས་ེ་བའྤྱི་རྤྱིང་ཡྤྱི་དམ་ཐུགས་རེ་ཅན་གྤྱི་བསངས་བའྤྱི་
གསུང་ཆོས་གནང་སྟེ་བཀའ་བསོ་གེར་གཏད་ཀྤྱི་ཐུགས་སོན་རྒྱ་ཆེ་དང༌། 
མགོན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་ེ་ཆར་བཀའ་རོམ་ཐུགས་སོན་གྤྱི་བརྒྱན་པའྤྱི་བྱབྱརྟ་མགྤྱིན་ཡང་གསང་ཁོས་པའྤྱི་ེ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་བ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱྤྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་བྱབྱཞུ་བའྤྱི་བཀའ་གན་བྱྤྱིན་ཅན་གྤྱི་བཤད་ལུང་བཀའ་ཁྤྱིད་དང༌། 
ཞྤྱི་རྒྱས་དབང་དག་གྤྱི་ལས་ཞྤྱིའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བསྐུལ་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞྤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བའྤྱི་སྟོང་གསུམ་རྤྱིན་ཆེན་གྤྱི་བསང
ས་ཏེ་ལན་བརྒྱར་ཕུལ་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་བའྤྱི་ཐུགས་རེས་འཛིན། 
ཕྤྱི་ཚེས་༡༦ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་ལ་སེ་མྤྱི་སེ་ཡོངས་ནས་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད་པའྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་གྤྱི་སོ་ན
ས་བཀྤྱིན་གཏང་རག་དང༌། 
ལག་པར་གངས་ལོངས་བསྟན་སྤྱིད་རང་དབང་དང་སྐྱེ་འགོའྤྱི་བདེ་སྐྱྤྱིད་བསྐྱར་དར་འཕལ་མྱུར་ཡོང་མྤྱིན་ནྤྱི་བསྤྱིལ་ལྡན་ལོངས་འདྤྱི
ར་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་བྱུང་བའྤྱི་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནོར་བུ། 
གངས་ལོངས་འགོ་བའྤྱི་མགོན་པོ་གང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་དང་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྤྱིན་ཁོ་ནར་རག་ལུས་པའྤྱི་བ་སོག་ལྟ་བུའྤྱི
་ཕྤྱི་ནང་ཕོགས་ཡོངས་ཀྤྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་ྤྱིད་རང་བཞྤྱིན་ལང་ངེར་དན་ཞྤྱིང་གསོལ་ཏེ་གནས་བཅུའྤྱི་སོ་ནས་མདོ་ལུགས་བརྟན་བ
ཞུགས་གཟབ་རྒྱས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་བར་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་སྩལ་བ་དང༌།ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་སེམས་བ
སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང༌། བསྟན་སྤྱིད་སྤྱི་དང༌། 
རང་བདེ་གྤྱིས་སན་གྤྱི་བང་དོར་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་ཕེབས་པ་བཅས་ཐེངས་འདྤྱིའྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་སོ་ཁག་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྤྱིང་འགོ་
ཀུན་བདེ་བའྤྱི་བཀྤྱིན་གྤྱི་ཕུང་པོ་རྤྱི་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བསྐྲུན་ཡོད་པ་བཅས་ད་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྤྱིས་དོན་དམ་
མས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་མྤྱིན་ཁོ་ནར་རག་ལུས་པ་ལགས་སོ། དེ་ྤྱིན་དགོང་དོ་ཁུལ་དེའྤྱི་ཆོས་སྤྱིད་ཆེ་རྒུ་དང༌། 
ལ་སེ་མྤྱི་སེ་ཡོངས་ནས་ཕེབས་སྐྱེལ་གྤྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བཅས་ྋགོང་ས་ལ་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་འདེན་ཆེན་པོ་མཅོག་ཧོན་སུར་ཁུལ་ཆྤྱིབས་ཞལ་
སྒྱུར་གནང་མཛད། 
ཕེབས་ལམ་དུ་རྒྱུད་སད་མཁན་ཟུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་བརྟན་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཟྤྱིམ་ཤག་ལ་སྐུ་འཁྱུག་ཙམ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ཁམས་འདྤྱི་ག
སུང་མོལ་སྩལ། 
   སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྤྱིམ་དུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། 
སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྤྱིམ་སོབ་གྲྭས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་སོབ་གྲྭར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་སོབ་གྲྭའྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཐུག
ས་ཞྤྱིབ་དང༌། སོབ་གསོའྤྱི་གནས་ཚུལ་གསན་བཞེས། 
བོད་སོབ་ཁག་གསུམ་གྤྱི་དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྤྱི་ས་བབ་དང༌། 
བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་སོར། བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་གལ་ཆེའྤྱི་དོན་སྙྤྱིང་སོར། 
ད་ཡོད་བོད་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་གནས་སྟངས་སོར། བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྤྱི་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཞུས་པའྤྱི་དོན་སྙྤྱིང་སོར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་འགན་ཁུར་སོར། སྤྱི་སེམས་ཀུན་སོད་སོར། དགེ་ལས་འོས་འགན་སོར། 
ཕྤྱིའྤྱི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་དང་བྱམས་བརེ་གཞན་ཕན་དང་བཟོད་བསན་ཆོག་ཤེས་བཅས་དང་ལྡན་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གནའ་རབས་ཤེས་
ཡོན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ་འདབ་ཤོག་གྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་སོབ་གསོ་ཚུལ་མཐུན་ཡོང་ཐབས། དེང་རབས་ཚན་རྤྱིག་དང༌། 
ནང་ཆོས་བར་གྤྱི་འབྲེལ་བ་དང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཆོས་རྣམ་འབྱེད་ཀྤྱི་ཤེས་རབས་རྒྱས་ཐབས་བཅས་པའྤྱི་སོར་མ་ཚ
ང་བ་མེད་པའྤྱི་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
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སབས་དེར་དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་ཕེབས་དོན་བྱབྱབྲེལ་ཟྤྱིང་ཁོད་དེ་རྤྱིང་ཁེད་རང་ཚོ་འཁྤ྄ག་ཙམ་ཐུག་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུ
ང༌། 
ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་དགོས་པ་ཞྤྱིག་ལ་རང་རེ་རང་ཡུལ་བཞག་སྟེ་རང་འགོ་གང་ཐོན་གྤྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་མ་ཡྤྱི
ན་པར་ང་ཚོར་བོད་སྤྱི་བའྤྱི་ར་དོན་གྤྱི་འགན་ཁུར་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུའྤྱི་ཆེད་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡོད། 
དེ་ས་རང་རེ་བོད་ནང་ཡོད་སབས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཐད་འཐུས་ཤོར་བྱུང་སྟེ་བོད་ལ་གོད་ཆགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བྱུང་བ
འྤྱི་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། 
ང་ཚོར་དེ་འདའྤྱི་སྣ་བསུན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་འཕལ་དང་ཐོག་བོད་ཕྲུག་ཚོའྤྱི་ཤེས་ཡོན་
སོབ་སོང་ཐད་འཆར་གཞྤྱི་གོ་རྤྱིམ་བསྤྱིགས་ཏེ་འབར་བརོན་རྤྱིམ་པ་བྱས་པར་ད་ཆ་ང་ཚོར་གྲུབ་འབྲས་མང་པོ་ཞྤྱིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་
པའྤྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའྤྱི་ཐད་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོས་བྱུང་ཡོད། 
རང་ཅག་བོད་འབངས་རྣམས་གཞྤྱིས་བྱེས་གྤྱིས་སུ་ཁ་བྲལ་བ་དང༌། 
བོད་ནང་ཡོད་པའྤྱི་རྒྱ་ཆེའྤྱི་གཞྤྱིས་ལུས་མྤྱི་དམངས་རྣམས་ལུས་པོ་རང་གྤྱི་ལུང་པར་གནས་ཡོད་ཀང་རང་དབང་མེད་པ་དང༌། 
རང་རེ་བཙན་བྱོལ་པ་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་ཚིག་འདྤྱིའྤྱི་འོག་གཞན་ཡུལ་དུ་རང་དབང་ངང་གནས་ཏེ་གང་ཅྤྱིའྤྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་པོ་
ཡོད་ཀང་རང་རང་ས་གནས་མྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་པར་བརྟེན་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚོད་གྤྱིས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་འདྤྱི་རང་རེ་ཚང་མས་བ
རེད་མྤྱི་སྤྱིད་ལ། གཏན་ནས་བརེད་ཐབས་མེད། 
ཁེད་རང་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་དབང་ལུང་པའྤྱི་གོ་སབས་བཟང་པོ་སད་དེ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་གོ་སབས་ར་ཆེ་འདྤྱི་ཆུད་ཟོས་མ
་སོང་བར་སོབ་སོང་བྱས་པའྤྱི་དགོས་དོན་རང་རང་མྤྱི་ཚེ་འཁོལ་ཐུབ་པ་ཙམ་གྤྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཆེ་ས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྤྱིག་དང
་མྤྱི་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་དང༌། 
ཆུང་ས་ནས་བཤད་ན་རང་སྐྱྤྱིད་མྤྱི་སོན་གྤྱི་མྤྱི་ཚེས་བཟང་མཐའ་འཁོལ་བའྤྱི་མྤྱི་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོང་བའྤྱི་ཆེད་དུ་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་
ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་ཤེས་བྱ་ཁོངས་སུ་ཆུད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་སོང་བྱེད་སབས་དཔེ་དེབ་ཀོག་པ་དང༌། 
དགེ་རྒན་ནས་སོབ་ཚན་ཁྤྱིད་པ་ཁག་འད་བཤུས་སམ་ཡང་ན་ལད་ཟློས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐོས་བྱུང་གྤྱི་ཤེས་རབ་དང༌། 
བསམ་བྱུང་གྤྱི་ཤེས་རབ་འཕེལ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་ན་སང་འབྲས་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་ཕན་པ་ཡོད། 
ཡང་འདྤྱིར་དགེ་རྒན་ནང་རྒྱ་གར་བའྤྱི་དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཡོད། 
ཁེད་རང་ཚོའྤྱི་མྤྱི་ཚེའྤྱི་དུས་ཚོད་བཟང་ཤོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཏང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྤྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའྤྱི་ཐོ
ག་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་དྤྱིན་ཆེན་པོ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའྤྱི་བཀྤྱིན་ང་ཚོས་གཏན་ནས་བརེད་ཐབས་མེད། 
བོད་ཀྤྱི་གནས་སྟངས་གན་འཕང་ཆེ་བའྤྱི་དུས་འདྤྱིར་དགེ་རྒན་ཚོར་དམྤྱིགས་བསལ་འགན་ཁུར་དང་ལས་འགན་ཆེན་པོ་འཁྤྱིཡོད། 
ཁེད་རང་ཚོར་བོད་ཕྲུག་ཚོའྤྱི་ྤྱིན་རེའྤྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ངོ་སོད་བྱེད་རྒྱུ་གཅྤྱིག་པུ་མ་ཡྤྱིན་པར་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་མདུན་ལམ་ཁ་ཕོགས་
དང༌། མྤྱི་ཞྤྱིག་གྤྱི་མྤྱི་ཚེ་ལས་དབང༌། 
ད་ལྟའྤྱི་རང་རེའྤྱི་གནས་བབ་ནས་ཞུས་ན་འགེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབོ་་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྤྱི་འགན་ཁུ
ར་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་བྱབྱཅེས་བཀའ་སྩལ། 
   ཧོན་སུར་གཞྤྱིས་ཁོངས་སུ་བསྐྱངས་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
ཐོག་ྋགོང་ས་ལ་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་འདེན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སེལ་ཀོབ་གཞྤྱིས་སར་ནས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྤྱི
ང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སབས་གཟྤྱིམ་སོ་དང་པོ་རབ་གྤྱིང་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་གཟྤྱིམ་སོར་གཞྤྱིས་ཁོངས་དགོན་སེ་ཁག་དང༌། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང༌། གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད། ཕ་མའྤྱི་ཚོགས་ཆུང༌། སྤྱི་མྤྱི། 
གོང་སེ་ཁག་གྤྱི་བརྒྱ་དཔོན་བཅས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། གཟྤྱིམ་སོ་གསུམ་པར་གུར་སྤུར་རབ་གྤྱིང་མྤྱི་དམངས་དང༌། 
མམ་འབྲེལ། གཞྤྱིས་ལས་ཁང༌། སན་རྤྱིས་ཁང༌། འོད་སྣང་སོབ་གྲྭ བཀྤྱིས་སང་དང་རྤྱིན་ཆེན་སང༌། བསམ་གྤྱིང༌། དོན་གྤྱིང༌། 
དཔལ་འབྱོར་རབ་བརྟན། བདེ་སྐྱྤྱིད་གྤྱིང་བཅས་པའྤྱི་སོ་མང་ཡོངས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཞྤྱི་བར་གཞྤྱིས་མམ་དང༌། འཕྲུལ་རྨོས། སྤྱིག་པའྤྱི་གཞས་ཆེན། ཕུན་ཚོགས་གྤྱིང༌། དགའ་ལྡན་ཁང་གསར། 
བསམ་འཕེལ་གྤྱིང་བཅས་ཀྤྱི་འགོ་དམངས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། གཟྤྱིམ་སོ་ལྔ་བར་རྙྤྱིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གྤྱིང་དང༌། 
འོ་ལས་མམ་འབྲེལ། རྒས་གསོ་ཁང༌། བདེ་གྤྱིང་རབ་བརྟན། བྱམས་པ་གྤྱིང༌། བཀྤྱིས་རབ་བརྟན། 
བསམ་གྲུབ་གྤྱིང་བཅས་ཀྤྱི་འགོ་དམངས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། གཟྤྱིམ་སོ་དྲུག་པར་ས་གནས་ྤྱིན་སོབ་དང་ཕ་མའྤྱི་ཚོགས་ཆུང༌། 
རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་སེར་སེང་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། གཟྤྱིམ་སོ་བདུན་པར་རྫོང་ཆོས་དགེ་སོབ་དང༌། 
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བསམ་གཏན་གྤྱིང་གཞྤྱིས་གོང་བཅས་ཀྤྱི་འགོ་དམངས་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། གཟྤྱིམ་སོ་བརྒྱད་པར་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་དང༌། 
སན་རྤྱིས་ཁང༌། དེ་བཞྤྱིན་ཕོགས་མཐའྤྱི་སེར་སྐྱ་མྤྱིང་གྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་དགུ་པར་རྫོང་དཀར་ཆོས་སེའྤྱི་མཁན་སོབ་འདུས་དམངས་ཀྤྱི་དུས་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང༌། སེར་སེང་ཐོག་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དང༌། 
རྫོང་ཆོས་མཁན་བ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན། རྫོང་དཀར་སྐྱྤྱིད་སྡུག་དང༌། 
སེལ་ཀོབ་ལ་མོ་ཚོགས་པའྤྱི་བཀྤྱིས་གཞོལ་པ་བཅས་ཀྤྱི་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ། 
གཟྤྱིམ་སོ་བཅུ་པར་ས་གནས་བུད་མེད་ལན་ཚོགས་ཀ་གུས་སྟར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞྤྱིན་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་མཐོང་གོལ་དགེས་ཞལ་
འཛུམ་བཞྤྱིན་པར་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སབས་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ནས་ཞལ་མཇལ་དང་རང་ལུགས་གུས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་མང་
ཡུལ་གུང་ཐང་རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱས་གྤྱིང་དགོན་པའྤྱི་གཞུང་སོར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སབས་རྫོང་དཀར་
ཆོས་སེ་དང་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་མཁན་སོབ། ཕོགས་བཞུགས་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན། དགོན་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ། 
ཧོན་སུར་འཕགས་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་དང་སོས་སྣེ་སན་དངས་ཏེ་རྫོང་ཆོས་གཙུ
ག་ལག་ཁང་གྤྱི་འདུ་ཁང་གསར་པའྤྱི་གཞུང་སོའྤྱི་མདུན་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་འཕལ་མཆོག་གསུམ་ཤྤྱིས་བརོད་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ན
ས་དར་མཚོན་གཅོད་བྲེག་མཛད་དེ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའྤྱི་འཁོར་ལོའྤྱི་བྱ་བ་རྣམས་མྤྱི་མས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པའྤྱི་ཐུགས་སོན་
རྒྱ་ཆེ་སྩལ། 
འདུ་ཁང་དུ་ྋཞབས་ཀྤྱི་པདྨོ་རྣམ་པར་འཁོད་འཕལ་རྟེན་གཙོ་ཁག་ལ་ཐུགས་སོན་ཕག་ནས་དང་མྤྱི་འཇྤྱིགས་གསེར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མ
ཐོན་པོར་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་འཁོད་བསྟུན་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་རང་ལུགས་མཐོང་རྒྱུན་མན་ངག་གྤྱི་ཆོས་སོད་ཞལ
་འདོན་དང༌། རྫོང་ཆོས་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བརོན་འགྤྱིས་དང༌། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཀྤྱིས་ནོར་པུ་གྤྱིས་ནས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་སོགས་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོ་དང་རྫོང་ཆོས་གཙུ
ག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་ལེགས་གབ་ཀྤྱི་མཛད་སྟོན་སྟབས་ཅྤྱིག་ཏུ་གནང༌། 
མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ཀྤྱི་བསྟན་དོན་ལས་དོན་དང༌། 
དགོན་པའྤྱི་བཞྤྱི་གསུམ་མས་བཞེས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་ཆོས་སོད་སོབ་གེར་སར་སོལ་མས་པ་སར་གསོ་དང་མྤྱི་མས་གོང་འཕེ
ལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་སྙྤྱིང་བསྡུས་སྙན་ཞུ་གནང༌། 
དེ་རེས་ཨར་ལས་འགན་འཛིན་ལ་ལེགས་གསོའྤྱི་གནང་སྐྱེལ་བཅས་པ་གྲུབ་བསྟུན་ྋགོངས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་སེར་
སྐྱ་འགོ་དམངས་ཡོངས་ལ་དགེས་བརེའྤྱི་འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་ཤྤྱིས་སོན་གྤྱི་བཀའ་སོབ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད། 

