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ཤགིོ་ཆེགོས་ནས་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྐྱདི་སྡུགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་མྱོངས་ཡདོ། 



3
དའེི་ིའིབྲས་བུར་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་པོ་དང༌། 

དབང་ཤདེ་ཀྱིསི་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་བའི་ིཐེབས་ལམ་

ད་ེདགོ་རང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིམའིི་ིགོཤསི་ཀར་མ་རན་པོ་ཞིིགོ་

ཏུ་གྱུར་ཡདོ། 
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འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་མ་ཟད། དམར་པོ་ོམནི་པོའི་ིབཙོན་

པོོས་དབང་ཤུགོས་འིཛིན་མཁོན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོོར་ཡང་དེ་

བཞིནི་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེདགོ་ན་ིའིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ི

ཆེ་ནས་འིཕེལེ་ཕྱོོགོས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་རདེ།

རང་རེ་བོད་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་གོནས་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་

གོནས་སྟངས་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིདབང་ཤུགོས་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱིིའིི་གོནས་ཚུལ་འིཕེོ་

འིགྱུར་འིགྲོ་ོསྟངས་དེ་བོད་དོན་ཐེོགོ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོའིི་ཕྱོོགོས་

སུ་འིགྱུར་བཞིནི་ཡདོ་པོས་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ར་ེབ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབ་

ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ཆེ་མ་ིདང་མའིིི་འིབྲལེ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་དྲེང་

བདནེ་གྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་འིགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱེས་ན་གོཡ་ོའིགུལ་ཐེབེས་ཐུབ་

པོའི་ིར་ེབ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིདང་མའིི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་
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ནས་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིིས་འིགྲོེལ་བརྗེོད་བྱེས་ཏེེ་མིའིི་བསམ་

བློ་ོདང༌། འིབྲེལ་བར་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་དཔུང་ཆེེ་ཆུང་

དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེ་ཆུང་གོི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོར་བདེན་པོ་ཡོད་

མདེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཐེད་ལ་ོར་ེལས་ལ་ོརེ་ར་ེབ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོི་ཡདོ་སྟབས། ཚོང་མས་

རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁོ༽ འིདས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། སྔར་ལྷགོ་འིབད་

བརྩིནོ།

དནོ་ཚོན་དང་པོ།ོ ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུའི་ིརངི་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། དེ་བཞིིན་བོད་སྤྱིི་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ཚོང་མའིི་ནང་སྐྱོན་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད། 

ཡིན་ནའིང་བརྒྱ་ཆེ་བསྡུར་ན་གྲུབ་འིབྲས་དང་ལེགོས་ཆེ་མང་བ་

ཡོད། དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་ོསྣང་བ་དགོ་ནས་བཤད་པོ་ཞིིགོ་མིན། ང་

ཚོོས་བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ནས་རྒྱ་གོར་

བ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གྲོོགོས་པོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལས་རིགོས་

སོ་སོའི་ིམཁོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེེད་དུ་གོདན་ཞུ་བྱེས་ཏེེ་སྐད་ཆེ་

འིདྲེ་ིབ་དང༌། བསམ་འིཆེར་བསྡུ་བ། སློབོ་སྟནོ་ཉིན་པོ་སོགོས་ཀྱི་ི

སྐབས་སུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་
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བ་གོཞིན་དང་དགོ་མི་འིདྲེ་བར་ལས་དོན་བྱེེད་སྟངས་ཡགོ་ཐེགོ་

ཆེདོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱིང་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་འིདུགོ་ཅསེ་

བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ཕེན་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་གོཞི་ིརྩི་ཚུགོས་ཏེ་ེཡདོ་

པོ་འིད་ིམ་རྩིར་བཞིགོ་ནས་ད་དུང་ནུས་པོ་བཏེནོ་ཏེ་ེཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོ

ཐེབས་འིབད་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ང་ཚོ་ོལྔ་

བཅུ་ང་དགུ་ལ་ོརྒྱ་གོར་དུ་འིབྱེརོ་ནས་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ནང་ང་ཚོརོ་

བདནེ་པོ་ཡདོ་པོ་འིདསི་རམི་པོས་ཁོ་གྲོགོས་ནས་ནུས་པོ་ཐེནོ་གྱི་ི

རེད་བསམ་པོ་ལས། བསམ་བློོའི་ིནང་གོོ་རིམ་འིགྲོིགོས་པོོ་ཞིིགོ་

འིཆེར་གྱིི་མེད་ནའིང་བདེན་པོ་དང༌། མིའིི་སེམས་ཤུགོས་ཁོ་ོནར་

ར་ེབ་བཅལོ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རདེ། ད་ཆེ་ལ་ོསུམ་ཅུ་འིགྲོ་ོ

སྐབས་ས་ོསོའི་ིཉིམས་མྱོོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིདི་བྱེས་ན་འིདི་ཡོང་གོི་

རེད་སྙམ་པོའིི་ཕྲན་བུ་ཚོོད་ཐེིགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས་ཚོང་

མས་ལྷགོ་པོར་དུ་འིབད་བརྩིོན་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་

གོལ་ཆེརེ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོ༽ འིགོན་འིཁུར་མཉིམ་ལནེ་དང་། སྐབས་དནོ་ཚོགོས་

ཚུད།

དནོ་ཚོན་གོཉིསི་པོ། སྤྱི་ིཔོའི་ིལས་ཀར་ཚོང་མས་ཁུར་མཉིམ་ལནེ་
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བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱིི་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་རྩི་དོན་ཆེབ་

སྲིིད་རང་དབང་གོི་བདེན་དོན་རྩིོད་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་བབས་ཀྱིི་ཡོད་ན་

ཡང༌། དངསོ་སུ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། སློབོ་

གྲྭ་ཆེེ་ཆུང་གོི་ལས་ཀ ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ དེ་མིན་

ལས་རིགོས་སྣ་ཚོོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། སོ་སོར་

སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་སྤུས་དགོ་

པོ་ོདང༌། ཚོགོས་ཚུད་ཕྱོི་ནང་ང་ོལྐོོགོ་མེད་པོ་བློ་ོགོདེང་འིཁོེལ་བ་

ཞིིགོ་བྱེས་ན། དེ་དགོ་གོི་ནུས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱིི་སྤྱིི་དོན་

ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོད་པོས་ཚོང་མས་སྤྱིི་དོན་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེ་རྒྱུ་

ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

སྐབས་ར་ེས་ོསའོི་ིང་ོགོདངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལྷདོ་གོཡངེ་བཏེང་སྟ་ེཁོ་

ནས་བརྒྱ་བཤད་སྟངོ་བཤད་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དསེ་

ཕེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ མཐེར་ཐུགོ་གོ་ིདམིགོས་ཡུལ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེབསྒྲུབ་

སྐབས་གོམོ་པོ་རམི་བགྲོདོ་དང༌། ལས་རིགོས་སྣ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་

ནས་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ལས། བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིབདནེ་དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིལས་

ཀ་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་མེད། ཆེེ་སར་བསམ་བློོ་གོཏེོང་ཁུལ་གྱིིས་

ཆུང་ས་ཚོགོས་ཚུད་མེད་པོར་སྡེོད་མཁོན་རིགོས་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་

དེ་སྐྱོན་རེད། དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ཡང་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ས་ོ

སོའི་ིང་ོགོདོང་གོི་ལས་ཀ་རྣམས་ཚོགོས་ཚུད་བྱེས་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་
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མཉིམ་རུབ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིཐེད་བསམ་བློའོི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིའིདང་བ་ཡངོ་གོ་ིམདེ་དམ་སྙམ། 

བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་སོ་སོར་སྐབས་སུ་བབས་

པོའི་ིལས་འིགོན་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར། སམེས་ཁུར་བློངས་ཏེ་ེ

གོང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེར་མི་གོ་ོབཅད་ནས་འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཚོང་མས་ད་བར་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱེས་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་

དུང་ཚོང་མས་སམེས་ཁུར་བློང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། རྙེགོོ་དྲེ་མ་

ལྷགོས་ན་ལས་ཀ་གྲོ་འིགྲོིགོས་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་མ་ིའིགྲོིགོས། ང་

ཚོོར་བྱེས་རྗེེས་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཞིབས་

འིདྲེནེ་མ་ཞུས་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དསེ་འིགྲོིགོས་པོ་ཞིིགོ་མནི། 

ཡང་རགིོས་ཁོ་ཤས་ནས་རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་པོའོི་ིལས་ཁུངས་དང་

བསྡུར་ན་ང་ཚོ་ོཡགོ་གོི་རེད་ཤོད་མཁོན་ཡོད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེ་

འིདྲེ་ཡནི་ལས་ཆེ།ེ ཡནི་ན་ཡང་རྒྱ་གོར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ས་ོས་ོརང་དབང་གོི་ལུང་པོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ལས་ཀ་

ཕྲན་བུ་སྤྱིི་ཟོམ་འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་ན་ཐེབས་སྡུགོ་ཡིན་ཀྱིང་དེ་ཙོམ་

གྱིསི་ཐེལ་ཆེ་དང་ཡ་ཡུད་འིགྲོ་ོརྒྱུ་མདེ། ང་ཚོ་ོརང་ཡུལ་བྲལ་ནས་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། གོཞི་ིནས་བདནེ་མཐེའི་

ཞིགིོ་གོསལ་བའི་ིདཀའི་ལས་རྒྱགོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཡནི་པོར་བརྟནེ། 

ལས་དནོ་ལ་སྣང་ཆུང་ཟམོ་འིཇགོོ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲོགིོས་
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པོས། བྱེས་རྗེསེ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང༽ རང་སྲིོགོ་འིབནེ་བཙུགོས་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིམ་ི

རབས།

དནོ་ཚོན་གོསུམ་པོ། བདོ་པོའི་ིརྩི་ོདནོ་སྐརོ། རྩི་བའི་ིཆེ་ནས་བདོ་སྤྱི་ི

པོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོས་གོཞིསི་

བྱེེས་བོད་མི་ཐུན་མོང་ལ་འིགོན་ཁུར་ཡོད། གོཙོ་ོབ་ོགོཞིིས་ལུས་

མི་མང་རྣམས་ནི་ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་

ཤེས་གོསལ་རེད། མདོར་ན་རང་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ནས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོ་ཚོ་ོཡང་

སྤྱིིར་བཏེང་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད། ང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེེས་གོཉིིས་ཕེན་ཚུན་

རྟནེ་འིབྲལེ་ལྟསོ་གྲུབ་ཡནི་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོ་ོབྱེསེ་འིབྱེརོ་ཡདོ་པོ་

ཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་སྟངས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། བདོ་ནང་ཁུལ་

གྱིི་མི་མང་བློོ་ཕེམ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོཞིིར་སོང་ན་མི་

འིགྲོིགོས། ཡང་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེེན་པོས་འིདི་ཁུལ་

གྱིི་བསམ་བློོར་འིཕེར་ཆེགོ་གོི་འིགྱུར་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། 

གོཞིིས་ལུས་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ལ་བློ་ོགོཡེང་བྱེེད་དགོོས་

པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ང་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ི
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ན་ིརྒྱུ་མཚོན་དང་གོཟ་ིབརྗེདི་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ང་རང་སྒོརེ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་དུས་ཚོོད་སྡུགོ་ཤོས་ཤིགོ་གོི་སྐབས་ལ་སྐྱེས་པོ་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ན། མིའིི་

མི་ཚོེའིི་དགོོས་དོན་སྙིང་པོ་ོདོན་ཕེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་མི་

ཚོའེི་ིསྙངི་དནོ་ཚོང་བ་རདེ། དུས་ཚོདོ་བཟང་པོའོི་ིའིགོོ་མ་ིཚོ་ེསསོ་

དལ་དུ་འིཁྱིོལ་བ་དེར་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་མི་ཚོེ་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་པོ་

ལྟ་བུ་རེད། དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་སྐབས་སྐྱེས་པོའིི་མི་ལུས་

འིདིས་མི་གོོ་བཅད་དེ་མི་ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། 

མ་ིལུས་ཐེབོ་པོའི་ིགོ་ོཆེདོ་པོ་རདེ། མ་ིཐེགོོ་གོངོ་མས་སྤྱི་ིཔོའི་ིལས་

ཀ་འིཐུས་ཤོར་སོང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཆེགོ་ཆེེ་ཉིམ་ང་ཚོང་མ་ང་ཚོོའིི་

མི་ཐེོགོ་འིདིར་སྨོིན་པོ་རེད། བོད་ནང་གོཏེོར་བཤིགོ་ཉིམས་ཆེགོ་

བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ་བོད་ཀྱིི་མི་རབས་ནང་

ནས་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་ཐེབས་སྐྱ་ོཤོས་དང༌། ཁོགོ་ཤོས། སྡུགོ་

ཤོས་བཅས་ཆེགོས་པོ་རེད། དེར་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བསམ་བློ་ོ

བཏེང་ན་གོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི། 

ང་ཚོ་ོདཀའི་ངལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་དང་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་

མཁོན་གྱིི་མི་ཐེོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཚོང་མས་དཀའི་ངལ་དང༌། 

འིགོལ་རྐྱེནེ་རྣམས་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོཞིའིི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ལ་མ་བཏེང་

བར། སམེས་ཤུགོས་གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་ཐེབས་སུ་རྐྱེནེ་ངན་
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གྲོོགོས་སུ་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརེད། དེ་ལྟར་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡིན། གོཞིི་ནས་མིའིི་གོཤིས་ཀར་ཁོ་ཆེགོ་

སྣ་རལ་གྱི་ིསྐྱདི་སྡུགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་མྱོངས་ན་མ་ིད་ེམཁྲེགེོས་སུ་འིགྲོ་ོ

བ་དང༌། མི་སོས་དལ་ངང་སྐྱིད་ལང་ཤོར་བ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དཀའི་

ལས་རྒྱགོ་མི་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོནི་དཀའི་ངལ་

མང་པོའོི་ིནང་འིཚོར་ལངོས་བྱེས་པོའི་ིམ་ིརབས་ཤགིོ་ཡནི་སྟབས། 

བསམ་བློོ་ཡགོ་པོོ་གོཏེོང་ཤེས་ན་མིའིི་ནུས་པོ་གོཞིི་ནས་གོསལ་

ཐུབ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཡདོ་པོས། ཚོང་མས་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟ་ེ

ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལུས་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ནས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེརྣམས་ལ་ང་ཚོསོ་རྟགོ་ཏུ་རྗེསེ་དྲེན་བྱེདེ་

དགོསོ། ད་ེཡང་ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ནས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ི

ཐེོགོ་ནས་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། ཉིིན་རེའིི་ཁོ་ཏེོན་དགོེ་

སྦྱོོར་མ་ཎི་ཚོིགོ་གོཅིགོ་ལས་མེད་ཀྱིང་ཁོོང་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་བསྔོས་

ནས་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་

ཕྱོི་རྒྱལ་བ་མང་པོོས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རིམ་པོས་གོསལ་པོོ་

རྟགོོས་ཏེ་ེབདོ་པོའི་ིའིཐེབ་རྩིོད་འིད་ིདགོ་བདནེ་ཡནི་པོ་དང༌། བདོ་

པོ་ཚོ་ོདཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའི་ིནང་ལྷུང་བའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

མཐེོང་ནས་བོད་པོར་ཤ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 
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ཁོོང་ཚོོས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེས་ཏེེ་ཁོོང་ཚོོར་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཡོང་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་ཁོར། རྒྱ་མིར་བསྟུན་ན་ཁོེ་

བཟང་ད་ེབས་ཆེ་ེབ་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་མ་ིརགིོས་དང༌། གོམོས་གོཤསི། ཤསེ་རགིོ ཆེསོ་ལུགོས་

བཅས་འིདྲེ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མིའིི་བརྩིེ་བ་ཞིེས་པོ་འིདི་མིའིི་

རགིོས་ཚོང་མར་ཡདོ། བརྩི་ེབའི་ིབསམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཉིམ་ཐེགོ་ལ་

རགོོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེམའིི་ིགོཤསི་ཀ་ཡནི། ད་ེའིདྲེའི་ིགོཤསི་ཀ་དང༌། 

བརྩི་ེབ་ན་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་ཡནི་སྟབས་མ་ིརགིོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོ

རྒྱུའི་ིརྨང་གོཞི་ིཆེགོས་ཡདོ། འིཛམ་གླིངི་ཐེོགོ་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་ན་ིབརྩི་ེ

བར་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བའི་ིརྟགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོ་ོད་

ལྟའི་ིམ་ིཐེགོོ་རྐྱེནེ་ངན་རུ་འིཛངིས་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ཤ་ཚོར་བརྟནེ་

ནས་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེདགོ་ཤནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་

ཚོ་ོབདོ་པོས་ཁོངོ་ཚོརོ་རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིཕེན་སྦྱོར་བྱེདེ་དགོསོ་མདེ་ལ། 

བྱེདེ་ཐུབ་ཐེབས་ཀྱིང་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཁོངོ་ཚོའོི་ིབཀའི་དྲེནི་རྣམས་

དྲེན་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཅ༽ ལ་ོརྒྱུས་འིབྲ་ིརྩིོམ་དང་། དངསོ་དནོ་འིགྲོལེ་བཤད།

གོལ་འིགོངས་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ལ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་རྣམས་

ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ལ་གོསལ་བཤད་བྱེ་རྒྱུ་དེ་སྐབས་བབས་ཀྱིི་ལས་
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འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། ན་ནིང་ནས་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་དེ་

སྔ་ཕེན་ཆེད་ང་ཚོསོ་སྐྱདི་སྡུགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་མྱོངས་པོ་དང༌། བདོ་

ནང་གོཏེོར་བཤིགོ་མནར་གོཅོད་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་གོང་དང་གོང་

བྱུང་བ་རྣམས་བོད་ཡིགོ་ཐེོགོ་ལོ་རྒྱུས་གོང་མང་འིགོོད་ཐེབས་བྱེ་

རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚོའེི་ིནང་ལ་ོརྒྱུས་

བྱུང་མ་ཐེགོ་ཡནི་སྟབས་ཤདོ་རནི་དང་བྲསི་རནི་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

མཐེོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ལོ་གོཅིགོ་སོང་གོཉིིས་སོང་གོིས་གོནས་

ཚུལ་ཤསེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཇ་ེཉུང་དུ་སངོ་སྟ་ེཐེ་མ་དའེི་ིདུས་ད་ེའིདྲེ་

བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་རགོས་རམི་ཙོམ་ལས་ཞིབི་ཕྲའི་ིགོནས་ཚུལ་སུ་

ལའིང་བཤད་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་

པོར་བརྟེན། བོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཡིགོ་ཐེོགོ་ལ་བཞིགོ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ད་ེབཞིནི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་ལ་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གོནས་ཚུལ་བཤད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་བདོ་སྤྱི་ིཔོ་སྨོསོ་ཅ།ི བདོ་མ་ིསྒོརེ་ས་ོསའོི་ི

ངསོ་ནས་ཀྱིང་ཚོངོ་དང༌། ལྟ་སྐརོ། གོཉིནེ་འིཕྲད་སོགོས་སུ་འིགྲོ་ོ

སྐབས་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་ཤདོ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་རྒྱར་མ་ི

དགོའི་བ་དང་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གོལ་ཏེེ་བོད་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོི་

ཡུལ་དུ་ཕྱོིན་ནས་ཁོོང་ཚོོར་བརྙེས་བརྐོོ་བྱེས་ན། དངོས་གོནས་

རྒྱ་མ་ིརགིོས་དང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་རདེ། ང་ཚོསོ་ད་ེལྟར་
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བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་སྙམོ་ཆུང་བྱེས་ནས་ཁོ་ཁུ་

སམི་པོརོ་སྡེདོ་སྐབས། རྒྱ་མ་ིཚུར་ཡངོ་ནས་སྡེདོ་བཟདོ་མ་ིབད་ེབ་

བཟསོ་ཏེ་ེབསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའི་ིགོཏེརོ་བཤིགོ་བཏེང་བར་

བརྟནེ། ང་ཚོསོ་སྐད་མ་ིརྒྱགོ་མཐུ་མདེ་བྱུང་བ་རདེ། དུད་འིགྲོ་ོཞིགིོ་

ཡནི་ཀྱིང་རྡུང་རྡེེགོ་བཏེང་ན་སྐད་རྒྱགོ་པོ་ཆེསོ་ཉིདི་རདེ། ང་ཚོ་ོན་ི

མ་ིཡནི་སྐབས་ཚུར་རྡུང་རྡེགེོ་བཏེང་ན་སྐད་ངན་ཤརོ་བ་ཆེསོ་ཉིདི་

རདེ། ང་ཚོསོ་དནོ་མདེ་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བདེན་དོན་འིདི་དགོ་རྒྱ་མི་སྒོེར་ཞིིགོ་ལ་ཡིན་

ཀྱིང་ངསེ་པོར་གོསལ་བཤད་བྱེདེ་དགོསོ། བར་ལམ་ནས་བདོ་པོའི་ི

བདནེ་དནོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ཡགིོ་ཐེནོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ་བཤད་ཡདོ། དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོསར་འིགྱུར་ཁོགོ་དྲེང་

བདེན་ཡོང་བ་དང༌། གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་གོསར་འིགྱུར་འིཕྲལ་

འིཕྲལ་ཐེོན་ཐུབ་པོ། རྩི་བའིི་མི་མང་གོི་རང་དབང་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་

དགོསོ་པོའི་ིལས་འིགུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་པོའི་ི

བདནེ་དནོ་རྒྱ་ཡགིོ་ཐེགོོ་གོང་མང་ཐེནོ་ཐུབ་པོའི་ིརྒྱུ་ཆེ་གྲོ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་

ཐུབ་ན། རམི་པོས་དངསོ་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ཀྱིི་ཁྲེོད་དུ་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ང་ོསྤྲོོད་

གོསལ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐབས་ཇེ་བཟང་ཇེ་བཟང་དུ་འིགྲོོ་གོི་

འིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 
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ཆེ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ཞི་ིབའི་ིཐེབས་ལམ།

དནོ་ཚོན་བཞི་ིཔོ། བདོ་རྒྱའི་ིབར་སྐད་ཆེ་ཤདོ་རྒྱུའི་ིགོནས་སྟངས་

སྐརོ། རྒྱ་མ་ིདང༌། བདོ་པོ་ཞིསེ་ཤདོ་སྐབས་གོཙོ་ོབ་ོསྟབོས་ཤུགོས་

དང༌། དེ་མིན་ང་ོཚོ་ཁྲེེལ་གོཞུང་ཆེེ་ཆུང་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་རྒྱ་མིར་གོདོང་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་དཀའི་

ངལ་དང་རྙེོགོ་དྲེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོོས་གྲོི་མེ་མདར་བརྟེན་

ནས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་མི་རུང༌། 

དེ་ནི་རྒྱུ་མཚོན་རྟོགོ་དཔྱོོད་མ་བྱེས་པོར་འུ་ཐུགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིགོོ་བསམ་བློརོ་ངར་ཤ་སློབེས་པོ་ཙོམ་ཞིིགོ་རདེ། 

གོཅགིོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་བདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིཁོགོ་

གོཅགིོ་གོསི་བདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདམགིོས་བསལ་

རྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་ན།ི དངེ་སང་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ི

ལུང་པོ་དང༌། མ་ིརིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་པོའི་ིནང༌། མཐེའི་ཅགིོ་

ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིཐེབས་ལམ་བརྒྱུད་ད་ེརྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིབདོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དམིགོས་བསལ་ཅན་ངོ་མཚོར་སྐྱེ་འིསོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། འིད་ིལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་

དུ་ཡངོ་དགོསོ། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིལ་ཕེན་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་

དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན་ང་
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ཚོསོ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཐེབས་

ཤསེ་བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

གོཉིསི་ནས་ང་ཚོསོ་དྲེགོ་པོའོི་ིལམ་ལ་བསྐྱདོ་ན་རྒྱ་མ་ིརྣམས་བྱེདེ་

བད་ེཔོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། དཔོརེ་ན། ད་རསེ་ལྷ་སར་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

སྐབས་རྒྱ་མའིི་ིཚོགོས་པོར་ནང་རྣམ་འིགྱུར་གོང་བསྟན་ཡདོ་དམ་ཞི་ེ

ན། སྐྱགོ་རྫུན་གྲོལ་བསྒྲིགིོས་ནས་བདོ་པོས་མ་ེམདའི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེས་

བྱུང་ཟེར་བ་དང༌། བོད་པོའིི་ནང་མེ་མདའི་ཡོད་པོ་མང་པོ་ོའིདུགོ་

ཟེར་བ། ཟ་ཁོང་དང་ཁྲེོམ་རྭ་གོཏེོར་བཤིགོ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཟེར་

བ་སོགོས་འིཚོེ་བའིི་རྣམ་པོ་ལྷགོས་ཚུལ་རྫུན་བཟ་ོཚུན་ཆེད་བྱེས་

ནས་དྲེགོ་པོོའི་ིཁྲེིམས་གོཞིི་ལགོ་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་ཞིེས་ཤོད་ཀྱིི་

འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་རེད། མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ཐེོགོ་བསྐྱོད་ན། དེ་ལ་ལམ་སང་མེ་མདའི་བེད་སྤྱིོད་

བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁོགོ་པོ་ོཡིན། བོད་པོས་དྲེགོ་པོོའི་ིཐེོགོ་བསྐྱོད་ན་དེ་

ལ་རྒྱ་མསི་ལན་སློགོོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོཡནི། བདོ་པོས་མཐེའི་གོཅགིོ་

ཏུ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིལམ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་

བསྐྱོད་ན། གོཞིན་དགོ་མ་བྱུང་རུང་རྒྱ་མི་ཁོ་སྐྱེངས་པོ་ོཞིིགོ་བཟ་ོ

ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དུས་ཚོོད་སྙུགོས་བསྲིིངས་ཐུབ་

ན་ཏེན་ཏེན་མའིི་ིབསམ་བློརོ་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡདོ། 

ང་ཚོསོ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་ཚོ་ེང་ཚོརོ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་
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པོའི་ིསྤེབོས་པོ་བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ་ཡནི། 

ཇ༽ གོཉིསི་སྨོན་དབུ་མའི་ིལམ་དང་། ཆེགོ་འིཇིགོ་གོ་ི

གོནས་སྟངས།

འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིཐེགོོ་བསྐྱདོ་དགོསོ་ན། མ་ིདང་མའིི་ིདབར་འིབྲལེ་

བ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། མི་དང་མི་གོདོང་ཐུགོ་ནས་སྐད་ཆེ་

ཤོད་དགོོས། མི་དང་མི་གོདོང་ཐུགོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོད་དགོོས་ན་

ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་མོས་ཤིགོ་ཨེེ་ཡོང་མི་ཡོང་བལྟ་དགོོས་པོ་ལས། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གོི་འིདོད་པོ་ཁོོ་ནའིི་ཐེོགོ་ནས་མིའིི་འིབྲེལ་བ་བཟོ་

མ་ིཐུབ། དརེ་བརྟནེ་ངས་དབུ་མའི་ིལམ་བཏེནོ་པོ་ཡནི། ད་ེལ་རྒྱ་

ཕྱོོགོས་ནས་ཁོ་བྲལ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཟེར་གྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། ང་

ཚོོས་རང་བཙོན་ཞིེས་རྒྱ་ནགོ་དང་རྩི་བ་ནས་ཐེ་དད་ཀྱིི་ཁོ་བྲལ་

མིན་པོར་རྒྱ་ནགོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། ཡང་བོད་

ནང་གོི་སྲིིད་དབང་ཆེ་ཚོང་རྒྱ་མིས་སྒྱུར་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མིན་ལ། དེ་

འིདྲེའི་ིདབུ་མའི་ིལམ་ཞིགིོ་བཙོལ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་བར་ལམ་

བསམ་ཚུལ་བཏེནོ་པོ་ཡནི། 

རྒྱུ་མཚོན་ལྷགོ་པོར་ཅན་ཞིགིོ་ལ། ང་ཚོསོ་རང་བཙོན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་

རྩིོད་ལེན་ཆེེད་དུ་མི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐེོགོ་སྒུགོ་དགོོས་ཀྱིང་སྒུགོ་ན་
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འིགྲོིགོས་རུང༌། བོད་ནས་རྒྱ་མི་ཡོང་བ་དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་མང་

དུ་འིགྲོ་ོབ་ལས་དསེ་སྒུགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིའིབརོ་

ཆེནེ་ཡངོ་བཞིནི་པོ་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་ཡངོ་ན། ལ་ོཁོ་ཤས་ནང་བདོ་

ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དེ་

འིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་འིགོོ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་

མ་བཏེང་ན་ཐེབས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཏེ་ེབར་ལམ་ངས་

དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་གྲོསོ་འིགོ་ོབཏེནོ་པོ་ཡནི། 

དེའིི་སྐོར་ཞིིབ་ཕྲ་ད་རེས་བཀའི་ཤགོ་ནས་ཤོད་ཀྱིི་རེད། ངས་

དམིགོས་བསལ་ཤོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་

གོནས་སྟངས་རྣམས་ཁྱིདེ་ཚོསོ་རྟགོོས་རྗེསེ་བསམ་ཚུལ་དགོ་ེསྐྱནོ་

གོནས་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་རྣམས་ངསེ་པོར་དུ་གོསལ་པོ་ོཤདོ་དགོསོ་

པོ་དང༌། ཚོང་མས་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་སྐད་ཆེ་སྦྱོངས་བཤད་

མང་ཙོམ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་རྗེསེ་སུ་འིགྱིདོ་པོ་མདེ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ངའི་ི

གྲོསོ་འིགོ་ོའིད་ིརང་ཉིདི་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིརང་དབང་ལྡན་པོའི་ི

གོཏེམ་བརྗེདོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིའིདུ་ཤསེ་ཐེགོོ་ནས་བཏེནོ་པོ་ཡནི་ཀྱིང༌། ཐེ་

མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་ཀྱིི་དབང་ཆེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ལགོ་ཏུ་ཡོད་

པོས། ཁོོང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་གོཞིིར་བཟུང་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། 

ང་མི་གོཅིགོ་གོིས་བརྒྱ་ཁོ་གོཅིགོ་གོཅོད་ཀྱིིས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་མི་

ཐུབ་ཅེས་བཤད་ཡོད། གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཡང་དེ་ཡིན། སྐབས་
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ད་ེདུས་ནས་བདོ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བློ་ོཕེམ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི་

སྟབས་གོསུང་བཤད་ནང་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་ཡདོ། ད་ེརྗེསེ་བདོ་ནང་

ནས་བློོ་ཕེམ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ལ། རང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བློོ་ཕེམ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནི་རྩི་བ་ནས་ཁོགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་

རང་དབང་རདེ། འིགྲུབ་མནི་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བདནེ་པོའིི་ཐེབོ་ཐེང་

རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། འིགོན་ཁུར་མཁོན་གྱི་ིངསོ་ནས་ད་ེབས་ཀྱིང་

བདནེ་པོའིི་ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་དགོསོ་ངསེ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང༌། ད་ལྟའི་ི

གོནས་སྟངས་བོད་མི་རིགོས་གོསོན་འིཇིགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་མཚོམས་

ལ་སློབེས་པོའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མཐེངོ་སྟ་ེབསམ་ཚུལ་

དེ་བཏེོན་པོ་ལས། ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདིར་བོད་ལ་ལོགོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་

བསམ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོཆུང་ཆུང་བཏེང་བ་ཞིིགོ་མ་རདེ།

ཉི༽ སྐུ་དབང་རྩིསི་སྤྲོོད་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིརྒྱུ་མཚོན་བཞི།ི

དནོ་ཚོན་ལྔ་པོ། བར་ལམ་ངསོ་ནས་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ནང་མང་གོཙོའོི་ི

གོཞུང་འིཛུགོས་སྐབས་ངས་དེའིི་འིགོན་ཁུར་བྱེེད་ཀྱིི་མིན་ཤེས་

གོསལ་པོརོ་ཚོགིོ་ཐེགོ་བཅད་ནས་བཤད་ཡདོ། ད་ེལྟར་ཤདོ་དགོསོ་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ནི། ངས་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲེིད་དེ་བསྡེད་ན་

འིཕྲལ་སྒོང་བདོ་པོ་རྣམས་སམེས་སྐྱདི་ཅངི་བློ་ོབད་ེབ་སགོོས་ཚོང་
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མ་རྡེགོོ་ལ་འིགྲོལི་བའི་ིདགོ་ེམཚོན་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཕུགོས་

རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་སྤྱིརི་བཏེང་མ་ིམང་པོསོ་ང་ལ་བཟང་པོ་ོབློསོ་

འིགོལེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། མ་ིསྒོརེ་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་དང་རྣམ་

དཔྱོདོ་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་འིདནོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་འིགོགོོ་རྐྱེནེ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

ཡདོ། མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་མ་ིསྒོརེ་

ས་ོསསོ་སམེས་ཁུར་བློངས་ནས་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་བཏེནོ་ཏེ་ེགོ་ོ

བསྡུར་དང༌། ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ། ངས་

འིགོན་ཁུར་བློངས་ན་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་དྲེནི་ཆུང་དང༌། 

ཕུགོས་སྐྱནོ་འིགྲོ་ོབའི་ིཉིནེ་ཁོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་དའེི་ིཆེ་

ནས་མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོསྐབས་ངས་

འིགོན་ཁུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་བཤད་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ཡནི། 

རྒྱུ་མཚོན་གོཉིིས་པོ། ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོར་བོད་དུ་ལོགོ་རྒྱུའིི་དུས་

ཚོོད་ཤར་སྐབས་བོད་ལུང་པོ་ནི་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཁོར། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་བྱེདེ་པོའི་ིདགོསོ་མཁོའོི་ི

ཆེ་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོམདེ། དཔོརེ་ན། ཨེ་མད་ོདང༌། ཁོམས། དབུས་

གོཙོང༌། སྟདོ་མངའི་རསི་དང་བཅས་པོའི་ིཡས་མས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་

ཉུང་ཉུང་རེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བོད་རིགོས་ས་ཁུལ་ཁོ་

ཤས་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁོངོས་སུ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ང་རང་སྐྱསེ་སའི་ིས་ཁུལ་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ེའིདྲེ་རདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོོ་མ་འིངོས་
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པོར་ང་ཚོའོི་ིབདོ་རགིོས་ཚོང་མ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཆེགོས་སྐབས་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་སྲིདི། ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་སྐབས་ཕེན་ཚུན་ཚོང་མས་

སྤྱིི་མོས་ཡོད་པོའིི་མི་ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། དེས་བསློབ་བྱེ་

བརྒྱབ་སྟ་ེབར་འིདུམ་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་

གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དརེ་བརྟནེ་ངས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་

ནས་མ་བསྡེད་པོར་ང་རང་དགོ་ེསློངོ་ཐེབེས་ཆེགོ་ཅགིོ་ཟུར་གོསལ་

དུ་བསྡེད་ན་སྤྱིི་མོས་ནི་ཡོད་པོ་རེད། སྤྱིི་མི་དོན་དགོོས་ས་ཞིིགོ་

ལ་ངས་རྫ་རྩི་ིརྒྱགོ་མཁོན་དང༌། འིདུམ་གོཏེངོ་མཁོན་བྱེས་ཏེ་ེཆེ་ེས་

དང༌། འིགོགོ་དོགོ་ས་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་ཚོང་མར་བསློབ་བྱེ་བྱེས་

ཏེེ་ཕེན་ཐེོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད་

སྙམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

རྒྱུ་མཚོན་གོསུམ་པོ། འིདདོ་ཀྱིང་རུང་མ་འིདདོ་ཀྱིང་རུང༌། ཚོང་མ་

སྐྱསེ་པོའི་ིཐེ་མ་འིཆེ་ིརྒྱུ་རདེ། ད་ཆེ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲོངས་ནང་སློབེས་

ཡོད། བཙོན་བྱེོལ་བྱེས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད། ད་དུང་

ལ་ོསུམ་ཅུ་བསྡེད་ན་ང་རང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲོངས་ནང་སློབེས་ཀྱི་ི

རདེ། གོང་ལྟར་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་གྲོ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་སྤྱིི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིད་ིསྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ། ད་ེའིདྲེའི་ི

ཆེ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་
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ད་ལྟ་ནས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤད་ཡོད། ང་རང་མ་ཤི་གོསོན་

པོའིི་རིང་ལ་བོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དངོས་གོནས་མང་གོཙོ་ོ

མཚོན་ཉིིད་ཚོང་ཞིིང༌། རང་མགོ་ོཐེོན་ནས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁྱིེར་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན། ང་རང་ཇི་སྲིིད་གོསོན་པོའིི་རིང་ལ་བོད་

སྤྱི་ིཔོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་གོ་དུས་དགོསོ་མཁོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། 

གོ་དུས་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་རུང་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིཆེ་ནས་བསམ་་བློ་ོཞིིགོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཤདོ་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ད་ེཡནི། 

རྒྱུ་མཚོན་བཞིི་པོ། ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་མཧཱ་དྷརྨ་གྷན་དྷིས་

རྒྱ་གོར་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་སྐབས་འིགོ་ོཁྲེདི་གོཙོ་ོབ་ོགོནང་

བ་དང༌། གྲུབ་འིབྲས་སྨོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་ཁོོང་གོིས་མི་ཕེལ་པོ་

བྱེས་ནས་བཞུགོས་པོ་རདེ། ད་ེལ་སྔནོ་མ་ནས་ང་ོམཚོར་ཆེནེ་པོ་ོ

མཐེངོ་བྱུང༌། བར་ལམ་གོཞུང་འིབྲལེ་གོསུང་བཤད་ནང་མ་འིངོས་

པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་སྐབས་ངས་དའེི་ིའིགོན་ཁུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིམནི་

ཞིསེ་ཤདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ད་ེཡནི། གོནད་དནོ་ད་ེལྟར་ཡནི་

པོ་ལས་ང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ཡང་ན་ངས་རྒྱབ་ཤིགོ་

བརྒྱབ་པོ་དེ་ལྟར་རྩི་བ་ནས་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་

པོའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེས་པོ་རདེ། 
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ཏེ༽ ཐུན་མོང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་དང་། མང་གོཙོའོི་ིའིཕེལེ་རམི།

དེ་རིང་འིདིར་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཤོད་འིདོད་བྱུང༌། དེ་ནི་འིཛམ་

གླིིང་འིདིར་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲོོ་བ་ལ་སྤྱིི་ཚོོགོས་དེའིི་

མི་ཡོངས་ནས་ཁུར་བློངས་ཏེེ་ནུས་པོ་བཏེོན་ན་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཡར་

རྒྱས་འིགྲོ་ོཐུབ་པོ་དང༌། ཐུན་མོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ནུས་པོ་མ་བཏེོན་

ན་ཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོམ་ིཐུབ། ཐེགོོ་མའི་ིགོསར་གོཏེདོ་མ་ིར་ེཟུང་གོསི་

རྣམ་དཔྱོདོ་བཏེནོ་ནས་བྱེས་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་མ་ིཚོང་མས་ཁུར་མཉིམ་

ལནེ་གྱིསི་ནུས་པོ་བཏེནོ་ཏེ་ེགོཞི་ིནས་སྤྱི་ིཚོགོོས་དང༌། རགིོ་གོཞུང༌། 

ཆེསོ་ལུགོས། དཔོལ་འིབྱེརོ་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོ

གོི་ཡོད་པོས་ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རདེ། 

ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་པོ་ལ། ཐུན་མོང་གོིས་འིགོན་འིཁྱིེར་

དགོོས་པོ་དང༌། ཐུན་མོང་གོིས་འིགོན་འིཁྱིེར་བ་ལ་ཐུན་མོང་ལ་

ཁོེ་ཕེན་དང་ཁོེ་དབང་ཞིིགོ་ཡོད་དགོོས། གོནད་དོན་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་མང་གོཙོ་ོཞིེས་པོ་འིདི་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། མང་གོཙོ་ོཞིེས་

པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཐེགོོ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིདུས་ཕྱོསི་བྱུང་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡིན་ན་ཡང༌། རྩི་བའིི་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱིེར་ས་ོལ་མི་མང་བའིི་

བད་ེཐེབས་གོཙོ་ོབརོ་འིཛནི་དགོསོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིསྤྱིརི་ནང་
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པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་། ཡང་སྒོསོ་ཐེགེོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ནང་

གོསལ་པོརོ་བསྟན་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ལ་གོ་ོབ་ཆེགོས་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་གོསི་སྤྱི་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་དང་འིབྲལེ་

བའི་ིབསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན། དའེི་ིརྣ་བ་དང་བློ་ོལ་མང་གོཙོ་ོཞིསེ་

པོ་འིདི་ཤིན་ཏུ་འིཐེད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རང་བཞིིན་གྱིི་བློོ་ལ་འིཆེར་

བད་ེཔོ་ོཞིིགོ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་མཚོནོ་ན། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་བདོ་པོའི་ི

བདེན་དོན་རྩིོད་སྐབས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོས་རྩིོད་པོའིི་བདེན་དོན་དེར་

ཐེད་ཀར་ལན་རྒྱགོ་མི་ཐུབ་པོའིི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་

རྙེངི་པོ་ཤནི་ཏུ་རྗེསེ་ལུས་དང༌། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ་ོརདེ་ཅསེ་ཁོགོ་འིདགོོས་

ལགོ་འིཕྱོསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོསོ་མང་གོཙོ་ོབྱེ་རྒྱུ་

འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ༡༩༦༡ ལོར་ང་ཚོོས་

མང་གོཙོོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་སྙིང་བསྡུས་ཤིགོ་བཟོས་པོ་རེད། དེ་ཡང་

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་ནས་བསམ་བློོ་གོསར་པོ་འིཁོོར་བ་གོང་

ཡང་མིན། དེ་སྔ་བོད་ལ་སྡེོད་སྐབས་ཉིིན་གོཅིགོ་མཛོད་སྦུགོ་དོ་

དམ་ལྷ་སྡེིང་མཁོན་ཆེེ་ངགོ་དབང་གྲོགོས་པོ་དང་སྐད་ཆེ་འིཕྲོས་

པོའིི་མུར་ཁོོང་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་སྐོར་དེང་

དུས་དང་མཐུན་པོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཤིགོ་བཟ་ོདགོོས། དེའིི་ཐེོགོ་ནས་

མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིལམ་སྟནོ་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་
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པོོ་ཡོང་གོི་རེད་གོསུངས་མྱོོང༌། དེ་དངོས་གོནས་རེད་བསམ་བློོ་

གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བཤད་པོ་ཡནི། ད་ེལྟར་ང་ཚོ་ོལྷ་སར་ཡདོ་

དུས་ནས་རྩི་ེདྲུང་རྒས་པོ་ོད་ེདགོ་གོསི་ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་ཚུལ་ཤདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། གོཞིན་ཡང་ང་ཚོསོ་ལགེོས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་འིཛུགོས་རྒྱུ་

སགོོས་ད་ེདུས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ཡདོ། 

ང་ཚོོས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་པོའིི་སྐབས་འིདིར། ང་

ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་རྙེིང་པོ་ཁྱིི་ཁོ་རུས་བཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་མིན་

ཞིསེ་ཁོ་ནས་བཤད་པོས་མ་ིའིགྲོིགོས་པོར་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐེོགོ་

ནས་བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོསོ་མང་གོཙོའོི་ིརྩི་

ཁྲེམིས་བཟསོ་ཏེ་ེསྙངི་དནོ་རྣམས་འིདནོ་སྐབས་སྡེདོ་སྒོར་ཁོགོ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་སྐུ་དབང་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་འིགྲོ་ོ

རྒྱུ་བློ་ོལ་མ་ཤངོ་བ་དང༌། མ་ིབད་ེབའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་སྟ་ེབསམ་

འིཆེར་མང་པོ་ོབཏེནོ་པོ་རདེ། ཡནི་ནའིང་འིགོ་ོཁྲེདི་ལྟ་ེབའི་ིདབང་

ཆེར་མང་མོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཕེོ་འིགྱུར་གོཏེོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་མང་

གོཙོོའིི་ང་ོབ་ོབརླགོ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད་ལ། མང་གོཙོོའིི་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་

གོ་ིམདེ་པོས་ད་ེན་ིརྩི་དནོ་ཡནི་སྟབས་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་

ཅསེ་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་རདེ། 

དེ་མཇུགོ་མང་གོཙོོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་ཤིགོ་བཟོས་པོ་དེར་

གོ་ོབསྡུར་རྒྱ་ཆེེ་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་ད་ཆེ་ལ་ོཉིེར་བདུན་ཉིེར་བརྒྱད་
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ཅིགོ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད། དེའིི་རིང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་

བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོནི་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ༡༩༦༠ ལའོི་ིསུམ་ཅུའི་ིདུས་

དྲེན་གྱིི་གོསུང་བཤད་ནང་མ་འིངོས་པོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་

གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་དང་མ་ཆེགོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་འིདོད་པོར་རགོ་ལུས་ཡོད། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

འིདོད་པོ་གོང་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་

བྲསི་ཡདོ། ད་ེནས་ཉི་ེཆེར་ཕེ་རན་སརི་ཡ་ོརབོ་གྲོསོ་ཚོགོོས་སར་

གོཏེམ་བཤད་བྱེས་པོའི་ིནང་མ་འིངོས་པོར་བདོ་ནང་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་

པོའིི་མང་གོཙོོའིི་གོཞུང་དེའིི་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་འིགོ་ོཁྲེིད་

བྱེདེ་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་ཚོིགོ་ཐེགོ་བཅད་ནས་བཀདོ་ཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་ལ་ོསྔནོ་མ་ཞིགིོ་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། བཀའི་ཤགོ་གོ་ིབར་ལ་འིགོན་ཤུགོས་ཆེ་ེཙོམ་

འིཁྱིེར་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་འིཛུགོས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བསམ་

འིཆེར་བཏེནོ་པོ་ཡནི། ད་ེལ་འིསོ་པོའི་ིདམགིོས་བསལ་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་

མ་བྱུང་བ་དང༌། བྱེེད་བདེ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བར་དེ་མུར་ལུས་པོ་

རེད། དེ་ནས་སྔོན་ལ་ོཞིིགོ་ལ་བཀའི་ཤགོ་གོིས་འིགོན་མང་ཙོམ་

འིཁྱིརེ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་པོ་དང་ཁྱིད་པོར་

མེད་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་བཀའི་ཤགོ་ནས་འིཁྱིེར་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅེས་བསམ་འིཆེར་བཤད་པོ་ཡནི། ད་ེདགོ་ཚོང་
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མ་རྩི་བའིི་རྩི་བ་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་དོན་

ལ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ཡནི། 

ཐེ༽ ཚོད་ལྡན་གྱི་ིམང་གོཙོ་ོདང་། སྐུ་དབང་ལ་བསྒྱུར་

བཅསོ།

ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་གྱིི་བབས་ལ་བལྟས་ན་ཨུ་རུ་སུ་དང༌། རྒྱ་ནགོ 

པོོ་ལན་ཌིི། ཧང་གྷ་རི་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ནས་ཕྱོི་མ་གོཉིིས་ཡར་ཐེོན་

ཕྲན་བུ་ཆེེ་བ་ཡོད་འིདུགོ གོང་ལྟར་ལུང་པོ་དེ་ཚོོའིི་ནང་སྲིིད་དོན་

གྱིི་ཤོགོ་ཁོགོ་འིདྲེ་མིན་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་སྐད་ཆེ་ལྷང་ཙོམ་ལྷང་ཙོམ་

ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ནང་ནས་

ཧང་གྷ་ར་ིབསྒྱུར་བཅསོ་ཆེ་ེཤསོ་ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་མང་

གོཙོ་ོགོཅགིོ་སྡུད་ལགོ་ལནེ་མཐེར་ཕྱོནི་བསྟར་མཁོན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་

དེ་ཚོོའིི་ནང་མི་མང་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། དཔོལ་

འིབྱེོར་ཡར་རྒྱས་འིགྲོོ་གོི་མེད་པོ་དང༌། མི་མང་འིདོད་པོ་ཁོེངས་

པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་ལ་མང་གོཙོ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཏེ་ེམ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་མང་གོཙོ་ོཟརེ་བ་འིད་ིཁོའི་ིརྩི་ེམརོ་བདེ་

སྤྱིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡདོ།

མ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་མང་གོཙོ་ོདང་རང་དབང་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་

ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་འིབྲས་
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མ་ིཡངོ་བའི་ིརྩི་བ་གོང་ལ་ཐུགོ་འིདུགོ་ཟརེ་ན། གུང་བྲན་ཏེང་གོསི་

དབང་ཆེ་འིཛིན་པོའིི་གོཅིགོ་སྡུད་དེ་བློོས་གོཏེོང་མི་ཐུབ་པོར་ཐུགོ་

ཡདོ། རྩི་བར་གོཡ་ོའིགུལ་མ་ཐེབེས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་མང་གོཙོ་ོགོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་པོར་ཕྱོནི་ཀྱིང་སྡེངོ་པོ་ོསྐྱནོ་ཅན་ཞིགིོ་ལ་ལྷན་པོ་བརྒྱབ་པོ་

ལྟ་བུ་ལས། སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་མདེ་པོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང་ཚོསོ་མའིི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ལས་སློ་པོརོ་མཐེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེཁོ་ཚུར་སློགོོ་

སྟེ་ང་རང་ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་སྐབས། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ནང་ལ་

མང་གོཙོ་ོཡངོ་ཐེབས་འིབད་བརྩིནོ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོིས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཕེན་ནུས་ཐེནོ་པོའི་ིའིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིམདེ། 

ད་ེདགོ་མ་ིཡངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་རྩི་ན་ི༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདཀནོ་མཆེོགོ་

གོངོ་ཕུད་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོ་འིདརི་གོཡ་ོའིགུལ་མ་ཐེབེས་

ན་མང་གོཙོ་ོཇ་ིབཞིནི་ཡངོ་མ་ིཐུབ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིགོནས་

སྟངས་འིདི་གུང་བྲན་བཞིིན་དུ་ངས་དམར་ཤེད་དང༌། དབང་ཆེ་

མཁྲེེགོས་བཟུང་བྱེས་པོ་མིན་ལ། མི་གོཞིན་དགོ་གོིས་ང་ལ་ཞིེད་

སྣང་དང༌། དགོོས་པོ་བྱེས་ཏེ་ེམི་འིདདོ་བཞིནི་དུ་བརྩི་ིབཀུར་བྱེས་

པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་མ་རདེ། རང་བཞིནི་མ་བཅསོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་དཔོ་ེཆེའི་ི

ནང་ཡོད་པོ་བཞིིན་མང་བཀུར་རྒྱལ་པོོ་ཞིེས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་

རྒྱུ་ཡིན་པོ་རེད། ཡིན་ནའིང་འིགྲོོ་སྟངས་དང་ཆེགོས་སྟངས་ཀྱིི་
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ཆེ་ནས་རྩི་བ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོཞིེས་ཤོད་པོ་

དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཤིགོ་མ་བཏེང་ན། དེ་ལས་ལོགོས་སུ་མང་

གོཙོ་ོཡངོ་བའི་ིཐེབས་ཤསེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང༌། སྡེངོ་པོ་ོརྙེངི་

པོ་ཞིགིོ་ལ་ལྷན་པོ་གོསར་པོ་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

སྔོན་མའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཐེོབ་ཐེང་གོི་འིགྲོོ་

སྟངས་ཤགིོ་བཀདོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། དའེི་ིརྗེསེ་ལ་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་

གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་གོསུང་བཤད་ཁོགོ་སྔ་རྗེེས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ོཆེེའིི་འིགྲོ་ོསྟངས་སྐོར་གོསལ་པོ་ོབཟོས་ཡོད། ད་ཆེ་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོ་ོཁྲེདི་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོར་རྩི་བའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་མཁོན་

དེ་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བའིི་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ། དཔོརེ་ན། ཨེ་མ་ིར་ིཀར་སྲིདི་འིཛནི་འིསོ་

འིདམེས་བྱེདེ་པོའི་ིལམ་ལུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཡང་སྲིདི་དནོ་

གྱིི་ཤོགོ་ཁོགོ་ས་ོས་ོའིསོ་བསྡུ་བྱེས་ནས་ཤོགོ་ཁོགོ་དེའིི་ནང་ནས་

སྲིདི་བློནོ་བསྐ་ོརྒྱུ་རྒྱ་གོར་དང༌། དབྱེནི་ཇའིི་ིལུགོས་སྲིལོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་

ཡདོ་པོ་རདེ། གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡནི་ཕྱོནི་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ཀྱི་ི

བདགོ་པོརོ་འིགྱུར་རྒྱུ་འིད་ིལྟར་མནི་པོ་ཞིགིོ་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོདགོསོ་

ཀྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་ཞིགོོ ད་ལྟ་བཙོན་བྱེལོ་
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ལ་ཡདོ་པོའི་ིརངི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ལྟའི་ིང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

འིདི་བརྟན་པོོ་ཡོད་པོ་མ་རེད། ཚོང་མས་དང་བས་ཀུན་ནས་

བློངས་ཏེ་ེབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་སྤྱི་ིམསོ་ཐེགོོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེེའིི་འིགོ་ོཁྲེིད་ལ་མོས་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་ཚོང་མ་རྡེོགོ་ལ་འིགྲོིལ་བ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ལ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་

པོ་ོརེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ད་བར་ལ་ོསུམ་ཅུ་སོང་ཞིིང༌། མ་འིངོས་

པོར་ལ་ོསུམ་ཅུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་མདེ་པོ་ཤསེ་གོསལ་རདེ། ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་གྱི་

གྲོངས་ནང་སློེབས་སྐབས་དགོེ་སློོང་སྤེོར་ཏེོ་ལགོ་པོས་འིཁྱིོགོས་

ཚོད་ཅགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེདུས་ཕེན་ཐེགོོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ད་ེལ་ོཉི་ིཤུ་ཙོམ་ཡནི་ལས་ཆེ།ེ ད་ེན་ིདྲུགོ་

ཅུ་ནས་བདུན་ཅུའིི་བར་རེད། ནམ་ཞིིགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་

ཕེན་མ་ཐེོགོས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རེད། གོང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་སྤྱིི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིད་ིསྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་ཡངོ་ཆེདེ་འིགོན་ཁུར་མཁོན་གྱིསི་འིགོན་འིཁྱིརེ། 

བཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱིསི་བཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེས། ལས་ཀ་ལགོ་ལནེ་

འིགོེལ་མཁོན་གྱིིས་ལས་ཀ་ལགོ་ལེན་བཀལ་ཏེེ་འིགྲོོ་སྟངས་སྲི་

བརྟན་གོཏེན་འིཁོལེ་ལྷངི་འིཇགོས་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བསམ་

བློ་ོགོཏེངོ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ཀྱི་ིདབུ་འིཁྲེདི་ཡནི་པོའི་ིམངི་
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ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སྤྱི་ིམསོ་ཡདོ་སྟབས་ང་རང་ནམ་འིཚོའོི་ི

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་ཁོ་ཕེན་ཚོིགོ་ཕེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་པོའི་ིརངི་ལ་དཔོལ་

དང་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་ཡན་ལགོ་བྱེས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེ་མེད་པོའིི་ཉིིན་མོ་དེར་ཡང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིིས་ལས་འིགོན་

ཆེ་ཚོང་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་གོསོན་པོའིི་རིང་

འིདིར་གོཏེན་འིཁོེལ་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོོ་ཆེགོས་པོ་རེད། ད་

ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་མུར་བསྡེད་ན་གླིོ་བུར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེ་ེལ་སྐྱནོ་ཞིགིོ་གོལ་སྲིདི་བྱུང་ན། བྱེ་སྟངས་བྱེདེ་སྟངས་མ་ིཤསེ་

པོའི་ིདཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། མ་ིགོཅགིོ་ལ་ཤནི་ཏུ་ལྟསོ་

ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་ཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ཆེ་བསམ་

བློ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ད༽ མང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིའིགྲོ་ོ

སྟངས།

ད་རསེ་ལས་བསྡེམོས་ཚོགོོས་ཆེནེ་རྒྱས་པོ་འིད་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་

ཆུང་ཞིིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས། ཚོོགོས་ཆུང་དེས་མ་འིངོས་པོའིི་

མང་གོཙོོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས། དེ་གོཞིི་

ལ་བཞིགོ དེ་ནས་བར་ལམ་གྱིི་གོསུང་བཤད་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་དང༌། 
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རྒྱ་གོར་ནང་ལོ་སུམ་ཅུའིི་རིང་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་

ཡངོ་ཆེདེ་ཐེབས་ཤསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་

དགོ་ེསྐྱནོ་གོང་འིདུགོ བདོ་མ་ིརང་གོ་ིཉིམས་མྱོངོ་ནས་བལྟས་ན་ཇ་ི

ཙོམ་ཞིགིོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་འིདུགོ་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང༌། ཉིམས་ཞིབི་

ཅིགོ་བྱེས། དེའིི་ཐེོགོ་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཁྲེིམས་དཔོོན་མཁོས་པོ་དེ་འིདྲེ་

དང༌། ཡང་ན་ཆེབ་སྲིདི་མཁོས་པོ། ད་ེབཞིནི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམའིི་ིནང་

ལ་བདོ་པོར་ཤ་ཚོ་ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིགྲོགོོས་པོ་ོམཁོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་

པོ་ད་ེདགོ་ནས་བསློབ་བྱེ་ཉིན། གོ་ོབསྡུར་བྱེས། དམིགོས་བཀར་

གྱི་ིབཞུགོས་མལོ་ཚོགོོས་འིདུ་འིདྲེ་འིཚོགོོས་ཏེ་ེཉིམས་ཞིབི་མཐེལི་

ཕྱོནི་པོ་བྱེས། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉིསི་འིགོརོ་ཡང་གོནད་འིགོགོ་མདེ། 

གོང་ཅརི་ཉིམས་ཞིབི་བརྟགོ་དཔྱོད་མཐེལི་ཕྱོནི་པོ་བྱེས་ཏེ་ེཡགིོ་ཆེ་

ཞིགིོ་བཟསོ། ཡགིོ་ཆེ་ད་ེརྒྱ་གོར་གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིརང་དབང་ལུང་

པོར་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོང་མར་བཀྲམ་སྟ་ེབསམ་ཚུལ་གོང་འིདུགོ 

བདོ་ནང་ལ་དངསོ་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ི

འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས། དེ་ནས་ཚོོགོས་འིདུ་གོཞིི་

རྒྱ་ཆེ་ེཙོམ་ཞིགིོ་འིཚོོགོས། དའེི་ིཐེགོོ་ནས་སྔནོ་མའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརྩི་

ཁྲེམིས་ནང་སྣནོ་འིཕྲ་ིབསྒྱུར་བཅསོ་གོང་དང་གོང་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་

དང༌། དངོས་སུ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་རིང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིགྲོོ་

སྟངས་བཟོ་བཅོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་གོཏེན་འིབེབས་
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བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ན། སྤུས་དགོ་པོོ་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ བསམ་ཚུལ་དེ་རིང་འིདིར་

བཤད་པོ་ཡནི་པོས་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་སམེས་ལ་ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ། 

ངས་ཞུས་པོ་ད་ེརྣམས་རྣམ་རྟགོོ་བསློངས་ཏེ་ེཞུས་པོ་གོང་ཡང་མནི། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོར་བརྟནེ། ད་ེ

འིདྲེ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་རེད། སྐྱར་ལྡབ་ཡང་

ལྡབ་བྱེདེ་དགོསོ་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ངས་ཕྱོརི་འིཐེནེ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། 

སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་གོང་ཡང་མནི། ད་བར་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་

ཡོད་བྱེས་པོ་ལྟར་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། ངས་ལྷོད་

གོཡངེ་རྩི་བ་ནས་གོཏེངོ་གོ་ིམ་རདེ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༡༩ ཉིནི། 

༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོརོ་ན་ོཝེའེི་ིཞི་ིབདའེི་ི

གོཟངེས་རྟགོས་ཕུལ་བ་ལ་བཀའི་ཤགོ་དང་། སྤྱི་ི

འིཐུས། གོཞུང་ཞིབས། མང་ཚོགོོས་དང་བཅས་

ནས་དགོའི་སྟནོ་མཛད་སྒོ་ོགོ་ོསྒྲིིགོ་ཞུས་པོའི་ིསར་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བསྟན་འིགྲོའོི་ིཕེན་བད་ེདང་། ཞི་ིབདའེི་ིགོཟངེས་

རྟགོས།

བསྟན་སྲིིད་སྐྱེ་འིགྲོོའི་ིབདེ་སྐྱིད་དང་བཅས་པོའིི་འིགོན་ཁུར་འིཁྲེི་

བ་དང༌། ད་ེཡང་བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་རགིོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲོ་ོརྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བབས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་ལས་དང་སྨོོན་ལམ་

གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ། རང་ངསོ་ནས་གོང་ཐུབ་བྱེས་ཡདོ། 

ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་ཞིགོོས་པོ་

མགིོ་ཁོ་ཕྱོ་ེམ་ཐེགོ་སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་ཁོ་ནས་ཤདོ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། སྔནོ་ལ་ང་རང་ཚོརོ་ཁོ་ཐེོགོ་ལགོ་བཞིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་

བ་ཡོད་པོའིི་འིཛམ་གླིིང་ཧྲིིལ་པོོ་འིདིའིི་སྒོང་གོི་སེམས་ཅན་སྤྱིི་
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དང༌། ཡང་སྒོོས་འིགྲོ་ོབ་མིའིི་རིགོས་རྣམས་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཕེན་

པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ནས་བཤད་པོའི་ིསྨོནོ་ལམ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ས་ོསོའི་ིའིདུན་པོ་སྦྱོང་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ང་ོཐེོགོ་ལགོ་ལནེ་

ཐེོགོ་འིགོེལ་བའིི་གོོ་སྐབས་མེད་ན་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་བྱེེད་

ཐེབས་གོང་ཡང་མདེ་པོ་རདེ། གོ་ོསྐབས་ཡདོ་ན་ཁོ་ནས་བཤད་པོ་

ལྟར་ལགོ་ལནེ་ལ་འིགོལེ་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིཆེསོ་

ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ཡནི་སྟབས། གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་མ་ི

ལ་ཁོ་ཕེན་ཚོགིོ་ཕེན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཕེན་ཐེགོོས་སྒྲུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་

ད་ལམ་ན་ོཝེེའི་ིཞི་ིབདའེི་ིབྱེ་དགོའི་ཐེབོ་པོ་རདེ། 

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་དམིགོས་བསལ་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་

ཁྱིད་ཆེོས་གོང་ཡང་ཡོད་པོ་མ་རེད། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་

གྱི་ིསྟནོ་པོ་བཀའི་དྲེནི་ཅན་དང༌། དའེི་ིརྗེསེ་འིབྲང་མཁོས་གྲུབ་སྐྱསེ་

མཆེགོོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསློབ་བྱེ་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་ས་ོ

སསོ་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ་བསམས་ནས་ཡདི་ཆེསེ་དང༌། མསོ་པོ་

ཐེབོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ཉིམས་ལནེ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ལ་གོནའི་སྔ་མ་ོནས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ི

ལམ་ཞིེས་པོའིི་ལྟ་བ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉིེ་བའིི་དུས་

རབས་ཉི་ིཤུ་པོ་འིདའིི་ིནང་ལ་རང་དབང་རང་བཙོན་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་ནང་བེད་སྤྱིོད་གོནང་མཁོན་རྒྱ་གོར་
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འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གྱིི་སྐྱེས་མཆེོགོ་མཧཱ་དྷརྨ་གྷན་དྷིས་ཁོོང་རང་

ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེས་ཡོན་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་གོར་རང་

ཉིདི་ལ་གོནའི་རབས་ནས་ཡདོ་པོའི་ིརང་དབང་བསྒྲུབ་པོ་རདེ། ད་ེ

ནི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་གོཟི་བརྗེིད་དང་། རླབས་ཆེེན་པོ་ོ

རདེ། ང་ོམཚོར་སྐྱསེ་འིསོ་པོ་རདེ། ང་རང་ཆུང་ངུའི་ིསྐབས་ནས་

མཧཱ་དྷརྨ་གྷན་དྷིའིི་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་མོས་པོ་ཡོད། གྷན་

དྷིའིི་གོནས་སྟངས་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ནས་སློོབ་

སྦྱོངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། ཤུགོས་རྐྱེནེ་འིགོོ་

ནས་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བཟོད་

བསྲིན་བྱེེད་རྒྱུར་ཤུགོས་སྣོན་གོང་ཐུབ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། གོཙོ་ོབོ་

ལས་དང་སྨོོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་གོངས་ཅན་

གྱི་ིལྗོངོས་ཀྱི་ིབདོ་མ་ིགོཞིསི་འིཁོདོ་ཚོ་ོདང༌། བྱེསེ་ལ་ཡདོ་པོ་ཚོང་

མས་ང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང༌། བློསོ་འིགོལེ། དགོའི་པོ་ོབཅས་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོ་རདེ། ཚོང་མར་དཀའི་ངལ་ཡདོ་ན་ཡང༌། ང་ཚོ་ོའིཚོ་ེམདེ་

ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་འིགྲོ་ོདགོོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་པོ་ལྟར། ཚོང་

མས་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་དྲེང་བདེན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་

སྲིོགོ་དང་བསྡེོས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་བཀལ་གྱིི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་

རྒྱུ་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོའིི་འིགོོ་ནས་ད་ལམ་ཞིི་བདེའིི་བྱེ་དགོའི་ཐེོབ་

པོ་ལས། ང་མི་གོཅིགོ་ལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རྣམ་དཔྱོོད་ངོ་

མཚོར་ཆེ་ེརྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། 
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རྩི་བ་བཟང་ངན་གོང་ཡནི་ན་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེནེ་རྟནེ་འིབྲལེ་ཚོགོོས་པོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་ཡངོ་བ་ཆེསོ་ཉིདི་ཡནི་པོ་ལྟར། ད་ལམ་གོནས་ཚུལ་འིད་ི

དགོ་ཀྱིང་ང་རང་ཚོ་ོསྐྱ་སེར་མཆེོགོ་དམན་མང་པོོ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་

གྱིསི་ཞི་ིབའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་མཐེའི་འིཁྱིངོས་བྱེས་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ི

གྲོོགོས་པོ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོཤིས་ཀ་དང༌། བོད་

པོའི་ིསྤྱིདོ་པོ་ལ་བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་

པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐེབེས་ཡདོ་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་རྐྱེནེ་མང་

པོ་ོཚོོགོས་པོའིི་སྟེང་ནས་ད་ལམ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མི་

ཚོོས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་གོཟེངས་རྟགོས་དེ་ཐེོབ་

པོ་རེད། དེ་ལ་ས་ཁུལ་མང་པོོར་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོ་ོདང༌། ངའིི་

ང་ོཤསེ་གྲོགོོས་པོ་ོཧ་ཅང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་མ་སྐུལ་དང་བློངས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་དགོའི་སྟནོ་རྟནེ་འིབྲལེ་གྱི་ིདུས་ཆེནེ་ལྟ་བུར་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་པོ་

རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚོང་མས་ད་ེལྟ་བུའི་ིསམེས་ཁུར་དང༌། ད་ེལྟ་བུའི་ི

དད་དམ་དགོའི་ཞིེན་བྱེས་པོར་ང་རང་ཡང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང་

བས་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 

ཁོ༽ སྒྱུ་མའི་ིགྲོངོ་ཁྱིརེ་དང་། བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན།

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒྱུ་མའི་ིགྲོངོ་ཁྱིརེ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། སྒྱུ་མའི་ིགྲོངོ་

ཁྱིརེ་གྱི་ིནང་ལ་བཟང་དང་ངན་པོའི་ིདགོའི་སྡུགོ་གོ་ིསྣང་ཚུལ་ཅ་ིཡང་
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འིཆེར་གྱི་ིཡདོ་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོའིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོའིདདོ་ན་རྒྱུ་

བཟང་པོ་ོསྒྲུབ་དགོསོ། རྒྱུ་ལ་ད་ོསྣང་ཅ་ིཡང་མ་ིབྱེདེ་པོར་འིབྲས་བུ་

བཟང་པོ་ོའིདདོ་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། རྒྱུ་བཟང་པོ་ོཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགོཙོ་ོབ་ོ

ནང་ནས་བསྒྲུབ་དགོསོ། ང་ཚོསོ་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོར་བཤད་རྒྱུའི་ི

ཕེན་སེམས་ཟེར་བ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་དེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྒྱུ་དང༌། 

སྙིང་སྟོབས་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡིན། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོཡར་རྒྱས་འིགྲོོ་

རྒྱུའིི་རྨང་གོཞིི་དེ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་འིདི་ཡིན་ཞིིང་། ང་ཚོོས་

འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བསློབ་རྒྱུ་འིདི་ཡང་གོཞིི་རྩི་དྲེང་བདེན་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་འིགྲོ་ོཐུབ་ཀྱི་ི

ཡདོ། ཞི་ིརྩི་དྲེང་བདནེ་མདེ་ན་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་འིགྲོ་ོཐུབ་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེཡང་ཡ་རབས་ཀུན་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསྒྲུབ་ན་གོཟ་ིབརྗེདི་དང༌། 

དེ་ལ་ནུས་པོ་ཁྱིད་པོར་དུ་མངོན་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རེད། བདེན་པོ་

ཡོད་ན་ཡང༌། བྱེེད་ཐེབས་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་

རེད། འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ཞིེས་བཤད་རྒྱུའིི་རྩི་བ་མིའིི་སེམས་

ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་པོ་རེད། བཟང་པོོའི་ིསེམས་ཀྱིི་ཡོན་

ཏེན་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་ཞུམ་དགོསོ་དནོ་དང༌། ངང་ཐུང་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་

མེད། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་སྐྱེས་རྒྱུའིི་རྒྱུ་གོཅིགོ་

ཡདོ་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རྒྱུན་བསྲིངིས་ནས་དཀའི་ངལ་
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ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ། ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་ཟེར་བ་འིདི་ནོར་བུ་

དགོོས་འིདོད་ཀུན་འིབྱུང་ཟེར་བ་ལྟར་རང་དང་གོཞིན། འིདི་དང་

ཕྱོི་མ། གོནས་སྐབས་དང་མཐེར་ཐུགོ་གོང་གོི་སྐབས་སུ་ཡིན་

ན་ཡང་ལེགོས་ཚོོགོས་མཐེའི་དགོ་སྤེེལ་བའིི་རྒྱུ་མཐེར་ཐུགོ་པོ་དེ་

ཡནི་པོ་རེད། 

ང་ལ་ཞིི་བདེའིི་བྱེ་དགོའི་བྱུང་བའིི་རྗེེས་ལ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ལ་ཞིི་

བདའེི་ིབྱེ་དགོའི་བྱུང་བ་དསེ་ང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིདགོ་ེསློངོ་

གོཅིགོ་ཡར་མཐེོ་རུ་འིགྲོོ་རྒྱུ་དང༌། མར་དམའི་རུ་འིགྲོོ་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མདེ། རྒྱུད་ལ་ས་ལམ་གྱི་ིརྟགོོས་པོའི་ིཡནོ་ཏེན་ཞིགིོ་སྐྱསེ་ན། 

ས་ལམ་གོོང་མར་འིཕེགོས་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཤིགོ་ཐེོབ་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་

དེ་ལྟར་མིན། གོཟེངས་རྟགོས་ཐེོབ་རྗེེས་ང་མི་ཕེལ་པོ་རང་ལ་

བསྡེད་པོ་ལས་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་བྱུང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་དགོའི་

པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་གོང་ཡདོ་ཅ་ེན། ངས་བྱེམས་པོ་དང༌། 

སྙངི་རྗེ།ེ འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ཟརེ་བ་འིད་ིདགོ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་

ཉིམས་ལནེ་དང་། གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་མ་ིལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ི

ལ་ད་ལམ་འིཛམ་གླིངི་སྤྱིའིི་ིཐེགོོ་ནས་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་པོར་བརྟནེ། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བྱེམས་པོ་དང་། སྙངི་རྗེ།ེ འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ི

བའི་ིལམ་གྱི་ིཆེ་ེམཐེངོ་ཕྲན་བུ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། སམེས་

བཟང་པོའོི་ིས་བནོ་སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་རང་ཆེས་སུ་
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ཡོད་པོའིི་བྱེམས་པོ་དང་སྙིང་རྗེེ་ཞིེས་པོ་འིདི་རིགོས་རིན་ཐེང་ཆེེ་

རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མིས་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་སློེབས་རྒྱུ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་

ལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དམགིོས་བསལ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་ཞིསེ་བཤད་རྒྱུ་

བྱུང་ལ། དྲེན་ཡང་ད་ེགོ་རང་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོས་མི་གོཞིན་དགོ་ཚོ་ོནས་བྱེམས་པོ་དང་སྙིང་རྗེེ་ཟེར་རྒྱུ་འིདི་

ཚོ་ོཡོན་ཏེན་ལ་བལྟས་ནས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་པོའིི་རེ་བ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

སྔནོ་ལ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརང་ཉིདི་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་

འིད་ིཚོརོ་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེངསོ་ཟནི་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ལགོ་ལེན་བཀལ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེ་གོཞིིར་

བཞིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཡ་རབས་བཟང་པོོའི་ིསྤྱིོད་པོ་དང་མ་བྲལ་

བའིི་ཐེགོོ་ནས་ཐེབས་ཤེས་སྤྲོད་ཐུབ་པོ་གོཅགིོ་བྱུང་ན་གོཟི་བརྗེིད་

དང༌། ང་ོམཚོར་སྐྱསེ་འིསོ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེཚོང་མའི་ིསམེས་

ལ་བཅངས་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་བསྐྱདེ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ཚོ།ེ

ཤཱཀྱིའི་ིདགོ་ེསློངོ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོ་ོལ་ོལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བརྒལ་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ། ལ་ོབརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་བསྡེད་ན་ཡང་ཕེལ་ཆེརེ་མ་ིཚོའེི་ིཕྱོདེ་

ཀ་རྫོགོས་ཚོར་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཕེན་མ་ིཚོ་ེཕྱོདེ་ཀ་དའེི་ིརངི་ལ་གོང་
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ཐུབ་ཀྱིསི་གོཞིན་ཕེན་བསྒྲུབས་ཡདོ་ཀྱིང༌། ང་རང་ལ་དཔོགོས་ན་

ཧ་ཅང་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་མ་སངོ༌། ཡནི་ནའིང་གོང་ཐུབ་ཅ་ི

ཐུབ་བསྒྲུབས་པོ་ཡནི། ད་དུང་ཡང་གོསནོ་པོའི་ིརངི་ལ་གོཞིན་གྱི་ི

ཕེན་བད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིམ་གོཏེགོོས་མ་ིཚོའེི་ིདགོསོ་པོ་དང༌། སྲིགོོ་

གོ་ིསྙངི་པོ་ོགོཞིན་གོང་ཡང་མདེ། སྤྱིདོ་འིཇུགོ་ལས། 

ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁོའི་གོནས་པོ་དང༌། །

འིགྲོ་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་གོནས་གྱུར་པོ། །

ད་ེསྲིདི་བདགོ་ན་ིགོནས་གྱུར་ནས། །

འིགྲོ་ོབའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བར་ཤགོོ །

ཅེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། སྨོོན་ལམ་

བརྒྱབ་པོ་ལྟར་ལགོ་ལནེ་ཐེགོོ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་དུང་ཡང་སྤྱི་ིསྒོསོ་ལས་དང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་

ཡདོ་པོའི་ིསམེས་ཅན་སུ་དང་གོང་ལ་ཡང་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱི་ིཕེན་

པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡནི་པོས། ཚོང་མ་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཚོ་ེལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་

པོར་བརྗེདོ་མུས་ལྟར། གོཟུགོས་པོའོི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱི་ིབབ་དང༌། 

བསམ་བློོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། ཕྱོི་ནང་

གོང་ནས་བལྟས་ཀྱིང་ལ་ོདགུ་བཅུ་གོ་ོགྲོངས་དང་། གོཅགིོ་བྱེས་ན་
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བརྒྱ་ཐེམ་པོ་བསྡེད་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ཕེལ་ཆེརེ་བསྡེད་

ཐུབ་རེ་རེད། ཚོང་མས་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་ཅསེ་པོའི་ིཚོགིོ་བཟང་པོ་ོབདེ་སྤྱིདོ་བྱེས་པོ་ཙོམ་དང༌། 

མདུན་དུ་སྤྲོལེ་ལད་འིཁྲེབ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤད་པོ་ཙོམ་གྱིསི་

མི་འིགྲོིགོས། མི་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

མདེ་རྣ་བ་གོཉིསི་ཡདོ་པོས་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་བ་དང་། མགིོ་གོཉིསི་ཡདོ་

པོས་མཐེངོ་གོ་ིརདེ། ངས་ང་ོལྐོགོོ་མཐུན་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤད་

རྒྱུ་ད་ེཡནི། ད་ེཚོང་མས་སམེས་ལ་བཅངས་རོགོས། 

ང༽ གོཟངེས་རྟགོས་ཀྱི་ིཕྱོགོ་དངུལ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ི

གོཟགིོས་སྐྱངོ་།

ད་ལྟ་ཞི་ིབདའེི་ིབྱེ་དགོའི་དའེི་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་དངུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ཁོ་སང་གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེསོ་བྱུང་མ་ཐེགོ་

ངས་བྱེམས་བརྩི་ེཞིསེ་པོ་ད་ེགོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྩིསི་ནས་

ད་ོསྣང་བྱེས་པོ་དང༌། མ་ིཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེབྱེ་དགོའི་

ད་ེསྤྲོད་པོར་བརྟནེ། དངུལ་ད་ེཡང་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ལ་ཕེན་པོ་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོ་ོརདེ་བསམས་ནས་གོ་ོསྒྲིགིོ་ཅགིོ་བྱེས་པོ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོ

བོད་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྩི་བ་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་དཀའི་

ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇོགོ་གོསི་འིཛམ་བུ་གླིངི་
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འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ང་ཚོ་ོལས་སྐྱ་ོབ་དཔོརེ་ན། ད་ལྟ་ཨེ་ཕེ་ེར་ིཀའི་ིནང་

ལ་ལྟོགོས་ཤི་ཐེེབས་མཁོན་མི་ཧ་ཅང་ཕེོན་ཆེེ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དགོ་

ཀྱིང་ང་ཚོ་ོནང་བཞིནི་མ་ིགོཅགིོ་པོ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། བད་ེབ་འིདདོ་པོ་

དང༌། ཤ་ིའིདདོ་མདེ་པོ་གོཅགིོ་མཚུངས་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་

དཀའི་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་སྟབས་སྔནོ་ལ་ད་ེདགོ་ལ་ང་རང་གོ་ི

བསམ་བློོའི་ིབརྩིེ་སེམས་མཚོོན་བྱེེད་དེ་ཚོོའིི་སྐྱོབ་གོསོའི་ིཚོོགོས་

པོ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོོར་ཆུ་ཐེིགོ་གོི་འིབྲེལ་མཚོོན་ཞིལ་

འིདབེས་ཕྲན་བུ་ཕུལ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ཡནི།

བསམ་ཚུལ་གོཉིསི་པོ་ད་ེརྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ང་ཚོརོ་བཀའི་

དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། ཡང་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཆེ་ནས་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོར་དུ་མཛ་ེནད་ཕེགོོ་པོ་

ཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། སྔནོ་མ་ལ་ོགོཅགིོ་ང་ཨུ་རུ་སུར་བསྐྱདོ་སྐབས་ད་ེ

གོར་ཚོགོོས་པོ་གོཅགིོ་འིདུགོ སྔནོ་མ་ནས་ང་ོཤསེ་པོ་ས་ིསྤྲོར་དྲེརྣ་

ཟརེ་མཁོན་མ་ིཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། ཁོངོ་གོསི་འིགོ་ོཁྲེདི་པོའི་ི

མཛ་ེནད་ཅན་ད་ེཚོརོ་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ་པོ་

དརེ་སྒོརོ་མ་ོཁྲེ་ིཁོ་ཤས་ར་ེད་ེསྔནོ་ནས་ཞིལ་འིདབེས་ཕུལ་མྱོངོ༌ཡདོ་

ལ། ད་རསེ་ཞི་ིབདའེི་ིབྱེ་དགོའི་ིདངུལ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་མཛ་ེནད་ཅན་

ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ཚོགོོས་པོ་རྒྱ་གོར་ནང་ཡདོ་པོ་ཁོགོ་ལ་ཞིལ་

འིདབེས་ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་ཕུལ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ཡདོ། 
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ད་ེམནི་དམགིོས་ཡུལ་གོཞིན་གོཅགིོ་ན།ི འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་དནོ་དམ་པོའི་ིཞི་ིབད་ེཡངོ་རྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། 

འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་མཁོན་གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ི

ཐེབས་ལམ་ཐེགོོ་ནས་ཞི་ིབད་ེབསྒྲུབ་པོའི་ིཚོགོོས་པོའི་ིབསྟ་ིགོནས་

ལྟ་བུ་ཁོ་ཤས་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ལ་ཞིལ་འིདབེས་སྣ་ེསལེ་

ཞིིགོ་ཕུལ་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་

བར་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་ལམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

དགོ་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་ཞི་ིབད་ེདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་ང་རང་ཚོའོི་ི

ཤསེ་ཡནོ་ནམ། རགིོ་གོཞུང་གོཅསེ་སྐྱངོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་དགོའི་བ་

ཡདོ་དམ། གོང་ལྟར་ཞི་ིབད་ེདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིཐེགོོ་

ལ་ཞིལ་འིདབེས་ཕྲན་བུ་བརྒྱབ་ན་བསམ་པོ་ཡནི། 

དེ་ནས་དངུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་མ་རྩི་བཙུགོས་ནས་མུ་

མཐུད་ལོ་ལྟར་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བྱེམས་པོ་དང་སྙིང་

རྗེེའིི་ཡོན་ཏེན་ལ་བརྟེན་ནས་གོཞིན་ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་

ལ་མཐུན་རྐྱེེན་སྦྱོོར་ཐེབས་དེ་འིདྲེ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ན་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། དེའིི་

སྐོར་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡ ཚོེས་ ༩ ཉིནི་

བཀའི་ཤགོ་དང་། སྤྱི་ིའིཐུས། ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་དྲུགོ་

གོ་ིའིཐུས་མ།ི བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བ་བཅས་

པོར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་གོཞུང་ལ་མཐེངོ་

ཚུལ།

དེ་རིང་ང་ཚོ་ོའིདིར་རུབ་རུབ་ཅིགོ་བྱེས་ན་དྲེན་བྱུང༌། བར་ལམ་

སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་སྐད་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལྷགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། 

གོནས་ཚུལ་ད་ེཐེགོོ་མ་ལྷགོས་སྐབས་བཀའི་ཤགོ་དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་

ཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིགིོ་མནི་སྟབས་འིགྲོགིོ་

འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་པོ་ལས་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་གོང་ཡང་མ་

བྱུང༌། གོང་ལྟར་ཡནི་པོ་ཡནི་པོ་དང༌། མནི་པོ་མནི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ལམ་

སངེ་གོནས་ཚུལ་ད་ེཐེགོ་ཆེདོ་མ་ཐུབ་པོའི་ིཁོར། ཕྱོ་ིརལོ་ཡུལ་ལུང་

འིདྲེ་མནི་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིཁྲེདོ་དུ་གོནས་ཚུལ་

སྤེལེ་གྱི་ིཡདོ་པོས་མ་ཚོད། བདོ་ནང་ལའིང་གོནས་ཚུལ་ད་ེརགིོས་

ཆེདེ་མངགོས་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་

ད་ེདགོ་ཁྱིད་མཚོར་པོ་ོརདེ། ད་ེཚོའོི་ིསྐརོ་གོསལ་བཤད་ཅགིོ་བྱེས་



45
ན་དྲེན་བྱུང༌། 

ད་ེལ་སྡེ་ེཚོན་གོཉིསི་ཡདོ། གོཅགིོ་ན་ིབར་ལམ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲལེ་

བ་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་སྐོར་དང༌། གོཅིགོ་ནི་བར་ལམ་གོནས་

ཚུལ་གླིེང་ལྷགོས་འིདིས་རྐྱེེན་བྱེས་ནས་ང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཐེོགོ་ལ་མིའིི་མཐེོང་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་

ཡོད་པོ་དེའིི་སྐོར་ཡིན། བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཡོང་སྟངས་ལ་

ལྟ་དུས་རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་ཡིན་ཡང༌། དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་

ལ་མགོ་ོའིཁོརོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིབདོ་དནོ་ཐེགོོ་གོ་ིདུས་ཚོདོ་བཟང་ཤསོ་

འིདི་ཆུད་ཟོས་འིགྲོ་ོགོི་འིདུགོ ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་འིཁྲེབ་ཐུབ་ན་གོ་ོ

སྐབས་བཟང་ཤོས་ཡིན་པོའིི་དུས་ཚོོད་རྩི་ཆེེན་འིདིའིི་སྐབས་ལ་

དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ལ་མགོ་ོའིཁོོར་ནས་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་བགོ་

མི་ཕེེབས་པོ་དང༌། མདོར་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུ་ཡང་འིདི་

འིདྲེའིི་ཐེགོ་ཆེོད་ལ་མ་ཆེོད་ཅིགོ་གོི་ངང་འིགོོར་བ་དེ་ནི་བྱེབ་སྐྱེལ་

མཁོན་ལྟ་བུ་ལས་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ད་ལྟ་ངས་ཐེགོ་བཅད་ནས་

འིད་ིལྟར་བྱེདེ་དགོསོ། འིད་ིལྟར་མ་བྱེདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་འིདདོ་མདེ་ལ། 

ཐེགོ་བཅད་ན་འིསོ་པོ་ོཡང་མ་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་སྔ་ཕྱོའིི་ིཡངོ་རྐྱེནེ་

རྣམས་གོསལ་བཤད་ཅིགོ་བྱེས་ན་སྙམ་བྱུང༌། 

ཁོ༽ ཐེའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིལངས་
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ཕྱོགོོས།

རྩི་བ་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་སྐོར་ ༡༩༥༩ ལོ་ང་ཚོ་ོཐེོགོ་མར་

འིབུམ་སྡེ་ེལར་སློབེས་སྐབས་ཅང་གོ་ིཏེར་གོཅགིོ་འིབྱེརོ་བྱུང༌། དའེི་ི

ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་ཕེེབས་ཐུབ་པོར་བཀྲ་

ཤསི་བད་ེལགེོས་ཡདོ་ཅསེ་པོ་ཞིགིོ་ཕེལ་ཆེརེ་འིཁོདོ་ཡངོ་བ་ཡདོ། 

སྐབས་དེར་ཅང་གོིས་མ་འིངོས་པོར་ཀྲུང་གོོའི་ིསྐམ་ས་ཆེེན་པོོ་

བཅིངས་བཀྲོལ་བཏེང་རྗེེས་བོད་ལ་རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐེོབ་

ཐེང་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་པོའི་ིགོཏེམ་བཤད་བྱེས་པོའི་ིང་ོབཤུས་ཤགིོ་

ང་ལ་བསྐུར་བ་དེ་འིདྲེའིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དེ་རྗེེས་ཕེལ་ཆེེར་

དྲུགོ་ཅུ་ཐེམ་པོའིི་ལོར་ཐེའིེ་ཝེན་དང་འིབྲེལ་བ་གོཅིགོ་བྱུང་ཡོད། 

ད་ེཡང༌། ༡༩༤༩ ལརོ་རྒྱ་ནགོ་གོསར་བརྗེ་ེམ་བྱུང་གོངོ་རྒྱལ་ལ་ོ

དོན་གྲུབ་དང༌། ཕུན་ཚོོགོས་བཀྲ་ཤིས་གོཉིིས་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་བསྐྱོད་

ད་ེནན་ཅངི་ལ་ཡདོ་སྐབས་ཅང་དང་མཉིམ་དུ་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ཡདོ། 

དེ་འིདྲེའིི་སྔ་མོའི་ིའིབྲེལ་བ་རྙེིང་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་དེའིི་ཆེ་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རདེ། 

ད་ེསྐབས་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིཀུན་སློངོ་འིཁྱིརེ་ས་ོལ། བདོ་པོས་གུང་རྒལོ་

བྱེེད་སྟངས་སྐོར་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་ལགོ་པོ་སྦྲེེལ་ཏེེ་གོ་ོམིན་ཏེང་གོཞུང་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འིཚོོལ་གྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་
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བརྒྱབ་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་དུས་ཚོོད་དེ་དུས་

ནས་བསམ་བློའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོལ། ང་ཚོསོ་དམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ལ་

ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་མནི་པོར་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ཐེགོོ་རྒྱ་མསི་འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་

ཟསོ་ཀྱིི་བཙོན་དབང་བཤད་པོ་དརེ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེམནི་

རིང་ལུགོས་ཤིགོ་གོིས་འིགོལ་ཟླ་བྱུང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་མིན་

ལ། ཡང་ན། རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ང་ོརྒལོ་དང༌། གོསར་བརྗེརེ་ང་ོརྒལོ་

བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མ་རེད། ཆེོས་ཕྱོོགོས་རྐྱེང་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་

ཐེགོོ་ནས་ང་ོརྒོལ་བྱེས་པོ་ཡང་མ་རདེ། རྒྱ་ནགོ་གོསི་དྲེང་པོ་ོམནི་

པོར་ང་ཚོོར་བཙོན་དབང་ཐུབ་ཚོོད་དབང་ཡོད་བཤད་པོ་དེར་ང་

ཚོསོ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་ནང་རྒྱ་

མརི་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིགྲོས་ལ་བདོ་པོ་གུང་བྲན་ཡང་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡདོ། ཁོངོ་ཚོརོ་ཆེསོ་དད་མདེ་ལ་གུང་བྲན་རངི་

ལུགོས་པོ་རྣམ་དགོ་ཡནི་ན་ཡང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་

གོི་དོན་དུ་བོད་པོ་གུང་བྲན་རྒས་པོོ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་རྒྱ་མིར་ངོ་ལོགོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་སློབེས་རྗེསེ་གོ་ོམནི་ཏེང་གོསི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ང་ོརྒལོ་

བྱེེད་པོ་དེ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེེབས་ནས་ཕྱོིན་ན། ང་ཚོོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲོོ་
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གོི་ཡོད། དེ་འིགྲོིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་ང་ོབ་ོནི་ང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་རང་དབང་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་ཡིན་པོས་

འིདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་དགོོས་ཞིེས་ང་ཚོོས་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་སྐད་ཆེ་

འིད་ིབཤད་ཡདོ། ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ད་ེསྔནོ་སྐམ་ས་ཆེནེ་པོརོ་

བཟསོ་པོ་དའེི་ིནང་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤས་ཡནི་ཚུལ་གོསལ་ཡདོ་

ཅིང༌། གོོ་མིང་ཏེང་རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་ཆེེན་པོོར་ལོགོ་རྗེེས་ཚོོགོས་

འིདུ་འིཚོགོོས་ཏེ་ེརྩི་ཁྲེམིས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་ན་མ་གོཏེགོོས་

ད་ལྟ་རྩི་ཁྲེིམས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐེབས་ཡོད་པོ་མ་རེད་ཅེས་

བཤད་ནས་ང་ཚོོའིི་བོད་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདིར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་གྱི་ིརྣམ་པོ་ཐེནོ་མ་ཐུབ་པོར་བརྟནེ་འིབྲལེ་བ་མཚོམས་འིཇགོོ་

བྱེས་པོ་རདེ། 

དེ་ནས་དུས་ཚོོད་རིམ་སོང་སྐབས་སྤྱིིར་ཐེའིེ་ཝེན་གོཞུང་གོི་ལས་

ཁུངས་ཁོགོ་འིགོའི་ཞིགིོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་

རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་གོང་སར་ལགོ་པོ་

བརྐྱེངས་ཏེ་ེབདོ་མ་ིཐེའི་ེཝེན་ཕྱོགོོས་སུ་འིཐེནེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེས་

པོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྐྱ་ོབ་ཞིགིོ་ལ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིནང་

ཁུལ་ནས་ས་ོསའོི་ིརང་ལུགོས་བཟུང་སྟ་ེསྡེདོ་མ་ཐུབ་པོར་ཐེའི་ེཝེན་

དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་མཁོན་འིགོའི་ཤས་མུ་མཐུད་བྱུང་ཡདོ། གོནས་

ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་སྐབས་ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཐེའི་ེཝེན་གོཞུང་གོ་ིམ་ི



49
སྣ་ཚོརོ་གོཏུགོས་ཏེ།ེ རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། ད་ེབཞིནི་བལ་ཡུལ་ནང་

འིཕྲད་པོའི་ིདཀའི་ངལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཆུ་འིགོ་ོགོངས་གོཏུགོས་

ལྟར། རྩི་བ་དརེ་གོཏུགོས་ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ལརོ་ཀུན་བད་ེགླིངི་དང༌། མདའི་དཔོནོ་གོཉིསི་ཕྱོནི་

པོ་རེད། ཐེའིེ་ཝེན་ནས་མ་འིངོས་པོར་སྐམ་ས་ཆེེན་པོོ་བཅིངས་

བཀྲོལ་བཏེང་བའིི་རྗེེས་ལ་བོད་པོར་རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐེོབ་

ཐེང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་དེ་སྔ་བསྣུར་

བྱེས་ནས་རང་ཐེགོ་རང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ད་ལྟ་ནས་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིབྲེལ་

བ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་པོ་རདེ། 

འིཛམ་གླིངི་མཉིམ་འིབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགོོས་ནང་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོནས་

བཟུང་གྲོོས་ཆེོད་ཐེེངས་གོསུམ་བཞིགོ་པོའིི་གྲོོས་ཆེོད་གོཉིིས་པོའིི་

ནང་རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད་ཐེེ་བའིི་འིགྲོོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱིོད་ཐེོབ་ཐེང་

དགོོས་ཞིེས་འིཁོོད་ཡོད། དེའིི་སྐབས་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་སྐུ་ཚོབ་ཀྱིང་

རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོོས་ཐེབས་ཤེས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེས་ཀྱིང་སྐབས་དརེ་ཐེའི་ེཝེན་ཕྱོགོོས་ནས་ཁོས་ལནེ་མ་བྱེས་པོ་

རདེ། གོཞི་ིརྐོང་ང་ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་

བསྟན་པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ། དནོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོའོི་ིའིདདོ་པོར་ཡདོ་

པོ་ནང་བཞིིན་མ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོད་པོའིི་
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བདོ་པོའི་ིཤསེ་ཡནོ་སློབོ་གོསའོི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཡནི་ཞིསེ་དངུལ་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་སྤྲོད་པོ་ད་ེདགོ་རྗེསེ་སུ་ཕྱོརི་སློགོོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ད་ེམཇུགོ་ང་ཚོསོ་གོསལ་བསྒྲིགོས་ནན་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་པོ་དའེི་ིནང༌། 

ང་ཚོའོི་ིཁྱིམི་མཚོསེ་ཤར་ཕྱོགོོས་རྒྱ་ནགོ་གོསི་སྔ་རྗེསེ་བར་གོསུམ་

དུ་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དཀའི་རྙེོགོ་བཙོན་འིཛུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་

བའི་ིལ་ོརྒྱུས་རྣམས་བཀདོ་ད་ེདྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ི

ར་ེབ་ལྟར་བདོ་གོཞུང་གོ་ིཕྱོགོོས་ནས་ཐེའི་ེཝེན་གོཞུང་ལ་མ་ལན་མ་

འིགྱིདོ་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེས་ཀྱིང་བཟ་ོལྟ་གོང་ཡང་མ་ཐེནོ་སྟབས་ང་

ཚོོས་མཁྲེེགོས་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་གོསལ་བསྒྲིགོས་དེ་ལྟར་བྱེས་ན་ཡང༌། 

བོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིགྲོོ་མཁོན་རྒྱ་གོར་ནང་ནས་

རེ་ཟུང་ཡོད་པོ་དང༌། མང་ཆེེ་བ་བལ་ཡུལ་ནས་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་

ལ། ཨེ་མེ་རི་ཀ་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་རེ་ཟུང་གོིས་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོ

བདོ་གོཞུང་གོསི་ལངས་ཕྱོགོོས་མཁྲེགེོས་པོ་ོབརྟན་པོ་ོཞིགིོ་བཟུང་

བའི་ིསྐབས་ལ་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མ་ིའིགོའི་ཤས་ནས་གོཞུང་འིབངས་

གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིལངས་ཕྱོགོོས་བརྟན་པོ་ོཞིགིོ་བཟུང་མ་ཐུབ་པོ་རདེ། 

ད་ེན་ིབདོ་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཡནི། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རེད། དའེིི་གོངོ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ནང་ཐེའི་ེཝེན་ལ་

བཀའི་ཤགོ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཏེ་ེདཀའི་རྙེགོོ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་ད་ེཡང་ལའེུ་གོཅིགོ་རདེ།
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གོ༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། རྒྱ་རིགོས་ལ་གོསལ་

འིགྲོལེ།

དེ་འིདྲེའིི་ངང་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༧༨ ཀྱིི་ལ་ོམཇུགོ་དང༌། ༡༩༧༩ ལ་ོལ་

རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་དང་ང་ཚོ་ོའིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དེ་ནི་ཐེོགོ་

མར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཚུར་ང་ཚོའོི་ིསྒོ་ོབརྡུངས་པོ་མ་གོཏེགོོས། 

ང་ཚོསོ་ཕེར་རྒྱ་མའིི་ིསྒོ་ོབརྡུངས་པོ་མདེ། ང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

བདོ་རྒྱའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིགྲོ་ིམ་ེམདའི་འིཁྱིརེ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་མནི། 

ང་ཚོོར་བདནེ་པོ་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ། བདནེ་

པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་བགྲོང་རྒྱུ་ཡདོ་ན། མ་ིདང་མ་ིགོདངོ་བསྟན་ནས་

སྐད་ཆེ་བཤད་ད་ེང་ཚོའོི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ངམོས་ཐུབ་པོ་དང༌། སྤེབོས་

པོ་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོའིི་གོདོང་སྦས་ཏེེ་སྡེོད་

དགོསོ་དནོ་མདེ་སྟབས། ང་ཚོསོ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་རདེ། པོ་ེཅངི་

ལ་ཕྱོནི་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མགོ་ོབཏེགོས་པོ་མནི། ང་ཚོསོ་རང་ཚུགོས་

ཟིན་ནས་དམ་བཅའི་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཡོད། དེའིི་ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་

བྱེས་ན་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་ཅེས་འིབྲེལ་བ་བཙུགོས་པོ་

རདེ། བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་སྔ་རྗེསེ་བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་རདེ། 

པོ་ེཅངི་ལ་མུ་མཐུད་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ལྟར། ཐེའི་ེཝེན་ཕྱོགོོས་ནས་

ང་ཚོོར་དཀའི་རྙེོགོ་ཅིགོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ལ་ཡང་གོདོང་ལེན་
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ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེགོདངོ་སྟནོ་རསེ་

མ་བྱེས་པོར་རྒྱབ་བསྟན་ནས་བསྡེད་ན་ང་ཚོརོ་ཕེན་གོནདོ་ཇ་ིཡངོ་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས། ང་ཚོོས་པོེ་ཅིང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བའིི་

རྗེསེ་ལ་ཨེ་མ་ེར་ིཀ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཡ་ོརབོ་ཁུལ། ཨེ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡ་

བཅས་པོའིི་ནང་རྒྱ་རིགོས་སློོབ་ཕྲུགོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོས་

མཚོོན་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་

ལ་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་གོནས་ཚུལ་ཤེས་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ ད་ེཤསེ་པོར་བྱེདེ་པོ་ལ་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིང་ོཤསེ་གྲོོགོས་པོ་ོ

བཟོས་ཏེེ་ཤེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྒྱ་མིར་གོདོང་མ་བསྟན་

པོར་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་གོང་དུ་ཡོད་སར་ཡོད་པོའིི་བདེན་དོན་

གོསལ་བཤད་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེགོ་ོསྐབས་ནམ་

བྱུང་ལ་ཐེབས་ཤསེ་བྱེས་ཡདོ། བདོ་པོ་སྒོརེ་ས་ོསའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་

རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་གོཡལོ་བའིམ། གོདངོ་པོ་གོཅུས་ནས་

མ་བསྡེད་པོར་ལམ་སངེ་གོདངོ་བསྟན་ཏེ་ེང་ོཤསེ་བཟསོ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྐབས་ཤནི་ཏུ་རྗེསེ་

ལུས་དང༌། ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་པོ་ད་ེསལེ་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་སྤྱིི་སྒོེར་ཚོང་མའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤེས་

བྱེས་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཡདོ། 
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ཐེའིེ་ཝེན་ནི་རྒྱ་མི་གྲོངས་འིབོར་ཆེེན་པོོ་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་གོནད་

ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སངི་གོ་པུར་དང༌། ཨེ་རརི་

ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིཁྱིནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེ་ེཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོསོ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲེལ་བ་མཐུད་པོ་

རདེ། ཐེའི་ེཝེན་དང་པོ་ེཅངི་གོཉིསི་དགྲོ་ཟླ་དགྲོ་གོཤདེ་ལ་བརྟནེ་ང་

ཚོསོ་ཕེར་ཕྱོགོོས་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་དརེ་ཚུར་ཕྱོགོོས་ནས་རང་

ཤུགོས་ཀྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཚུར་ཕྱོོགོས་ལ་འིབྲལེ་བ་

བྱེས་པོ་དེར་ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ད་ོསྣང་བྱེེད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོདང་པོ་ེཅངི་དབར་འིབྲལེ་

བ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོང་སྐབས་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་ཡང་

སྔོན་མའིི་རྣམ་འིགྱུར་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་ཐེེབས་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ང་ཚོ་ོཆེ་ེརུང་ཆུང་རུང་བཙོན་

བྱེལོ་བའི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་ཕེན་ཚུན་འིདྲེ་མཉིམ་གོཉིསི་ཕེན་

གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱུང་བ་དང༌། ནང་དནོ་བདོ་པོའི་ི

ཐེོགོ་ལ་རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིི་རྣམ་པོ་

དང༌། ད་ེབཞིནི་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ངསོ་ལནེ་གྱི་ིརྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཐེནོ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རེད། 

བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་རྣམས་ད་རསེ་བཀའི་ཤགོ་ནས་

ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིཆེར་ཟིན་ཞིིགོ་བཟོས་པོ་དེའིི་ནང་གོསལ་
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བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ོརེད། རྩི་བ་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་པོ་

ད་ེདགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོང་ཅའིི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཐེགོ་ངས་བཅད་

པོ་ཡིན། ཐེའིེ་ཝེན་ལ་མགོོ་བཏེགོས་པོ་མ་རེད། བློོ་བཅོལ་བྱེས་

པོ་དང༌། སྐྱོབ་གོས་ོབློངས་པོ་མེད། གོཞུང་ཕེན་ཚུན་དབར་འིདྲེ་

མཉིམ་གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིལམ་ནས་འིབྲལེ་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

པོ་རེད། གོང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་མིའིི་རྒྱུས་མངའི་རྒྱ་མི་ཆེེ་བ་དང༌། རྒྱ་

མིའིི་རྒྱུད་ཚོོད་རྒྱ་མི་ཁོ་ོརང་ཚོ་ོཤེས་ཆེེ་བར་བརྟེན། རྒྱ་ནགོ་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ཐེའིེ་ཝེན་ཕྱོོགོས་ནས་ཤེས་རྟོགོས་མང་བའིི་ཆེ་

ནས་ང་ཚོརོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རྟགོོས་རྒྱུར་ཡང་ཕེན་ཐེགོོས་

ངསེ་ཅན་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་རདེ། 

ང༽ རྒྱ་དམར་ནགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིལངས་ཕྱོོགོས།

ང་ཚོ་ོའིདིར་ཇི་ཙོམ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྡེོགོ་ལ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་བློ་ོརྩིེ་བལྟ་ས་དྷ་རམ་ས་ལར་བལྟ་གོི་ཡོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་ཐེའིེ་ཝེན་ལའིང་ཁོེ་ཕེན་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་སྐོར་བར་ལམ་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ནས་

གོསལ་པོ་ོབཟསོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། གོསལ་པོ་ོམ་བཟསོ་པོ་ད་ེལས་

ཀ་འིདི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་ཐེོགོ་མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་གོསང་
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བ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་གོསལ་བསྒྲིགོས་

མ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་རེད། འི་ོན་གོང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་ཀ་འིདི་ད་

ལྟ་ས་བོན་བཏེབ་པོའིི་དུས་སྐབས་ཤིགོ་རེད། ས་བོན་བཏེབ་པོ་

འིབྲས་བུ་སྨོིན་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་མ་སློེབས་པོར་སྐབས་རེ་བསྟན་

ཆེགོོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྐབས་ར་ེབསྟན་མ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་བ་འིདི་

འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྤྱིི་སྲིོལ་རེད། ང་ཚོོས་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིབྲེལ་བ་

བྱེས་པོ་འིདིར་པོེ་ཅིང་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་ང་

ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལན་བསྐུར་ནས་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་

འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་ཕྱོནི་ན་ཏཱ་ལའི་ི

བློ་མའི་ིམཚོན་མཐེངོ་ཆེགོ་གོ་ིརདེ། ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ན་

ནམ་ཡང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་མ་རེད་ཅེས་པོེ་ཅིང་ནས་ལན་སྔ་རྗེེས་

བསྐུར་བྱུང༌། ལན་བསྐུར་བ་འིད་ིཏཱ་ལའི་ིབློ་མར་པོ་ེཅངི་ཤ་ཚོ་ནས་

བསྐུར་བ་ཡནི་མནི་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་རདེ། 

སྔནོ་མ་ང་སགོོ་ཡུལ་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་གོཏེན་འིཁོལེ་བའི་ིསྐབས་དརེ་ཡང་

པོ་ེཅངི་ནས་ཛ་དྲེགོ་བྱེས་ཏེ་ེཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཨུ་རུ་སུ་བརྒྱུད་སགོོ་ཡུལ་

ལ་ཕྱོནི་ན་འིགྲོགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ཕྱོནི་ན་ང་ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་

གོསར་པོ་མཐུད་བཞིིན་པོ་འིདི་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། ད་ེདུས་བསམ་བློ་ོབཏེང་བ་ཡནི། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོོར་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་མཐུད་པོ་འིདི་ང་ཚོོར་
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ཡིད་ཆེེས་བློ་ོདཀར་ཤ་ཚོ་བྱེས་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་

ཆེརེ་མ་རདེ། འི་ོན་གོང་ཡནི་ཟརེ་ན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་

ཏེེ་ལ་ོཉིི་ཤུ་སྐོར་སོང་ཡང་ད་དུང་རྡེགོོ་རྡེགོོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་

དང༌། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཀྱིསི་འིད་ིཕྱོགོོས་བློ་ོགོཏེད་བཅལོ་

ཏེེ་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོིས་ཚུར་

འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་ལྐུགོ་པོས་བལྟས་ཀྱིང་ཚོདོ་དཔོགོ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། རྒྱ་ནགོ་གོསི་ང་ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེའིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ལས། ཤ་ཚོའི་ིཐེགོོ་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མནི་པོར་བརྟནེ། ཨུ་རུ་སུ་བརྒྱུད་ད་ེསོགོ་

ཡུལ་ལ་ཕྱོིན་ན་དེས་ཕེན་པོ་ལས་གོནོད་སྐྱོན་ལ་འིགྲོོ་གོི་མ་རེད་

བསམས་ནས་ཐེགོ་བཅད་དེ་ཨུ་རུ་སུ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། 

ད་ེམཇུགོ་པོ་ེཅངི་ནས་འིབྲལེ་ཐེགོ་བཅད་མ་སངོ༌། འིབྲལེ་བ་རང་

འིཇགོས་བསྡེད་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་ཐེའིེ་ཝེན་ངོས་ནས་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོཔོེ་ཅིང་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

པོ་འིདིར་ཧ་ཅང་མིགོ་ཕྲ་པོ་ོབལྟས་ཏེེ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོའིབྲེལ་བ་གོང་

འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་པོེ་ཅིང་ལ་གོ་དུས་འིགྲོོ་

གོི་རེད། པོེ་ཅིང་ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། པོེ་ཅིང་གོིས་མགོོ་

སྐརོ་གོཏེངོ་གོ་ིརདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཕྱོགོོས་གོཉིསི་

ཀར་ལྟ་སྟངས་ན་ིརྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་སྐྱདི་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། རྒྱ་ནགོ་
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གུང་བྲན་ཡིན་ནའིང་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་པོ་རེད། བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ན་

རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། ཐེའིེ་ཝེན་གོོ་མིང་ཏེང་ལ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་

དགོོས་པོ་རེད། བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ན་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། དགྲོ་

ཟླར་བརྩི་ིདགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ཡནི་ནའིང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གུང་

བྲན་ལ་ཡང་ང་ཚོོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་དགོོས། ཐེའིེ་ཝེན་ལ་ཡང་

འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེདུས་ཚོདོ་ས་ོསའོི་ིགོནས་

ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་མགོ་ོགྲུང་པོ་ོདང༌། གོཟུ་སྤྱིང་པོོའི་ིཐེགོོ་ནས་

ཐེབས་ཤེས་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལ་མཁོས་པོ་ཟེར་བ་ཡིན། ལྐུགོ་པོ་

ཨུ་ཚུགོས་ཀྱིིས་དགྲོ་ཟླ་དགྲོ་གོཤེད་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུར་ཧ་ལས་

རྒྱུ་མདེ་ལ། ང་ོམཚོར་ཆེ་ེརྒྱུ་མེད། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་རདེ། ཐེའི་ེ

ཝེན་ལ་འིབྲལེ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། 

ང་ཚོ་ོབོད་གོཞུང་གོིས་ལངས་ཕྱོོགོས་མཁྲེེགོས་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བསྡེད་

པོའིི་སྐབས་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིགྲོོ་མཁོན་བོད་མི་རེ་ཟུང་བྱུང་བ་དང༌། 

མ་ིད་ེདགོ་གོ་ིདནོ་དམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡནི་རུང་མནི་རུང༌། 

ཕྱོིའིི་ལྟར་སྣང་ལ་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་བློོ་གོཏེད་དེ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་དུས་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིསི་མ་ིད་ེདགོ་གོསི་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ི

མའིི་ིརྣ་བར་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐད་ཆེ་ཞིིགོ་བཤད་རྒྱུ་ཆེསོ་ཉིདི་རདེ། དསེ་

བདོ་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་བ་མ་གོཏེགོོས། བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ི
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གོནས་ཚུལ་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིས་ཆེའི་ིཐེགོོ་སློབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། དཔོརེ་

ན། སྟགོ་འིཚོརེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཐེའི་ེཝེན་ལ་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཚོགོོས་འིདུ་

ཞིགིོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིས་ཐེགོོ་ལ་བདོ་རང་བཙོན་ཡནི་

པོའིི་སྐད་ཆེ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བཤད་འིདུགོ བྱེེད་སྟངས་འིདི་སྙིང་

པོོ་རེད། པོེ་ཅིང་གོི་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་སྐད་ཆེ་དེ་འིདྲེ་ཤོད་ས་

མདེ། བཤད་ནའིང་ཕྱོ་ིལ་ཚོགོས་པོར་ཐེོགོ་ཐེནོ་ཐེབས་མདེ། ཐེའིེ་

ཝེན་ད་ེའིདྲེ་རང་མ་རདེ། ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིས་ཆེ་དའེི་ིསྒོང་ལ་བདོ་མའིི་ི

བདེན་དོན་ཤོད་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་བོད་མི་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ན་ཕེན་ཐེོགོས་

མ་གོཏེགོོས་གོནདོ་སྐྱནོ་མདེ་པོར་བརྟནེ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་འིད་ིཡནི། 

ཅ༽ བདོ་སོགོ་ལས་ཁུངས་དང་། དཀྲུགོ་ཤངི་གོ་ིབྱེ་ངན།

རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་གོཅིགོ་ལ། བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་སྔ་ཕྱོི་

བར་གོསུམ་དུ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་དཀྲུགོ་ཤིང་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ལས་

ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེདགོ་ལ་ང་ཚོསོ་རྒྱ་གོར་ས་ཐེགོོ་ནས་

སྐད་ལགོོ་བརྒྱབ་པོས་ཕེན་ནུས་ཐེནོ་གྱི་ིམདེ་སྟབས། ང་ཚོསོ་ཐེའི་ེ

ཝེན་རང་ལ་འིབྲལེ་བ་བཙུགོས་ཏེ་ེགོ་ལརེ་གོ་ལརེ་བདོ་སགོོ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིསི་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་དུ་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེ

ཚོོའིི་གྲོས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐབས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་
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ད་ེདམགིོས་ཡུལ་དུ་བཞིགོ་ཡདོ། བར་ལམ་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་སྟངས་

དང་བྱེེད་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན། བཀའི་ཤགོ་གོིས་འིཆེར་ཟིན་

བཟསོ་པོ་དའེི་ིནང་ཞིབི་ཕྲ་ཡདོ་པོ་བཞིནི། གོང་ལྟར་གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེ་

ནས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐེགོོ་

ནས་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་རདེ། ནརོ་འིཁྲུལ་ཡདོ་པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་

ཀྱིི་མེད། ཡིན་ནའིང་དངུལ་གྱིི་རྩིིས་ཁྲེ་འིཇོགོ་སྟངས་དང་། དུས་

ཐེོགོ་དུས་ཐེོགོ་ལ་གོསལ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་སོགོས་དེ་འིདྲེའིི་

ཐེགོོ་ནས་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་འིདུགོ ནརོ་འིཁྲུལ་ཡདོ་པོ་ལ་ཉིསེ་ཆེད་

སྤྲོདོ་རྒྱུ་དང༌། མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོགོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་ཏེ་ེབཀའི་ཤགོ་

ནས་བཟོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་ལྟ་

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོརྒྱུན་ལས་ཐེགོོ་ནས་མུ་མཐུད་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་ལྟར། གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ནས་མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོགོང་མགྱིགོོས་ཐེགོ་

གོཅོད་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དུས་ཚོོད་འིགྱིངས་ན་དགོོས་

པོ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

འིདས་པོའི་ིནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་སལེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་

རྒྱུ་དང༌། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་ང་ཚོོས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་བྱེ་བ་འིདི་བརྩིམས་

དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་གོང་ཡིན་པོ་དང༌། འིགོལ་རྐྱེེན་རྙེོགོ་དྲེ་

གོང་ནས་འིཕྲད་ཀྱི་ིཡདོ་དམ་ཞི་ེན། ཐེའི་ེཝེན་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་

ནས་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ལ་ཆེ་ེས་ནས་བཤད་ན་བདོ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་



60
རྒྱུར་འིགོལ་རྐྱེེན་བཟ་ོབའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡིན་པོ་རེད། འིགོལ་

རྐྱེནེ་ད་ེཐེའི་ེཝེན་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང་རུང༌། པོ་ེཅངི་ནས་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་ཀྱིང་རུང༌། ང་ཚོསོ་སལེ་དགོསོ་པོ་ཡནི། སྔནོ་ལ་ཁོ་ཚོ་ལགོ་

འིཐེོགོས་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་རྙེོགོ་དྲེ་

བཟ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིརྩི་འིགོོགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བཀའི་ཤགོ་ནས་འིཆེར་ཟནི་བཟསོ་པོ་དའེི་ིནང༌། བར་ལམ་ཉི་ེཆེར་

བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་

གོ་ིནང་ལ། རྒྱ་བལ་གྱི་ིམཚོནོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཡདོ་སའི་ིསྡེ་ེཁོགོ་སུམ་

ཅུ་ས་ོགོཉིསི་ལ་ཐེའི་ེཝེན་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིརགོོས་རམ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་འིཁོདོ་ཡདོ་པོ་རདེ། སྡེ་ེཁོགོ་སུམ་ཅུ་ས་ོགོཉིསི་ད་ེགོང་

དང་གོང་ཡནི་རྩིད་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ། བཀའི་ཤགོ་གོ་ིའིཆེར་ཟནི་

ནང་ཚོགོོས་ཆུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་འིཁོདོ་པོ་ལྟར། ཚོགོོས་ཆུང་ད་ེ

བཙུགོས། ཚོགོོས་ཆུང་ད་ེགོཅགིོ་པུས་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཙོམ་མནི་

པོར་བདོ་མ་ིམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཐེོགོ་ནས་འིགོན་ཁུར་ལནེ་དགོསོ། བདོ་

མི་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྡེེ་ཁོགོ་ཉིེ་འིགྱིངས་གོང་ལ་ཡོད་ཀྱིང་དེ་ཚོོའིི་

ནང་ཐེའིེ་ཝེན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འིབྲེལ་བ་

གོ་ཚོོད་བྱུང་དང༌། འིབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་ལ་ོགོ་ཚོོད་ཕྱོིན་འིདུགོ དེ་

དགོ་ཆེ་ཚོང་ཤསེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་མནི་མ་ིཤསེ་ཀྱིང༌། རྩིད་གོཅདོ་

མཐེིལ་ཕྱོནི་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ང་ཚོོས་སྔ་ཕྱོི་བར་གོསུམ་དུ་ཐེའིེ་ཝེན་གོཞུང་ལ་བོད་སོགོ་ལས་

ཁུངས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གྱིི་བོད་མིའིི་ནང་དམ་ཚོིགོ་སེལ་

བསློད་ཡོང་སྟངས་དང༌། མི་མཐུན་པོ་ཡོང་བའིི་སྐད་ཆེ་དཀྲོགོ་

གོཏེམ་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སྔ་རྗེེས་སུ་ལབ་པོ་དེ་རྣམས་

ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། ཐེའིེ་

ཝེན་དུ་ནང་པོ་ཁྱིོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད་སྟབས་བར་ལམ་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཡོངས་

བསྒྲིགོས་བྱེས་ནས་བཤད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་བར་སྐབས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་གོནས་སྐབས་གོཅགིོ་གོ་ིརངི་ལ་ཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཕེལ་ཆེེར་མཚོམས་

འིཇོགོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ཐེའི་ེཝེན་དུ་ནང་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཡདོ། དའེི་ིནང་དངསོ་

གོནས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཁོ་ཞིེ་གོཉིིས་མེད་ཀྱིི་དགོའི་པོོ་

བྱེེད་མཁོན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་

བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཚུར་རེ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལ་

རྒྱུ་མཚོན་ཞིིགོ་ཡོད། གོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེ་ན། མ་འིངོས་

པོར་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དེའིི་སྐོར་ལ་ང་ཚོོས་བསམ་བློོ་

གོཏེོང་དགོོས། བར་ལམ་གྱིི་ཡོང་སྟངས་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན། བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་གོཏེམ་བཤད་བྱེདེ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་
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ཕྲན་བུ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ང་ོཐེགོོ་ང་ཚོསོ་ལས་

དནོ་གོང་སྒྲུབ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། ཐེའི་ེཝེན་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་

ནས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་ལས་འིགུལ་འིདྲེ་མིན་སྤེེལ་བ་འིདི་དགོ་

བཀགོ་འིགོགོོ་ཐུབ་ཐེབས་བྱེདེ་དགོསོ། བྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིདརི་བསམ་

བློ་ོགོཏེངོ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་རིང་འིདིར་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་གོི་མི་ཚོ་ོཤོགོ་ཅེས་བརྗེོད་དགོོས་

དོན་ནི། དེ་དགོ་ཚོང་མའིི་འིགོན་བོད་གོཞུང་གོཅིགོ་པུར་འིཁྲེི་བ་

མནི་པོར་ཚོང་མར་འིགོན་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་ཚོང་མས་སམེས་

ཁུར་ལེན་དགོསོ། ཞིབི་ཕྲའི་ིབྱེདེ་ཕྱོོགོས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོབཀའི་ཤགོ་

དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོ་ོཁྱིདེ་ཚོ་ོཁུངས་ས་ོསའོི་ིཐེགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུར་འིདྲེ་

བྱེས་ཡོད་པོ་རེད། དེ་དགོ་རིམ་པོས་རིམ་པོས་ཐེགོ་བཅད་ན་མི་

འིགྲོིགོས་པོ་མ་ིའིདུགོ འིད་ིདནོ་ཚོན་གོཅིགོ་ཡནི།

ཆེ༽ དཀའི་ངལ་གྱི་ིའིབྱུང་རྩི་དང་། བཀའི་སྤྱིརི་མཐེངོ་

ཚུལ།

དོན་ཚོན་གོཉིིས་པོ། བར་ལམ་སྐད་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལྷགོས་པོ་

འིདིས་རྐྱེེན་པོས་བཀའི་བློོན་ཚོ་ོལ་མཐེོང་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་

འིདུགོ རྩི་བ་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུའི་ིརངི་ལ་གོཙོ་ོཆེནེ་བཀའི་ཤགོ་

ནང་ལ་འིགོན་འིཁྱིེར་མཁོན་བཀའི་བློོན་ཚོ་ོདང༌། དེ་བཞིིན་ལས་
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བྱེདེ་པོ་མང་ཆེ་ེབ་ཤསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ནམ་འིཕེང་གོཅདོ་

ཐུབ་པོ་མེད་ན་ཡང་ལྷགོ་བསམ་དང༌། དངོས་གོནས་ལ་རྒྱ་ཞིེན་

ཁོོགོ་གོི་བསམ་བློོ་བརྟན་པོོ་བཅངས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་

རདེ། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིའིབྲས་བུར་ང་ཚོ་ོམ་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ཕྱོནི་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་བདོ་མ་ིརྣམས་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་

ཐེགོ་ཆེདོ་དུ་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ཞིསེ་དནོ་

དངསོ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་གོཟུགོས་སུ་གྲུབ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

སྐྱནོ་ཆེ་མང་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང༌། ཆེ་སྙམོས་བྱེས་ནས་བཤད་ན་བྱེས་

རྗེསེ་ཏེན་ཏེན་བཞིགོ་ཡདོ།

བཀའི་བློོན་ང་ོཡོད་འིདི་དགོ་ལ་སྐྱོན་ཆེ་ནོར་འིཁྲུལ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་

གོ་ིརདེ། ཡནི་ནའིང་རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། ས་ོསོའི་ིངསོ་ནས་

གོང་ཐུབ་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུར་ངས་བལྟས་ན་ཧུར་ཐེགོ་རྦད་

ཐེགོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བར་ལམ་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིསྐརོ་

བཀའི་ཤགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོམ་བྱུང་བའི་ི

རྣམ་པོ་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཡནི་ནའིང་

ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོམ་བྱུང་བའི་ིརྣམ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེབཞིནི་

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ན། རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། བདོ་

སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེས་ནས་སྐད་ཆེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ཕྱོདེ་ཀ་དང༌། མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོ་ཕྱོདེ་ཀ ད་ེའིདྲེའི་ི
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ཐེོགོ་ནས་ཅལ་འིདྲེོགོས་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ནོར་

འིཁྲུལ་བྱུང་བ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

སྔནོ་མ་ཡང་ཐེངེས་གོཅགིོ་བཤད་མྱོངོ༌ཡདོ། ལས་ཀ་ཡངོ་སྟངས་

འིད་ིདགོ་བུ་གླིནེ་པོས་ཕེ་ཡ་ིཀློད་པོ་བཅམོ་ཟརེ་བའི་ིདཔོ་ེད་ེཆེགོས་

གྲོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོའི་ི

སྐྱནོ་མནི་ན་ཡང༌། བྱེདེ་སྟངས་མ་ཤསེ་པོའིམ། འིཛམེས་ཟནོ་བྱེས་

པོ། དགོོས་པོ་རྣམ་རྟགོོ་ཐེགོོ་ནས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་མ་བྱུང་བའི་ི

སྐྱོན་ཤོར་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་ད་ེབསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

ལས་སློ་པོ་ོརདེ། བཀའི་བློནོ་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཨེ་ེཡདོ། 

སྤྱི་ིའིཐུས་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཨེ་ེཡདོ། གོང་ཞིགིོ་བསྒྱུར་

བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་བྱུང་ཡང་ད་ེན་ིང་རང་ཚོའོི་ིལགོ་པོར་ཡདོ་པོས་

བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོརདེ། འིད་ིལ་འིགོན་སྤུངས་ནས་བཤད་དགོསོ་དནོ་གོང་

ཡང་མཐེོང་གོི་མི་འིདུགོ འིགོན་སྤུངས་ས་དེ་ངས་གོོང་དུ་བརྗེོད་

པོ་བཞིནི། ང་ཚོརོ་རྩི་བའི་ིརྙེགོོ་དྲེ་སློངོ་མཁོན་ད་ེགོང་ནས་སློངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་དང་། ད་ེལ་ང་ཚོསོ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་ཡདོ་

ལ། དཀའི་ངལ་ཡང་ཡདོ། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་

ལས། འིཚོགིོ་པོ་གོཞིན་ལ་ཟ་ནས། རྡེགོོ་རྒྱགོ་ནང་ཁུལ་ལ་གོཞུས་

ན་བྱེབ་ཆུང་དང༌། ལྐུགོ་པོ་རེད། 
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རྩི་བ་མང་གོཙོོའིི་ང་ོབ་ོགོསལ་པོ་ོམཚོོན་ཐེབས་ཀྱིི་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་

དགོསོ་ཞིསེ་ངས་སྔ་རྗེསེ་བཤད་ཡདོ་པོ་ལྟར། བར་ལམ་མང་གོཙོའོི་ི

བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེེད་ཐེབས་ཀྱིི་བསམ་འིཆེར་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིབྱེོར་དང་

འིབྱེོར་བཞིིན་པོ་རེད། བསམ་འིཆེར་ཁོ་ཤས་དངོས་གོནས་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ ཟླ་ཤས་ནང་ང་ཚོསོ་ཚོོགོས་འིདུ་ཆེེ་ཆུང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཚོགོོས་དགོསོ་ཀྱིང་འིཚོགོོས་ཏེ་ེབཀདོ་སྒྲིགིོ་གོསར་པོ་བྱེ་རྒྱུར་དུས་

ཚོདོ་མང་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་སྤྱིི་

འིཐུས་ཀྱིི་འིགྲོ་ོསྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། བཀའི་ཤགོ་

སྤྱིིའིི་འིགྲོོ་སྟངས་བསྒྱུར་བཅོས་དགོོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་མདོགོ་ཁོ་

པོ་ོརདེ། ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། གོ་ལརེ་གོ་ལརེ་ཟླ་དྲུགོ་ནང་

ཚུད་དམ། ཟླ་བ་ཁོ་ཤས་ནང་རམི་པོས་རམི་པོས་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་

ཏེེ་འིཐུས་སྒོ་ོཚོང་བ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་འིགྲོིགོ་

འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ་སྙམ། 

ཇ༽ རྩི་ཆེའེི་ིགོ་ོསྐབས་དང་། དནོ་མདེ་ཆུད་ཟསོ།

ངས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ད་ལམ་བྱེབ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཆུང་ཙོགོ་ཐེོགོ་ང་ཚོོའིི་དུས་ཚོོད་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཆུད་ཟོས་མི་འིགྲོ་ོབ་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཙོམ་མ་ཟད། འིཛམ་བུ་

གླིིང་གོི་རྒྱབ་ཁོབ་ཆེེ་ཁོགོ་ཚོོར་ཡང་བློོ་ལ་མ་ཤོང་བའིི་འིགྱུར་བ་
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མང་པོ་ོཞིིགོ་ཉིེ་ཆེར་ཟླ་ཤས་ནང་བྱུང་བ་རེད། ཧ་ཅང་གོ་ོསྐབས་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མི་ཁོོ་

རང་ཚོའོི་ིནང་ནས་ཤདོ་མཁོན་བྱུང༌། ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་བསམ་

བློོ་བཏེང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཕེལ་ཆེེར་ལོ་ལྔ་ནས་བཅུའིི་བར་ལ་རྒྱ་

ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲོ་ོརྒྱུའིི་བཟ་ོལྟ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་

ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་ཆེེ་སར་ལྷོད་ཡངས་

ཤོར་ནས་དུས་ཚོོད་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན་ཤིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་རེད། ད་

བར་ཚོང་མས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཚོང་མས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ཏེེ་དུས་ཚོོད་རྩི་ཆེེའིི་གོོ་སྐབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ང་

ཚོོའིི་མིགོ་སྔར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་སུ་རྗེེས་ལུས་མ་ཐེེབས་པོ་

བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་

ཏེ་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༡༡ ཉིནི་

གོངས་སྐྱདི་ཚོོགོས་ཁོང་ནང་སྤྱི་ིའིཐུས་དང༌། 

བཀའི་ཤགོ གོཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་མ་ིའིཐུས་ 

༣༧༠ སྐརོ་ཚོོགོས་འིཛམོས་སར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ མང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། ཚོད་ལྡན་གྱི་ིམང་གོཙོ།ོ

བར་ལམ་ང་ཚོོས་བོད་མི་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་དང༌། སྒོེར་པོ་སོ་སོ་

བཅས་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་བསྡུ་རུབ་བྱེས་པོར་བསམ་ཚུལ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསྡུ་ཐུབ་པོ་རེད། མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་

གོནས་སམེས་ཁུར་ཆེནེ་པོ་ོལནེ་གྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ་པོས་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ད་ལྟ་འིདརི་དནོ་ཚོན་གོསུམ་བཤད་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དནོ་ཚོན་

གོཅགིོ་ལ་ཞིབི་ཆེའི་ིལ་ོརྒྱུས་སྔ་རྗེསེ་ཞུས་ཚོར་བ་བཞིནི། ང་ཚོ་ོམང་

གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲོོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་ལྟར། ད་ཕེན་ལོ་སུམ་

ཅུ་སོ་གོཅིགོ་རིང་ལ་ང་ཚོོས་མང་གོཙོོའིི་ལགོ་ལེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་རྒྱུར་ཉིམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུ་སོགོས་ཐེབས་ཤེས་སྒོོ་གོང་ས་

ནས་བྱེས་ཡོད། ཕྱོི་ལ་ོཆེགིོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲོངས་ནང་



68
ནས་མ་འིངོས་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་བཀདོ་ད་ེད་

ཕེན་ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་པོ་རེད། སྤྱིིར་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་འིགྱུར་བ་མང་པོོ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་ང་

རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡང་བདནེ་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་

ཇ་ེཆེ་ེཇ་ེཆེརེ་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐབས་འིདརི། མ་འིངོས་པོ་ལ་མང་གོཙོའོི་ི

མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་སུ་རྩི་ཁྲེམིས་སྔནོ་མ་བཟསོ་པོ་

དའེི་ིཐེགོོ་ལ་བསྣནོ་འིཕྲ་ིབསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཡདོ་བཏེང་ན་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོམ་ིགོཅགིོ་གོཉིསི་ཤགིོ་གོསི་ལམ་སངེ་

བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། འིཛམ་གླིངི་ནང་མང་གོཙོའོི་ིལུགོས་སྲིལོ་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མཁོས་པོ་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ཀྱིི་བསམ་

འིཆེར་ཉིན། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་བཟ་ོདགོསོ་པོར་བརྟནེ་ང་རང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་ཐེགོོ་ནས་མི་ཁོ་ཤས་ཡོད་པོའིི་ཚོོགོས་ཆུང་ཞིིགོ་བཟོས། 

དེ་དགོ་གོི་སྒོ་ོནས་རྐོང་ཁུར་བློངས་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་མཁོས་པོ་དེ་

འིདྲེ་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་གོ་ིམཁོས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིབསློབ་

བྱེ་ཉིན་ཏེ་ེམང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོམཚོན་ཉིདི་ཚོང་བའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཟནི་

བྲིས་ཤིགོ་བཟོས་ན་བསམ་པོ་དང༌། ཟིན་བྲིས་དེ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་

བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོོ་གོཉིིས་ཙོམ་ལ་བཟོས་ཟིན་པོ་བྱུང་ན། དེས་ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོ་ོདང༌། བདོ་ནང་ལ་ཡང་གོང་

ཐུབ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེས་ནས་གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཚོང་མའི་ིབསམ་

ཚུལ་རྣམས་ཟནི་བྲསི་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་སློབེས་ཐུབ་པོ་བྱེས། མཐེའི་མའི་ི
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གོཏེན་འིབེབས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེེས་

མཉིམ་འིཛམོས་བྱུང་བའི་ིཉིནི་མ་ོདརེ་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ། 

གོང་ལྟར་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཡོང་ཐེབས་སུ་སྔོན་མའིི་

རྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་ལ་བསྣནོ་འིཕྲ་ིསྒྱུར་བཅསོ་གོང་དགོསོ་གོཏེངོ་

རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚོོགོས་ཚུང་ཞིིགོ་བཙུགོས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་

སངོ༌། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ང་ཚོསོ་མང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་སྔནོ་

མ་ནས་བཟོས་པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ལགོ་ལེན་གོང་ཐུབ་བཀལ་གྱིི་ཡོད་

ན་ཡང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་

སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ལགོ་ལནེ་ཆེ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་དང༌། གོསལ་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང༌། གོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་བརྟན་པོོ་

མེད་སྟབས་ཁྲེིམས་མཐུན་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོ་ོམེད་དམ་ཞིེས་དེ་སྔོན་ང་ཚོོས་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་དེབ་སྐྱེལ་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཡིགོ་ཆེའིི་ཟིན་བྲིས་བཟོས་ཏེེ་དེ་འིདྲེའིི་བསམ་བློོ་ཡང་

བཏེང་བ་རདེ། 

ད་ཆེ་ང་ཚོོ་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་འིགྲོོ་

སྟངས་འིད་ིམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལུགོས་མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡངོ་

བའིི་ཆེེད་དུ་ལགོ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཟེར་ཡང་རུང༌། གོང་

ལྟར་ཡིགོ་ཆེ་ཟིན་བྲིས་ཤིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། ལོ་རྗེེས་མ་དགུ་བཅུ་
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གོ་ོགོཅིགོ་གོི་མང་གོཙོོའིི་དུས་ཆེེན་གྱིི་ཡས་མས་ལ་ཚོར་བ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། ང་ཚོོས་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཤིགོ་

བཏེང་ནས་སྤྱིི་འིཐུས་གོསར་པོ་དེ་དགོ་རྗེེས་ལོའི་ིགོསུམ་བཅུའིི་

དུས་དྲེན་གྱི་ིཡས་མས་ལ་གོཏེན་འིཁོལེ་བ་ཞིིགོ་བྱེས། སྤྱི་ིའིཐུས་

ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཡགིོ་ཆེ་དརེ་ཞིབི་འིཇུགོ་དང༌། གོ་ོ

བསྡུར་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། སྤྱི་ིའིཐུས་གོསར་པོ་

ད་ེདགོ་གོསི་ཁྲེམིས་ལུགོས་མང་པོ་ོགོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ཡོང་གོི་རེད། དེ་ནི་མང་གོཙོོའིི་དུས་ཆེེན་གྱིི་ཡས་མས་དེ་འིདྲེར་

གོཏེན་འིཁོལེ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། 

ད་ེགོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡནི། 

ཁོ༽ སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིསོ་འིདམེས་དང་། སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིགྲུབ་

ཆེ།

སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མ་ིམང་གོསི་འིསོ་

ཤགོོ་བསྡུས་ནས་ཡངོ་བ་གོང་ཞིིགོ་ལ། མཐེའི་མའི་ིགོཏེན་འིཁོལེ་

ངས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་ཆེ་དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་

བཏེང་སྟ་ེསྤྱི་ིའིཐུས་རྣམས་མང་མསོ་ཀྱིསི་འིདམེས་ཐེོན་གོང་བྱུང་

བ་ད་ེགོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིཁོལེ་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་ཡནི། 

ཕྱོིན་ཆེད་སྤྱིི་འིཐུས་དེ་དགོ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་
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རེད། བཀའི་བློོན་བསྐོ་ཕྱོོགོས་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ཀྱིང་སྤྱིི་འིཐུས་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟའིི་སྤྱིི་འིཐུས་

ལས་དུས་འིདིའིི་མཚོམས་ནས་སྤྱིི་འིཐུས་གོསར་པོ་འིདེམས་

བསྐ་ོབྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོ་ོལམ་སེང་བཙུགོས་ཏེེ་ལ་ོགོཅིགོ་གོི་ནང་

ཚུད་རྗེསེ་ལའོི་ིགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་ཡས་མས་ལ་གོཏེན་འིཁོལེ་

བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྙམ། སྤྱིི་འིཐུས་འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིང་གོང་

འིདྲེ་བྱེས་ན་དགོའི་བ་འིདུགོ་གོམ། ད་རསེ་ཚོགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐེགོོ་

གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བསམ་འིཆེར་ནང་ཡདོ་

པོ་བཞིིན་མིའིི་མི་གྲོངས་ཀྱིང་ཕྲན་བུ་སྤེར་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་

སྙམ། འིཐུས་མ་ིསྤེར་བའི་ིམ་ིགྲོངས་ཡངོས་རྫགོོས་དྷ་སར་བསྡེད་

རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་ིབྱེངིས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་རང་རང་ས་ོསའོི་ིས་ཁུངས་ལ་

སྡེདོ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགོོས་འིདུའི་ིསྐབས་འིཛམོས་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས། 

ད་ལྟ་བསམ་འིཆེར་ནང་ལའིང་ཡོད་པོ་བཞིིན། འིཐུས་མིའིི་འིགྲོོ་

སྟངས་དེ་ཡང་ཚོོགོས་འིདུ་གོོང་འིགོོ་གོཉིིས་བཟོས་ན་དགོོས་པོ་

དགོེ་མཚོན་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱེས། 

ཡང་མནི་ན་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་གོཅགིོ་གོ་ིཁོངོས་ལ་ནང་གོསསེ་

སྡེེ་ཚོན་གོཉིིས་ལྟ་བུ་དཔོེར་ན། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

བཙོན་བྱེོལ་བའིི་མི་གྲོངས་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟས་པོར་ཆེོལ་ཁོ་

གོསུམ་སོ་སོ་སྤྱིི་འིཐུས་མི་གྲོངས་འིདྲེ་མཚུངས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་

འིདི་སྡེེ་ཚོན་གོཅིགོ་བྱེས། ཡང་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་མི་གྲོངས་
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ལྔ་བརྒྱ་ར་ེནས་འིཐུས་མ་ིརའེིམ། མ་ིགྲོངས་སྟངོ་ར་ེནས་འིཐུས་མ་ི

རེ་བསྡུས་པོའིི་སྤྱིི་འིཐུས་སྡེེ་ཚོན་གོཅིགོ་བཅས་བྱེས་ན་ཡང་གོང་

འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་མེད་དམ། དེ་དགོ་ད་རེས་

ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུའི་ིཐེོགོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ཕེན་སྤྱིི་འིཐུས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱིི་འིཐུས་མི་ཡོད་ན་ཡང༌། 

བུད་མེད་ཀྱིི་འིཐུས་མིའིི་གྲོངས་ཚོད་དམིགོས་བསལ་བཟོ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་བ་རེད། ད་ཆེ་སྤྱིི་འིཐུས་སྤྱིིའིི་གྲོངས་འིབོར་སྤེར་གྱིི་ཡོད་

པོར་བརྟེན། བུད་མེད་ཀྱིི་འིཐུས་མི་ཡང་གྲོངས་འིབོར་ངེས་ཅན་

ཞིགིོ་སློབེས་ཐུབ་པོའི་ིདནོ་དུ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེ

ལ་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ སྤྱི་ིའིཐུས་འིདམེས་བསྐ་ོབྱེདེ་སྟངས་ལམ་

ལུགོས་རྙེངི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིཁོལེ་བྱེས་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་རྣམས་

ད་རེས་ཀྱིི་གྲོོས་ཚོོགོས་འིདི་ནས་མཚོམས་བཞིགོ་རྒྱུར་བརྟེན། 

སྤྱིི་འིཐུས་གོསར་པོ་གོཏེན་འིཁོེལ་མ་བྱུང་བར་ལ་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་

མངི་འིཁྱིརེ་མཁོན་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ་མ་ིའིདུགོ གོལ་སྲིདི་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ན་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོའི་བ་འིདུགོ ད་

ལམ་ཚོོགོས་འིདུའི་ིཐེོགོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེ་དགོསོ། 

གོ༽ ཁྲེམིས་ཞིབི་ལས་ལུངས་དང་། སྲིདི་བློནོ་བསྐ་ོ

གོཞིགོ
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དེ་སྔ་བོད་ལ་གྱིོད་ཞིིབ་ལྷན་ཁོང་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོ་ཡིན། 

དཔོེར་ན། མང་གོཙོོའིི་ལུང་པོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་གོཞུང་གོི་འིཛིན་སྐྱོང་

གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དང༌། ད་ེལས་ལགོོས་སུ་ཁྲེམིས་ཁོང་སྒོརེ་བཙོན་

ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད་

སྟབས། རྒྱ་གོར་གྱིི་སྤྱིིར་བཏེང་འིགྲོོ་སྟངས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་མངི་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེགོས་ན་ལགེོས་

མནི་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། ད་ཕེན་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་

བའི་ིནང་ནས་ཤསེ་རགིོ་ལས་ཁུངས་སམ། ནང་སྲིདི་ལས་ཁུངས་

ལྟ་བུ་ནས་དྲེང་པོོ་མ་བྱུང་ཞིེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་

བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཡང་ན་བཀའི་སྤྱི་ིལྷན་ཚོོགོས། ཡང་ན་ཚོོགོས་

ཆུང་ཟུར་དུ་བཙུགོས་ནས་དའེི་ིསྐརོ་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རེད། ད་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་མ་ིསྒོརེ་པོ་སྙམོ་ཆུང་ཞིིགོ་

གོསི་བཀའི་ཤགོ་ནས་དྲེང་པོ་ོམ་བྱུང་ཞིསེ་ཞུ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་

ན་ཡང༌། གོཏུགོས་ས་ཡདོ་པོ་དང༌། གོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིཁྲེམིས་

ལུགོས་གོཞི་ིབཟུང་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་

མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིང་ཚོསོ་ཡགིོ་ཆེ་

གོསར་པོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིནང་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དེ་ནས་སྲིདི་བློོན་བསྐ་ོདང་མ་བསྐོའི་ིསྐོར་བསམ་འིཆེར་འིདྲེ་མིན་

ཡདོ་ཀྱིང༌། བསམ་འིཆེར་མང་བའི་ིནང་སྲིདི་བློནོ་བསྐསོ་ན་ཡགོ་
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པོོ་འིདུགོ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་པོའིི་ཚོེ་ཕྲན་བུ་ཚོོད་མ་ཐེིགོ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ལས་ཀའི་ིརགིོས་ཚོང་མ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། སྐད་ཆེ་བཤད་དུས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང༌། གུང་འིགྲོིགོས་པོ་ོཞིིགོ་བཤད་ཐུབ་ན་ཡང༌། 

ལགོ་ལེན་ང་ོཐེོགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་མི་ལ་

རགོ་ལུས་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་མི་ཞིིགོ་འིཚོོལ་སྐབས་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་ཡོང་གོི་འིདུགོ བཀའི་ཤགོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་

དབར་ལ་མ་ིཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལ་ོམང་པོའོི་ིསྔནོ་ནས་ཚོད་

ཚོད་བསྡུར་བསྡུར་མང་པོ་ོབྱེས་ཚོར་བ་རདེ། མའིི་ིང་ོབའོི་ིཆེ་ནས་

མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་མ་རྙེེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ད་དུང་བསྡེད་

ཡོད་པོར་བརྟེན། ད་ཆེ་སྲིིད་བློོན་བསྐ་ོརྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་སྔ་འིཕྲོས་མི་

དགོསོ་པོ་བྱེས་ན་སྙམ། སྔནོ་ལ་བབས་ལྷངི་བ་དང༌། བརྟན་པོའོི་ི

ཆེདེ་དུ་བཀའི་བློནོ་གྱི་ིནང་ནས་བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་བྱེ་རྒྱུ་མནི་པོར་ད་ེ

བཀའི་བློནོ་ང་ོཡདོ་ནང་ཁུལ་ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཀྱིང་རུང༌། ཡང་

འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་མཁོན་མང་ཙོམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཀྱིང་

རུང༌། གོང་ལྟར་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ནས་ཐེོན་པོའིི་བཀའི་བློོན་དེས་

བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོའི་ིལས་ཁུར་ལ་ོགོཅགིོ་རངི་བྱེདེ་རྒྱུ། ལ་ོགོཅགིོ་ཕྱོནི་

པོའི་ིམཚོམས་ལ་བསྐྱར་དུ་འིསོ་བསྡུ་ར་ེབྱེས་ཏེ་ེརན་པོ་ོདང༌། འིསོ་

པོ་ོཡདོ་ན་ལ་ོགོཉིསི་གོསུམ་བསྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེམནི་ལ་ོགོཅགིོ་

པོོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་བཀའི་བློོན་ཁྲེི་པོའིི་ལས་ཁུར་འིཁུར་རྒྱུ་ཡོད་པོ་
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ཞིིགོ་བྱེས་ན་སྙམ། དེ་ནས་རིམ་པོས་རིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ལ་

བལྟས་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། གོནས་སྐབས་ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་སྲིིད་བློོན་ནམ། སྲིིད་འིཛིན་གྱིི་ང་ོབ་ོགོང་

མཚོོན་གྱིི་ཡོད་ནའིང༌། གོང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་འིསོ་བསྡུ་

བྱེས་ནས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་མ་རེད། འིསོ་བསྡུའིི་སྲིིད་བློོན་བསྐོ་རྒྱུ་

བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་མདེ་སྟབས། སྔནོ་ལ་འིསོ་བསྡུའི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་རྒྱུའི་ི

བབས་འིསོ་བཀའི་ཤགོ་ལ་ཡདོ་པོས། བཀའི་ཤགོ་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་

ནས་ཡོང་ན་སྙམ། སྤྱིིར་བཏེང་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་གོཞིན་

དགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ཡོད་རུང་མེད་རུང༌། གོང་ལྟར་ང་རང་

ཚོོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་བཀའི་བློོན་དེ་དགོ་

འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟའིི་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་འིགྲོ་ོསྟངས་བསྒྱུར་

བཅོས་བཏེང་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་སྤྱིི་འིཐུས་གོསར་པོ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་

བཀའི་བློོན་འིསོ་འིདེམས་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་བཀའི་བློོན་ངོ་ཡོད་

ཡོངས་རྫོགོས་དགོོངས་ཞུའིི་༸སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟིན་པོ་ལྟར། བཀའི་

བློནོ་ལས་མཚོམས་བཞིགོ་ཚོར་བ་རདེ།

ང༽ བཀའི་བློནོ་གོསར་བསྐ་ོདང་། བཀའི་བློནོ་གྱི་ིཞིལ་

གྲོངས།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་ཐེད་བསྐོས་བཀའི་བློོན་གྱིི་ལས་དུས་འིདི་
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ནས་མཇུགོ་མཚོམས་བཞིགོ་སྟ་ེབཀའི་བློནོ་གོསར་པོ་བསྐ་ོདགོསོ། 

བཀའི་བློནོ་གོསར་པོ་རྣམས་སྤྱི་ིའིཐུས་གོསར་པོ་གོཏེན་འིཁོལེ་ཚོར་

བའི་ིརྗེསེ་ལ་འིདམེས་བསྐ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཡནི་ན་ཡང༌། ད་རསེ་ཐེངེས་འིདའིི་ི

རངི་ལ་དམགིོས་བསལ་བྱེས་ཏེ་ེསྤྱི་ིའིཐུས་ཚོོགོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐེགོོ་

ནས་བཀའི་བློོན་འིསོ་འིདེམས་གོཏེན་འིཁོེལ་བྱེེད་དགོོས། དཀའི་

བློོན་གྱིི་གྲོངས་ཀ་ཕེལ་ཆེེར་བདུན་ཙོམ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིསོ་པོོ་

མནི་ནམ་སྙམ། བཀའི་བློནོ་ཡངོ་མཁོན་གྱི་ིནང་ལ་སྤྱིརི་བཏེང་ཆེལོ་

ཁོ་གོསུམ་གོའི་ིམ་ིསློབེས་རྒྱུར་ང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ི

སམེས་ལ་གོཅགིོ་བཞིགོ གོཞིན་ཆེསོ་ལུགོས། སྐྱ་སརེ་ཕེ་ོམ་ོཁྱིད་

པོར་གོཏེན་ནས་མདེ།

བཀའི་བློནོ་ད་ལྟ་དགོངོས་པོ་ཞུ་མཁོན་རྙེངི་པོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ཡནི་ཡང་

རུང༌། གོསར་པོའི་ིནང་ནས་ཡནི་ན་ཡང་རུང༌། གོང་ལྟར་སྒྲུགོ་གོ་ི

ཡདོ་ཀྱིང་ཁྱིད་པོར་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ མངི་ཐེ་ོསྒྲུགོ་སྟངས་ཐེད་

སྔནོ་ལ་ཚོགོོས་ཆུང་བགོསོ་ཏེ་ེཚོགོོས་ཆུང་ས་ོསའོི་ིནང་ནས་བཀའི་

བློནོ་ཚོའོི་ིའིསོ་གོཞིའིི་ིམ་ིགྲོངས་ཉི་ིཤུ་རྩི་གོཅགིོ་རའེི་ིམངི་ཐེ་ོབཏེནོ། 

ཚོོགོས་ཆུང་སོ་སོ་ནས་བཏེོན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་གྲོངས་ཀ་མང་

བ་དེ་དགོ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་ཏེེ་འིསོ་གོཞིི་མི་གྲོངས་ཉིི་ཤུ་རྩི་

གོཅིགོ་གོཏེན་འིཁོེལ། ཉིི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་དེ་དགོ་ལ་ཚོོགོས་ཆེེན་གྱིི་

ཐེོགོ་ནས་མང་མོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཀའི་བློོན་བདུན་འིསོ་འིདེམས་
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བྱེས། གོལ་སྲིིད་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོ་ོམནི་ནམ་སྙམ། 

གོལ་ཏེ་ེབརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་མ་ལངོས་པོ་བྱུང་ན། འིསོ་བསྐྱར་དུ་འིཕེནེ་

རྒྱུ་བྱེས་པོ་ཡནི་ན་བརྟན་པོ་ོཆེགོས་མ་ིཡངོ་ངམ། ང་ཚོསོ་ནམ་རྒྱུན་

སྤྱིི་འིཐུས་འིསོ་འིདེམས་བྱེེད་སྐབས་འིགོོ་སྟོད་ཀྱིི་མི་འིགོའི་ཤས་

ལ་འིསོ་གྲོངས་མང་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། མ་ིའིགོའི་ཤས་ལ་འིསོ་གྲོངས་

ཉུང་ཤས་ལས་མདེ་ན་ཡང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་གོཏེན་འིཁོལེ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་དེ་འིདྲེ་མིན་པོར། འིསོ་འིདེམས་ཡང་བསྐྱར་བྱེས་ཀྱིང་གྲོངས་

ཚོད་ལོངས་ན་བཞིགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཕྲན་བུ་སྤུས་དགོ་

པོ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ། བཀའི་བློོན་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ནས་བསྐ་ོརྒྱུར་

བརྟནེ། ལས་བྱེདེ་བཀདོ་སྒྲིིགོ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་སྐརོ་དང༌། རྒྱུན་ལས་

ཚོོགོས་འིདུའིི་གོནས་སྟངས་སོགོས་དེ་ལ་དེ་བརྟེན་གྱིི་འིགྱུར་བ་

གོང་ཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་མནི་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ན་སྙམ། ངས་བཤད་

རྒྱུ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ཡནི། ཚོང་མས་ངསེ་སོང་ངམ། 

ཅ༽ སྙངི་དནོ་མཇུགོ་བསྡེམོས་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

འིགོན་འིཁུར།

མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ལས་དོན་སྐོར་ངས་ཚོོགོས་ཆུང་

ཞིགིོ་བསྐསོ། ང་རང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡགིོ་ཆེའི་ིནང་
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བཀོད་ནས་ཟིན་བྲིས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོཏེན་འིཁོེལ་བའིི་

མཚོམས་སུ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིཚོགོོས་

འིདུ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་ནས་ཞིབི་འིཇུགོ་དང་གོ་ོབསྡུར་བྱེས། དའེིི་ཚོ་ེ

དའེི་ིདུས་བསམ་འིཆེར་གོང་ཞི་ིབཤད་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་བཤད་ད་ེམང་

གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་སྒྲིགིོ་གོཞི་ིགོསལ་པོ་ོཞིགིོ་གོཏེན་འིཁོལེ་བྱེས་ན། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་པོའི་ིརངི་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོདང༌། ཕྱོ་ི

ནང་སུ་ལ་ཡང་འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་བདེ་པོོ་ཡོང་གོི་རེད། མཐེའི་

མའི་ིཐེགོ་གོཅདོ་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ལ་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་བྱུང་

བའི་ིསྐབས་ལ་གོཏེན་འིཁོལེ་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅིགོ་ཏུ་

གྱིདོ་ཞིབི་ལྷན་ཚོགོོས་སམ། ཁྲེམིས་ཞིབི་ལྷན་ཚོགོོས་སྒོརེ་བཙོན་

པོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ། སྤྱིི་འིཐུས་མི་གྲོངས་མང་དུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། 

འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ། 

ནང་གོསསེ་ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུ་གོངོ་འིགོོ་གོཉིསི་དགོསོ་མནི་དང༌། ནང་

གོསསེ་ཀྱི་ིསྡེ་ེཚོན་གོཉིསི་བཟ་ོའིསོ་ཆེ་ེམནི། གོཉིསི་ད་ེཡང་ཕྱོདེ་ཀ་

བཟོས་པོ་དགོའི་བ་འིདུགོ་གོམ། གོསུམ་གོཅིགོ་གོསུམ་གོཉིིས་

བཟསོ་པོ་ཇ་ིལགེོས་གོ་ོབསྡུར་བྱེ་རྒྱུ། སྲིདི་བློནོ་བསྐ་ོམ་ིདགོསོ་པོར་

བཀའི་བློནོ་ནང་ནས་བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་ཞིགིོ་འིསོ་འིདམེས་བྱེས་ནས་

བསྐ་ོརྒྱུ། འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་མཁོན་བཀའི་བློནོ་ང་ོཡདོ་དང༌། དའེིི་

ཐེོགོ་ལ་ཁོ་སྣོན་དགོོས་མིན་བལྟ་རྒྱུ། མ་འིངོས་པོར་བཀའི་བློོན་

རྣམས་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིཁོེལ་རྒྱུ་དང༌། 
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ད་རེས་འིཕྲལ་སེལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་འིསོ་འིདེམས་

བྱེས་ཏེེ་ཡེ་ཤེས་དབྱེིངས་དཔྱོད་ཟེར་བ་མི་དགོོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ། ཡིན་

ནའིང་འིསོ་འིཕེེན་སྟངས་དེ་གྲོངས་ཚོད་ལོངས་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་ཐེབས་དང་པོ་ོནས་ནན་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་བཅས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ། 

ངས་མང་གོཙོ་ོབཤད་པོ་འིདི་ང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོས་པོ་དང༌། 

ངས་ཁུར་མ་བློངས་པོ་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མིན་ཞིེས་སྔ་རྗེེས་

བཤད་པོ་ལྟར་ཡིན། ང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་བདེན་མཐེའི་མ་གོསལ་

བར་དུ་ངས་འིགོན་འིཁྱིརེ་གྱི་ིརདེ། བདནེ་མཐེའི་གོསལ་བའི་ིརྗེསེ་

ལ་ང་རང་ལ་ཡང་ཐེབོ་ཐེང་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་

སྲིིད་གོཞུང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཕྱོི་ལོགོས་དེར་ཟུར་དུ་བསྡེད་ན་

ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིརངི་འིདརི་ངས་འིགོན་འིཁྱིརེ་གྱི་ིརདེ། ཕྱོནི་

ཆེད་བདོ་ལ་སློབེས་ཚོར་ནས་ཀྱིང་ལས་གོནས་ཀྱི་ིམངི་ཡདོ་མནི་

ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ང་མ་ཤ་ིབར་དུ་སྤྱི་ིམ་ིབྱེས་ནས་བསྡེད་རྒྱུར་བརྟནེ། 

ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ཐུབ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་དུས་ཡནི་ནའིང་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ལྟའིི་ཆེར་གོང་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་མ་

གོཏེོགོས་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རིགོས་གོ་དུས་ཡིན་ཀྱིང་

ངས་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རེད། ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེ་ལ་ལྟོས་མི་དགོོས་པོའིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོ
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མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིིགོ་གོ་ིལམ་ལ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས། མ་ིམང་

རང་ཉིདི་ནས་འིགོན་འིཁྱིརེ་ཐུབ་པོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ནུས་པོ་དགོོས་ངེས་སར་བེད་སྤྱིོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་

པོ་དང༌། དེ་མིན་སྤྱིིར་བཏེང་གོི་ལས་དོན་རྣམས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ནས་ཆེ་ཚོང་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། གོནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི། ཚོང་མ་བློ་ོ

བད་ེཔོ་ོབྱེས། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༢༩ ཉིནི་

སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་སུ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཀའི་ཚོགེོས་ཀྱི་ིདུས་སྐབས་དང་། རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ི

བདེ་སྤྱིདོ།

དེ་རིང་འིཐུས་མི་གོསར་པོ་ཚོ་ོདང་མཉིམ་དུ་འིཛོམས་པོ་འིདིའིི་

ཐེགོོ་ངསོ་ནས་ཚོང་མར་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། སྔ་ལ་ོ

ང་ཚོསོ་བསྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་འིཐུས་མ་ིམང་དུ་སངོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་

འིསོ་བསྡུ་བྱེས་རྗེསེ་ངས་ཆེགོོ་མཆེན་མངི་རྟགོས་རྒྱགོ་མ་ིདགོསོ་

པོའི་ིགོཏེན་འིབབེས་གོསར་པོ་བཟསོ་རྗེསེ། ད་རསེ་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་

སྐབས་ཚོང་མས་རྣམ་ཀུན་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིད་ོཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེ

འིསོ་བསྡུའིི་ལམ་ནས་བདམས་ཐེོན་བྱུང་བའིི་འིཐུས་མི་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ོའིདིར་སློེབས་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོཡང་ཡང་སྐད་ཆེ་ཡོང་མུས་

བཞིིན། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤོས་ཀྱིི་

དུས་ཚོོད་གོཉིན་འིཕྲང༌། མདོར་ན་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་

གོི་མཚོམས་ལ་ཐུགོ་པོའིི་དུས་འིདིར་སྐྱེས་པོའིི་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ང་རང་ཚོའོི་ི
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མི་ཐེོགོ་འིདི་དུས་ཚོོད་སྡུགོ་ཤོས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པོ་ཚོེ་སྔོན་

མའི་ིལས་སྨོནོ་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་སྐྱསེ་པོ་ཡནི་ནམ་

བསམ་དགོསོ་པོའི་ིམ་ིཐེགོོ་ཅགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་

ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་དཀའི་ངལ་ཡོད་ན་དེར་གོདོང་ལེན་བྱེེད་

རྒྱུ་གོ་ོསྐབས་ཤགིོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ་པོ་ད་ེཆེསོ་ཉིདི་ཡནི། 

དཀའི་ངལ་མདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིདགོ་ལ་རྣམ་དཔྱོདོ་

དང་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་མེད། དཀའི་ངལ་ཡོད་པོའིི་

གོནས་སྐབས་ལ་དངསོ་གོནས་མའིི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་དང་ནུས་པོ་འིདནོ་

ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་བཟང་ཤསོ་ཤགིོ་ཡནི། དཔོརེ་ན། ང་རང་ཚོའོི་ི

ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྣམ་འིདྲེནེ་ཤཱཀྱི་སངེྒེའེི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོའི་ིང་ོམཚོར་ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིརྣམ་གྲོངས་གྲོས་ལ། རྣམ་འིདྲེནེ་གོཞིན་

གྱིསི་ཡལ་བར་དརོ་བའི་ིཚོ་ེལ་ོབརྒྱ་པོ་ཉིནོ་མངོས་རགོས་ཤངི་བྱེ་

སྤྱིདོ་རྩུབ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཏུ་སྟནོ་པོ་ཉིདི་ཀྱིསི་གོདུལ་

ཞིངི་ལ་བཞིསེ་ཏེ་ེཐུགོས་བསྐྱདེ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་འིད་ིབགྲོང་གོ་ིཡདོ་པོ་

ལྟར། ང་རང་ཚོ་ོཡང་དུས་ཚོོད་དཀའི་ངལ་དང་ཁུར་འིགོན་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་མི་རབས་འིདི་དངོས་

གོནས་བྱེས་རྗེསེ་འིཇོགོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅིགོ་ལ་གོནས་ཡདོ། 

ད་ཕེན་རྒྱ་མིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་ཏེེ་ལོ་བཞིི་བཅུ་སོང་བའིི་

རངི་སྤྱི་ིཡངོས་ནས་གོཞིསི་ལུས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་
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བཤད་ནའིང་འིདྲེ། བཙོན་བྱེོལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་བཤད་ནའིང་འིདྲེ། མདརོ་ན་གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཡངོས་ནས་

དུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་འིདའིི་ིསྐབས་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་

དང༌། ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིི་བློོ་རྩི་བརྟན་པོོ་བཙུགོས་

ཏེེ་གོཡ་ོབ་མེད་པོར་བསྡེད་ཡོད། ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ནང་ང་ཚོོའིི་ང་ོ

ཤསེ་ཤ་ཚོ་ཡདོ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ནས་བློ་ོཕེམ་པོའི་ིརང་བཞིནི་ཞིགིོ་ལ། 

བོད་དོན་ལ་རེ་བ་ཡོད་པོ་མ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་མྱོོང༌། སྐབས་དེར་

འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་མཐེངོ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་ད་ཆེ་

བདོ་དནོ་འིདརི་གོཞི་ིནས་གོསནོ་ཤུགོས་སློབེས་པོ་ཚོང་མས་ཤསེ་

གོསལ་ཡནི། ད་ེན་ིང་རང་བདོ་པོ་རང་ཉིདི་སྣང་བ་དགོ་སྟ་ེབཤད་

པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོར་འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་ཐེོགོ་ད་ོ

སྣང་ཡདོ་མཁོན་ཚོརོ་མཐེངོ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ངསོ་ནས་རྣམ་ཀུན་བདོ་རྒྱ་མསི་བཙོན་ཟསོ་བྱེས་ནས་འིཁྱུར་མདི་

བཏེང་ཡང་འིཇུ་ཐུབ་མདེ་ཅསེ་བཤད་པོ་ལྟར་དངེ་སང་དནོ་དངསོ་

དེ་རང་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོད། དེ་ནི་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་

མ་ིཡངོས་ནས་འིགྱུར་བ་མདེ་པོའི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙངི་སྟབོས་

བརྟན་པོ་ོབཅངས་ཏེ་ེབསྡེད་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡནི། 

ཁོ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་དང་། མང་གོཙོའོི་ིགོོམ་

བགྲོདོ། 
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ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

རང་ཡུལ་བྲལ་ཏེ་ེཡུལ་གྱིར་བ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། རང་

དབང་གོ་ིའིཚོ་ོབ་ཞིགིོ་ལངོས་སུ་སྤྱིདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་ནང་ཡདོ་

པོའི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་རྩི་བ་རང་གོ་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། རང་

དབང་གོཏེན་བརླགོ་ཏུ་སངོ་སྟ་ེམདརོ་ན་ས་ོསའོི་ིལུས་སྲིགོོ་ལའིང་

རང་དབང་མདེ་པོར་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་ལགེོས་ཉིསེ་དང༌། སྐད་ཆེ་

ཚོགིོ་མཐེ་ོདམན་ཙོམ་གྱིསི་ཚོ་ེསྲིགོོ་འིགྲོ་ོདགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཛ་

དྲེགོ་འིགོོ་ཏུ་གོནས་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོརོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྐབས་ཀྱིི་དམིགོས་བསལ་དཀའི་

ངལ་རྣམས་བསལ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ མ་

འིངོས་པོའི་ིབདོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། བདོ་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཇ་ིལྟར་བྱེདེ་མནི་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་

ཡདོ་ལ། ང་ཚོརོ་གོ་ོསྐབས་ཀྱིང་ཡདོ། 

ངསོ་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེདོ་མུས་བཞིནི། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ཡནི་པོས་མ་འིངོས་པོར་རྩི་བའི་ིཐེགོ་གོཅདོ་ཁོངོ་ཚོསོ་བྱེ་རྒྱུ་

ཡིན་ནའིང༌། ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་དུ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་ཕྱོི་ནང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མཐེངོ་ཐེསོ་དང༌། ད་ེདགོ་ཉིམས་མྱོངོ་

གོསགོོ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དང་གོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་

མ་འིངོས་པོའིི་འིགྲོོ་སྟངས་གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་རྒྱུ་དང༌། འིཆེར་གོཞིི་
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འིགོོད་རྒྱུ་ང་ཚོོའིི་བབས་འིསོ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱེོལ་ལ་གྱིར་མ་ཐེགོ ༡༩༥༩ ལ་ོནས་བཟུང་མ་འིངོས་པོར་བོད་

ལུང་པོ་འིད་ིདངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིལམ་ལ་འིགྲོ་ོདགོསོ་པོ་དང༌། 

ད་ེཡང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་གོནའི་

སྔ་མ་ོམི་རབས་ནས་མི་རབས་རྒྱུན་འིཇགོས་སུ་ཡོད་པོའིི་བཟང་

པོོའི་ིགོོམས་གོཤིས་ཀྱིི་ལེགོས་ཆེ་འིཛམ་གླིིང་གོཟུར་གོནས་མི་

ཚོོས་ཀྱིང་ཡིད་སྨོོན་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་མ་བརླགོ་པོའིི་ཐེོགོ་ལ། དེང་

རབས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཡར་རྒྱས་དགོེ་མཚོན་རྣམས་བསྣན་ཐུབ་

པོ་བཅས་ཀྱིི་ལམ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དང་པོ་ོནས་དམིགོས་

ཡུལ་དུ་བཞིགོ་ཡདོ། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ར་ེགྲོངས་ནས་སྤྱི་ིའིཐུས་བསྐ་ོགོཞིགོ་གོསི་མཚོནོ་

པོའིི་མང་གོཙོོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེས་ཡོད། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་

དབང་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་སྤྱིོད་རྒྱུའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཤིགོ་གོཏེན་

འིབེབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མ་འིངོས་པོའིི་མདུན་ལམ་གོསལ་པོོ་

ཆེགོས་རྒྱུར་གོལ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་

ཤགིོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ལརོ་རྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་རྒྱས་པོ་ཞིགིོ་གོཏེན་

འིབེབས་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཡོད། མཐེའི་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་ནི་

མ་འིངོས་པོར་བོད་ནང་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་སྐབས་

བྱེེད་རྒྱུ་རེད། དེ་དགོ་གོི་གོཞིི་རྩི་སྟོན་པོ་ཐུགོས་རྗེེ་ཅན་གྱིི་བཟང་
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པོའོི་ིབསློབ་བྱེ་རྣམས་གོཞི་ིརྩིར་བཞིགོ་སྟ་ེརྩི་བའི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་མང་

གོཙོའོི་ིཐེགོོ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིགོ་ོརམི་སྐབས་ད་ེདུས་ནས་བསྒྲིགིོས་ཡདོ་ལ། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་རེ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་རིང་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་

ནས་མ་འིངོས་པོར་དངསོ་གོནས་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིདི་ཚོང་ཞིངི༌། 

ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་འིགྲོ་ོརྒྱུའིི་ཐེབས་ཤེས་འིབད་རྩིོལ་སྒོ་ོ

གོང་ས་ནས་བྱེས་ཡོད། དེའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་ལ་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་

བའི་ིཁྲེདོ་དུ་མང་གོཙོ་ོཞིསེ་པོའི་ིཚོགིོ་འིད་ིཚོང་མའི་ིརྣ་ལམ་ལ་བྱེང་

བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་ཧམ་བཤད་ཆེེན་པོོས་

བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོསོ་བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་ལས་

འིགུལ་བརྩིམས་པོ་འིད་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་པོའི་ིདནོ་

ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། སྤྱིརི་བཏེང་

གོནས་ཚུལ་མགོ་ོའིཚོསོ་མཁོན་གྱི་ིམའིི་ིམདུན་ལ་ཉི་ིཤར་སྦར་མསོ་

མི་ཁོེབས་པོ་ལྟར། ང་ཚོོས་འིདིར་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་དྲེང་པོོའི་ི

ལམ་ནས་མང་གོཙོའོི་ིཐེགོོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ཤནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡདོ། 

ད་ེལ་རྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་ཧམ་པོ་ཆེནེ་པོསོ་མངནོ་སུམ་ལ་བསྙནོ་རྒྱུ་མ་

གོཏེགོོས་ཐེབས་ཤསེ་གོཞིན་མདེ་པོ་རདེ། 

གོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་དབང་དང་། མང་གོཙོའོི་ིཆེ་རྐྱེནེ།
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རྩི་བའིི་ང་ཚོོའིི་མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་ན། མི་གོཅིགོ་

གོིས་མཐེར་ཐུགོ་གོི་དབང་ཆེ་ཡོངས་རྫོགོས་འིཛིན་པོ་འིདིས་

འིགྲོིགོས་ཀྱིི་མེད་སྟབས། རྩི་ཁྲེིམས་ཟིན་བྲིས་དེའིི་ནང་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདབང་ཆེ་ད་ེམ་ིམང་གོ་ིའིཐུས་མ་ིགོསུམ་ཆེ་གོཉིསི་

ཀྱིི་མོས་མཐུན་ཐེགོ་གོཅོད་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བཀོད་ཡོད། དེ་ནི་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་མཚོོན་པོའིི་

ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོཞིིགོ་ཡིན། ཡིན་ནའིང་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་དེ་

བཟོས་ནས་ད་བར་ལ་ོགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སོང་བའིི་སྐབས་ལ་ད་

དུང་དེ་བས་མང་གོཙོོའིི་ལགོ་ལེན་ཆེ་ཚོང་ཡོངས་སུ་རྫོགོས་པོ་

ཞིགིོ་ཏུ་བཟ་ོབཅསོ་བྱེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་མཐེངོ་

གོ་ིའིདུགོ རྩི་བའི་ི༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིགོནས་སྟངས་སྐརོ་ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༦༩ ལའོི་ིགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིཡངོས་བསྒྲིགོས་གོསུང་

བཤད་ནང་གོསལ་པོོ་བཤད་ཡོད། ཕྱོིན་ཆེད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེེའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་གོནས་དང་མ་གོནས་རྩི་བ་བོད་མི་མང་

གོིས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤད་ཡོད། ང་རང་སྒོེར་གྱིི་

ངསོ་ནས་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཕྱོནི་ཆེད་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེའེི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིསྐབས་དའེི་ིདགོསོ་མཁོརོ་བསྟུན་ནས་མ་ི

མང་གོིས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ངོས་ནས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིད་ིམུ་མཐུད་གོནས་རྒྱུར་ད་ོསྣང་དང༌། ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་

དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་དང༌། ད་ེསྔནོ་ཞིགིོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་
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དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོཞིེས་པོའིི་ང་རང་ཚོོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པོ་འིདིར་

བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེངོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤད་ཡདོ། 

ང༽ བཅའི་ཁྲེམིས་གོསར་བཟ་ོདང་། རྩི་ཁྲེམིས་ལ་

བསྒྱུར་བཅོས།

བར་ལམ་ང་ཚོསོ་མང་གོཙོའོི་ིལམ་ཕྱོགོོས་གོཏེན་འིཁོལེ་བ་འིདའིི་ི

ཐེགོོ་འིགྲོ་ོབཞིནི་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་

ལྟ་སྐབས་ད་དུང་ང་ཚོསོ་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཡངོས་སུ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་

ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་སྟ།ེ སྔ་ལ་ོདམགིོས་བསལ་

གྱི་ིཚོགོོས་ཆེནེ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་པོ་དའེི་ིཐེོགོ་ད་ེསྔནོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ 

ལོར་གོཏེན་འིབེབས་རོབ་ཙོམ་བྱེས་པོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་དེར་བསྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལ་སྣོན་འིཕྲིའིི་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་

གོང་ཡདོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་ཚོགོོས་ཆུང་ཞིགིོ་བཙུགོས་པོ་ཡནི། ད་ེ

དང་ཆེབས་ཅགིོ་སྐབས་དརེ་སྔནོ་མའི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ལས་བྱུང་བའི་ི

བཀའི་བློནོ་རྣམས་དང༌། འིཐུས་མ་ིཚོ་ོབཅས་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་

རྒྱུ་ཡང་དེ་ཉིིད་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་རེད། དེའིི་གོོང་ནས་སྲིིད་

བློནོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིསོ་འིགོབ་ཡདོ་མདེ་དང༌། སྡེ་ེསྲིདི་ལྷན་ཁོང་ཞིགིོ་

བསྐོ་འིཛུགོས་བྱེས་ན་འིགོབ་མིན་གོོ་བསྡུར་གྱིིས་བསམ་འིཆེར་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བསྡུས་པོའི་ིམཐེའི་མར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་གོནས་ཡདོ་
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པོར་བརྟནེ་ཕྱོགོོས་མང་པོརོ་བསྟུན་དགོསོ་སྟབས་དཀའི་ངལ་ཞིགིོ་

འིཕྲད་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དེར་བརྟེན་འིདས་པོའིི་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཉིིས་རིང་གོནས་མུས་སུ་

ཡོད་པོའིི་བཀའི་ཤགོ་རང་འིཇགོས་འིཇོགོ་རྒྱུ་དང༌། བཀའི་བློོན་

རྣམས་འིཐུས་མ་ིཚོསོ་འིསོ་འིདམེས་ཀྱིསི་བསྐ་ོརྒྱུའི་ིབསྒྱུར་བཅསོ་

ཤིགོ་བཏེང༌། དེའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིིས་ད་ལམ་ཁྱིེད་རང་འིཐུས་མི་

གོསར་པོ་ཚོ་ོཁོགོ་ཅིགོ་ཐེོན་ཏེེ་རིམ་པོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་

སློབེས་ཡདོ། ཚོགོོས་ཆུང་བཙུགོས་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་རྩི་བ་མ་འིངོས་

པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་བཟ་ོརྒྱུ་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ི

ཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལ་ཁུངས་བཅལོ་ཏེ་ེབཙོན་བྱེལོ་ལ་སྡེདོ་རངི་

དའེི་ིནང་ནས་ཇ་ིཙོམ་ལགོ་ལནེ་དུ་འིགོལེ་ཐུབ་པོ་རྣམས་ལགོ་ལནེ་

བསྟར་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། རྩི་ཁྲེམིས་ད་ེན་ིརང་དབང་གོ་ིལུང་པོ་ཡདོ་པོ་

ཞིགིོ་ནང་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་རྒྱུའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིིགོ་ཡནི་སྟབས། ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་རིང་དེ་དགོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་

ཐེབས་མདེ་པོར་བརྟནེ། མ་འིངོས་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་བཟསོ་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ད་ལྟའིི་བར་བརྒལ་གྱིི་དུས་སྐབས་སམ། 

བཙོན་བྱེལོ་ལ་གོནས་རངི་རྩི་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་བཟསོ་

ན་དེ་ནི་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་

བཟོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། དེའིི་ནང་གོི་འིབྲུ་དོན་གོཞིིར་བཟུང་
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ལགོ་ལནེ་ཆེ་ཚོང་བསྟར་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་བཅའི་

ཁྲེམིས་ཤགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་བྱེས་པོ་རདེ། 

རྩི་བའི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐེད་ང་ཚོའོི་ིསམེས་ནང་

དྲེན་པོའིི་རྩི་དོན་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ནི། མང་གོཙོ་ོནི་བརྗེོད་མི་

དགོསོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་གོནས་ཚུལ་

གོཞིན་དགོ་མང་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་ཐེབོ་

པོའི་ིམཚོམས་ལ་ངསོ་ནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་ཁུར་འིགོ་ོཁྲེདི་མ་

བྱེས་ན་ལགེོས་པོར་ངསོ་ནས་ཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མ་རྙེདེ་ད་ེསམེས་

ཐེགོ་བཅད་ཟནི་པོ་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ན་ིད་ེསྔནོ་

ངསོ་ནས་བཤད་ཟནི་པོ་ལྟར་མ་ིམང་གོསི་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེ་ེགོཞུང་

གོི་འིགོོ་ཁྲེིད་བསྐོ་དགོོས་ཞིེས་ཐེགོ་བཅད་ནས་ཡོངས་བསྒྲིགོས་

བྱེས་ཡདོ། ད་ེན་ིརྩི་དནོ་གོཅིགོ་ཡནི། དའེིི་སྐོར་ངསོ་ནས་བསྐྱར་

དུ་འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ་རུང༌། དེ་ལྟར་བྱེས་

ན་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རྫོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཚོང་གོི་ཡོད་པོར་

མ་ཟད། ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོནས་དགོ་ེམཚོན་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡནི། སྔནོ་མ་ ༡༩༦༣ ལརོ་བཟསོ་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ེད་ེདང་བསྡུར་ན་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོན་ཁུར་རྒྱུའི་ིཐེད་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་

སངོ་ཡདོ་པོ་ད་ེན་ིདོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡནི། 

ཅ༽ ལྟ་བའི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོདང་། ཞིི་བདའེི་ིབསྟ་ིགོནས།
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ད་ེནས་ང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིལྟ་བའི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོན།ི བར་ལམ་ལ་ོམང་རངི་

འིཛམ་གླིངི་སྤྱིརི་བཏེང་གོ་ིམ་ིསྣ་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་

མང་པོའོི་ིབློ་ོལ་བསམ་ཚུལ་འིཆེར་སྒོ་ོགོང་འིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་དམ་ཞི་ེ

ན། བདོ་ལུང་པོ་ན་ིརང་བཞིནི་མཛསེ་སྡུགོ་ལྡན་ཞིངི༌། མཁོའི་རླུང་

གོཙོང་མ་དང༌། ཞིི་བདེའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོའིི་སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོ་

ཡོད་པོ། སྣོད་དེའིི་ནང་འིཚོར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་བཅུད་ཀྱིི་སེམས་

ཅན་བོད་མི་རིགོས་དེ་ཡང་རང་བཞིིན་གོཤིས་རྒྱུད་འིཇམ་ཞིིང་

མཛའི་བརྩིེའིི་ཚོོར་བ་ཡོད་པོ། ངང་རྒྱུད་རིང་བ། བཞིིན་འིཛུམ་

པོ་བཅས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་བགོ་ཡོད་ཀྱིི་སྤྱིོད་གོཤིས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

མཐེོང་གོི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོོས་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ནས་ས་ོས་ོཡགོ་པོ་ོ

ཡནི། བཟང་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་བཤད་པོ་མ་ཡནི་པོར། རང་བཞིནི་མ་ི

ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དངོས་གོནས་མཛའི་བརྩིེའིི་ཚོོར་བ་དང༌། 

གོཞུང་བཟང་པོ་ོསགོོས་མའིི་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེཚོ་ོམ་ིགོཞིན་

དགོ་ཚོསོ་ཆེདེ་དུ་གོཉིརེ་ནས་རྩིལོ་བ་བྱེས་ཏེ་ེབསྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡནི་པོ་ད་ེརྣམས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརང་གོཤསི་ལ་ད་ེདགོ་རང་ཆེས་

སུ་ཡདོ་པོ་འིད་ིན་ིརནི་ཐེང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོཡནི། 

དེར་བརྟེན་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་དངོས་གོནས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་

གོནས་ཤིགོ་བསྐྲུན་དགོོས། ཁོ་ནས་ང་ཚོོས་སེམས་ཅན་ཐེམས་

ཅད་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁོ་ནས་བཤད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་ལགོ་ལནེ་སྒྲིགིོ་



92
འིཛུགོས་དང༌། སྒྲིིགོ་སྲིོལ་གྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་ཐེད་ནས་ཀྱིང་དངོས་

གོནས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་བོད་པོར་ཕེན་པོ་

ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་མཚོེས་ལུང་པོ་རྣམས་ལའིང་ཕེན་

གྱི་ིཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིཁྱིམི་མཚོེས་རྒྱལ་ཁོབ་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉིསི་མི་

གྲོངས་མང་ཤསོ་ཡནི་པོའི་ིསྟབོས་ཆེནེ་གྱི་ིལུང་པོ་གོཉིསི་ཡནི་པོར་

བརྟེན། དེ་གོཉིིས་བརྒྱུད་ནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་

ཏེན་ཏེན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོོས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་བཟ་ོརྒྱུ་འིདི་

རྩི་བའིི་ལྟ་བར་བཞིགོ་ནས་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེབས་བྱུས་འིཛིན་

ཕྱོོགོས་ཀྱིང་འིཚོེ་བའིི་རིགོས་གོཏེན་ནས་སྤེངས་པོའིི་ལམ་ལ་

འིགྲོ་ོདགོསོ། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་དམགོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ། སྤྱིརི་བཏེང་

འིཛམ་གླིངི་ཡངོས་རྫགོོས་དངེ་སང་འིགྱུར་བ་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ། ལྷགོ་དནོ་ཉི་ེཆེར་ (Gulf) གོནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་ིརྗེསེ་ལ་

མི་མང་པོོའི་ིབསམ་བློོའི་ིནང་དེང་སང་བསམ་བློོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་སློབེས་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེའི་ི

འིགོོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ད་ེཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོ

རྒྱུ་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིསྒྲིགིོ་སྲིལོ་འིགྲོ་ོསྟངས་ཀྱིང་ད་ེམཚུངས་

ཀྱིི་ལྟ་བ་འིདི་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་འིགྲོ་ོསྟངས་ཤིགོ་བཀོད་ཐུབ་ན་
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བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་འིད་ིཡནི། 

ཆེ༽ བཟང་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིརནི་ཐེང་དང་། ལུགོས་གོཉིསི་ཟུང་

འིབྲལེ།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མང་གོཙོོའིི་ངོ་

བོ་ཡོངས་སུ་རྫོགོས་པོ་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་འིསོ་

བསྡུའིི་འིགྲོོ་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཕྲན་བུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་

ཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེར་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཆེསོ་ལུགོས་

རསི་མདེ། དབྱེནི་ཇའིི་ིཚོིགོ་ལ་ས་ེཁུ་ལར་ (Secular) ཞིསེ་པོ་

འིདིར་མཁོས་པོ་ཚོོས་གོོ་དོན་ལེན་སྟངས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་རེད། 

ང་ཚོོས་བསྒྱུར་བའིི་ཚོགིོ་ནང་ཆེོས་ལུགོས་རིས་མེད་ཅེས་བསྒྱུར་

ཡདོ། ད་ེལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ། གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོའི་ིའིཚོ་ེམདེ་

ཞི་ིབའི་ིལྟ་བ་འིད་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོཡནི། ངསོ་རང་ལ་རྣམ་ཀུན་ཚོདོ་

དཔོགོ་གོསི་མཐེངོ་ཚུལ་ལ། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁོས་བློངས་པོའི་ིནང་པོའི་ི

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་འིགྲོལེ་བཤད་མང་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོར་བརྟནེ་ཁྱིད་པོར་ཕྲན་བུ་ཡདོ་ངསེ་ཀྱིང༌། སྤྱིརི་བཏེང་བཤད་ན། 

མ་ིལ་རང་ཆེས་སུ་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོཞི་ིརྩིར་

བཞིགོ་ནས། དེ་གོོང་སྤེེལ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་

བའི་ིདནོ་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་ཁོགོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་གོི་བསློབ་བྱེའིི་རྩི་བ་ནི་ང་རང་ཚོ་ོལ་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་གོཞིི་རྩིར་བཞིགོ་ནས་

ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་རྣམས་ཐེནོ་ཡངོ་བར་བརྟནེ། ཡ་རབས་

ཀྱིི་བསམ་བློོ་དང་བཟང་པོོའི་ིསྤྱིོད་པོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་བཟོས་

ན། མིང་ལ་ཆེོས་བཏེགོས་རུང་མ་བཏེགོས་རུང་དོན་དགོ་ཆེོས་

ཀྱིི་སྙིང་པོོའི་ིཐེོགོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། མིང་ལ་ཆེོས་བཏེགོས་ན་ར་

བ་ཆུང་དུ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། མིང་ལ་ཆེོས་མ་བཏེགོས་པོར་མིའིི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཞིེས་བཤད་ན་མི་ཡོད་ཚོད་ལ་ཁྱིབ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་བལྟས་ན་དོན་

གྱི་ིལུགོས་གོཉིསི་ཟུང་འིབྲལེ་ལྟ་བུ་ཧ་ལམ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

སྤྱིིར་བཏེང་མང་གོཙོོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་འིགྲོོ་སྟངས་དེ་ཚོ་ོནང་བཞིིན་

མ་ཡནི་པོར། ང་ཚོའོི་ིའིད་ིའིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིལྟ་བ་རྩི་

བར་བཞིགོ་ནས་གོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་ན་དནོ་གྱི་ིཆེ་ནས་རྣམ་ཀུན་ང་

ཚོོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་ཞིེས་པོའིི་གོ་ོདོན་

དེ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བརྟགོ་ཡོང་དུས་

ས་ེཁུ་ལར་ (Secular) ཞིསེ་པོ་འིད་ིཤནི་ཏུ་རན་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡིན། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ཡིན་ཡང་བསམ་བློོ་

གོཏེོང་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། རིགོས་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་སེ་ཁུ་ལ་རི་སིམ་ 

(secularism) ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་གོ་ོབ་གོཅགིོ་ལ་ཆེསོ་མདེ་རངི་
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ལུགོས་ལྟ་བུར་གོ་ོབཟ་ོཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་དང༌། ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བོད་ནང་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་གོནས་

རང་སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་གོི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཚོ་ོམང་

པོ་ོཞིགིོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིསྲིདི་རྐྱེང་པོའི་ིརང་

དབང་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར། ད་ེདངསོ་གོནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིརང་དབང་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཅགིོ་ཡནི་པོར་

བརྟནེ། ང་ཤཱཀྱིའི་ིདགོ་ེསློངོ་ཞིིགོ་གོ་ིངསོ་ནས་ད་ེན་ིབསདོ་ནམས་

གོསགོོ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་རདེ་བསམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་འིདའིི་ི

ནང་འིགོན་འིཁུར་གྱི་ིཡདོ། ཚོགིོ་གོ་ིགོ་ོབ་ལནེ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

སྐབས་ར་ེམཐེངོ་སྣང་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། ད་ེཚོའོི་ིསྐརོ་ང་རང་

ཚོ་ོགོ་ོབསྡུར་ཞིབི་ཕྲ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེན་ིརྩི་དནོ་གོཅགིོ་རདེ། 

ཇ༽ དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་དང་། སྙགིོས་དརོ་

བཅུད་ལནེ།

ང་ཚོའོི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་འིགྲོ་ོསྟངས་སྐརོ་སྤྱིརི་བཏེང་

བྱེས་ན། ང་རང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་ནས་སྤྱིརི་
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སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་མ་ལས་མ་ིདང་སམེས་ཅན་

སྲིགོོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་བྱེས་མདེ་ལ། ཡང་སྒོསོ་ཐེགེོ་

པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་

བསལ་རྒྱུ་དང༌། བདེ་བ་བསྒྲུབ་པོའིི་ཁུར་རང་གོི་འིཁུར་དགོོས་

ཞིསེ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་

ནས་བལྟས་ན། འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིའིགྲོ་ོལུགོས་མང་

པོ་ོཡདོ་པོའི་ིནང་ནས་སྤྱིརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཡངོས་ལ་སྤྱི་ིཚོགོོས་

རངི་ལུགོས་ཞིསེ་པོའི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཤགིོ་ཡདོ། 

ཡང་རྒྱ་མི་དང༌། དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཚོོས་མིང་ལ་སྤྱིི་ཚོོགོས་

རངི་ལུགོས་ཞིསེ་བཏེགོས་ཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་ང་ོམ་བཟ་ོཔོའི་ིཁོ་ེཕེན་

དངོས་ལ་གོཏུགོས་ཡོང་དུས་གོནས་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཡོད་

པོ་ཞིིགོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་མོས་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་འིགྲོ་ོསྟངས་ནས་བརྩིིས་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དང་མཐུན་ཤས་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་

དོན་ངོ་མ་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཉིམས་མྱོོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་མིའིི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་གོཤིས་ཀར་རང་

ཉིིད་སྒོེར་ལ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཞིིགོ་མེད་ན། སྤྱིི་པོའིི་

མིང་གོི་ཐེོགོ་ནས་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་སེམས་ཁུར་མ་འིདང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡངོ་བ་དང༌། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་དཔོལ་འིབྱེརོ་དང་
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། ད་ེབཞིནི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ཚོན་རགིོ འིཕྲུལ་ཆེས་སོགོས་གོང་

ལ་ཡིན་ཡང་ཇི་ཙོམ་སྒོེར་ལ་ཁོེ་ཕེན་མང་བ་ཡོད་ས་དེར་དེ་ཙོམ་

གྱིསི་ཡར་རྒྱས་ཡདོ་པོ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ལམ་ལུགོས་ཐེོགོ་གོི་ལྟ་བའིི་

འིཁྱིརེ་ས་ོའིད་ིང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་བཤད་ན་ད་ེགོཉིསི་ཀ་ནས་

ལེགོས་ཆེ་ལེན་རྒྱུར་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ་གྱིི་འིདུགོ 

གོཞི་ིརྩི་ང་རང་རྩི་ཁྲེམིས་བཟ་ོརྒྱུར་མཁོས་པོ་ཞིགིོ་མནི་ལ། དཔོལ་

འིབྱེརོ་ལངོས་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཤསེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཀྱིང་མནི། འིནོ་

ཀྱིང་ང་རང་ཚོ་ོརམི་པོས་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། མ་འིངོས་

པོའི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་འིགྲོ་ོསྟངས་འིད་ིཡང་རྩི་དནོ་གོལ་ཆེ་ེཞིགིོ་ཡནི། 

ཉི༽ རྩི་དནོ་གྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། ཁྲེམིས་བཟ་ོལྷན་ཚོོགོས།