   
སབས་དེར་དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་སྩལ་དོནབྱབྱདེ་ས་རྫོྤྱིང་དཀར་ཆོས་སེ་འདྤྱིའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆུང་ངུ་དེ་བར་སབས་གསར་དུ་རྒྱ་
བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་དང༌། 
དགེ་འདུན་པའྤྱི་གྲྭ་ཤག་བཅས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་ཟྤྱིན་ནས་དེ་རྤྱིང་སོ་འབྱེད་བྱེད་པའྤྱི་གོ་སབས་འདྤྱིར་ངོས་ནས་ཚང་མར་བཀྤྱིས་བ
དེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
མཁན་པོའྤྱི་གསུང་བཤད་ནང་དགོན་པའྤྱི་དེ་སའྤྱི་རྒྱུད་སད་ཕག་ལེན་གྤྱི་གསང་བདེ་འཇྤྱིགས་གསུམ་གྤྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་ཡོ
ད་པའྤྱི་ཐོག་བར་སབས་སེ་ར་ནས་དགེ་རྒན་གདན་དངས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གེར་གྤྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ནྤྱི་
ཡར་རྒྱས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་རེས་སུ་ཡྤྱི་རང་གྤྱི་བསགས་བརོད་ཡོད། 
དེ་ས་བོད་ནང་སགས་ཕོགས་ཀྤྱི་མས་བཞེས་གནང་མཁན་དགོན་པ་མང་པོ་ཞྤྱིག་ལ་སགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་འདོན་ཆོག་དང༌། 
ཆོ་ག་ཕག་ལེན་གྤྱི་མས་བཞེས་ལས་རྤྱིགས་ལམ་དང༌། 
གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་བྱུྤྱིན་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྤྱིག་བྱུང་ཡོད། 
རང་རེ་བཙན་བྱལ་དུ་སེབས་རེས་ཐོག་མ་ཆོས་སར་ཁག་སར་གསོ་དང་རྤྱིམ་པས་བཤད་དང་སེི བ་པའྤྱི་སོབ་གེར་ཡ་ན་བྲལ་བའྤྱི་
ལམ་སོལ་ལེགས་པོ་ཞྤྱིག་ཚུགས་ཐབས་གང་ཡོང་ཅྤྱི་ཡོང་གྤྱི་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད།རྣམ་པར་རྒྱལ་ཕན་བདེ་འཇྤྱིགས་གསུམ་དང་དུ
ས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་གྤྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལས་རྤྱིགས་ལམ་དང༌། 
གཞུང་ཆེན་ལ་སོབ་གེར་བྱེད་པའྤྱི་ལམ་སོལ་མེད་ཀང་བར་སབས་མཚན་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ལམ་དང༌། 
གཞུང་ཆེན་སོབ་གེར་ཐད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་བཞྤྱིན་ཡོད། 
དེར་བརྟེན་འབྱུང་འགྱུར་སར་སོལ་གྤྱི་རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་ཁག་གྤྱི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་ཐོག་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིགས་ལམ་ད
ང༌། གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སོབ་གེར་གྤྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་ནས་བཤད་སྒྲུབ་གྤྱིས་ཡ་མ་བྲལ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན། 
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འདྤྱི་གའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང༌།རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་ག་རྒྱས་གསར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་ཀང༌། 
སྤྱིན་བདག་ཟུར་གསལ་མེད་པར་ཁེད་རང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅྤྱི་ཡོང་གྤྱིས་མཐུན་རེན་ཐབས་འཚོལ་གྤྱིས་སེམས་ཁུར་ཆེན་པོས་འབད་
བརོན་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། 
ཆོས་སེའྤྱི་སོན་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཤད་ན་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའྤྱི་སབས་ས་དགོན་ནས་དགེ་དགོན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣༦༠ 
ལག་ཙམ་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 
ཁེད་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རེས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྤྱིག་འཕད་ཡོད་ཀང་དེ་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའྤྱི་བཀྤྱིན་གྤྱིས་འཚོ་བའྤྱི
་གཞུང་དགོན་རྙྤྱིང་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་བཀྤྱིན་དང༌། 
འཕྤ྄ལ་སེལ་ཁ་ཁ་ཟྤྱིང་ཟྤྱིང་གྤྱི་མཐུན་རེན་གྤྱིས་གདམས་ག་མ་ནོར་བར་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་འཛིན་ནས་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་ངོས་
ལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ཆོས་སེ་འདྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྤྱི་བཀོད་པ་དང༌། 
ནང་གྤྱི་དགེ་འདུན་པའྤྱི་ཆོས་སོད་སོབ་གེར་གང་ཐད་ནས་བསྟན་པའྤྱི་མྤྱིག་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཐུབ་པའྤྱི་རེ་བ་ད་ཡྤྱིད་ཆེས་ཡོད་ལ། 
དུས་རྟག་ཏུ་སོན་ལམ་རྒྱག་གྤྱི་ཡོད། ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྤྱིན་པ་ལྟར་བོས་ཆ་ཚང་བཀལ་ན་ཆ་ཚང་དང༌། 
བོས་ཕེད་ཀ་བཀལ་ན་ཕེད་ཀ་ཡྤྱིན་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་ལྟར་ཁེད་རང་ཚོས་ད་ཕན་ངོས་ལ་བོ་ཆ་ཚང་བཀལ་ཡོད་པས་ངོས་ནས་ཁེད་
རང་ཚོར་བལྟ་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་ནྤྱི་ངའྤྱི་འོས་འགན་ལོས་ཡྤྱིན། 
དེར་བརྟེན་ཁེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཞྤྱིག་འཕད་ཀང་ངོས་ནས་བབ་འོས་ཀྤྱི་རོགས་རམ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ག་དུས་ཡྤྱིན་ཡང་ས
བས་འཕལ་བཤད་ན་རོགས་རམ་ཞུ་དང་ཞུ། དེ་དག་ཁེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་པར་དུ་བགྤྱིས་བྱབྱ 
ཞེས་བཀའ་སྩལ། 
   ཡང་འདུ་ཁང་གྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་དུམྤྱི་དམངས་མང་པོ་ཡོད་པ་གཟྤྱིགས་འཕལ་ 
འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་བཀའ་སྩལ་དོན་བྱབྱཧོན་སུར་གཞྤྱིས་ཆགས་ནྤྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པའྤྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཞྤྱིས་
སར་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། 
ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འགན་འཁྤྱི་གྤྱིས་ཡོད་པར་འགན་ཁུར་དགོས་པའྤྱི་འབོད་
སྐུལ་བྱེད་ཀྤྱི་ཡོད། 
གཅྤྱིག་ནྤྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་སྤྱི་བའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ལ་རེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱས་ཏེ་སོད་མཁན་
རྒྱ་ཆེའྤྱི་མྤྱི་དམངས་རྣམས་དྤྱིན་ཆུང་དུ་མྤྱི་འགོ་བར་མས་ཆུང་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་འཚོ་གོས་དང༌། གནས་མལ། ཤེས་ཡོན། 
འཕོད་བསྟེན། 
ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་བྱེད་སོས་མཚོན་དེ་དག་བོ་འཇོག་ས་ཡོད་པའྤྱི་ཕུགས་སན་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཡོད་པའྤྱི་འགན་ཁུར་དང༌། 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་བདེན་པ་བདེན་ཐོག་ཏུ་འཁོལ་བ་བྱས་ཏེ་གཞྤྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྤྱི་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་མངོན་འདོན་དང་རེ་བ་ཁག་སྒྲུབ་
ཐུབ་པའྤྱི་འགན་ཁུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན། 
དེར་བརྟེན་འདྤྱིར་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་འཛུགས་གེར་བྱས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱིའྤྱི་གཞྤྱིས་སར་ཁག་དང༌། 
མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཐུབ་པའྤྱི་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་མ་ཐུབ་ན་ནང་སྤྱིད་དང༌། ཤེས་རྤྱིག 
འཕོད་བསྟེན་བཅས་ཀྤྱི་ལས་ཁུངས་འཛུགས་གེར་བྱས་ཏེ་ཕན་ཐོག་མེད་པའྤྱི་སོ་བརྒྱབ་ན་ལེགས་ཤོས་རེད་ཅེས་རྣམ་ཀུན་བཤད་བ
ཞྤྱིན་པ་ཡྤྱིན། བར་སབས་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པའྤྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་པ་དང༌། 
ནང་སྤྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྤྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྤྱི་གཞྤྱིས་ཆགས་དང༌། 
མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་འཆར་གཞྤྱི་གོ་རྤྱིམ་སྤྱིག་ནས་ལས་འགུལ་བརམས་བཞྤྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན་ས་གནས་ས་ཐོ
ག་ཏུ་ཡོད་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་གྤྱི་འགན་ཁུར་བ་དང༌། 
ལས་ཀྤྱི་སྣེ་འཛིན་ཚོས་ལས་དོན་ཁག་མཇུག་སྐྱོང་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། 
ཡང་དངོས་ཡོད་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་སྡུག་སོམ་བརྒྱབ་སྟེ་མ་བསད་པར་དཀའ་ངལ་འདྤྱི་དང་འདྤྱི་བྱས་པ་འདུག་ཅེས་
ཡྤྱིག་ངག་གྤྱིས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྱེད་པར་བདེ་སྡུག་སབས་འཕལ་སོ་སོར་ངེས་པར་ཞུ་དགོས། 
གཞུང་གྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་བ་སེལ་རྒྱུའྤྱི་ནུས་པ་ཡོད་མྤྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྡུག་སོམ་བརྒྱབ་སྟེ་མ་བསད་པར་
བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས། སབས་རེ་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་ནས་གཞུང་ལ་ཞུ་མྤྱི་དགོས་པ་གཙོ་དོན་དང༌། ཡ་རབས་དང༌། 
མས་ཆུང་ལྟ་བུར་གནང་པ་དང༌། 
སབས་རེ་འགན་ཁུར་བའྤྱི་ངོས་ནས་ཀང་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བར་དཀའ་ངལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལག་པ་དེ་འད་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག 
ལག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའྤྱི་སོ་ནས་གཞུང་གྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་འོག་སོད་མཁན་རྣམས་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་བ་ཡྤྱིན་ན་ར་བ་ནས་
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འགྤྱིགས་ཐབས་མེད་པས་འདྤྱི་ཚང་མས་སེམས་བཅངས་བྱེད་དགོས་བྱབྱཞེས་བཀའ་སོབ་སྩལ། 
དེ་རེས་ྋགོང་ས་མཆོག་སན་རྒྱ་སོས་སྣེས་གདན་དངས་ཏེ་གཟྤྱིམ་ཆུང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༧ 
ྤྱིན་རྒྱུན་གྤྱི་ཐུགས་དམ་མས་བཞེས་ལས་མཛད་རྤྱིམ་ཆེ་བ་མེད་པར་སྐུ་ངལ་གནང༌། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༨ 
ྤྱིན་སེར་བྱེས་མཁན་ཟུར་ཏེ་ཧོར་བཀའ་འགྱུར་བ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ནས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞྤྱིན་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོ
ད་ ༩།༡༥ བར་སྒྲུབ་ཞག་དང༌། དེ་རེས་ཆོས་ཞུ་པ་གཙོ་བོ་མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྤྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྤྱིས་དང༌། 
གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང༌། བཀྤྱིས་ལྷུན་པོ། རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང༌། རྫོང་དཀར་ཆོས་སེ། རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང༌། 
གཞན་ཡང་དེ་གར་རྤྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་བཅས་ཀྤྱི་མཁན་ལས་ཟུར་དང༌། བ་སྤྲུལ། དགེ་བའྤྱི་བཤེས་གེན། 
སགས་འཆང་རྤྱིག་པ་འཛིན་པ་སོགས་བརྒྱ་ཕག་བཞྤྱི་བརྒལ་བས་དབུས་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ ༦༦༠༠ བརྒལ་བ་དང༌། 
ཤར་ནུབ་ཕྤྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཆོས་ཞུ་པ་མྤྱི་གངས་ ༣༥༠ 
སོར་བཅས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྤྱིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་བཀའ་དབང་གྤྱི་སྟ་གོན་དང༌། 
བཀའ་དབང་དངོས་གཞྤྱི་བཅས་ལེགས་པར་བཀྤྱིན་སྩལ། 
   ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༩ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་ཕེབས་སྐྱེལ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་གོང་ལྟར་ལ་སེ་མྤྱི་སེ་གུས་སྟར་གྤྱི་ཕེབས་བསུའྤྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བཅས་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྤྱིབས
་ཞལ་སྒྱུར། ཕེབས་ལམ་དུ་རྙྤྱིང་དགོན་ཨོ་རྒྱབ་གྤྱིང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་གནས་གཟྤྱིགས་ཐུགས་སོན་དང༌། 
དགོན་པའྤྱི་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་བཞེས་ཐོག་བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་གསན་བཞེས། 
དགོན་པའྤྱི་མཐུན་རེན་ཆེད་ཧྤྱིན་སོར་ལྔ་འབུམ་གསོལ་སྩལ་གྤྱི་བཀྤྱིན་བསྐྱངས། ཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐོག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སབས་སན་རྒྱ་སོས་སྣེ་དང༌། འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་སེར་སེང༌། 
གཙུག་ལག་ཁང་གྤྱི་གཞུང་སོའྤྱི་མདུན་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་མཁན་ལས་ཟུར་བ་དང་དབུ་ལས། ཕོགས་བཞུགས་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས། 
ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་འགོ་འཛིན། དགོན་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ། མམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། སོབ་སྤྱི། 
ས་གནས་འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའྤྱི་ཚོགས་གཙོ། 
རྒྱུད་པའྤྱི་ལས་སྣེ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའྤྱི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གྤྱི་འདུ་ཁང་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གྤྱིས་རྟེན་གཙོ་ཁག་ལ་ཐུ
གས་སོན་ཕག་ནས་དང༌། 
དེ་རེས་མྤྱི་འཇྤྱིགས་གསེར་གྤྱི་ཁྤྱི་འཕང་མཐོན་པར་ྋཞབས་ཟུང་མངོན་པར་འཁོད་བསྟུན་རྒྱུད་པའྤྱི་ཐུན་མྤྱིན་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན
་དང༌། རྒྱུད་སད་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཐུ་སྟོབས་མགོན་པོ་དང༌། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྤྱིས་ནས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསྤྱིམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དགེས་བཞེས་ཀྤྱི་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སོ་སར་སོང་རེས་མ
ཐུན་མས་མེད་མས་སུ་བསྟར། ྤྱིན་གུང་གྲྭ་ཚང་ནས་ལགས་སྤྱིན་གྤྱི་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུས། ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡ 
ཐོག་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་མྤྱི་འཇྤྱིགས་སེང་ཁྤྱིར་ྋཞབས་ཟུང་འཁོད་དེ་དེ་ྤྱིན་ནས་ཕྤྱི་ཚེས་ ༢༢ 
བར་གོང་གསལ་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྤྱིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་བཀའ་ཁྤྱིད་ཀྤྱི་ཆོས་འབྲེལ་
ྤྱིན་རེ་ཆོས་ཐུན་གྤྱིས་རེ་བསྟར་ཆགས་སུ་སྩལ་ཏེ་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྣམ་གོལ་ལམ་བཟང་སྤྱི་དང༌། 
ལག་པར་གསང་སགས་རོ་རེ་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་མཛད། 
   ཕྤྱི་ཚེས་༢༢ྤྱིན་ས་དོ་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་སོལ་དཀར་ཚེ་སྤྱིན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འཁོར་ལོའྤྱི་ཚེ་དབང་དང༌། 
དེ་རེས་རྒྱུད་པའྤྱི་མཁན་བ་འདུས་དམངས་ནས་ལོངས་རྒྱུའྤྱི་བརྟན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་ཕག་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་
སྩལ། 
གཞྤྱིས་ལས་ཁང་ནས་གོ་སྤྱིག་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་གཞྤྱི་སར་གྤྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཞུའྤྱི་ཚོགས་ཆེན་གྤྱི་སྐུ་མགོན་དུ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ས
་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་གཞྤྱིས་ལུས་ཁང་གྤྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་གསན་ཞྤྱིབ་གནང་བར་མ་ཟད། 
བང་དོར་བཀའ་སོབ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ།  
སབས་དེར་དམྤྱིགས་བཀར་བཀའ་སྩལ་དོན་བྱབྱད་རེས་འདྤྱི་ཁུལ་གཙོ་བོ་རྫོང་དཀར་ཆོས་སེའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་འབྱེད་དང༌། 
རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་ཆེད་དུ་བཅར་བ་ཡྤྱིན། ད་རེས་འདྤྱི་གའྤྱི་སེར་སྐྱྤྱི་མྤྱི་དམངས་དང༌། སོབ་ཕྲུག 
ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་འབྱོར་བ་བཅས་རང་རེ་ཚང་མ་མམ་འཛོམས་ཀྤྱིས་ྤྱིན་ཤས་ཆོས་འཆད་ན་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དག
འ་བོ་བྱུང༌། རང་རེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱི་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་གཞྤྱིས་ཆགས་དང༌། 
དགོན་པ་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཏེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྤྱིན་ཡོད་པ་དང༌། 
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སྡུག་ས་ཞྤྱིག་ནས་བཤད་ན་ད་དུང་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་དགོས་ཀང་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྤྱིའྤྱི་
འཚོ་གནས་ཕ་ཚུགསལྡན་པ་དགོས་རྒྱུའྤྱི་ག་སྤྱིག་དགོས་པ་ཡྤྱིན། 
འོན་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་རང་རེའྤྱི་གནས་བབ་དང་སྣང་ཚུལ་གྤྱིས་ཐ་དད་ཡྤྱིན་པ་མ་བརེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན། 
རང་རེ་བཙན་བྱོལ་པ་རྣམས་ལ་རང་དབང་ཡོད་ཀང་མྤྱིའྤྱི་ལུང་པར་གནས་ཡོད་པ་དང༌། 
གཞྤྱིས་ལུས་བོད་མྤྱི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་གནས་ཀང་རང་དབང་གཏན་ནས་མེད། 
བར་སབས་བོད་ནང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཞྤྱིག་ཐོན་ཡོད་ཀང་དེའྤྱི་ཁེ་ཕན་གཙོ་བོ་ལེན་མཁན་ནྤྱི་རྒྱ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན། 
དཔེར་ན་གོང་ཁེར་ཁག་གྤྱི་ཚོང་ཁང་དང༌། ཟ་ཁང༌། ལགེ་ས་བཟོ་ལས། ཞབས་ཞུའྤྱི་ལས་རྤྱིགས། 
ངལ་རོལ་ལས་རྤྱིགས་སོགས་མང་ཆེ་བའོ་གོ་སབས་རྒྱ་མྤྱི་ཚོ་གྲུང་བ་ཡོད་པ་དང༌། 
ཁོང་ཚོར་སྤྱིད་བྱུས་ཀྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁེ་བཟང་ངོ་མ་ཐོབ་མཁན་བོད་མྤྱི་མ་ཡྤྱིན་པར་རྒྱ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཡྤྱིན།བོད་ནང་གཞྤྱི་ར
འྤྱི་རང་དབང་མེད་པར་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོ་སད་ཆ་ཞྤྱིག་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཡང་སོན་ལ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱས་ཏེ་ལ
ན་འདེབས་བྱེད་པའྤྱི་ངན་གོམས་ཀྤྱི་བག་ཆགས་གཏྤྱིང་ཟབ་ཡོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། མ་གཞྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང༌། 
དགོན་སེ་ཁག་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྤྱི་གསང་ཉུལ་ཡོད་སྤྱིད་པ་རེད། འདྤྱིར་ཡང་ཡོད་སྤྱིད་པ་རེད། 
གལ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གྤྱི་གསང་ཉུལ་ཡོད་ན་ཁེད་རང་ཚོར་ངོས་ནས་དམྤྱིགས་བསལ་དགའ་བསུ་ཡོད། 
གང་ཡྤྱིན་ཞེ་ན་ང་ཚོ་འདྤྱི་གའྤྱི་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་ཏེ་དང་བདེན་གྤྱིས་རང་དབང་འཐབ་རོད་བྱེད་པ་ལས་ང་ཚོས་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མ
དུན་དང༌།ལོག་གཡོ་བཤམས་པ་སོགས་གཏན་ནས་མེད་པས་ད་ཕན་རྒྱ་གཞུང་རང་ྤྱིད་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཆེ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཕུང
་བ་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་འཛམ་གྤྱིང་ཁོན་ནས་ཆེ་མཐོང་དང་ཡྤྱིད་ཆེས་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོད།དེར་བརྟེན་རྣམ་རྟོག་ཡོད་པའྤྱི་སྤྱི་ཚོག
ས་ནང་རྒྱ་མྤྱི་རང་ྤྱིད་ཡོང་ནས་རྟོགས་ཞྤྱིབ་བྱས་ན་དེ་ནྤྱི་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་བྱེད་ཆོག་པ་རེད། 
དོན་ངོ་མའྤྱི་བསམ་བོ་བཏང་ན་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་དང༌། བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱིས་བོད་ཙམ་མ་ཟད། 
རྒྱ་མྤྱི་རྤྱིགས་ལའང་ཕན་པ་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་དོགས་འདོག་ཆེ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། 
བོད་ཀྤྱི་ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་ངོ་བོ་རྒྱའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དང༌། 
རྒྱ་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ་བརྟེན་མྤྱི་དགོས་པ་མཐོང་ན་ཁ་བྲལ་གྤྱི་ེན་ཁར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང༌། 
བོད་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ན་ཁ་བྲལ་གྤྱི་ེན་ཁར་མཐོང་བ། 
བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྣམཔ་ཞྤྱིག་ཐོན་ན་ཁ་བྲལ་གྤྱི་ེན་ཁར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཆུང་རག་ལའང་ཁག་དཀྤྱི་སྣ་ཚོགས
་ཀྤྱིས་འཛིན་བཟུང་དང༌། ེས་བརྡུང༌། བཙོན་འཇུག་གྤྱི་ཆད་པ་གཅོད་ཀྤྱི་ཡོད། 
འོན་ཀངཕོགས་གཞན་ཞྤྱིག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྐུ་མ་རྐུས་པ་དང༌། སྐུ་ཚོང་སོགས་ནག་ཚོང་རྒྱག་པ། མྤྱི་གསོད་པ། 
ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་པ། 
མས་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་པ་སོགས་ཚུལ་མྤྱིན་བྱ་སོད་སེལ་མཁན་གྤྱི་ེས་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་གྤྱི་ཡོད།དེར་བརྟན་གནས་ཚུལ་
དེ་འདའྤྱི་འོག་གཞྤྱིས་ལས་རྒྱ་ཆེའྤྱི་མྤྱི་དམངས་ལ་བདེ་སྐྱྤྱིད་གང་ཡང་མེད་པར་མཐོ་རྒྱ་དམར་གྤྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྤྱི་བོ
ད་མྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་ལས་བྱེད་དང༌། གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ཚུད་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོ་གཏད་བཅོལ་ཐུབ་ཀྤྱི་མེད། 
གལ་ཏེ་དངོས་དོན་བོད་མྤྱི་དམངས་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱེད་ཀྤྱི་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་མང་བའྤྱི་དམག་དཔུང་
དང༌། བདེ་འཇགས་མྤྱི་སྣ་མང་པོ་བཀོད་སྤྱིག་དགོས་དོན་མེད། 
དཀའ་ངལ་དེ་འདའྤྱི་འོག་གཅྤྱིག་ནས་བོད་མྤྱི་མང་ཆེ་བས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱི་རྣམས་ལ་རེ་བའྤྱི་བོ་གཏད་བཅོལ་བཞྤྱིན་ཡོད་
པ་དང༌། གྤྱིས་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་མ་བྱུང་ན་འཛམ་གྤྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང༌། 
མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དང་གོམས་སོལ་བཟང་པོ་རྣམས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྤྱིན། 
ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་ན་དཔལ་ནཱ་ལེཎ་ཋའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་བཞེདགཞུང་གྤྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་དད་འདུན་དང་མས་ལེན་བྱེད་
མཁན་འཛམ་གྤྱིང་ནང་མྤྱི་འབོར་ཆེན་ཡོད་པ་དང༌། ད་དུང་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཡང༌། 
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་བ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་དགོས་པ་དང༌། 
འཛམ་གྤྱིང་ནང་ཤུགས་རེན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་དྭང་གཙང་ངང་གནས་དགོས་ན་བོད་ཀྤྱི་རང་དབང་སར་གསོ་མ་
བྱང་ན་ཕའྤྱི་ལུང་པའྤྱི་ནང་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྤྱིན། མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་གནད་དོན་ཡྤྱིན་ནའང་འད། 
ཆོས་དང་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་འད། 
བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱིའྤྱི་དོན་དུ་ཚང་མས་བསམ་བོ་མ་བཏང་ཀ་མེད་ཡྤྱིན། 
ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་ད་ཆ་རང་ལོ་བདུན་བཅུའྤྱི་ནང་སེབས་ཟྤྱིན་པ་དང༌། 
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ད་བར་བོད་སྤྱི་བའྤྱི་དོན་དུ་གང་ཡོང་ཅྤྱི་ཡོང་གྤྱིས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྤྱིན། དེ་མྤྱིན་རྒྱས་སོས་ཅན་གྤྱི་ཤག་ཚང་རྒྱག་པ་དང༌། 
རྣམ་གཡེང་གྤྱི་དངོས་པོར་དང་དོད་བྱེད་པ། གཞན་ཡང་ཐོག་མ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་འབྲེལ་བར་བརྟེན་ནས་ངོ་ཤེས་ཆགས་ཤྤྱིང༌། 
རེས་སུ་སྤྱིག་ལམ་ཀུན་སོད་བརེད་དེ་ཞབས་འདེན་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྤྱི་ཡོད་པ་ནྤྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡྤྱིན། 
སྡུག་ས་ཞྤྱིག་ནས་བཤད་ན་དེས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ལ་མཚན་ཤས་ཀྤྱི་ེན་ཁ་ཡོད། 
ངོས་ནས་འདྤྱིར་ནན་བཤད་བྱེད་དགོས་དོན་ནྤྱི་གཅྤྱིག་ནས་ངོས་ལ་འགན་འཁྤྱི་ཡོད་པ་དང༌། 
གྤྱིས་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ཞུས་ན་སྙམ་པ་བྱུང༌། 
འདོད་ཡོན་བདུད་ཀྤྱི་ཡབ་མོ་ཡྤྱིན་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ཡོད་པ་བཞྤྱིན་ཡྤྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས། 
མཐུན་རེན་ཡོད་ན་དགེ་འདུན་གྤྱི་འཚོ་བཅུད་ཡར་རྒྱས་དང༌། སན་བཅོས་འཕོད་བསྟེན། སོད་གནས། 
འཚོ་གོས་དགོས་ངེས་ལོང་སོད་ཆོག་པ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཡྤྱིན། 
   འདྤྱི་ག་ཧོན་སུར་ཁུལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྤྱི་སྐྱྤྱིད་སྡུག་གྤྱི་ཁོངས་མྤྱི་དེ་འད་ཡོད། 
མང་ཚོགས་ནས་དེ་དག་གྤྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་ཤེས་ན་ཁོ་པ་ཚོའྤྱི་མགོ་བསོར་འོག་ཚུད་རྒྱུའྤྱི་ེན་ཁ་མེད་པ་མྤྱིན། 
ཚང་མས་ཡྤྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས། 
ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དམ་དག་བྱས་པ་ནྤྱི་བསམ་བཏང་དན་སྐྱེན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པར་དོལ་རྒྱལ་གྤྱི་དཀའ་རྙོ
ག་འདྤྱི་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་དགའ་ལྡན་བྲང་གྤྱི་སྤྱིད་དབང་དབུ་འཛུགས་སབས་ནས་བྱུང་བའྤྱི་ལོ་ ༣༦༠ 
ལག་ཙམ་ནང་དཀའ་རྙོག་མུ་མཐུད་བྱུང་བའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཞྤྱིག་རེད། ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ། 
རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ཚད་མའྤྱི་སྐྱེས་བུ་མང་པོས་དམ་དག་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་དཀའ་རྙོག་འདུམ་ཐུབ་མེད། 
དེའྤྱི་ལས་འཕོས་དེ་ངོས་ཀྤྱི་ཐོག་བབ་ཡོད། ཐོག་མར་ངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ལམ་དུ་བསྐྱོད་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན། 
རྤྱིམ་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་རྟོགས་དང་བརྟག་དཔྱད་ནན་ཏན་བྱེད་སབས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཕན་ལས་གནོད་
ཆེ་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་ངེས་རྙེད་བྱུང༌། བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། 
བྱེ་བྲག་འཇམ་མགོན་བ་མའྤྱི་བསྟན་པའྤྱི་ཆ་ནས་ཞུས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་ཕྤྱི་གཙང་ནང་གཙང་སྤུས་དག་པོ་ཞྤྱིག་ལ་གསོལ་
ཀླུ་གསོལ་བྱེད་པའྤྱི་དམ་ཚིག་བསེས་ལད་བཏང་ན་བསྟན་པའྤྱི་གོད་ཆགས་དང་མཚན་ཤས་སུ་འགོ་བའྤྱི་བའྤྱི་ེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད། 
འཇམ་མགོན་བ་མའྤྱི་བསན་སྲུང་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་མྤྱིང་བཏགས། 
དགེ་ལུགས་པའྤྱི་དགོན་སེ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ལ་ཁང་ནང་འཇྤྱིག་རྟེན་པའྤྱི་དེགས་པ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེར་བཟུང་ན་དེས་འཇམ་མགོ
ན་བ་མའྤྱི་བསྟན་པར་ཕན་རྒྱུ་ལྟ་ཅྤྱི་གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན། 
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དར་སོལ་བྱུང་རེས་དགེ་ལྡན་པར་མྤྱི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྤྱིན་པ་དང༌། 
ཆོས་ལུགས་བར་གྤྱི་འཐེན་འཁེར་གྤྱི་དམ་ཚིག་མྤྱི་གཙང་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་མང་དུ་ཕྤྱིན་པ་ལས་སོབ་གེར་བཟང་དུ་ཕྤྱིན་པ་དང༌། 
འདུལ་ཁྤྱིམས་གཙང་དུ་ཕྤྱིན་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྤྱིན། 
དེ་ས་རྫྤྱི་སད་རྤྱིན་པོ་ཆེས་ཕ་རྒོད་བ་མའྤྱི་ཞལ་ལུང་ཟེར་བའྤྱི་དེབ་བཏོན་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ངོས་ཀྤྱིས་འདྤྱི་ནས་ཕྤྱིར་ཕུད་པ་ཡྤྱི
ན། རྙོག་ད་དེ་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་གྤྱི་སོ་མཆོར་འོག་བྱུང་ཡོད། 
གཅྤྱིག་བྱས་ན་སབས་དེར་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གྤྱིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་ཡྤྱིན་སྤྱིད། 
བོད་ནང་ཆ་བཞག་ན་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱིའྤྱི་དོན་དང༌། 
བོད་རྒྱའྤྱི་གནད་དོན་སོགས་ཐད་བསམ་བོ་ནན་པོ་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཤེས་མཁན་རྣམས་ཀྤྱིས་ངོས་
ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དམ་དག་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་ས་དགེ་བཀའ་རྙྤྱིང་སོགས་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
ཕན་ཚུན་དང༌། 
སྤྱི་ཚོགས་ནང་དམ་ཚིག་མྤྱི་གཙང་པ་ཉུང་དུ་ཕྤྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་བཟང་ཕོགས་སུ་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་དགའ་མགུ་ཡྤྱི
་རང་བྱེད་པ་དང༌། 
ད་དུང་ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྣོན་ནན་པོ་གནང་རྤྱིགས་ཞེས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྤྱི་འདུགཡང་བོ་ཆུང་བ་ཆེས་
ཉུང་ཤས་ནས་ཕྤྱི་ནང་གྤྱིས་ཀར་རྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་ཤོག་ཁ་གྤྱིས་བཟོས་སོང་ཞེས་མགོ་མ་ཚོད་ཀྤྱི་སད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཉུང་ཤས་
ཡོད། 
ངོས་ནས་དམ་དག་བྱེད་དགོས་ནྤྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་གཅྤྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌།ཡང་སོས་འཇམ་མགོ
ན་བ་མའྤྱི་བསྟན་པ་སུ་གང་གྤྱིས་སྐྱོན་འདོགས་ས་མེད་པ་བསེགས་བཏུབ་འཕེར་བ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་འདྤྱི་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་དང་གྤྱི
ས་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུན་དམ་ཚིག་བསེས་ལད་མེད་པར་ཐུགས་སྣང་འོ་ཆུ་གཅྤྱིག་འདེས་ངང་གནས་ཐུབ་པ། 
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གསུམ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་དང་དམ་ཚིག་མྤྱི་མཐུན་པར་བརྟེན་ནས་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱིར་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་དམ་ད ་བྱ
ས་པ་ཡྤྱིན། ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བཏང་ན་དངོས་དོན་ཐོག་བོད་སྤྱི་པའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་དང༌། 
ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་མྤྱི་འགྤྱིགས་པའྤྱི་སྐྱོན་བརོད་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ནྤྱི་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབྲངས་པ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་
མེད།སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་བར་སབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་གྤྱིས་ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་སྐུ་ཚེར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྤྱི་
ངོས་ནས་ེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གྤྱི་ེན་ཁ་མྤྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཡོད།ངོས་ནས་བང་དོར་གནད་བསྟན་ནས་
ན་འཇོག་མ་བྱས་པར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་མཁན་ཚོའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། 
ཁད་པར་གང་ཡང་མྤྱི་འདུག འོན་ཀང་ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེར་ཡྤྱིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་དང༌། 
ྋརྒྱལ་བ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་བཤད་པར་ན་མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་ལེགས་ེས་གདམས་ག་མ་ནོར་བ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་བྱབྱཞེས་བཀ
འ་སྩལ།ད་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་ལོ་ཕོགས་ཁུལ་ཆྤྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རྤྱིང་གོང་གསལ་མཛད་འཆར་ཆེ་
ཁག་ཐོག་ས་དགོང་དང༌། ཆོས་འབྲེལ་མཛད་གསེང་ཁག་ཏུ་ཁུལ་གནས་མཁན་བ་སྤྲུལ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་འགན་ཁུར་བ། 
ཕྤྱི་ནང་གནང་ཡོད་མྤྱི་སྣ། གསར་འགོད་པ། 
མ་ཐག་རྒན་གཅོང་སོགས་འབོར་ཆེན་ལ་མཇལ་ཁ་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་གང་ལ་གང་འདུལ་ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱིན་
གྤྱིས་སྐུ་ངལ་གསོ་བའྤྱི་དུས་ཀང་ཡེ་ནས་མེད་པའྤྱི་བསྟན་འགོའྤྱི་དོན་ཆེན་གྤྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་པ་དང༌། 
སྤྱི་པའྤྱི་འབུལ་དངོས་ཁག་ཆ་ཚང་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌། མ་ཐག་བདེ་དོན་ཆེད་གསོལ་སྩལ་སོགས་མདོར་ན་ཆོས་དང་ཟང་ཟྤྱིང༌། 
སྐུ་ངལ་ལྷུར་བཞེས་སོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་ལ་བསམ་ན་རང་ཅག་བོད་འབངས་རྣམས་ཀྤྱིས་དྤྱིན་ཅན་དྤྱིན་དུ་མཐོང་ནས་སྐུ་དྤྱི
ན་ངེས་པར་གསབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ཆོས་དང་འཇྤྱིག་རྟེན་གང་ནས་བཤད་ཀང་རང་དྤྱིན་རང་ལ་མྤྱི་ཆུང་པའྤྱི་སང་བངས་དགོ
ས་རྒྱུ་ནྤྱི་ཕུལ་བྱུང་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་ཞུ་སོ་དངོས་ལགས། 
ཕེད་ཡོལ་དེ་གའྤྱི་ལ་སེ་མྤྱི་སེ་ཡོངས་ནས་སད་ཅྤྱིག་ཀང་བྲལ་བ་མྤྱི་ཕོད་པའྤྱི་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད་པའྤྱི་དགའ་སྐྱོའྤྱི་ཚོར་ཤུགས་ཀྤྱི
་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ངང་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་ཆྤྱིབས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའྤྱི་ཐོག་སེང་ལོར་དང༌། 
སེང་ལོ་ནས་ལྡྤྱི་ལྤྱི་བརྒྱུད་ཕྤྱི་ཚེས་ ༢༤ 
ྤྱིན་གྤྱི་ཕེད་ཡོལ་བོད་གཞུང་དམངས་ཀྤྱི་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་བཞུགས་སར་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་བཀོད་པ་དང༌། 
ཕྤྱི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའྤྱི་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ བར་སྐུའྤྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པ་བཅས་ལགས་སོ། ། 

    
རང་གཞུང་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཆོག་གྤྱིས་རྒྱ་གར་གོང་ཁེར་ཁ་ཤས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་            གཟྤྱིགས་གནང་བ། 

རང་གཞུང་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་བཞུགས་སར་ར་ས་ནས་ ༢༠༠༥ 
ཕྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ྤྱིན་ཕེབས་ཐོན་གྤྱིས་ཕྤྱི་ཚེས་ ༢ 
ྤྱི་ལྡྤྱི་ལྤྱི་ེ་འཁོར་སཏ་བ་རྤྱིར་རྒྱ་གར་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྤྱིད་ཀྤྱི་ལན་ཚོགས་ཞེས་པ་ཚོགས་སེས་གོ་སྤྱིག་གནང་བའྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་ཆོས་
ཀྤྱི་ྤྱིན་མོ་སྲུང་བརྤྱིའྤྱི་མཛད་སོར་མགོན་འབྤྱིོད་ཞུས་པ་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། 
མཛད་སོའྤྱི་ཐོག་ྤྱིན་དེའྤྱི་བརོད་གཞྤྱི་གཙོ་བོ་བདེ་སྐྱྤྱིད་འཚོལ་ཐབས་སོར་གསུང་བཤད་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད། 
སབས་དེར་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་མྤྱི་སྣ་ཚོགས་ཕེབས་ཁོངས་རྒྱ་གར་ཧྤྱིན་དྷྤྱིའྤྱི་བ་ཆེན་དང༌། 
ལྡྤྱི་ལྤྱི་ཡེ་ཤུའྤྱི་གྤྱིས་དབུས་པའྤྱི་གོས་ཚོགས་ཀྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ལྔ་དང༌། 
དེ་བཞྤྱིན་ནང་པ་དང་ཡེ་ཤུའྤྱི་རེས་འཇུག་པ་བརྒྱ་སོར་བཅས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་དམྤྱིགས་བསལ་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་
ཞུས་འདུག མཛད་སོ་མཇུག་བསྤྱིལ་རེས་ཕྤྱི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༠ ཐོག་ལྡྤྱི་ལྤྱི་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྤྱིས་ཕྤྱི་ཚེས་ ༣ 
ས་དོ་ར་སར་ཕྤྱིར་ཕེབས་གནང༌། 
   ཡང་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ནས་ ༡༡།༥༥ 
བར་བཀའ་ཁྤྱི་མཆོག་ནས་ཨུ་ནཱར་རྟེན་གཞྤྱི་བྱས་པའྤྱི་ཧྤྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྤྱི་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྤྱི་ཚོགས་པ
་ཧྤྱིམོཏཀརཤ་གྤྱིས་གོ་སྤྱིག་གནང་བའྤྱི་ཕྲུ་གུའྤྱི་མྤྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྤྱི་ལས་འཆར་དབུ་འབྱེད་ཀྤྱི་མཛད་སོར་མགོན་འབོད་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་
ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང༌། 
དེང་སབས་ཨུ་ནཱརྫོང་གྤྱི་སོར་སྲུང་པའྤྱི་སྤྱི་ཁབ་དང་ཚོགས་པའྤྱི་ཚོགས་གཙོ་གྤྱི་སོབ་སྤྱིལས་གཞྤྱིའྤྱི་ངེས་སྟོན་པ་སོགས་མྤྱི་གངས་བརྒྱ་
སོར་ཚོགས་ཕེབས་གནང་འདུག 
ཕྲུ་གུའྤྱི་མྤྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྤྱི་ལས་གཞྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་འདྤྱི་ལོ་དགུང་གངས་བདུ་བཅུར་ཕེབས་པའྤྱི་འཁྲུང
ས་སར་མཛད་སོའྤྱི་ལོར་ཆེད་དམྤྱིགས་གནང་འདུག 
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  ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ྤྱིན་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་ཕྤྱི་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
བར་བཀའ་ཁྤྱི་མཆོག་ཨུ་ནཱ་ས་གནས་སུ་ཧྤྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྤྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་སེས་གོ་སྤྱིག་གནང་པའྤྱི་གྤྱི་འཁྲུ
ངས་སར་སྲུང་རྤྱིའྤྱི་ཚོགས་འདུའྤྱི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོར་མགོན་པོ་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་དང་མངའ་སེ་ན
ང་ཁུལ་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྤ྄འྤྱི་ཐོག་འགན་བསྡུར་གྤྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང༌། 
ཚོགས་འདུའྤྱི་གཙོ་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྤྱི་གོས་འཐུས་མཆོག་ནས་གནང༌། 
དེ་སབས་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་སེདེའྤྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཞོན་དང༌། 
ཚོགས་པའྤྱི་ཧྤྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྤྱི་དྲུང་ཆེ་ཚོགས་པའྤྱི་ཨུ་ནཱ་རྫོང་གྤྱི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་མྤྱི་གངས་ ༣༠༠ 
ལག་ཙམ་ཚོགས་ཕེབས་བྱང་ཞྤྱིང༌།འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲེལ་བཟང་པོར་དམྤྱིགས་བསལ་སྐུལ་ལྕག་གྤྱི་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད། 
   ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ྤྱིན་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ནས་ ༡།༣༠ 
བར་བཀའ་ཁྤྱི་མཆོགཞེས་པའྤྱི་གགས་ཅན་གྤྱི་ཚོགས་པས་གོ་སྤྱིག་གནང་པའྤྱི་བོད་རྤྱིག་པའྤྱི་ལས་གཞྤྱིའྤྱི་སོར་གྤྱི་ཚོགས་འདུའྤྱི་གཙོ་
བོའྤྱི་ལམ་སྟོན་པར་མགོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་དང༌། 
དོགས་འདྤྱི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་སྟེ་དངོས་ཕན་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་དགའ་སོའྤྱི་གནས་སུ་བཀོད། 
ཚོགས་འདུ་དེ་ནྤྱི་ཚོགས་པ་དེས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྤྱིག་པའྤྱི་སེ་ཚན་ཞྤྱིག་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྤྱི་སོན་འགོའྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་
དང༌།ཚོགས་འདུ་འདྤྱིའྤྱི་ནང་དང་བཅས་རྒྱ་གར་ཕྤྱི་སྤྱིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་གསུམ་དང༌།རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་གྤྱི་གཞུང་ཚ
བ་གནང་མོང་བ་རྒྱ་གར་རྐང་དམག་གྤྱི་སྤྱི་ཁབ་ཟུར་པ་སོགས་གགས་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་སྣ་སུམ་ཅུ་སོར་ཞྤྱིག་ཚོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཁོང་ཚོ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐད་སན་པའྤྱི་དགོངས་འཆར་བརེ་ལེན་དང་ཐབས་བྱུས་ལ་སན་པའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ། ། 

 
བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའྤྱི་ངང་གོལ་བ། 

བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྤྱི་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཁས
་དབང་ཟམ་གདོང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གྤྱི་གཙོ་ིྤ྄ཀོང་འོག་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ 
ནས་དུས་ཡུན་ྤྱིན་གསུམ་རྤྱིང་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལའྤྱི་ེ་འཁོར་གྷོ་པར་སྤུར་བོད་ཁྤྱིམ་སོབ་གྲྭར་སོང་ཚོགས་གནང་བ་དང༌། 
ཚོགས་འསུའྤྱི་ཐོག་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཆོག་དང༌། དམྤྱིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་དཔལ་འཕོད་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག 
དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དགེ་བྱེད་མཆོག 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སལ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
སར་ཡོད་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི། ༡ 
ཕྤྱི་དྤྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་དྤྱིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས། ༢ 
ཕྤྱི་དྤྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། ༣ རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ར་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས། ༤ 
ཨ་རྤྱི་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྤྱི་ལ ་ཉྤྱིན་ཨ་མེ་རྤྱི་ཀའྤྱི་གྤྱིང་གྤྱི་འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
༥ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྤྱི་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་བཅས་ཡོད་པ་ནས་ 
ལས་དོན་གྤྱིས་རེན་པའྤྱི་བུ་ཆུང་ཚེ་རྤྱིང་ལགས་ད་རེས་ཚོགས་ཞུགས་ཐུབ་མེད། འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་ཀྤྱིས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༧ ྤྱིན་གསར་དུ་བསོ་བཞག་གནང་བའྤྱི་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི། ༡ 
ལྡྤྱི་ལྤྱི་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བཀྤྱིས་དབང་འདུས་མཆོག་དང༌། ༢ 
ནང་སྤྱིད་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་བསྟན་པ་ཚེ་རྤྱིང་མཆོག ༣ མདོ་སད་སྤྱི་ཟུར་རྨེའུ་མགོན་པོ་མཚོ་ལགས། ༤ 
ཕྤྱི་དྤྱིལ་ཟུང་དྲུང་ཟླ་བ་ཚེ་རྤྱིང་ལགས། ༥ 
བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་ཋོག་ཋར་དཀོན་མཆོག་བརོན་འགྲུས་ལགས་བཅས་ཁོན་མྤྱི་གངས་ 
༡༤ ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ྤྱིན་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ད་རེས་ཀྤྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཐེངས་དྲུག་པ་གྱུར་ཡོད།ཚོགས་འདུ་ྤྱིན་ད
ང་པོའྤྱི་ྤྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་ཤག་གྤྱི་འཚམས་འདྤྱི་དང་འབྲེལ་དབུ་འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད
་པ་དང༌། དམྤྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྤྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྤྱིས་ས་རེས་རྒྱ་ནག་དང༌། 
བོད་དུ་གཟྤྱིགས་སོར་ཕེབས་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ལག་པར་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གྤ྄སུམ་པའྤྱི་གཟྤྱིགས་སོར་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྤྱི་བཟང་ཕོགས་གནས་ཚུལ་དང༌། 
ཡང་འགལ་ཟླའྤྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ངོ་སོད་གནང་བར་གོས་ཞྤྱིབ། 
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བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མ་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ེ་ཆར་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་པའྤྱི་བར་གྤྱི་ལས་དོན་ལ་བསྐྱར་
ཞྤྱིབ། སྤྱིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅོས་དང༌། སད་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ལས་འགན་དང༌། 
ཚོགས་མྤྱི་སོ་སོའྤྱི་ལས་འགན་ཁ་གསལ་བཀོད་སྤྱིག་སོགས་ཐད་གོས་ཞྤྱིབ་ཟབ་ནན་གནང་སྟེ་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ལོར་བོད་རྒྱའྤྱི་བར་ཐད་ཀའྤྱི་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་མཐུད་བྱུང་བ་དང༌། 
ལག་པར་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་གྤྱི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་རྨང་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས་སར་བས་འབྲེལ་བ་ས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང༌།ལག་བས
མ་ཟོལ་མེད་ཀྤྱི་སོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཕོགས་གྤྱིས་བར་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཁག་གསལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཕན་ཚུན་ཡྤྱིད་ཆེས་ངེས་རྙེ
ད་ཡོང་བར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་སོ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་ལམ་སྟོན་དང༌། 
བོད་གཞྤྱིས་བྱེས་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་མང་མོས་བསམ་འཆར། 
བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་དབུ་མའྤྱི་ལམ་གྤྱི་མཇུག་ངོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱའྤྱི་བ
ར་དོན་ཕན་ལྡན་པའྤྱི་གོས་མོལ་གང་མགོགས་འགོ་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་ལ་སན་པའྤྱི་འབྲེལ་མཐུད་ལས་དོན་གོང་འཕེལ། 
བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གྤྱི་འཕོ་འགྱུར་དང༌། 
ཞྤྱི་མོལ་ལ་སན་པའྤྱི་གནད་དོན་ཐད་སར་ལས་ལག་མས་ཞྤྱིབ་བྱས་ཏེ་ཐབས་བྱུས་རལ་འདོན་དང༌། 
རང་ཕོགས་ནས་སར་བས་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་དང་མ་ལན་མ་འགོད་པའྤྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ཀྤྱི་ཐོག་སར་
བས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ངེས་ཡྤྱིན་པ་གཅྤྱིག་གྱུར་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཚོགས་འདུ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་པས་ཕྤྱི་དྤྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེདྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་སུ་ཐེངས་དེའྤྱི་ཚོགས་འདུའྤྱི་ན
ང་དོན་དང༌། གྲུབ་འབྲས་སོགས་དོན་ཚན་བཞྤྱིར་བཀའ་འདྤྱི་ཞུས་པ་ཡྤྱིན། 
   ༡ 
ད་རེས་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའྤྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྤྱི་མཆོག་ནས་དབུ་འབྱེད་གསུ
ང་བཤད་གནང་བའྤྱི་སྙྤྱིང་དོན་གང་ཞྤྱིག་གསུང་ཡོད་དམ། 
   དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་དོན། 
བཀའ་བོན་ཁྤྱི་པ་མཆོག་གྤྱི་གསུང་བཤད་ནང་གཙོ་བོ་བོད་རྒྱ་གྤྱིས་བར་དོན་དམ་པའྤྱི་ཞྤྱི་མོལ་ཡོང་བར་སན་པའྤྱི་རང་གཞུང་གྤྱི་
ལག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་མཛད་ཕོགས་དང༌། བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་གཞྤྱི་རྤྱིམ་འོས་འགན་དང༌། ཕྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ 
ྤྱིན་འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་ལམ་ནས་ཚོགས་མྤྱི་ལྔ་གསར་བསོ་གནང་སྟེ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བའྤྱི་དགོ
ས་དམྤྱིགས་སོར། མ་འོངས་ལས་དོན་གྤྱི་བང་བསྤྱིགས་འཆར་འགོད་ཞྤྱིབ་གནས། 
ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་སྤྱིའྤྱི་འོས་འགན་དང༌། ཚོགས་མྤྱི་སོ་སོའྤྱི་འགན་ཁུར། 
མཐུན་སོར་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་བཅས་པའྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་ཁ་གསལ་གྤྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང༌། 
   ༢ 
བར་སབས་བོད་རྒྱའྤྱི་བར་ཐད་ཀའྤྱི་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་མཐུད་བྱུང་སྟེ་ད་བར་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནང་དང་བོད་ཀྤྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་གཟྤྱིགས
་སོར་ཕེབས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་དཔོན་རྤྱིགས་ཁག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད། 
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའྤྱི་གཟྤྱིགས་སོར་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཞྤྱི་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་གདེང་འཇོག་གང་འྤ྄དར་བྱུང་ཡོད་དམ། 
དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དོན།སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའྤྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་ནྤྱི་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་ཞྤྱི་མོལ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ
ར་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་ཞུ་ཐབས་མེད།འོན་ཀང་བོད་རྒྱའྤྱི་བར་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་པ་དང༌། 
ཕན་ཚུན་གདོང་དང་གདོང་ཐུག་ནས་འཕད་བཞྤྱིན་པའྤྱི་གཞྤྱི་རྤྱིམ་གྤྱི་འགལ་རེན་དང༌། 
རོད་རྙོགཡྤྱིད་ཆེས་ཀྤྱིས་ཕོང་བའྤྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་པ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐབས་སུ་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་བསམ་ཚུལ་བརེས་ལེན་ཐུབ་པ་དང༌
།ཕོགས་གྤྱིས་ནས་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་གཅྤྱིག་མཐུན་ཡོང་གྤྱི་ཡོད།དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཟང་ཞན
་རྣམ་འགྱུར་གང་ཞྤྱིག་བསྟན་མྤྱིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་ང་ཚོས་ད་ཡོད་ཀྤྱི་འབྲེལ་བ་རྨང་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོག་མེད་པ་ད
ང༌། 
ལག་བསམ་རྣམ་དག་དང་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཀྤྱིས་དབུ་མའྤྱི་ལམ་གྤྱི་མཇུག་ངོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་གོས་མོལ་ན
ང་སེབས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནྤྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་དང༌། 
དེའྤྱི་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་དམངས་ནས་ཀང་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྲུན་ཏེ་ཕོགས་གྤྱིས་བར་སར་བས་ཡྤྱིད་ཆེས་ངེས་རྙེད་ཐུབ་ཐབས
་བྱེ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡྤྱིན་པར་ངོས་འཛིན་གཅྤྱིག་མཐུན་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང༌། 