མ་འིངོས་པོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་དེ་རྩི་དོན་དེ་དགོ་གོི་བསམ་བློོའི་ིཁྱིེར་

སའོིམ། སྲིདི་བྱུས་ལ་བརྟནེ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡནི། ད་ལྟ་བར་བརྒལ་

དུས་སྐབས་ལ་རྩི་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུའིི་བཅའི་ཁྲེིམས་འིདི་ཡང་དེ་དང་

འིགྲོསོ་མཐུན་པོའི་ིགོམོ་རམི་དང་པོའོི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིིགོ་ཡནི། ད་ེདགོ་

ན་ིརྩི་ཁྲེམིས་བསྐྱར་ཞིབི་ཚོགོོས་ཆུང་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་བ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་བྱེེས་འིཁོོད་མི་མང་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་བོད་ནང་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་ཐུབ་སའིི་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་བསམ་འིཆེར་གོང་ཐུབ་
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བསྡུས་པོའི་ིལགེོས་ཆེའི་ིབསམ་འིཆེར་རྣམས་བསྣན་ཡདོ། ད་ེརངི་

འིདརི་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོསྐབས་བཅུ་གོཅགིོ་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་རྣམས་གོངོ་

དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་སྤྱིི་འིཐུས་འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་སྟངས་དང༌། མཐེའི་

མའི་ིགོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་སྟངས་ལམ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

གོཏེན་འིཁོེལ་བ་མ་ཟད། ད་རེས་ཀྱིི་ལས་དུས་འིདི་ཁྲེིམས་བཟོ་

ལྷན་ཚོོགོས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་བཅའི་

ཁྲེམིས་དགོ་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་ཉིནི་བསྟུད་ད་ེབགྲོ་ོགླིངེ་དང་གོ་ོབསྡུར་

མཐེལི་ཕྱོནི་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡང་ཕྱོགོོས་མཐེའི་ིབསམ་

འིཆེར་རྣམས་ལ་ཡང་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས། གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཀྱི་ི

དགོངོས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབཞིསེ་ཏེ་ེགོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་

པོ་ན་ིལས་འིགོན་གོཅིགོ་ཡནི། 

ཡང་ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་ཀྱིི་རྩི་དོན་གོལ་ཆེེ་བ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཁྱིེད་རང་

འིཐུས་མ་ིཚོའོི་ིབློརོ་མ་ཆུད་པོ་ཡདོ་ཚོ།ེ དནོ་ཚོན་ཁོ་ཤས་མ་ིམང་

རང་ལ་མང་མསོ་འིསོ་བསྡུའི་ིཐེབས་ལམ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ཆེགོོ་

གོི་རེད། གོང་ལྟར་རྣམ་ཀུན་ནས་ངའིི་ལྟ་བ་ནི་མིས་བཟོས་པོའིི་

ཡགིོ་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན། འིཛམ་གླིངི་སྤྱིི་ཡངོས་ནས་ཀྱིང་ང་

ཚོ་ོབདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ཤ་ཚོ་ད་ཕེན་ཡང་ལ་ོར་ེབཞིནི་མ་ིསྡེདོ་

པོ་ཇེ་ཆེེར་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་

མཁོན་ད་ེདགོ་གོསི་གོདངེ་ཚོདོ་དང་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་བདོ་དནོ་ལ་
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རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་གོི་རེད་ལ། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཡང་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ཤ་ཚོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་

དེ་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་གོི་རེད། ང་རང་ཚོོའིི་རང་དབང་གོི་

བདནེ་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉི་ེབའི་ིསྐབས་འིདརི་ལམ་སྟནོ་འིདྲེ་ཆེགོས་

ཆེགོས་བཟོས་པོ་མ་ཡིན་པོར། ང་ོམའིི་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་ངེས་ཀྱིི་

སྟ་གོནོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་གོནས་རིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོན་

འིཁྱིརེ་རྒྱུའི་ིསྐརོ། ང་ཚོའོི་ིརང་དབང་མ་ལནོ་བར་ངསོ་ནས་འིགོན་

འིཁྱིེར་ན་དགོེ་མཚོན་ཡོད་པོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ ཁྱིད་པོར་ནི། མ་

འིངོས་པོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོན་འིཁྱིེར་

རྒྱུ་ད་ེརྩི་བ་ནས་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ལྟའི་ིབར་བརྒལ་དུས་རངི་ལ་

ངསོ་ནས་འིགོན་འིཁྱིརེ་རྒྱུ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་སྐབས་

མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཡངོས་སུ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིཁྱིད་པོར་ཕྲན་བུ་ཡདོ། ངསོ་ནས་ཞུ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཡནི།
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ཏེ༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། གོཉིསི་མདེ་ཀྱི་ིབགྲོདོ་

ལམ།

ང་རང་ཚོ་ོརམི་པོས་གོ་ོབསྡུར་ཡངོ་རྒྱུ་ཡང༌། ད་ལྟ་བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་

བའིི་སྐོར་གོནས་སྟངས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་སློེབས་ཡོད། བར་

སྐབས་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་ལ་ོནས་བཟུང་བདོ་རྒྱའི་ིདབར་ཐེད་ཀར་

འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཞིིང༌། འིབྲེལ་བ་དེ་གོཞིིར་བཟུང་བར་ལམ་ངོས་

ནས་གྲོསོ་འིཆེར་ཁོ་ཤས་བཏེནོ་ཡདོ། ད་ེནས་ད་བར་མཐུན་པོའི་ི

ཕྱོོགོས་ནས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡང་བྱུང་མེད་པོ་དང༌། མི་མཐུན་

པོའི་ིཕྱོོགོས་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིགུ་བཤངས་

བྱེས་པོ་འིད་ིཐེལ་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅསེ་བསམ་འིཆེར་ཕྲན་བུ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་རདེ། གོལ་ཆེ་ེཤསོ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་བ་འིད་ི

དང༌། བདོ་ནང་འིགྲོ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱིདོ་ཐེབོ་ཐེང་བརྡེལ་བཤགིོ་ཚོད་

ལས་བརྒལ་བ་བཏེང་ཐེོགོ བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་མནར་

གོཅོད་གོཏེོང་བའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་རྒྱུན་གོཅོད་

ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཅངས་ནས་གུ་བཤངས་བྱེས་ཀྱིང་དེ་

ལ་གྲུབ་འིབྲས་སནོ་མདེ། 

དེར་བརྟེན་ཁོ་སང་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་གོསུང་བཤད་ནང་

ཡངོས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཏེ་ེངའི་ིངསོ་ནས་ད་ཕེན་འིགྲོགིོས་འིཇགོས་
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ཡོང་བའིི་དོན་ལ་སྒོོ་གོང་ས་ནས་གུ་བཤངས་བྱེས་པོ་ཡིན་ཀྱིང་

གྲུབ་འིབྲས་མ་སོན་པོར་བརྟེན་ད་ཆེ་སློད་ཀྱིི་ཟླ་ཤས་ནང་ཚུད་དུ་

རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་རྣམ་འིགྱུར་གོསར་པོ་ཞིིགོ་མ་བསྟན་ན། སྔོན་མ་

ངོས་ནས་ཡོ་རོབ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་བཤད་པོའིི་དོན་ཚོན་ནང་གོི་

བདོ་པོས་ཕེམ་ཁོ་ཁུར་བའི་ིདནོ་ད་ེདགོ་རང་བཞིནི་རྩིསི་འིགྲོ་ོམདེ་

པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རེད་ཅསེ་བརྗེདོ་ཡདོ། ད་ཆེ་བདོ་རྒྱའི་ིདབར་འིབྲལེ་

བ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ངསོ་ནས་མ་ིགོཞིན་ལ་ཡང་བཤད་མུས་ལྟར། 

ང་ཚོོའི་ིམདུན་གྱི་ིཅོགོ་ཙོ་ེསྟངོ་པོ་བཟསོ་ཡདོ། དའེིི་ཐེད་ཕྱོ་ིཕྱོོགོས་

བོད་མིའིི་གྲོོགོས་པོ་ོཚོ་ོཡིན་ནའིང་རུང༌། ང་ཚོ་ོབོད་མི་ནང་ཁུལ་

ཡིན་ནའིང་རུང༌། བོད་རྒྱའིི་དབར་གྱིི་གོནད་དོན་འིདི་འིཚོེ་མེད་

ཞིི་བའིི་ལམ། མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་ཡོང་

ཐེབས་ཤིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་གྱིི་འིགྲོོ་ལམ་གོཉིིས་པོ་ཞིིགོ་

གོཏེན་ནས་མདེ། ལམ་ད་ེཁོ་ོན་བརྒྱུད་ད་ེའིགྲོ་ོསྟངས་ཇ་ིལྟར་བྱེདེ་

དགོསོ་སྐརོ། སྤྱི་ིའིཐུས་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་བསམ་

བློ་ོགོཏེོང་དགོོས། གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་པོ་དགོའི། ད་ཕེན་གྱིི་བྱེེད་

ཕྱོོགོས་དང༌། ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་གོནས་

ཡོད། ད་ཆེ་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ཇི་ལྟར་བྱེེད་འིགོབ་རིམ་

བཞིནི་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་འིདི་ལས་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི།

ཐེ༽ སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། སྤྱི་ིདནོ་ཚོགོས་ཚུད།
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ད་ལམ་སྤྱིི་འིཐུས་གོསར་པོ་སློེབས་པོ་འིདི་དགོ་དེ་སྔ་ལམ་སྲིོལ་

ཡདོ་པོའི་ིཆེལོ་གོསུམ་ཆེསོ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་

བ་རེད། སྔོན་མ་ནས་རྟགོ་ཏུ་སྐད་ཆེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟར། རྩི་

བའི་ིབསྡུ་ཁུངས་ད་ེདགོ་ནས་ཡངོ་བ་ཡནི་ན་ཡང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་ནང་

སློབེས་ཚོར་རྗེསེ་སྤྱི་ིམ་ིབྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ། ད་ེསྔའི་ིཉིམས་མྱོངོ་

ནས་སྐབས་རེ་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོད་པོའིི་སྐབས་སུ་

ཚོོགོས་པོ་ཁོ་ཤས་ཕེར་འིཚོོལ་བར་འིགྲོོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

ས་ོསའོི་ིསྒོརེ་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་སློབེས་ན་ཕེར་འིཚོལོ་བར་

འིགྲོ་ོམ་དགོོས་པོར་ཚུར་སྔོན་དང་པོོར་ཐེོན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ལ་

སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོོས་གོང་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་ན། སྤྱིི་པོ་ཚོགོས་ཚུད་ཡགོ་པོ་ོ

ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སྤྱིི་པོ་དེའིི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་

ལ་ཡོད་པོ་ཚོང་མར་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་ཡོད་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཡོད་

ཡོད་པོ། འིདོད་དོན་འིགྲུབ་འིགྲུབ་པོ་ཡིན། སྤྱིི་པོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོ

མ་བྱུང་ན། ཉིིན་གོཅིགོ་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ས་མེད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོར་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ས་ཡོད་པོ་འིདི་སྤྱིི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་སྤྱི་ིའིཐུས་

ནང་སློེབས་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྤྱིི་

མི་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་སྤྱིི་འིཐུས་ནང་སྡེོད་རིང་ས་ོསོའི་ིརྐུབ་སྟེགོས་བོད་
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མི་སྤྱིི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིི་ཚོབ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྤྱིི་མི་ཞིིགོ་

ཡནི་བསམ་པོའི་ིའིདུ་ཤསེ་གོ་དུས་ཡནི་ཀྱིང་མ་བརླགོ་པོ་དང༌། མ་

བརྗེདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགོན་འིཁྱིརེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ི

རདེ། འིད་ིགོནད་འིགོགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ཚོང་མར་བཀྲ་ཤསི་བད་ེ

ལགེོས་ཡདོ། ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རགོོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༤ ཉིནི་བདོ་

མ་ིམང་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའི་ིཚོོགོས་

གོཙོ་ོཟམ་གོདངོ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟང་བསྟན་འིཛནི་

དང༌། ཚོགོོས་གོཞིནོ་བྱེ་དུར་བཟང་པོ་ོརྣམ་གོཉིསི་

དམ་འིབུལ་སར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དམིགོས་བསལ་གྱི་ིགོ་ོཐེབོ་དང་། དེ་མཚུངས་ཀྱི་ི

ལས་འིགོན།

ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲོསེ་གོཞིནོ་གོཉིསི་གོཏེན་འིཁོལེ་ནས་དམ་འིབུལ་

གོནང་སྟ་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་གོ་ིཡནི། ཁོ་སང་

བཀའི་མལོ་བྱུང་བ་བཞིནི། བར་དརེ་བཅའི་ཁྲེམིས་བཟ་ོརྒྱུ་རྣམས་

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་ཁུར་བློངས་ཏེ་ེགོཏེན་འིབབེས་གོཙོང་

མ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང་བ་རདེ། བྱེས་འིབྲས་དང་པོ་ོད་ེཆེགོས་ཡདོ། 

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ

ཚོང་མས་མཁྱིནེ་གོསལ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ལས་

བྱེདེ་རྒྱུ་མང་བ་བསྡེད་ཡདོ། འིདརི་སྤྱི་ིའིཐུས་ལ་སློབེས་པོ་ས་ོསརོ་

སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་མིང་ཞིིགོ་དང༌། ཐེོབ་ཐེང་དང་དབང་ཆེ་

དམགིོས་བསལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེགོཞིརི་བཟུང་ལས་
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འིགོན་ཞིིགོ་ཀྱིང་སློབེས་བསྡེད་ཡདོ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མ་ིམང་

གོིས་རེ་བ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚོོའིི་དུས་

ཚོོད་གོཉིན་འིཕྲང་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་འིགོན་འིཁྱིེར་མཁོན་

ཁྱིེད་ཚོ་ོཚོང་མས་ས་ོསོའི་ིའིགོན་ཁུར་སྙིང་ལ་བཅངས་ནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས། ད་ལྟ་ལས་ཀ་འིགོོ་འིཛུགོས་གྲོ་

འིགྲོགིོས་པོ་ོཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་དུང་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་

ནས་ལས་ཀའིི་འིགོན་ཁུར་འིཕྱུགོ་པོ་མེད་པོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་ཚོང་

མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོོ་བསྡུར་གོསང་པོོ་དང༌། འིཁྲེོལ་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་གོམ། དེ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། སྐད་ཆེ་ཤོད་ས་དང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་ས་

དེར་ལྷུགོ་པོ་ོབྱེས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མདུན་དེར་

བཤད་པོ་ད་ེམནི་ཙོམ་ཞིགིོ་རྒྱབ་ལགོོས་ལ་བཤད་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་ཚོོགོས་འིདུའིི་སར་རྒྱགོ་རེས་

བརྒྱབ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་འིདུགོ ང་ཚོརོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གོ་ོ

བསྡུར་ལྷུགོ་པོ་ོདགོོས་པོ་དེ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། གོ་ོབསྡུར་

ལྷུགོ་པོོ་དང་གོསང་པོོ་བྱེས། དངོས་གོནས་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་ས་ོསསོ་སམེས་

ཁུར་བློངས་པོའི་ིསྐད་ཆེ་བཤད་ན་ས་ོསའོི་ིམསོ་པོ་དང༌། ལྟ་བ་མ་ི
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འིདྲེ་བའི་ིདབང་གོསི་སྐབས་ར་ེརྩིདོ་པོ་ཐུགོ་རསེ་ཡངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོ

རདེ། ད་ེལ་གོནད་འིགོགོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ཕྱོོགོས་གོཉིསི་ཀ་ནས་

དངསོ་གོནས་རང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་མདུན་དརེ་

སྐད་ཆེ་གོང་བཤད་པོ་ལས། དེའིི་བསམ་ཕུགོས་ལ་གོནས་ཚུལ་

གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་འིཚོང་བསྡེད་པོ་མིན་སྟབས་ཐེེངས་མ་གོཅིགོ་

གོཉིིས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རྣམ་རྟོགོ་འིདྲེ་པོ་ོཆེགོས་

པོ་ཡིན་ནའིང༌། ཉིིན་ནས་ཉིི་མ་བསྟུད་དེ་དུས་ཚོོད་བསྲིིངས་པོའིི་

སྐབས་ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དངོས་གོནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པོའི་ིསྙངི་ཉི་ེཔོ་ོདང༌། མཛའི་པོ་ོཆེགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ། 

ཡང་སྐབས་ར་ེཁོ་ནས་བཤད་པོ་དའེི་ིསྦུགོ་རྩི་དརེ་དནོ་དགོ་གོཅགིོ་

འིདྲེསེ་ཏེ་ེཤདོ་རསེ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་སྐབས་གོང་འིཚོམ་ནས་སམེས་

ཀྱིི་ནང་ལ་འིཁོོན་འིཛིན་སློེབས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་ཤགོོ་ཤགོོ་

བསྒྲིིལ་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། 

གོང་ལྟར་ཕེན་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་སྐྱོན་ལྷགོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་རེད། 

མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོཚོང་མས་དམ་བཅའི་བཞིགོ་པོ་ལྟར་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ཏེེ་སྤྱིི་མི་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་

གོཙོ་ོབ་ོརདེ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཁོ༽ སྲི་ིཞུ་བའི་ིཤསེ་ཡནོ་དང་། ཚོགོས་ཚུད་ཀྱི་ིལས་



107
ཐེབས།

ད་ཕེན་ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་པོའི་ིརངི་གོ་ིཉིམས་མྱོངོ་ལ་གོཞིགིོས་ན། 

ལས་ཀར་དངསོ་གོནས་བྱེས་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ིརྩི་བ་

ལས་བྱེེད་པོར་རགོ་ལས་ཀྱིི་ཡོད། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོ་ོཤེས་ཡོན་གྱིི་

གོནས་ཚོད་ལངོས་པོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་

ལ་འིབྱེརོ་འིཕྲལ་སྐབས་སུ་ཟ་སྐད་འིཐུང་སྐད་ཤསེ་ཙོམ་ད་ེའིདྲེར་

ར་ེབཅལོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ཡདོ། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌དྲུགོ་ཅུའི་ི

ནང་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡདོ་ལ། ཁོ་ཤས་ན་ིསྐྱ་ེརྒྱུ་ཡང་རདེ། དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་ལ་ང་

ཚོའོི་ིལས་ཀ་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་དང་། གོནས་ཚོད་ཀྱིང་མཐེ་ོརུ་

ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ལ། སྐད་ཡིགོ་ཤསེ་ཙོམ་ཞིིགོ་གོསི་མི་འིགྲོིགོས་

པོར་ཆེབ་སྲིདི་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང༌། ལས་ཀ་དེ་གོ་དེ་གོའིི་སྡེེ་ཚོན་གྱིི་

ནང་ལ་ལས་རིགོས་དེ་གོར་ཆེེད་གོཉིེར་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོད་མཁོན་

དེ་འིདྲེ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ རིམ་པོས་རིགོས་གོཅིགོ་རྐོང་འིཛིན་གྱིི་

ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གྱིིས་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་

ལྷགོ་བསམ་དགོསོ་པོ་ན་ིཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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དེ་འིདྲེའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་དེ་ཡང་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐེགོོ་ནས་བཤད་ན། ལས་འིབྲས་དཔོང་འིཕེརེ་དང་། སྤྱིརི་བཏེང་

འིཇགིོ་རྟནེ་གྱི་ིམ་ིསྤྱིདོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ནའིང༌། ང་ཚོ་ོདུས་ཚོདོ་

གོཉིན་འིཕྲང་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་ང་

ཚོརོ་ར་ེབ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོས། བདོ་མ་ིམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཆེ་

ནས་སམེས་ཀྱི་ིནང་ལ་རྡེགོོ་ཁྲེསེ་ར་ེའིཁྱིརེ་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ང་ཚོསོ་གོཞིནེ་སྐུལ་བྱེདེ་པོ་ཙོམ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་

པོའི་ིལས་བྱེདེ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཆེ་ནས་བགོ་ཟནོ་སློབེས་ཐེབས། དཔོརེ་

ན། ངས་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་འིདའིི་ིཐེོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་ཀྱི་ིརདེ། འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཅགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཞིདེ་

སྣང་འིཚོརེ་སྣང་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ད་ེཙོམ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། རགིོས་

གོཅགིོ་ལ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ གོཞིནེ་

སྐུལ་བྱེས་པོ་གོཅགིོ་པུར་མ་བཞིགོ་པོར་ད་ེམནི་པོའི་ིཕྱོགོོས་ནས་

ཐེབས་ཤེས་གོཞིན་དགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་པོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོསྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་

ནུས་པོ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཐེནོ་ཐུབ། སྔནོ་ལ་རྩི་བའི་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་

སྤྱིའིི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ལ་བཅའི་ཁྲེམིས་ཤགིོ་བཟསོ། ནང་གོསསེ་སྡེ་ེཚོན་
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ས་ོས་ོས་ོས་ོལའིང་དེ་འིདྲེའིི་སྒྲིིགོ་གོཞིི་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་

དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཡོང་བའིི་

ལས་ཐེབས་འིདྲེ་གོོ་རིམ་བསྒྲིིགོས་་ན་དེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོང་ལྟར་ལས་ཀའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་དང་མ་ི

ཐེོན་མི་ལ་རགོ་ལས་པོ་དང༌། མིས་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་དང༌། མ་བྱེས་

ཟེར་བ་དེ་ཡང་གོཞིེན་སྐུལ་གོཅིགོ་པུས་མ་འིདང་བའིི་སྐབས་ལ། 

ཐེབས་ཤེས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ ད་ེལ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་འིདུགོ 

གོ༽ གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིབཙོན་གོནནོ་དང་། གོངོ་བུ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

ད་ེནས་གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་པོ་ཡནི་ནའིང་རུང༌། 

སྤྱིིར་བཏེང་མཐུན་སྣང་གོི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤད་ནའིང་

གོང་ལྟར་དམ་ཚོགིོ་ཟངོ་ཁོ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཤནི་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་

རྒྱ་ཁྱིབ་ཡངོས་རྫགོོས་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ལུང་ཚོན་གྱི་ིདབྱེ་ེབ་

མདེ་པོར་ཐེམས་ཅད་གོཅགིོ་གྱུར་དུ་མནན་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

དང་རགིོ་གོཞུང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་མཐེངོ་ཆུང་དང༌། ཁྱིད་གོསདོ་

གོཅགིོ་གྱུར་དུ་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་རིགོས་ཡོངས་རྫགོོས་ལ་
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བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་ཞིིགོ་འིཁོོར་ཡདོ། ད་ེསྔ་ཡནི་ན་མད་ོསྨོད་ཨེ་

མདོའི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ། ལྷ་ས་ཟརེ་དུས་ཆེསོ་ཀྱི་ིདད་པོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་ཡར་འིཐེེན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལས། གོཞིན་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློ་ོགོང་ཡང་མེད། དེང་གོི་དུས་

འིདིར་རྐྱེེན་ངན་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་དབང་གོིས་ང་ཚོ་ོགོངས་ལྗོོངས་

དང་། ང་ཚོ་ོགོངས་ཅན་པོ་ཞིེས་བོད་རིགོས་ཡོངས་རྫོགོས་རྡེོགོ་

ལ་བསྒྲིལི་རྒྱུའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བར་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ཡནི་ནའིང༌། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་

ཅུ་ས་ོགོཉིསི་ལྷགོ་ཙོམ་དའེི་ིརངི་ལ་ང་ཚོ་ོམ་ིས་མ་ར་ིདང༌། སྦགོ་ས་

སགོོས་ལ་ཐེགོོ་མར་འིབྱེརོ་བའི་ིསྐབས་ནས་བཟུང་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གྱི་ི

བདོ་རགིོས་ཡངོས་རྫགོོས་དབྱེནི་ཇའིི་ིཚོགིོ་ (Tibetan) ཟརེ་མཁོན་

དའེི་ིའིགོོ་ལ་གོནས་སྟངས་གོཅགིོ་གྱུར་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པོ་ལས། རྒྱ་

མསི་བགོ་ོཤ་བརྒྱབ་པོའི་ིམཚོ་ོསྔནོ་ཁོངོས་དང༌། ཟ་ིཁྲེནོ་གྱི་ིཁོངོས། 

ཡུ་ནན་གྱི་ིཁོངོས་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་སུ་གོཅགིོ་གོསི་བཤད་ཡདོ་པོ་མ་

རདེ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙངི་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་ོསྔར་མདེ་པོའི་ིདམ་ཚོགིོ་ཟངོ་ཁོ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་

གྱི་ིལ་རྒྱ་བརྟན་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

ང༽ བདོ་ཁོམས་ཆེ་བགོསོ་དང་། གོཅིགོ་སྒྲིལི་ལ་གོཏེརོ་
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བཤིགོ

ད་དུང་ང་ཚོོས་འིདིའིི་ཐེོགོ་ལ་ལྷོད་ཡངས་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོས་

འིགྲོིགོས་ཐེབས་མདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མིའི་ིཐེོགོ་མཐེའི་བར་གོསུམ་

གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་གོཞིིགོས་ན། དེ་སྔ་ཀན་སུའུ་ཁོོངས་དང༌། ཟི་

ཁྲེནོ། ཡུ་ནན། མཚོ་ོསྔནོ་ཁུལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་རིགོས་འིདུས་སྡེདོ་

ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་རང་སྐྱངོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་བཏེགོས་ཏེ་ེཐེ་དད་དབྱེ་ེ

བ་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། བདོ་རྒྱའི་ིགྲོསོ་མཐུན་བཙོན་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བཞིགོ་

པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་ཕྱོི་ལྟར་བོད་རིགོས་ཡོངས་རྫོགོས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་

སྤྱི་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཟརེ་བ་དའེི་ིཁོངོས་ལ་སློབེས་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི་ན་

ཡང༌། ནང་ལྟར་དུ་ཆེབ་མདོ་བཅིངས་བཀྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁོང་

ཟརེ་བའི་ིམངི་གོཅགིོ་ཟུར་དུ་བཏེགོས་ནས། ད་ེབདོ་ས་གོནས་སྲིདི་

གོཞུང་ལ་རྩིསི་མ་སྤྲོད་པོར་མཁྲེེགོས་བཟུང་བྱེས་པོ་རདེ། སྐབས་

དེར་སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསྟན་ཐེར་པོས་འིགོོ་འིཁྲེིད་པོའིི་རྟེན་འིབུལ་

ཚོོགོས་པོ་གོཅིགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་མའི་ོཙོེ་ཏུང་མཇལ་འིཕྲད་ཀྱིི་

ས་ལ། མའི་ོཙོེ་ཏུང་གོིས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོམེས་རྒྱལ་ཁྱིིམ་ཚོང་ཆེེན་

པོོའི་ིནང་ལ་ལོགོ་པོ་རེད། ཧྲིང་ཧད་ཁྱིེད་རང་ཚོོའིི་རེད། པོེ་ཅིང་

ཡང་ཁྱིདེ་རང་ཚོའོི་ིརདེ་ཅསེ་བཤད་པོ་རདེ། མཇུགོ་ཏུ་སྣའེུ་ཤར་ལྷ་

སར་འིཁོརོ་ནས་ལས་བསྡེམོས་ནང་གོནས་ཚུལ་ད་ེབརྗེདོ་སྐབས་

སུ། ཀླུ་ཁོང་པོས། ང་ཚོརོ་ཧྲིང་ཧད་མ་ིདགོསོ་ལ། པོ་ེཅངི་ཡང་མ་ི
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དགོསོ། ང་ཚོའོི་ིཆེབ་མད་ོརྩིསི་སྤྲོདོ་རགོོས་ཞིསེ་བཤད་པོ་ད་ེབདནེ་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་ས་གོནས་སྲིིད་གོཞུང་ཟེར་བ་

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོི་ཁྱིབ་ཁོོངས་ཡིན་དང་ཡིན་བཞིིན་པོའིི་ཆེབ་

མད་ོཡང་ཟུར་དུ་ཁོ་འིཕྲལ་ནས་བཞིགོ་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

པོཎ་ཆེནེ་ནང་མ་ཁོང་ཟརེ་བའི་ིམངི་ཞིིགོ་ཟུར་དུ་བཏེགོས་པོ་རདེ། 

མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི༌། བདོ་སར་རྒྱ་སྡེའེི་ིཞིངི་ཆེནེ་གྱི་ིམངི་བཏེགོས་

པོའི་ིཁོངོས་ཚུད་པོ་ད་ེརྣམས་ཕེར་བཞིགོ དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོསི་

ཐེད་ཀར་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་པོའི་ིས་ཁུལ་དའེི་ིནང་ལ་ཡང༌། ཆེབ་མད་ོ

བཅངིས་བཀྲལོ་ཨུ་ཡནོ་ཁོང་ཟརེ་བ་དུམ་བུ་གོཅགིོ་དང༌། ད་ེནས་

པོཎ་ཆེནེ་ནང་མ་ཁོང་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་བཟསོ་པོ་རདེ། གྲོསོ་མཐུན་དནོ་

ཚོན་བཅུ་བདུན་པོའི་ིནང་ལ་བདོ་དུ་དམགོ་སྲིདི་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང་

ཟརེ་བ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་གོསལ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ིལརོ་

པོ་ེཅངི་དུ་མའི་ོཙོ་ེཏུང་མཇལ་འིཕྲད་སྐབས་ཤགིོ་ལ། གྲོསོ་མཐུན་

གྱིི་ནང་ན་དམགོ་སྲིིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁོང་འིཛུགོས་རྒྱུ་གོསལ་ཡོད་

ཀྱིང༌། བོད་ནང་བར་ལམ་ལོ་ཤས་དེའིི་རིང་གོི་འིགྱུར་འིགྲོོས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་ན་མ་འིངོས་པོར་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་འིཛུགོས་

རྒྱུའི་ིགྲོ་སྒྲིགིོ་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང་འིཛུགོས་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་

བཤད་པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོད་ེདུས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 
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དམགོ་སྲིདི་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང་ཟརེ་དུས་ཕྲན་བུའི་ིབཙོན་ཤུགོས་ཆེ་ེ

བ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་གྲོ་སྒྲིགིོ་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང་

ཟརེ་དུས་རང་དབང་ཕྲན་བུ་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང༌། 

ད་ེརྗེསེ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་ལརོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་གྲོ་སྒྲིགིོ་ཨུ་ཡནོ་

ལྷན་ཁོང་འིཛུགོས་པོའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་ས་གོནས་སྲིདི་གོཞུང་དང༌། 

ཆེབ་མད་ོབཅངི་བཀྲལོ་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང༌། པོཎ་ཆེནེ་ནང་མ་ཁོང་

བཅས་ནང་ཁུལ་དུམ་བུ་གོསུམ་བཟསོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བཙུགོས་པོ་

རདེ། དའེི་ིདྲུང་ཆེ་ེཡང་ང་ཕེདོ་ངགོ་དབང་འིཇགིོས་མདེ་དང་། དྲུང་

གོཞིནོ་པོཎ་ཆེནེ་ནང་མ་ཁོང་གོ་ིལྷ་སྨོནོ་ཡ་ེཤསེ་ཚུལ་ཁྲེམིས་དང༌། 

ཆེབ་མད་ོབཅངིས་བཀྲལོ་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁོང་ནས་སྤེམོ་མདའི་སྟབོས་

རྒྱལ་བཅས་རེད། ཡིན་རྒྱུ་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་ཁྱིབ་ཁོོངས་ས་

ཆེ་ད་ེགོའི་ིསྒོང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། རྒྱ་མསི་ཆེདེ་

དུ་གོཉིརེ་ནས་ནང་ཁུལ་དུམ་བུ་གོསུམ་བཟསོ་པོ་རདེ། 

བར་ལམ་ཨེ་མ་ིར་ིཀ་བ་གོཅགིོ་གོསི་བྲསི་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་འིདུགོ 

ཁོོང་རྒྱ་མི་དང་ཉིེ་པོ་ོཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ཚོོད་འིདུགོ ཁོོང་གོིས་

བྲསི་པོའི་ིཡིགོ་ཆེའི་ིནང་ལ། ལྔ་བཅུ་ང་གོཉིིས་ང་གོསུམ་གྱི་ིདུས་

སྐབས་སུ་ལྷ་ས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིཆེསེ་མཐེའོི་ིལས་

ཁུངས་ཀྱི་ིབར་ཕེར་ཚུར་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་བཀདོ་

འིདུགོ དའེི་ིནང་མའི་ོཙོ་ེཏུང་གོསི་བཀའི་བཏེང་བའི་ིནང་ལ་གོསལ་
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པོོ་འིདུགོ གྲོོས་མཐུན་དོན་ཚོན་བཅུ་བདུན་ལ་བོད་པོས་ཕྱོི་རྒྱར་

མསོ་མཐུན་ཁོས་ལནེ་ཡདོ་ན་ཡང༌། ནང་དནོ་བདོ་མ་ིལགོོ་སྤྱིདོ་པོ་

ཉུང་ཤས་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ཀྱིང་མསོ་མཐུན་གོཙོང་

མ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་དང༌། བདོ་དམགོ་བཅངིས་བཀྲལོ་

དམགོ་མིར་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཀ་ཀོར་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེར་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་

པོས། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེ་ལྷ་སར་མགྱིོགོས་མྱུར་ཕེེབས་ཐུབ་པོ་

དང༌། ལྷ་སར་ཕེེབས་ནས་བོད་ས་གོནས་སྲིིད་གོཞུང་གོི་ཤུགོས་

རྐྱེེན་འིོགོ་ལ་མི་འིགྲོོ་བ་ཞིིགོ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ནས་བྱེེད་

དགོསོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་འིཁོདོ་འིདུགོ སྐབས་ད་ེདུས་ཡར་མར་ཏེར་

བཏེང་བའིི་ཡིགོ་ཆེ་ཡོངས་གྲོགོས་ཀྱིི་དེབ་ཀྱིི་ནང་ལ་ཐེོན་ཡོད་པོ་

རེད། དེ་རྣམས་གུང་བསྒྲིིགོས་ནས་བལྟས་ན་གོནད་དོན་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོ་ོརདེ། སྤྱིརི་བཏེང་དབང་བསྒྱུར་བྱེདེ་མཁོན་གྱིསི་དབང་

བསྒྱུར་ཡུལ་ནང་ཁུལ་ཁོ་འིཕྲལ་དུམ་བུར་བཏེང་སྟེ་དབང་བསྒྱུར་

བྱེེད་སྲིོལ་ཡོད་པོ་ལྟར། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་

རྡེོགོ་ལ་མ་འིགྲོིལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་རྒྱ་མིའིི་དོན་དགོ་གོལ་ཆེེན་

པོརོ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ཅ༽ དམ་ཚོིགོ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིཞུ་སྒོ།ོ

དངེ་སང་ང་ཚོ་ོདུས་ཚོདོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྐབས་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོར་
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བརྟེན། ཆེོས་ལུགོས་དང༌། ཆེོལ་ཁོ། གོསར་འིབྱེོར་དང༌། སྔོན་

འིབྱེརོ། ད་ེབཞིནི་རྒན་གོཞིནོ་གྱི་ིབར་ལ་ཡང་སྐབས་ར་ེབསམ་ཚུལ་

དང་མཐེོང་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་ང་ཚོོས་

དམབིས་བསལ་གྱི་ིཡདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོའིདུགོ ཚོང་མས་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་ང་ཚོ་ོདམ་ཚོགིོ་ཟངོ་ཁོ་

གོཅགིོ་སྒྲིལི་དང༌། དམ་ཚོགིོ་རྡེགོོ་རྩི་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཡངོ་ཐེབས་ངསེ་

པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ཚོང་མ་དམ་ཚོགིོ་ཟངོ་ཁོ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཡངོ་བ་

ལ་རང་ཉིདི་དའེི་ིཕྱོ་ིརལོ་དུ་བསྡེད་ནས། དམ་ཚོིགོ་དར་གྱི་ིམདུད་

པོ་མི་ལྷོད་པོ་དགོོས་ཞིེས་མི་ལ་ཕེར་བཀོད་པོ་བཏེང་ནས་བསྡེད་

པོས་འིགྲོིགོས་ཐེབས་མེད། ང་ཚོོས་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་

ཡང་ས་ོས་ོརང་གོསི་ཉིམས་ལནེ་བྱེས་ནས་མ་ིལ་བཤད་དགོསོ་པོ་

ལས། ས་ོསོས་ཉིམས་ལེན་རྩི་བ་ནས་མ་བྱེས་པོར་མི་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་སྲུང་དགོསོ་

ཞིེས་བརྗེོད་པོས་མི་འིགྲོིགོས། དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོོའིི་ཁོ་ནས་

དམ་ཚོིགོ་རྡེོགོ་རྩི་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤད་པོ་བཞིིན། 

སྔོན་ལ་སོ་སོ་རང་གོི་ཉིིན་རེའིི་སོ་སོའི་ིལྟ་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དམ་

ཚོིགོ་རྡེོགོ་རྩི་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཟེར་བ་དེ་རང་ལ་ཚོང་བར་བྱེས། རང་

ལ་ཚོང་བའིི་ཐེོགོ་ནས་མི་ལ་བཤད་ན་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། མསི་ཀྱིང་བརྩི་ིགོ་ིརདེ། 
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ད་ལྟ་འིདིར་སྐབས་སུ་བབས་པོ་སྤྱིི་འིཐུས་ཆེོལ་ཁོ་དང༌། ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སློབེས་མཁོན་ཚོརོ་ངས་སྤྱི་ིམ་ིཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཟེར་བ་དེ་གོཞིན་དགོ་གོི་སྐད་ཆེ་གོང་ཡང་མིན་པོར། ང་ཚོ་ོདམ་

ཚོགིོ་རྡེགོོ་རྩི་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཞིིགོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རདེ། དཔོརེ་

ན། འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་སྤྱིརི་བཏེང་མང་གོཙོའོི་ིའིགྲོ་ོ

སྟངས་དང་མཐུན་པོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར། ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་རྡེགོོ་རྩི་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བ་ད་ེདམགིོས་ཡུལ་

གོཙོ་ོབ་ོལ་ཟིན་ནས་དེ་ལྟར་བྱེས་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོསྤྱིི་འིཐུས་

ལ་སློེབས་ཚོར་བའིི་རྗེེས་ལ་བསམ་བློ་ོཤུགོས་ཆེེ་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་ོ

སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། ང་ཚོ་ོབོད་མི་རྩིམ་ཟན་ཡོངས་རྫོགོས་ཀྱིི་

དནོ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི། 

སྔནོ་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོནས་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིམགིོ་དཔོརེ་འིསོ་པོའི་ིབདོ་

མ་ིརགིོས་སྤྱིའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་དམ་ཚོགིོ་ཟངོ་ཁོ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ི

ལ་རྒྱ་འིདུ་ཤསེ་བརྟན་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ངསོ་འིཛནི་བརྟན་པོ་ོཞིགིོ ད་ེ

གོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིབསམ་སྤྱིདོ་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཞིགིོ་རང་ལ་ཚོང་

བའི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་བསྐུལ་སློངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

དང༌། བསློབ་བྱེ་བྱེདེ་རྒྱུ། ལས་བྱེདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཡནི་ནའིང་བསློབ་

བྱེ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རེད། གོཞིིས་ལུས་མི་མང་ཚོ་ོལ་གོསལ་

འིདེབས་སྐུལ་མ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ནའིང་དངོས་གོནས་བྱེེད་ཐུབ་
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པོའི་ིསྤེབོས་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་འིདརི་སྤྲོང་པོ་ོཁོ་མང་

རུ་ཚོགོོས་ལུང་པོ་གོང་འིཚོགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོལ་སྲིདི་ཆེགོས་ན་

མ་ིལ་བཤད་རྒྱུ་སྤྲོསོ་བྲལ་རདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཉིསི་

ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་ནང་སྐབས་ར་ེང་ཚོརོ་འིད་ིའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཚོང་

མར་ལྷགོ་བསམ་ཡདོ་ན་ཡང་ས་ོསའོི་ིདནོ་དགོ་ཅགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡངོ་

དུས་སེམས་ཤུགོས་མང་བ་དེའིི་ཕྱོོགོས་ཐེོགོ་ལ་བསྒྲིིལ། སྤྱིི་པོའིི་

དནོ་དགོ་ད་ེསྤྱི་ིརྟ་སྒོལ་རལ་རང་ཆེགོས། སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ད་ེསྣང་

ཆུང་དང༌། ལྷདོ་ཡངས་ལ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གྲོབས་བྱེདེ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ཚོང་མས་དའེི་ིསྐརོ་ཡདི་གོཟབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ཆེ༽ འིཐེནེ་འིཁྱིརེ་གྱི་ིབྱེ་སྤྱིདོ་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལར་

ཞིནེ།

ང་རང་ཚོ་ོནང་ཚོགོས་རེད། ངས་གོསལ་པོོར་ཞུས་ན། དེ་རིང་

འིདིར་སྤྱིི་འིཐུས་ཚོོའིི་ནང་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་

སྐབས་རེ་ཆེོལ་ཁོའིི་འིཐེེན་རྩིོད་ནང་ལ་ཐེེ་གོཏེོགོས་དང༌། བྱུས་

གོཏེོགོས་བྱེེད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་སློེབས་ཡོད་པོ་རེད། མི་ཁོ་ཤས་ཀྱིི་

བསམ་བློའོི་ིནང་ལ། སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིནང་ལ་མ་ིགླིངེ་གོཞི་ིཅན་ད་ེའིདྲེ་

སློེབས་ཡོང་དུས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཡོང་ཞིེས་ཁོ་ཤས་བློ་ོགོཡེང་བྱེེད་

མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ངའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་དེ་ལ་
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ཁྱིད་པོར་ཨེ་ེཡདོ་སྙམ། སྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཕེན་ཚུན་མཐེངོ་ཚུལ་

ཡོད་པོའིི་དོ་བདགོ་གོཙོ་ོབོ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ང་ཚོ་ོལས་ཀ་མཉིམ་དུ་

བྱེེད་ས་དང༌། ཁུར་མཉིམ་དུ་ལེན་ས་ཞིིགོ་ལ་མཉིམ་དུ་འིཚོོགོས་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྩི་བའིི་བོད་མི་ཚོང་མར་ལྷགོ་བསམ་ཡོད་དགོོས་ཀྱིི་རེད། བོད་

ནང་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁོགོ་ནང་ཡོད་པོའིི་

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ནང་ལ་དངོས་གོནས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་

མ་ིབསམ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིའིདུ་ཤསེ་ད་ེ

བཞིགོ་ནས་རྒྱ་མརི་ཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེདེ་མཁོན་གོཅགིོ་གོཉིསི་སྲིདི་མཐེའི་

མ་བཀགོ་པོ་ཙོམ་ལས་ཡོང་མི་སྲིིད་ཅིང་། བོད་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡིན་རུང༌། རྒྱ་མི་ཟེར་དུས་ཕེར་ཕྱོོགོས་དེར་བཞིགོ་ནས་བསམ་

བློའོི་ིནང་ལ་ངར་ཤ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བདོ་མ་ིཡངོས་ལ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་

དང༌། གོཞི་ིརྩི་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་བརྣགོ་སམེས་གོནདོ་སམེས་བྱེས་ནས་རྒྱ་མ་ིངན་

སངོ་ལ་ལྷུང་རགོོས་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིལ་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་བསམ་པོ་མིན་ན་ཡང༌། རྒྱ་མིས་ང་ཚོོའིི་སྒོང་ལ་དངོས་

གོནས་རྒྱུ་མཚོན་མདེ་པོ་དང༌། བཙོན་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོརོ་གོཉིའི་

གོནནོ་དང༌། ཐུབ་ཚོདོ་བཤད། བདོ་པོའི་ིདབུགོས་འིགོོགོ་མཁོན་

དང༌། བོད་མིའིི་ཚོེ་སྲིོགོ་འིཕྲོགོ་མཁོན་དེ་རྒྱ་མི་ཡིན་པོར་བརྟེན། 
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ང་ཚོསོ་རྒྱ་དང༌། བདོ་ཟརེ་བའི་ིས་མཚོམས་གོསལ་པོ་ོཕྱོ་ེནས་ང་

ཚོ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ཡར་ལངས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་

ཚོ་ོབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ས་ཆེ་དའེི་ིསྒོང་དརེ་བརྟན་ཐེགོ་ཆེདོ་ལངས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོསོ་གོནད་དནོ་འིད་ིཤསེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་དང༌། བདོ་ནང་ལ་ཡནི་ཡང་རུང༌། 

སྐབས་ར་ེས་ོསའོི་ིབློ་ོལ་ཕྲན་བུ་འིཐེད་མནི་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ལམ་སངེ་

ཁོོ་རྒྱ་དམར་པོོའི་ིརྒྱུགོས་ཁྱིི་རེད། ཁོོ་རྒྱ་མི་ནགོ་པོོའི་ིརྒྱུགོས་ཁྱིི་

རདེ་ཅསེ་ལམ་སངེ་ཤདོ་ཐེལ་བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེཡགོ་པོ་ོམཐེངོ་

གོི་མི་འིདུགོ དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཁུངས་

ལུང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། 

ཁུངས་ལུང་འིབྲལེ་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཅགིོ་ཡདོ་ནའིང་མང་ཆེ་ེབ་དཔོལ་

འིབྱེརོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ལས། རྩི་བའི་ིབདོ་

པོའི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་བརླགོས་ནས་རྒྱ་ལ་དགོའི་ཞིནེ་བྱེདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཉུང་རེད། གོང་ལྟར་ཆེེ་ས་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས། 

ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུའིི་བློོ་མཐུན་མ་མཐུན་ཡོད་པོ་དང༌། ཕྲན་བུའིི་

སྐད་ཆེ་ཤདོ་རསེ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཡནི་ན། ད་ེཆུང་དུ་འིགྲོ་ོཐེབས་

དང༌། ཆུང་ཆུང་ད་ེཡལ་ཐེབས་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ད་ེན་ིམཁོས་

པོ་རདེ། རྣམ་དཔྱོདོ་དང་། ལྷགོ་བསམ། སྒྲི་ོབཏེགོས་ས་ཕྲན་བུ་

ཞིགིོ་བྱུང་ན་དའེི་ིསྒོང་ལ་ཁོ་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་ཆེ་ེརུ་བཏེང༌། མཐེའི་



120
མ་ས་ོས་ོཁུངས་མ་ིའིཁྱིལོ་མཁོན། གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་པོའི་ི

ལགོ་རྗེསེ་ལ་མཇུགོ་ཏུ་ས་ོས་ོམ་ིམཐེངོ་ཆེགོ་རྒྱུ། ནང་ཁུལ་མ་ིམང་

པོ་ོཞིགིོ་བློ་ོཕེམ་ཡངོ་རྒྱུ། མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ། དསེ་

རྐྱེནེ་པོས་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་བཅས་ཡགོ་པོ་ོ

གོཏེན་ནས་མཐེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཕེན་ཚུན་ཤོད་རེས་ཡོད་པོའིི་དོ་

བདགོ་སོ་སོ་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་ནང་ལ་མཉིམ་དུ་སློེབས་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་

མནི་ནམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཕེན་ཚུན་ཚོང་མར་རྩི་བའི་ིལྷགོ་

བསམ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། རྒྱ་མི་བྱེེད་འིདོད་རྩི་བ་ནས་མེད། བོད་རྒྱ་

མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་ལགེོས་བསམ་པོ་དྲེན་མཁོན་རྩི་བ་ཉིདི་ནས་

མེད་པོ་དེ་ངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་བཅད་ནས་བརྗེོད་ཐུབ། 

རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་ཡདོ་པོ་ད་ེམ་གོདན་ལ་བཞིགོ་ནས། ཕྲན་བུའི་ི

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་བསམ་ཚུལ་རངི་ཐུང་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་གོ་

ལརེ་ལས་འིགོན་མཉིམ་དུ་འིཁྱིརེ་མཁོན་དང༌། སྡེདོ་ས་གོཅགིོ་གོ་ི

སྒོང་ལ་མཉིམ་དུ་སྡེོད་པོའིི་གོོ་སྐབས་དུས་ཚོོད་དེའིི་རིང་ལ་གོོང་

ཆེེ་ས་ནས་བརྒྱབ། མིགོ་རྒྱང་རིང་སར་བལྟས་ནས་ཉིི་མ་ནས་ཉིི་

མ་བསྟུད་ད་ེཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ང་ོསྤྲོདོ་དང༌། སྦྱོངས་

བཤད་འིགྲོེལ་བརྗེོད་བྱེེད་རེས་བྱེས་ན་རིམ་པོས་སྒོེར་ས་ོས་ོཕེན་

ཚུན་ཡིན་ནའིང་ནམ་མཁོའི་གོཡའི་དགོ་དང་། ས་གོཞིི་རྡུལ་དགོ་
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ཆེགོས། དེ་སྔ་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེན་ཚུན་རྙེོགོ་གླིེང་ཤོད་

མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་དུས་སྐབས་དེའིི་རིང་ལ་མཐེའི་མ་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མཛའི་གོཅུགོས། རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཆེ་ལྟར་

ན་བློོ་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་སྤྱིདོ་དང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིརྣམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མང་ཚོགོོས་

ལ་བསློབ་བྱེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ནའིང་མིས་ཉིན་གྱིི་རེད། མིས་བརྩིི་གོི་

རེད། མིས་མཐེོང་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལགོ་ལེན་

བཀལ་ནས་ང་ཚོརོ་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། དངསོ་གོནས་

རདེ། ལསོ་བདནེ་བསམ་པོ་ཞི་ིཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེན་ིརྐྱེནེ་ངན་གྲོགོོས་

ཤར་འིདྲེ་པོ་ོཡགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། ཡནི་ནའིང་ད་ེཡངོ་

དང་མ་ིཡངོ་གོཙོ་ོབ་ོད་ོབདགོ་ས་ོས་ོརང་ལ་རགོ་ལས་ཡདོ། ཚོང་

མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཚོོགོས་གོཙོ་ོརྒན་གོཞིོན་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས་ང་ཚོོས་དམ་

ཚོིགོ་ཟོང་ཁོ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

ཤུགོས་གོནནོ་རྒྱགོ་དགོསོ། ཁོ་ནས་བཤད་པོས་འིགྲོགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་

ལ། ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོས་འིགྲོིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་

བྱེེད་མཁོན་དང༌། སྐུལ་སློོང་བྱེེད་མཁོན་ད་ོབདགོ་རང་ཉིིད་ལ་ཆེ་
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རྐྱེནེ་ད་ེདགོ་ཚོང་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཆེ་རྐྱེནེ་ད་ེདགོ་ཡངོས་སུ་རྫགོོས་

པོ་ས་ོསསོ་བསྒྲུབས། ད་ེནས་མ་ིལ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

པོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཇ༽ ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲོསེ་གོཞིནོ་དང་། བན་བནོ་གྱི་ི

འིབྲལེ་བ།

ད་རེས་ཚོོགོས་གོཙོ་ོརྒན་གོཞིོན་སློེབས་སྟངས་དེ་ཡང་སྙིང་རྗེེ་པོ་ོ

ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོཞིནོ་པོ་བནོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོསོ་

ནམ་རྒྱུན་ཆེོས་དང༌། བོན་ཟེར་བ་དང༌། བན་དང་བོན་ཞིེས་རྟགོ་

པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། བནོ་པོའོི་ིགོཞུང་གོ་ིནང་ལ་ཡང་བན་བནོ་ཞིསེ་

གོསལ་ཡོད་པོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དེང་སང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

ལ། དཔོརེ་ན། ངའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལྟར་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་བདོ་ལ་དར་བའི་ིམཇུགོ་ཏུ་བནོ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་སྒོོམ་སྤྱིོད་གོསུམ་རྣམ་གོཞིགོ མདོར་

ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོའི་ི

ཆེསོ་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བནོ་གྱི་ིནང་ལ་སློབེས། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་

དངེ་སང་རྩིསི་བཤརེ་གོཏེངོ་དགོོས་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ལྷགོ་དནོ་བནོ་གོསར་གྱི་ིབཀའི་བརྒྱད། ད་ེབཞིནི་སློབོ་དཔོནོ་རནི་

པོ་ོཆེ་ེལ་བརྟནེ་པོའི་ིབློ་བརྒྱུད་སོགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དངེ་སང་གོ་ི
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དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རྦད་ད་ེཐེ་དད་རདེ། དང་པོ་ོདང་པོའོི་ིའིབྱུང་

རྩིའི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་བཤད་ན། བནོ་ད་ེགོལ་སྲིདི་ནང་པོའི་ིཆེསོ་

རང་ཡནི་ན། ནང་པོ་རྒྱ་གོར་ནས་གོསར་དུ་དར་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

བདོ་ལ་ཡདོ་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེདུས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེསོ་

དང་བོན་ཞིེས་ཐེ་དད་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་རེད། ངས་བོན་

ལ་མཐེངོ་ཆུང་བྱེས་པོའི་ིསྐད་ཆེ་མནི། བནོ་ང་ཚོསོ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་

བརྩི་ིདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ངས་ཐེགོོ་མ་ནས་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རང་

ཚོ་ོབདོ་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིསྔ་རབས་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང༌། གོནའི་རབས་ཀྱི་ིལྟ་

བ། གོནའི་རབས་ཀྱི་ིཆེསོ་ལུགོས་ད་ེགོཡུང་དྲུང་བནོ་ཆེགོས་བསྡེད་

ཡདོ་པོར་བརྟནེ། གོཡུང་དྲུང་བནོ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་

ང་ཚོོས་རྟགོ་པོར་བཤད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིང་ད་རེས་འིདིར་ཚོོགོས་གོཙོོ་གོཞིོན་པོ་བོན་

ནས་སློེབས་དུས་ཁོ་སང་ཞུས་པོའིི་རིས་མེད་ཟེར་བ་དེའིི་སྒོང་ལ་

སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་སྔ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ལ་མཚོོན་

ན། ༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིབྲས་སྤུངས་ཀྱི་ིབློ་མ་ཞིགིོ་རདེ། དགོ་ེ

ལུགོས་པོའི་ིགོཞུང་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང༌། དགོའི་ལྡན་

ཕེ་ོབྲང་གོི་ཁྱིབ་ཁོོངས་ལ་ཡོད་པོའིི་ས་སྐྱ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། རྙེིང་

མ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། བཀའི་བརྒྱུད་ཡིན་ནའིང་རུང༌། མདོར་ན་

བནོ་པོའོི་ིདགོནོ་པོ་དང་བཅས་པོར་རང་རང་གོ་ིཆེསོ་བརྒྱུད་ཉིམས་
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སུ་བློངས་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། བོད་གོཞུང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཡནི། དའེིི་ནང་ཚོན་ནས་ར་ིབ་ོདགོ་ེལུགོས་པོ་ཡནི། 

ཚོང་མ་ནང་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཚོང་མ་དགོེ་ལུགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་

ཞིསེ་བཤད་མདེ། 

དཔོེར་ན། ས་སྐྱའིི་འིགྲོོ་མགོོན་ཆེོས་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོས་བོད་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་ིསྐབས་ལ་རསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ཚོང་

མར་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་མཉིམ་གོནང་བར་བརྟེན། དུས་ཕྱོིས་སུ་ཡིན་

ནའིང་འིགྲོོ་མགོོན་ཆེོས་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོས་རིས་མེད་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་ལ་གོཟིགོས་རྟོགོ་གོནང་བ་རེད་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཁོའིི་རྩིེ་

མརོ་འིཁྱིརེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ས་ོསའོི་ིཆེསོ་ལུགོས་

གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་རང་མསོ་ལྟར་བྱེས་ཆེགོོ་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་ཡདོ། 

བོད་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་དབྱེེ་འིབྱེེད་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མེད། དཔོེར་

ན། ལྷ་སར་སློེབས་པོའིི་ཁོ་ཆེེའིི་རིགོས་དེ་འིདྲེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་

བདོ་པོའི་ིབུད་མདེ་དང་མཉིམ་དུ་གོཉིནེ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ཁོ་ོརང་ཚོ་ོཁྱིིམ་ཚོང་ནང་ཚོགོས་གོཉིེན་ཉིེ་ཚོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྐྱོན་

བརྗེོད་ལྟ་བུ་ནི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཤས་ཆེེ། དེ་མིན་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་སུ་ཞིིགོ་གོིས་རྙེོགོ་དྲེ་ཤོད་མཁོན་དང༌། བདའི་འིདེད་བྱེེད་

མཁོན་མེད། གོང་ལྟར་གོནས་སྟངས་དེ་རིས་མེད་ཟེར་བའིི་ལྟ་

བ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཚོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ།
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ད་རེས་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོསྤྱིི་འིཐུས་ཚོོས་དགོོངས་འིཆེར་གོནང་སྟེ་ང་

ཚོོར་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་

གོསུངས་པོ་དེ་ཡང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ སྐབས་རེ་ང་རང་ཡང་ཆེོས་

སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་ཟརེ་བའི་ིཚོགིོ་ད་ེབད་ེམ་བད་ེལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཡང་ཅིགོ་བསམ་བློོ་བཏེང་ཡོང་དུས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

སྔར་ནས་ད་བར་གོནས་སྟངས་ད་ེབཞིནི་ཕྱོནི་པོ་རདེ། མ་འིངོས་

པོར་སྤྱིིར་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་ལ་མི་སྒོེར་སོ་སོའི་ིལྟ་

བའིི་ཐེོབ་ཐེང་ལ་བརྩིི་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་དེ་ལ་དགོེ་མཚོན་དང༌། བསམ་བློོ་

གོཏེངོ་ས་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ གོང་ལྟར་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིདྲེདོ་མ་ཡལ་

གོོང་ནས་ང་ཚོོས་སྤྱིི་སྙོམས་རིས་མེད་ལགོ་ལེན་བསྟར་བ་འིདྲེ་

པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། དེར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ཉི༽ བཀའི་བློནོ་གྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

ད་ེནས་བཀའི་བློནོ་འིདམེས་བསྐ་ོབྱེདེ་སྟངས་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ལམ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལུགོས་སྲིོལ་དེ་འིདྲེ་མེད་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། དེ་བྱེེད་དགོོས་དོན་ཁོ་སང་ནས་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་
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བཞིིན་རེད། སྲིིད་བློོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བསྐོ་རྒྱུའིི་སྐོར་སྔར་ནས་སྐད་

ཆེ་བྱུང་རུང༌། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་འིགོེལ་དུས་ཕྲན་བུ་མ་བད་ེབ་

འིདྲེ་པོ་ོཆེགོས། ལམ་སེང་དབང་ཚོད་ཧ་ཅང་མཐེོན་པོ་ོཡོད་པོའིི་

མི་གོཅིགོ་སྤྱིི་མོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤད་པོ་ཡིན་ན་ནི། བློ་མ་རྣམ་པོ་

ཚོོའིི་ནང་ནས་སྒྲུགོ་དགོོས་མཁོན་ལྟ་བུ། བློ་མ་རྣམ་པོ་ཚོོའིི་ནང་

ནས་བསྒྲུགོས་ན་ལམ་སངེ་ཆེསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་ད་ེལྷགོས་རྒྱུའི་ི

ཉིནེ་ཁོ་ལྟ་བུ་དང་། སྤྱིརི་བཏེང་ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ནས་སྒྲུགོ་རྒྱུ་ད་ེ

ཡང་ལམ་སངེ་བད་ེམ་བད་ེལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཡང་སྲིདི་བློནོ་དང༌། 

སྡེེ་སྲིིད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའིི་མིང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཏེགོས་ན། རྒྱ་གོར་

གོཞུང་ལ་ཡང་མཛད་དཀའི་གོསར་པོ་ཡངོ་གོཞི་ིཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བཀའི་བློནོ་འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་

ཁུར་བློངས། ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེས། ཕེར་ཚུར་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་བསམ་ཚུལ་གྲོསོ་བསྡུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ས་རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚོ་ོའིདིར་ས་ཆེ་སྲུང་མཁོན་འིདྲེ་པོོ་དང༌། མིང་འིཛིན་མཁོན་

ཙོམ་ཞིིགོ་མནི་པོར་དངསོ་གོནས་རང་བདོ་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་

ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ལས་ཀའིི་འིགོོ་འིཁྲེིད་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡནི་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོསོ་ལས་དནོ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ལས་

དནོ་ཐེགོོ་ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་མཁོན་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་འིཚོལོ་དགོསོ་

པོ་ལས། ཆེོལ་ཁོ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་བསམ་
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བློ་ོགོཙོ་ོབརོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ ཆེ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོབ་ོབོད་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ལས་ཀ་དངོས་གོནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་

པོོས་གོཞུང་བསྲིང་བྱེེད་མཁོན། འིཇོན་ཐེང་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་གོང་

ན་འིདུགོ་བརྩིད་གོཅོད་བཏེང་ནས་རིམ་པོ་དང་པོོར་མཚོན་ཉིིད་

ཆེ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོབ་ོད་ེལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་གུང་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས། 

དེའིི་ཞིོར་ལ་ཆེོལ་ཁོ་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དམ་ཚོིགོ་ཟོང་ཁོ་

གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེོལ་ཁོའིི་མི་འིཛོམས་པོ་བྱུང་

ན་དཔོལ་དང་རྒྱན་རེད། དགོེ་མཚོན་ཡོད། མིའིི་ངོ་བོའི་ིཆེ་ནས་

ལྷགོ་བསམ་དང་འིཇནོ་ཐེང་ཡདོ་མདེ་སགོོས་ལ་བསམ་བློ་ོམ་བཏེང་

བར། དཔོརེ་ན། བཀའི་བློནོ་བདུན་དགོསོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ཡནི་ན། 

བཀའི་བློནོ་དྲུགོ་པོ་ོད་ེཆེལོ་ཁོ་ར་ེནས་མ་ིགོཉིསི་གོཉིསི་ངསེ་པོར་དུ་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲོགིོས། མ་ིགོཉིསི་པོ་ོ

ད་ེལ་གོལ་སྲིདི་ཆེ་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོར་ང་ཚོའོི་ིམ་ིལ་ཆེ་རྐྱེནེ་ཚོང་

གོ་ིམདེ། ཡནོ་ཏེན་མདེ། འིཇནོ་གྱི་ིམདེ་ཀྱིང་ང་ཚོའོི་ིམ་ིགོ་ོབཅད་ན་

མ་གོཏེགོོས་འིགྲོགིོ་གོ་ིམ་རདེ་བརྗེདོ་ན་ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། གོལ་ཆེ་ེ

ཤསོ་མའིི་ིང་ོབ་ོད་ེདངསོ་གོནས་ལས་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་རན་པོ་དང༌། 

འིཇུགོ་པོ་ོཡངོ་བ་དརེ་བསམ་བློ་ོགོཙོ་ོབརོ་གོཏེངོ་དགོསོ། དའེི་ིཞིརོ་

ལ་དཔོལ་དང་རྒྱན། ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའི་ིཡན་ལགོ་ལ་ཆེལོ་ཁོ་

ཚོང་མའི་ིམ་ིསློབེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཨེང་ཀ་ིདང་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། 
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ཨེ་མད་ོམི་ཉུང་ཉུང་རེད། ཨེ་མདོའི་ིནང་ལ་བཀའི་བློོན་འིསོ་པོའིི་

མ་ིགོཅགིོ་གོཏེན་ནས་རྙེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན། བྱེདེ་ཐེབས་ཡདོ་པོ་མ་

རདེ། ང་སྒོརེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ན་ང་ཨེ་མད་ོརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་

ང་ལ་བློ་ོབཞིགོ་ན་འིགྲོགིོ་གོ་ིརདེ། ཨེ་མད་ོབ་རགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ན་

ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་མ་ིརུང༌། ཨེ་མད་ོགོང་ཡང་མ་ིཤསེ་མཁོན་གོཅགིོ་

ལ་ཁོསོ་ཚོངོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཡནི་ནའིང་

བཀའི་བློནོ་ལ་བཞིགོ་ན་མ་གོཏེགོོས་འིགྲོགིོ་གོ་ིམ་རདེ་ཟརེ་བརྗེདོ་

ན་ཤནི་ཏུ་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། 

བཀའི་བློོན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་ལ་ལྷགོ་བསམ་དང་ཤེས་ཡོན་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། འིགོ་ོའིཁྲེིད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེན་

ཉིནི་རའེི་ིལས་ཀ་ཙོགོ་ཙོགིོ་ཐེགོོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ཇ་ི

ལྟར་ཡང༌། རྩི་བའི་ིབསམ་བློ་ོམང་པོ་ོའིཁོརོ་ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། 

གོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་མཁོན་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་རྣམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ི

དྲུང་ཆེ་ེམན་ཆེད་ལས་བྱེདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི། བཀའི་བློནོ་

ཟེར་བ་ནི་ནུས་པོ་དང༌། དབང་ཚོང་མཐེ་ོཤོས་ཀྱིི་མི་གོཅིགོ་ཡིན། 

དེའིི་དབང་ཚོད་བེད་སྤྱིོད་ཡོང་བར་མི་དེར་སྤྱིི་མོས་ཡོད་དགོོས་

ལ། སྤྱིི་མོས་མེད་ན་དབང་ཚོང་བེད་སྤྱིོད་ཐུབ་པོ་དཀའི། ང་རང་

ཚོ་ོས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོ་དང༌། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དཀྱུས་
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གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་གོནས་ཡོད་ན་མིས་སྤྱིི་མོས་མེད་ནའིང་དབང་

ཚོད་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡདོ་པོ་རདེ། 

དངེ་སང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིསྒོང་ལ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོོས་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། གོཉིིས་

ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོས་བཀའི་ཤགོ་

ལ་མ་ིམང་གོསི་བརྩི་ིབཀུར་ཡངོ་བ་ལ་བཀའི་བློ་ོརྣམས་མང་མསོ་

ཡོད་པོ་དང༌། སྤྱིི་མོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། སྤྱིི་

མོས་ཡོང་དང་མ་ཡོང་གོི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོནི་མི་དྲེང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དེ་

ཡནི། སུ་ཡནི་ནའིང་མ་ིདྲེང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ 

མི་བརྟན་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོད་ན་དེ་ལ་མང་ཚོོགོས་ནང་རང་

བཞིིན་གྱིིས་དགོའི་མོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། འིཇོན་ཐེང་ཡོད་པོ་

གོཅགིོ་པུར་དགོའི་མསོ་ཡངོ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་རདེ། བཀའི་ཤགོ་ན་ི

ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་མཐེ་ོཤོས་ཡིན་པོས་

ད་ེལ་ལས་བྱེདེ་མང་ཚོགོོས་དང་བཅས་པོས་བརྩི་ིབཀུར་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོང་བར་མི་དེ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པོ་དང༌། འིཇོན་ཐེང་ཡོད་པོ་

གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲོིགོས་པོར་མི་དེའིི་རང་བཞིིན་དྲེང་པོོ་ཡོད་པོ། 

སྐད་ཆེ་ང་ོལྐོོགོ་དང་རྒྱབ་མདུན་ཤོད་མཁོན་མ་ཡིན་པོ་དེ་ཆེ་རྐྱེེན་

གོཙོ་ོབ་ོརདེ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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ཏེ༽ བཀའི་བློནོ་འིསོ་འིདམེས་དང་། མ་ིམང་གོ་ིལས་

འིགོན།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་མཐེར་

ཐུགོ་གོི་འིགོན་ད་ེངས་འིཁྱིརེ་བསྡེད་ཡདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོསྤྱི་ིའིཐུས་

ཚོསོ་ད་ནས་ལ་ོཤས་རངི་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིའིཁྲེསི་འིདརི་

རྐོང་འིགོན་འིཁྱིརེ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོས། ཁྱིདེ་ཚོརོ་ངས་རྟགོ་པོར་

རྫ་རྩི་ིདང༌། སྒྲིགོོ་མཐུད་རྒྱགོ་མ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་

རང་ཚོོས་སྔོན་ལ་མི་གོཅིགོ་བཙུགོས་བཞིགོ་ན་རྙེོགོ་དྲེ་བྱུང་ན་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་མགོོ་ཐེགོ་སངས་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོ་བྱེས་

ན་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོའིི་རིང་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་འིཁྲེིས་འིདིར་ལས་དོན་བྱེེད་མཁོན་བཀའི་

བློནོ་རྣམས་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་དུ་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམསོ་ཡདོ་པོ། སྐད་

ཆེ་རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་མ་ིབཤད་མཁོན། དངསོ་གོནས་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཕྱོགོོས་སུ་མ་ལྷུང་

བའི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེརམི་པོས་

སྤེ་ོབ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤེ་ོབ་ོལ་རྙེོགོ་དྲེ་ཚོ་པོ་ོམི་བཟ་ོམཁོན་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེེ་སའིི་ཐེོགོ་ནས་རྙེོགོ་དྲེ་བྱུང་ན་ཞུམ་གྱིི་ཡང་

མི་འིདུགོ་ལ། དཀའི་ངལ་གོང་ཡང་འིཕྲད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ དོན་དགོ་

ཆེ་ེབ་གོང་ཡང་མདེ་མཁོན། བྱེབ་གོཏེན་ནས་མདེ་མཁོན་ཆུང་ཙོགོ་



131
གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྙེགོོ་དྲེ་བཟསོ་ཡངོ་དུས་དངསོ་གོནས་སྐབས་ར་ེསྦུགོ་

སྲུབ་དོགོ་གོ་ིའིདུགོ་ལ། སྐབས་རེ་ཐེང་ཆེད་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བཀའི་བློོན་འིསོ་འིདེམས་བྱེེད་སྟངས་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་

བསམ་བློའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོད་ེབདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡངོ་

བ་ཞིགིོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་སྤྱི་ིམསོ་དང་ནུས་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཡང་མ་ིབདུན་ཀར་ཁྱིད་ཆེསོ་

ཚོང་མ་མ་ཚོང་ནའིང༌། འིཇནོ་ཐེང་བཏེང་འིགྲོ་ོབཞིགོ་སྡེདོ་འིཕེརེ་

བ་ཁོ་ཤས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་བྱེས། དེ་འིཕྲོས་རྣམས་དྲེང་ཚུགོས་ཟིན་

པོ་ོདང༌། ར་ིབཙུགོས་པོ་ནང་བཞིནི་ལྷངི་ངརེ་སྡེདོ་མཁོན་ཞིགིོ་བྱུང་

ན། མི་བདུན་པོ་ོདེའིི་ཐེོགོ་ནས་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་སློེབས་ཡོང་

གོི་རེད། མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་བཀའི་བློོན་སྒྲུགོ་རྒྱུ་དེ་དགོ་ཁྱིེད་རང་

ཚོསོ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩིསི་ནས་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན། དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོའོི་ིལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ལ་འིཐུས་ཤརོ་གྱི་ིརདེ། 

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ལ་ཡང་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། དེ་

སྐརོ་བསམ་བློ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ། 

ལ་ོཤས་གོངོ་ལ་ང་ཚོསོ་རྩི་བ་ནས་སྒྱུར་བཅསོ་ཆེ་ེཙོམ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་

རྩིིས་ཀྱིིས་བཀའི་བློོན་རྣམས་ངས་ཐེད་བསྐོས་མ་ཡིན་པོར་མང་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་འིསོ་འིདམེས་བྱེས་ནས། སྐབས་དརེ་བཀའི་

བློོན་གོསུམ་ཐེོན། དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆེའིི་ཚོད་མཐེོན་པོོ་ཞིིགོ་བཞིགོ་



132
པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེོན་པོ་རེད། འིསོ་བསྡུ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་སྐབས་

དེར་ཚོོགོས་ཆེེན་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས། ལས་བྱེེད་པོ་

ཚོ་ོཡང་དེར་ཞུགོས། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡར་སློེབས་པོ་ཁོོང་ཚོ་ོ

གོསུམ་གྱིསི་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་མུས་རདེ། ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང༌། གོང་

ལྟར་མ་འིངོས་པོར་ཡོང་མཁོན་དེ་རྣམས་ཀྱིང་སྤྱིི་པོའིི་སྤྱིི་ཚུགོས་

འིཛནི་མཁོན་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཐེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིདགོ་ེ

མཚོན།

དེ་ནས་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོར་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། ངའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་འིད་ིལྟར་དྲེན་

གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ལས་ཐེགོོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིདུས་

ཡུན་འིདིའིི་རིང་ལ་ཕེལ་ཆེེར་དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་

ཐེགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་དང༌། སྐད་ཆེ་བཤད་པོར་ཉིན་ཤསེ་གོ་ོ

ཤསེ་གོཉིསི་མསོ་འིདྲེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཁོགོ་པོ་ོམནི་

ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་ད་ལྟ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ི

འིགོ་ོཁྲེདི་ད་ེདགོ་ཕེལ་ཆེརེ་ལ་ོབཅུ་ལྷགོ་བརྟན་གྱི་ིམ་རདེ། ཧ་ཅང་

ཁོགོ་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་ཨུ་རུ་སུའི་ིནང་ལ་མངའི་སྡེ་ེདང༌། དབུས་

གོཞུང་བར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཆེེན་པོ་ོའིགྲོ་ོབཞིིན་ཡོད། 
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རྩི་བ་རང་དབང་མང་གོཙོའོི་ིརྣམ་པོ་ཇ་ེའིཕེལེ་ལ་འིགྲོ་ོབའི་ིགོནས་

ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་དབུས་གོཞུང་དང༌། མངའི་སྡེ་ེས་ོསའོི་ིགོཞུང་གོ་ི

འིབྲེལ་བའིི་བཀོད་སྒྲིིགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟར། མ་

འིངོས་པོར་ང་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེའིདྲེ་ལ་མིགོ་དཔོ་ེབལྟ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་མཆེོགོ་དམན་ཚོང་མ་ནས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་

ནང་ང་ཚོརོ་ཐེབོ་ཐེང་ཡདོ་པོ་ལྟར་རང་དབང་གོཙོང་མའི་ིཐེབོ་ཐེང་

ལ་སྤྱིདོ་འིདོད་ཡདོ་པོ་རདེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་

ན། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་

པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ཡུ་རབོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ལ་དམགོ་ཆེནེ་དང་པོ་ོདང༌། 

དམགོ་ཆེེན་གོཉིིས་པོའིི་སྐབས་སུ། ལུང་པོ་སོ་སོའི་ིརང་བཙོན་

གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ནས། དེའིི་དོན་དགོ་ལ་འིཁྲུགོ་

པོ་ལངས། མ་གོཞི་ིདཔོལ་འིབྱེོར་གྱི་ིགོནས་སྟངས་དང་འིབྲལེ་བ་

ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ། གོང་ལྟར་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་དམགོ་འིཁྲུགོ་བྱུང་ཡདོ། 

དངེ་སང་དུས་རབས་ཉི་ིཤུ་པོ་རྫགོོས་འིགྲོ་ོབའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་ཡུ་

རབོ་ནང་གོ་ིགོཞུང་དང༌། མ་ིམང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

ལ་སྒོརེ་ས་ོསའོི་ིརང་བཙོན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། 

རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་མཉིམ་འིབྲེལ་བྱེས་ན། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ཐེགོོ་

ནས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། རིམ་པོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡིན་
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ནའིང་རུང༌། དམགོ་དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། དེ་ལས་

ཀྱིང་ཁོ་ེཕེན་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིདངསོ་

ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུར་འིགྲོསོ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིཁོ་ེཕེན་ཆེ་ེཆུང་

གོ་ིབསམ་བློ་ོགུ་ཡངས་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ཨུ་རུ་སུ་སགོོས་ལ་ད་ེསྔ་མ་ིརགིོས་དང༌། ལྟ་སྤྱིདོ་མ་ིམཐུན་པོ་ཡདོ་

པོའི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་དབང་ཤུགོས་ཀྱིསི་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་ནས་

བཞིགོ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་དེས་ལ་དགོ་གོི་ཡོད་པོ་མ་རེད། རང་དབང་

གོཙོང་མ་ཞིགིོ་ལ་གླིདོ། གླིདོ་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་དངསོ་ཡདོ་ཁོ་ེགྱིངོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཡུ་རབོ་ནང་ས་ོསསོ་དང་དུ་བློངས་ནས་ཚུར་

བསྒྲིལི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚོདོ་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོགོ་ི

ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས། ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་ཡང་གོཅིགོ་བྱེས་

ན་ཕེར་ཙོམ་དེར་རྒྱ་ནགོ་དང་། ཚུར་ཙོམ་དེ་རྒྱ་གོར། དེ་མིན་གྱིི་

ཁྱིིམ་མཚོེས་གོཡས་གོཡོན་གྱིི་ལུང་པོ་ཁོ་ཤས་ཡོད་པོ་རྣམས་མ་

འིངོས་པོར་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཕྱོནི་ཡངོ༌། ང་ཚོསོ་དངསོ་ཡདོ་

ཁོེ་ཕེན་གོང་ཆེེའིི་ཐེོགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདིར་ང་ཚོ་ོབོད་མི་སྤྱིི་བ་ོགོནམ་བསྟན་ཕེལ་མ་ོ

ཆེེའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་མ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློོ་ཞིིགོ་འིཁོོར་གྱིི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་ནི་
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རྒྱ་མིས་སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བ་དེས་བྱེས་པོ་རེད། མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་

ནགོ་ནང་ལའིང་རང་དབང་ཞིགིོ་སློབེས། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ལ་ཡང་རང་

དབང་ཞིིགོ་ཐེོབ། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ལ་གོཅིགོ་

བྱེས་ན་ང་ཚོའོི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

གོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་དང་བདོ་ཐེགོ་ཉི་ེཙོམ་བྱེས་པོ་

དང༌། རྒྱ་གོར་དང་བཅས་པོ་ཚོང་མ་ཐེགོ་ཉིེ་ཙོམ་བྱེས་ན། ཚོང་

མར་ཁོ་ེཕེན་ཡངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིདུས་ཚོདོ་ཤར་མ་ིསྲིདི་པོ་མ་

རདེ། ང་བསམ་བློ་ོད་ེའིདྲེ་འིཁོརོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 

ད༽ རང་བཙོན་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། གུ་བཤངས་ཀྱི་ི

དགོངོས་བཞིདེ།

མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་དགོསོ་ཟརེ་བ་མནི། ཡུ་

རོབ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་འིདྲེ་བར་བོད་རྒྱ་གོཉིིས་རང་དབང་

ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་མཉིམ་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྤྱིིའིི་ཐུན་མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་

གྱི་ིདནོ་དུ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིམཉིམ་འིབྲལེ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་

པོ་མ་རེད། མ་འིངོས་པོར་ཨུ་རུ་སུ་སོགོས་ལ་དཔོེ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་

དམ་བསམ། སྔོན་མ་ངས་ཡོ་རོབ་གྲོོས་ཚོོགོས་སར་སྐད་ཆེ་

བཤད་པོའི་ིནང་ལ་ཕྱོ་ིསྲིདི་དང༌། རྒྱལ་སྲུང་རྒྱ་ནགོ་གོསི་བལྟ་རྒྱུ་

ཟེར་བ་དེ། དེའིི་དུས་དེའིི་ཚོེ་ང་ཚོོས་གུ་བཤངས་བྱེས་དྲེགོས་པོ་
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མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེལ་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་

ད་ཆེ་ཤནི་ཏུ་རན་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་རདེ། བདོ་མ་ིནང་

ཁུངས་ནས་ཁོ་བརྡུང་གོཏེངོ་མཁོན་བྱུང་བ་རདེ། རྒྱ་མ་ིདང་གོཅགིོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་

ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེས་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེལ་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེནོ་

པོ་རེད། ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་མི་རིང་བར་ཁུར་ལེན་གོསར་

པོའིི་རིགོས་མ་བྱུང་ཚོེ་ཟླ་བ་བདུན་པོ་བརྒྱད་པོ་ཙོམ་ལ་ང་ཚོོས་

སྒྱུར་བཅོས་བཏེང་ན་འིགྲོིགོས། དེའིི་ཉིིན་མོ་དེ་ནས་རང་བཙོན་

གོཙོང་མ་ཞིེས་བརྗེོད་ན་མ་འིགྲོིགོས་པོ་གོང་ཡང་ཡོད་པོ་མ་རེད། 

དུས་ཚོདོ་མཚོམས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་སློབེས་བསྡེད་ཡདོ། 

ཡིན་ནའིང༌། མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་ནགོ་མང་གོཙོ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ལ་ཡང་རང་

དབང་མང་ཉུང་ཤེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པོའིི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྲིིད་ཀྱིི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་སྲིདི་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་རང་བཙོན་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིབརྗེདོ་ཚོགིོ་བཀདོ་སྟངས་ད་ེམ་འིངོས་པོར་ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚོདོ་

སློེབས་དུས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོོས་ཀྱིི་མེད་

དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཡང་ང་ཚོསོ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་ལ་སམེས་ཐེགོ་

བཅད་ན། རང་བཙོན་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་ཡང་ཕྱོི་ཡི་ཆེ་རྐྱེེན་འིདི་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདུགོ ནང་གོ་ིཆེ་རྐྱེནེ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ནས་

སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདུགོ་ཅེས་དངོས་གོནས་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་གོ་ོརིམ་ཆེ་

ཚོང་བསྒྲིིགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཚོོད་ཐེིགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཡིན་

ན། ཚོགིོ་ཐེགོ་བཅད་ནས་བཤད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་ཚོསོ་རང་

བཙོན་ཟེར་བ་འིདི་ཚོིགོ་སྐམ་པོོའི་ིགོཏེམ་བཤད་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་

ཡིན་པོར། དོན་དགོ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་པོར་བརྟནེ། དནོ་དགོ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་སྒྲུབ་སྟངས་ང་

ཚོསོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། 

དཔོརེ་ན། སྔནོ་མ་ངས་ཡ་ོརོབ་གྲོསོ་ཚོོགོས་སར་སྐད་ཆེ་བཤད་

པོའི་ིནང༌། བདོ་ད་ེརྒྱ་ཁོངོས་རདེ་ཅསེ་བཤད་མདེ། བདོ་རང་བཙོན་

ཡིན་པོ་ཐེགོ་བཅད་ནས་བཤད་ཡོད། རྒྱ་དང་བོད་ཐེ་དད་སོ་སོ་

ཡིན་ནའིང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་བོད་བར་ལ་དཀའི་རྙེོགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་

སེལ་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་གུ་བཤངས་བྱེས་ནས་བཤད་པོ་རེད། ང་

ཚོོར་བོད་རང་བཙོན་བྱེེད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་གོ་དུས་ཡིན་ནའིང་ཡོད་

པོ་རེད། ཡིན་ནའིང་དེ་འིགྲུབ་དང་མ་འིགྲུབ་ཀྱིི་བསམ་བློོ་ཞིིགོ་

གོཏེོང་དགོོས། གྲོོས་འིཆེར་དེ་འིདོན་སྐབས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

ང་ཚོོས་འིགྲུབ་མ་འིགྲུབ་ཀྱིི་བསམ་བློ་ོཡང་རེད་ལ། གོཉིིས་ནས་
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བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོ་ོཡོང་བ་དང༌། བོད་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

མནར་གོཅདོ་ཀྱི་ིའིགོོ་ཉིནི་མཚོན་མ་ིའིཁྱིལོ་བའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་དངངས་སྐྲགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སྐྱོབ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རེ་བ་

བརྒྱབ་ནས་གྲོསོ་འིཆེར་ད་ེབཏེནོ་པོ་རདེ། ང་ཚོསོ་མ་འིངོས་པོར་

གྲོོས་འིཆེར་གོསར་པོ་འིདོན་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་ོཕྱོོགོས་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ནས་གོཏེོང་དགོོས། དེ་ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་རེད། ང་རང་

ཚོ་ོམུ་མཐུད་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་ཀྱིནི་བྱེདེ་ཀྱིནི་བྱེས་ན་འིགྲོགིོས། 

ལམ་སེང་འིཚོབ་འིཚུབ་ངང་ང་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ཡིན་ཞིེས་

བརྗེོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ བསམ་བློོ་ནན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས་

ཀྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ན༽ ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང་། བདོ་གོཞུང་གོ་ིགོཏེན་

འིབབེས།

ད་ེནས་ཐེའི་ེཝེན་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་སྟངས་སྐརོ། ང་ཚོ་ོཐེོགོ་མར་

རྒྱ་གོར་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོར་སློེབས་ནས་བཟུང་ཐེའིེ་ཝེན་དང་

འིབྲལེ་བ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་རདེ། མ་གོཞི་ིགོནས་ཚུལ་སྔནོ་མ་ནས་ངས་

བཤད་ཡདོ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཐེབས་ཤསེ་རམི་

པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡདོ་པོ་རེད། མཐེའི་མ་འིཇུ་ཆེནེ་ཐུབ་བསྟན་

དྲེལི་བསྒྲིགོས་བཀའི་བློནོ་བྱེདེ་སྐབས་ང་ཚོསོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ི
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ཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་བཟསོ། དའེི་ིནང་ལ་སྔ་ཕྱོའིི་ིཡངོ་རྐྱེནེ་ཞིབི་ཆེ་བཀདོ་

ནས་ང་ཚོསོ་འིབྲལེ་མཚོམས་བཞིགོ་རྒྱུའི་ིགོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་

རེད། སྐབས་དེར་བོད་གོཞུང་གོིས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་དེར་

བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཡོངས་རྫོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལངས་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ནས་བསྒྲིེང་ངེར་བསྡེད་ན་འིགྲོིགོས་ཡོད་ཀྱིང་

དེ་ལྟར་བྱུང་མེད། རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་ནས་ཁོ་

ཤས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོར་རྐྱེང་རྐྱེང་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྒོེར་གྱིི་

ཐེོགོ་ནས་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུའིི་མིང་འིདྲེ་མིན་བཏེགོས་ནས་དོན་

སྙིང་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་དུས་འིདིར་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་སའིི་ཁོ་གོཏེད་

གོཅགིོ་ཐེའི་ེཝེན་ཆེགོས་ཡདོ། 

བོད་གོཞུང་གོི་ལངས་ཕྱོོགོས་དང་མ་མཐུན་པོར་ལྐོོགོ་དང་ངོས་

བྱེས་ནས་འིགྲོ་ོམཁོན་ད་ེརྣམས་དངུལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་དང༌། ཡང་ན་

སྒོརེ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ། ཆེསོ་དང་བློ་སློབོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་བྱེས་ནས་ཕྱོནི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང༌། བདོ་རགིོས་

ནང་ཁུལ་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལ་ད་ེདགོ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིབཀའི་

ལ་མ་བརྩི་ིམཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་གོཞུང་ལ་རྒྱབ་གོཏེདོ་བྱེདེ་

མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིསི་ཆེགོས་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོའོི་ི

ནང་ལ་མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་དམ་ཚོགིོ་སལེ་ལྷད་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཐེའི་ེ
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ཝེན་གྱིི་ས་ཆེའིི་སྒོང་ལ་འིགྲོོ་མཁོན་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་

བློ་ོདང༌། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་བརྟན་པོ་ོའིཛནི་མ་ཐུབ་པོར་སྐད་ཆེ་

ཤོད་སྟངས་དེ་ཡང་རྒྱ་མིའིི་རྣ་བར་གོོ་སྙིང་འིདོད་པོའིི་སྐད་ཆེའིི་

རགིོས་ཤ་སྟགོ་བཤད་ད་ེབདོ་པོའི་ིབྱེབ་ཚོང་མ་བསྐྱལ་གྱི་ིཡདོ། 

གོ་ོམངི་ཏེང་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོསོ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ནང་བཞིནི། གུང་

བྲན་ལ་ཡང་ང་ཚོསོ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་རདེ། འིབྲལེ་བ་བྱེས་ནས་

བདོ་ནང་མ་ིགོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ང་ཚོསོ་འིབད་རྩིལོ་བྱེས་ན་བཏེང་བ་

རདེ། སྒོརེ་གྱི་ིགོཉིནེ་འིཕྲད་ལ་འིགྲོ་ོམཁོན་ད་ེརྣམས་ང་ཚོསོ་བཀགོ་

ན་ིམ་ིཐུབ། རྒྱ་མརི་སྤྲོལེ་ལད་འིཁྲེབ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཤ་སྟགོ་ཕྱོནི་པོ་

ལས། རང་ལུགོས་ཟིན་ནས་རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལ་ཡིན་ནའིང་སྐད་

ཆེ་ཤོད་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་མི་སློེབས་ཐུབ་ན་དགོེ་མཚོན་མཐེོང་སྟེ་ང་

ཚོསོ་ཐེབས་ཤསེ་བྱེས་པོ་རདེ། རྩི་བ་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་གོཞུང་ལ་

ང་ཚོོས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤད་ན། ཐེོགོ་མར་

འིབྲལེ་བ་བྱུང་དུས་ང་ཚོསོ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང༌། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིརྩིདོ་པོ་འིད་ི

གོདངོ་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། ལྐོགོོ་

ལ་རྒྱབ་བཤད་བྱེས་ནས་བསྡེད་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་མནི། 

ང་ཚོའོི་ིནུས་པོ་དང༌། ལགོ་ཆེ་ཤུགོས་ཆེ་ེཤསོ་ན་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐེགོོ་

ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཡནི་པོས་ང་ཚོའོི་ིལགོ་ཆེ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེདེ་

རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་བའིི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོས་གོོ་སྐབས་དེ་འིཛིན་
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དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོརྒྱ་མ་ིལ་གོདངོ་བསྟན་མ་ིནུས་པོ་དང༌། རྒྱ་

མའིི་ིའིཁྲེསི་ལ་འིགྲོ་ོམ་ནུས་པོ་ཞིགིོ་མནི་པོར་བརྟནེ་གོདངོ་བསྟན་

ནས་ཕྱོནི་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ང་ཚོསོ་སྲིདི་བྱུས་ད་ེཟནི་པོ་རདེ། 

ཐེའི་ེཝེན་ལ་ཡནི་ནའིང་ད་ེད་ེབཞིནི་རདེ། དཔོརེ་ན། ན་ནངི་འིདརི་

རྐྱེནེ་ཅགིོ་ལྷགོས། དའེི་ིའིགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་ཅགིོ་བྱེས། གོནས་

སྐབས་ཅགིོ་རངི་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་

རྒྱུ་དེ་ཡང་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་

རདེ། འིནོ་ཀྱིང་མ་ིན་ིའིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་རདེ། བདོ་གོཞུང་གོསི་གོཏེན་

འིབབེས་དང༌། སྲིདི་བྱུས་ཟནི་པོ་ད་ེསློ་པོ་ོབཟ་ོམཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལས་

སྙངི་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ 

ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་ནས་བལྟས་ན། ཐེའིེ་ཝེན་ནང་ལ་ནང་པོ་

ཁྱིོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་རེད། ནང་པོ་ཡོད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་གོཞི་ིནས་བྲ་ོབ་རྙེདེ་ནས་ཡདི་

ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། སྔནོ་མ་བདུད་འིཇམོས་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཞིལ་

སློབོ་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ། ད་ེདགོ་ནས་མར་བརྒྱུད་ནས་པོད་ནརོ་རནི་པོ་ོཆེ།ེ 

ཁོངོ་རྣམ་པོ་ཚོའོི་ིསློབོ་བརྒྱུད་ཡདོ། ད་ེབཞིནི་བཀའི་བརྒྱུད་ཕྱོགོོས་

ནས་ཀྱིང་སྔར་ནས་སློབོ་བརྒྱུད་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་

ནས་ཁོོང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། རེ་འིདོད་

བྱེདེ་མཁོན་ཡདོ་ཐེགོ་ཆེདོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེདགོ་གོི་
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རེ་བ་བསྐངས་ནས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་

བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་རེད། ཡང་སྒོོས་རྒྱ་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་

འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ལ་མཚོོན་ནའིང༌། རྒྱ་མི་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་བདེན་པོ་དེ་ཤེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤེས་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་བོད་པོར་ཤ་ཚོ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ང་ཚོོར་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང་ཚོའོི་ིམ་ིཕེར་འིགྲོ་ོམཁོན་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིབསམ་བློ་ོང་ོམ་རང་ས་ལ་

བཞིགོ་ན་བདོ་གོཞུང་ལ་རྒྱབ་གོཏེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ལྷགོ་བསམ་

མ་དགོ་པོ་མདེ་ན་ཡང༌། བྱེདེ་སྟངས་ཤགིོ་གོསི་རྐྱེནེ་པོས་མཐེའི་མ་

བདོ་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་མཐེངོ་ཚུལ་ངན་པོ་ཆེགོས་པོ་ད་ེང་ཚོརོ་མ་ི

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་ཚོསོ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ད་ེཚོའོི་ིསྐརོ་ལ་ཕྱོོགོས་

མང་པོ་ོནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ས་ོསོའི་ིདམ་བཅའི་འིཛིན་ཐུབ་

པོ། ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་སར་བདེན་པོ་བདར་ནས་ཁོ་གོཏེད་

གོཅོགོ་ཐུབ་པོ། གྲོོགོས་པོོ་བཟོ་དགོོས་སར་གྲོོགོས་པོོ་བཟོ་ཐུབ་

པོ། ད་ེའིདྲེའི་ིམ་ིའིགྲོ་ོཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་རྒྱ་དམར་ནགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་

སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེརྣམས་འིཕྲསོ་བཤད་ཡནི། བཀྲ་ཤསི་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



143

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༡༠ ཉིནི་

བཀའི་བློནོ་ལྔ་གོསར་མཇལ་དམ་འིབུལ་སར་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིསོ་ཐེོན་གྱི་ིབཀའི་བློནོ་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིགོནས་

དུས།

ད་རསེ་སྤྱི་ིའིཐུས་ཁོ་གྲོངས་མང་དུ་བཏེང༌བ་དང་། སྤྱི་ིའིཐུས་འིསོ་

འིདེམས་བྱེེད་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་བའིི་རྗེེས་སྤྱིི་འིཐུས་

མང་མོས་འིསོ་འིདེམས་ཀྱིིས་བཀའི་བློོན་གོཏེན་འིཁོེལ་བྱེས་པོའིི་

དུས་ཚོདོ་དང་པོ་ོཡནི་པོ་རདེ། བཀའི་བློནོ་འིསོ་ཐེོན་མ་ིགོཉིསི་མ་

གོཏེོགོས་མ་བྱུང་སྟབས། ལས་དོན་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བཀལ་

དུས་མི་མ་འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོར་བརྟེན། ད་ལམ་

བཅའི་ཁྲེིམས་གོཞིིར་བཟུང་གོིས་ཁོ་སྣོན་མི་གོསུམ་བསྐོས་ནས་

ད་ཆེ་བཀའི་བློོན་མི་ལྔ་ཆེགོས་པོ་རེད། ཚོང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགོས་ཡོད། ད་ཆེ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིགྱུར་བ་མ་བྱུང་ན་ལོ་

ལྔའི་ིརངི་ཁྱིདེ་ཚོསོ་ལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་དགོསོ་ཤངི་། ད་ལྟའི་ིདུས་

ཚོོད་ཧ་ཅང་གོི་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྐབས་སུ་འིགོན་

འིཁྱིེར་མཁོན་གྱིི་བཀའི་བློོན་ཡིན་པོས། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་

ངསེ་ལ། ད་ེལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 
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ངོས་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ད་ལྟ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་བདུན་

ལ་སློབེས་ཤངི་། ད་ལྟ་ལས་དུས་འིདའིི་ིབཀའི་བློནོ་མ་ིལྔ་པོ་ོདསེ་

ལོ་ལྔའིི་རིང་ལས་དོན་བྱེེད་དགོོས་སྟབས་ཕེལ་ཆེེར་ང་ལོ་དྲུགོ་

ཅུ་ར་ེགོཅིགོ་མ་སློབེས་བར་དུ་ལས་དནོ་སྒྲུབ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་

ཚོོས་ཐེབས་ཤེས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། ལ་ོལྔའིི་ནང་ཚུད་ལ་

འིགྱུར་བ་བཟང་དུ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཕྱོའིི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གྱི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོརོ་དངསོ་

གོནས་རེ་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོད། ཕྱོིའིི་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་པོ་ོཡོད་པོ་དེ་དགོ་

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་སྐབས་འིཕྲལ་ལོངས་སུ་སྤྱིད་ནས་ཐེབས་ཤེས་

ཐུབ་མིན་ནི་ང་རང་ཚོོར་ལགོ་ལུས་པོ་རེད། ཐེབས་ཤེས་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཐུབ་ན། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐྱེནེ་གོཉིསི་འིཛམོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ང་རང་

ཚོ་ོལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཇེ་བཟང་ནས་ཇེ་བཟང་འིགྲོོ་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་

ཏེན་ཏེན་ཡདོ། ཡང་གོལ་སྲིདི་ལ་ོལྔའི་ིརངི་ལ་ང་རང་ཚོའོི་ིཐེབས་

ཤསེ་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱུང་བར་འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་ན། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་

ན་ཚོདོ་རྒས་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོས་ལས་འིགོན་ཇ་ེཆེ་ེནས་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲོ་ོ

ངསེ་ཡནི་པོས། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་དགོསོ་ཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་ཚོསོ་བར་ཌྷམ་བཅའི་ཁྲེམིས་ཤགིོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་དང་། 

ད་ེནས་མ་འིངོས་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་ཤགིོ་སྔནོ་མ་

ནས་ཡོད་པོ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དངོས་གོནས་མང་

གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཡངོས་སུ་རྫགོོས་པོ་ཞིགིོ་རངི་མནི་གོཏེན་འིཁོལེ་ཐུབ་
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པོའིི་རྩིིས་གོཞིི་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་གོཅིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། དེ་ནས་དུས་ཡུན་འིདིའིི་རིང་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱེོལ་དུ་བསྡེད་པོའིི་བོད་མིའིི་ནང་ལ་མང་གོཙོོའིི་གོ་ོརྟོགོས་

དང༌། མང་གོཙོའོི་ིལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་རམི་

གོསགོོ་ཐུབ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བདོ་

ཕྱོ་ིནང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིདའིི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་

བདོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་ང་ཚོསོ་མ་འིངོས་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་

ཟིན་བྲིས་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་བོད་

ནང་སློེབས་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ལ། ཐེབས་ཤེས་

ཀྱིང་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁོ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཚོགོས་ཚུད་དང་། བཀའི་སྤྱིའིི་ིཞུ་སྒོ།ོ

དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོའིདིར་ཡོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་

སྤྱིརི་བཏེང་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇོགོ་གོ་ིངསོ་ནས་བཤད་ན་ཡགོ་ཐེགོ་

ཆེདོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་འིད་ི

ཤནི་ཏུ་འིགོན་ལྗོ་ིཔོ་ོདང༌། ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་པོ་འིད་ིལ་

ལྟསོ་ན། ང་ཚོསོ་ད་ལྟའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་སྙམ་པོའི་ི

ཆེགོོ་ཤསེ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་ཐེབས་མདེ་པོས། ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་

ཞིབི་འིཇུགོ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེད་དུང་ཚོགོས་མ་ཚུད་པོ་དང༌། ད་ེ
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འིདྲེའི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་ཡདོ་ས་ད་ེདགོ་ལ་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་དགོསོ་མནི་

དང་། གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་མནི་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཡང་གོཉིིས་ནས་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིགོ་ོབཙུགོས་

ནས་ཨེ་གོསར་མ་ཡོལ་བའིི་རིང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་སྤུས་

དགོ་པོ་ོཡདོ་ནའིང༌། ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་རྗེསེ་འིཆེར་ཅན་དང༌། རྙེངི་

པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་སློ་རུ་འིགྲོ་ོམཁོན་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟར་

མ་ིཡངོ་བར་ཡདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱི་ིའིཐུས་མང་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

ང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡས་མས་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ལ་མང་ཚོགོོས་ནང་

ནས་སྤྱིརི་བཏེང་ནམ་རྒྱུན་ནས་བསམ་འིཆེར་ད་ེའིདྲེའི་ིརགིོས་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ་པོ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ིའིཐུས་ནས་མ་ིམང་གོ་ིཚོབ་བྱེས་ཏེ་ེང་ོཐེགོོ་

གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་དང༌། སྣོན་འིཕྲིའིི་བསྒྱུར་བཅོས་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ནའིང་གོཏེངོ་དགོསོ། 

མ་གོཞི་ིཁོ་སང་སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཉིསི་ཀྱི་ིདམ་འིབུལ་སྐབས་

ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་རེད། གོཞིེན་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུས་

འིདང་གོི་མེད་པོར་བརྟེན། མིའིི་སེམས་ནང་ལ་བགོ་ཡོད་དང༌། 

ཕྲན་བུ་ངོ་ཚོ་ཁྲེེལ་གོཞུང་གོི་བསམ་པོ་སྐྱེ་བའིི་ཐེབས་ཤེས་བྱེེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོཞིན་ད་ེམནི་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་རྟགོ་ཏུ་

བཤད་པོ་དེས་ཕེན་ཚོོད་གོཅིགོ་ཕེན་གྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། དེ་གོཅིགོ་

པུས་འིདང་གོ་ིམདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་
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འིཛུགོས་ཡས་མས་ཚོང་མ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡངོ་ཐེབས་ལ་གོཞི་ིརྐོང་

སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་འིཛམེས་ཟནོ་དང༌། ཕྱོགོོས་ལྷུང་མདེ་པོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་ནན་ཙོམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། དེ་ནས་བཀའི་

ཤགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་

གོ་ོབསྡུར་དང༌། ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་དུ་གོཏེངོ་

རྒྱུའི་ིབྱེདེ་ཐེབས་ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ལ་དགོངོས་

པོ་བཞིེས་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་བསམ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༣ ཉིནི་བདོ་

མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་མཐེའི་དང་། གྲོ་སྒྲིིགོ་གོ་ིཞུ་སྒོ།ོ

ད་ེརངི་ང་ཚོ་ོཚོགོོས་ཁོང་གོསར་པོ་འིདའིི་ིནང་ཚོང་མ་འིཛམོས་པོ་

དང་པོ་ོརེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཉིིན་བསྟུད་ནས་ཚོོགོས་འིདུ་

གོནང་བར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེདང་། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོཆེབ་སྲིིད་གོནས་ཚུལ་གྱིིས་རྐྱེེན་པོས་བཙོན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོསུམ་ལ་ཉི་ེབ་འིགྲོ་ོབཞིནི་ཡདོ། དའེི་ི

རིང་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཕྲལ་སྒོང་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་

སྟངས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ནང་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ། 

ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ནས་ནང་དོན་རིགོ་པོ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་བོད་ཀྱིི་

རིགོ་གོནས་ཆེེ་ཆུང་རྣམས་བརྒྱུད་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་དོན་ལ་ཚོང་

མས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཡདོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་སློར་གོས་ོབྱུང་

བའིི་རྗེེས་བོད་ནང་གོི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ལ་བསམ་བློོ་བཏེང་ནས་མ་
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འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཟིན་བྲིས་ཤིགོ་ཕྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་

གྲོངས་ནས་བཟསོ་ཡདོ། དའེི་ིཚོ་ེནམ་ཞིགིོ་ང་རང་ཚོའོི་ིརང་དབང་

རང་ལགོ་ཏུ་སནོ་ནས་ངསེ་པོར་དུ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་ས་ོས་ོརང་ཉིདི་

ཀྱིིས་བསྐྱང་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོང་བར་ཡིད་ཆེེས་གོཙོང་མ་བྱེས་ཡོད་

ཀྱིང༌། ལ་ོདུས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙམ་པོའི་ིཚོདོ་དཔོགོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

བར་ལམ་དུས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་དང༌། གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲོ་ོགོི་

ཡོད་ནའིང་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་

ལ་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་འིཁྱིེར་སོ་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། 

ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོ་ོཡིན་ནའིང་རྩི་བའིི་

བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་མངོན་གོསལ་དོད་

ལོས་དང༌། ཤུགོས་ཆེེ་ཆུང་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ལས། སྤྱིིར་བཏེང་བོད་

མི་སྤྱིི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིི་སེམས་ནང་སོ་སོ་བོད་པོ་ཡིན་

བསམ་པོ་དང༌། རྒྱ་མིས་བཙོན་དབང་བྱེས་བྱུང་བསམ་པོ་ཞིིགོ་

ཚོང་མའི་ིསམེས་ནང་ཟུབ་ཏུ་མེད་པོར་གོནས་ཡདོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛམོས་པོའི་ིའིགོོ་ནས། 

ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཡོང་རྒྱུའིི་དུས་ཤིགོ་ལོ་

ཤས་རྗེེས་སུ་ཡོང་བའིི་ཚོོད་དཔོགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་
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ནི་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་གོཅགིོ་པུའིི་བསམ་ཚུལ་ཐེགོོ་ནས་བཤད་པོ་ཞིིགོ་

མ་ཡནི་པོར། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་མཁོས་པོ་ཡནི་ཟེར་མཁོན་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན་པོ་དང༌། 

ལྷགོ་དོན་རྒྱ་མི་རང་གོི་ནང་ནས་བར་ལམ་བྲོས་བྱེོལ་ལ་ཡོང་བ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་དང་ཡང་གོཅགིོ་གྱུར་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལ་ོལྔའིམ། མཐེ་ོན་ལ་ོབཅུའི་ིནང་ཚུད་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་

འིགྲོ་ོརྒྱུར་ཚོང་མས་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ད་ཆེ་མ་འིངོས་

པོའིི་བོད་དེ་ཕེལ་ཆེེར་ང་ཚོོའིི་དམིགོས་འིགོོ་ལ་ཚུད་པོའིི་སྒོ་ོནས་

ང་ཚོོས་དེ་རྩིིས་ཀྱིི་གྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁོ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིགྲོ་སྒྲིིགོ་དང་། རྩི་ཁྲེམིས་ལ་བསྐྱར་

བཅསོ།

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། ང་ཚོོའིི་རང་དབང་རྩིོད་

ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་འིདིར་ཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ང་རང་ཚོ་ོ

ཚོང་མའི་ིཉིམས་མྱོངོ་ཐེགོོ་ནས་ཤསེ་གོསལ་ཡནི། ཡནི་ནའིང་རང་

དབང་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ནས་ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

ལས་འིགོན་ས་ོས་ོརང་ཉིདི་ཀྱིསི་འིཁུར་དགོསོ་པོར་བརྟནེ་གོཅགིོ་

བྱེས་ན་དཀའི་ངལ་འིད་ིལས་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་དང༌། རྣམ་པོ་མ་ིའིདྲེ་བའི་ི
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དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡངོ་སྲིདི་པོ་ཡནི། སྡུགོ་ས་ནས་བཤད་ན། ང་

ཚོ་ོནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་རྩིདོ་མ་ིཡངོ་བའི་ིངསེ་པོ་མདེ། མ་འིངོས་པོར་ང་

ཚོ་ོནང་ཁུལ་འིགོལ་ཟླ་བྱུང་ན། ད་ེན་ིཧ་ལས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཞིགིོ་

དང༌། བཟོད་ཐེབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེན། 

མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་སོན་པོའི་ིམཚོམས་ལ་ང་ཚོའོིི་བྱེེད་

ཕྱོགོོས་སྐརོ་ལ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བློ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོཉིསི་ནས། ང་ཚོ་ོའིད་ིཁུལ་ཡནི་ཡང་རུང༌། བདོ་ནང་ཡནི་ཡང་

རུང༌། རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཐེོན་པོའིི་ཉིིན་མོ་དེར་

ང་ཚོའོི་ིདནོ་དགོ་ཡངོས་རྫགོོས་འིགྲུབ་པོ་རདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་

བློོ་སྟབས་བདེ་པོོ་དེ་འིདྲེ་གོཏེོང་མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ་

པོས་ད་ེལྟར་གོཏེན་ནས་མནི། དངསོ་གོནས་རང་དབང་བྱུང་བའི་ི

མཚོམས་ལ་མ་ིགོཞིན་ཞིགིོ་ལ་ཁོགོ་འིཕེངས་ལགོ་འིཕྱོསི་བྱེདེ་ས་

མེད་པོར་སོ་སོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁྱིེར་དགོོས་པོར་

བརྟེན་གོནད་དོན་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཚོང་

མས་མཁྱིནེ་གོསལ་ལྟར། སྔནོ་མ་ཡདོ་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་ད་ེ

ལ་ོསུམ་ཅུའིི་གོོང་ནས་བཟོས་པོ་ཡིན་སྟབས་དེའིི་དུས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཡོད། ད་ཆེ་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེེ་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟེ་སྔོན་

མའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་དརེ་བསྐྱར་བཅསོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། མང་གོཙོ་ོ
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ཡངོས་སུ་རྫགོོས་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཤགིོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་ལ་ོགོཅིགོ་

གོཉིསི་གོངོ་ཚོགོོས་ཆུང་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོ་ཡནི། 

རྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་བཟ་ོརྒྱུ་སྨོསོ་མདེ་ཁོར། ད་དུང་མ་འིངོས་པོའི་ི

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ལ་ལམ་སྟནོ་ཡགིོ་ཆེ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོམཐེོང་སྟེ་ཟླ་ཤས་གོོང་དུ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་ཡིན་ནའིང་ད་

ལྟ་གོཏེན་གོཙོང་མ་འིཁོལེ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་མ་སངོ༌། ཐེགོོ་མར་བྱེས་ན་

གོཏེན་གོཙོང་མ་འིཁོལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེད་ེརངི་སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོང་འིཛམོས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ལ་ཡགིོ་ཆེ་ད་ེའིབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་ཡང༌། བྲལེ་བ་

བྱེས་ན་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ་པོས་གོ་ོབསྡུར་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེ

རིང་དེའིི་ནང་དོན་ནམ། སྙིང་དོན་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱིེར་ས་ོདེ་དགོ་

ཞུས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། 

གོ༽ བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་དང་། སྲིདི་གོཞུང་དའེི་ི

ལས་འིགོན།

ང་རང་ཚོོར་རང་དབང་བྱུང་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་

བྱུང་མ་ཐེགོ་ཏུ་གོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེ་ན། ཐེོགོ་མར་བར་བརྒལ་

དུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། དའེིི་འིགོ་ོའིཛནི་ད་ེ

དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིཐུས་མི་བསྡུ་བསྐོང་བྱེས་ཏེེ་འིསོ་འིདེམས་

མང་མསོ་རྩི་ེཏེོགོ་ནས་གོཏེན་འིཁོལེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དང༌། ད་ེམནི་
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གོང་ལྟར་མ་ིདྲེགོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་འིགོན་སྤྲོད་ད་ེབར་བརྒལ་དུས་སྐབས་

ཀྱི་ིགོཞུང་འིཛུགོས་རྒྱུ། ད་ེའིདྲེའི་ིམ་ིད་ེལ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་ཚོད་རྣམས་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱེ་རྒྱུ། ངས་

ད་ེསྔནོ་ནས་བདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ནས་ངས་སྲིདི་དནོ་

གྱིི་འིགོན་འིཁྱིེར་གྱིི་མིན། བོད་མི་སྤྱིི་འིགྲོེ་སྤྱིི་མཚུངས། ཤཱཀྱིའིི་

དགོེ་སྦྱོོང་དཀྱུས་མ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་རྟགོ་པོར་

བཤད་པོ་ད་ེབགོ་གྲོ་ོཔོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབཤད་པོ་མ་ཡནི་པོར། ང་ོཐེགོོ་ལགོ་

ལནེ་བསྟར་རྒྱུར་སམེས་ཐེགོ་བཅད་ནས་བཤད་པོ་ཡནི། གོནས་

ཚུལ་དེ་ཡིགོ་ཆེ་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་གོསལ་པོོ་བཀོད་ན་བསམ་པོ་ཡིན། 

ངསོ་ནས་དབང་ཚོད་ཡངོས་རྫགོོས་མ་ིདརེ་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱེས་པོ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་རང་

བཞིནི་གྱིསི་མཇུགོ་འིགྲོལི་རྒྱུ་རདེ། 

བར་བརྒལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཞུང་གོསར་པོ་བཙུགོས་པོ་དའེི་ིལས་

འིགོན་དང་པོོར། བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་བོད་

རིགོས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགོས་ནས་རྩི་ཁྲེིམས་ཁྲེིམས་བཟོ་ལྷན་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་མ་ིམང་གོ་ིའིཐུས་མ་ིབསྡུ་བསྐངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་

འིགོན་གོཅིགོ་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་དནོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ཐེནོ་རྒྱུ་རྣམས་ལམ་སང་འིགོ་ོབཙུགོས་ཀྱིསི་བྱེདེ་རྒྱུ། ཚོགོོས་ཆེནེ་

དེའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲེིམས་དེ་གོཞིིར་བཞིགོ་ནས་གོཞུང་གོི་
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འིགྲོ་ོསྟངས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལས་དནོ་ད་ེདགོ་

ལ་ོགོཉིསི་ནང་ཚུད་ལ་ཟནི་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ། གོཞུང་གོསར་པོ་ད་ེམ་

ཚུགོས་ཀྱི་ིབར་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་མསི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟསོ་པོའི་ིཤསེ་

ཡོན་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན། དཔོལ་འིབྱེོར་སོགོས་ལས་རིགོས་སྡེེ་

ཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནང་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ལས་བྱེེད་

བོད་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་ད་ལྟ་བར་ཉིམས་མྱོོང་གོང་

འིཚོམ་བསགོས་ཡོད་ལ། རྒྱུས་ཡོད་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་

ཕེན་ཁོོང་ཚོོར་གླི་ཕེོགོས་རྒྱ་མིས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིས་

བཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིལས་ཁུངས་ནང་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་བསམ་བློ་ོ

བོད་པོ་གོཙོང་མ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་བརྒྱ་ཆེ་གོོ་དགུ་ལས་མི་

ཉུང་བ་ཞིིགོ་ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་མུ་མཐུད་དེ་ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་རྒྱུ་

དང་། མི་རེ་ཟུང་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཡོང་ཆེས་ཆེེ་ཞིིང་། དེ་ནི་

གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲེིམས་གོཏེན་འིཁོེལ་མཚོམས་ནས། རྩི་

ཁྲེམིས་གོཞིརི་བཟུང་གོཞུང་གོསར་པོ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་བཟོ་བཅོས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཡོང་གོི་རེད། ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོར་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་གོང་ཡང་མེད། འིནོ་ཀྱིང་སོ་སོའི་ི

ཤསེ་ཡནོ་དང༌། ཉིམས་མྱོངོ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ལས་ཀ་གོང་སྤྲོད་
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པོ་ད་ེདགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བར་བརྒལ་དུས་སྐབས་ཀྱིི་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ཚོོགོས་ཆེེན་བསྡུ་

བསྐངོ་བྱེས་ནས་གོཏེན་འིབབེས་ཟནི་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་གོཞིརི་བཟུང་

གོི་གོཞུང་གོསར་པོ་བཙུགོས་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་

བཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིསྡེ་ེཚོན་ད་ེདགོ་ལ་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་གོཏེངོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ནི་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རེད། དེ་

བར་ད་ལྟ་བཀོད་སྒྲིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་

རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱེདེ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཡདོ་པོ་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་ལས་

འིགོན་འིཁྱིེར་རྒྱུ་བྱེས་ན་ལྷིང་འིཇགོས་པོ་དང༌། གྲོ་འིགྲོིགོས་པོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི་ཞིསེ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན། 

བོད་ནང་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་བསམ་

བློོའི་ིནང་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་མཚོམས་ལ་ང་ཚོ་ོལས་

བྱེདེ་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡངོ་བསམ་པོའི་ིབློ་ོགོཡངེ་

ཡངོ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ངས་གོསུང་བཤད་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱེས་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་ཐེནོ་ན། ཚོང་མའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་གོསལ་

པོོ་དང༌། གུང་འིགྲོིགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན། དེ་ལྟ་

བུའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་བཏེནོ་ན་བསམ་པོ་ཡནི། འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིཡངོས་
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ལའིང་ང་ཚོོར་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་བྱེེད་སྟངས་འིདི་

འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་པོའིི་ཡིགོ་ཆེ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཕྱོི་ནང་སུས་

བལྟས་ཀྱིང་བསམ་བློོའི་ིནང་གོསལ་པོོ་དང་། བྱེེད་བདེ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང༽ རྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིའིཆེར་ཟནི་དང་། ཆེབ་དཔོལ་གྱི་ིལམ་

ལུགོས།

དེ་ནས་རྩི་ཁྲེིམས་རྒྱས་པོ་ཞིིབ་ཚོགོས་པོ་ོཞིིགོ་འིདི་ནས་གོ་ོསྒྲིིགོ་

བྱེདེ་ཐུབ་མནི་གོང་ལྟར་ཡང་མ་འིངོས་པོར་ཚོགོོས་འིདུ་ཆེནེ་པོ་ོདའེི་ི

ཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་རྒྱུའིི་གྲོོས་གོཞིིའིམ། རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་

འིཆེར་ཟནི་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བཟསོ་ན་བསམ་པོ་ཡདོ། ད་ེཡང་ང་རང་གོ་ི

བསམ་འིཆེར་ཙོམ་ལས་ད་ེངསེ་པོར་དུ་གོཏེན་འིཁོལེ་དགོསོ་ཞིསེ་

བརྗེོད་མི་ཐུབ་ལ། བརྗེོད་འིདོད་ཀྱིང་མེད། འིཆེར་ཟིན་དེའིི་ནང་

རྩི་དནོ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོརྒྱུ་སྔནོ་མ་དནོ་ཚོན་ལྔའི་ི

ནང་གོསལ་བ་བཞིནི་བཀདོ་ཡདོ། ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་བལྟས་

ན། བདོ་ཁོམས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས་གོཙོང་མ་ཞིགིོ་ཡངོ་

ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརང་ཉིདི་ལ་ཁོ་ེཕེན་ཡངོ་བ་ཙོམ་

དུ་མ་ཟད། ཁྱིམི་མཚོསེ་ཀྱི་ིལུང་པོ་ཚོང་མར་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིལ་ཡང་མགིོ་དཔོ་ེབཟང་པོ་ོབསྟན་ཐུབ་
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རྒྱུར་ཧ་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་རང་གོ་ིམ་ིཚོ་ེ

ཡངོས་རྫགོོས་འིདའིི་ིཐེགོོ་ཏུ་བཏེང་བསམ་པོ་ཡདོ། མངི་གོང་ཞིགིོ་

འིཁྱིརེ་རུང་མ་འིཁྱིརེ་རུང་འིདའིི་ིཐེགོོ་ལ་མ་ཤ་ིབར་དུ་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན་ཡང༌། མཁོས་པོ་ཁོ་

ཤས་ཀྱིསི་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ི

ལམ་ལུགོས་ཤདོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ངས་མགོ་ོཡགོ་པོ་ོའིཚོསོ་

ཀྱི་ིམདེ། སྤྱིརི་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཡགོ་པོ་ོཤསེ་ཀྱིི་མདེ། 

གོང་ལྟར་ལྟ་བའིི་འིཁྱིེར་སོ་བྱེམས་སྙིང་རྗེེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་

དཔོལ་འིབྱེརོ་ལམ་ལུགོས་ཤགིོ་འིཛནི་དགོསོ། དའེི་ིནང་ལ་གོཅགིོ་

བྱེས་ན་སྤྱིི་ཚོོགོས་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ནང་ནས་ལེགོས་

ཆེ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལེན་རྒྱུ་དང༌། ཕེན་ཐེོགོས་མེད་པོའིི་རིགོས་ང་

ཚོསོ་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། མ་རྩིའི་ིརངི་ལུགོས་

ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ལམ་ལུགོས་དང༌། སྒོེར་ས་ོསོའི་ིནུས་པོ་བཏེོན་

ནས་རང་གོི་ཁོེ་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་བཅས་ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ཀ་ནས་ལེགོས་ཆེ་བློང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོཞུང་གོ་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ད་ེཕེལ་ཆེརེ་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐད་ཆེ་ (Parlia-

mentary) གྲོསོ་ཚོགོོས་ལམ་ལུགོས་ཞིསེ་པོ་ལྟར་བྱེས། སྲིདི་
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དོན་གྱིི་ཚོོགོས་པོའིི་འིཐུས་མི་མང་བ་སུ་ལ་བྱུང་བ་དེས་གོཞུང་

འིཛནི་རྒྱུ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་རསི་མདེ་ཅསེ་པོ་འིད་ིང་རང་སྒོརེ་གྱི་ི

ངསོ་ནས་བལྟས་ན་ཕེལ་ཆེརེ་འིཚོམས་པོ་ོམདེ་དམ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་

རུང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཕྱོི་

ནང་གོཞིིས་བྱེེས་མི་མང་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཆེོས་སྲིིད་

ཟུང་འིབྲེལ་ཞིེས་པོ་འིདི་ལ་བློོ་མོས་ཆེེ་བ་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན་བཅའི་

ཁྲེིམས་ནང་ལའིང་བཀོད་ཡོད་པོ་རེད། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་ནས་

བལྟས་ན་འིདི་རང་འིསོ་ཤིང་འིཚོམས་པོ་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ སྙིང་

དནོ་ད་ེལྟར་འིཁོདོ་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་གོ་ོསྒྲིགིོ་བྱེདེ་མུས་མགྱིགོོས་

མྱུར་ཟིན་བྲིས་གོཏེན་གོཙོང་མ་འིཁོེལ་མཚོམས་ཡོངས་གྲོགོས་

བྱེས་ནས་འིདནོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརངི་དངསོ་གོཞི་ིཞུ་རྒྱུ་འིད་ིསྐརོ་ཡནི། 

ཅ༽ བདོ་དནོ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་དང་། གོཞུང་མང་གོ་ིའིཐུས་

ཤརོ།

མ་གོཞིི་བོད་པོ་མི་རེ་ངོ་རེས་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ནས་སྤྱིི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། སྐབས་འིཕྲལ་ས་ོ

སོར་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་

མང་པོ་ོཞིིགོ་རང་བཞིནི་སྣང་མདེ་དབང་གོསི་དུས་ཚོདོ་ཆུད་ཟསོ་

ཤརོ་གྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། ད་རསེ་ཉི་ེཆེར་ངསོ་
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རང་མཏེ་ཡ་པོ་སྡེེ་ཤི་དང༌། ཨེོ་རི་ས་གོཞིིས་ཆེགོས་སོགོས་ལ་

བསྐྱོད་སྐབས་ས་གོནས་ས་ོསོའི་ིརྒྱ་གོར་གྱིི་གོསར་འིགྱུར་འིགོོད་

མཁོན་མང་པོོ་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོོ་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཤསེ་འིདདོ་དང༌། ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཡནི་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ་ཤསེ་མཁོན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། 

ང་ཚོོས་ཕྱོི་དྲེིལ་ཚོགོས་པོར་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཞིེས་སྔོན་མ་

ནས་བཤད་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཡང་འིཐུས་ཤོར་ཆེེན་པོོ་འིགྲོོ་གོི་

འིདུགོ དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟར། བོད་

མ་ིབལ་གོསོ་ཚོངོ་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཧ་ལམ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིས་

ཁུལ་གྲོོང་ཁྱིེར་ཕེལ་མོ་ཆེེར་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། བལ་གོོས་ཚོོང་པོ་

མི་རེ་ངོ་རེས་བོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཀྱིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་

ཤགོོ་ལྷེ་རེ་གོཉིིས་ལས་མ་བྱུང་ཡང་མི་ལ་སྟོན་རྒྱུ་དང༌། སྤྲོོད་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ལནེ་མཁོན་ཁོགོ་གོཅིགོ་གོསི་ཀློོགོ་གོ་ིརདེ། 

ཁོགོ་གོཅིགོ་གོིས་མ་ཀློོགོ་ཀྱིང་སྐྱོན་མེད། རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་དྲེིལ་

བསྒྲིགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེབས་བྱུས་ང་ཚོསོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་འིཐུས་ཤོར་འིགྲོོ་གོི་འིདུགོ མདོ་དོན་ཡང་སྙིང་རྒྱ་གོར་ནང་

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤསེ་མཁོན་རྒྱ་གོར་མ་ིམང་ཤནི་ཏུ་ཉུང་ཉུང་

ཡིན་པོ་འིདི་སྐོར་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལས་ཀར་ཤུགོས་སྣོན་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་གོཉིནེ་འིཕྲད་འིགྲོ་ོམཁོན་དང༌། ཚུར་གོཉིནེ་འིཕྲད་

ཡོང་མཁོན་དེ་ཚོ་ོམི་རེ་ངོ་རེར་ཆེོས་བརྒྱུད་སོ་སོའིམ། ཆེོལ་ཁོ་

སོ་སོ་ནས་ཉིེ་བ་གོཉིེན་འིབྲེལ་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བཤད་

དེ་ཤེས་ཐེབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོནད་གོལ་ཆེེ། ང་ཚོ་ོགོཞུང་གོི་

ངསོ་ནས་ཚོང་མར་ཁྱིབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ད་ལྟ་ནུས་

པོས་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་མ་ིམ་ིར་ེང་ོརསེ་སྤྱི་ིདནོ་སམེས་ཁུར་

འིཁྱིེར་ནས་ཞིར་དང་ཞིོར་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོད་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཐེེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་

འིདིར་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཁྱིིམ་ཚོང་ཚོང་མའིི་ནང་བོད་དོན་ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིཚོརོ་བ་ཤུགོས་ཆེ་ེསློབེས་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་

ཡངོ་གོ་ིམདེ་པོ་རདེ། 

བར་ལམ་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོས་བལ་ཡུལ་ནང་སློེབས་ན་

ཚོོང་གོི་སྐོར་མ་གོཏེོགོས་ཤོད་མཁོན་མི་འིདུགོ་ལ། རྒྱ་གོར་ནང་

ལའིང་བལ་གོསོ་ཚོངོ་ལས་ཀྱི་ིསྐརོ་མ་གོཏེགོོས་བཤད་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

དེང་སང་ཨེ་མི་རི་ཀར་གོཞིིས་ཆེགོས་འིགྲོོ་མཁོན་སྐོར་གྱིི་སྐད་

ཆེ་མ་གོཏེོགོས་བཤད་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ནི་

ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། བོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཡོངས་ལ་རང་བཞིིན་གྱིི་

བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཁུར་དང༌། ད་ོསྣང་ཡདོ་ན་ཞིར་དང་

ཞིོར་ལ་སྤྱིི་དོན་གྱིི་སྐད་ཆེ་ཐེོན་གྱིི་རེད། དེ་ལྟར་མེད་ན་ཚོོགོས་



161
འིདུ་འིཚོོགོས་ས་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་དུས་ཁྲེལ་ལྟ་བུའིི་སྐད་ཆེ་ཕྲན་

བུ་བཤད། ས་ོསའོི་ིནང་ལ་སློབེས་དུས་དནོ་དགོ་གོཞིན་དགོ་ཅགིོ་

བཤད་ད་ེབསྡེད་ན། བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཡངོ་དུས་

སེམས་ཤུགོས་ཡོད་ཀྱིང་འིདིར་སློེབས་རྗེེས་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་

རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་འིདུགོ འིད་ིཕྱོོགོས་སློབེས་པོའི་ིའིབྲས་བུར་ཕེར་ལགོོ་

སྐབས་བསམ་བློའོི་ིནང་བདོ་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཐེབོ་ཐེང་གོ་ིགོ་ོརྟགོོས་

མཐེོ་རུ་སོང་ནས་སེམས་ཤུགོས་འིཕེར་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་པོ་

རེད། ང་ཚོོས་གོོ་སྐབས་མང་པོོ་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ དེའིི་

ཐེད་ཚོང་མས་སམེས་ཁུར་བློངས་ནས་ཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིགོ་ོ

འིཛནི་ད་ེདཔོལ་འིབྱེརོ་དང༌། ཤསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་མ་ཡནི་

པོར་རྩི་བའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོཕྲན་བུ་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་

ན་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་ཕྲན་བུ་ཟབ་པོ་དང༌། 

གོཞིིས་འིགོོར་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློོར་དོ་སྣང་དེ་ཙོམ་མེད་པོའིི་

ས་ཁུལ་ཁོ་ཤས་ལ་མང་ཚོོགོས་ཚོོས་ཀྱིང་ལས་འིགུལ་དམིགོས་

བསལ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ད་རེས་ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱུང༌། དེ་ཚོ་ོ

ཐེབས་ཤེས་མ་བྱེས་པོ་དང༌། འིཐུས་ཤོར་སོང་བའིི་སྐྱོན་ཆེ་རེད། 

སྤྱིི་འིཐུས་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། བཀའི་ཤགོ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ལས་
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ཁུངས་སྡེེ་ཚོན་སོ་སོས་ཁོ་ནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། 

ལགོ་ལནེ་ང་ོམ་དནོ་འིཁོལེ་མ་ཐུབ་པོར་ཐེ་ིགུ་སྣ་ེཤརོ་འིགྲོ་ོབ་ཞིགིོ་

མཐེོང་གོ་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་ཤུགོས་

སྣནོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་འིདུགོ གོ་ོསྐབས་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡང་ད་ེདམ་

འིཛནི་བྱེས་ཏེ་ེསམེས་ཤུགོས་སྤེལེ་ཐེབས་དང༌། འིཛམ་གླིངི་གོང་

སར་བདོ་པོ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་འིདུགོ་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་དགོསོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བལྟས་ན་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཡནི་

ན་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་དང༌། ལས་འིགོན་ཤིན་ཏུ་

ལྕིི་བ་ལ་འིདི་དགོ་ལ་དཔོགོས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདིས་

འིདང་གོི་མི་འིདུགོ་པོས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་མ་

བྱེེད་ཐེབས་མེད་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་

ཁོགོ བདོ་ནང་བཅས་པོར་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

བཤད་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། 

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་སྟངས་སོགོས་ཕྱོོགོས་མང་པོོའི་ིཐེད་ད་དུང་ནུས་

ཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཆེ༽ སྒྲིིགོ་ཁྲེམིས་གོནནོ་སྡེམོ་དང་། ཟལོ་མདེ་ཀྱི་ིགོཞིནེ་

སྐུལ།
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བར་ལམ་བཅའི་ཁྲེིམས་གོསར་པོ་བཟོས་ཏེེ་བཀའི་ཤགོ་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་ཕྱོིན་ཡོད་པོ་དང༌། སྤྱིི་འིཐུས་

ཚོརོ་ཡང་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་ཡདོ། གོདན་ས་ཁོགོ་གོ་ིམཁོན་པོ་ོ

ཚོརོ་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་རསེ་ཀ་ོལ་ིསྒོལ་ལ་ས་ེར་ཚོགོོས་ཆེནེ་

གྱིི་དགོེ་བསྐོས་གོཉིིས་གོསར་མཇལ་ལ་སློེབས་བྱུང༌། ངས་ཁོོང་

གོཉིསི་ལ་དགོ་ེབསྐསོ་ཁོ་ཚོ་ཙོམ་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེབསྐསོ་གོཅགིོ་

གོསི་ཟནོ་བྱེས། གོཉིསི་ཀྱིསི་ཟནོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ཁོ་ཚོ་

ཙོམ་བྱེདེ་དགོསོ་བཤད་པོ་ཡནི། དགོ་ེབསྐསོ་གོཅགིོ་གོསི་སྐབས་

རེ་ཕྲན་བུ་ལགོ་པོ་འིགྱིོགོས་དགོོས་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་ལྟར་

བྱེས་ན་འིགྲོིགོས་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེས་ཟེར་བར་ངས་ཁྱིད་པོར་ཡོད་

པོ་མ་རདེ། ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་པོ་ོ

དྲེང་བཞིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱེས་ཕྱོིན་དྲེན་སྐུལ་བྱེེད་མཁོན་

མདེ་པོ་ལས་ཡདོ་པོ་ཡགོ་གོ་ིརདེ། བར་ལམ་གྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་ནས་

བལྟས་ན་བློ་ོགོསལ་གླིངི་གོ་ིམགོནོ་པོསོ་དགོ་ེབསྐསོ་བྱེདེ་སྐབས་ཁོ་

ཚོ་པོ་ོབྱེས་པོ་དེས་ཕྲན་བུ་ཕེན་འིདུགོ བཀའི་ཆེོས་ཀྱིི་ཉིིན་མཐེའི་

མར་གྲྭ་པོ་ཚོརོ་ཡང་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱིོད་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ད་

ལམ་དགོ་ེབསྐསོ་ལ་ངས་མངགོས་ཡདོ། དགོ་ེབསྐསོ་ཀྱི་ིཁོ་ཚོ་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན། ད་ེདགོ་ེབསྐསོ་ཀྱི་ིནརོ་འིཁྲུལ་མ་རདེ། ངས་ཁོ་

ཚོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་བཤད་པོ་ཡནི། 
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ད་ེབཞིནི་དུ་འིགོ་ོབཀའི་བློནོ་ཚོསོ་གོཤམ་འིགོོ་ལས་བྱེདེ་པོར་དགོའི་

མནི་དགོའི་མདོགོ་གོསི་བསུན་པོ་ོབཟསོ་པོ་མ་ཡནི་པོར། དངསོ་

གོནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ རྒྱུ་འིབྲས་

དཔོང་འིཕེརེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་སྤྱིི་འིཐུས་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང༌། འིགོོ་བཀའི་བློོན་ནས་

ལས་ཁུངས་ཆེེ་ཕྲ་ཚོོའིི་ནང་ལས་བྱེེད་པོས་འིཐུས་ཤོར་ཡོད་ན། 

རྒྱབ་བཤད་མིན་པོར། མདུན་ལ་གོདོང་བསྟན་ནས་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེགོ་པོོ་དྲེང་བཞིགོ ཤོགོ་ཤོགོ་བསྒྲིིལ་མ་ཡིན་

པོར་ཐེད་ཀར་འིཛེམས་ཟོན་སྤེངས་ནས་བཤད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ གོཙོ་ོཆེ་ེསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོ་ིལས་དནོ་རྣམས་

ཚོགོས་ཚུད་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་ཚོང་མས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་འིཛམེས་ཟནོ་སྤེངས་ཏེ་ེཟལོ་མདེ་ཀྱི་ིགོཞིནེ་སྐུལ་བྱེདེ་རྒྱུ་

སྐབས་སུ་གོང་བབས་པོ་རྣམས་ནན་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རང་སྒོེར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྐྱེས་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་བོད་ཀྱིི་ལ་ོ

རྒྱུས་ནང་གོི་དུས་ཚོོད་སྡུགོ་ཤོས་བོད་ཆེགོས་འིཇིགོ་ཡོང་བའིི་

མཚོམས་ལ་སྐྱསེ་པོ་རདེ། ད་ཆེ་ཧ་ཅང་གོ་ིན་རྒས་རྫ་ིརྡེབི་མ་བྱུང་

གོངོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོའོི་ིདུས་

ལ་སློབེས་ཡདོ་པོས། ད་བར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོ་ལྟར། ད་

དུང་ཡང་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེང་སང་གོི་དུས་ཚོོད་འིདི་བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲེགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ད་རསེ་ཉི་ེཆེར་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་བདོ་མ་ིཞིགིོ་ཐུགོ་བྱུང༌། དསེ་

བཤད་པོའི་ིསྐད་ཆེ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བདནེ་པོ་ཡནི་མནི་མ་ིཤསེ་ཀྱིང༌། 

ཁོ་ོརང་ལ་པོ་ེཅངི་བརྒྱུད་བདོ་མ་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིས་ནས་ཐེསོ་པོར། 

བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་སྒྲིལི་བའི་ིནང་ལ་རྒྱ་མ་ིསློབེས་ཟནི་

པོ་ཁྲེ་ིབརྒྱད་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་དང༌། བཅངིས་བཀྲལོ་དམགོ་མ་ིཁྲེ་ིདྲུགོ་

ཅུ་ར་ེབདུན་སློབེས་ཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤།༨༥།༨༦ བཅས་

ལ་ོགོསུམ་ནང་སྐྱ་ེསྒོ་ོབཀགོ་པོ་ཁྲེ་ིལྔ་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེསོ་

བྱུང་འིདུགོ ད་ེལྟར་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་གོནས་ཛ་དྲེགོ་

གོི་དུས་ལ་སློེབས་ཡོད་པོ་དང༌། མཐུན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོ་ིརལོ་འིཛམ་གླིངི་སྤྱིའིི་ིའིགྱུར་འིགྲོསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

རེ་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་ཡོད། དེ་ལྟར་མཐུན་

རྐྱེནེ་དང༌། འིགོལ་རྐྱེནེ་གོང་གོ་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་དུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་

ཞིགིོ་ཐེགོོ་སློབེས་ཡདོ་པོས་ཚོང་མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡༠ བཀའི་

བློནོ་དྲུགོ་གོསར་མཇལ་དམ་འིབུལ་སྐབས་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཀའི་བློནོ་གྱི་ིདམ་འིབུལ་དང་། ཚོད་ལྡན་གྱི་ིམང་

གོཙོ།ོ

བར་ལམ་བཀའི་བློནོ་གྱི་ིའིསོ་གོཞི་ིའིདནོ་ཕྱོགོོས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་

བཏེང་སྟ་ེའིད་ིནས་གྲོསོ་གོཞི་ིབཏེནོ་པོ་དང་། ད་ེལ་སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་འིདེམས་ཐེོན་བྱུང་བའིི་བཀའི་བློོན་གོཏེན་

འིཁོལེ་བྱེས་པོ་ཐེངེས་དང་པོ་ོཡནི་པོས། ཚོང་མར་བཀྲ་ཤསི་བད་ེ

ལགེོས་ཡདོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་བསྟན་སྲིདི་སྤྱི་ིདནོ་ཧ་ཅང་

འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིདུས་སྐབས་སུ་སློབེས་པོ་དང༌། དའེིི་ལས་

འིགོན་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྤྱི་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་རྫགོོས་ལ་འིཁྲེ་ི

ཡདོ་པོ་དང༌། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་མ་ིརགིོས་

རགིོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་མནི་ད་ེད་ལྟའི་ིམ་ི

ང་ཚོའོི་ིམ་ིརབས་ལ་ལྟསོ་ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། དུས་

ཚོདོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྐབས་ལ་ང་རང་ཚོ་ོའིགོན་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོ་ཚོང་

མས་གོཅགིོ་མཇུགོ་གོཉིསི་མཐུད་ཀྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཡང་སྒོསོ་ཚོང་མས་ར་ེབ་བརྒྱབ་སྟ་ེའིདམེས་ཐེནོ་བྱུང་
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བའི་ིཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་དགོསོ། 

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། བར་ལམ་བཀའི་བློནོ་གོསར་པོ་གོཏེན་

འིཁོལེ་ནས་དམ་བཅའི་འིབུལ་རྒྱུའི་ིལམ་སྲིལོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེ

ཡངོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ་ཅ་ེན། འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལུགོས་སྲིོལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་

མང་གོཙོའོིི་ལུགོས་སྲིལོ་འིད་ིམ་ིམང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་དང༌། མ་ིམང་གོ་ི

འིཚོ་ོབའིི་ཐེོགོ་ལ་དྲེགོ་ཤོས་ཆེགོས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོར་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་ཐེབོ་མཚོམས་དངསོ་

གོནས་དོན་དམ་པོའིི་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་

འིགྲོ་ོརྒྱུར་ང་ཚོསོ་ཡགིོ་ཆེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིཁོལེ་

བྱེས་ཟིན་པོ་རེད། བོད་ནང་གོི་མི་མང་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་སྔའིི་བོད་ཀྱིི་

ལམ་ལུགོས་ལ་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིམ་རདེ། རྒྱ་མསི་གོ་ོསྐབས་ཟནི་

ནས་ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་འིགོ་ོའིཁྲེིད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོས་སྤྱིི་ཚོོགོས་རྙེིང་

པོའི་ིལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེེད་ཀྱི་ིལུགོས་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོེར་ན། ཆུང་ཙོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བལ་ཡུལ་དང༌། རྒྱ་གོར་

སགོོས་ལ་སློབེས་སྐབས་སྐུ་ང་ོཞིསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལྷ་ལྕིམ། 

སྐུ་ཞིབས་ཞིསེ་ཟརེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། འིད་ིདགོ་སྤྱི་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་ར་ོ

ལངས་རྒྱགོ་པོའི་ིདཔོ་ེམཚོནོ་རདེ་ཅསེ་འིད་ིལྟར་བཤད་འིདུགོ ང་

རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་བཤད་ན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་
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མི་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་འིབུམ་

གོཅགིོ་དང་ཉིིས་ཁྲེི་གོསུམ་ཁྲེི་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་མི་འིབོར་འིདིའིི་ནང་

ལ་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་སྤྱིི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོཐུབ་ན་སྙམ་

པོའིི་བསམ་བློོ་འིཁོོར་མཁོན་དངོས་སུ་ལྟ་ཅི། ཧ་ལམ་རྨི་ལམ་

ལའིང་འིཁོོར་མཁོན་ཡོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་མ་རེད། མ་འིངོས་པོར་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་རང་དབང་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་

བ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་འིགྲོོ་རྒྱུར་ང་ཚོོས་འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་དམ་བཅའི་

དང༌། དམིགོས་ཡུལ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། དམིགོས་ཡུལ་ད་ེམ་འིངོས་

པོའི་ིདུས་སྐབས་སུ་གླི་ོབུར་ཐེགོོ་བབས་ཡངོ་རྒྱུ་མནི་སྟབས་སྔ་ས་

ནས་གོོམ་པོ་རིམ་སྤེོས་ཀྱིིས་འིགྲོོ་དགོོས་པོར་བརྟེན། ༡༩༥༩ 

ལོར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་སློེབས་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་མང་གོཙོོའིི་ལམ་

གྱིི་ཐེོགོ་གོོམ་པོ་སྤེོས་ཏེེ་ལམ་ལུགོས་ཕྱོོགོས་དེར་བསྐྱོད་བཞིིན་

པོའིི་ཐེོགོ བར་ལམ་ནས་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་

འིད་ིདགོ་ད་དུང་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབརོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐེབས་

ཤསེ་རམི་པོ་བྱེས་ཡདོ། འིད་ིལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིབྲལེ་ནས་

བར་ལམ་བཀའི་བློོན་དམ་འིབུལ་ཡང་ཡང་བྱེེད་རྒྱུའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་དེ་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་རདེ།

བཀའི་ཤགོ་གོསར་པོར་བཀའི་བློནོ་རམི་པོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་

ཡོད་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་དེ་ཡང་དངོས་གོནས་
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མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་ཚོང་བ་དང༌། མང་གོཙོོའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། རྩི་བ་ང་རང་ཚོོར་སྒྲིིགོ་ཁྲེིམས་ལྡན་

པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅིང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་

ཡང་ཡགིོ་གོཞིའིི་ིཐེགོོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཏེ་ེབཟསོ་པོ་ལས། མ་ི

གོཅགིོ་གོསི་བཀའི་བཀདོ་བཏེང་ནས་བཟསོ་པོ་ཞིིགོ་མནི། བཀའི་

ཤགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་འིད་ིདགོ་བཀའི་བློནོ་ལྷན་འིཛམོས་

སྐབས་འིདྲེ་མཉིམ་དང༌། ཁུར་མཉིམ་ལེན། ཡང་དོན་གོལ་ཆེེ་

རིགོས་ལ་འིསོ་བསྡུ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་འིགོབ། མད་ོ

དནོ་ཡང་སྙངི་བཀའི་ཤགོ་ནང་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་ཅགིོ་དང༌། སྒྲིགིོ་

ཁྲེིམས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། འིདི་དགོ་བཅའི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་

ཡིགོ་ཆེ་གོཞིིར་བཞིགོ་བྱེས་ན་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ། 

འིད་ིདནོ་ཚོན་གོཅིགོ་ཡནི། 

ཁོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིདགོངོས་གོཞིི་དང་། དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ལས་བསྡེམོས་ཚོགོོས་འིདུའི་ིསྐབས་

དང༌། མི་མང་ལ་གོསལ་བཤད་བྱེེད་པོའིི་སྐབས། དེ་མིན་དྲེིལ་

བསྒྲིགོས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོནད་དནོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེའེི་ིདགོངོས་གོཞི་ིཟརེ་བ་འིད་ིད་ཕྱོནི་མ་བརྗེདོ་ན་ལགེོས། རགིོས་
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གོཅགིོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདགོངོས་གོཞི་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་

ཕེན་ཐེགོོས་ཕྲན་བུ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚོསོ་དངསོ་

གོནས་ཁོ་ཞི་ེང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོར་མང་གོཙོའོི་ིལམ་དུ་འིགྲོ་ོརྒྱུར་ཤུགོས་

སྣནོ་རྒྱགོ་བཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདང་མཐུན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ འིད་ི

འིདྲེ་བྱེས་ན་ཧ་ལམ་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཆེ་དེ་སྔ་མའི་ོཙོེ་ཏུང་དང༌། དེང་

སང་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་ཞིསེ་རྟགོ་པོར་ཟརེ་བ་ལྟར་ཆེགོས་གྲོབས་བྱེདེ་

ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་དགོོངས་བཞིེས་ཟེར་བ་

འིད་ིམ་བརྗེདོ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་གོནས་པོའི་ིརངི་རྩི་བའི་ིམཐེར་ཐུགོ་གོ་ིའིགོན་

ངས་འིཁྱིེར་གྱིི་ཡོད་སྟབས། བཀའི་ཤགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེས་

པོའིི་ལས་དོན་གོལ་ཆེེའིི་རིགོས་ནང་དོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་

གོ་ོབསྡུར་བྱེས་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་དང་མསོ་

མཐུན་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་སུས་ཀྱིང་ཤེས་ཀྱིི་

རེད། དེར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དགོོངས་གོཞིི་ཞིེས་ཚོིགོ་སྣོན་

རྒྱགོ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་ཚུལ་

རདེ་ཅསེ་བཤད་ན། དཔོརེ་ན། སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོོགོས་འིདུ་དང༌། ཡང་

ན། མང་ཚོོགོས་ནང་བསམ་འིཆེར་བསྡུ་བའིི་སྐབས་གོལ་སྲིིད་

མི་གོཅིགོ་ལ་བསམ་འིཆེར་སྣོན་མ་ཞིིགོ་དང༌། ཡང་དགོེ་སྐྱོན་

ཡོ་བསྲིངས་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་འིཆེར་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ༸རྒྱལ་བ་
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རནི་པོ་ོཆེའེི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་དང༌། ད་ེལ་སྣནོ་འིཕྲ་ིབྱེདེ་

པོར་སོང་དོགོས་ཀྱིིས་བསམ་འིཆེར་ཤོད་མ་བདེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། 

སྐབས་ར་ེད་ེལྟར་བྱུང་སྐབས་སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ཁོསོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེའེི་ིདགོངོས་བཞིདེ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིམདེ་ཅསེ་ལགོ་པོ་འིཕྱོསི་ས་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

མ་འིངོས་པོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དགོོངས་གོཞིི་ཟེར་བ་འིདི་

བརྗེདོ་མ་ིདགོསོ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བཀའི་བློནོ་ཚོའོི་ིའིསོ་གོཞི་ི

བཏེནོ། དརེ་སྤྱི་ིའིཐུས་མང་མསོ་ཀྱིསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་ཏེ་ེབཀདོ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། གོནད་དནོ་གོལ་ཆེ་ེའིད་ིདགོ་སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིམསོ་མཐུན་

དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོའིི་རྩི་དོན་འིདི་དགོ་གོཞིིར་བཟུང་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་འིདྲེ་མཉིམ་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང༌། གོོ་བསྡུར་བྱེས། ཐེགོ་

གོཅོད་བྱེས། སྲིདི་བྱུས་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོོ་ཆེེ་མི་ཁོེར་རྐྱེང་ཞིིགོ་གོི་དགོོངས་གོཞིི་ཟེར་བ་འིདི་ད་ཕྱོིན་མི་

དགོསོ་པོ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། འིད་ིཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་ཐུགོས་

ལ་བཅངས་དགོསོ། གོཞིན་དམགིོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། 

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༣༠ ཉིནི། 

བཀའི་ཤགོ་ཚོགོོས་ཁོང་དུ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིབདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷན་ཚོོགོས་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོར་གྱི་ིབཀའི་དྲེནི་དང་། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས།

ད་རསེ་འིདརི་ང་ཚོ་ོབདོ་གོངས་ཅན་པོ་དང་དགོ་ེརྒན་དགོ་ེཕྲུགོ་ལྟ་

བུའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་

པོའིི་ཡུལ་གྱིི་གྲོོགོས་པོོ་རྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ོའིདིར་ཆེེད་མངགོས་ཕེེབས་ཏེེ་བོད་དོན་ཐེོགོ་ཐུགོས་ཁུར་ཆེེན་

པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བཀའི་མལོ་དང༌། བཀའི་བསྡུར་གོནང་བར་ང་རང་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དྷ་རམ་ས་

ལའིི་གོངས་ཅན་སྐྱིད་གོཤོངས་འིདི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོནས་ཡུལ་ལྟེ་བ་ཡིན་ཞིིང༌། གྲོོགོས་པོོ་རྣམ་པོ་

འིདིར་ཕེེབས་པོར་བརྟེན་ཁྱིེད་རྣམ་པོས་ས་ཆེ་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་

གོཟིགོས་སྐབས་ང་ཚོོའིི་འིཚོ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ཐུགོས་སྣང་ཡོང་

གོ་ིརདེ། ད་རསེ་རྣམ་པོ་ཚོ་ོའིདརི་གོ་ོབསྡུར་གོནང་བར་ཕེབེས་པོ་

འིདི་ཕེལ་ཆེེར་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་གྲོངས་ནང་ང་ཚོོའིི་ཉིམས་

མྱོངོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ཁྱིདེ་རྣམ་པོས་ཁོ་ས་ནས་འིགོ་ོཚུགོས་ཏེ་ེ
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ད་ེརངི་ཞིགོོས་པོ་བར་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་ཏེ་ེབདོ་ནང་གོ་ིགོནས་

སྟངས་དང༌། ད་ེབཞིནི་བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ནས་

ད་ལྟ་བར་གྱི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་མདེ་ད་ེདགོ་

གོི་ཐེོགོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚོམས་

མང་གོཙོ་ོཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་གོ་ོརིམ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་སྒྲིིགོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ད་ེདགོ་གོ་ིསྐརོ་བཅས་ལ་བཀའི་མལོ་

གོང་འིཚོམ་བྱུང་ཡདོ་འིདུགོ་པོས་ངས་དམགིོས་བསལ་ཞུ་དགོསོ་

པོ་མ་ིའིདུགོ་སྙམ། 

ད་རེས་འིདིར་ཁྱིེད་རང་ཚོོ་ཚོོགོས་འིདུ་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་

འིཚོགོོས་པོར་ཕེབེས་པོ་འིད་ིངའི་ིསམེས་ནང་དངསོ་གོནས་དགོའི་

པོ་ོདང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚོརོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་འིདདོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། གོང་

ལགོས་ཤ་ེན། ང་ཚོ་ོབདོ་དང་རྒྱ་གོར་གོཉིསི་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

ཐེགོོ་འིབྲལེ་བ་ཤནི་ཏུ་ཟབ་པོ་ོཡདོ། རྒྱ་གོར་ན་ིདངསོ་གོནས་ང་ཚོའོི་ི

གླི་ོསྙངི་བྲང་གོསུམ་བསྟན་ས་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི། ཧ་ལམ་བདོ་པོའི་ིམ་ི

ཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ི

ལམ་སྟནོ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་མ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་གྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་བོད་

ཀྱི་ིབད་ེསྡུགོ་འིད་ིརྒྱ་གོར་གྱི་ིབད་ེསྡུགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡནི། ད་ེའིདྲེའི་ིའིབྲལེ་
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བའི་ིགོནས་སྟངས་ཤགིོ་ཡདོ་པོའི་ིཁོར། དངེ་སང་བདོ་དནོ་ལ་འིཛམ་

གླིངི་ཐེགོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། དུས་ཚོདོ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོའིི་རེ་བ་རྒྱགོ་ས་དང༌། གླི་ོསྙིང་

བྲང་གོསུམ་བསྟན་པོའི་ིརྒྱ་གོར་གྱི་ིགྲོགོོས་པོ་ོཚོརོ་ད་རསེ་དམགིོས་

བསལ་གྱི་ིཐུགོས་ཁུར་བཞིསེ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་

ཡནི་པོ་ངསོ་རང་ལ་ཚོརོ་སྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། 

འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་རྒྱ་གོར་ནི་ང་ཚོོའིི་

ཕེ་ཡུལ་གོཉིིས་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིིང༌། དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་གོཙོ་ོཆེེ་

རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང༌། དེ་བཞིིན་འིབྲེལ་ཡོད་མངའི་སྡེེ་ཁོགོ་གོི་

གོཞུང༌། ལྷགོ་དོན་བོད་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་ས་

ཁུལ་གོང་སའིི་མི་མང་བཅས་ཀྱིིས་དངོས་གོནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོར་

ནང་མི་གོཅིགོ་གྱུར་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེས་དང༌། སེམས་ཐེགོ་ཉིེ་པོོའི་ི

སྒོ་ོནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་རོགོས་རམ་གོནང་བའི་ིའིགོོ་

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་བཙོན་བྱེལོ་གྱི་ིམངི་འིཁྱིརེ་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། བཙོན་བྱེལོ་བ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་ཞིངི༌། དཔོརེ་ན། 

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ནང་དུའིང་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེཚོའོི་ི

གོནས་སྟངས་དང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་

གོཉིིས་པོོ་བསྡུར་ན་ང་ཚོ་ོཧ་ལམ་སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ནང་བསྡེད་པོ་ལྟ་

བུའིི་འིདུ་ཤེས་འིཆེར་རྒྱུ་ཡོད་པོ་འིདི་ཤིན་ཏུ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་
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རདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ང་ཚོ་ོཡོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། 

བདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། ཤ་ཚོ་བྱེདེ་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིགྲོོགོས་པོ་ོ

ཚོའོི་ིནང་ནས་ཡནི་ནའིང་རུང༌། སྐབས་ར་ེརྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་བདོ་

ཀྱི་ིརང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་ཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིལས་ཤུགོས་ཆེ་ེ

ཙོམ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ངསེ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིནུས་པོ་བཏེནོ་

གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ང་

རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ལའིང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༨-༡༩༨༩ དེ་ཚོོའིི་སྐབས་

བོད་ནང་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ས་

ཁུལ་མང་པོོས་དེ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་བློ་ོཕེམ་བྱུང་བའིི་རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། རྒྱ་གོར་གྱིི་ནང་ནས་དེ་ཙོམ་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་

གོསལ་པོོ་མ་ཐེོན་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་པོས་རྔམ་སྟོན་ཁྲེོམ་

སྐོར་བྱེ་རྒྱུར་ཡང་སྐབས་རེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐེོགོ་

ནས་བློ་ོཕེམ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 

འིནོ་ཀྱིང་རྣམ་ཀུན་རང་ཉིདི་ཀྱིསི་གོཞིན་ལ་གོང་འིདྲེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཅ་ེན། ང་ཚོ་ོབདོ་མརི་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་གོནས་ཚུལ་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་

ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་གོནང་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོནང་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་

ང་ཚོསོ་ཤསེ་མ་ིཐུབ་པོ་མནི། ང་ཚོའོི་ིབལྟ་སྟངས་ན་ིརྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོསི་ང་ཚོརོ་རགོོས་རམ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གོང་འིདྲེ་གོནང་ཡདོ་པོ་
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ད་ེདགོ་ཕྱོགོོས་ཡངོས་སུ་རྫགོོས་པོའི་ིཐེགོོ་བལྟས་ན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

དང༌། རྒྱ་གོར་མ་ིམང་དངསོ་གོནས་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་རྒྱུན་

དུ་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་གོར་དང་བདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

དུས་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ད་ེན་ིསྔར་

འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། ད་ེརངི་ཁོ་སང་ཡང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་ཚོད་མཐེོ་

ཞིངི༌། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱིདོ་པོ་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

ལ་བརྩི་ིབ་འིད་ིརྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིབཀའི་དྲེནི་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན། ད་ལྟའིི་སྐབས་སུའིང་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ཚོསོ་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་དང༌། ཕུགོས་དམིགོས་བཅལོ་ས་བཙོན་

བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཡནི། ང་ཚོསོ་འིདརི་བསྟ་ི

གོནས་ཁྱིིམ་ཚོང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟུང་སྟེ་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲོ་ོགོི་

ཡོད་ཀྱིང་མི་རིགོས་ཤིགོ་གོི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་རྣམ་པོ་ཆེ་

ཚོང་མུ་མཐུད་ཟནི་ཏེ་ེབདོ་པོའི་ིཚོབ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་པོ་འིད་ི

བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་མུ་མཐུད་གོནས་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཁོ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་།

བོད་རང་དབང་ཐེོབ་རྒྱུའིི་ཐེད་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། རྒྱ་གོར་གྱིི་རྒྱབ་
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སྐྱརོ་ན་ིགོ་དུས་ཡནི་ཡང་ངས་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ི

ཡདོ། ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་

མཁོན་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ང་ཚོརོ་ངསེ་པོར་

དགོསོ་པོ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་གོལ་ཆེ་ེཤསོ་ན་ིརྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིརྒྱབ་

སྐྱོར་དེ་ཡིན། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོོར་རང་དབང་བྱུང་རྗེེས་ང་ཚོ་ོ

བདོ་དང༌། རྒྱ་གོར་དབར་སྔར་ཕེན་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲགོ་རངི་ཐུན་མངོ་

མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་འིགྱུར་བ་ནམ་ཡང་འིགྲོ་ོགོི་

མ་རེད། ད་ཕེན་ང་ཚོ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིི་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་རྒྱ་གོར་

ནང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་རོགོས་རམ་འིགོོ་འིཚོར་ལོངས་བྱུང་ཡོད། 

གོནས་སྟངས་དརེ་བལྟས་ན། དངསོ་གོནས་དནོ་དམ་པོའི་ིཤ་ཚོ་

ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིཕེ་མ་ཞིགིོ་གོསི་ཕྲུ་གུར་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། འིཚོར་ལངོ་

བྱེདེ་པོའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཚོང་མ་སྦྱོར། ཕྲུ་གུ་ནར་སནོ་པོའི་ིམཚོམས་

ལ་རྒྱན་ཆེ་བཟང་པོ་ོབཏེགོས་ཏེེ་ཕྱོི་རོལ་གྱིི་མི་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

དུ་འིཇུགོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིའིཇགིོ་རྟནེ་གྱི་ིགོཤསི་ལུགོས་ཡནི་ཀྱིང༌། 

དའེིི་ཐེད་ཕྲན་བུ་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན། ད་ེསྔ་འིདས་པོའི་ིདུས་སུ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི། གོནང་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་གོནང་མ་ཐུབ་པོ་དང༌།  ཡང་གོནང་འིདདོ་ཡདོ་ཀྱིང་

རང་བཞིནི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་སྒྲུབ་ཐེབས་མ་བྱུང་བ་

བཅས་གོང་ལྟར་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་
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ཡདོ་ནའིང་རུང༌། ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ་ནའིང་རུང༌། འིདས་

ཚོར་བ་རདེ། ད་ཆེ་བདོ་ལ་རྒྱ་མསི་བཙོན་འིཛུལ་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོབཞི་ི

བཅུ་ཞི་ེགོཉིསི་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ནང་

དངསོ་གོནས་བདོ་པོར་དནོ་དམ་པོའི་ིཤ་ཚོ་ཡདོ་མཁོན་གྲོགོོས་པོ་ོ

དེ་འིདྲེ་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བ་རེད། དེ་ནི་བློོ་

ཕེམ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་ཀྱིང་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་བསྡེད་མདེ་ཅསེ་གོསུངས་པོའི་ི

དུས་ཚོདོ་གོཅིགོ་བྱུང་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་ད་ཆེ་ད་ེལྟར་གོསུང་མཁོན་གྱི་ིགྲོགོོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ཚོསོ་འིཛམ་

གླིངི་གོ་ིའིགྱུར་བ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཁྱིད་མཚོར་རདེ། དངསོ་གོནས་བདོ་

དནོ་ཐེགོོ་ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་གོསུངས་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་

ལ་སློབེས་ཡདོ། འིགྱུར་བ་ད་ེདགོ་ན་ིལུང་པོ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐེབས་

ཤསེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་མནི་ཞིངི༌། ང་རང་ཚོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

བཤད་ན་བདནེ་པོའི་ིམཐེའི་གོསལ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་

འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་བཙོན་དབང་བྱེདེ་

པོ་འིད་ིརང་བཞིནི་གྱིསི་མ་ིལ་རན་གྱི་ིམདེ་པོར་བརྟནེ་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་

ནང་བཙོན་དབང་དང༌། གོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིདབང་བསྒྱུར་ད་ེདུས་ཚོདོ་སྔ་ཕྱོ་ི

མ་གོཏེགོོས་འིགོགོས་ནས་འིཆེ་ིདུས་སུ་སློབེས་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ནས་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲོ་ོབཞིནི་ཡདོ། ད་ཆེ་འིཛམ་གླིངི་སྤྱིའིི་ི

འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོསྟངས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིརྒྱ་གོར་
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གྱི་ིགྲོགོོས་པོ་ོཚོསོ་ཀྱིང་ཐེབས་བྱུས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་དགོངོས་བཞིསེ་

གོནང་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སློབེས་ཀྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་རསེ་རྣམ་པོ་ཚོ་ོའིདརི་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོར་ཕེབེས་མཁོན་

ཚོསོ་སློད་ས་ོསའོི་ིས་ཁུལ་ལ་ཕེབེས་རྗེསེ་ད་ེགོར་ང་ཚོའོི་ིགྲོགོོས་པོ་ོ

མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེཚོ་ོནང་ཕེན་ཚུན་བཀའི་བསྡུར་གྱིསི་དགོངོས་

པོ་བཞིསེ་ནས་གོང་ལྟར་ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་གོནང་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

གོ༽ བདོ་རྒྱ་ཐེ་དད་དང་། ཁུངས་བཙོན་གྱི་ིདཔོང་རྟགོས།

ད་ལྟ་འིདིར་དེང་སང་ང་རང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཛ་དྲེགོ་དང༌། 

དངངས་སྐྲགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཁོ་ཤས་ཡངོ་བ་ད་ེདགོ་ཞུས་ན། མ་

གོཞི་ིཚོང་མས་མཁྱིནེ་གོསལ་རདེ། བདོ་དང་རྒྱ་ཟརེ་བ་ད་ེགོཉིསི་

མི་རིགོས་ཐེོགོ་མར་ཆེགོས་དུས་ནས་ཐེ་དད་སོ་སོ་ཡིན། དེ་ནི་

དེང་སང་ཚོན་རིགོ་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་ས་འིགོོ་ནས་

ཐེནོ་པོའི་ིདངསོ་པོའོི་ིབརྟགོ་དཔྱོད་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་སྐབས་གོསལ་

པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་དང་། རྒྱ་ནགོ རྒྱ་གོར་བཅས་ཀྱི་ིས་

ཁུལ་ད་ེདགོ་གོ་ིརགིོ་གོཞུང་ཐེགོོ་མར་ཆེགོས་ཡངོ་དུས་ནས་ཐེ་དད་

ས་ོས་ོབྱེས་ཏེེ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་ཤིན་ཏུ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ དེ་གོཞིིར་

བཟུང་བདོ་མ་ིརིགོས་ཞིསེ་པོ་འིད།ི དཔོརེ་ན། དུས་རབས་བདུན་
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པོ་བརྒྱད་པོའིི་སྐབས་ལ་དབུས་ཨེེ་ཤ་ཡའིི་ནང་གོི་སྟོབས་ཆེེན་

རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

དེ་ནས་དུས་རབས་བཅུགོསུམ་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་

ཁོངོས་ཆེགོས་པོ་རདེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིབྱུང་ལོ་རྒྱུས་མང་པོོའི་ིནང་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་

བ་ཞིེས་གོསལ་ཡོད། ཐེ་ན་ཉིེ་བའིི་དུས་རབས་ནང་བོད་ལ་མན་

ཇུ་གོོང་མའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་སྐབས་སུའིང་མཆེོད་

ཡནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་བརྗེདོ་པོ་ལས། ཁོངོས་གོཏེགོོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ི

སྐད་ཆེ་གོང་ཡང་མདེ། མདརོ་ན་བདོ་གོཞུང་གོསི་དབང་སྒྱུར་ས་

ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཁྲེལ་འིཇལ་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་མདེ་པོ་བཅས་ཀྱིསི་

བདོ་འིད་ིལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་རང་བཙོན་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། ད་ེ

བཞིནི་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིཁྲེམིས་དནོ་མཁོས་པོས་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེདེ་སྐབས་

རྒྱ་མསི་བཙོན་འིཛུལ་མ་གོངོ་ལ་བདོ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིརང་བཙོན་

རདེ་ཅསེ་བཤད་ཡདོ། ད་ེདགོ་ན་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་རདེ། 

ང༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དང་། སྐད་ཡགིོ་ལ་གོནནོ་

ཤུགོས།

ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་བོད་

ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་འིགྱུར་བའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཡནི། 
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དེ་ཡང་གོཙོོ་བོ་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་

དང༌། དའེིི་དབང་གོསི་རྒྱ་ཡིགོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཤུགོས་མ་བརྒྱབ་ན། 

བོད་ཡིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་ལས་ཀ་སྤྲོོད་སྐབས་བོད་

ཡགིོ་གོ་ིདགོ་ེརྒན་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེམནི་གྱི་ིབདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་སྡེེ་ཚོན་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་ནང་ལ་མ་གོཏེོགོས། 

སྤྱིརི་བཏེང་ལས་རགིོས་གོཞིན་དགོ་ནང་རྒྱ་ཡགིོ་མ་ཤསེ་ན་ལས་

ཀ་མི་ཐེོབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཡིགོ་

ཚོད་གོཏེངོ་སྐབས་རྒྱ་ཡགིོ་གོཙོ་ོབརོ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་རྒྱ་

ཡགིོ་ཡགོ་པོ་ོཤསེ་ཀྱི་ིམདེ་ན་བདོ་ཡགིོ་རྩི་ེཕུད་ཡདོ་ཀྱིང་རྒྱུགོས་མ་

འིཕྲདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ། ཉིནི་ར་ེཉིནི་རའེི་ི

ལས་ཀ་དཔོརེ་ན། ལས་ཁུངས་ཤགིོ་ལ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིསྙན་ཞུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིིགོ་ཀྱིང་རྒྱ་ཡིགོ་ཐེོགོ་མ་བྲིས་ན་མི་འིགྲོིགོས་པོ་སོགོས་འིགོོགོ་

རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེ་

ཞིིགོ་སློེབས་པོ་དེས་བོད་མི་ཚོོར་རང་བཞིིན་དུ་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཡིགོ་

བདེ་སྤྱིདོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིགོཤསི་སྤྱིདོ་འིཇགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ན་ནིང་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་གོཉིེན་འིཕྲད་ལ་འིགྲོ་ོམཁོན་བོད་པོ་འིགོའི་

ཞིིགོ་ཚུར་འིཁོོར་ནས་ང་དང་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐབས་ཁོོང་ཚོོས་བརྗེོད་

དོན། ཁོོང་ཚོོ་ལྷ་སའིི་བར་སྐོར་ཉིེ་འིཁྲེིས་བོད་པོའིི་ཁྱིིམ་ཚོང་

ཡདོ་སར་འིགྲོ་ོསྐབས་ཕེ་ོགོཞིནོ་མ་ོགོཞིནོ་ད་ེདགོ་གོསི་རྒྱ་སྐད་ཤ་
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སྟགོ་བརྒྱབ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཕེལ་ཆེརེ་འིད་ིཁུལ་བདོ་པོ་

སྡེདོ་མཁོན་ཨེ་ེཡདོ་བསམ་པོའི་ིམུར་ཚོདོ་ལྟའི་ིཆེདེ་བདོ་སྐད་ཐེགོོ་

ནང་བདོ་མ་ིཡདོ་དམ་ཞིསེ་དྲེསི་སྐབས་ཁོངོ་ཚོསོ་ཚུར་བལྟས་ནས་

ལན་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་བཞིནི་དུ་བདོ་སྐད་མ་ི

རྒྱགོ་པོ་གོང་ཡིན་ཞིེས་སྐད་ཆེ་འིདྲེི་སྐབས་དེའིི་ལན་དུ་ཁོོང་ཚོོས་

རྒྱ་སྐད་མ་བརྒྱབ་ན་རྒྱ་མིས་མཐེོང་ཆུང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་

མཐེོང་ཆུང་མི་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ཅེས་

ཟེར་བྱུང་བས། གོང་ལྟར་བོད་མི་ཚོོས་རྒྱ་སྐད་མ་བརྒྱབ་ཐེབས་

མདེ་ཆེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེདོ་བྱུང༌། 

དའེི་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ཞིགིོ་མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེསློབེས་

ནས་གྲོངོ་ཁྱིརེ་ད་ེདགོ་རྒྱ་མའིི་ིགྲོངོ་ཁྱིརེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པོ་དང༌། བདོ་

མི་ཚོོས་རང་བཞིིན་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མིས་

གོང་བྱེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟར་རྒྱ་མ་ི

ཕེོན་ཆེེ་སློེབས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་བོད་མིའིི་རྣམ་པོ་རྩི་

བརླགོ་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་དངོས་གོནས་སློེབས་ཡོད། དེ་ནི་ཆེབ་

སྲིིད་པོའིི་འུར་གོཏེམ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོར་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

ལ་ཉིནེ་ཁོ་དངསོ་གོནས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ཅ༽ དཔོལ་འིབྱེརོ་ལ་གོངོ་གུད་དང་། སྣདོ་བཅུད་ལ་
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དཔོལ་འིབྱེོར་ཐེོགོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ནགོ་ནས་ཡོང་མཁོན་དེ་ཚོ་ོ

རགིོས་གོཅིགོ་རྐོང་འིཛནི་གྱི་ིམཁོས་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིལགོ་རྩིལ་ཅན་སགོོས་བདོ་མའིི་ིལས་རྩིལ་གྱིསི་མ་འིདང་

བའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ན་རྒྱུ་མཚོན་ཕྲན་བུ་

ཡདོ་ལ། ད་ེཚོསོ་ལས་ཀ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ན་དགོའི་བསུ་ཐེབོ་པོའིང་

ཡངོ་སྲིདི། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་སློབེས་པོའིརིྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེད་ེདགོ་གོ་ིནང་

ནས་མང་ཆེ་ེབ་ན་ིཤསེ་ཡནོ་ལགོ་རྩིལ་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིདབུལ་

པོ་ོཤ་སྟགོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོ་ོལགོ་གོཉིིས་སྟོང་པོར་ཡོང་སྟེ་བོད་ནང་

དཔོལ་འིབྱེརོ་གོསགོོ་སྒྲུབ་ཆེདེ་ཐེབས་ཤསེ་སྣ་དགུས་བདོ་མ་ིཚོརོ་

དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོར་སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་

རདེ། བདོ་པོ་ཚོརོ་ཡང་དའེི་ིཐེད་ནརོ་འིཁྲུལ་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། ཞིངི་ཁོ་དང༌། ཚོལ་ཞིངི་རྒྱ་མརི་བོགོས་མར་གོཏེོང་བ་

དང༌། བདོ་པོའི་ིཚོམེ་བུ་བ་དང༌། ཤངི་བཟ་ོབ་ཡདོ་བཞིནི་དུ་རྒྱ་མའིི་ི

ཚོམེ་བུ་དང༌། ཤངི་བཟ་ོབར་བསྐུལ་བད་ེམགྱིགོོས་ཁྱིད་ལ་བལྟས་

ཏེ་ེལགོ་ཀ་ཁོངོ་ཚོརོ་སྤྲོདོ་པོ་སགོོས་ནརོ་འིཁྲུལ་ཏེན་ཏེན་བྱུང་འིདུགོ 

ད་ེན་ིབདོ་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་ལ་གོནདོ་སྐྱནོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། གོང་

ལྟར་རླངས་འིཁོརོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ནང་རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་བརྫངས་
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ནས་རླངས་འིཁོརོ་ཕྱོརི་ལགོོ་སྐབས་བདོ་ཀྱི་ིཤངི་ཆེ་དང༌། གོཏེརེ་

དངསོ་ཁོགོ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་དབརོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། རྒྱ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཡགིོ་ཆེ་

གོཞིིར་བཟུང་བྱེས་ན་བོད་ནང་གོཏེེར་ཁོ་སྣ་གྲོངས་བརྒྱ་དང་དྲུགོ་

ཅུ་ར་ེགྲོངས་ཤགིོ་ཡདོ་པོའི་ིནང་ཁོ་ཤས་ན་ིརནི་ཐེང་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡདོ་པོ། དཔོརེ་ན། ཡ་ོར་ིནམ་དང༌། དམགོ་མཁོའོི་ིདངསོ་པོ་ོརྩི་ཆེ་ེ

ད་ེའིདྲེ་ཡང་ཡདོ། ཁོ་ོཔོ་ཚོསོ་བདོ་ཀྱི་ིབཅུད་ཀྱི་ིསམེས་ཅན་ལ་སྡུགོ་

སྦྱོངོ་མནར་གོཅདོ་དང༌། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་ཉིམས་བརླགོ་

གོཏེངོ་བ་སྨོསོ་མདེ་ཁོར། སྣདོ་ཀྱི་ིཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོའི་ིབཀདོ་པོ་

ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཉིམས་ཆེགོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

མདོར་ན། བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་གོཉིིས་ཀའིི་ཐེོགོ་ཉིམས་ཉིེས་ཤིན་

ཏུ་ཚོབས་ཆེེ་ཞིིགོ་བཟོ་བཞིིན་པོ་འིདི་གོའིི་ངང་མུ་མཐུད་ད་དུང་

ལོ་ཤས་ཕྱོིན་ན་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་མི་གྲོངས་ཉུང་མི་རིགོས་

ཤགིོ་ཆེགོས་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ཤནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོརདེ། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ི

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྩི་མདེ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་དངསོ་གོནས་ཡདོ་

པོ་བཅས་ཀྱིི་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདིར་ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་དང༌། 

རང་གོ་ིརགིོ་གོཞུང་བཅས་པོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་མདརོ་ན། 

བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་གོཉིསི་ཀ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ལ་མཐེོང་གོ་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིདགོངོས་གོཞིི་དང་། ཞིི་བའི་ིགྲོསོ་
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འིཆེར།

བསམ་ཚུལ་འིདི་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་

བཞིའིི་ིརངི་རྒྱ་གོཞུང་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ནས་རང་བཙོན་

རྩིདོ་ཀྱི་ིམདེ། བདོ་འིད་ིརང་བཙོན་གྱིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཞིངི༌། ད་ེ

ནི་ང་ཚོོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡང་ཡིན་ཡང༌། ད་ལྟ་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མའིི་ིཁོ་ེཕེན་ལའིང་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོ་ོཐུན་མངོ་དུ་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཡདི་

ཆེསེ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་བསམ་ཤསེ་གོ་ོཤསེ་

ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིལམ་ཞིགིོ་རྙེདེ་ཐུབ་ན་བསམས་

ནས་ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ་ཞིསེ་པོ་དང༌། ཡ་ོརབོ་ཏུ་གྲོསོ་འིཆེར་ཁོགོ་

གོཉིསི་པོ་ོའིད་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིར་ེབ་དང༌། བསམ་ཚུལ་ད་ེལྟར་བཅངས་

ནས་བཏེནོ་པོ་ཡནི། 

འིནོ་ཀྱིང་བློ་ོཕེམ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ད་ལྟའིང་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་མདེ། གོལ་

ཏེེ་བོད་རྒྱ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་ཡིན་ན། ཨེེ་ཤ་ཡའིི་ས་ཁུལ་གྱིི་

གོནས་སྟངས་ལ་རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ངེས་ཡིན། རྒྱ་གོར་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཉིིས་ནི་འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་མི་

གྲོངས་མང་ཤོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཡིན་ཞིིང༌། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ོབོད་ལ་

ཡོད་དུས་ཕྱོི་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲོངས་ཀྱིི་འིགོ་ོསྟོད་ལ་རྒྱ་མི་དང༌། རྒྱ་
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གོར་གྱིི་དཔོོན་རིགོས་ཕེན་ཚུན་ཐུགོ་དུས་ཕྱོོགོས་གོཉིིས་དབར་

དམགོ་འིཐེབ་ནམ་ཡང་བྱེེད་མ་མྱོོང་བའིི་ཞིི་བདེའིི་ཁྱིིམ་མཚོེས་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེས་ཤོད་རེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་སྐབས་ངོས་

ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ང་ཚོ་ོབོད་འིདི་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་གོཉིིས་ཀྱིི་དཀྱིིལ་

ལ་བསྡེད་ཡདོ་པོས་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉིསི་དམགོ་རྒྱགོ་དགོསོ་དནོ་

རྩི་བ་ནས་མདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའི་ིགོནས་ཚུལ་དེས་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་

པོ་རདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ལྟ་ཆེབ་སྲིདི་ཐེོགོ་བདོ་རྒྱ་མསི་འིཛནི་སྐྱངོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ཡུལ་འིདི་ད་

དུང་ཡང་རྒྱ་མིར་རྒྱང་སོ་བལྟ་ས་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ད་ལྟའིང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིབར་གོནས་ས་ཁུལ་གྱི་ིགོ་ོསྐབས་

ཤགིོ་བསྡེད་ཡདོ། གོལ་ཏེ་ེནམ་ཞིགིོ་བདོ་ཡུལ་འིད་ིརྒྱ་ཡུལ་ཆེ་ཚོང་

བ་ཞིགིོ་ཏུ་གྱུར་ཚོ་ེབར་གོནས་ས་ཁུལ་གྱི་ིགོ་ོསྐབས་ད་ེརྩི་བ་ནས་

བརླགོ་སྟེ་ཨེེ་ཤ་ཡའིི་ས་ཁུལ་གྱིི་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་རྩི་བ་ནས་

མ་ིའིདྲེ་བའི་ིགོསར་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

ཇ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཞི་ིབད་ེདང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིརནི་ཐེང་།

རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཞིི་བདེ་དེ་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་

བདེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོོས་པོ་གོསལ་པོོ་ཡིན་ལ། སེམས་ཀྱིི་
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ཞིི་བདེ་ཡང་རང་ཉིིད་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་

བྱེམས་བརྩིེའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོའིི་བསམ་བློོར་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོད། དེའིི་ཐེད་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་ང་ཚོོར་ལེགོས་

སྐྱསེ་སུ་གོནང་བའི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དངོས་གོནས་མིའིི་སེམས་ཀྱིི་

ཞི་ིབད་ེབསྐྲུན་རྒྱུར་ནུས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། སྔར་

ཁྱིེར་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་བས་ང་ཚོ་ོབོད་པོར་གོནང་བ་དང༌། ང་ཚོ་ོ

བོད་པོས་དེའིི་ཐེོགོ་ཡུལ་གོོམས་གོཤིས་ལུགོས་དང་བསྟུན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བསྣན་ཏེེ་གོསར་པོ་སྟབས་བདེ་ལ་འིཇུགོ་པོ་

བདེ་བ་ཞིིགོ་བཟོས་པོ་མ་ཟད། དེ་དགོ་བོད་ཀྱིི་བྱེང་ཕྱོོགོས་སོགོ་

པོ་ོཕྱོ་ིནང་གོཉིསི་དང༌། ཁོལ་མུགོ ཐུ་བ། སྦ་ོརས་ཐུ་བཅས་པོའི་ི

ས་ཁུལ་ཡངོས་ལ་ཁྱིབ་གོདལ་བཏེང་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་གྱིི་བྱེང་ཕྱོོགོས་ཧི་མ་ལ་ཡའིི་རི་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་

བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརགིོ་གོཞུང་

གོིས་ཁྱིབ་པོས་ཨེེ་ཤ་ཡའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་ས་ཁུལ་གྱིི་ཞིི་བདེ་དང་འིབྲེལ་

བའི་ིཁྱིབ་གོདལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། དཔོརེ་ན། གོནས་ཚུལ་ལགེོས་

པོ་ཞིགིོ་ལ། བར་ལམ་སགོོ་རགིོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁོགོ་ལ་ལ་ོབཅུ་ཕྲགོ་

ཁོ་ཤས་རངི་རགིོ་གོཞུང་རྩི་མདེ་སངོ་བ་ད་ེདགོ་དངེ་སང་ཡུལ་ལུང་

དེ་དགོ་ནང་སོ་སོའི་ིརིགོ་གོཞུང་རྙེིང་པོར་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་
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སློབེས་ནས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེ་རྒྱུའི་ིའིབད་བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེདགོ་གོ་ིརྩི་བའི་ིས་བནོ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ནས་བྱུང་བ་

ཡནི་པོས་རགིོ་གོཞུང་འིད་ིཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་

བྱུང་ན། རྒྱ་གོར་གྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉིམས་གོངོ་

འིཕེལེ་གྱི་ིལས་ཀ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། དངསོ་གོནས་མའིི་ིསམེས་

ལ་ཞིི་བདེ་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཀྱིང་ཡིན། གོཞིན་དགོ་

ཕེར་བཞིགོ རྒྱ་ནགོ་གོི་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ས་ཡ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིབསམ་

བློོར་ཞིི་བདེ་སྤྲོོད་རྒྱུར་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་

རདེ་བསམས་ནས་ངས་ར་ེབ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟའི་ིདུས་

ཚོོད་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཆེོས་དད་ཉིམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན་ཡོད་ཀྱིང་

ད་དུང་ཡང་རེ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། རང་རེས་ནུས་པོ་གོང་ཡང་

མ་ཐེནོ་པོར་ད་དུང་སྣང་མདེ་ངང་ལ་ོཁོ་ཤས་ཕྱོནི་ན། ད་ེམཚོམས་

འིགྱིོད་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ལས་རེ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ངས་མཐེངོ་གོི་འིདུགོ 

ཉི༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་ཡུལ་སྐྱབོ་ཐེབས།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་བདོ་ཡུལ་སྐྱབོ་ཐེབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། 

ད་ེཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང་འིཚོམས་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་

ནས་གོ་ོརམི་བསྒྲིགིོས་དགོསོ། ད་ེདགོ་གོ་ིསྙངི་པོ་ོཞུས་ན། དགོགོ་



189
བྱེའི་ིཕྱོགོོས་ནས་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་ལ་ཡངོ་བ་ད་ེདགོ་བཀགོ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིཕྱོགོོས་ནས་བདོ་ཡུལ་ད་ེརམི་པོས་འིཚོ་ེ

མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཛ་དྲེགོ་གོི་

ལས་ཀ་ཞིིགོ་ལ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ དེའིི་ཐེད་རྒྱ་གོར་མི་མང་གོིས་

འིགོ་ོའིཁྲེདི་ད་ེའིཛམ་གླིངི་གོ་ིཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་དངེ་སང་ད་ོསྣང་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནུས་པོ་ད་ེབས་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ཐེནོ་ཐུབ་པོའི་ི

ར་ེབ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། ངའི་ིངསོ་ནས་ད་ཕེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ལ་ོབཅུ་

ལྷགོ་ཙོམ་རིང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་ཡིན། སློད་ཀྱིང་སྔོན་འིགྲོོའི་ིཆེ་

རྐྱེེན་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་གྲོོས་མོལ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ང་རང་གོི་

སྲིདི་བྱུས་ཡནི།

རྩི་བའིི་ང་ོབ་ོདབུ་མའིི་ལམ་ཞིིགོ་སྟེ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ཀའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བསམ་ཤེས་

ཀྱིིས་སྔོན་འིགྲོོའི་ིཆེ་རྐྱེེན་གོང་ཡང་མེད་པོར་གྲོོས་མོལ་བྱེ་རྒྱུར་

འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མེད། འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་ཉིམས་མྱོོང་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོརོ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགོས་ཆེ་ེཞིགིོ་མ་བྱུང་ན། 

ང་ཚོོའིི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་མི་ཐུབ་པོ་ར་འིཕྲོད་གོསལ་

པོ་ོབྱུང་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལྟ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་འིགོོ་རྒྱ་གོར་

འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་གྱིིས་འིཁྲེིད་དེ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་
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གོནང་རོགོས་ཞིེས་རེ་བ་ཞུ་གོི་ཡོད། བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་འིདི་རྒྱ་

གོར་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིབད་ེདནོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་སྲིདི་དནོ་

ཚོགོོས་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིར་བ་ལས་འིདས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། 

ང་ཚོ་ོབོད་པོ་སྒོེར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མིན་ཞིིང༌། རྒྱ་གོར་

རྒྱལ་ཁོབ་སྤྱི་ིཡངོས་དང༌། རྒྱ་གོར་གྱི་ིརགིོ་གོཞུང་སགོོས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོས་ཚོང་མས་དརེ་ཐུགོས་སྣང་གོནང་གོ་ི

རདེ་བསམ་པོའི་ིངས་ཡདི་ཆེསེ་དང་འིབྲལེ་འིབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

མཐེའི་དནོ་ཞུ་རྒྱུར། ངས་རྣམ་ཀུན་རྒྱ་གོར་གྱི་ིགྲོགོོས་པོ་ོཚོརོ་བརྗེདོ་

མུས་བཞིནི། རྒྱ་གོར་ན་ིང་ཚོའོི་ིདགོ་ེརྒན་ལྟ་བུ་དང༌། ང་ཚོ་ོན་ིརྒྱ་

གོར་གྱི་ིདགོ་ེཕྲུགོ་ལྟ་བུ་ཡནི་པོས། དགོ་ེཕྲུགོ་སྐྱབས་མདེ་མགོནོ་

མེད་དུ་གྱུར་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་སྐབས་སུ་དགོེ་རྒན་ལ་

བརྩི་ེབ་དང༌། རྣམ་དཔྱོདོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་སྤེབོས་པོ་དང་ལྡན་པོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་མངོན་པོར་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ བརྩིེ་བ་དང་རྣམ་

དཔྱོོད་ཡོད་ཀྱིང་སྤེོབས་པོས་མ་འིདང་བའིི་དབང་གོིས་སྐབས་རེ་

དགོེ་ཕྲུགོ་ལ་གྱིོང་ཕྲན་བུ་རགོ་གྲོབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཚོང་མར་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚོེས་ ༦ ཉིནི་ནང་

སྲིདི་བཀའི་བློནོ་དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས། ཕྱོགོོས་མཐེའི་ི

གོཞིསི་འིགོ་ོབད་ེདནོ། ཚོོགོས་འིཐུས་བཅས་པོར་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞུང་མང་གོ་ིའིབད་རྩིལོ་དང་། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས།

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིས་ཁུལ་ཡས་མས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ཏུ་ཁུར་བློངས་ཏེ་ེསྡེདོ་མཁོན་ཤ་

སྟགོ་རདེ། མཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོ་དང༌། ལས་དནོ་ཐེགོོ་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོཡོད་ན་ཡང་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེར་ཏེེ་ཧུར་

ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིང་ང་རང་ཚོ་ོཐུགོ་པོར་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་འིདི་དགོ་

ཕྱོིན་པོ་རེད། དེའིི་རིང་ལ་བོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་

སྐརོ་ལ་བདོ་པོར་ཤ་ཚོ་བྱེས་ནས་ཉིམས་ཞིབི་བྱེདེ་མཁོན་ཡདོ་ལ། 

ཡང་བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཉིམས་ཞིབི་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། ད་ེམནི་བདོ་པོར་མ་ིདགོའི་བ་དང༌། སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་འིདདོ་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཉིམས་ཞིབི་བྱེདེ་མཁོན་ཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོང་ལྟར་

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་
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སྟངས་ཐེགོོ་ལ་མ་ིཕེལ་མ་ོཆེ་ེནས་བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཡུལ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། སྤྱིརི་བཏེང་ཁོ་རྒྱུན་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐུགོས་

རྗེ་ེབཀའི་དྲེནི་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ལ་ས་གོནས་

ས་ོསོར་ཁུར་བློངས་ཏེེ་མི་མང་མཉིམ་དུ་སྡུགོ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

སྟེ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

རདེ། དརེ་བརྟནེ་ངས་ཁྱིེད་རང་ཚོརོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

དང་མཐུན་པོའིི་འིགོོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་བྱེས་

པོའིི་འིབྲས་བུར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོར་འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་ན་ཡང༌། འིདདོ་པོ་མདེ་བཞིནི་དུ་བདོ་པོར་འིབྲལེ་

བ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་རེད། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཧ་

ལས་པོའི་ིའིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས། 

རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་གོཅགིོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་བཙོན་དབང་ཤདོ་མཁོན་

ད་ེསྔ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེགོོས་བསྒྱུར་བཅསོ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཚོདོ་

ཐེིགོ་ནས་བཤད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཧ་ལམ་རེ་བ་

བྲལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་ཚོང་མས་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རིགོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། ད་ཆེ་

རེ་ཐེགོ་ཉིེ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་སྐབས་ལྷགོ་པོར་དུ་སེམས་
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ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ད་ཕེན་ང་ཚོོས་རང་

དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ད་དུང་ལོ་ཤས་མུ་མཐུད་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡོང་

མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ལོ་ཤས་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་རེ་

བ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་བྱུང་སྟ་ེས་ོསའོི་ིལུང་པོ་ས་ོསའོི་ི

མསི་སྐྱངོ་བའི་ིདུས་ཤགིོ་སློབེས་ན། གོཙོ་ོཆེནེ་དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོན་ི

བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཡནི། དཔོརེ་ན། ང་རང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་བདོ་མའིི་ིགོཏེམ་བརྗེདོ་

པོ་དང༌། མགྲོནི་ཚོབ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་

བ་རྣམས་བདོ་མའིི་ིཆེ་ཤས་ཤགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ཕྱོགོོས་

གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་དུ་ཡོད་མཁོན་རྣམས་བཙོན་དབང་

དང༌། དངངས་སྐྲགོ་གོི་འིགོོ་ཏུ་སྡེོད་མི་དགོོས་པོར་རང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་དང༌། མི་ཐེོགོ་གོཞིོན་པོ་རྣམས་

ལ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲོིམས་པོའིི་ཤེས་ཡོན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་

དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཡང་ཆེེ་ཙོམ་

ཡདོ། ལས་རིགོས་བྱེ་ེབྲགོ་པོའི་ིལས་རྩིལ་དང༌། ཤསེ་ཚོད་ཀྱིང་

ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ཡདོ། ཕྱོནི་ཆེད་ང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་