 26 

   ༣ ད་རེས་ཚོགས་འདུའྤྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སྐུ་ྤྱིད་ཐུགས་བོ་ཁེངས་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྤྱི་ཞུས་པར། 
དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དོན།ད་རེས་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའྤྱི་ཐོག་བོད་རྒྱ
་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཞུས་ཏེ་མྤྱི་སྣ་མང་དུ་ཕྤྱིན་པ་མ་ཟད། 
ལག་པར་མྤྱི་སྣའྤྱི་གྲུབ་ཆ་ཡང་ཧ་ཅང་ལེགས་སུ་ཕྤྱིན་ཡོད། 
བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་མཚོན་ན་ཐོག་མ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་ཞྤྱི་བདེའྤྱི་སོན་འགོའྤྱི་གོས་འཆར་སོགས་བོད་རྒྱ་
གྤྱིས་སན་གྤྱི་དགོངས་འཆར་འདོན་སབས་དང༌། 
དེ་ནས་བཟུང་སབས་མང་པོར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་མོང་བའྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་དང༌། ལོ་རྒྱུས། 
གཞུང་གྤྱི་མཛད་ཕོགས་སོགས་གང་ཅྤྱིའྤྱི་མས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞྤྱིན་ཚོགས་མྤྱིའྤྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱི་དང༌། 
རྒྱ་ནག་གྤྱི་ཆབ་དང་འཕོ་འགྱུར་ཐད་ཤེས་རྟོག་དང༌། མས་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ཆུ་ཚད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཡོད་པ། 
གཞན་ཡང་ཁྤྱིམས་ལུགས་དང༌། 
སད་ཡྤྱིག་སོགས་ཀྤྱི་ཕོགས་གང་ཅྤྱིའྤྱི་གནས་ཚད་ཀྤྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལྡན་ཡོད་པ་བཅས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱི་དང༌། 
རྒྱ་ནག་ལག་པར་བོད་རྒྱའྤྱི་འབྲེལ་བའྤྱི་འཕེལ་རྤྱིམ་གྤྱི་བཟང་ཞན་གནས་ཚུལ་ལ་མས་ཞྤྱིབ་དང༌། ལས་རྤྱིམ་ག་སྤྱིག 
ཐབས་བྱུས་རྒྱུས་སྟོན། འཆར་འགོད་ཞུ་སོ་སོགས་ཚུད་པའྤྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྤྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། 
ཡང་སྤྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུས་ན་དེ་ས་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕྤྱི་དྤྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང༌།དེ
འྤྱི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་མཁན་ལས་བྱེད་དམྤྱིགས་བཀར་མེད་པར་བཀའ་ཤག་དང༌། 
ཕྤྱི་དྤྱིལ་ལས་ཁུངསཟུང་འབྲེལ་གྤྱིས་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྤྱིན་ཡོད། 
ད་རེས་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱུན་ལས་ལས་ཁུངས་བཀའ་དྲུང་ཡྤྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་བཀའ་ཁྤྱིའྤྱི་
ཐད་ཀའྤྱི་བཏང་འཛིན་འོག་བཀོད་སྤྱིག་ཡོང་བའྤྱི་སྙན་སེང་དང༌། 
དེའྤྱི་ལས་བྱེད་ཆེད་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་སོགས་སྤྱིག་འཛུགས་ཆ་ནས་ལས་ཀའྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་དང༌། 
འཁོར་རྒྱུགས། 
ཚོགས་མྤྱིའྤྱི་ནུས་པ་མཐུན་སོར་སོགས་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང༌། 
   ༤ 
ད་རེས་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུའྤྱི་རེས་སུ་དམྤྱིགས་བསལ་གཟབ་སོང་ཞྤྱིག་གནང་ཡོད་པ་དེའྤྱི་སོར་རོབ་
ཙམ་ངོ་སོད་གནང་རོགས་ཞུས་པར།དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དོན།བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་
ས་རེས་དེང་སབས་འཛམ་གྤྱིང་ཐོག་གྤྱི་རོད་རྙོག་མང་པོའྤྱི་འདུམ་སྤྱིག་ལ་སན་པའྤྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྤྱི་མས་མོང་ལྡན་པའྤྱི་མཁས་དབ
ང་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་བོད་རྒྱ་གྤྱིས་སན་གྤྱི་དགོངས་པ་ལྡན་པའྤྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེ་འད་མགོན་འབོད་ཞུས་ཏེ་གཟབ་སོང་ཕུ
ལ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་པའྤྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།དེར་བརྟེན་ད་རེས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཚོགས་པའྤྱི་གོ་སབས་ད
ང་བསྟུན་ནས་དེ་ས་ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་དང་ཟླ་བསྤྱིལ་ལས་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་དང་དབྱྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་གཞུང་བར་རོད་རྙོག་བར་འདུམ་ལས་
དོན་ནང་དངོས་མཐོང་མོང་རྒྱུས་ལྡན་པའྤྱི་མཁས་དབང་དང༌། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་རོད་རྙོག་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་འདུམ་སྤྱིག་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་མོང་པའྤྱི་མས་མོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧོང་ཀོང་གཙུག་ལག་སོབ
་གྲྭ་ཆེན་མོའྤྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་མཁས་དབང་དང༌། 
ཡང་ལོ་ཨཕ་རྤྱི་ཀའྤྱི་ནང་དེ་ས་མྤྱི་རྤྱིགས་དཀར་ནག་བར་གྤྱི་རོད་རྙོག་འདུམ་སྤྱིག་ཐད་མྤྱི་རྤྱིགས་ནག་པོའྤྱི་རང་དབང་རོད་ལེན་པ་
དང༌། 
སྤྱིད་འཛིན་མན་ཋ་ལར་ཞྤྱི་བའྤྱི་འདུམ་སྤྱིག་གྤྱི་སོབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་གགས་ཅན་མཁས་དནང་རྣམ་གྤྱིས་མགོན་འབོད་ཞུས་ཏེ་
ཁོང་རྣམ་གྤྱིས་ནས་ཚོགས་མྤྱི་རྣམས་ལ་རང་སྤྱིད་རང་སྐྱོང་གྤྱི་ལམ་སོལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་བར་དང༌། ས་ཁུལ་བར། 
མྤྱི་རྤྱིགས་བར་སོགས་འགལ་ཟླའྤྱི་དཀའ་རྙོག་ཞྤྱི་བའྤྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་སུ་གྤྱིས་སན་ཐབས་ལམ་གྤྱི་མས་མོང་བཟང་པོའྤྱི་ལག
་ཆ་ཟབ་ཁྤྱིད་གནང་ཡོད་པར་དངོས་ཕན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 
མདོར་ན་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་དང་གཟབ་སོང་བཅས་པ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པ་བྱུང་སོང
་ཞེས་གསུངས་བྱུང་བ་ལགས་སོ། ། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྤྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བཤད། 
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དེ་ཡང་གཏམ་ཨ་ཕས་བཤད་རྒྱུ་ཨ་མས་བཤད། ཁྤྱི་བདག་པོས་བཀག་རྒྱུ་མགོན་པོས་བཀག་ཅེས་པ་ལྟར། 
ེ་ཆར་བོད་ཀྤྱི་བང་ཆེན་འདོན་ཐེངས་ ༤༢ ནང་འཁོད་གསལ་ལྟར་ན་ལྡྤྱི་ལྤྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ས་འཐུས་ཁག ༣༧ ལ་ 
༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ གྤྱིས་ལ་ལྡྤྱི་ལྤྱིར་མམ་འཛོམས་ཀྤྱིས་ཚོགས་ཆེན་ཞྤྱིག་ཚོགས་རྒྱུ་དང༌། 
ཚོགས་འདུའྤྱི་བརོད་གཞྤྱིའྤྱི་གཙོ་བོ། བོད་མྤྱི་དམངསསྤྱི་འཐུས་སབས་ ༡༣ 
པའྤྱི་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྤྱི་ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱིས་ཨ་མདོ་སོ་བོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་བཀའ་སོབ་ཐོག་བོད་མྤྱི་དམ
ངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཚོར་སྣང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཅམ་འཇོག་བྱས་ཚུལ་དང༌། 
གནད་དོན་འདྤྱིའྤྱི་སོར་བཀའ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་སོར་སོགས་འཁོད་འདུག 
བར་ཐོ་དེ་བཞྤྱིན་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཏང་འདུག་ནའང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྤྱིག་ངག་གྤྱིས་ཀའྤྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་གང་ཡང
་མ་བྱུང༌། བར་ཐོ་དང་ལས་རྤྱིམ་འདྤྱི་བཞྤྱིན་ལག་བསམ་དག་མྤྱིན་ཇྤྱི་ལྟར་ཡང༌། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་སྤྱི་ལན་གྤྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པས་སྤྱི་ལན་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རང་དགར་ལས་རྤྱིམ་སེལ་
ཐལ་མྤྱི་ཆོག་ཅྤྱིང༌། 
ལག་དོན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ས་གནས་གཞན་ཁག་གྤྱི་འཐྤྱིས་མྤྱི་ཚོགས་འདུ་བསོང་རྒྱུའྤྱི་དབང་ཚད་མེད་པས། 
ཁྤྱིམས་ལུགས་དང་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྤྱི་བར་ཐོ་འདྤྱི་རྤྱིགས་གང་སར་སེལ་བ་ནྤྱི་ཐལ་དག་པའྤྱི་བྱ་བ་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མྤྱི་
ཞུ་མཐུ་མེད་རེད། 
ཨ་མདོའྤྱི་སོ་བོ་ལས་འཕོས་པའྤྱི་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱི་བཀའ་སོབ་དེའྤྱི་ཐོག་ཚོགས་བཅར་སྤྱི་འཐུས་ཚོས་གཞུང་འབྲེལ་སོ་ནས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའྤྱི་གོས་འཆར་དང༌། 
སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་མོས་ཀྤྱིས་ཚོར་སྣང་རྣོན་པོའྤྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པའྤྱི་དེའྤྱི་རེས་འབྲེལ་གོས་ཆོད་དང་བཅས་པ་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྤྱི
ན་དང༌། ས་ཐག 
དེ་དེ་བཞྤྱིན་གོས་ཚོགས་ལས་རྤྱིམ་གསར་ཤོག་བཅས་ཀྤྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རྒྱ་ཆེའྤྱི་མང་ཚོགས་ཀྤྱིས་མཁེན་ངེས་ཡྤྱིན་པ
ས། 
གཞྤྱི་ར་མེད་པའྤྱི་གཏམ་འཆལ་འད་མྤྱིན་སེལ་བ་དེ་རྤྱིགས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ལ་དོན་དངོས་ཀྤྱི་ཤ་ཞེན་ཡོད་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་
པ་ཆེ་ངེས་ཡོན་པས་དན་ཤེས་བག་ཡོད་རྒྱུན་གཏན་དགོས་རྒྱུ་དང༌། 
ཕྤྱིན་ཆད་ཁྤྱིམས་ལུགས་སྤྱིག་འཛུགས་ཤེས་པའྤྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་དམངས་གྤྱིས་ལ་ཕན་གནོད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་ར་ག་རེ་ཆགས་ཀྤྱི་ཡོད་མེད་
ཀྤྱི་བསམ་བོ་སོན་དུ་བཏང་རེས། གཞྤྱི་ནས་དངོས་གཞྤྱིའྤྱི་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ལས། 
ག་ཚོམ་འུར་སོག་གྤྱི་ཀོག་ལམ་ལ་འདོགས་མགོ་ལངས་པ་ཙམ་གྤྱིས་བསྟན་སྤྱིད་གྤྱིས་ལ་ཕན་པའྤྱི་བྱ་བཞག་གང་ཡང་མྤྱི་ནུས་པ་དེ་
ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགོས། བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱན་ལས་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ 
ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སུ། ། 

    
དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོར་ཆོས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྤྱི་དད་སོབ་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་བསྟར་

འབུལ་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ། 
ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
དང་རབ་གནས་ཤྤྱིང་བྱ་ལོ་འདྤྱིར་འཁོན་རྤྱིགས་བསྟན་པའྤྱི་སོན་མེ་ས་སྐྱའྤྱི་ཁྤྱི་འཛིན་ཞེ་གཅྤྱིག་པ་གོང་མ་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་ང
ག་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབར་འཕྤྱིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༦༡ 
ལ་བྱོན་པའྤྱི་དགུང་སེག་ཐོག་ཕེབས་བཞྤྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན་ཆོས་བརྒྱུད་རེས་འཛིན་ཡོངས་དང༌། 
དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ནས་སྤྱི་སོས་བསྟན་འགོའྤྱི་དཔལ་མགོན་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ྋརྒྱལ་བ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅྤྱིང་ཐུག
ས་ཀྤྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་གེགས་མེད་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པའྤྱི་ཆེད་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད་པའྤྱི་གསོལ་འ
དེབས་དང༌། རྟེན་འབྲེལ་གྤྱི་སོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའྤྱི་དོན་དུ་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་ཆོས་སར་ནས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ 
བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 
གཟའ་སར་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའྤྱི་ྤྱིན་ནས་བཟུང་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་གདན་ས་ཋེ་ཋོན་ར་ཇ་སྤུར་བརེ་ཆེན་བསྟན་པའྤྱི་དགའ་ཚལ་བཤད་
སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གྤྱིང་དུ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་ཕུལ་དང༌། ཆོས་འབྲེལ་སོགས་ྤྱིན་གསུམ་གྤྱི་མཛད་སོ་རྒྱ་ཆེན་ཞྤྱིག་གནང་བ་རེད། 
མཛད་སོའྤྱི་ཐོག་བོད་གཞུང་དམངས་ཀྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དང༌། དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྤྱི་དད་སོབ་དང༌། 
དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ཁྤྱི་ཚོ་བརྒལ་བས་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། 
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བྱེ་བྲག་འཁོན་རྤྱིགས་བསྟན་པའྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང༌།་ 
ལག་པར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་ེན་ཁ་དང་གན་འཕང་ཆེ་
བའྤྱི་སབས་འདྤྱིར་སར་བཞྤྱིན་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྤྱི་མངའ་བདག 
གངས་ལོངས་ཆོས་སྤྱིད་ཡོངས་ཀྤྱི་བ་ན་མེད་པའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱི་ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱིན་དང༌། 
བོད་གཞུང་དམངས་ཀྤྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་རྒྱས་ཐབས་ལ་སན་པའྤྱི་ལག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་ཐུགས་བའྤྱི་བསྐྱེ
ད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་ཁག་མྤྱི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། མྤྱི་ཞྤྱིག་གཡུང་དྲུང༌། 
མྤྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ཁམས་སུ་བརྟན་པའྤྱི་གདུང་ཤུགས་དག་པོའྤྱི་གསོལ་འདེབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སོ་བརྒྱ་ཕེ་སྟེ་བསྟན་འགོའྤྱི་དཔལ་ཡོ
ན་དམ་པའྤྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། མཛད་སོའྤྱི་ཐོག་བོད་གཞཡང་དམངས་ཀྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དང༌། 
དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྤྱི་དད་དཔོན་དང༌། 
དད་ལྡན་མྤྱི་དམངས་ཁྤྱི་ཚོ་བརྒལ་བས་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། 
བྱེ་བྲག་འཁོར་རྤྱིགས་བསྟན་པའྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་བཞུགས་སོ་གསོལ་བ་དང༌། 
ལག་པར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇྤྱིག་གྤྱི་ེན་ཁ་དང་གན་འཕང་ཧ་
ཅང་ཆེ་བའྤྱི་སབས་འདྤྱིར་སར་བཞྤྱིན་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫཉ་ཀྤྱི་མངའ་བདག 
གངས་ལོངས་ཆོས་སྤྱིད་ཡོངས་ཀྤྱི་བ་ན་མེད་པའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱི་ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱིན་དང༌། 
བོད་གཞུང་དམངས་ཀྤྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་རྒྱལ་ཐབས་ལ་སན་པའྤྱི་ལག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེ
ད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་ཁག་མྤྱི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། མྤྱི་ཞྤྱིག་གཡུང་དྲུང༌། 
མྤྱི་འགྱུར་རོ་རེ་ཁམས་སུ་བརྟན་པའྤྱི་གདུང་ཤུགས་དག་པོའྤྱི་གསོལ་འདེབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སོ་བརྒྱ་ཕེ་སྟེ་བསྟན་འགོའྤྱི་དཔལ་ཡོ
ན་དམ་པའྤྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། 
   གོང་ཚེས་ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་འཁོན་གདུང་སྐུ་བགེས་རཏ་ན་བཛྲ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
ཚོགས་ཀྤྱི་སོབ་དཔོནྋསྐྱབས་རེ་བཅོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་ཆེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ། སོལ་མ་ཕོ་བྲང་གྤྱི་གདུང་སས་སྐུ་གཞོནཛྙཱ་ན་བཛྲ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
ངོར་ཀླུ་ལྡྤྱིང་མཁན་ཆེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ། གོང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་གདན་པ། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་རེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ། 
ཁ་གསར་ཞབས་དྲུང༌། བཅོ་བརྒྱད་ཞབས་དྲུང༌། གར་ཞབས་དྲུང་སོགས་སྐྱབས་ཡུལ་བ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན། 
ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གྤྱི་འཁོན་གདུང་ཇ་ཡ་བཛྲ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཨ་བྷ་ཡ་བཛྲ། ཨ་བྷྤྱི་ཥྤྱིཊཀ་བཛྲ། 
དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང༌། 
རང་གཞུང་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྤྱིགས་མཆོག ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། 
འགོ་འཛིན་སོགས་བོད་གཞུང་དམངས་ཀྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ། 
ཕོ་བྲང་གྤྱིས་ཀྤྱི་བདག་མོ་སྐུ་ཞབས་རྣམ་གྤྱིས་དང་བདག་མོ་རྣམ་པ། རེ་བཙུན་འཆྤྱི་མེད་ལགས། 
གཞན་ཡང་ཆོས་སེ་དང་ཚོགས་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ། 
སྐུ་མགོན་བཅས་པ་བཞུགས་གལ་ལ་འཁོད་བསྟུན་འཁོན་རྤྱིགས་བསྟན་པའྤྱི་སོན་མེ་གོང་མ་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དུང་རྒྱའྤྱི་
སྙན་གསན་དང༌། 
སོས་སྣེ་སོགས་ཀྤྱིས་གདན་དངས་ཏེ་བཞུགས་ཁྤྱིར་འཁོད་བསྟུན་འཁོན་གདུང་སྐུ་གཞོན་ནས་མཎྡྲལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས
་རེས་མཁན་བ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྤྱིས་དུས་ཡུན་ྤྱིན་ལྔའྤྱི་རྤྱིང་བ་མ་ཞྤྱི་ཁོའྤྱི་གསུང་ཆོག་གྤྱི་སྐུ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་སྒྲུབ་པ་སོན་དུ་སོ
ང་བའྤྱི་སོ་ནས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་གསུང་ཆོག་ཞལ་འདོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དང༌། 
རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་ཕེབས། 
གསུང་ཆོག་གྤྱི་ཞལ་འདོན་ཚིག་མཚམས་དང་བསྟུན་ཚོགས་ཀྤྱི་སོབ་དཔོན་ྋསྐྱབས་རེ་བཅོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་ཆེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཚེ་མདའ་
དང༌། ཚེ་བུམ། 
ཚེ་རྫས་བཅས་ཆོ་གའྤྱི་ཚིག་རྤྱིས་དང་བསྟུན་ནས་བདག་ཁྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས་བསྟན་འགོའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྤྱི་ཞུ་ར་སྙན་
དུ་གསོལ། 
འཁོན་གདུང་སྐུ་བགེས་རཏ་ན་བཛྲ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་ཞྤྱིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའྤྱི་མཎྡྲལ་བཏེགས་ནས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གྤྱི་བཤད་པའྤྱི་ཐོག་
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མའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས་རྒྱལ་བསྟན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞྤྱི་ལམ་འཁེར་གྤྱིས་འཛིན་པའྤྱི་མཛད་པ་སྤྱི་དང༌། 
སྒྲུབ་རྒྱུད་ཤྤྱིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་ནང་ཚན་རང་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཟབ་པ་དང༌། རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་ཆོས་ཚུལ་སྤྱི་དང༌། 
གསུང་ངག་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གཞྤྱི་དང་ལམ་འབྲས་བུ་བཅས་པའྤྱི་ལམ་གྤྱི་རྤྱིམ་པ་མཐའ་དག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའྤྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་བཞེས་
པའྤྱི་སོ་ནས་བསྟན་དང་འགོ་བ་ཐུགས་རེས་འཛིན་པའྤྱི་གསང་གསུམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་གྤྱི་སྙྤྱིང་པོའྤྱི་བཀྤྱིན་རེས་སུ་ད
ན་པའྤྱི་མཎྡྲལ་ལགས་བཤད་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་ཚོམས་བུ་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ་དགེས་བཞེས་གནང༌། 
ངོར་ཀླུ་ལྡྤྱིང་མཁན་ཆེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་རྟེན་ཕུལ་རེས་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་སྐུ་
ཚབ་དང༌། བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། རང་གཞུང་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བོན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྤྱིགས། 
རྤྱིས་མེད་བ་ཆེན་དང་བ་བྲང་ཁག གཞྤྱིས་བྱེས་བོད་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་ཀྤྱི་དགོན་སེ་ཁག 
ཤར་ནུབ་ཕྤྱི་རྒྱལ་འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚོགས་ཁག ཚོགས་སྐྱྤྱིད་ཁག་བཅས་ཁོན་ཚོགས་སེ་གངས་ ༡༢༥ 
མཎྡྲལ་རྟན་གསུམ་དང་འབུལ་དངོས་སམ་མཐོ་བ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། 
དེ་རེས་ངོར་ཀླུ་ལྡྤྱིང་མཁན་པོ་ཁྤྱི་པ་ནས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གྤྱི་བཤད་པ་དང་འབྲེལ་གསོལ་འདེབས་མཎྡྲལ་འདེགས་འབུལ་དང༌། 
རྫོང་སར་མཁེན་བརེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་གཏང་རག་མཎྡྲལ་བཏེགས་ཤྤྱིང་འདུས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་འཁོར་གྤྱི་གསུང་ཆོག་གནང༌། 
ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གྤྱི་འཁོན་གདུང་ཨ་བྷྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་སྤྱིད་སྣ་བདུན་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་གདན་པ་ནས་བཀྤྱིས་རྟགས་བརྒྱད། 
ངོར་ཐར་རེ་མཁན་པོ་ནས་བཀྤྱིས་རྫས་བརྒྱད་ཚིག་བཅད་མཐུན་འགྱུར་བཅས་ཕུལ་ཞྤྱིང༌། 
མཇུག་ཏུ་གསུང་ཆོག་གྤྱི་ཤྤྱིས་བརོད་དང༌། འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་སྐུ་ཡོན། ཚོགས་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌། 
སྐུ་མགོན་ཁག་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ནས་བཀའ་ཁྤྱི་སོགས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་མཛད་སོ་བསྟན་འགོའྤྱི་དཔལ་དམ་པར་གྱུར། 
   ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གྤྱི་སོ་མཆོར་འོག་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་དང༌། ཚོགས་སེ་ཁག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌། 
སྐུ་སེར་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་སྐུ་ཚབ། བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ཆོས་ཤེས་བཀའ་བོན། 
འཁོན་གདུང་རྣམས་དང་བདག་མོ་སྐུ་འཁོར། མཁན་བ་སྤྲུལ། 
ས་གནས་རྒྱ་གར་པའྤྱི་དཔོན་རྤྱིགས་སོགས་བཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་མཛད་སོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་བའྤྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྤྱི་འཁབ་སྟོན་
པ་ཁག་ཅྤྱིག་ནས་ལ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའྤྱི་ཤྤྱིས་བརོད་ཀྤྱི་ཆོས་དབྱངས་དང༌། དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་ཆོས་སར་དང༌། 
མཐོ་རྤྱིམ་སོབ་གྲྭས་གོ་སྤྱིག་ཞུས་པའྤྱི་གཞས་སྣ། 
བཙུན་དགོན་རྤྱིན་ཆེན་ཆོས་གྤྱིང་གྤྱི་བཙུན་མའྤྱི་དབྱྤྱིན་སད་ཆོས་དབྱངས་ཕུལ་རེས་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གྤྱི་འཁོན་གདུང་མ་ཏྤྱི་བཛྲ་
རྤྱིན་པོ་ཆེས་ས་སྐྱ་པ་ཡོངས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་རེས་དན་ཆེད་རྤྱིན་ཆེན་དང་གྤྱིས་ལས་གྲུབ་པའྤྱི་འཛམ་གྤྱིང་གོ་ལ་ཧྲྤྱིལ་བོའྤྱི་མཚོན་དོན་གྤྱི་
རྟེན་རྫས་ཕག་ཏུ་ཕུལ། 
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པའྤྱི་ཕག་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་རེས་གསུང་བཤད་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞྤྱིང༌། 
ཆོས་སར་དྲུང་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་ལགས་ནས་བརྟན་བཞྤྱིགས་སོགས་མཛད་སོའྤྱི་དོན་སྙྤྱིང་ངོ་སོད་དང༌། 
དེ་རེས་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་མཐོ་སོབ་མཁན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང༌། ཋེ་ཋོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འཇྤྱིང་གེར་དཔོན་དག་འདུལ་ལགས། 
རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྤྱི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་ཤེས་བཀའ་བོན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྤྱིགས་མཆོག་བོད་མྤྱི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་བཅས་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ྋསྐྱབས་མཆོག་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་གྤྱིས་རྒྱལ་བསྟན་
སྤྱི་དང་ཡང་སོས་རང་བསྟན་མས་པ་སར་གསོ་དང༌། 
མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་ཐད་ཀྤྱི་སྐུ་ངལ་ལྷུར་བཞེད་ཀྤྱི་མས་བཞེས་ཀྤྱི་མས་བཞེས་དང་མཛད་འཕྤྱིན་སོར། 
བོད་གཞྤྱིས་བྱེས་གཞུང་དམངས་སྐུ་ངལ་ཆེ་བའྤྱི་སབས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་རླབས་ཆེན་ཆོས་སྤྱིད་མཛད་འཕྤྱིན་ད
ང༌། གཞུང་གྤྱི་མཛད་ཕོགས་ལ་གཅྤྱིག་རྒྱབ་གྤྱིས་སྣོན་གྤྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སོན་ལམ་དང༌། 
ལག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་པའྤྱི་དམ་པའྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཡང་དག་པའྤྱི་ལམ་དང༌། 
བྱང་ཆེན་ལམ་ལ་འགོད་པའྤྱི་བཀའ་དྤྱིན་གྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་རྣམས་རེས་དན་ཞུས་ཏེ་སར་བཞྤྱིན་སྐུ་ཚེ་སལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྤྱིང་བསྟན་འགོའྤྱི་
ཐུགས་བསྐྱེད་བཞེད་དགོངས་མ་ལུས་པར་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འགྲུབ་པའྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དང༌། 
མཇུག་ཏུ་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་གྤྱི་བཀའ་བཞེས་བཀའ་སོབ་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་ཆ་ཚང་ཤོག་གངས་ ༢༨ 
བཀོད་ཡོད།མཚན་གྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ བར་དང༌། ཕྤྱི་ཚེས་ ༣༡ ྤྱིན་ཕྤྱིེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ནས་དགོང་དོའྤྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ 
བར་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྤྱི་འཁབ་སྟོན་པ་དང༌། ས་གནས་སོབ་གྲྭ་དང༌། མྤྱི་དམངས། 
སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་རྤྱིག་རལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་འཁབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་དགེས་སྟོན་ལ་རོལ་བ་རེད། 
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  ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས་ྤྱིན་མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་ནས་མཛད་སོར་ 
ཕེབས་པའྤྱི་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་ཆྤྱིག་ཁྤྱི་བརྒལ་བར་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་དགུའྤྱི་སོ་ནས་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་སྩལ་བར་མ་ཟད། 
རྣམ་དཀར་དགེ་བའྤྱི་ཕུང་བོ་རྣམས་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྤྱིང་འགོ་ཀུན་བདེ་བ་དང༌། 
ལག་པར་བསྟན་འཛིན་དེ་འཛིན་ཀུན་གྤྱི་གཙུག་ནོར་གངས་ལོངས་ཆོས་སྤྱིད་ཡོངས་ཀྤྱི་བ་ན་མེད་པའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་ྋགོང་ས་ལ་མའྤྱིའྤྱི
་རྣམ་འདེན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་སྐུ་ཚེ་བསལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྤྱིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། 
བོད་འབངས་རྣམས་ཀྤྱི་སྙྤྱིང་ལ་བརྣག་པའྤྱི་འདོད་དོན་གཞྤྱིས་བྱེས་ལན་འཛོམས་ཀྤྱི་བཀྤྱིས་ྤྱི་མ་འཕལ་མར་འཆར་བའྤྱི་དགེ་བསོ་
དང༌། མྤྱི་དམངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དག་གནང་བ། ཕྤྱི་ཚེས་ ༢ 
ནས་ྤྱིན་གྤྱིས་རྤྱིང་ཕྤྱི་རྒྱལ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྤྱི་དད་སོབ་དང༌། 
སྐུ་མགོན་རྣམས་ལ་དབྱྤྱིན་སད་ཐོག་ཆོས་འབྲེལ་གནང་སྟེ་མཛད་སོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་བསྟན་འགོའྤྱི་ཕན་ཡོན་དམ་པའྤྱི་དགེ་
ཚོགས་རླབས་ཆེན་ལྡན་པ་བྱུང་བ་ལེགས་སོ། ། 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་བཀའ་ 
རོམ་མཛད་པའྤྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས། བགང་ཡས་བསལ་བར་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚོགས་གྤྱིས་འཐུས། 
།མ་ལུས་འགོ་བའྤྱི་མགོན་གྱུར་ཤཱཀའྤྱི་ཏོག 
།འཇམ་དབྱངས་སན་རས་གཟྤྱིགས་དང་གསང་བདག་སོགས།།རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་ཀུན་གྤྱིས་བྱྤྱིན་ཆེན་སྩོལ།།ངག་དབང་འཇམ་དཔལ
་རོ་རེའྤྱི་བྱྤྱིན་རླབས་གཟྤྱིས།།ཀུན་དགའ་སྙྤྱིང་པོའྤྱི་བཞེད་སོལ་གདམས་པའྤྱི་མཆོག །ཐེག་ཆེན་མདོ་སགས་སེལ་བའྤྱི་མཛད་འོད་ཀྤྱི། 
།དཔལ་འབར་སྐྱབས་མགོན་བ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་ཁབ་ཕྤྱིན་ལས་འོད་ཟེར་འབུམ་འགེད་པའྤྱི། 
།ཟུང་འཇུག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་རབ་བརྙེས་ཏེ། །ཞྤྱི་རྒྱས་དབང་གྤྱི་ལས་དང་ཁད་པར་དུ། 
།འཆྤྱི་མེད་ཚེ་ཡྤྱི་རྒྱལ་པོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །གང་གྤྱི་ཞབས་ཟུང་བཀྤྱིས་རེ་ཁ་ནྤྱི། །མྤྱི་ནུབ་གསལ་བའྤྱི་གགས་པའྤྱི་སར་དང་ལན། 
།ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་རྟག་ཕར་བས། །ཕན་དང་བདེ་བའྤྱི་དཔལ་བཟང་བརྟན་གྱུར་ཅྤྱིག 
།གངས་ལོངས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁང་པར་དུ། །ལ་རྤྱིགས་འཁོན་སྟོན་བརེ་ཆེན་རྤྱིང་ལུགས་མཆོག 
།ནམ་ཡང་མྤྱི་མས་རྤྱིང་དུ་སེལ་བའྤྱི་སད། །མགོན་ཁོད་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་ཤོག 
།བ་མ་ལ་ཚོགས་རྣམས་ཀྤྱི་བྱྤྱིན་རླབས་དང༌། 
རོ་རེའྤྱི་བཀའ་སྲུང་ཚོགས་ཀྤྱི་ཕྤྱིན་ལས་སྟོབས།།ཆོས་དབྱྤྱིངས་དམ་ཚིག་བསམ་མྤྱི་ཁབ་དང་དམ་ཚིག་འཐུས།།སོན་དོན་འགེགས་མེད་
ཇྤྱི་བཞྤྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྤྱིག།ཅེས་པ་འདྤྱི་བཞྤྱིན་མཚུངས་མེད་ས་སྐྱ་བདག་ཁྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབ
ར་འཕྤྱིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་བཀྤྱིས་གགས་པའྤྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྤྱིག་
ཕེབས་པར་ས་སྐྱའྤྱི་སོབ་བརྒྱུད་ཁོངས་གཏོགས་ཡོངས་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྤྱིང་བརྟན་པའྤྱི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སབས་ཚོགས་དམངས
་ནས་གསུང་དོན་ཞུ་སད་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤྤྱིག་འབྲྤྱི་དགོས་བསྐུལ་བ་བཞྤྱིན་དམ་པ་གང་ྤྱིད་བསྟན་འགོའྤྱི་དཔལ་དུ་
ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གྤྱི་སོན་འདུན་ཤུགས་དག་གྤྱིས་མཚམས་སར་ཏེ། ཏཱ་ལའྤྱི་བ་མ། ཤཱཀའྤྱི་དགེ་སོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། 
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ ཤྤྱིང་སེལ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ བཟང་པོ་ལ།། 