བྱུང་བའིི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང་གོཞིི་
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རྩི་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་ནང་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་དམགིོས་བསལ་

ཅན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་དང༌། མདུན་ལམ་ཡདོ་ལ། མདུན་ལམ་

དེ་བེད་སྤྱིོད་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ནི་ང་རང་ཚོ་ོསོ་

སརོ་རགོ་ལས་པོ་རདེ། 

ཁོ༽ ཕྱོིར་ལགོོ་ལ་བསམ་གོཞིིགོ་དང་། གོཉིནེ་འིཕྲད་ཀྱི་ི

ཐེབས་ཤསེ།

བོད་ཀྱིི་མ་འིོངས་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ལམ་སྟོན་ཡིགོ་གོཞིི་གོཏེན་

འིབེབས་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་ནང་ལ་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་

གོི་ལས་བྱེེད་པོ་ལ་ཡང་དམིགོས་བསལ་ཐེོབ་ཐེང་གོང་ཡང་མེད་

ཅསེ་བཀདོ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ས་ོསའོི་ིཤསེ་ཡནོ་དང༌། འིཇནོ་ཐེང༌། 

ཉིམས་མྱོངོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་ད་ེརགིོས་སྤྱི་ིའིགྲོ་ེསྤྱི་ིམཚུངས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་ལ། 

བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་བཀོད་ཡོད། ང་ཚོོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་གོནད་དོན་འིདི་དགོ་སློེབས་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ མ་གོཞི་ིབདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་རང་

དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙོན་བྱེོལ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་བོད་མི་

ཆེགིོ་འིབུམ་ཉིསི་ཁྲེ་ིནས་གོསུམ་ཁྲེའིི་ིབར་ལ་ཡདོ་པོ་ཚོང་མ་བདོ་

ལ་ལོགོ་པོའིི་ཁྱིབ་པོ་མེད། འིདི་ནས་ཚུར་ལུང་པོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་
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གོ་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཤསེ་ཤངི་། འིཚོ་ོབའི་ིགོནས་སྟངས་

སྟབས་བད་ེབ་དང༌། སྡེདོ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་ཡངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ད་ེ

དགོ་ས་ོསའོི་ིརང་དབང་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བོད་མ་ིམང་ཆེ་ེབ་བདོ་ལ་

ལགོོ་གོ་ིརདེ། འིགྲོ་ོམདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ལགོོ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་གོང་

འིདྲེ་བྱེདེ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོསོ། 

ད་ེསྔ་རང་ཉིདི་གྲྭ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ས་ོསའོི་ིདགོནོ་པོའི་ིཤགོ་ཅགིོ་ཡདོ་

ལ། ད་ེལུགོས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་དང༌། མ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཤགིོ་ཡདོ། 

སྤྱིརི་བཏེང་མ་ིམང་ཚོ་ོཡནི་ན་ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་དའེི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ི

ཁོང་པོ་དང༌། ས་ཞིིང་སོགོས་ཡོད། ས་ོས་ོབོད་ལ་ལོགོ་སྟེ་ལམ་

སེང་སྔར་ཤུལ་དུ་འིཛུལ་ཆེོགོ་དང༌། བསྡེད་ཆེོགོ་ཡོད་ཤགོ་ཤགོ་

གོ་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་བསྡེད་མདེ། འིགྱུར་བ་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་

ཡདོ། རང་ཉིདི་ས་ོསའོི་ིརང་ཡུལ་དུ་སློབེས་པོའི་ིམཚོམས་སུ་ཁྱིམི་

གོཞིི་གོསར་པོ་བཙུགོས་ཏེེ་སོ་སོ་རང་གོི་ལགོ་རྩིལ་དང༌། ཤེས་

ཡོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིའིཚོ་ོཐེབས་མི་ཚོེའིི་མདུན་ལམ་བསྟེན་

དགོསོ་པོ་དང༌། ངས་ལས་རགིོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་

སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་པོ་བྱེས་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་ནས་གུང་

སྒྲིགིོ་དགོསོ། ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུར་དྲེན་སྐུལ་བྱེས་

ན་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་གོཞི་ིརྩི་གོསར་པོ་དང༌། ད་ོ

སྣང་གོསར་པོ་ཡངོ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 
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བདོ་ལ་གོཉིནེ་འིཕྲན་འིགྲོ་ོམཁོན་གྱི་ིསྐརོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ང་ཚོ་ོསྐད་

ཆེ་ཐེངེས་ཁོ་ཤས་བྱུང་ཡདོ། འིད་ིནས་བདོ་ལ་གོཉིནེ་འིཕྲད་དུ་འིགྲོ་ོ

མཁོན་སྒོེར་ས་ོས་ོམཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོ་དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་མེད་

མཁོན་ད་ེརགིོས་ལ་ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་ལས་ཆེ།ེ ད་ེལུགོས་

གོཞིིས་འིགོ་ོདང༌། བདེ་དོན་ས་ོསོས་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་ང་རང་ཚོོའིི་

ལས་ཁུངས་ཡས་མས་ལའིང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་

ཕེར་འིགྲོ་ོཚུར་འིངོ་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། མད་ོསྟདོ་སྨོད་

ཁུལ་ལའིང་ཚོོགོས་པོ་ཆེེ་ཁོགོ་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་གོནས་

ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་མིན་ས་ཁུལ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་དཔོེར་

ན། སྟདོ་མངའི་རསི་སྐརོ་གོསུམ་གྱི་ིས་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཕེར་འིགྲོ་ོཚུར་

འིངོ་དེ་ཙོམ་མེད་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་འིདི་ནས་གོཉིེན་

འིཕྲད་དུ་འིགྲོ་ོམཁོན་གྱི་ིགོ་ོསྐབས་བསྐྲུན་དགོསོ་ཤངི་། འིད་ིནས་

གོཉིནེ་འིཕྲད་འིགྲོ་ོའིངོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་བྱུང་བ་ད་ེཙོམ་

གྱིིས་ཕེན་ཚུན་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་གོསལ་པོོ་ཤེས་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

གོ༽ བཟང་སྤྱིདོ་ཉིམས་བརླགོ་དང་། ཆེསོ་དགོའེི་ིལས་

འིགོན།

དེང་སང་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ལ་དེ་སྔ་མི་ཐེོགོ་ནས་མི་
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ཐེགོོ་གོམོས་གོཤསི་སུ་འིཇགོས་པོའི་ིཡ་རབས་བཟང་པོའོི་ིབསམ་

བློོ་དང༌། སྤྱིོད་པོ། གོཤིས་ཀ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རིམ་པོས་ཇེ་སྡུགོ་

ཏུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་

འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོསོ་བདོ་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་

མཚོན་གོཙོ་ོབོ་དེ་ཡང༌། ང་ཚོ་ོབོད་པོར་གོནའི་རབས་ནས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནི་

ང་ཚོསོ་ཁོ་བད་ེཔོ་ོབཤད་པོ་མ་ཡནི་པོར་རགིོ་གོཞུང་དསེ་མའིི་ིསྤྱི་ི

ཚོགོོས་དང༌། མ་ིསྒོརེ་གོང་ཞིིགོ་ཡནི་ནའིང་། ཉིནི་རའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ི

ནང་ལ་རང་བཞིནི་གྱིསི་སམེས་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་སུ་གོནས་ཐུབ་

པོར་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། འིཛམ་གླིངི་

སྤྱི་ིལ་ཡང་གྱིངོ་གུན་ཕེོགོ་གོ་ིརདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ལྡན་པོའི་ི

རགིོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

རྒྱ་མ་ིདང༌། འིཛམ་གླིངི་སྤྱིི་ལའིང་འིགོན་ཁུར་ཡདོ། ང་རང་ཚོསོ་

བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཟེར་བ་འིདིར་སོ་སོ་རང་

ཉིདི་ཀྱིསི་གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེེད་པོ་དང༌། ས་ོསོའི་ིཉིནི་རའེི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱེལ་

སྟངས་ནང་ལ་རགིོ་གོཞུང་འིདའིི་ིཚོརོ་བ་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་མ་བྱུང་

ན་ང་ཚོའོི་ིསྐད་ཆེ་སྟངོ་པོ་ཆེགོས་འིགྲོ་ོགོ་ིའིདུགོ 

ང་ཚོའོི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་གོ་ིཚོརོ་སྣང་ཉིམས་

བསློད་འིགྲོ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་འིད་ིཤནི་ཏུ་ཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཁོ་
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སང་ང་ཚོོ་བཀའི་ཤགོ་ལྷན་རྒྱས་སར་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་ནང་ཆེོས་དགོེ་ཡོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲོིགོས། ཆེོས་དགོེའིི་

ལས་འིགོན་འིདོན་པོ་སྐྱོར་སྦྱོང་དང༌། ཡང་ན་ས་ལམ་གྱིི་རྣམ་

གོཞིགོ་སློབོ་རྒྱུ་ཙོམ་ཞིགིོ་མནི། མའིི་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་

ཕྱོོགོས་དང༌། མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས། མི་ཡིས་སྲིོགོ་

ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོོར་བའིི་ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་སྟངས་དེ་དགོ་གོི་གོནད་དོན་གོ་ོརྟོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

གོ་ོརྟོགོས་ཐུབ་པོས་མ་ཚོད། གོཞིན་ཚུལ་དེ་དགོ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་

རྒྱུན་གོཤསི་སུ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

འིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དཔོརེ་ན། ཕྲུ་གུ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། སྤྱིདོ་ལམ་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ས་ོསོའི་ིཁྱིིམ་ཚོང་དེའིི་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་སྤྱིོད་

ལམ་རྒྱུན་དུ་འིཁྲུགོ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་དང༌། ཧམ་རྫུན་ཤོད་པོ། མགོོ་

སྐརོ་གོཏེངོ་བ་སགོོས་ཚུལ་མནི་ཤ་སྟགོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན། 

ཕྲུ་གུར་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ངན་པོ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཐེབེས་ངསེ་ཡནི། དརེ་

བརྟནེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཤསེ་ཡནོ་གྱི་ིབསྟ་ིགོནས་ཚོའོི་ིནང་ནས་

ཤུགོས་སྣནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བདོ་པོའི་ི

སྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤསི་ལ་ལྟསོ་ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེདགོ་
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གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་ཐེབས་ཤསེ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། ངསེ་པོར་དུ་ད་ོ

སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་འིཐུས་ཤོར་གྱིི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཕྱོགོོས་ཁོ་ཤས་ནས་ཤདོ་མཁོན་བྱུང༌། 

ང༽ ཡ་རབས་ཀྱི་ིདཔོེ་མཚོནོ་དང་། མ་རབས་ལ་མིགོ་

དཔོ།ེ

བར་ལམ་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྒྱ་

མའིི་ིབཙོན་དབང་ལ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་སྟངས་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་

འིསོ་པོ་དེ་རིགོས་ནས་ཀྱིང་ཧ་ཅང་སྣ་ཐུང་ཐུང༌། ལམ་སེང་གྲོི་

དང༌། རྡེ་ོལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་མཁོན་དེ་དགོ་དཔོེ་མཚོོན་གོསལ་པོ་ོ

རདེ། ད་ེརགིོས་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་མ་འིདང་བ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཞིནེ་ཁོགོོ་མདེ་པོ་མིན་ན་ཡང༌། བར་ལམ་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུའི་ི

རིང་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་དེའིི་ནང་མ་རབས་བྱེ་སྤྱིོད་ཀྱིིས་

ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེེབས་པོ་རེད། བྱེ་སྤྱིོད་དེ་རིགོས་ལས་བོད་ནང་ལ་

བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིཐེོར་ཞིིགོ་ཉིམས་ཆེགོ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་པོའིི་

རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

མ་གོཞི་ིཁྱིད་མཚོར་རདེ། མ་ིལ་རྒྱགོ་རསེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ཐུབ་ཚོདོ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེརགིོས་རྒྱ་མརི་དཔོ་ེབལྟ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལ། ངལ་རྩིལོ་ཧུར་

བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་དེ་དགོ་རྒྱ་མིར་དཔོེ་བལྟ་གོི་མི་འིདུགོ རྒྱ་མི་སྤྲོང་པོ་ོ
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ཞིིགོ་ལྷ་སར་སློེབས་པོ་དང༌། སྔོན་ལ་ཁྱིི་ཉིལ་ས་ལྟ་བུའིི་རྫི་སྐྱོར་

ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་བསྐངོ༌ཐེོགོ་ཞིོགོས་སྔ་ལངས་དང༌། དགོངོ་ཕྱོ་ིཉིལ་

བྱེས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ཟླ་བ་ཁོ་ཤས་ནང་ལ་རྫི་སྐྱོར་དེ་

ཕྲན་བུ་མཐེ་ོརུ་ཕྱོནི། ད་ེནས་ཁོ་ོརང་ཚོའོི་ིནང་མ་ིརམི་པོས་འིཛམོས་

ཏེེ་ཁོང་པོ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། རིགོས་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་འིདི་ལྟར་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་གོར་ནང་འིཚོར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་

རགིོས་ཕྲན་བུ་གོཤསི་ཀ་འིཇམ་པོ་དང༌། ཕྲན་བུའི་ིཡ་རབས་པོ་ལྟ་

བུ་དང་། སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ན་ཉིནོ་མངོས་དུགོ་གོསུམ་ཡདོ་པོ་འིདྲེ་

མཚུངས་ཡནི་ན་ཡང༌། ལམ་སེང་གོསདོ་གོཏུབ་བྱེདེ་མཁོན་ཕྲན་

བུ་ཉུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་དང་། བདོ་ནང་ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁོན་གོཞིནོ་

སྐྱསེ་རིགོས་གོཅིགོ་སྤྱིདོ་ལམ་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེ་སྔ་ང་ཨེ་ོརི་སར་ཚོར་གོཅིགོ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་བོད་མི་ཁྱིིམ་

ཚོང་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་བ་སིགོ་གོཉིིས་སློེབས་འིདུགོ ཁོོང་

ཚོ་ོགོང་ནས་ཡནི་མནི་དྲེསི་པོར། ཁོངོ་ཚོ་ོཨེམ་བྷར་ས་བལ་གོསོ་

ཚོངོ་མཁོན་ང་ོཤསེ་པོ་ཡནི། ལ་ོགོསར་སྐབས་ང་ཚོའོི་ིསྐུ་མགྲོནོ་དུ་

སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཟེར། བོད་པོ་བལ་གོོས་ཚོོང་མཁོན་ཚོོས་ལམ་སེང་

དངུལ་ལགོ་སྤྲོདོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོར་རྒྱ་གོར་བའི་ིས་ནས་བལ་གོསོ་

བློངས། ཟླ་ཤས་སོང་རྗེེས་གོཞིི་ནས་དངུལ་ཕེར་སྤྲོད་ན་འིགྲོིགོ་

གོི་ཡོད་ལུགོས་ཤོད་ཀྱིི་འིདུགོ སྤྱིིར་སྟངས་རྒྱ་གོར་བ་དངུལ་ལ་
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བརྩིི་པོ་ོའིདི་ལྟ་བུ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོར་རིན་གོོང་ཆེེན་

པོ་ོགོནད་པོའི་ིདངསོ་པོརོ་བསྐུར་ཏེ་ེབཟང་པོའོི་ིབློསོ་འིཁོལེ་ད་ེའིདྲེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་ཨེ་རའིི་ིནའིུ་ཡགོོ་ལ་བདོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་བཤད་རྒྱུ་

ཡདོ། ཨེ་མ་ིར་ིཀའི་ིཁྱིམི་ཚོང་གོཅགིོ་གོསི་ཨེ་སྒོརོ་ཉིསི་སྟངོ་དངུལ་

འིཛིན་མ་ཡིན་པོར་དངུལ་རྐྱེང་མི་ཚོང་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་ལ་སྤྲོོད་

རྒྱུ་བདོ་པོ་ད་ེལ་བསྐུར་འིདུགོ བདོ་པོ་ད་ེནམ་རྒྱུན་གྲོགོོས་པོ་ོཉི་ེཔོ་ོ

ད་ེའིདྲེ་མནི་ཡང༌། གོང་ལྟར་བདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོའི་ིའིདུ་ཤསེ་ཐེགོོ་

ནས་ཁོོས་རྫུན་ཤོད་ཀྱིི་མ་རེད། ཁོོས་དྲེང་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་

པོའི་ིངསོ་འིཛནི་བྱེས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤགིོ་ད་ོབདགོ་རང་ཉིདི་ནས་ང་

ལ་བཤད་བྱུང༌། དེ་ཚོོའིི་གྲོས་བོད་པོ་ར་ཡིད་ཆེེས་བློོས་འིགོེལ་

འིཕེརེ་བའི་ིངསོ་འིཛནི་དང༌། རནི་ཐེང་ཞིིགོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ཡང་ཁོ་སང་ཨེ་མི་རི་ཀའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་

མི་ཞིིགོ་གོིས་རྐུན་མ་བརྐུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོ་ོཐེོས་བྱུང༌། 

མ་གོཞི་ིམ་ིབརྒྱ་ཕྲགོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ནང་ལ་སྡུགོ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ར་ེཟུང་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཡནི་ན་ཡང་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་ོ

ལྷདོ་ཡངས་ཤརོ་ཏེ་ེམའིི་ིསྤུས་ཀ་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ 
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ཅ༽ སྤྱིདོ་བཟང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། སྤྱིདོ་བཟང་ལ་གོཅསེ་

སྤྲོས།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་སྡེདོ་མཁོན་ཚོརོ་མཚོནོ་ན། ང་ཚོའོི་ིསྟནོ་པོ་བཅམོ་

ལྡན་འིདས་རྒྱ་གོར་དུ་འིཁྲུངས་པོ་རདེ། རྒྱན་དྲུགོ་མཆེོགོ་གོཉིསི་

དང༌། གྲུབ་ཆེནེ་བརྒྱད་ཅུས་མཚོནོ་པོས་ནང་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིངསོ་ནས་

བཤད་ན་གླི་ོསྙངི་བྲང་གོསུམ་གྱིི་གོཏེད་ས། སྐྱབས་དང༌། མགོནོ་

དང༌། དཔུང་གོཉིནེ་ཚོད་འིཛནི་བྱེདེ་ས་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་

གྱི་ིམཁོས་གྲུབ་ད་ེདགོ་ང་ཚོའོི་ིབློ་ན་མདེ་པོའི་ིསྐྱབས་མགོནོ་ཡནི་

ཞིངི་། ང་རང་ཚོའོི་ིསམེས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ི

ཡུལ་ཞིསེ་ཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོརོ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་དངེ་

སང་རྒྱ་གོར་བ་མ་ིབྱེ་ེབྲགོ་པོ་ཁོ་ཤས་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་

ཧ་ཅང་བློ་ོཕེམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཁོ་རྒྱུན་ལ་གོཞུང་གོ་ི

རྒྱུ་ནརོ་ཞིིགོ་ཡནི་ན་གོཏེརོ་དགོསོ། བདེ་སྤྱིདོ་བྱེདེ་དགོོས་ཟརེ་བ་

ལས། དེ་ལ་སོ་སོའི་ིཁྱིིམ་ཚོང་གོི་རྒྱུ་ནོར་བཞིིན་བདགོ་གོཅེས་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། དེ་ལ་བསྲིི་ཚོགོས་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་ཁོའིི་

ཟུར་ནས་ཐེོན་གྱིི་མེད། འིགྲོོ་ས་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཐུབ་ཚོོད་ཤོད་རྒྱུར་

ཐེེ་ཚོོམ་མེད་ལ། ཐུབ་ཚོོད་འིགྲོ་ོས་མེད་མཁོན་ཞིགིོ་ཡིན་ན་སྤྲོེལ་

ལད་ས་འིཁྲེབ་གོནམ་འིཁྲེབ་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ཧ་ཅང་མ་

རབས་ཐེ་ཤལ་རདེ། 
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ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ནང་ལ་སྔོན་གྱིི་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའིི་ནང་དོན་

རགིོ་པོ་དང༌། རགིོ་གོནས་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཡནོ་ཏེན་ལགེོས་ཆེ་མང་པོ་ོ

ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་མ་ཤསེ་ཤངི་། ད་ེརྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་མ་འིཇགོས། 

འིཕྲལ་སལེ་རྒྱ་གོར་བ་ཐེ་ཤལ་ད་ེཚོའོི་ིབྱེདེ་སྟངས་སྤྱིདོ་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོད་ེ

རགིོས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤསི་འིཇགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོས། 

ང་ཚོོས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བར་ལམ་བོད་

པོའི་ིནང་མ་རབས་ཀྱི་ིགོཤསི་སྤྱིདོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབའི་ིགོནས་

ཚུལ་མཐེངོ་ཐེསོ་ཡངོ་དུས་བསམ་བློ་ོམང་པོ་ོའིཁོརོ་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་

ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ང་ཚོོས་ནོར་བུ་ནང་བཞིིན་རྩི་བ་

ཆེནེ་པོ་ོབརྩི་ིབ་ད་ེརྣམས་ལ་རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་ལྟསོ་སྡུགོ་ཆེགོ་གོ་ིགོམོས་

གོཤསི་འིཇགོས། ཕྱོནི་ཆེད་ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་རང་དབང་བྱུང༌། རྒྱ་མའིི་ི

བཙོན་དབང་མེད་པོར་ཕྲན་བུའིི་ལྷོད་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་

བོད་མི་མ་རབས་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་ནང་

བཞིནི་བསད་གོཏུབ་བྱེདེ་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡང་མ་རདེ། 

བྱེས་ན་དགོ་ེམཚོན་ཡང་མདེ། 

ཨེཧྥི་ིར་ིཀའི་ིལུང་པོ་ཁོ་ཤས་རང་དབང་བྱུང་སྟ་ེརང་དབང་བྱུང་བའི་ི

དགོའི་ཚོོར་གྱིི་དྲེོད་མ་ཡལ་གོོང་ནས། ནང་རྡུང་གོཏེོང་རེས་བྱེེད་

མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་ང་ཚོོས་མཐེོང་དུས་ཐེབས་སྡུགོ་

རདེ་བསམས་ཏེ་ེཁྲེལེ་བགོད་ཤརོ་གྱི་ིཡདོ། ནམ་ཞིགིོ་ང་རང་ཚོའོི་ི
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ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོའི་ི

སམེས་ནང་བློ་ོགོཡངེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ གོནད་དནོ་འིད་ིཤནི་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོའིདརི་ཡདོ་པོ་རྣམས་ས་གོནས་འིདྲེ་མནི་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སོ་སོ་སོ་སོའི་ིའིགོན་རེ་འིཁྱིེར་ཏེེ་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་

མགོོ་འིདོན་བྱེེད་མཁོན་དང༌། གོང་ལྟར་ཕྲན་བུའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་

ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཡནི་སྟབས་གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་ཤསེ་དགོསོ་པོ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་སྐརོ་ཚོར་གོཅགིོ་འིགྲོལེ་

བཤད་བརྒྱབ་པོ་དང༌། ཚོར་གོཅིགོ་སློོབ་གོསོ་བཏེང་བས་མི་

འིགྲོིགོས་པོས། རང་བཞིིན་གྱིིས་ངང་བསྲིིངས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས། གོཙོ་ོཆེེ་ཕེ་མ་ཚོོས་ཁྱིིམ་ཚོང་སོ་སོའི་ི

ནང་ལ་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། སྣང་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་ཤསེ་ནས་ད་ེལ་གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིངསོ་འིཛནི་

ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིི་ཕྲན་བུ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

ང་ཚོསོ་རང་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་རང་

དབང་ཐེབོ་ནས་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུར་ཡང་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

བར་ལམ་ང་ཚོའོི་ིལུང་པོར་གོཏེརོ་བཤགིོས་ཉིམས་ཆེགོས་ཤནི་ཏུ་

ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ་པོས་ང་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་གོཞི་ིནས་

ཐེབས་གོསར་གོཞིསི་གོསར་ཐེགོོ་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་
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དང༌། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། དའེི་ིཚོ་ེདཀའི་

ལས་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་མཁོན་བདོ་མ་ིརང་ཉིདི་

ཀྱིིས་གོཙོ་ོབོའི་ིནུས་ཤུགོས་འིདོན་དགོོས་པོ་དང༌། འིགོན་འིཁྱིེར་

དགོོས་པོར་བརྟེན། འིགོན་འིཁྱིེར་མཁོན་བོད་མི་ཚོོའིི་བསམ་

བློའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོདང༌། སྤྱིདོ་པོ་མ་རབས་ཐེ་ཤལ་ཆེགོས་ན་ང་ཚོསོ་

ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དསེ་གོ་ོཆེདོ་མ་སངོ་བསམ་པོ་

དྲེན་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོནད་དོན་དེ་དགོ་ཁྱིེད་རང་ཚོོའིི་སེམས་ལ་

ངསེ་པོ་བྱེས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོོས། 

ཆེ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། སྤྱིདོ་བཟང་གོ་ིཤསེ་

ཡནོ།

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད། 

བར་ལམ་ལོ་ཤས་ནང་དེའིི་ཐེོགོ་ཤུགོས་སྣོན་སྔ་རྗེེས་བྱེས་ཡོད། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་མ་ཡོང་གོོང་ནས་མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོམགོ་ོའིཚོོས་

ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། སྤྱིིར་བཏེང་མི་སེར་རྒྱལ་ཁོབ་ཟེར་བ་མང་མོས་

ཐེོགོ་ནས་ལས་དོན་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོ་དེ་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོོ་

རེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་སྔ་མ་ོནས་དྲེན་གྱིི་ཡོད། གོང་ལྟར་མ་འིངོས་

པོའི་ིབདོ་འིད་ིརང་དབང་མང་གོཙོ་ོཅན་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ང་ཚོསོ་ཡགིོ་ཆེ་

བཞིགོ ཐེགོ་བཅད་ཟིན་པོ་རེད། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཡགོ་པོ་ོ
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ཞིིགོ་ཐེོན་པོ་ལ་མང་ཚོོགོས་ལ་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་གོཞིི་རྩིར་

བཞིགོ་པོའི་ིཤསེ་ཡནོ་འིདང་ངསེ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིཐེབོ་

ཐེང་ད་ེལངོས་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ།

རྒྱུན་གོཏེན་ནས་ང་ཚོའོི་ིམང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཤསེ་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་

སྟངས་དང༌། མང་གོཙོའོི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་གོ་ོརྟགོོས་ཤུགོས་

ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོརེ་ན། 

སྤྱི་ིའིཐུས་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་སྐབས་བདོ་མའིི་ིགོནས་སྟངས་ཁོ་འིཐེརོ་

ཆེགོས། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མ་ཤེས་པོ་སོགོས་ཆེ་རྐྱེེན་མ་

འིཛོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་ན་ཡང་གོང་ལྟར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ོ

སྣང་དང༌། སམེས་ཁུར་ཆེ་ེཙོམ་ཡདོ་ན། ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིཤསེ་

རྟོགོས་མང་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། གོཞིན་དེ་གོ་ཡིན། བཀྲ་

ཤསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༩ ཉིིན། 

བཀའི་ཤགོ་ཚོགོོས་ཁོང་དུ་རྒྱུན་བཞུགོས་སྤྱི་ིའིཐུས་

རྣམ་པོ་དང༌། གོཞུང་ཞིབས་ཆེ་ེཕྲ། ས་གོནས་གྲོསོ་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིབཅས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ མ་ཤསེ་པོའི་ིལམ་སྟནོ་དང་། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིགོལ་

གོནད།

ཁོ་སང་བཀའི་ཤགོ་ནས། ངས་སྐད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤད་ན་གོསུང་གོི་

འིདུགོ སྔནོ་མ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་ལྟ་ཅ་ི

སྨོོས། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོ་ོཡང་བོད་ནས་ཚུར་འིབྱེོར་མ་ཐེགོ་འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་མཁོན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པོའིི་སྐབས་ལ་

ངས་བདོ་མའིི་ིསྡེདོ་སྒོར་ཁོགོ་ལ་ཕེར་ཚུར་ཡང་ཡང་ཕྱོནི། ད་ེབཞིནི་

གོཞུང་གོ་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཡང་ཐུགོ་འིཕྲད་དང༌། སྐད་ཆེ་ཡང་

ཡང་བཤད་པོ་རེད། དེ་དུས་ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོི་ཕེན་ཐེོགོས་

ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡདོ་ཤས་ཆེ།ེ ད་ེནས་ད་བར་ལ་ོམང་པོ་ོཕྱོནི་ཏེ་ེགོང་

ལྟར་མི་ཐེོགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་རྣམས་ཆེེ་

ཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ཤསེ་ཡནོ་སྦྱོརོ་བདར་བྱེས་པོའི་ིགོཞི་ིརྩི་ཞིགིོ་
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ཡདོ་པོ་དང༌། དའེིི་ཐེོགོ་ལ་ས་ོས་ོརང་ཉིདི་ཀྱིསི་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་ན་

མ་གོཏེོགོས། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ལ་ཡང་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ས་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་ས་ཡདོ་པོ། བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

དུས་ཚོོད་བཅས་བྱུང་ཡོད་པོས། ད་ཆེ་གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་མ་

རྟགོོས་པོ་དང༌། མ་ཤསེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཡལོ་ཟནི་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 

ད་ཆེ་ཐུགོ་ས་གོང་ལ་ཐུགོ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། སྙིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་

གོཏེིང་ནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། འིབད་བརྩིོན་བསྐྱེད་མ་བསྐྱེད་ལ་

ཐུགོ་ཡོད་པོ་ལས་ལགོ་ལེན་བྱེེད་སྟངས་མ་ཤེས་པོ་དང༌། འིཐེོམ་

མ་སངས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོལ་ཚོར་བར་བརྟེན་ངས་སྐུལ་ལྕིགོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིགོསལ་བཤད་དང༌། 

ངོ་སྤྲོོད། དམིགོས་བསལ་ལམ་སྟོན་གོསར་པོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་

གོང་ཡང་མི་འིདུགོ བྱེས་དང་མ་བྱེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་

ཡནི་པོ་ལས། ཚོང་མས་ཤསེ་ཀྱིི་ཡདོ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་ཙོམ་རངི་

ལ་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན། ཐེགོོ་མར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་འིབྱེརོ་ནས་

ལོ་གོཅིགོ་མ་སུ་རིར་བསྡེད། དེ་ནས་དྲུགོ་ཅུ་ཐེམ་པོའིི་ལོ་ནས་

དྷ་རམ་ས་ལར་སྤེསོ། ད་ེནས་དུས་ད་ལྟའི་ིབར་དུ་ང་ཚོ་ོརང་ཡུལ་

བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད། ང་ཚོོར་

ཤསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཆེ་ནས་ཡནི་ཡང་རུང༌། རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིཆེ་ནས་
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ཡནི་ཡང་རུང༌། གོང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོསྟབོས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་

སའིི་གོཞིི་རྩི་མེད་ན་ཡང༌། ཚོང་མས་སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟེ་

འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་སྟ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཐེནོ་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིང་ོཤསེ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་

པོར་བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ཕྲན་བུ་འིཐུས་ཤོར་གྱིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཐེོན་

གྱི་ིཡདོ་རུང༌། ཆེ་ེས་ནས་ང་ཚོརོ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཞིིགོ་ཐེོན་པོའིི་གོཞིི་རྩི་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་ཕྲན་བུ་འིཐུས་ཤོར་ཡོད་

པོ་དེ་རྣམས་ང་ཚོོས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ན་རྒྱགོ་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ངའི་ིརྣ་བར་གོ་ོཐེསོ་བྱུང་བའི་ིསྐྱནོ་

ཆེ་ཡོད་པོ་རྣམས་ང་ཚོ་ོནང་ཚོགོས་སྐད་ཆེ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐེོགོས་

ལྟ་བུ་མ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་བྱུང༌། དམགིོས་བསལ་ལམ་སྟནོ་གོསར་

པོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། 

གོལ་ཆེེ་ཤོས་ནི་རང་གོིས་ཤེས་པོ་དེ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང་། 

རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་ལགོ་ལནེ་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་

ཐེགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད། རྩི་དོན་དེ་ཡིན་པོ་རེད། དཔོེར་

ན་ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་པོ་ལའིང་ཉིམས་ལེན་གྱིི་གོནད་ཤེས་པོ་

ཙོམ་གྱིསི་མ་ིཆེགོོ་པོར་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིགོནད་ད་ེདགོ་ལགོ་ལནེ་དུ་
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བཀལ་རྒྱུའི་ིའིདུན་པོ་ཤུགོས་དྲེགོ་པོ་ོཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཕྲལ་

དང་ཕུགོས་ཀྱིི་དགོོས་པོ་དགོེ་མཚོན་རྣམས་མཐེོང་ན་དེ་དོན་དུ་

གོཉིེར་བའིི་དོན་གོཉིེར་ཡོང་གོི་རེད། ང་རང་ཚོོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་

ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ས་ོསའོི་ིབསམ་བློའོི་ིཤསེ་ཚོད་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཐེགོོ་སྤུངས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་

ནུས་པོ་བཏེནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་དང་མ་ཡངོ་ཟརེ་བ་ད་ེལྷགོ་བསམ་

ལ་རགོ་ལུས་པོ་ཡིན་པོས་ལྷགོ་བསམ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། 

འིད་ིརང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱི་ིརྩི་བ་ནམ་ཡང་མནི། 

ཁོ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིཕེན་ཐེོགོས་དང་། ཐུན་མནི་གྱི་ིའིཐེབ་

རྩིདོ།

ང་ཚོའོི་ིལུང་པོ་བདོ་ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིཞིངི་ཁོམས་འིད་ིབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཚོ་ེརབས་མང་པོའོི་ིལས་དང༌། སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིརྒྱུ་དང༌། རྐྱེནེ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་གྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རེད། སྤྱིིར་བཏེང་

ཁོ་རྒྱུན་ལ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱིན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་ཟེར་བ་

ད་ེལ་རྒྱུ་མཚོན་ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིདབང་གོསི་བདོ་མའིི་ི

བསམ་བློོའི་ིའིཁྱིེར་སོ་དང༌། མིའིི་རང་བཞིིན་གྱིི་གོོམས་གོཤིས་

ཆེ་ནས་ཀྱིང་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ། འིཛམ་གླིངི་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་རིགོ་གོཞུང་རྙེིང་པོ་མང་པོ་ོཡོད་པོའིི་ནང་ནས་བོད་
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པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་རིགོ་གོཞུང་གོཞིན་དགོ་ལ་འིགྲོམ་ཆུ་ལྡང་

མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ལ། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

གོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིམང་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་འིད་ིདགོ་རྒྱ་ཆེ་ེཞིངི༌། གོཏེངི་ཟབ་

པོོ། ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ལ་

བརྩིསི་ཀྱི་ིཡདོ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརབས་ནས་

མ་ིརབས་རངི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་བདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ཁྱིད་ཆེསོ་དང་ལྡན་པོ་འིདསི་བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ི

ཁོེ་ཕེན་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོར་འིགྲོ་ོབ་མིའིི་རིགོས་མང་པོོར་ཕེན་

བད་ེསྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་བསྟན་པོ་བྱེང་ནས་བྱེང་

དུ་དར་བར་གོསུངས་པོ་བཞིནི། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ནས་

བྱེང་ཕྱོགོོས་བདོ་དང་། ད་ེནས་བྱེང་ཕྱོགོོས་སགོོ་པོ།ོ སགོོ་པོའོི་ིབྱེང་

ཕྱོགོོས་ནས་མར་ཐུའུ་ཝེ། བྷ་ོརས་ཐུ་སགོོས་སགོོ་རགིོས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དར་ཁྱིབ་བྱུང་ཡདོ། 

ཚུར་ཕྱོགོོས་ཧ་ིམ་ལའི་ིར་ིརྒྱུད་ངསོ་ལ་ཉུང་མཐེར་མ་ིས་ཡ་བརྒལ་

བའི་ིའིད་ིཕྱོའིི་ིལམ་སྟནོ་གྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། གོལ་

ཆེ་ེཤསོ་མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐེགོོ་ནས་རྒྱ་

ནགོ་ནང་མི་ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་

བསམ་པོ་ང་ལ་རྟགོ་པོར་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་
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འིབྲེལ་བའིི་བོད་རང་དབང་ཆེེད་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་ལུང་པོ་

གོཞིན་དགོ་གོིས་སྲིིད་དོན་རྐྱེང་པོའིི་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་

དང་མ་ིའིདྲེ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཡནི་

པོ་དང༌། ད་ེཡང་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིགོཅགིོ་པུའི་ིདནོ་མ་ཡནི་པོར་ཨེ་ེ

ཤ་ཡའིི་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱིབ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ཙོམ་དུ་མ་

ཟད་དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

ལ་དོན་གོཉིེར་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ད་ལྟ་ནས་

ཡངོ་བཞིིན་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོ་ལའིང་ཡངོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ མ་ིཚོའེི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབད།ེ

ང་རང་ཚོོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་བཤད་ན། ཧ་ལམ་འིགྲོོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པོའིི་སེམས་

ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདནོ་རྩི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་དང༌། 

དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ནས་བཤད་ནའིང་དངེ་སང་འིཛམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་མི་ཚོེ་གོཅིགོ་གོི་སེམས་

ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་དང་འིབྲེལ་བའིི་དོན་དགོ་རྩི་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། དེང་སང་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་རང་

ཉིདི་སྐྱསེ་པོའི་ིཉིནི་མ་ོད་ེནས་བྱེམས་བརྩིའེི་ིའིཚོ་ོབས་འིཚོ་ོབ་འིད་ི

མ་ཤསེ་པོར་བྱེམས་བརྩི་ེཟརེ་བ་འིད་ིབྱེབ་ཆུང་དང༌། ཕེན་ཐེགོོས་
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མདེ་པོ། ནུས་པོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིཧ་

ཅང་བློ་ོཆུང་གོ་ིབསམ་བློ་ོདང༌། གོཡམ་རྒྱུགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོརདེ། 

ཆེ་ེས་ནས་བཤད་ན། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དནོ་དམ་པོའི་ིཞི་ི

བདེ་ཞིིགོ་དང༌། དོན་དམ་པོའིི་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚོ་ོབ་དེ་མིས་མི་ལ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་ནས་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་

ནང་ལ་བྱེམས་བརྩིའེི་ིརནི་ཐེང་སློབེས་ཐུབ་པོའི་ིལས་དནོ་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བོད་པོས་བྱེེད་ཐུབ་ངེས་ཡིན། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་

ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དུས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་

དནོ་དགོ་ཟརེ་བ་འིད་ིམ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་མ་

ཡིན་པོར། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེེའིི་དོན་དགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡོད་པོའིི་གོནད་དོན་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཤར་བའིི་ཐེགོོ་ནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིལུས་ཐེངེས་གོཅགིོ་

བློངས་པོ་འིད་ིདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

འིདོད་རུང་མ་འིདོད་རུང་མི་ལུས་ཤིགོ་བློངས་ཚོར་བ་རེད། རྒྱུ་

དངསོ་པོ་ོཡདོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིཚོ་ེསྐྱདི་པོར་གོདངེ་འིཁོལེ་བ་མདེ། 

རྒྱུ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོོ་སེམས་མ་སྐྱིད་པོར་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། 

རྒྱུ་ཡདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་བྱེས་ཏེ་ེདགྲོ་བ་ོསྣནོ་མ་མང་པོ་ོབཟ་ོགོ་ིའིདུགོ རྒྱུ་

ཡདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིཚོ་ེཆུད་ཟསོ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ རྒྱུ་དངསོ་པོ་ོ



214
གོཅིགོ་པུ་མི་ཚོེའིི་སྙིང་པོོ་ནམ་ཡང་མིན། ཡང་ཐེོབ་གོོ་ས་དང༌། 

དབང༌ཆེ། སྟབོས་ཤུགོས་ཟརེ་བ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་མ་ིཚོའེི་ིསྙངི་པོ་ོམནི། 

མི་ཚོེའིི་སྙིང་པོོ་ནི་རང་ཉིིད་གོསོན་པོའིི་ཆུ་ཚོོད་ཉིི་ཤུ་བཞིིའིི་རིང་

སམེས་བགོ་ཕེེབས་པོརོ་སྡེདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ། ཁོ་ཆེགོ་སངོ༌། སྣ་རལ་

སངོ་ཞིསེ་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐེསོ་ན་ཡང་སམེས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཞི་ི

བད་ེགོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ས་ོས་ོཡནི་ནའིང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ས་ོས་ོསྐྱདི་པོའི་ིཞིརོ་ལ་རང་ཉིདི་གོང་དུ་གོནས་སའི་ིཁོརོ་ཡུགོ་དང་

། མདོར་ན་སྲིོགོ་ཆེགོས་བྱེ་བྱེིའུ་ཚུན་ཆེད་བགོ་ཕེེབས་བདེ་བར་

གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། འིཆེི་ཁོར་ཕྱོི་བལྟས་ཤིགོ་སློོགོ་

སྐབས་ངའི་ིམ་ིཚོ་ེའིད་ིམ་ིཚོ་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱལེ་རྒྱུ་བྱུང་བསམ་པོ་

བྱུང་ན་འིཆེ་ིབའི་ིཉིནི་མརོ་བློ་ོབད་ེཤསོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ེམནི་འིཆེ་ིབའི་ིཉིནི་མརོ་ངའི་ིམ་ིཚོ་ེའིད་ིགོཡ་ོསྒྱུ་ཁྲེམ་པོར་བསྐྱལ་

ཏེེ་དངུལ་བསགོས་པོ་ཡིན་ཡང༌། དངུལ་གྱིིས་ཕེན་ཐེོགོས་ནི་མ་

བྱུང༌། ངའིི་མི་ཚོེ་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་སོང་བསམ་པོའིི་འིགྱིོད་པོའིི་ངང་

ནས་འིཆེ་ིརྒྱུ་ཡནི་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་ཡནི། ཆེསོ་

དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཁོས་བློངས་རུང་མ་བློངས་རུང༌། ས་ོསོའི་ིམི་ཚོེ་

ལྷགོ་བསམ་དང༌། བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚོརོ་བ་ལྡན་པོའི་ིངང་ནས་སྐྱལེ་རྒྱུ་

བྱུང་ན་རང་གོཞིན་གོཉིསི་ཕེན་མ་ིཚོ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་བྱུང་བ་རདེ། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརང་དབང་བདནེ་དནོ་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིམའིི་ིཡ་
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རབས་སྤྱིདོ་བཟང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོས་

བྱེམས་བརྩིའེི་ིའིཚོ་ོབས་ཁྱིབ་པོའི་ིབདོ་རང་དབང་གོ་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་རྒྱུས་མ་ཚོད། འིཛམ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིམ་ིརིགོས་གོཞིན་དགོ་གོ་ིབད་ེདནོ་ཡང་འིགྲུབ་འིགྲོ་ོ

གོི་རེད། ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱེ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡནི་བསམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིའིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིཁོ་ེདང༌། གྲོགོས་

པོའི་ིདནོ་གོཉིརེ་སྤེངས་ཏེ་ེསྤྱི་ིདནོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་སྒྲུབ་

དགོོས། ཉིེ་དགོའི་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོིས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རྒྱ་མིར་མ་

དགོའི་བ་དང༌། རྒྱ་མིར་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་ན་མ་

འིགྲོིགོས་པོ་རེད། ང་ཚོོར་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་པོ་ལྟར། བདེ་སྐྱིད་

རྒྱ་མརི་ཡང་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོརོ་རང་དབང་ལྡན་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་

བྱུང་ན་ང་ཚོོར་ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་མིར་ཡང་ཕེན་གྱིི་རེད་

བསམ་པོའི་ིང་ཚོའོི་ིཀུན་སློངོ་འིད་ིདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི། 

ང༽ འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ི

སྤྱི་ིཚོགོོས།

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་མཚོནོ་ན། ང་ཚོརོ་སྡུགོ་པོ་ོགོཏེངོ་མཁོན་

དང༌། བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱེདེ་མཁོན་རྒྱ་མ་ིརདེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིཐུབ་

ཚོདོ་མྱོངོ་མཁོན་ད་ེཡནི་པོ་རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིསྒོང་
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ལ་ཐུབ་ཚོོད་ཁོོ་རང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་གོང་ཡོད་བཏེང་ནས་བསྡེད་

ཡདོ་པོས་རྒྱ་མའིི་ིསམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེམང་བ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིསམེས་

ལ་ཞིི་བདེ་བརླགོ་དགོོས་ཚོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་མི་ཆེེ་ཕྲ་ཆུང་གོསུམ་

ཕེལ་མོ་ཆེེ་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་མང་

བ་ཡོད་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབཙོན་དབང་མྱོོང་མཁོན་གྱིི་མིའིི་སེམས་

ལ་ཞིི་བདེ་བརླགོ་པོ་མེད། ད་ལྟའིི་རྒྱ་མིས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་རང་

དབང་འིཕྲོགོ བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཕེ་རལོ་པོའོི་ིརྨངོས་དད་ཀྱིིས་

ཀུན་ནས་བསློངས་པོའིི་བཙོན་པོོས་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་

ཡང༌། ཁོ་ོརང་ཚོ་ོསྐྱདི་པོ་གོང་ཡང་མདེ་པོ་མཐེངོ་གོསལ་ཡནི། ད་

ལྟ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོས་མ་ཚོད། ཕྱོནི་ཆེད་རམི་

པོས་རྒྱ་གོར་སོགོས་ཉིེ་སྐོར་ས་ཁུལ་གོང་སར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

རྒྱུ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་བྱེམས་བརྩི་ེརྩི་བར་བཞིགོ་པོའི་ི

མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཤགིོ རང་དབང་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིཛནི་སྐྱངོ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་མིར་ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་མིར་ཡང་

ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་ཆེོད་པོ་ཡིན། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོོས་རྒྱ་མིར་གོནགོ་སེམས་གོནོད་སེམས་བཅངས་ཏེེ་

རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། སུ་གོཅགིོ་ལ་ཡང་གོནདོ་འིཚོའེི་ི

བསམ་བློ་ོམེད་མཁོན། ཀུན་ལ་ཕེན་སེམས་ཀྱིི་བསམ་པོས་ཀུན་
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ནས་བསློངས་པོའི་ིཀུན་སློངོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོསི་ཟནི་པོ་བྱུང་ན་ད་ེ

ལ་ལྷགོ་བསམ་ཟརེ་བ་ཡནི། ད་ེལྟ་བུའི་ིལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་

ད་ལྟ་ཕེན་ང་རང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་རྒྱགོ་རིན་ཆེགོོ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིའིབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེནེ་པོརོ་ལངོས་

སྤྱིདོ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཚོདོ་དཔོགོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོནད་དནོ་ད་ེང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིབློ་ོལ་ངསེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ བློ་ོལ་ཤར་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ལས་ཁུངས་ར་ེརའེི་ིནང་ལ་

ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིབྱེ་ེབྲགོ་པོ་ཚོང་མས་ང་ཚོའོི་ིམཐེར་ཐུགོ་གོ་ི

དམགིོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱེ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཤསེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཅ༽ ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། ཉིནི་རའེི་ིབྱེ་སྤྱིདོ།

ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བ་འིདི་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། ལྷགོ་བསམ་

ཡདོ་ན་ལས་དནོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཀུན་

ནས་བསློངས་ཏེ་ེབྱེས་ན་ལས་ཀ་ད་ེལ་དཀའི་ངལ་གོང་ཡང་མངནོ་

མ་ིཐུབ། འིཕྲལ་སལེ་ས་ོསའོི་ིམངི་གོ་ིདནོ་དགོ་དང༌། ང་རང་གོ་ིལྟ་ོ

གོསོ་དནོ་དགོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེས་ན་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེདེ་

ས་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོའི་ིདངུལ་མང་ཙོམ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིའིདདོ་

རྔམ་དང༌། ཡང་ན་ཐེབོ་གོ་ོསའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། གོང་ལྟར་ཕེོགོས་
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ཟས་པོའི་ིརྗེསེ་ལས་ཀ་ཞིགིོ་མ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲོགིོས་ཀྱིང༌། ཞིགོོས་

པོ་ལས་ཁུངས་ཚུགོས་དུས་སྐར་མ་ལྔ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་ཕྱོི་ཙོམ་

བསྡེད། ད་ེརྗེསེ་རམི་པོས་སྐར་མ་བཅུ་གྲོངས། གོང་འིཚོམ་ནས་

ཆུ་ཚོདོ་ཕྱོདེ་ཀ་ཙོམ་དུས་འིགྱིངས་ཕྱོནི་པོར་ང་ོཚོ་ཁྲེལེ་གོཞུང་ཡངོ་

གོི་མེད། ཁོོའི་ིབསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཁྲེལ་གྱིི་འིདུ་ཤེས་ལས་ལྷགོ་

བསམ་གྱིི་རྒྱབ་མ་འིཁྱིོགོས་པོ་རེད། ལྷགོ་བསམ་ཡོད་ན་ལས་

ཀར་དཀའི་ངལ་ཕེལ་ཆེརེ་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་དནོ་འིད་ིངའི་ིཚོགོོས་གོསགོོ་སྒྲིབི་སྦྱོངོ་ཡནི་

སྙམ་པོའིི་བསམ་བློོ་ཞིིགོ་འིཁོོར་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟར་

མིན་ན་ཡང༌། ལས་ཀ་འིདི་ང་རང་གོི་གོཟི་བརྗེིད་ཡིན་བསམ་པོ་

དྲེན་ཐུབ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་སློབོ་གོས་ོཐེབེས་པོའི་ི

མ་ིཁོ་ཤས་ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་བློསོ་བཏེང་སྟ་ེགུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིདནོ་

དགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་པོ་གོཟི་བརྗེིད་དང་། རྒྱལ་ཁོ་ཡིན་

ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་འིཁྱིགོོས་ན་ལས་ཀ་

དརེ་དཀའི་ངལ་དུ་མ་ིམངནོ་པོའི་ིཁོར། ད་དུང་ཞིགོོས་པོ་སྔ་པོ་ོནས་

ད་ཉིནི་ལས་ཀ་གོསར་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིདང་འིད་ིཡདོ། ད་ེརྣམས་ད་ེ

རངི་ཚོར་བ་བྱེས་བསམ་པོའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་དམགིོས་བསལ་གྱི་ི

སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་སྣང་མདེ་པོར་ས་ོ
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སོའི་ིསེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་དབྱེིངས་འིཕེར་ཏེེ་དགོའི་ཚོོར་དང་བཅས་

བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཁོ་ེབཟང་རདེ། ལྷགོ་བསམ་ཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེས་ཏེ།ེ གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་བྱེདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོཞིགིོ་

ཡོད་ན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བསྡེད་པོའིི་གོནས་སྐབས་ཙོམ་དུ་མ་

ཟད། ལས་ཁུངས་གྲོོལ་ནས་སོ་སོའི་ིདགོའི་ཉིེ་བློོ་དཀར་ཐུགོ་

འིཕྲད་ཡངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་ཡང་ལས་དནོ་སྐརོ་གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་

གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལས་ཀ་འིད་ིས་ོསའོི་ིམ་ིཚོའེི་ིསྙངི་

པོོ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་པོ་ཡོང་བའིི་སྐབས་ལ་ཆུ་ཚོོད་སྒྲིིགོ་

དཔྱོད་དང༌། ལས་ཁུངས་ནང་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་རྒྱུན་དུ་སྤྱི་ི

པོའིི་ལས་དོན་ཐེོགོ་སེམས་ཁུར་དང་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཀྱིིས་སློེབས་

ཡོང་གོི་རེད། ཁྲེལ་གྱིི་འིདུ་ཤེས་མ་གོཏེོགོས་མེད་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡནི་ན་ཆུ་ཚོདོ་བདུན་བརྒྱད་ལས་ཀ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་མ་ིའིཁྱིལོ་

བའི་ིཚོརོ་སྣང་དང༌། ལས་ཁུངས་གྲོལོ་རྗེསེ་ལས་དནོ་སྐརོ་བསམ་

བློའོི་ིཟུར་ཙོམ་ལ་ཡང་མ་འིཁོརོ་བར་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་འིདི་འིདྲེ་ཤོད་མཁོན་བྱུང༌། དེ་གོོང་ཡིན་ན་གོངས་

ཅན་སྐྱདི་གོཤངོས་ནང་ལས་བྱེདེ་གོཞིནོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་འིཛམོས་སྐབས་

བོད་གོཞུང་གོིས་བྱེེད་སྟངས་མ་འིགྲོིགོས་པོ་དང༌། ལས་ཁུངས་

ས་ོསོའི་ིནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། སྐྱནོ་ཆེ་གོང་ཡདོ་ཤདོ་

རསེ་བྱེདེ་པོ་དང༌། སྐབས་ར་ེཐེབས་ཤསེ་གོསར་པོ་གོང་ཡདོ་གོ་ོ
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བསྡུར་འིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དངེ་སང་གོངས་སྐྱདི་གོཤངོས་ཀྱི་ིལས་

བྱེེད་པོའིི་ནང་ལ་ཕེོགོས་དང༌། ཐེོབ་ཐེང་སྐོར། ཚོོང་གོི་སྐོར་མ་

གོཏེོགོས་བོད་རང་དབང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྐད་ཆེ་

གླིངེ་རསེ་དང༌། གོཏེམ་གླིངེ་བྱེདེ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་རདེ་ཤདོ་མཁོན་

བྱུང་། བདནེ་པོ་ཡནི་མནི་མ་ིཤསེ་ཀྱིང་། འིད་ིའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་

གོོ་གོི་འིདུགོ འིདི་ལྟར་ཡོང་བ་དེ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྒྱབ་མ་

འིཁྱིོགོས་པོའིི་སྐྱོན་རེད། ལྷགོ་བསམ་ཡོད་ན་ལས་ཀར་དཀའི་

ལས་ཁོགོ་སྣང་མ་ིཡངོ་བའི་ིཁོར། དགོ་ེའིདནོ་གྱི་ིསྐྱནོ་བསྲིང་ཞིགིོ་

བྱེས་ན་ཡང༌། དགོའི་མི་དགོའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པོར་སྤྱིི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་བསམ་བློོ་བཏེང་སྟེ། སྤྱིི་པོའིི་དོན་ལ་ཕེན་པོའིི་ཆེེད་

དགོ་ེསྐྱནོ་ཡ་ོབསྲིང་བཤད་པོ་ཡནི་སྟབས་མ་ིདའེི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

ལ་རང་མནངོ་ཁོངོ་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ་པོས་གོ་ོབསྡུར་ལྷུགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། བྱེས་པོའི་ིམཐེའི་མར་ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་

ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཉིན། ཚུར་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་

གྱིིས་བཤད་ན་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། 

སྐྱོན་སལེ་དོན་ཕེན་ལྡན་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དེང་སང་གོལ་སྲིིད་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་བྱེས་ན་ཡང་སྒོེར་གྱིི་

དགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེསེ་བསྡེད་མཁོན་ཞིགིོ་

དང༌། དགོ་ེའིདནོ་ཡ་ོབསྲིང་བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུར་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་
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གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིཁོནོ་འིཛནི་ཞུགོས་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ རྩི་

བའི་ིལྷགོ་བསམ་ཟརེ་བ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིཐེགེོ་

པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་ལ་བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔོས་ཟབ་པོ་དང༌། 

རྒྱ་ཆེ་ེབའི་ིལམ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་ཀྱིསི་

བསློབ་པོ་ད་ེཡང་རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོ་ོསྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་

ཀྱིང་ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་འིདའིི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོང་ཡནི་པོ་དང༌། དའེི་ི

འིཕྲལ་ཕུགོས་དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་སམེས་

ལ་ངེས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བསམ་པོ་དེས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་ལས་

དནོ་ལ་ཞུགོས་ན་དཀའི་ངལ་གོ་ཚོདོ་བྱུང་ཡང་ས་ོསའོི་ིསམེས་ཀྱི་ི

ནང་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིང་

སྟབོས་སློེབས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཆེ༽ འིདས་དནོ་ལ་ཕྱོརི་བལྟ་དང་། དགོའི་སྤེབོས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ།

ང་རང་ཚོ་ོབོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་

ཁོ་ེཕེན་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིདས་པོའི་ིལ་ོ

སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་

པོ་སྐྱ་ེབའི་ིརྒྱུ་མཚོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་
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བར་སྐྱབོ་གོསའོི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ང་ོཤསེ་པོ་དངེ་སང་སྤེའོི་ོདང༌། 

རྨའོི་ོཆེགོས་པོ་ད་ེདགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་ཡངོ་སྐབས་ཕེལ་མ་ོཆེསེ་བདོ་པོ་

བཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་གོཞིན་དགོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཡར་

རྒྱས་ཆེ་ེཤསོ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་ཤསོ་རདེ་ཅསེ་ཧ་ལམ་ཚོང་མས་

ཁོ་གོཅིགོ་གྲོགོས་ཀྱིིས་ཤོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོིས་མཚོོན་པོའིི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཡོངས་གྲོགོས་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། དོན་དངོས་པོོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉིིས་ཀར་

ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེེབས་ཐུབ་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་

ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་ང་ཚོསོ་

རྒྱུ་དངསོ་པོསོ་འིགྲོ་ོསངོ་བཏེང་བ་དང༌། ཁོ་བད་ེཔོསོ་འིཁྲེབ་པོ་མནི་

རུང༌། ང་ཚོསོ་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་དང་། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡནི། 

མངོན་གོསལ་དོད་ཤོས་ཤིགོ་ལ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོ་ོབོད་

པོར་དུས་རྒྱུན་དུ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་དང༌། དམའི་འིབབེས་ཚོགོོས་གོཏེམ་

བཏེང་དང་གོཏེོང་བཞིིན་པོ་དེ་གོའིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚོོར་འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། དའེི་ིགོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། གོང་

ལྟར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་ཐེགོོ་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདསི་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། ད་ེ
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རྣམས་ང་ཚོའོི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་བོད་པོར་རོགོས་རམ་འིདི་བྱེས་ན་རང་ལ་

ཁོ་ེཕེན་འིད་ིཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ད་དུང་ཁོ་ོརང་

ཚོརོ་ཚོངོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ། ཆེབ་སྲིདི་བཅས་གོནས་ཚུལ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་ཁོགོ་པོ་ོཡངོ་བཞིནི་དུ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱེས་པོ་འིད་ིདགོ་ཧ་ཅང་རནི་ཐེང་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། བདོ་པོར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེརྣམས་ལ་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་བདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། ཤ་ཚོ་བྱེས་པོ་ད་ེརང་གོ་ི

ཁོ་ེཕེན་ཆེདེ་མནི་པོར། བདནེ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་

པོར་ངསོ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་

པོ་འིདི་དྲེང་བདེན་ཡིན་པོ་དང༌། དྲེང་བདེན་ཡིན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་

ཟད། འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་དེ་ཡང་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་

ང་ཚོ་ོབོད་པོར་ཤ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་འིད་ིཙོམ་བྱུང་བ་ཡནི། 

ཇ༽ ཕྱོ་ིཡ་ིསྒྲིམོ་གོཞི་ིདང་། ནང་གོ་ིགླི་ོསྙངི་།

ངས་ཁོ་སང་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐབས་ལའིང་བཤད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ང་ཚོ་ོལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་བཟུང་ལས་ཀ་འིགོ་ོའིཛུགོས་བྱེདེ་མཁོན་
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ཚོརོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་གོཞུང་ཞིབས་ཚོརོ་ཟླ་ཕེགོོས་སྐརོ་བདུན་

ཅུ་དནོ་ལྔ་དང༌། ཞིབས་གྲོས་ཚོརོ་ཟླ་ཕེགོོས་སྐརོ་ལྔ་བཅུ་ང་གོཉིསི་

དང་ཨེ་ན་བརྒྱད་བྱེས་ཏེེ་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རིང་ཁུངས་བསྐྱལ་བ་

རདེ། མརོ་ཊི་ིམར་ཧལོ་ (Mortimer Hall) མ་ཁོང་དེ་ལས་

ཁུངས་བྱེས། མ་ཁོང་འིགོོ་ཤདོ་ཁོང་ཁུངས་ནང་ལས་བྱེདེ་པོ་མཉིམ་

དུ་བསྡེད་ད་ེདཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ད་ེརྣམས་

བྱེས་རྗེསེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ མང་པོ་ོཞིིགོ་གྲོངོས་ཚོར་བ་

རདེ། ཚོ་ེདབང་རྟ་མགྲོནི་རྟགོ་པོར་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། སྙངི་རྗེ།ེ ཚོ་ེདབང་

རྟ་མགྲོ་ིལགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མཐེངོ་རྒྱ་དང༌། ཐེསོ་རྒྱ། ཤསེ་བྱེ་

ཡོན་ཏེན་གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་དམིགོས་བསལ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད་ན་ཡང༌། 

ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕྱུགོ་པོའི་ིམ་ིཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། མ་ིད་ེཚོའོི་ི

གྲོས་ང་ཚོསོ་རྗེསེ་དྲེན་བྱེདེ་འིསོ་པོའི་ིམ་ིརདེ། 

ད་ལྟ་འིདིར་བཀའི་ཟུར་དབང་རྡེོར་ལགོས་དང༌། འིཇུ་ཆེེན་ཐུབ་

བསྟན། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཁོ་ཤས་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་ས་ོསསོ་ལས་དནོ་བྱེདེ་

པོའི་ིརངི་ལ་ཕྲན་བུ་སྐྱནོ་ཆེ་སུ་ལ་ཡནི་རུང་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཆེ་ེས་

ནས་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་

གོཤསི། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ལྟ་གོསནོ་བསྡེད་ཉུང་ཤས་རྣམས་

ལའིང་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིརངི་ལ་མ་ི

ཚོ་ེམཉིམ་གོཤབི་བྱེས་ཏེ་ེབསྐྱལ་བ་རདེ། བཀའི་དྲེནི་རྗེསེ་དྲེན་ཡདོ། 
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ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ན་ཚོ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཕེན་ཚུན་ང་ོཤསེ་པོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་ཕེན་གྲོགོོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད། འིདས་གྲོོངས་སོང་བ་དེ་རྣམས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་སྤྱིི་

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིབསདོ་ནམས་ཀྱི་ིམཐུ་ལ་

བརྟནེ་ནས་ཚོ་ེརབས་ནས་ཚོ་ེརབས་བད་ེབར་འིགྲོ་ོཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ི

རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ སྤྱིིར་བཏེང་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཐུགོས་རྗེེ་དང༌། བཀའི་དྲེིན་ཟེར་ཡང་དོན་

དགོ་ང་ོམ་བཤད་ན་ང་ན་ིཕྱོའིི་ིསྒྲིམོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། ངས་མནི་ཡང་

ཡིན་མདོགོ་མདོགོ མ་འིཇོན་ན་ཡང་འིཇོན་མདོགོ་མདོགོ་བྱེས་

ཏེ་ེཕྱོའིི་ིསྒྲིམོ་ལྟ་བུ་བྱེས། ནང་གོ་ིགོཡ་ོའིགུལ་བྱེདེ་མཁོན་སྙངི་དང༌། 

གླི་ོབ་དང༌། མཆེིན་པོ། མཁོལ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ལས་དོན་

དངསོ་སུ་སྒྲུབ་མཁོན་ལས་བྱེདེ་པོ་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཡནི་པོ་རདེ། ཕྱོའིི་ི

སྒྲིོམ་དེ་གོང་འིདྲེ་ཡོང་མིན་ནང་གོི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་སྲི་ཏེགོ་ཏེགོ་