 

 

 
འཁོན་རྤྱིགས་བསྟན་པའྤྱི་སོན་མེ་བདག་ཁྤྱི་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ་བརྟན་བཞུགས་ 

བཀའ་བཞེས་གནང་བའྤྱི་གསུང་བཤད། 
ད་ལོ་ང་རང་ལོ་སེག་ལ་སེབས་ཏེ་དུས་ཚོད་འདྤྱི་ཚང་མས་གལ་ཆེན་པོར་རྤྱིས་གནང་སྟེ་བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
བར་སྙྤྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྤྱིག་མཛའ་ཞྤྱིང་བརེ་བའྤྱི་འཚམས་འདྤྱིའྤྱི་བཀྤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་དུས་ཚོད་ནྤྱི་མྤྱི་མངོན་བཞྤྱིན་དུ་འགོ་གྤྱི་ཡོད། 
ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཟྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ན་རྒན་པའྤྱི་གས་སུ་སེབས་ཏེ་ཆོས་ཕོགས་ནས་དགོན་པའྤྱི་ནང་ལས་སྣེ་སོགས་ཀྤྱི་ལས་ཀ་
བྱེད་དགོས་པའྤྱི་གནང་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྤྱིམ་པ་ཚོ་ཡྤྱིན་ཡང་ལས་ཀ་བྱེད་མྤྱི་དགོས་པའྤྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད། 
ང་རང་ཆུང་ཆུང་སབས་ནས་ལོ་དྲུག་ཟྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ན་ཚེ་རྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་བསམ་གྤྱི་ཡོད། 
སྣང་བ་དེ་ཙམ་མེད་པར་ད་ཆ་ལོ་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་ནས་བོད་ལུགས་རྤྱིས་སོལ་བྱས་ན་ལོ་འཁོར་བཅུ་གྤྱིས་ཁམས་ལྔར་སར་སབས་ལོ་
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འཁོར་བཅུ་གྤྱིས་ལྔ་ལ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་དང༌། ང་རང་ཕྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ 
ཤྤྱིང་བྱ་ལོར་སྐྱེས་ནས་རྤྱིང་མྤྱིན་འཆར་རྒྱུའྤྱི་ཤྤྱིང་བྱ་ལོར་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྤྱིག་གྤྱི་རང་ལོ་དང་ཁམས་མམ་དུ་འཁེལ་ནས་བསོ
ར་བ་ཆ་ཚང་བ་འཁོར་བའྤྱི་དུས་ཚིགས་གནད་འགག་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། 

   
ཆོས་སར་གྤྱི་འགན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྤྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་པའྤྱི་ཐོག་འབྲེལ་ཐོག་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུ
གས་རྒྱས་པ་ཞྤྱིག་བྱུང་ན་རྟེན་འབྲེལ་གནད་དང་ཕན་པ་ཡོད་པའྤྱི་སོར་གསུང་གྤྱི་འདུག 
ང་ལ་འདོད་བབ་མ་བྱུང་ཡང་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་མཐའ་ནན་གྤྱིས་རེ་འདུན་གནང་ནས་ད་རེས་བརྟན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་
རེད། བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་དོན་ནྤྱི་བརྟན་པར་བཞུགས་རོགས་གསུང་གྤྱི་ཡོད། 
ང་རང་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས་དངམྤྱིབཞུཉ་ཀྤྱི་རང་དབང་མེད། 
གང་ལྟར་མྤྱིང་ཞྤྱིག་ཡོངད་པར་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོའྤྱི་སྐྱེ་བོ་འཆྤྱིང་བ་ཀུན་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ཞྤྱིག་རེད། 
ཡྤྱིན་ནའང་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་དུས་ད་རེས་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ
འྤྱི་ཐུགས་བརེ་གཟྤྱིགས་པ་བ་ན་མེད་པའྤྱི་ཐོག་ནས་གསུང་འཕྤྱིན་དང༌། ཐུགས་སོན་བདེན་ཚིག་སོགས་ཀྤྱི་བཀྤྱིན་བསྐྱངས་པ་དང༌། 
ངས་རྒྱུད་སེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྤྱི་ཆོས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྤྱིག་བཀའ་འདྤྱི་ཞུ་ས་ྋསྐྱབ
ས་རེ་བཅོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་ཆེན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་སྤྱིན་ཡང་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་འདྤྱིར་ཆེད་མངགས་ཆྤྱིབས་བསྒྱུར་བཀྤྱིན་བ
སྐྱངས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་བྱོན་པ། ྋསྐྱབས་རེ་ཀླུ་ལྡྤྱིང་མཁན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་རང་ཅག་ས་སྐྱ་པ་བོད་དང༌། རྒྱ་གར། 
ཕྤྱི་རྒྱལ་སོགས་གང་སར་སོམ་པ་གསུམ་སྩོལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་དང༌། 
སོས་སུ་རང་ལུགས་བསྟན་རྒྱུན་གོང་འཕེལ་ཐད་ཧ་ལས་པའྤྱི་བཀྤྱིན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད། དེ་བཞྤྱིན་རང་ལུགས་འཛིན་པ་སྤྱི་དང༌། 
ང་རང་གྤྱི་དེ་ས་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་སའྤྱི་བ་མ་གོང་མ་ྋསྐྱབས་རེ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དབུར་བཞུགས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་
བ་མ་མང་པོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ཡང་སྤྱིད་ཡང་ཕེབས་ཡོད། 
དེས་མཚོན་པས་མཁན་པོ་བ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས་བཅས་ཚང་མས་ྤྱི་མ་མང་པོའྤྱི་རྤྱིང་རྤྱིང་ཚེ་སྒྲུབ་གནང་ནས་དེ་རྤྱིང་བ
རྟན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་ཡྤྱིན་དུས་ང་རང་རང་དབང་གྤྱི་ཐོག་ནས་བརྟན་པར་བཞུགས་ཐུབ་པའྤྱི་གདེང་མེད་ཀང༌། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གྤྱི་རྟེན་འབྲེལ་སོན་ལམ་དེ་དག་གྤྱི་ཐུགས་རེ་དང༌། བྱྤྱིན་རླབས། 
བདེན་པའྤྱི་ནུས་མཐུར་བརྟེན་ནས་ཚེ་སེག་བར་ཆད་གང་འད་ཞྤྱིག་ཡོད་ཀང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དམྤྱིགས་མེད་དུ་ཞྤྱི་ནས་རྤྱིང་པོར་
འཚོ་ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་ཡོང་གྤྱི་རེད་བསམ་པའྤྱི་ཡྤྱིད་ཆེས་བརྟན་པོའྤྱི་སོ་ནས་ང་ལ་བརྟན་བཞུགས་གནང་བར་སྙྤྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
   ང་རང་རྤྱིང་དུ་འཚོ་བ་དང༌། ལས་དང་སོན་ལམ་གྤྱི་ཐོག་ནས་ས་སྐྱ་པའྤྱི་འགན་ཁུར་གྤྱི་ཆེ་མཐོང་ཞྤྱིག་ཡོད། 
དེ་ས་ཕན་ཆད་རང་གྤྱི་ཤེས་ཡོན་དང༌། འཇོན་ཐང༌། རྣམ་དཔྱོད་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་དང༌། 
འགོ་བའྤྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡྤྱིན་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་སོན་བྱོན་བསྟན་འཛིན་གྤྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ད
ང༌། 
རང་གྤྱི་བ་མ་དམ་པ་དེ་དག་གྤྱི་ཐུགས་རེ་བྱྤྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་མྤྱིང་སམ་པོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་སྤྱི
་དང༌། ཡང་སོས་རང་ལུགས་ཀྤྱི་བསྟན་རྒྱུན་གོང་འཕེལ་ཐད་ཞབས་ཞུ་ཕན་བུ་སྒྲུབས་ཡོད་བསམ་གྤྱི་ཡོད། 
མ་འོངས་པར་ཡྤྱིན་ཡང་ཡུན་རྤྱིང་དུ་འཚོ་བའྤྱི་དགོས་དོན་ནྤྱི་བརྟན་བཞུགས་ཀྤྱི་ཆོ་གའྤྱི་ནང༌། གང་ཚེ་བསྟན་པ་རྒྱས་བ་དང༌། 
།སེམས་ཅན་ཕན་པའྤྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ན༌། །མྤྱི་ལོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་སོགས། ཇྤྱི་སད་གསུང་བ་བཞྤྱིན་བསྟན་པར་སྤྱི་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུདང༌། 
འགོ་བའྤྱི་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྤྱི་ཆེད་དུ་ཡུན་རྤྱིང་འཚོ་བར་མ་ཟད། 
འགོ་བའྤྱི་དོན་དུ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་དེ་ས་ཕན་ཐུགས་སོན་གནང་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཐུགས་སོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 

   
སྤྱི་ཡོངས་ནས་དེང་སབས་རང་ཅག་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གྤྱི་གནས་སྟངས་གན་འཕང་ཞྤྱིག་གྤྱི་སབས་སུ་སེབས་ཀྤྱི་ཡོད
་པར་བརྟེན། ཕར་གྲུ་མམ་འདེགས་ཀྤྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་དང༌། 
མས་པ་སར་གསོ་དང་མྤྱི་མས་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་དགོས། 
ལག་པར་ང་ཚོ་རྒན་པ་ཚོ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་མ་བསད་པར་རྒས་འགོ་གྤྱི་རེད། 
གལ་ཆེ་ཤོས་མ་འོངས་པའྤྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་གཙོ་བོ་བ་མ་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ། 
མཁན་པོ་སོགས་སྐུ་གཞོན་ཚོར་རྤྱིམ་པས་འགན་འཁྤྱི་ཡོང་གྤྱི་ཡོད། བསྟན་པ་ནྤྱི་སོ་སོའྤྱི་དོན་ཡང་ཡྤྱིན་ལ། 
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སྤྱི་པའྤྱི་དོན་ཡང་ཡྤྱིན་པས་རང་གཞན་ཚང་མས། འགོ་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་སན་གཅྤྱིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྤྱི་གནས། 
།བསྟན་པ་བསྙེན་དང་བཀུར་བསྟྤྱི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྤྱིང་གནས་གྱུར་ཅྤྱིག 
།ཅེས་གསུང་བཞྤྱིན་པ་ལྟར་འགོ་བ་ལ་དང་བཅས་པའྤྱི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའྤྱི་གཞྤྱི་སོ་གཅྤྱིག་པུ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་
རྤྱིན་པོ་ཆེར་རག་ལུས་ཡོད། 
དེ་ཡང་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐུབ་དང་མྤྱི་ཐུབ་ནྤྱི་བསྟན་འཛིན་གྤྱི་སྐྱེས་བུ་བ་མ་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད། 
བ་མ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཀང་བསྟན་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཕྤྱིའྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་རྒྱུ། 
ཕག་མཆོད་འབུལ་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པས་དེ་དག་བསྟན་པའྤྱི་ཆ་རེན་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་མོད། 
འོན་ཀང་ཆོས་དང་དགེ་བཙུན་གྤྱི་ལས་འགན་ཆེཤོས་དང༌། 
བསྟན་པ་རྒྱས་པའྤྱི་ཐབས་ཚུལ་གཙོ་བོ་གང་ཟག་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ལུང་དང་རྟོགས་པའྤྱི་བསྟན་པ་ལྡན་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། 
དང་དོད་གནང་ས་ནྤྱི་ཚང་མས་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་བསྟན་པ་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་དང༌། 
མས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྤྱི་རེད། 
ཆོས་བྱེད་པ་མྤྱི་གཅྤྱིག་ནས་གྤྱིས་སུ་དངས་པའྤྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་མས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་ཕྤྱིན
་ན་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ཡྤྱིན། 
དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པར་སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་ཕྤྱིའྤྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཅྤྱིག་པུས་བསྟན་པར་བསྟན་པར་སན་པ་ཡོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག
་པོ་རེད། 
   སོན་བྱྤྱིན་གྤྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་ཚོའྤྱི་ཕག་བཞེས་ཇྤྱི་ལྟ་བ་བཞྤྱིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་དང༌། 
དེ་དག་གྤྱི་དགོངས་པ་ཕོགས་རྤྱིས་སུ་མ་སོང་པར་གཞྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པར་དག་པར་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་དེའྤྱི་ཐོག་ཐོས་བསམ་སོམ་
གསུམ་ཆུ་ཝུར་ལྟ་བུར་མ་སོང་བར་མས་ལེན་གནང་སྟེ་བསྟན་པ་རྒྱས་བ་དང༌། 
འགོ་བའྤྱི་དོན་དུ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 
ཡང་ཕོགས་གཅྤྱིག་ནས་བལྟས་ན་དེང་སབས་སྙྤྱིགས་མ་ལྔ་བདོའྤྱི་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་ཅྤྱིག་ཡྤྱིན་མོད། 
ཡྤྱིན་ན་ཡང་བཟང་ཕོགས་ནས་བསམ་བོ་ཞྤྱིག་བཏང་ན་དེང་རབ་ཀྤྱི་ཚན་རྤྱིག་དང་འཕྲུལ་འཁོར་རྤྱིགས་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྤྱི
ན་པར་བརྟེན་ནས་གང་ཅྤྱིའྤྱི་ཆ་རེན་བཟང་དུ་ཕྤྱིན་ཡོད། 
དེ་ས་ཡྤྱིན་ན་བ་མ་ར་ཆེ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཡང་སོ་སོའྤྱི་ལུང་པ་དེ་གའྤྱི་ནང་ཙམ་དུ་མ་གཏོགས་མཛད་འཕྤྱིན་འཛམ་གྤྱིང་ཡོངས་རྫོགས་སུ་
ཁབ་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད། 
དེང་སབས་རང་གྤྱིས་འཇོན་པ་ཡྤྱིན་ན་འཛམ་གྤྱིང་ཤར་ནུབ་ཁོན་དུ་བ་མ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཐུགས་རེ་དང་འཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱིས་ཁབ་ཐུབ་པའྤྱི་
གོ་སབས་དང་ནུས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད། 
གོ་སབས་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་དོན་དག་མ་ཡྤྱིན་པར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བ་སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་བསྟན་པར་རག་ལུས་ཡོད་པར་བརྟེན། 
བསྟན་པ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་འཁུར་བསྐྱེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱི
ན། 

   
ད་རེས་བ་མ་ཚོ་དབུར་བཞུགས་པའྤྱི་དགེ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཡུན་རྤྱིང་ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའྤྱི་བརྟན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་
པ་དེ་དག་གྤྱི་དགེ་བའྤྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་འཛིན་དེ་འཛིན་ཀུན་གྤྱི་གཙུག་རྒྱན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའྤྱི་དབང་
པོ་མཆོག་གྤྱིས་དབུས་མཛད་པའྤྱི་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་བསྟན་འཛིན་གྤྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་པད་རྒྱལ་བ་ཚེ་མཐའ
་ཡས་པའྤྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅྤྱིང༌། 
རླབས་ཆེན་ཆོས་སྤྱིད་ཀྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་མཐའ་དག་ཐུགས་བཞེད་བཞྤྱིན་འབད་མེད་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། 
རང་རྤྱིགས་ཡོངས་ཀྤྱི་སྙྤྱིང་ལ་བརྣག་པའྤྱི་ཆོས་སྤྱིད་རང་དབང་གྤྱི་ྤྱི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་ནས་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གཞྤྱིས་བྱེ
ས་མམ་འཛོམས་ཀྤྱི་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱྤྱིད་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པའྤྱི་སོན་འདུན་དང༌། 
ཚང་མས་དགེ་བསོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 

    
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སོང་ཚོགས་བྱས་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་ལས་དོན་གོས་ཚོགས་ཀྤྱིས་ 

སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ཅྤྱིན་ཐའོ་ཡྤྱི་བཞྤྱིན་རས་མངོན་བཞྤྱིན་པ། 
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ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ 
ནས་ྤྱིན་གྤྱིས་རྤྱིང་རྒྱ་ནག་གྤྱི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅྤྱིན་དུ་རྒྱ་ནག་དབུས་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་གཞུང་དོན་ཁང་གྤྱིས་བྱབྱབོད་ཕྤྱི་ཕོགས་སུ
་དྤྱིལ་བསགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་དོན་གོས་ཚོགས་བྱབྱ 
ཟེར་བ་སོང་ཚོགས་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་ྤྱིན་གྤྱིས་རྤྱིང་དུས་རབས་གསར་པའྤྱི་བོད་དོན་གྤྱི་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱི་བྱེད་ཕོགས་དང་སྤྱིད་བྱུས་
ཟེར་བའྤྱི་ཐོག་གོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་གོས་འཆམ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ཕྤྱི་ཚེས་ ༡༡ 
ྤྱིན་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་ཅུས་ཟེར་བའྤྱི་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མྤྱི་དང༌། 
རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱིད་གོས་ཀྤྱི་ཚོགས་གཙོ་ཇ་ཆྤྱིན་ལྤྱིས་ཀྤྱིས་ཚོགས་བཞུགས་འགན་ཁུར་བ་དང༌། 
འཐུས་མུར་ཐུག་འཕད་བྱས་ཏེ་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་བོད་ཐད་འཛིན་པའྤྱི་ལངས་ཕོགས་རྒྱས་གེང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 
ཚོགས་འདུའྤྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་དམར་ནས་གསང་རྒྱ་བྱས་ཏེ་ཞྤྱིབ་གནས་ད་ལྟ་ཕྤྱིར་བསགས་བྱས་མེད་ཀང་འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་ཁང་ལ་རྒྱ
་དམར་དབང་འཛིན་པ་ཇ་ཆྤྱིན་ལྤྱིས་ཀྤྱིས་ཚོགས་བཞུགས་འཐུས་མྤྱིར་ཐུག་འཕད་སབས་གཏམ་བཤད་སེལ་བའྤྱི་ནང་དོན་གྤྱི་གལ་
ཆེ་དུམ་བུ་ཞྤྱིག་འབྱོར་བྱུང་བའྤྱི་ནང་རྒྱ་ནག་མྤྱི་རབས་གསར་པའྤྱི་དབང་འཛིན་པ་སྤྱི་དང༌། 
སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ཅྤྱིན་ཐའོ་ཡྤྱི་བོད་ཐོག་གྤྱི་བཞྤྱིན་རས་ཧ་ཅང་གསལ་བར་མངོན་བཞྤྱིན་འདུག་ན་གཤམ་དུ་ཆ་ཚང་འགོད་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས
་རྒྱ་ཆའྤྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་དང༌། 
ལག་པར་ལས་ཀྤྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པའྤྱི་སྤྱིད་དོན་ལས་རྤྱིགས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་དེའྤྱི་བཟང་ཞན་གྤྱི་ངོ་བོའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱ
ས་ཏེ་དབུ་མའྤྱི་ལམ་གྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་མཛད་ཕོགས་ཁག་ལག་བསམ་བཟང་པོས་སར་བས་གསལ་སྟོན་ཐོག་རྒྱ་དམར་ནས་ལག་གཅྤྱི
ག་གྤྱིས་ལོད་ཙམ་དང༌། 
ལག་གཅྤྱིག་གྤྱིས་དམ་པོར་བཟུང་སྟེ་བོད་རྒྱ་གྤྱིས་སན་གྤྱི་འབྲེལ་བར་མྤྱིག་ན་བ་ལག་པས་བཟོས་བའྤྱི་འགོག་རེན་དང༌། 
ལོག་གཡོའྤྱི་རེ་ངན་ཁག་ཐེར་འདོན་གཏྤྱིང་ཟབ་མ་བྱེད་མཐུ་མེད་ཡྤྱིན། 
   ཇ་ཆྤྱིན་ལྤྱིས་ཀྤྱིས་བཤད་པར། 
བྱབྱཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ལས་དོན་ཧྲྤྱིལ་པོའྤྱི་ནང་བོད་ཀྤྱི་ལས་དོན་གྤྱིས་གལ་ཆེ་ཐབས་བྱུས་ཀྤྱི་གནས་བབ་བཟུང་ཡོད། 
ཏང་གྤྱི་ཚོགས་ཆེན་ ༡༦ 
པ་ཚོགས་ཚུན་དུ་བོ་མཐུན་ཧུའུ་ཅྤྱིན་ཐའོ་ནས་སྤྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་གནང་བའྤྱི་འོག་བོད་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་ལས་དོན་ལ་མཐོང་ཧ་ཅང་ཆེ
ན་པོ་གནང་གྤྱི་ཡོད་པ་དང༌། བོ་མཐུན་ཧུའུ་ཅྤྱིན་ཐའོ་ནས་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་དང༌། 
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་གྤྱི་བྱེད་ཕོགས་བཏོན་ཡོད། རྒྱུྒྱུུན་འཁོངས་གསུམ་ནྤྱི། ༡ 
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གྤྱི་འགོ་ཁྤྱིད་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁོངས་དང༌། ༢ སྤྱི་ཚོགས་རྤྱིང་ལུགས་ཀྤྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁོངས། ༣ 
མྤྱི་རྤྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོངས་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་པ། སྲུང་སྐྱོབ་གསུམ་ནྤྱི། ༡ མེས་རྒྱལ་གཅྤྱིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌། 
༢ བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་གྤྱི་བརྟན་ལྤྱིང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། ༣ ཕན་ཡོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཡྤྱིན། 
ར་དོན་འདྤྱི་གསུམ་པོས་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་ལས་དོན་ལ་མཛུབ་ཁྤྱིད་བསམ་བོ་གསལ་པོ་བཟོས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། 
མྤྱིག་ས་དང་དུས་སབས་ཤྤྱིང་རྤྱིང་གྤྱི་ལས་དོན་ཁོན་ཡོངས་ཀྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་ཞྤྱིབ་ཕ་ཚུད་ཡོད་པས་ང་ཚོས་བོ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྤྱིས་
བོད་ཁ་བྲལ་གྤྱི་བྱ་སོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའྤྱི་འཐབ་རོད་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་གྤྱི་ལས་ཀའྤྱི་རྣམ་པ་བཟང་པོ་
རྒྱུན་འཁོངས་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས། 
ཀྲུང་དབྱང་གྤྱི་ཐད་ཀའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྤྱི་མམ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པའྤྱི་འོག་བོད་ལོངས་དང༌། 
དེ་མྤྱིན་བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་གྤྱི་དཔལ་འབྱོར་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་ཕྤྱིན་ཡོད་པ་དང༌། 
རྒྱ་ཆེའྤྱི་ཞྤྱིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའྤྱི་ཆུ་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོས་གོང་མཐོར་ཕྤྱིན་ཡོད། 
རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་དང༌། 
བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གྤྱི་ཏང་སྤྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་ཁག་ནན་ཏན་ངང་ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་བྱས་པ་
དང༌། 
བརྟན་ལྤྱིང་གྤྱི་ལས་དོན་རྨང་གཞྤྱིར་བཟུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་བ་སར་བས་གཞྤྱི་རྤྱིམ་སྤྱིད་དབང་འཛུ
གས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ། ཆོས་ལུགས་ཁབ་ཁོངས་ཀྤྱི་རྒྱལ་གཅེས་སྟོབས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་བ། 
རྒྱལ་གཅེས་རྤྱིང་ལུགས་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་མཐུན་སྤྱིལ་ཡར་ཐོན་གྤྱི་སོབ་གསོ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་བཏང་ནས་བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་དུ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་
འབྲེལ་བ་འཆམ་མཐུན་དང༌། ཆོས་ལུགས་སྤྱིག་ལམ་རྒྱུན་གཏན་ཡོང་བ། 
སྤྱི་ཚོགས་ཀྤྱི་གནས་བབ་བརྟན་ལྤྱིང་ཡོང་རྒྱུར་རྨང་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆེ་ཞྤྱིག་གཏོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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དོན་དངོས་ཀྤྱི་ར་སོད་བྱུང་བར་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་ལས་དོན་ཐད་བྱེད་ཐབས་དང༌། སྤྱིད་བྱུས་ནྤྱི་བདེ་འཇགས་དང༌། 
ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་པ་ར་འཕོད་ཡོད། 
ཕྤྱི་ཕོགས་སུ་དྤྱིལ་བསགས་བྱེད་པའྤྱི་ལས་དོན་ནྤྱི་ཏང་གྤྱི་བསམ་བོའྤྱི་དྤྱིལ་བསགས་ཀྤྱི་ལས་དོན་དང་བོད་ཀྤྱི་ལས་དོན་གྤྱི་གལ་ཆེའྤྱི་
གྲུབ་ཆའྤྱི་ཆ་ཤས་ཤྤྱིག་རེད། 
ཀྲུང་དབྱང་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་གཞུང་དོན་ཁང་དང་འབྲེལ་ཡོད་སེ་ཁག་ནས་མམ་ལས་བྱེད་དང་ཕན་ཚུན་གཞོགས་འདེགས་
བྱས་ཏེ་ལས་དོན་འབོར་ཆེན་སྒྲུབས་ནས་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་འཐབ་རོད་དུས་བབ་ཁོད་ང་ཚོར་ཕན་པ་ཡོད་པ་
དང༌། 
བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་ཀྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་གནས་བབ་ལྡན་པའྤྱི་ལས་ཀའྤྱི་སྤྱིག་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་ཆགས་ཟྤྱིན་ནས་ད
མག་འཁྲུག་གྤྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་ལྡན་པའྤྱི་བོད་དོན་སོར་གྤྱི་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་ལས་དོན་པའྤྱི་དཔུང་ཁག་ལ་སོང་བརར་གྤྱི་གྲུབ
་འབྲས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། 
ང་ཚོའྤྱི་ལས་དོན་གྤྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་ནྤྱི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་བྱ་བཞག་ལས་དོན་ཆུང་ངུ་ཞྤྱིག་གཏན་ནས་མྤྱིན་པར་བརྟེན་ད་དུ
ང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སར་སོང་རྒྱུན་མཐུད་ཀྤྱིས་བོད་ཀྤྱི་ཕྤྱི་ཕོགས་དྤྱིལ་བསགས་ལས་དོན་ཡག་པོ་འགྲུབ་སྟེ་ཀྲུང་དབྱང་གྤྱི་བོད་དོ
ན་ལས་དོན་གྤྱི་བཀོད་སྤྱིག་ཁག་ཁོན་ཡོངས་ནས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༤༠ 
འཁོར་བའྤྱི་གྤྱི་སབས་བཟུང་སྟེ་མྤྱི་རྤྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གྤྱི་ལམ་སོལ་དང༌། 
བོད་རྤྱིགས་ས་ཁུལ་གྤྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྤྱི་རྣམ་པ་ཕྤྱི་ཕོགས་སུ་དྤྱིལ་བསགས་ཀྤྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སེལ་
ནས་བོད་ལོངས་དྤྱིལ་བསགས་ཀྤྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞྤྱིག་གཏོད་ཐུབ་པ་དང༌། 
བོད་ཀྤྱི་དར་རྒྱས་དང་བརྟན་ལྤྱིང་ཆེད་ཐ་མའྤྱི་རྒྱལ་ཁ་རོད་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱབྱཞེས་བཤད་འདུག  ། ། 

 
རྒྱ་གར་ལོ་ཕོཉ་གདན་ས་ཁག་གྤྱི་གདན་འཛིན་རྣམས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཕྤྱི་གཙང་ནང་གཙང་འཛིན་ 

སྐྱོང་སེལ་གསུམ་གྤྱི་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བཞྤྱིན་པ། 
འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ེ་ཆར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཁུལ་
ཆྤྱིབས་སྒྱུར་སབས་ཁུལ་དེའྤྱི་རྤྱིས་མེད་གདན་ས་དང༌། 
ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱི་གདན་འཛིན་པམང་ཆེ་བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའྤྱི་གོ་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ 
ྤྱིན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་མཚུངས་མེད་ཤར་བྱང་གྤྱི་ཆོས་རེ་རྣམ་གྤྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁག་དང༌། 
ཆོས་སེ་ཁག་གྤྱི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། དཔེ་ཁྤྱིད་རྒན་རྒན་རྣམཔ། བྲག་གཡབ་ཆེ་ཚང་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
ཝ་ཎ་བོད་ཀྤྱི་ཆེས་མཐོའྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གེར་ཁང་གྤྱི་ངེས་སྟོན་པ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་བཅས་ས་རེས་ལན་འཛོམས་
གནང་སྟེ་མྤྱིག་སར་གངས་ལོངས་རྒྱལ་བསྟན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ས་སྟེང་ཀུན་ཏུ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་སོན་མེ་ཆེན་པོ་འབར་བཞྤྱིན་པ་ཁག་མྤྱི་མ
ས་གོང་འཕེལ་ཐོག་སྙྤྱིགས་མ་ལྔ་བདོའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་དེང་རབས་བག་མེད་ལོངས་སོད་དང༌། 
འདུ་འཛིའྤྱི་རྣམ་གཡེང་གྤྱི་སལ་བ་དར་ཆེ་བ་དང༌། ལག་པར་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་རང་དབང་དང༌། 
སྐྱེ་འགོའྤྱི་བདེ་སྐྱྤྱིད་བཅས་པར་ཕ་རོལ་ནག་པོའྤྱི་ཕོགས་ཀྤྱི་བསམ་སོར་ངན་པའྤྱི་སོར་རྩུབ་ཆེ་བ་སོགས་ལྡོག་ཕོགས་ནས་རྤྱིས་མེད་སྐྱ
བས་ཡུལ་དགེ་འདུན་གྤྱི་སྤྱི་བའྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་དང༌། 
ཆོས་ཕོགས་དགེ་བཙུན་གྤྱི་སོབ་གེར་ལ་འགལ་རེན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྤྱིག་ཐོན་བཞྤྱིན་པ། 
གཞན་ཡང་ཆོས་མྤྱིན་ཆོས་གཟུགས་སུ་རྫུས་མཁན་རེ་ཟུང་ནས་བསྟན་དང༌། 
བསྟན་འཛིན་བུ་སོབ་བཅས་པའྤྱི་གཟུགས་བརྙན་བཟང་པོར་གནོད་གཞྤྱིའྤྱི་བཀ་མྤྱི་ཤྤྱིས་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་སོགས་མྤྱིག་སའྤྱི་རྒྱལ་
བསྟན་གོང་འཕེལ་ཐད་ཕྤྱིར་མྤྱིག་གཟྤྱིགས་ནས་སད་རྤྱིས་སུ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་ྋརྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཕྤྱི་གཙང་ནང་གཙང་ང
ང་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྤྱིས་བཀའ་བསྡུར་ཞྤྱིབ་ནན་གནང་སྟེ་གཙོ་བོ་གོས་གཞྤྱི་དོན་ཚན་ག
སུམ་ཐོག་ཞྤྱིབ་བསྡུར་གྤྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཕག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་གནང་རྒྱུའྤྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་ནྤྱི་གངས་ལོངས་བསྟན་
དང་འགོ་བར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྤྱི་གདན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མྤྱི་ནུབ་སྤྱིད་མཐར་གནས་པའྤྱི་ཆེད་
དུ་སྤྱི་ཞུ་རླབས་ཆེ་ཞྤྱིག་དང༌། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གང་ྤྱིད་ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྤྱི་མངའ་བདག་ཐུབ་པ་
ཆེན་པོའྤྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྤྱི་མཛད་ཁུར་གྤྱི་བ་ན་མེད་པའྤྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་ལ་དུས་ཐོག་བར་ལན་གྤྱི་བཀའ་བཞྤྱིན་སྒྲུབ་པ་མཆོད་པས་མེ
ས་པའྤྱི་མཆོད་སྤྱིན་བ་ན་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། 
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བཀའ་བསྡུར་གྤྱི་གོས་གཞྤྱི་དོན་ཚན་དང་པོའྤྱི་ནང་དེ་ས་གདན་ས་ཁག་ཏུ་ཆོས་རྭ་གོལ་རེས་སུའང་གཞུང་ལུགས་ལ་སོ་འདོགས་མུ་
མཐུད་གཅོད་པའྤྱི་སལ་བ་བཟང་པོ་ཞྤྱིག་ཡོང་ཀང༌། 
བར་ལམ་དེའྤྱི་ཚབ་ཏུ་གོག་བརྙན་སོགས་ཀྤྱི་སོར་ལ་གེང་སོང་ལྟ་བུས་མཚོན་སོབ་གེར་ལ་དོ་སྣང་གཤའ་མ་མེད་པར་མས་རྒུད་
ཀྤྱི་རྣམ་པ་མངོན་བཞྤྱིན་པ་ད་དུང་མྤྱི་ལོ་བཅུ་སོར་འདྤྱི་མུར་གནས་ཚེ། 
མས་པ་སར་གསོ་དཀའ་བའྤྱི་ེན་ཚབས་འཕད་སྤྱིད་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་ྤྱིད་ནས་གཞུང་ཆེན་སོབ་གེར་ཡར་རྒྱས་སུ་སན་པའྤྱི་ག
ང་དགེའྤྱི་བཀའ་བསྡུར་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར། 
   སོབ་གེར་མས་ཞན་གྤྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་གཅྤྱིག་ནྤྱི་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་དཔེ་ཁྤྱིད་དགེ་རྒན་བཅུ་རེ་ཡོད་པ་ཟུར་དུ་ཕུད། 
དེ་མྤྱིན་དགེ་བཤེས་མྤྱིང་བཏགས་ལ་རམས་པའྤྱི་དམ་འཇོག་ཟྤྱིན་མཚམས་རྒྱུད་གྲྭར་མ་བཞུགས་པར་ཕྤྱི་ཁག་ཏུ་ཕེབས་བཞུགས་གན
ང་ཐལ་ད་མུས་འདྤྱི་རྤྱིགས་མྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་ཆེད་དུ། 
མ་མཐར་ལོ་ལྔའྤྱི་རྤྱིང་གདན་སར་གཏན་བཞུགས་ཀྤྱིས་དཔེ་ཁྤྱིད་གནང་རྒྱུའྤྱི་རེ་འདུན་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུའྤྱི་ཐོག 
ཁོང་རྣམ་པར་གསོལ་ཇ་གསོལ་ཚིག་དང༌། སྐུ་འགེད། སྐུ་ཡོན་གྤྱི་སལ་བ་འབུལ་བཞེས་ཀྤྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌། 
གྲྭ་ཚང་གྤྱི་དམྤྱིགས་བསལ་ཁག་འབུལ་རྒྱུ། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལོ་མང་རྤྱིང་དགེ་བཤེས་ཀྤྱི་མྤྱིང་བཏགས་ཀྤྱི་གཏོང་སོའྤྱི་དོ་དམ་དགོས་པའྤྱི་བཀའ་སོ
བ་སྤྱི་ཕེབས་དགོངས་ལྟར་གང་ཐུབ་ཞུ་ཁུལ་ལགས་ཀང༌། 
བར་ལམ་དགེ་བཤེས་ཆུང་ཁག་ཐོན་རྤྱིགས་ཕྤྱིར་ཕེབས་སོགས་ནས་གཞུང་ཆེན་སང་འབྲས་ཐོན་པའྤྱི་དགེ་བཤེས་བཤེས་གེན་གྤྱི་མ
ཚན་དོན་དང་མྤྱི་མཐུན་པའྤྱི་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བཞྤྱིན་པར་བརྟེན། 
མ་འོངས་པར་དགེ་བཤེས་ཆུང་ཁག་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
ཕྤྱི་ཕེབས་དགེ་བཤེས་རྤྱིགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་གྲྭ་ཚང་མཁན་ལས་རྣམས་ནས་སྟངས་འཛིན་གྤྱི་དོ་དམ་ཞུ་རྒྱུ། 
སོབ་གེར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་སོབ་གེར་བྱེད་མྤྱིན་དང་ཀུན་སོད་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་རྒྱུན་བསྤྱིངས་ཡོང་ཆེད། 
བྱབྱའཇྤྱིག་རྟེན་དགེ་རྒནབྱབྱདང༌། དེ་མྤྱིན་སུ་འོས་ནས་ང་གནོན་ཐོག་བསབ་བྱ་ནན་ཏན་རྒྱག་རྒྱུ། 
དཔེ་ཁྤྱིད་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་ཕག་དཔེ་ཁྤྱིད་ཞོར་ལམ་རྤྱིམ་དང༌། 
སོམ་གསུམ་བསབ་བྱའྤྱི་སོབ་ཁྤྱིད་སོགས་ཀྤྱིས་སོབ་གེར་བ་རྣམས་ཀྤྱི་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། 
མཁན་པོ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་ལམ་རྤྱིམ་འཆད་ན་དང༌། 
བརྤྱི་བཞག་སོགས་སར་སོལ་གང་ཡོད་མྤྱི་མས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྤྱི་དགོངས་མཐུན་བྱུང༌། 

   
བཀའ་བསྡུར་གྤྱི་གོས་གཞྤྱི་དོན་ཚན་གྤྱིས་པའྤྱི་ནང་ཆོས་སེ་ཁག་ཏུ་བརྙན་འཕྤྱིན་དང་རླུང་འཕྤྱིན་སོགས་རྣམ་གཡེང་འཕེལ་གཞྤྱིའྤྱི
་རྤྱིགས་ལ་དང་དོད་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཞྤྱིག་མངོན་བཞྤྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན་གདན་སའྤྱི་ལས་སྣེ་རྤྱིམ་པས་ཚ་འཆུན་ཆེ་བའྤྱི་སྤྱིག་ལམ་གནོན་
སོམ་དགོས་པར་མ་ཟད། 
གལ་ཏེ་སྤྱིག་འོག་ཏུ་འདུས་མྤྱིན་བྱུང་རྤྱིགས་གནས་དབྱུང་གཏོང་འོས་ཀྤྱི་མཚོན་སྤྱིག་ལམ་ཀུན་སོད་ཚུལ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སོར་བ
ཀའ་བསྡུར་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར། 
   ཆོས་ཀྤྱི་ནང་དོན་འབྲེལ་བའྤྱི་ས་འཇུག་འཁོར་ལོ་ན་རྒྱུ་དང༌། གསར་འགྱུར་ན་སབས་རླུང་འཕྤྱིན་བེད་སོད་ཆོག་པ་ལས། 
དེ་མྤྱིན་གླུ་གཞས་སོགས་ན་མྤྱི་ཆོག་པ། 
གནང་ཆེན་སབས་གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་བརྙན་འཕྤྱིན་བཀོད་སྤྱིག་བྱེད་པ་ལས་སེར་དང་ཚོགས་པ་གཞན་ནས་བེད་སོད་མྤྱི་ཆོག་པ། 
ལག་ཁེར་ཁ་པརབྱབྱ བྱབྱཚོགས་དང་ཆོས་རྤ྄་དང༌། དགོན་པའྤྱི་འགྲུལ་བཞུད་སང་ལམ་ཚུན་གྤྱི་ས་ཕོགས་སུ་བེད་སོད་མྤྱི་ཆོག་པ། 
གྲྭ་ཚང་དང་དཔེ་མཛོད་ལ་སོགས་པའྤྱི་སྤྱི་བའྤྱི་སེ་ཚན་མ་གཏོགས་སེར་སོ་སོས་ཀམ་པ ཱུར་ཉར་ར་མྤྱི་ཆོག་པ། 
གྲྭ་ཤག་རྒྱས་སོས་ཅན་དང༌། རྣམ་གཡེང་འཕེལ་གཞྤྱིའྤྱི་སྤྱིག་བཀོད་རྤྱིགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ། 
མགོན་ཁང་ཁག་ལས་དེ་མྤྱིན་གྲྭ་ཤག་སོགས་སུ་བུད་མེད་ཤག་སོད་གཏན་ནས་མྤྱི་ཆོག་པ། 
བ་སྤྱི་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་སག་སག་ར་བེད་ཆོག་པ་ལས། སེར་པ་སུ་ཐད་ནས་ར་བེད་མྤྱི་ཆོག་པ། 
བྱབྱཁ་ནྤྱིས་བྱབྱདང་དེ་མྤྱིན་བཟྤྱི་སན་རྤྱིགས་ནམ་ཡང་ཟས་མྤྱི་ཆོག་པ། 
མ་འོངས་པ་ཁང་པ་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཁག་ནས་རྒྱས་སོས་མེད་པའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་བཀོད་ནས་འཆར་གཞྤྱིའྤྱི་ས་ཁ་རང་ཁུངས་
གྲྭ་ཚང་གྤྱི་མཁན་ལས་སུ་ཕུལ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་གྤྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལས་གང་བྱུང་རྒྱས་སྐྲུན་མྤྱི་ཆོག་པ། 
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གྲྭ་ཚང་གཅྤྱིག་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའྤྱི་གྲྭ་བཙུན་གྤྱི་རྤྱིགས་གྲྭ་ཚང་གཞན་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་མྤྱི་ཆོག་པ་ལྟར། 
སབས་སོ་སོར་གྲྭ་ཚང་ཕན་ཚུན་བར་ངོ་སོད་བར་གཏོང་དགོས་པ། ད་དུང་སོབ་གེར་ལེགས་སེལ་དང༌། 
སྤྱིག་ལམ་གནོན་སོམ་ཞུ་ཕོགས་སུ་འཕལ་དུ་གདན་ས་ཁག་དང༌། 
རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གྤྱིས་ནང་ཁུལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྤྱི་ནང་ཚུད་དགའ་ལྡན་ཁྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། 
ཤར་བྱང་ཆོས་རེ་རྣམ་གྤྱིས་བརྒྱུད་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱི་དབུས་གོང་རྤྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། 
སྙན་སེང་ཞུས་པའྤྱི་གནད་དོན་ཁག་རྒྱུན་གཏན་མཇུག་སྐྱོང་ཡོང་ཆེད་ལོ་རེར་ཞྤྱིབ་འཇུག་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
སོབ་གེར་ཙམ་མྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཅྤྱིའྤྱི་ཤེས་ཡོན་མཁོ་སོད་དང༌། 
གནས་ཚུལ་བརེ་ལེན་སོགས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་མཁན་པོ་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྤྱིས་གྲྭ་ཚང་ཁང་ཚན་དང་བཅས་པའྤྱི་ལས་སྣེ་དང༌། 
དཔེ་ཁྤྱིད་དགེ་རྒན་རྣམས་ཡང་ཡང་ལན་འཛོམས་ཀྤྱིས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་མཇུག་སྣོན་ཐད་རྒྱུན་གཏན་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག
་རྒྱུ་བཅས་ཀྤྱི་དགོངས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། 

   
བཀའ་བསྡུར་གྤྱི་གོས་གཞྤྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའྤྱི་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེཎ་དའྤྱི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྤྱི་གཞུང་ལུགས་མཚོར་གསན་བསམ
་སོམ་པའྤྱི་འཕྤྱིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་བཞྤྱིན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྤྱིས་མཚོན་པའྤྱི་རྒྱ་གར་གྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་སོབ་གེར་ཁང་ཁག་ལ་ཁབ་
ཐུབ་ཐབས་དང༌། 
དོན་གེར་ཅན་གྤྱི་འབྲེལ་ཡོད་མྤྱི་སྣར་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གྤྱི་བགོ་སལ་ཐོབ་ཆེད་ཝ་ཎ་བོད་ཀྤྱི་ཆེས་མཐོའྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གེ
ར་ཁང་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གེར་ཁང་དང༌། 
འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པའྤྱི་འབྲེལ་བའྤྱི་རྨང་གཞྤྱི་བཟུང་སྟེ་གོང་འཕེལ་དང༌། 
ཕྤྱི་རྒྱལ་མཐོ་སོབ་ཁ་ཤས་ནས་དོ་སྣང་ཡོང་བཞྤྱིན་པ་ལྟར་རྤྱིག་གཞུང་སེལ་རེས་དང༌། 
བརེ་ལེན་གྤྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཁབ་སེལ་གྤྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྤྱིན་པར་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་མས་མོང་ལེགས་ཆ་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུ། 

   
དེ་བཞྤྱིན་བོད་མྤྱིའྤྱི་ཆོས་སེའྤྱི་སོབ་གེར་ཁང་ཁག་རྒྱལ་སྤྱིས་ངོས་འཛིན་ལྡན་པའྤྱི་ལྡན་པའྤྱི་མཐོ་རྤྱིམ་སོབ་གེར་ཁང་གྤྱི་མཚན་དོ
ན་དང༌། 
ཡང་ན་དེ་ལས་ལག་པའྤྱི་གནས་བབ་ཅྤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་མྤྱིན་ཐད་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུའྤྱི་གཟྤྱིགས་ཚུལ་གྤྱི་དགོངས་མཐུན
་བྱུང་བ་བཅས་ཀྤྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞྤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ། 

 
དཔལ་མས་མེད་འགོ་མགོན་བཀའ་རྒྱུད་པའྤྱི་སང་གྷ་སོན་ལམ་ཆེན་མོའྤྱི་ཐོག་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤྤྱིང་ 

འགོ་ཀུན་བདེ་བའྤྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོ་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་པ། 
འདྤྱི་ག་རོམ་སྤྱིག་ཁང་དུབོད་མྤྱི་དམངས་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འཁོར་ར་བསོད་ནམས་དག་འདུལ་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་གནང་
འབྱཔར་བྱུང་བར། 
དཔལ་འབྱོར་མམ་མེད་འགོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པའྤྱི་སང་གྷ་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ེར་གྤྱིས་པ་དེ་རྣམ་འདེན་སལ་བཟང་
སྟོང་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་འཕགས་ཡུལ་རོ་རེ་གདན་གྤྱི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའྤྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་དུ་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་དུས་ཡུན་ྤྱིན་བརྒྱད་སོང་ཚོགས་གནང་ཞྤྱིང༌། 
སོན་ལམ་གྤྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་བསྟན་པའྤྱི་གསལ་བྱེད་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འགོ་འདུལ་འཕྤྱིན་ལས་རོ་རེ་མཆོག་
གྤྱིས་དབུས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཀ་ལུ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཁན་བ་སྤྲུལ་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། 
ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྤྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྤྱི་དགེ་བཙུན། ཞལ་གངས་ ༤༥༠༠ 
ལག་ཙམ་ནས་མཆོད་རྟེན་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་དུ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སོད་པའྤྱི་སོན་ལམ་ལས་ཇྤྱི་སད་གསལ་བ་ལྟར་གྤྱི་དངོ
ས་སུ་བཤམས་དང་ཡྤྱིད་སྤྲུལ་གྤྱི་མཆོད་པ་བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པ་ཕུནནས་ཆོས་ཐུན་བཞྤྱི་རེ་འགོ་སྐྱབས་འགོ་ནས་ཡན་ལག་བདྤྱིན་པ
འྤྱི་ཕག་དང་བཅས་པ་དང༌། སྟོན་པའྤྱི་བསྟོད་པ་ཁག འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད། གནས་བརྟན་ཕག་མཆོད། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྤྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཁག བཟང་སོད་སོན་ལམ། 
ཟབ་ཏྤྱིག་སོལ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་སོལ་མ་གངས་གསོག འདས་གསོན་གྤྱི་སྐྱབས་བསོ་རང་ལུགས་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་ཁག་དང༌། 
ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
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པའྤྱི་ཆོས་ཐུན་ཐོག་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ནས་འདུས་ཚོགས་ལ་དྭགས་པོའྤྱི་ཐར་རྒྱན་གྤྱི་འཆད་ན་དང༌། 
ལམ་བསབ་པ་གསུམ་གྤྱི་མམ་ལེན་གྤྱིས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའྤྱི་བསྟན་དོན་གོང་འཕེལ་ཐད་བང་དོར་གྤྱི་ལམ་སྟོན་ཁག 
ལག་པད་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་རྣམས་ཁྤྱིམ་ནས་ཁྤྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་ཚངས་སོད་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་ཏེ་བསྟན་པ
འྤྱི་སྙྤྱིང་པོ་འདུས་པའྤྱི་བསྟན་པ་དྭངས་གཙང་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ། 
གཞན་ཡང་བོད་སྤྱི་བའྤྱི་དོན་དུ་རང་ཁྤྱིའྤྱི་སྤྱི་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པའྤྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
   ཐེངས་དེའྤྱི་སོན་ལམ་ཐོག་མཛད་རྤྱིམ་མཆོད་འབུལ་ཁག་གྤྱི་ཐོག་བོད་གཞུང་ཆོས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་དང༌། 
བསྟན་ལ་དད་གཏོང་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའྤྱི་སྤྱིར་སེར་འབྱོར་ལྡན་དུ་མས་མཆོད་སྤྱིན་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། 
ལག་པར་གངས་ལོངས་བསྟན་འགོའྤྱི་བདེ་ཐབས་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་སྐུ་ཕྱྭའྤྱི་ཞབས་རྤྱིམ་ཆེད་ྋརྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དག་སོ
གས་དང༌། སོལ་མ་འབུམ་ཐེར་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྤྱི་སྤྱི་རྤྱིམ་འབོར་ཆེན་ཞྤྱིག་སྤྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ་དང༌། ཡང་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 
ྤྱིན་ཤར་ལོ་ཨེ་ཤ་ཡའྤྱི་ནང་ས་ཡོམ་དང༌། 
རྒྱ་མཚོ་འཁྲུགས་པའྤྱི་རང་བྱུང་གྤྱི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེའྤྱི་ནང་མྤྱི་དམངས་འབུམ་ཕག་དང༌། 
སེམས་ཅན་གངས་ལས་འདས་པའྤྱི་ཚེ་སོག་ཤོར་བ་སོགས་སྡུག་བསལ་ནང་ལྷུང་བར་སོན་ལམ་བཅས་འགོ་ཀུན་ཕན་བདེའྤྱི་དགེ་ར་
རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་དང༌། 
མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་དེ་ྤྱིན་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཆོས་ཞུ་པ་ཡོངས་ལ་རས་ཆུང་རེ་རེ་གགས་པའྤྱི་མ་གཅྤྱིག་
གྲུབ་བརྒྱའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་སྤྱིན་སྩལ་གནང་སྟེ་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོལ་ཡོད་པ་དང༌། 
ཐེངས་འདྤྱིའྤྱི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའྤྱི་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་མཁན་བ་མ་ཀརྨ་ཆོས་གགས་དང༌། 
ཨ་རྤྱི་ནྤྱིའུ་ཡོག་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གྤྱིང་གྤྱི་གནས་འཛིན་བ་མ་ནོར་ལ་བ་སོབ་ནས་བསྟན་ལ་དད་གཏོང་ཆེཝན་པོས་གཙོ་བོའྤྱི་སྤྱིན་བ
དག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ། 

བཀའ་དྲུང་ཡྤྱིག་ཚང་གྤྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས། 
ེ་ལམ་ཨེ་ཤ་ཡའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྤྱིག་ལ་ཙུན་མ་ནྤྱི་ཆུ་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་པའྤྱི་རེན་གྤྱིས་འཇྤྱིག་རྟེན་སྣོད་བཅུད་ཇྤྱི་སྙེད་ཅྤྱིག་ལ་གནོ
ད་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་མ་ཟད། 
མྤྱི་འབུམ་བརྒལ་བའྤྱི་ལུས་སོག་རེན་ལམ་དུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་འབྱུང་བའྤྱི་གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཕོག་པའྤྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་གྤྱི་མངའ་སེ་ཁག
་ཅྤྱིག་ཀང་ཚུད་པ་རྣམས་ཀྤྱི་ཆེད་གདུང་སེམས་མམ་བསྐྱེད་མཚོན་བྱེད་དུ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྤྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྤྱི་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ 
པའྤྱི་ྤྱིན་གྤྱིས་ཀྤྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྤྱི་འབབ་ཐོབ་དང༌། 
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྤྱི་སྤྱི་ཞུ་པ་རྣམ་པའྤྱི་ྤྱིན་གཅྤྱིག་གྤྱི་གསོལ་ཕོགས་འབབ་ཐོབ་ཐོབ་ཞལ་འདེབས་སུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་བསྡུ
ས་ཏེ་བཀའ་དྲུང་ཡྤྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ལྡྤྱི་ལྤྱི་དོན་གཅོད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌།ཕོགས་མཚུངས་ཕོགས་མཐའྤྱི་ས་གནས་འ
གོ་འཛིན་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་སྤྱི་ཞུའྤྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྤྱི་ྤྱིན་གཅྤྱིག་གྤྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྤྱི་འབབ་ཐོབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ
ས་བསྡུ་རུབ་ཀྤྱི་ལྔྤྱི་ལྤྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ། 
དེ་བཞྤྱིན་མང་ཚོགས་ཀྤྱི་ཁོངས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མཁན་ཡོད་རྤྱིགས་ཀང་ཆབས་ཅྤྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་བསྡུས་ཏེ་
མམན་འབུལ་གནང་དགོས་པ་དང༌། 
སྤྱི་ཞུའྤྱི་ལས་བྱེད་པའྤྱི་ཁོངས་ནས་རྒྱས་བཅད་ཞལ་འདེབས་དེ་དག་འབུལ་བོ་ཡོད་མེད་དོ་བདག་སོ་སོས་བོ་བཅད་གནང་འཐུས་བ
ཅས་ཞུ་དགོས་ཕེབས་འདུག་པའྤྱི་གསལ་བསགས་སུ། བཀའ་དྲུང་ཡྤྱིག་ཚང་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ལ། ། 

 
རོར་གྤྱིང་ས་སྐྱ་གུམ་གུ་རུ་དགོན་གྤྱི་ཆོས་བར་གསལ་བསགས། 

རོར་གྤྱིང་ས་སྐྱ་གུམ་གུ་རུ་དགོན་ནས་ཇྤྱི་ལྟར་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ 
ྤྱིན་འགོ་བའྤྱི་མགོན་དཔུང་བ་ན་མ་མཆོས་པ་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་གདུང་སས་སྐུ་བགེས་རཏ་ན་བཛྲ་རྤྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་སྐུ་འཁོར་འདྤྱི་
ག་ས་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀྤྱིན་ཆེ་སྟེ་ཟླ་གཧཅྤྱིག་ཙམ་བཞུགས་ཞག་གནང་རྒྱུའྤྱི་སལ་བཟང་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལྟར། ཕྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༥ ལོར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྤྱི་ལ་སལ་སྤྱི་ནོར་ྋགོངས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༧༠ 
ཐམ་པར་ཕེབས་པའྤྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལོ་དང༌། ལག་པར་དུ་ས་སྐྱྤྱིའྤྱི་གོང་མ་བདག་ཁྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཤྤྱིང་བྱ་དགུང་གངས་ ༦༡ 
གྤྱི་སྐུ་སེག་འཁེལ་བའྤྱི་ལོ་སོགས་བོད་ཀྤྱི་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱིའྤྱི་སད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱིས་ཐུགས་དམ་དགོངས་དོ
ན། མགོན་པོའྤྱི་བསྙེན་པ་ཚད་ལྡན་ཐོག་ཞྤྱི་རྒྱས་སྤྱིན་བསེག་དང་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་བསྟན་དག་སོག 
སོབ་དཔོན་གུ་རུའྤྱི་ཚིག་བདན་གསོལ་འདེབས་འབུམ་ཚར། 
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དེ་མྤྱིན་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་སྤྲུལ་བའྤྱི་ལ་ཁང་ཆེན་མོའྤྱི་གདན་སའྤྱི་ཕག་དེབ་ཆེན་མོར་འཁོད་པའྤྱི་སྐུ་རྤྱིམ་ཆེན་མོ། 
མགོན་པོ་དྲུག་བཅུ་མའྤྱི་གཏོར་བཟློག་མདོས་ཆེན། སྲུང་འཕྤྱིན་གཟབ་རྒྱས། ཚེ་ལ་རྣམ་གསུམ་གྤྱི་ཆོ་ག་བརྒྱ་ཚར། 
ྋརྒྱལ་བ་གོང་མ་སོ་སོའྤྱི་ཞབས་བརྟན་སོགས་སྤྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང༌། 
སབས་དེར་རོར་གྤྱིང་གུམ་ས་དགོན་དུ་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མྤྱི་དམངས་རྣམས་ལ་གདུང་སས་སྐུ་བགེས་མཆོག་ནས་གསུང་ཆོས་བཀྤྱིན་
སྩོལ་རྒྱུའྤྱི་ཁོངས། ཡྤྱི་དམ་གྤྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཆེན་རོ་རེ་ཕུར་པའྤྱི་སྟོད་ལས་དབང་ཆེན་དང་ཁྤྱིད། 
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྤྱི་རེས་སྣང་དབང་དང་ཁྤྱིད། འཕགས་པ་འཇམ་པའྤྱི་དབྱངས་ཀྤྱི་གདམས་ངག་ཞན་པ་ཞྤྱི་བྲལ་གྤྱི་ཁྤྱིད། 
འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའྤྱི་གསུང་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའྤྱི་རབ་འབྱེད་འཁྤྱིད་དང༌། 
ལམ་འབྲས་སྣང་གསུམ་དོན་འབྲེལ་གསུང་ཆོས། ནད་རྤྱིམ་ཞྤྱི་བྱེད་ཀྤྱི་དབང༌། ལ་མོ་ལོ་མ་གོན་མའྤྱི་རེས་སྣང༌། 
སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ཚེ་དབང་བཅས་བཀྤྱིན་སྩོལ་རྒྱུའྤྱི་ཞལ་བཞེས་བཀྤྱིན་ཆེ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང༌། 
དེ་རེས་རོར་གྤྱིང་ས་གནས་རྤྱིམ་སྤྱིག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཆོས་འཕེལ་གྤྱིང་ཆེས་མཏོའྤྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གེར་ཁང་དུ་ྤྱིན་ལྔ་རྤྱིང་དབང་ད
ང་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ། 
དེ་རེས་པ་ཤུ་པ་ཏྤྱི་མྤྱི་དམངས་དང་དགོན་པ་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདེབས་ཕུལ་བ་བཞྤྱིན་དཔལ་ས་སྐྱ་བསམ་སྒྲུབ་གྤྱིང་དགོན་པ་
ྤྱིན་གསུམ་རྤྱིང་དབང་དང་སྤྱིན་བསེག་འཕོ་ལུང་དང་རབ་གནས་བཅས་གནང་རྒྱུ། 
དེ་ནས་ས་ལུ་སར་དུ་ྤྱིན་གཅྤྱིག་རྤྱིང་ས་དགོན་སོབ་གྲྭར་ཕག་ནས་གཟྤྱིགས་སོར་དང་འབྲེལ་དུས་འཁོར་ལ་ཁང་དུ་མྤྱི་དམངས་ལ་
བཀའ་དབང་བཅས་བཀའ་སོབ་བཀྤྱིན་ཆེ་བའྤྱི་ཆྤྱིབས་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུ་བཅས་ཡྤྱིན། 

   
སྐུ་རྤྱིམ་དང་བསྟན་སྤྱིད་སྤྱི་རྤྱིམ་ཁག་ཚོགས་ཆེན་དུ་དཔལ་ས་སྐྱའྤྱི་གདུང་སས་རཏ་ན་བཛྲེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རོར་སོབ་
གནང་སྟེ་རྤྱིམ་པར་འབད་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
དེའྤྱི་རྤྱིང་གསུང་ཆོས་ཁག་བཀྤྱིན་སྩལ་སབས་རྒྱ་ཆེའྤྱི་མྤྱི་དམངས་རྣམས་ལ་ཕན་པའྤྱི་སད་དུ་དབྱྤྱིན་ཇྤྱི་དང༌། 
བལ་པོའྤྱི་གསུང་བསྒྱུར་གོ་སྤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྤྱི་དེ་དོན་ཐུགས་ཀོང་དུ་མངའ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
མཛད་རྤྱིམ་ཞྤྱིབ་ཕ་འདྤྱི་གའྤྱི་ཡྤྱིག་ཚང་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། འབྲེལ་གཏུགས་ཞལ་པར་ཨང་གངས་ 
༠༣༥༤།༢༣༧༤༦༡༠།༢༢༧༤༣༩༣༩༤༣༤༡༢༡༧༥༢ ས་དགོན་ཡྤྱིག་ཚང་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ལ། ། 

 
བོད་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་གསལ་བསགས་ཁག་གྤྱིས། 

༡ལོ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧྤྱི་བྷ ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྤྱིས་རང་རྤྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་སན་པའྤྱི་སོབ་སོང་དང༌། 
སྣེ་ཁྤྱིད་བཟོ་བསྐྲུན་འཆར་འགོད་སོབ་སོང་  
ཆེད་དམྤྱིགས་བསལ་ཞབས་སྟེགས་ཟུར་བཅད་གཏན་འབེབས་ཞལ་བཞེས་ཡོད་མུས་ལྟར་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ལོར་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཐོན་རྒྱུའྤྱི་རང་རྤྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་བགོས་བྱས་པའྤྱི་ཞབས་སྟེགས་སོ་སོར་
འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་རྤྱིགས་རྣམས་ནས་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྤྱི་གསལ་བསགས།   སན་པའྤྱི་སོབ་སོང་  
ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གསུམ་ཡོད་པ་ནས། 
   ༡ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ལོར་ཚན་རྤྱིག་སོབ་ཚན་ཐོག་ཐོན་པའྤྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁོ་ནའྤྱི་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གཅྤྱིག ༢ 
ཧྤྱི་བྷ ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སན་པའྤྱི་སོབ་སོང་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གྤྱིས་ཟུར་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་ཁོངས་ནས།ཀབོད་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཁབ་ཁོངས་ར་ས་བོད་ཁྤྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་མ་སུ་རྤྱི་བོད་ཁྤྱིམ་སབ་གྲྭ་གྤྱིས་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ 
༢༠༠༥ཚན་རྤྱིག་སོབ་ཚན་ངསྐྲསྐྱ་ཐོག་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཐོན་པའྤྱི་བོད་ཕྲུག་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ལོར་ཚན་རྤྱིག་སོབ་ཚན་ཐོག་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཐོན་པའྤྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་ཞབས་སྟེགས་གཅྤྱིག 
   བཟོ་བསྐྲུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སོབ་སོང་ཞབས་སྟེགས་བདུན་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ཆ་བགོས་ལྟར་ར་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ། 
   ༡ ཀམ་པ ཱུར་ཉར་བཟོ་བསྐྲུན་རྤྱིག་གནས།ཞབས་སྟེགས་གངས། གྤྱིས། ༣ འཕྲུལ་ཆ་བཟོ་བསྐྲུན་རྤྱིག་གནས།  
ཞབས་སྟེགས་གངས། གཅྤྱིག ༤ རྫས་སོར་བཟོ་བསྐྲུན་རྤྱིག་གནས།  
 ཞབས་སྟེགས་གངས། གཅྤྱིག ༥ གོག་ལས་སྣེ་ཁྤྱིད་རྤྱིག་གནས།  ཞབས་སྟེགས་གངས། གཅྤྱིག 
 ཐུགས་སྣང་དགོས་ཁག་གཤམ་གསལ། 
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༡གོང་གསལ་ཞབས་སྟེགས་ཁག་གྤྱི་མཐའ་མའྤྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་རྒྱུའྤྱི་གཞྤྱི་ར་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྤྱི་ཨང་ཐོབ་ཁོ་ནར་གཞྤྱི་བཅོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྤྱི
ན་རུང༌། འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཡྤྱིག་རྒྱུགས་ཀྤྱི་སྒྲུ་འབྲས་ཕྤྱིགས་བསོམས་ཉུང་མཐར་ཇྤྱི་དགོས་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ ༢༠༠ 
ལོའྤྱི་སོབ་ཡོན་གསལ་བསགས་ནང་གསལ་ལྟར་ར་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ། 
༢སོབ་ཕྲུག་གང་ཞྤྱིག་གྤྱིས་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་པའྤྱི་བོད་ཡྤྱིག་ཡྤྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་ཚེ་དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༥ 
འཕར་མ་སོད་རྒྱུ། ༣ ཧྤྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྤྱི་ཟུར་བཅད་སན་པའྤྱི་སོབ་སོང་ཞབས་སྟེགས་གྤྱིས་དང༌། 
བཟོ་བསྐྲུན་རྤྱིག་གནས་ཀྤྱི་སོབ་ཚན་ཁག་ལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་བདུན་སོ་སོར་མྤྱི་འགོའྤྱི་ཐག་གཅོད་ཚུད་རྒྱུགས།  
ཀྤྱི་ཨང་ཐོབ་བརེ་ཏོག་གྤྱིས་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོར་འདམས་ཀ་སོད་རྒྱུ། ༤ ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་རྤྱིགས་རྣམས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ྤྱིན་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༡༠ པའྤྱི་ཐོག་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུགས་སོད་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་ཤྤྱིང༌། 
ྤྱིན་རེས་ཚེས་ ༡༠ ྤྱིན་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ། ༥ ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་གསམ་གསལ་ས་གནས་གྤྱིས་སུ་ངེས་པ་ཡྤྱིན། ཀ 
ལྡྤྱི་ལྤྱི་དོན་གཅོད་ཁང༌། རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཁུལ་གྤྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད།  ཁ བེང་ལོར་ལོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས།  
༦ཚུད་རྒྱུགས་འབྱོར་ཐོ་སབས་སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའྤྱི་འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སྤྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་སོད་ཀྤྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་  
མྤྱིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་མེད་ཚེ་འཚང་རྒྱུགས་ནང་གྤྱི་སབས་སོད་རྒྱུ་མྤྱིན། ༧ 
ཚུད་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་རྤྱིགས་རྣམས་ནས་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ས་ཁུལ་དང་སོབ་ཚན་གང་ཐོག་
གཏོང་འདོད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
འོན་ཀང་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྤྱི་སྤྱིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་ཚེ་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་མྤྱིང་ཐོ་སོབ་སྤྱིར་འབུལ་དགོས།༨སན་པའྤྱི་སོབ་སོང་ཞ
བས་སྟེགས་ཆེད་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྤྱི་སོབ་ཕྲུག་གང་ཞྤྱིག་སོབ་སོང་ཟྤྱིན་མཚམས་ཉུང་ཐར་ལོ་ལྔའྤྱི་རྤྱིང་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་བཀོད་མངགས་ལྟར་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གྤྱི་ཁྤྱིམས་མཐུན་གན་རྒྱ་འཇོག་བོ་ཡོད་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་དགོས་པ་དང་
དེའྤྱི་འགན་ལེན་བྱེད་པོ་གཅྤྱིག་ཀང་ཡོད་དགོས་པ་ཡྤྱིན།༩ཚུད་རྒྱུགས་བཏང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་མྤྱིན་ལ
་མ་ལྟོས་པར་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ 
ནང་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་སོང་བྱེད་རྒྱུར་སོབ་ཡོན་བགོས་འགེམས་ཀྤྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་བཞྤྱིན་དོ་བདག་སོ་སོ
་ནས་དོ་ནན་གྤྱིས་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་ཡྤྱིག་ཆ་རེན་ཡྤྱིག་ཆ་ཁག་དུས་བཀག་མཐའ་མའྤྱི་ནང་ཚུད་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ངེས་འབུ
ལ་དགོས་རྒྱུ། ༡༠ 
གལ་ཏེ་འཚང་རྒྱུགས་ཨང་ཐོབ་འད་མམ་བྱུང་ཚེ་གཤམ་གསལ་མཐའ་མའྤྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་ཐབས་བང་རྤྱིམ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་
ཡྤྱིན། དང་པོ། འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཡྤྱིག་རྒྱུགས་ཀྤྱི་སྒྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་སུ་ཡྤྱིན་དེར་འདམ་ཀ་སོད་རྒྱུ་དང༌། 
དེའང་འད་མམ་བྱུང་ཚེ། གྤྱིས་པ། 
འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གྤྱིས་ཡྤྱིག་རྒྱུགས་ཀྤྱི་དབྱྤྱིན་ཡྤྱིག་སོབ་ཚན་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་སུ་ཡྤྱིན་དེར་འདམ་ཀ་སོད་རྒྱུ་དང༌། 
གོང་གསལ་བྱ་ཐབས་གྤྱིས་ཀར་འད་མམ་བྱུང་ཚེ། གསུམ་པ། 
འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་བའྤྱི་ལག་འཁེར་དུ་གསལ་བའྤྱི་སྐྱེ་ལོ་སྐྱེ་ཚེས་གཞྤྱིར་བཟུང་སུ་རྒན་པ་ཡྤྱིན་པ་དེར་འདམ་ཀ་སོད་རྒྱུ། ༡༡ 
གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་ལ་དྭོགས་འདྤྱི་ཡོད་ཚེ་ཞལ་པར་ཨང༌། ༠༡༨༩༢༢༢༢༥༧༢་༢༢༢༧༢༡ དང༌། གོག་འཕྤྱིན་  
ད་གནས་  གང་རུང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་བྱུང་བསྟུན་དྭོགས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༠༤ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༣༠ ལ། ། 
   ༢ འདྤྱི་ག་བོད་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་དང༌། པར་སྐྲུན་མཐུན་འགྱུར། སྤུས་ོ། 
རྤྱིན་མེད་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྤྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཇྤྱི་སྙེད་ཅྤྱིག་བྱུང་མུས་ཀང༌། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུ་དཔེ་དེབ་རྣམས་མ་འོངས་བོད་ཀྤྱི་སོན་ར་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རེན་འབྱུང་གཞྤྱི་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་
སྟབས། 
ད་ཕྤྱིན་སྤྱི་སེར་ཁག་གྤྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དཔེ་དེབ་འགེམས་བྱ་འཆར་ཡོད་རྤྱིགས་རྣམས་སོན་ཚུད་ནས་ཞུ་དག་ནན་ཏན་གནང་སྐྱོང
་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
སྐྱོན་ཆ་ཅན་གྤྱི་དཔེ་དེབ་ཡྤྱིན་ཕྤྱིན་འདྤྱི་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགེམས་སེལ་གནང་རྒྱུ་མྤྱིན་པའྤྱི་གསལ་བསགས་སུ། 
བོད་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ལ། ། 

 
སྃ་བྷོ་ཉའྤྱི་དགེ་ལས་ས་མྤྱིག་གསལ་བསགས། 
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སྃ་བྷོ་ཉ་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭའྤྱི་སྤྱི་ཁབ་ཡྤྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་གཤམ་གསལ་དགེ་ལས་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ཆ་རེན
་ཚང་ཞྤྱིང་ཞུགས་བོ་ཡོད་རྤྱིགས་ནས་དགོས་མཁོའྤྱི་ལག་འཁེར་ཡྤྱིག་ཆ་གཤམ་མཁོའྤྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ 
འགངས་མེད་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས 
   ཀ མཐོ་རྤྱིམ་རྒྱལ་རབས་དགེ་རྒན།  ཉུང་མཐར་  
རྒྱལ་རབས་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་གནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་པ་ལེགས་ཐོན་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ༢། 
མམ་དུ་དགེ་འོས་སོབ་སོང་གནང་བའྤྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ༣ རང་ལོ་དམའ་མཐའ་ ༢༤ དང་ ༤༠ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྤྱིག་དགོས། 
   ཁ མཐོ་རྤྱིམ་དབྱྤྱིན་ཡྤྱིག་དགེ་རྒན།  གངས་ ༡ ཟླ་རེ་ག་ཕོགས་སོར། ༥༣༢༤།༠༠ ཕོགས་རྤྱིམ་གསུམ་པ། 
༢༠༠༩།༥༠།༥༢༠༩།༨༠།༥༢༨༩།༥༦༠༩༡༡༠།༥༧༡༩།༦༡༥༩༡༤༠།༦༢༩༩།༦༨༥༩ དགོས་མཁོའྤྱི་ཤེས་ཚད་དང་ལོ་ཚད། ༡ 
ཉུང་མཐར་  དབྱྤྱིན་ཡྤྱིག་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་གནས་རྤྱིམ་གྤྱིས་པ་ལེགས་ཐོན་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ༢། མམ་དུ་  
དགེ་འོས་སོབ་སོང་གནང་པའྤྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ༣། རང་ལོ་དམའ་མཐའ་ ༢༤ དང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྤྱིག་དགོས། 
   ག ལུས་རལ་དགེ་རྒན།  གངས་ ༡ ཟླ་རེ་ཕོགས་སོར། ༤༦༡༠།༠༠ ཕོགས་རྤྱིམ་བཞྤྱི་པ། དགོས་མཁོའྤྱི་ཤེས་ཚད་དང་ལོ་ཚད། 
༡།སོབ་སོང་གནང་བའྤྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པ། ༢། རང་ལོ་དམའ་མཐའ་ ༢༢ དང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྤྱིག་དགོས། ང 
དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ།  གངས་ ༡ ཟླ་རེ་ཕོགས་སོར་ ༤༣༧༣།༠༠ ཕོགས་རྤྱིམ་ལྔ་པ། 
༤༠༩༨།༥༠།༤༢༩༨།༨༠།༤༣༧༨།༤༦༩༨༡༡༠།༤༨༠༨།༥༢༤༨༡༤༠།༥༣༨༨།༥༩༤༨ དགོས་མཁོའྤྱི་ཤེས་ཚད་དང་ལོ་ཚད། ༡ 
མཐོ་སོབ་ཐོན་ཞྤྱིང་གྲུབ་འབྲས་ཨང་རྤྱིམ་གྤྱིས་པ་ཅན། ༢།  དཔེ་མཛོད་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་བའྤྱི་ལག་འཁེར་ཡོས་པ། ༣། 
རང་ལོ་དམའ་མཐའ་ ༢༠ ༢༠ དང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་པ་ཞྤྱིག་དགོས། ཅ སན་ཞབས་པ།  གངས་ ༡ ཟླ་རེ་ག་ཕོགས་སོར། 
༤༦༡༠།༠༠ ཕོགས་རྤྱིམ་བཞྤྱི་པ། ༤༣༢༦།༥༠།༤༥༢༦༨༠།༤༦༠༦།༤༩༢༦༡༡༠།༥༠༣༦།༥༤༧༦༡༤༠།༥༦༡༦།༦༡༧༦ 
དགོས་མཁོའྤྱི་ཤེས་ཚད་དང་ལོ་ཚད། ༡། 
འཛིན་རྤྱིམ་བཅུ་གཧྤྱིས་ཐོན་ཞྤྱིང་སན་ཞབས་སོབ་སོང་ལོ་གསུམ་གནང་བའྤྱི་ལག་འཁེར་ཐོག  ཅན། ༢། རང་ལོ་དམའ་མཐའ་ 
༢༠ དང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞྤྱིག་དགོས། ཟུར་བརོད། 
གོང་ཞུས་སན་ཞབས་ཁོ་ན་ལས་དེ་མྤྱིན་འཕོ་ལས་ཁོངས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐལ་མེད་པ་ཞུ། 
གོང་གསལ་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་སུ་ཚང་དགོས་པའྤྱི་ཆ་རེན། ༡། 
ཚད་ལྡན་སན་ཁང་གང་རུང་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ངོས་སོར་ལག་འཁེར། ༢། 
བོད་མྤྱིའྤྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྤྱི་འད་བཤུས་སུ་དཔང་མཆན་འཁོད་པ། ༣། 
བོད་མྤྱིའྤྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྤྱི་འད་བཤུས་སུ་དཔང་མཆན་འཁོད་པ། ༤། 
སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁེར་འད་བཤུས་སུ་དཔང་མཆན་འཁོད་པ། ༥། 
ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཁག་དང་བརྒྱ་ཆའྤྱི་ཨང་ཤོག་གྤྱི་འད་བཤུས་སུ་དཔང་མཆན་འཁོད་པ། 
དགེ་ལས་གསར་ཞུགས་རྣམས་སུ་ག་ཕོགས་ཙམ་མྤྱིན་པར་དེ་མྤྱིན་མཐུན་རེན་ཁག ༡། བགེས་ཡོལ་མཐུན་རེན། ༢། 
ཞབས་ལོའྤྱི་གཟྤྱིགས་གསོལ། ༣། གསོག་དངུལ་མཐུན་རེན། ༤། གཞུང་དོན་ཆེད་རེན་ངན་བྱུང་རྤྱིགས་ལ་གུན་གསབ་མཐུན་རེན། 
༥། སན་དོད་ཀྤྱི་མཐུན་རེན། ༦། རང་གྤྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཡོན་དང་སོབ་འཇུག་གྤྱི་མཐུན་རེན་བཅས་ཡོད། མཆན 
གོང་ཞུས་དགོས་མཁོའྤྱི་ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཚེ་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐལ་མེད་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 
   སྃ་བྷོ་ཉ་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭའྤྱི་སྤྱི་ཁབ་ཡྤྱིག་ཚང་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ལ། །  

 
བོད་གཞུང་ཆོས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་གསལ་བསགས་ཁག་གྤྱིས། 

༡ ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའྤྱི་སྐུའྤྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་ཚོགས་ཆུང་གྤྱི་བཀའ་འབྲེལ་བཞྤྱིན། 
སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ལོར་ཕྤྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་བདུན་བཅུར་ཕེབས་སབས་བཀྤྱིན་རེས་དན་གྤྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་དབུས་སུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་
དང༌། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ 
ྤྱིན་བཞུགས་སར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྤྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོ་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞྤྱིས་བྱེས་ལ་མྤྱི
་ཡོགྷྤ྄ས་ཀྤྱིས་སོལ་དཀར་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་འཁོར་ལོའྤྱི་ཆོ་གའྤྱི་སོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། 
རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། 
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ཕྤྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྤྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་སོལ་དཀར་གྤྱི་གཟུངས་སགས་འབུམ་བདུན་ཅུ་ལག་གནད་དུ་སྤྱིན་པ
་གསོག་སྒྲུབ་ཀྤྱིས་བརྟན་བཞུགས་ྤྱིན་ྋརྒྱལ་བ་དགེས་པའྤྱི་མཆོས་སྤྱིན་དུ་སྒྲུབ་ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པས། 
བོད་མྤྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་གཟུངས་སགས་ཇྤྱི་གསོག་གྤྱི་ཞལ་གངས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའྤྱི་སྒྲུབ་ཐོ་འདྤྱི་ལས་སུ་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༣༠ སོན་འབུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཆོས་རྤྱིག་ཁུངས་ནས་ཕྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ལ། ། 
   ༢ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ འཁོད་རྒྱལ་བའྤྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། 
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་བོད་མྤྱིའྤྱི་སྤྱི་མཐུན་གྤྱི་བསོད་ནམས་གོང་མཐོར་སེལ་སད་འཆར་གཞྤྱི་དང་ལྡན་པའྤྱི་རྣམ་
དཀར་ཚོགས་བསགས་ཀྤྱི་བྱ་བ་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྤྱིག་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། 
རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྤྱི་ཤྤྱིང་ཕོ་སེལ་གྤྱི་ལོ་འདྤྱི་ས་སོལ་བཞྤྱིན་བོད་མྤྱིར་གལ་གནང་ཆེ་བའྤྱི་ལོ་ཚིག་ཁད་པར་ཅན་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འ
ཛིན་གྤྱིས་ཤྤྱིང་སེལ་ལོའྤྱི་ནང་ཆོས་ཕོགས་ཀྤྱི་དུས་ཆེན་ཁག་ཚང་མར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྤྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་ནས་མམ་རུབ་ཀྤྱིས་སྤྱི་ནོར་
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྤྱི་སྐུའྤྱི་གསང་བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་འགལ་རེན་གྤྱི་རྤྱིགས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མྤྱི་བཞེས་པར
་ཞབས་ཟུང་སྤྱིད་མཐར་བརྟན་ཅྤྱིང་ཐུགས་ཀྤྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་བགེགས་མེད་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། 
བོད་ལོངས་བསྟན་པ་ཆབ་སྤྱིད་དང་སྐྱེ་འགོ་བདེ་ཐབས། 
ལག་པར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སྤྱིད་བྱུས། 
ཆོལ་གསུམ་བོད་ལོངས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་རང་སྤྱིད་རང་སྐྱོང་གྤྱི་གནས་བབས་ཚད་ལྡན་ཞྤྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་གྤྱི་ལས་རྤྱི
མ་འདྤྱི་ལ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་བར་ཆད་ཀྤྱིས་མྤྱི་བརྫྤྱི་བར། 
ྋགོང་ས་མཆོག་གྤྱི་དགོངས་གཞྤྱི་དང་མཐུན་པར་འཕལ་མྱུར་འགོ་འཛུགས་ལམ་ལོང་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྤྱིགས་ཏེ་མཐུན་ཚོགས་གསོ
ག་རྣམ་དཀར་ཞབས་ཞབས་རྤྱིམ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞྤྱིག་སྒྲུབ་རྒྱུའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་འཆར་གཞྤྱི་རེའུ་མྤྱིག་ནང་གསལ། 
ཚེས་གངས་སོ་སོར་སབས་བབ་ཞབས་རྤྱིམ་བོད་མྤྱི་སེར་སྐྱ་རྒན་བྱྤྱིས་ཡོངས་ནས་ས་ཆོས་སུ་མ་སོང་བར་གནད་སྤྱིན་འབད་སྒྲུབ་དགོ
ས་རྒྱུ་དང་སྒྲུབ་ཐོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ འགངས་མེད་འབུལ་དགོས་ཞེས་གསལ་བ་བཞྤྱིན་གནང་ཕོགས་དང༌། 
འཆར་གཞྤྱི་ནང་གསལ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ྤྱིན་ཞབས་རྤྱིམ་ཡོངས་རྫོགས་གངས་གསོག་གྤྱིས་མཇུག་སོམས་འཁེལ་བས་གནས་མཆོག་རོ་གདན་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེ
ན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྤྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྤྱི་དང༌། 
གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྤྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ལན་འཛོམས་ཀྤྱིས་མཇུག་བསོམས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། 
གོང་ཚེས་ྤྱིན་གྤྱི་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཐོག་ྤྱིན་རྒྱ་དུས་གཅྤྱིག་ཏུ་ས་གནས་སོ་སོར་མཇུག་བསོམས་མཆོད་འབུལ་གྤྱི་གོ་སྤྱིག་གྤྱིས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྤྱིས་ྋརྒྱལ་བའྤྱི་སྐུ་ཕྱྭ
་དང༌། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཐབས། བོད་རྒྱ་ཞྤྱི་མོལ་གྤྱི་ལས་རྤྱིམ་འདྤྱི་ལ་ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་བར་ཆད་ཀྤྱིས་མྤྱི་བརྫྤྱི་བ། 
དེ་བཞྤྱིན་ེ་ཆར་སུ་ན་མྤྱི་ཆུ་ཡོམས་གྤྱིས་འཇྤྱིགས་པ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྟེ་ལོ་ཨེ་ཤ་ཡ་ཁུལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཡུལ་མྤྱི་འབུམ་
ཕག་བརྒལ་བ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་དེ་དག་གྤྱིས་གཙོས་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་འདས་ཚད་རྣམས་ཀྤྱི་ཚེ་རབས་ཕེང་བར་བྱས་བསག
ས་སྤྱིག་སྤྱིབ་མ་ལུས་བྱང་ཞྤྱིང་དག་ནས་མངོན་མཐོའྤྱི་རྟེན་བཟང་རྤྱིམ་བརྒྱུད་བ་མེད་རྫོགས་བྱང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང༌། 
ད་ལྟ་འཚོ་བཞྤྱིན་པ་ནང་མྤྱི་ེ་འབྲེལ་ལྟོས་བཅས་ཀྤྱི་ཚེ་བགེགས་བར་ཆད་མྤྱི་འདོད་ེར་འཚེ་ཅྤྱི་མཆྤྱིས་རང་སར་ཞྤྱི་གནས་བདེ་ལྡ
ན་རྤྱིང་པོར་འཚོ་བ་དང༌། 
ཆོས་མཐུན་ཡྤྱིད་བསམ་ལྟར་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པ་བཅས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་དམྤྱིགས་ཐུགས་སོན་དང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་གཟབ་རྒྱས་གནང་
དགོས་བཅས། བོད་གཞུང་ཆོས་རྤྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ལ། ། 

 
 
 

 

 