ཡོད་མེད་ལ་རགོ་ལས་ཀྱིི་ཡོད། ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

ཡང་དེ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་ན་ད་དུང་བྱེེད་སྙིང་འིདོད་པོ་ངམ་ངམ་

ཤུགོས་ཀྱིསི་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལས་ཀར་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེནོ་ན་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་ནས་སྒྱིིད་ལུགོ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོོའིི་ལས་ཀའིི་

ཐེགོོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིདའེི་ིརངི་བྱེས་རྗེསེ་མ་ི

དམན་ཙོམ་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་ཡོད་པོར་བརྟེན། ད་དུང་ཡང་ང་

ཚོོས་མུ་མཐུད་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་བསམ་པོའིི་བློོ་སྟོབས་སྐྱེ་གོཞིི་
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ཞིིགོ་ཡོད། རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་

གྱིསི་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེ་ེསྤེབོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་དནོ་

ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་འིསོ་པོ་དང༌། རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

ཉི༽ ཁོ་ཆེའེི་ིབུ་ཕྲུགོ་དང་། མཉིམ་རུབ་ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིདོ།

དེ་རིང་འིདིར་ཁོ་ཆེེའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྱིེད་རང་གོཉིིས་ལ་དགོའི་བསུ་ཡོད། 

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཚུར་བྲསོ་ཡངོ་དུས་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་སེར་ལགོ་འིཁྱིེར་བློངས་ཏེེ་ཡོང་བ་རེད། 

དའེིི་ཚོ་ེདའེི་ིདུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚོའོི་ིངསོ་

ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཁོ་ཆེེ་ཡིན་ཞིེས་ཁོའིི་རྩིེ་མོར་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

ལྟར། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིཁོ་ཆེ་ེཡནི་པོར་ངསོ་འིཛནི་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེསྔའི་ིདགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོ་ིསྲིདི་གོཞུང་ད་ེརྩི་བ་ནང་

པོའིི་གོཞུང་དང༌། དེའིི་ནང་ཚོན་རི་བོ་དགོེ་ལུགོས་པོའིི་གོཞུང་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད་ན་ཡང༌། དོན་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ས་

དགོེ་བཀའི་རྙེིང་ཚོར་མར་བསྟན་པོ་མཆེོད་སྦྱོིན་གྱིི་མངའི་བདགོ་

བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་རདེ། 

ཁོ་ཆེ་ེལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཁོ་ཆེའེི་ིཁྱིམི་ཚོང་ཚོསོ་བདོ་རགིོས་ནང་པོའི་ི

ཁྱིམི་ཚོང་གོ་ིབུ་དང་བུ་མརོ་ཕེར་ཚུར་གོཉིནེ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་

ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིབསུན་གོཙོརེ་བཟ་ོམཁོན་མདེ་པོའི་ིཁོར། ཁོ་
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ཆེེའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བྱེེད་སྒོ་ོཚོང་མ་རང་མོས་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་དེ་སྔའིི་བོད་གོཞུང་གོིས་ཚོང་

མར་སྤྱི་ིམསོ་རང་མསོ་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོལུགོས་ལགོ་ལནེ་བཀལ་གྱི་ིཡདོ་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ བདོ་ལ་ད་ེསྔ་ཡནི་ན་དབུས་གོཙོང་ཁུལ་

བདོ་པོའི་ིཁོ་ཆེ་ེསྟངོ་ཕྲགོ་ཁོ་ཤས་དང༌། བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་ཡངོས་

རྫགོོས་ལ་ཧ་ལམ་འིབུམ་ར་ེཟུང་ཡདོ་པོ་རདེ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་ད་ེསྔའི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་ཁོ་ཤས་རངི་གོ་ིབདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་

ལ་བདོ་པོའི་ིཁོ་ཆེ་ེཡདོ་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་

བའི་ིམཚོམས་ལ་ཡང་སྐྱདི་པོའི་ིཉི་ིམ་ད་ེང་ཚོ་ོཚོང་མས་མཉིམ་དུ་

ལངོས་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་ད་ལྟ་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའི་ིསྐབས་ལ་

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཐུན་མངོ་ཐེགོོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བར་ལམ་ང་ཚོའོི་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ལ་ཁོ་ཆེའེི་ིཕྲུ་གུ་ཁོ་ཤས་ཡདོ། 

ཁོ་ཆེའེི་ིཕྲུ་གུ་ཡདོ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེས་པོར་ད་ེརངི་

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོགོཉིིས་སློེབས་བསྡེད་ཡོད་རེད། ཁྱིེད་རང་གོཉིིས་ཞྭ་

མ་ོདཀར་པོ་ོགྱིནོ་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྔནོ་མ་དྷ་

རམ་ས་ལར་མ་ཎི་གོསོགོ་སྐབས་ཁོ་ཆེ་ེཚོ་ོམཉིམ་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་འིད་ིདགོ་མཐེའི་ལ་ལྷུང་བ་རདེ། ང་ཚོ་ོནང་པོ་ཚོའོི་ིམ་ཎ་ིགོསགོོ་

སར་ཁོ་ཆེ་ེཡངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ཁོ་ོཚོསོ་མ་ཎ་ིབགྲོང་གོ་ིཡདོ་མདེ་
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སྐད་ཆེ་དྲེསི་དགོསོ་པོ་འིདུགོ 

ཏེ༽ འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། ང་ོམཚོར་གྱི་ིཁྱིད་

འིཕེགོས།

ང་ཚོསོ་བདོ་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་འིད་ིདགོ་འིཚོ་ེམདེ་

ཞི་ིབའི་ིལམ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཉི་ེཆེར་གོསར་འིགོདོ་མཁོན་ཞིགིོ་

གོིས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་པོོའི་ིདཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་བྱུང་

ན། ད་དུང་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི་

ནམ་ཞིེས་དྲེསི་བྱུང༌། ད་ེཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། གོང་ཡནི་ཟརེ་

ན་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོ་ཡོད། སྤྱིིར་འིཚོེ་བའིི་བྱེ་བ་དེ་མིའིི་སྤྱིི་

ཚོོགོས་ནང་མི་འིསོ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ལྷགོ་པོར་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་རན་པོ་ོཞིིགོ་མདེ། དཔོརེ་ན། གོལ་

ཏེེ་བོད་མིས་རྒྱ་མིར་དྲེགོ་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ང་ོརྒོལ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མི་ས་

ཡ་གོཅགིོ་ཙོམ་བསད་ན་ཡང་དསེ་རྒྱ་མརི་ད་ེཙོམ་ལྟསོ་ཁྱིད་མདེ་

པོར། ས་ཡ་གོཉིསི་པོ་གོསུམ་པོ་མུ་མཐུད་གོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། བདོ་

པོ་དང་རྒྱ་མ་ིགོཉིསི་འིདདོ་རུང་མ་འིདདོ་རུང་ས་མཚོམས་འིབྲལེ་

ཏེ་ེབསྡེད་རྒྱུ་མ་གོཏེགོོས། རྒྱ་མ་ིརྒྱ་ནགོ་ནས་ཡུལ་གོཞིན་ལ་སྤེ་ོརྒྱུ་

དང༌། བདོ་པོ་ཡུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་ཏུ་སྤེ་ོཐེབས་ནམ་ཡང་མདེ། ང་ཚོ་ོ

གོཤབིས་ཏེ་ེམཉིམ་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་མ་ིརགིོས་ཕེན་ཚུན་གྱི་ི
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བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་འིཁོནོ་འིཛནི་དམ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་ན་ཕེན་

ཚུན་གོཉིིས་ཀར་སྐྱིད་པོ་ོཡོང་ཐེབས་མེད་པོར་བརྟེན། མ་འིངོས་

པོར་ང་ཚོ་ོརང་དབང་སནོ་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་དང༌། བདོ་གོཉིསི་ཁྱིམི་

མཚོསེ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་བྱེམས་བརྩིའེི་ིའིཚོ་ོབ་མ་བརླགོ་པོའི་ི

སྟངེ་ནས་གོཅགིོ་རགོོས་གོཅིགོ་གོསི་བྱེས་ཏེ་ེམཛའི་མཐུན་དགོའི་

སྐྱདི་ངང་གོནས་ཐུབ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས། 

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཉིན་རུང་མ་ཉིན་རུང༌། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་མ་ལན་

མ་འིགྱིོད་པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོབོད་རང་

དབང་ལནོ་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་དང༌། བདོ་གོཉིསི་ཁྱིམི་མཚོསེ་བཟང་པོ་ོ

མཛའི་བརྩིའེི་ིབསམ་པོ་དང་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོམཉིམ་གོནས་

ཡོང་བའིི་དོན་ལ་ང་ཚོོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་

འིདརི་ཡང་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་རྒྱུ་འིད་ི

གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོརེ་ན། འིདས་པོའི་ིལ་ོཁོ་ཤས་ཤགིོ་

རངི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིནང་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་ལ་ཤ་ཚོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་མཧཱ་དྷ་མ་གྷན་དྷིས་རྒྱ་གོར་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་སྐབས་འིཚོེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། སྐབས་དེར་དབྱེིན་ཇིའིི་ཤེས་

ཚོད་དང༌། རྒྱ་གོར་ལ་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་པོ་
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རེད། ང་ཚོ་ོབོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་རྡེོགོ་བརྫིས་

གོཏེངོ་གོཅགིོ་མ་བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་འིཚོ་ེ

མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་འིགྲོ་ོབ་འིདིར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ང་ོམཚོར་

ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཐེ༽ ཞི་ིབའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམིགོ་དཔོ།ེ

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ད་ེསྔ་འིཛམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ནས་ཁོ་བྲལ་ཏེ་ེཁོརེ་རྐྱེང་དུ་སྡེདོ་མཁོན་མ་ིརགིོས་

འིདསི་ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉི་ིཤུ་རྩི་གོཅགིོ་པོར་མངནོ་དུ་ཕྱོགོོས་པོའི་ི

དུས་ཚོདོ་འིདའིི་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོསོ་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྔར་

མདེ་པོའི་ིཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་དང༌། དྲེང་བདནེ། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ི

ལམ་ནས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་གོསར་པོ་

ཞིགིོ་སྤེལེ་གྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ིང་ཚོའོི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི། ང་ཚོརོ་དཀའི་

ངལ་ཡདོ། ཚོགོོས་གོཏེམ་དང༌། ཁོ་བརྡུང་བཟདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཕྲལ་

སེལ་ནུས་པོ་ལམ་སེང་མ་ཐེོན་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། རྩི་བའིི་

ཆེ་ནས་ང་ཚོོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་འིདིར་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་

བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

མི་འིགོའི་ཤས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ལས་

ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཡདོ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ཁོངོ་ཚོ་ོས་ོས་ོརང་དབང་ཡདོ་
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མཁོན་གྱི་ིལུང་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ཕྲན་བུའི་ིའིཐུས་ཤརོ་དང༌། ཚོགོས་

མ་ཚུད་པོ་ཡདོ་ནའིང་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཡ་ཡུད་འིཕེ་ོའིགྱུར་འིགྲོ་ོམ་ིཐུབ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། རང་ས་སྦར་མཐེིལ་

ཙོམ་ཡང་མདེ། ས་ོསོའི་ིརང་དབང་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐེབས་

རྩི་བ་ནས་མེད། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མིས་ཁྲེགོ་གོིས་

སྦགོས་པོའིི་ལགོ་པོ་དེས་བོད་པོའིི་སྐེ་ནས་བཙོིར་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། 

དེ་འིདྲེའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་ང་ཚོོས་རྒྱ་གོར་སོགོས་

རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ོལས་བརྒྱ་འིགྱུར་

སྟོང་འིགྱུར་གྱིིས་ལྷགོ་པོའིི་ལས་དོན་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན་ང་ཚོའོི་ིདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་དང་

མཐུན་ཐེབས་མེད། ང་ཚོོས་གོཞིན་དགོ་ལ་ལྟོས་ཏེེ་ཡགོ་པོ་ོཡོད་

བསམས་ཏེ་ེཆེགོོ་ཤསེ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་འིགྲོགིོས་ཐེབས་གོཏེན་

ནས་མེད་པོས། ཚོང་མས་ལྷོད་ཡངས་སུ་མ་བཏེང་བར་རིགོ་པོ་

སྒྲིམི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོལས་བྱེདེ་པོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱསེ་ས་རྒྱ་གོར་

ནང་སྐྱསེ་པོ་རདེ། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་སྐྱསེ་ས་བདོ་དུ་སྐྱསེ་

ཀྱིང་འིཚོར་ལངོས་རྒྱ་གོར་ནས་བྱེས་ཡདོ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིིས་

ང་ཚོརོ་སྡུགོ་སྣ་དགུ་གོང་འིདྲེ་བཏེང་ཡདོ་མདེ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་མགིོ་

མཐེོང་ལགོ་ཟིན་ཐེོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིལུས་སྟེང་དུ་མྱོངས་མེད་ཅིང༌། 
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ཉིིན་རེའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོར་མནར་གོཅོད་གོཏེོང་

སྟངས་དྲེན་གྱིི་མེད་པོར་བརྟེན། དེ་འིདྲེའིི་ལྷོད་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་ན་

མི་འིགྲོིགོས་པོས་རིགོ་པོ་སྒྲིིམ་དགོོས། རྗེེ་བཙུན་མི་ལའིི་ཨེ་མ་

ལགོས་ཀྱིསི་མ་ིལ་མཐུ་སློབོ་པོར་གོཏེངོ་སྐབས་ཕྲུ་གུ་གོཞིན་དགོ་

མཐུ་སློབོ་མཁོན་ཚོ་ོརྒྱགོ་ཅངི་སྐྱདི་པོའི་ིསྒོ་ོནས་མཐུ་སློབོ་པོར་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ། ངདེ་མ་མས་གོཉིསི་འི་ཆེད་འུ་ལ་ཐུགོ་ཅངི་། ཛ་དྲེགོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐུ་སློོབ་པོར་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད་པོས། ཕྲུ་

གུ་གོཞིན་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ནུས་པོ་ཐེོན་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

དགོོས་ཞིེས་བསློབ་བྱེ་གོནང་ཡོད། དེ་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོས་ཀྱིང་ཛ་

དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་འིགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོས་གོཞིན་ལས་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་ང་ཚོསོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན་འིཐུས་མ་

ཤརོ་ཙོམ་གྱི་ིའིགྲོགིོས་ཡདོ་བསམ་པོའི་ིཆེགོོ་ཤསེ་བྱེདེ་ཐེབས་མདེ། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངས་འིགྲོལེ་བཤད་བརྒྱབ་པོ་

འིད་ིདགོ་ལྷགོ་བསམ་སྐུལ་སློངོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་ཡནི། 

ད༽ དགོསོ་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱས་སྤྲོསོ་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིསྒྲིིགོ་

གོཞི།ི

ང་ཚོོས་དགོོས་མེད་རྒྱས་སྤྲོོས་བྱེེད་པོ་འིདིར་སྙིང་པོ་ོགོཏེན་ནས་

མ་ིའིདུགོ དགོསོ་ངསེ་ཅན་མ་གོཏེགོོས། ཐེབ་ཆུང་ཆུང་ལ་མ་ེཚོ་པོ་ོ
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དགོསོ་ཞིསེ་ངས་སྔནོ་མ་ནས་བཤད་ཡདོ། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་ཁོགོ་ལ་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱབ། འིགྲོ་ོསངོ་ཆེནེ་པོ་ོབཏེང༌། ཁྲེ་ཁྲེ་

ཟིང་ཟིང་བཟ་ོརྒྱུ་འིདིར་དགོོས་པོ་ཆེེ་བ་མི་འིདུགོ དེ་ལས་ལྟ་ོཞིིམ་

ཙོམ་ཟས། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ན་རང་དབང་ལནོ་པོའི་ིསྐབས་

ལ་ད་ེཡང་ལུས་སངོ༌། ད་ེཡང་ལུས་སངོ་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཁྲེལ་

བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། དངེ་སང་ཕྱོ་ིམ་ིང་ོཤསེ་པོ་ཁོ་ཤས་

ཀྱིསི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་གོ་ིནང་གྲྭ་པོ་ཚོསོ་རྒྱས་སྤྲོསོ་ཆེ་ེདྲེགོས་

འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། གོངས་ཅན་སྐྱིད་གོཤོངས་ལའིང་རྒྱས་སྤྲོོས་

ཆེེ་དྲེགོས་འིདུགོ་ཟེར་མཁོན་ཁོ་ཤས་བྱུང༌། ཕྱོི་མི་ཙོམ་མིན་པོར་

བོད་རིགོས་ནང་ནས་ཀྱིང་བསམ་འིཆེར་དེ་ལྟར་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ད་ེཚོརོ་ད་ོསྣང་ཡདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

སྒྲིགིོ་གོཞི་ིཟརེ་བ་འིད་ིངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། སྒྲིགིོ་གོཞི་ི

གོཏེན་འིབེབས་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ལས་དོན་ཚོགོས་ཚུད་དུ་འིགྲོོ་

རྒྱུར་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་སྐབས་ར་ེསྒྲིགིོ་གོཞིའིི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་

ཀ་ལམ་སེང་བྱེེད་བདེ་མེད་པོ་ཡོང་སྐབས་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་

བྱེེད་སྙིང་མ་འིདོད་པོར་སྒྲིིགོ་གོཞིིར་ཁོགོ་བཏེགོས་ཏེེ་ལས་ཀར་

གོཡལོ་ཐེབས་དང༌། དུས་འིགྱིངས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐྱནོ་

རགིོས་མ་ིཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ན༽ འིབྲལེ་ལམ་གྱི་ིའིཐུས་ཤརོ་དང་། སྒྲིིགོ་གོཞིའིི་ི

དགོསོ་དནོ།

ལྷགོ་པོར་ང་རང་ཚོའོི་ིལྷན་ཁོང་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་ཉུང་དྲེགོས་པོའི་ི

སྐྱནོ་འིདུགོ ས་ོསའོི་ིལྷན་ཁོང་དའེི་ིལས་ཀར་སྐྱནོ་མདེ་ཙོམ་བྱུང་བ་

ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲོིགོས། ང་ཚོོའིི་བཙོན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ལྷན་ཁོང་ཁོགོ་གོ་ིལས་རགིོས་རྣམ་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ཐེམས་

ཅད་ཀྱི་ིབབས་ས་བདོ་རང་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་

གོ་ིཐེགོོ་ལ་བབས་དགོསོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་གོསལ་པོརོ་རྟགོོས་པོའི་ི

ཐེོགོ་ནས་ཚོང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། 

དཔོེར་ན། བར་ལམ་དོ་སྣང་བྱུང༌བར། ལས་ཁུངས་གོཅིགོ་གོི་

ལས་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་དང༌། ཡང་ན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་

ལ་ཕེར་ཚུར་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་སུ་ས་ོསའོི་ིལས་ཁུངས་དའེི་ིནང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ཁོ་ོན་མ་གོཏེགོོས། གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིགྲོལེ་

བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མདེ་མཁོན། མགོ་ོཡང་མ་འིཚོསོ་པོ། ཁུར་ཡང་མ་

བློངས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 

ལས་ཁུངས་གོཅིགོ་གོི་ནང་གོི་དྲུང་ཆེེའིམ། ལས་བྱེེད་པོ་སུ་ཡིན་

རུང༌། གོང་ལྟར་ས་གོནས་ཤིགོ་ལ་སློེབས་དུས་སོ་སོ་ཡོང་དོན་

ལས་ཁུངས་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིལས་དནོ་ཆེདེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ན་ཡང༌། 
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ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ཏུ་སློབེས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཚོང་མའི་ིམ་ི

གོ་ོབཅད་ད་ེགོནས་ཚུལ་ལ་བརྟགོ་དཔྱོད་དང༌། ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

གོང་ཐུབ་བྱེས། ཚུར་སློབེས་ནས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཚོང་མར་སྙན་སངེ་

ཞུ་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་ལས་ཁུངས་ཚོང་མའིི་གོ་ོབཅད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་ལས་དོན་དང་འིགྲོོ་སོང་གོཉིིས་ཀར་ཕེན་གྱིི་རེད། ལས་

ཁུངས་སོ་སོའི་ིནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ནས་ལས་ཁུངས་

ཡོངས་རྫོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ོསྣང་སློེབས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡང་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

འིདུགོ 

སྐབས་རེ་དྷ་རམ་ས་ལའིི་ལས་ཁུངས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་གོསང་

པོ་ོམ་བྱུང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་མ་རྟགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཀ་ིལ་ོམ་ི

ཊིར་སྟངོ་ཕྲགོ་བརྒལ་བའི་ིལུང་པོར་ཕེར་ཡ་ིགོ་ེབཏེང༌། ཚུར་ཡགིོ་

ལན་འིབྱེརོ། ད་ེནས་གོཞི་ིནས་མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

བཟ་ོའིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོང་ལྟར་ལས་ཁུངས་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེར་ཚུར་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ དའེི་ིཐེགོོ་མ་འིདང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སྒྲིགིོ་གོཞིའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིལོ་

ལྟ་བུར་བཟུང༌། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིད་ིབྱེས་ན་འིད་ིའིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང་སྒྲིགིོ་གོཞི་ིདང་མཐུན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་
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ནས་ལགོ་པོ་འིཕྱོསི་ཏེ་ེལས་དནོ་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ང་རྟགོ་

པོར་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། སྒྲིིགོ་གོཞི་ིམསི་བཟསོ་པོ་རདེ། སྒྲིིགོ་གོཞི་ིབཟ་ོ

དགོསོ་དནོ་ན་ིལས་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་ཡངོ་ཐེབས་ལ་བཟསོ་པོ་རདེ། 

གོལ་ཏེ་ེལས་དནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་སྒྲིགིོ་གོཞི་ིདང་མ་མཐུན་པོའི་ི

ཐེབས་ཤེས་བྱེས་ཏེེ་འིགྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ན་སྒྲུབ་རྒྱུ་རེད་བསམ་དྲེན་གྱིི་

འིདུགོ རྗེསེ་སུ་གོནས་ཚུལ་ད་ེདའེི་ིཚོ་ེདའེི་ིདུས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་

དང་བསྟུན་ནས་ལགོ་ལེན་བཀལ་བ་ཡནི། སྒྲིིགོ་གོཞི་ིདང་འིགོལ་

གྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་འིད་ིལ་བརྟནེ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་

པོ་ཡིན་ཞིེས་རྗེེས་སུ་སྤྱིི་འིཐུས་ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། འིབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་གོང་ཡནི་ལ་འིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོ་ིརདེ་ལ། ད་ེལྟར་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་རདེ། སྒྲིགིོ་གོཞིསི་ལགོ་པོ་

བསྡེམས་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་སྙམ། 

སྒྲིིགོ་གོཞིིར་བརྟེན་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོ་ོསྐབས་

འིཕྲ་ོབརླགོ་ཕྱོིན་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརདེ།

པོ༽ གོནས་ཚུལ་ལ་ཤསེ་རྟོགོས་དང་། གོཞིན་ལ་འིགྲོལེ་

བཤད།

མ་གོཞི་ིགོངོ་དུ་བཤད་ཟནི་ཅངི་། ལས་བྱེདེ་ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་

བསྐྱེད་དེ་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱིི་པོའིི་མཐེར་ཐུགོ་གོི་དམིགོས་ཡུལ་སྒྲུབ་
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སྟངས་སྐོར་ལ་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་སེམས་ཁུར་དང་དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས། སྐབས་རེ་བགྲོ་ོགླིེང་དང་དྲེི་བ་དྲེིས་ལན་ལྟ་བུ་བྱེས། 

དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཐེོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

སྔོན་ལ་འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིིས་འིགྲོེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་

ཐེོས་བྱུང་གོི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། ཐེོས་པོའིི་དོན་ལ་ས་ོསོས་ད་ོསྣང་

བྱེས། ཡགིོ་ཆེ་འིདྲེ་ཀློགོོ གོསར་འིགྱུར་འིདྲེ་ཉིན། བརྟགོ་དཔྱོད་བྱེས། 

བསམ་བློ་ོབཏེང༌། བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསམ་

བྱུང་གོ་ིངསེ་པོ་རྙེདེ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མ་ིསུ་ལ་འིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་

དགོསོ་བྱུང་ནའིང་མཐེའི་མ་འིགོགོ་པོ་བཤད་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་སྣང་ཆུང་ལྷདོ་གོཡངེ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་

ན། མ་ིགོཅགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་སྐབས་འིད་ི

ཤསེ་མ་བྱུང༌། འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ། འིད་ིཡང་མགོ་ོའིཚོསོ་མ་

བྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་བྱུང་ན་ཤནི་ཏུ་ཐེབས་རྡུགོས་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ཨེ་མ་ིར་ིཀར་གོཞིསི་ཆེགོས་འིགྲོ་ོམཁོན་ཚོརོ་ངས་རྟགོ་

པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་སྡེདོ་རྒྱུན་རངི་དམགིོས་

བསལ་དྲེ་ིབ་དྲེསི་མཁོན་མདེ་ལ། ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ཡང་གོཅགིོ་

བྱེས་ན་ཡངོ་གོ་ིམདེ་ཤས་ཆེ།ེ ཨེ་མ་ིར་ིཀའི་ིས་ཆེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

ལ་སློེབས་དུས་དྲེི་བ་བྱེེད་མཁོན་རང་བཞིིན་གྱིིས་མང་པོ་ོཡོང་གོི་

རེད། དེ་སྐབས་སོ་སོ་གོང་ནས་ཡོང་སའིི་ས་ཆེ་སྡེེ་སྒོོར་སྒོོར་
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ཆུང་ཆུང་དའེི་ིགོནས་ཚུལ་ལས། ད་ེམནི་གོང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མདེ་

མཁོན་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་ང་ོཚོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། བདོ་རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས་དང༌། བདོ་སྤྱིའིི་ིལས་དནོ་བྱེདེ་སྟངས་རྣམས་མགོ་ོ

འིཚོསོ་པོ་དང༌། སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ཏེ།ེ སྙངི་པོ་ོརྣམས་མ་ིལ་

འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ངས་

རྟགོ་པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ།

ད་ེབཞིནི་དུ་ལྷགོ་པོར་ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་ང་ཚོའོི་ིསྒོ་ོགོང་སའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཚོང་མ་ཤེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་ན་ནིང་དེབ་དཀར་པོོ་ཞིིགོ་བཏེོན་པོ་དེར་ང་ཚོོས་

འིགྲོལེ་བཤད་ཡགིོ་ཆེ་ཕྱོགོོས་བསྒྲིགིོས་བྱེས་ཏེ་ེབཏེནོ་པོ་རདེ། ད་ེ

ཚོའོི་ིགྲོས་ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དོ་སྣང་བྱེེད་སྐབས་ངས་མ་ཤེས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཁོ་ཤས་དོན་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་ཡིགོ་ཆེ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་

ཏེ་ེསམེས་ལ་དནོ་དགོ་རྣམས་ངསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཕེ༽ སྤྱི་ིདནོ་ལ་ཧུར་འིབད་དང་། སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིཡ་

རབས།

གོོང་དུ་བརྗེོད་ཟིན་པོ་བཞིིན། ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདི་
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བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱི་ིསྒོརེ་ཚོང་མའི་ིའིཕྲལ་ཡུན་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཆེནེ་པོ་ོལ་

ཐུགོ་སྟེ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་སྟབས། ཚོང་མས་ངལ་བ་ཁྱིད་བསད་ཐེགོོ་

ནས་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོ་ོབཞིིན་དུ་སེམས་ཁུར་བློངས་དགོོས་པོ་ལས། 

ཉི་ིམ་གོང་འིཁྱིལོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲོགིོས། ལས་བྱེདེ་

འིགོ་ོདམངས་ཚོང་མས་ལས་ཁུངས་ཞིགོོས་པོ་སྔ་ཙོམ་ཚུགོས་པོ་

དང༌། དགོངོ་དྲེ་ོཕྱོསི་ཙོམ་སྡེདོ་པོ། ཛ་དྲེགོ་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་ཆུ་

ཚོདོ་སྦྲེལེ་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་རུང་ད་ེལ་དཀའི་ངལ་གྱི་ིའིདུ་ཤསེ་

མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཕྱོནི། ར་ེཟུང་ཁྱུ་དའེི་ིནང་ལ་འིདྲེསི་སྙངི་མ་འིདདོ་

ན་ཡང་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདྲེསེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་དང་། ད་ེལྟར་མ་

འིདྲེེས་ན་ཕེོ་རོགོ་དཀར་པོོ་ཆེགོས་འིགྲོོ་གོི་རེད། སྤྱིི་ཡོངས་ཐེོགོ་

ནས་ཧུར་བརྩིོན་གྱིི་མིགོ་ལྟོས་ཤིགོ་རང་བཞིིན་དུ་སློེབས་ན་དེས་

ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐེབེས་ཡངོ་གོ་ིརེད། 

གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཡནི་ཡང་

རུང༌། ལས་བྱེདེ་པོ་སྒོརེ་ས་ོས་ོཡནི་ཡང་རུང༌། ཚོང་མས་སམེས་

ཁུར་བློངས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་ལྷདོ་གོཡངེ་དུ་འིགྲོ་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ི

འིདྲེ་མ་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་ཚོང་མས་སམེས་ལ་བཅངས་ཏེ་ེགོཟབ་གོཟབ་

གོནང་ཤོགོ་ཨེང་། སྐབས་རེ་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤེས། སྣང་བ་

སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་ལའིང་བྱེདེ་སྟངས་རདེ། ཡ་རབས་ཐེོགོ་ནས་སྣང་
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བ་སྐྱིད་པོ་ོབྱེེད་སྟངས་དེ་དཔོལ་དང་རྒྱན་རེད། དེ་ལྟར་མིན་པོར་

སམེས་ཐེགོ་ཐུང་དྲེགོས། མགིོ་རྒྱང་ཐུང་དྲེགོས་ཏེ་ེསྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་སྤྱི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁུར་མ་བློངས་པོ་དང་། སྒྲིགིོ་

ཁྲེིམས་མ་འིཁུར་བ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ལྐུགོ་པོའིི་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་

སྟངས་རེད། མཐེའི་མ་ཕུགོས་ལ་རང་དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བར་སོང་

སྟ་ེསྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་མ་ིཚུལ་ལྡན་གྲོས་ནས་བུད་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། 

ཁོ་ཤས་ངན་ལང་ཤརོ་ནས་ཧམ་པོ་ཚོ་རུ་གོཏེངོ་མཁོན་དང༌། ངན་

བྱེས་ངོ་འིཁྱིེར་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོ་ོཡགོ་པོོ་གོང་ཡང་མིན། འིདི་ཕྱོི་

ལས་འིབྲས་གོང་ལ་གོཏུགོས་ཀྱིང་རན་གྱི་ིམདེ། སྒྲིགིོ་ལམ་འིཁུར་

ཤསེ་དང༌། སྤྱིདོ་པོ་ཡ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

མདོར་ན་སྐད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་ཚུན་ཆེད་ཡ་རབས་ཀྱིི་ཚུལ་དང་

མཐུན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། གོཙོ་ོབོ་ཡ་རབས་ཀྱིི་རྩི་བ་

བྱེམས་བརྩི་ེཡནི། རང་རྒྱུད་ལ་བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚོརོ་བ་ཡདོ་ན། ཕྱོ་ི

ལ་ལུས་ངགོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་འིཇམ་པོ་ོདང༌། ཕེན་པོའི་ིརང་བཞིནི་

ལས། གོནོད་པོའིི་རང་བཞིིན་མ་ཡིན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་མ་

ཐུབ་ཀྱིིས་ཐེོན་གྱིི་རེད། དེ་ལ་ཡ་རབས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པོ་ཟེར་བ་ཡིན། 

གོལ་ཏེེ་ཚོིགོ་གོི་ཞིེ་ས་མ་ཤེས་ཀྱིང་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་མིན། 

སྔནོ་མ་གོཟམི་འིགོགོ་གོཅགིོ་ཡདོ། ཁོ་ོསྙངི་རྗེ།ེ ང་འིཆེམ་འིཆེམ་ལ་

ཕྱོིན་ཏེེ་སྐབས་རེ་ངས་ས་སྟེང་དུ་རང་དགོར་སྡེོད་སྐབས་གོཟིམ་



241
འིགོགོ་དསེ་གོདན་ཆུང་ཞིགིོ་འིཁྱིརེ་ཏེ་ེང་ལ་རྐུབ་ད་ེཁྱིགོ་ཙོམ་གོནང་

རགོོས་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ཁོསོ་ཞི་ེས་མ་ཤསེ་ཀྱིང་གུས་ཞིབས་དང༌། ཡ་

རབས་བྱེས་ཏེེ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཡ་རབས་

དང༌། བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོོར་སྣང་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ལུས་ངགོ་གོི་

རྣམ་འིགྱུར་བཟང་པོ་ོཐེནོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

དེང་སང་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་

ལ་ཡ་རབས་གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཉུང་དུ་འིགྲོ་ོབ་དང༌། ཚུལ་

མིན་མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲོོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་

མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཏུ་མཐེངོ་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེབཞིནི་བར་ལམ་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཡངོ་མཁོན་

ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་མི་གོསོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡང་གོཅིགོ་གོཉིིས་བྱུང་

བ་རདེ། ཤནི་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རདེ། དངེ་སང་བདོ་ནང་ཡངོ་མཁོན་

གོསར་པོ་ཚོརོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ་མ་ིམ་རབས་གོཅགིོ་བྱུང་ན་

ཡང་མང་དྲེགོས་པོ་རདེ་ཅསེ་ངས་རྟགོ་པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་

མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོགོ་ིཡནི་ཞིསེ་ཤདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་འིད་ིབདོ་པོའི་ིསྲིགོོ་ནང་བཞིནི་ཡནི་པོ་

རྟགོ་པོར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་བཤད་པོ་བཞིནི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་གོི་མི་ཚོོས་ང་ཚོ་ོབོད་མིར་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རིན་ཐེང་

ཞིིགོ་བརྩིི་གོི་ཡོད། གོང་འིཚོམ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་རང་ཉིིད་
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ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོར་རིན་ཐེང་བརྩིི་མཁོན་ཚོ་ོཧ་ལོགོ་

པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཧ་ལས་པོའི་ིཐེབས་སྡུགོ་རདེ། 

གོལ་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་ལནོ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་བདོ་

ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོསོད་རེས་གོཏུབ་རེས་

བྱེདེ་པོའི་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིབསམ་པོ་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིསྦྱོརོ་བས་

ཁྱིབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། གོང་ཞིགིོ་བྱེས་སངོ་བསམས་

ནས་སྐབས་ར་ེདངངས་སྐྲགོ་སྐྱ་ེགྲོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ལྷགོ་པོར་དུ་

ལས་ཀྱིི་སྲིི་ཞུ་བའིི་སྣེ་ལ་ཡོད་པོ་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་སེམས་ཁུར་བློངས་ཏེེ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཡ་

རབས་སྤྱིདོ་བཟང་ཟརེ་བ་འིད་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་མནི། ང་ཚོརོ་རང་

དབང་དགོསོ་ཟརེ་བ་འིད་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་རདེ། བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་

མིན་གྱིི་གོཙོ་ོབོའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ཆེེ་ཤོས་ནི་སྤྱིི་ཚོོགོས་འིདི་ཡ་རབས་ཞིི་

བདའེི་ིཚོརོ་བ་ལྡན་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཤགིོ་ཆེགོས་མནི་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

བ༽ འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། སྲི་ིཞུ་བའི་ི

བཟང་སྤྱིདོ།

ང་ཚོསོ་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེས་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ི

གོནས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚོརོ་བས་ཁྱིབ་པོ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེར་གྱིི་ཡོད་ལ། དེ་སྒྲུབ་པོའིི་གོནས་སྐབས་
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ལའིང་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བསྟནེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཚོང་མས་

ཉིནི་རའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་གོ་ིཚོརོ་བས་ཁྱིབ་པོ་

ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་གོནས་ཚུལ་ཁྱིད་མཚོར་

ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོས་མི་མང་ལ་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་བྱེེད་

དགོོས་ཞིེས་རྟགོ་ཏུ་ཤོད་བཞིིན་དུ་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་ཡ་

རབས་སྤྱིོད་བཟང་བཤིགོ་མཁོན་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོར། སྤྱིི་ཚོོགོས་

ཀྱི་ིནང་དུ་མགིོ་དཔོརེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཡང་ལས་བྱེདེ་པོ་

འིགོའི་ཤས་ཀྱིསི་བཤད་ཀྱིང་ཉིན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

མིས་ཉིན་པོ་ལ་རང་ཉིིད་མིས་བརྩིི་བཀུར་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་

རེད། རང་ལ་མིས་ཇི་ཙོམ་བརྩིི་བཀུར་ཡོད་པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རང་

གོསི་མ་ིལ་བཤད་ན་མསི་ཉིན་གྱི་ིརདེ། 

སྔར་གྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་མང་པོོས་བཀུར་བ་ཞིེས་པོ་ལྟར་རང་ལ་སྤྱིི་

མསོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། མསི་རང་ལ་སྤྱི་ིམསོ་དང༌། བརྩི་ི

བཀུར་ཡོད་ན་རང་གོིས་མི་ལ་བཟང་པོོའི་ིཁོ་ཏེ་བསློབ་བྱེ་བྱེས་པོ་

དསེ་མ་ིལ་ཕེན་གྱི་ིརདེ་ལ། མསི་ཀྱིང་ཉིན་གྱི་ིརདེ། ལས་བྱེདེ་པོ་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སོ་སོའི་ིསྤྱིོད་ལམ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མིས་བརྩིི་

བཀུར་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད། མིས་བརྩིི་བཀུར་མ་བྱེས་པོའིི་སྐབས་ལ་

ལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ལའིང་འིཐུས་ཤརོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་

སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ལ་གོཡ་ོའིགུལ་གོཏེངོ་བའི་ིགོནད་དནོ་འིད་ིསམེས་
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ལ་འིཇགོས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བར་ལམ་ང་ོཤེས་པོ་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་

འིདི་ལྟར་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་ཁུལ་ལ་ཡོད་སྐབས་མི་

ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་བོད་གོཞུང་གོིས་འིགྲོིགོས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་བརྗེོད་དུས་

བཙོན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་མི་མང་

གོི་གོཞུང་ཡིན་ཞིེས་ས་ོསོས་དགོའི་ཞིེན་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚུར་ཡོང་སྟེ་དུས་ཡུན་ཕྲན་བུ་སྡེོད་སྐབས་

ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་སྒོརེ་དནོ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཤདོ་པོ་ལས། སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ཚོང་མས་གོང་དྲེགོ་ཅི་དྲེགོ་སྙམ་པོའིི་སེམས་ཁུར་གོང་

ཡང་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་གོཅིགོ་གོཉིསི་བྱུང༌། 

མ་གོཞིི་མི་ས་ོསོའི་ིམཐེོང་ཚུལ་འིཆེར་སྣང་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཡོང་

བ་ཆེསོ་ཉིདི་ཡནི་ན་ཡང༌། ངས་ད་ེལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

བསམ་བྱུང༌། ཆེེ་ས་ནས་ང་ཚོོར་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་ཡོད། ང་ཚོ་ོང་ོ

གོནངོ་དགོོས་པོ་དང༌། ཞུམ་དགོསོ་པོ་མདེ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ད་ེལས་

གྲུབ་འིབྲས་ལགེོས་པོ་ཐེནོ་པོ་དང༌། སྐྱནོ་གྱི་ིརགིོས་ཆེ་ཕྲ་མ་ོནས་

མ་ིའིབྱུང་བའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོརོ་ར་ེབ་རྒྱགོ་

སའི་ིགོཞི་ིརྩི་ཞིགིོ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་སྐྱནོ་གྱི་ིཆེ་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པོ་རྣམས་

ལ་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ནས་ད་ོསྣང་བྱེས། ད་ེདགོ་སལེ་ཐེབས་བྱེས་

ན་སེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་འིདི་རྣམས་ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ོཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་རོགོས། 
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མ༽ ཕྱོ་ིཡ་ིསྒྲིམོ་གོཞིི་དང་། བཟང་པོ་ོབློོས་འིགོལེ།

དེ་རིང་འིདིར་དུས་ཚོོད་མ་སྒྲིིགོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་གོཏེན་འིཇགོས་

ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོ་ོདང༌། ཕྱོགོོས་མཐེའི་ནས་ཡངོ་བའི་ིལས་བྱེདེ་ཚོང་

མ་འིཛམོས་ཡདོ་པོ་རདེ། འིདརི་ཡདོ་པོའི་ིལས་བྱེེད་པོ་ཡནི་ཡང་

རུང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་ཡོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཡིན་རུང༌། 

གོང་ལྟར་ཚོང་མ་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་བྱེེད་མཁོན་ཤ་སྟགོ་ཡིན་

པོས་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་གོསང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོོ་རྟོགོས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངས་ཕྱོིའིི་སྒྲིོམ་ལྟ་བུའིི་

འིགོ་ོཁྲེིད་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། གོཅགིོ་དང་གོཉིིས་ཀྱིི་མགོ་ོའིཚོོས་ཀྱིི་མ་

རདེ་ལ། དུས་ཚོདོ་ཀྱིང་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ང་རང་ཡང་ཁོ་འིདནོ་

བྱེདེ་དགོསོ། དཔོ་ེཆེ་ཀློགོོ་དགོསོ། མ་ིད་ེའིདྲེ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེདེ་རྒྱུར་

དུས་ཚོདོ་མང་པོ་ོའིགྲོ་ོགོ་ིའིདུགོ ངས་ལས་ཁུངས་ཡས་མས་ཚོང་

མའི་ིལས་དནོ་ལ་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ནའིང༌། ད་ེ

ལས་ངས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་ལ་དུས་ཚོོད་བཏེང་ན་དེ་དགོ་

ཕེན་རླབས་ཆེ་ེབ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ལས་ཁུངས་ནང་གོ་ིའིཛནི་སྐྱངོ་དང༌། སྟངས་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུ། བཀདོ་

སྒྲིིགོ་གོི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཚོང་མ་ངའིི་ཀློད་པོས་འིདང་གོི་མ་

རེད། དེ་རྣམས་བཀའི་བློོན་ཚོ་ོདང༌། དྲུང་ཆེེ་ཁོགོ ལས་བྱེེད་པོ་
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མི་རེ་ངོ་རེས་བྱེེད་དགོོས་པོ་རྣམས་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་འིགོན་གོཙོང་

མ་བློངས་ཏེ་ེབྱེས་ན་འིགྲོགིོས་པོ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་བྱེདེ་མ་ིཐུབ་

པོའི་ིརིགོས་གོཅིགོ་གོ་ིནང་ལ་ངའི་ིདུས་ཚོདོ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚོ་ོ

ཕྱོགོོས་ཚོང་མའི་ིནུས་པོ་གོང་ཡདོ་སྤྱི་ིལ་ཐེནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

རེད། ཕྱོི་ལོགོས་སུ་ཡོད་པོའིི་དོན་གོཅོད་པོ་ཚོ་ོཡིན་ཡང་རུང༌། 

འིདརི་ལས་ཁུངས་ཡས་མས་སུ་ཡདོ་པོའི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ཡནི་ཡང་

རུང༌། གོཙོ་ོཆེནེ་བཀའི་ཤགོ་གོ་ིབཀའི་བློནོ་ཚོ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་དྲུང་

ཆེེ་ཆུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམས་

ནས་ངས་བཟང་པོ་ོབློསོ་འིགོལེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། མ་ིར་ེང་ོརརེ་

རྒྱང་ས་ོལྟ་བུ་བརྒྱབ་ནས་ངས་ཞུས་དགོ་གོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ལ། 

ངས་དང་པོ་ོནས་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྩིིས་ཀྱིང་མེད། ངས་བཟང་པོ་ོབློོས་

འིགོལེ་བྱེས་པོ་ར་ེཟུང་གོསི་མདུན་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤད། རྗེསེ་

སུ་ཁོ་དན་ཚོགིོ་གོནས་མདེ་མཁོན། སྐབས་ར་ེམགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ཤནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོ

པོ་ོརདེ། གོང་ལྟར་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཁྱིེད་རང་ཚོོར་ངས་བཟང་

པོ་ོབློསོ་འིགོལེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར། ཁྱིདེ་རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་འིད་ིཕྱོ་ིལས་འིབྲས་འིཕེརེ་བ་བྱེདེ་དགོོས། 

༼མཆེན། འིདའིི་ིམཇུགོ་ནས་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་གོསུང་པོར་གོསལ་མནི་གྱིསི་ཡགིོ་ཐེགོོ་ཕེབ་

འིགོདོ་ཞུ་མ་ཐུབ།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢༨ ཉིནི་སྤྱི་ི

འིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མང་གོཙོའོི་ིམདུན་བསྐྱདོ་དང་། སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིལས་

འིགོན།

ཚོགོོས་གོཙོ་ོརྣམ་པོ་གོཉིསི་དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་རྣམ་པོ། བཀའི་བློནོ་

རྣམ་པོ་བཅས་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་རེས་ང་འིདི་གོར་བསྡེད་

པོའིི་སྐབས་འིཁོེལ་སྟབས་ཁྱུགོ་ཙོམ་བཅར་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་

བྱུང༌། ཚོོགོས་འིདུའིི་འིགོོ་འིཛུགོས་སར་གོཞུང་འིབྲེལ་བྱེས་ཏེེ་

ཡངོ་རྒྱུར་འིདདོ་པོ་མ་ིའིདུགོ་ལ། དགོསོ་པོ་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཚོགོོས་

འིདུ་འིཚོགོོས་ནས་ཉིནི་གོཉིསི་པོ་གོསུམ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་བཅར་

ན་ཞིེས་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། ངས་བར་ལམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་རོབ་

ཙོམ་ཞིིགོ་ཞུས་རྗེསེ་ཆུ་ཚོོད་སྐར་མ་ ༣༠།༤༠ ཙོམ་བསྡེད་ནས་

ཁྱིདེ་ཚོསོ་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་སྟངས་མཐེངོ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་པོས་ངས་

འིཁྱུགོ་ཙོམ་བསྡེད་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་གོོ་

བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་ཚོན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁོེལ་ཡོད་དམ་ཞིེས་

བཀའི་བརྩིད་གོནང༌། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིི་ལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོིན་

པོ་རདེ། དའེི་ིརངི་ལ་ཕྲུ་གུ་སྟངོ་ཕྲགོ་མང་པོརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུས་
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མཚོོན། ལས་འིགུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མ་

འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་མང་གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་ཡང་དགོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་མ་ཐེགོ་

པོ་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ཡོད། དམིགོས་ཡུལ་དེ་བཟུང་སྟེ་ལགོ་

ལེན་འིགོེལ་སྐབས་ལས་ཀ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་བསྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་གོིན་གོཏེོང་གོིན་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རེད། བར་

ལམ་བཅའི་ཁྲེིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཏེེ་མང་གོཙོོའིི་ལགོ་ལེན་

ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་རདེ། བར་ལམ་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་ཤུགོས་

ཆེེ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རིམ་པོ་གོསར་པོ་ཆེགོས་ནས་དུས་ཡུན་གོང་

འིཚོམ་ཕྱོནི་པོ་དའེི་ིརངི་ལ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་བར་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་འིགྲོོ་དུས་བཅའི་ཁྲེིམས་སྐོར་ལ་ཕྲན་

བུ་བཤད་པོ་ཡནི། བཀའི་ཤགོ་གོ་ིགོསུང་བཤད་ནང་ལའིང་གྲོསོ་

ཚོོགོས་དང་གྲོོས་ཚོོགོས་ཞིེས་ཡང་ཡང་ཐེོན་གྱིི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་

གོཞུང་འིཛིན་ལས་བྱེེད་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་རལ་གྲོི་གོནམ་གོཡུགོ་

ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེ་ེཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོ་མ་ཡནི་པོར། གོང་ལྟར་སྤུས་ཀ་

དགོ་ལོད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མང་ཚོོགོས་ནང་ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་

པོའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིིས་གོཏེན་འིབེབས་ལ་བསྟུན་དགོོས་པོ་དང༌། 

དེའིི་དབང་ཚོད་འིགོོ་ནས་འིགྲོོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་ནི་
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མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཤུགོས་ཆེརེ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིརྟགོས་མཚོན་ཡགོ་

པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

ང་སྔནོ་མ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་གོཞིན་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེ་ིརྒྱུའི་ིགོམོས་

གོཤིས་ཤིགོ་ཡོད། འིབྲེལ་ཡོད་ཚོོར་གོོ་བསྡུར་བྱེ་རྒྱུ་སྨོོས་མེད་

ཐེགོོ ངས་ང་ོཤསེ་པོའི་ིསྤྱིརི་བཏེང་གོ་ིམ་ིགོད་པོ་ཚུན་ཆེད་ལ་ངས་

བསམ་འིཆེར་དེ་འིདྲེ་དྲེིས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་སྔོན་ཡིན་ན་འིབྲེལ་ཡོད་

ཁོགོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ནས་མཐེའི་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་ངས་བྱེས་ན་

མ་འིགྲོིགོས་པོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་བར་ལམ་ང་

ཚོའོི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་གོཏེན་འིབབེས་ཟནི་པོའི་ིརྗེསེ་ལ། ཐེགོ་གོཅདོ་

བྱེདེ་རྒྱུའི་ིརགིོས་བཅའི་ཁྲེམིས་དང་མཐུན་གྱི་ིཡདོ་དམ་མདེ་བསམ་

པོའིི་བསམ་བློ་ོགོཉིིས་པོ་ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ཡར་

རྒྱས་རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ མ་འིངོས་པོར་མང་གོཙོའོི་ིལགོ་

ལནེ་ཆེ་ཚོང་ཡངོ་བ་ལ་ཉིམས་མྱོངོ་གོསགོོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དཔོེར་ན། བོད་ནང་འིསོ་བསྡུ་བྱེ་རྒྱུ་སོགོས་ཕེལ་ཆེེར་དུས་ཚོོད་

གོང་འིཚོམ་འིགོརོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེསྔ་རྒྱ་མསི་དབང་སྒྱུར་མ་བྱེས་

གོོང་ང་ཚོོར་དེ་འིདྲེའིི་ཉིམས་མྱོོང་མེད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིས་དབང་

སྒྱུར་བྱེས་རྗེེས་དམར་པོོའི་ིགོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་འིགོོ་ཕྱོིན་

ནས་ཡང་དགོ་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིགོ་ོསྐབས་མདེ་པོ་དང༌། ཞིདེ་སྣང་

ཁོ་ོནའིི་འིགོོ་རྒྱ་མིའིི་མཆུ་ཏེ་ོའིགུལ་བསྐྱོད་བྱེེད་སྟངས་ལ་བལྟས་
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ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ལས། གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་རྩི་བ་ནས་

མདེ་པོར་བརྟནེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ནང་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་སྐབས་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུ་དང༌། ཉིམས་མྱོངོ་རམི་པོས་གོསགོོ་དགོསོ་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཚོ་ོརང་དབང་གོི་ལུང་

པོར་ལ་ོང་ོས་ོབཞི་ིཙོམ་གྱི་ིརངི་གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་ལ་ལངོས་

སྤྱིད་ནས་བསྡེད་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་འིཛམ་གླིངི་ནང་རང་དབང་

མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་རྣམས་མཐེངོ་རྒྱ་ཐེསོ་རྒྱ་ཆེ་ེ

བ་དང༌། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ནས་ཉིམས་མྱོངོ་གོང་འིཚོམ་

བསགོས་ཡདོ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་ཤར་བའི་ིམཚོམས་

ལ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདསི་དབང་ཆེ་འིཛནི་གྱི་ི

ཡིན་ཟེར་གྱིི་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོས་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས་པོ་རྣམས་

བདོ་ནང་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིའིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡནི་

ན་ཡང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ནང་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པོའི་ིམང་

གོཙོའོི་ིཆེབ་སྲིདི་འིཛནི་སྐྱངོ་ཐེགོོ་ང་ཚོསོ་ཉིམས་མྱོངོ་བསགོས་པོ་

རྣམས་ང་ོསྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི་པོར་རྟགོ་ཏུ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིཚོོགོས་

འིདུ་དང༌། སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིི་དམ་འིབུལ་བྱེེད་སྐབས་གོ་དུས་ཡིན་ན་

ཡང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་གོང་ནས་ཡནི་མནི་ལ་
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མ་ལྟོས་པོར་སོ་སོ་སྤྱིི་འིཐུས་ནང་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་ལ་བོད་ཆེོལ་

ཁོ་གོསུམ། མདརོ་ན་བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིསྤྱི་ིམ་ིཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དམ་

བཅའི་བཞིགོ་པོ་ལྟར། སྤྱིི་མི་དངོས་འིབྲེལ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོརདེ་ཅསེ་ངས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། 

ལྷགོ་བསམ་ལ་རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་མང་པོ་ོཡོད། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དཔྱོོད་

ཀྱིསི་རྒྱབ་མ་འིཁྱིགོོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་ལྷགོ་བསམ་སྦུགོ་སྲུབ་དགོོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། སྐབས་ར་ེལྷགོ་བསམ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་དྲེགོས་

ཏེ་ེསྤྱི་ིམ་ིསྤྱི་ིམའིི་ིགོདན་ཐེགོོ་སྡེདོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མ་རདེ། 

ད་ེསྔ་ནས་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ལ་ཕྱོ་ིནས་མཐེངོ་ཚུལ་

ཡོང་སྲིིད་པོ་དང༌། ལྷགོས་སྲིིད་པོ་ཡིན་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། སྔནོ་མ་ནས་རྟགོ་ཏུ་ཞུ་གོ་ིཡདོ་ལ། ད་རསེ་

ཀྱིང་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སོང༌། ཆེོས་ལུགོས་ཡིན་ཡང་རུང༌། 

ཆེལོ་ཁོ་ཡནི་ཡང་རུང༌། ས་ོསའོི་ིའིབྱུང་ཁུངས་གོང་ནས་ཡནི་རུང་

སྤྱིི་འིཐུས་ནང་སློེབས་ཚོར་བའིི་རྗེེས་ལ་ཆེེ་ནས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་བ་ལས། ཆུང་སར་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟེ་

རྗེེས་སུ་བྱེབ་ཆུང་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

མཐེོང་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྱིིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲོོ་

བཞིནི་པོ་ད་ེན་ིཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོརདེ། བཙོན་དབང་ཞིསེ་པོ་འིད་ི



252
མའིི་ིརང་བཞིནི་ལ་རན་གྱི་ིམདེ་པོར་བརྟནེ། རམི་པོས་རམི་པོས་

དུས་ཡུན་སོང་རྗེེས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་བདེན་མཐེའི་

གོསལ་རྒྱུ་ཆེོས་ཉིིད་ཡིན་སྟབས། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྱུར་བ་

ཧ་ལས་པོ་ཞིགིོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་ཡང་འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་ད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེརྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

བཟང་པོའོི་ིཕྱོོགོས་ལ་སྨོནི་བཞིནི་པོ་རདེ། 

ཁོ༽ བཟང་ངན་གྱི་ིའིགྱུར་འིགྲོོས་དང་། གོ་ོསྐབས་དམ་

འིཛནི།

ད་ེསྔ་ནས་ངས་ཚོར་འིགོའི་ཤས་ཞུས་པོ་ལྟར། ད་ེརངི་ཡང་བསྐྱར་

ཞུ་འིདདོ་བྱུང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ང་ཚོརོ་གོ་ོ

སྐབས་བཟང་པོ་ོསྤེབོས་པོ་སྐྱསེ་འིསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ཡནི་

ནའིང་ད་ལྟ་ང་ཚོོས་རྒྱུ་བསྒྲུབ་བཞིིན་པོ་ལས། འིབྲས་བུ་ལོངས་

སྤྱིདོ་པོའི་ིདུས་སྐབས་ལ་སློབེས་མདེ། ང་ཚོསོ་ད་དུང་གོཉིན་འིཕྲང་

གོི་ལམ་མང་པོོ་འིགྲོིམས་དགོོས་པོས་འིགོལ་རྐྱེེན་གོང་འིདྲེ་ཡོང་

མནི་ཆེ་མ་མཆེསི་སྟབས། ཚོང་མས་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོལ་ཏེེ་ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེེན་བཟང་

པོོ་འིཛོམས་པོའིི་དུས་སྐབས་ལོངས་སུ་སྤྱིད་ནས་ནུས་པོ་ཐེོན་

པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར་འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་ན། གོ་ོསྐབས་
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བཟང་པོ་ོབསྐྱར་དུ་ཡངོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

དེང་སང་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་པོ་དང༌། སྤྲོོ་བ་སྐྱེ་བའིི་འིགྱུར་བ་ཡོང་གོི་

ཡོད་པོ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཡང་ལྕིི་རུ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། འིཛམ་

གླིངི་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེ་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་

སྙམ་ནས་ང་ཚོརོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ང་ཚོསོ་གོ་ོསྐབས་

དམ་བཟུང་གོིས་གོ་ོབསྡུར་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ལས་དོན་དུས་ཐེོགོ་བྱེེད་

མ་ཐུབ་པོར་ཉིིན་འིགྱིངས་ཞིགོ་འིཕུལ་སོང་ནས་ང་ཚོོར་དོ་སྣང་

བྱེེད་མཁོན་ཚོོའིི་སེམས་ནང་ཉིོབ་མདངས་སློེབས་ན་ཧ་ཅང་སྐྱོན་

ཆེ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེ་རྩིིས་ང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་ཀྱིིས་གོོ་སྐབས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སྐད་ཅིགོ་ཀྱིང་

ཆུད་ཟོས་མི་འིགྲོ་ོབ་བྱེ་རྒྱུ་ཛ་དྲེགོ་ཆེེན་པོ་ོདང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རང་གོིས་གོཙོོས། བཀའི་ཤགོ་དང་སྤྱིི་འིཐུས་ཚོང་མས་དུས་

ཐེགོོ་དུས་ཐེགོོ་སྐུལ་ལྕིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ནརོ་བཅསོ་ཡ་ོབསྲིང་བྱེ་རྒྱུ་

གོང་ཡོད་འིཛེམས་ཟོན་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཧུར་བསྐྱེད་གོནང་རྒྱུ་

ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྤྱིི་ཡོངས་ཆེ་ནས་ད་

ཕེན་ལ་ོབཅུ་བཞིིའིི་རངི་ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་ཕྱོིན་མེད་ཀྱིང་དེའིི་

རངི་ང་ཚོརོ་ཉིམས་མྱོངོ་གོང་བྱུང་ཟརེ་ན། ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

ལ་མེས་འིཚོིགོས་མེར་གོཏུགོས་ཀྱིི་ཐེབས་ཤེས་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་
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པུས་མི་འིགྲོིགོས་པོར། ཕྱོི་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབོད་སྐུལ་

གོནོན་ཤུགོས་ཤིགོ་མ་བྱུང་ན་ཡོང་ཐེབས་མེད་པོ་གོསལ་པོ་ོརེད། 

གོནས་ཚུལ་དེར་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་འིགོལ་ཟླ་ལྟ་བུར་མཐེོང་གོི་

ཡདོ་ན་ཡང༌། ད་ེའིདྲེ་མ་བྱེདེ་དཀའི་མདེ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརང་ཚོསོ་བཟསོ་

པོ་རེད། ད་ཕེན་ང་ཚོོས་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་དེ་

ལ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ཏེ་ེ

བློ་ོའིཇོགོ་ས་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ་ན། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཕྱོ་ིལ་སྐད་ལོགོ་

རྒྱགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མིས་བབས་གོསེས་

གོ་ོབསྡུར་ཇ་ིལྟར་བྱེས་ཀྱིང་ཁོ་དང་ཞིལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུས་བདོ་ནང་

དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིསི་གོནནོ་གོཅིགོ་བྱེས་སྟབས། ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་སྐད་

མ་རྒྱགོ་ཐེབས་མེད་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོནས་སྟངས་དེ་

འིདྲེ་རདེ། ད་དུང་ཡང་ལམ་དརེ་ཕྱོནི་ན་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

རྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་ཁོངོ་ཚོ་ོའིཁོརོ་རན་བསྡེད་ཡདོ་པོས་གོནས་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡདོ་དམ། ང་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུ་མ་གྲོལོ་གོངོ་ལ་ལས་

བསྡེོམས་བརྒྱབ་ནས་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོང་གོི་

རདེ། ད་ལྟ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་བཤད་རྒྱུ་མདེ། 

གོ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུར་འིགྲོསོ་དང་། བདོ་མའིི་ིགྲོ་སྒྲིིགོ

གོང་ལྟར་ད་ཕེན་ལོ་འིགོའི་ཤས་ནང་འིགྱུར་འིགྲོོས་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་
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བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། དམར་པོའོི་ིགོཅགིོ་སྡུད་ེརངི་ལུགོས་ད་ེསྔ་ཕྱོ་ི

མ་གོཏེགོོས་གོནས་ཐེབས་མདེ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཚོདོ་དཔོགོ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། ང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་སྐབས་གོནད་དནོ་འིགོའི་ཤས་

གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། འིགོའི་ཤས་གོསལ་

བསྒྲིགོས་བྱེདེ་མ་འིསོ་པོ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོང་ལྟར་ནང་བསྡུར་

བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་ང་ཚོསོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཆེགོས་ན་དངསོ་གོནས་

གོནས་ཚུལ་ད་ེལ་གོཞིགིོས་པོས་ང་ཚོསོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་པོ་འིགོབ་

གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་ལ་གུང་བྲན་

ཏེང་གོ་ིནང་ནས་མང་གོཙོའོི་ིསྒྱུར་བཅསོ་ཀྱི་ིའིགོ་ོཚུགོས་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིགྱུར་འིགྲོསོ་ཕྱོནི་ན། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཕྱོ་ིསྒྲིམོ་དང༌། ནུས་པོ་ད་

ལྟ་བཞིནི་སྡེདོ་སྲིདི། ཡནི་ན་ཡང་རང་དབང་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི། ཉིན་ཤསེ་

གོ་ོཤེས་ཆེེ་རུ་འིགྲོ་ོམདོགོ་ཁོ་པོ་ོརེད། དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནགོ་ནང་

ཁུལ་མི་གོསོད་ཁྲེགོ་སྦྱོོར་ཡོང་གོི་མ་རེད། གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་

གོཞིི་ལྷིང་ཐེགོོ་ནས་ཕྱོིན་ན། སྤྱིི་ཡོངས་ཆེ་ནས་བཤད་ན་དེ་ཡགོ་

པོོ་རེད། གོལ་ཏེེ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་ན། ང་ཚོོས་ད་ལྟའིི་ཐེབས་

ཤསེ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིགོ་མུ་མཐུད་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཆེགོ་མ་ིཡངོ་ངམ། ཡང་

ན་ད་ེམནི་ཐེབས་ཤསེ་གོསར་པོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། 

ཡང་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་གྱིིས་དབང་ཆེ་མུ་མཐུད་མཁྲེེགོས་བཟུང་
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བྱེེད་པོ་དེར་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། 

དེ་བཞིིན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོས་ངོ་རྒོལ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིིན་པོའིི་ཐེོགོ 

དམགོ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་མང་གོཙོ་ོརང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ལ་ཤ་ཚོ་

དང༌། གོདུང་སམེས་བྱེདེ་མཁོན་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ོགོཉིསི་

ཙོམ་གོངོ་ནས་གོ་ོཐེསོ་བྱུང༌། ཨེ་རརི་རྒྱ་ནགོ་ནས་བྲསོ་བྱེལོ་ཡངོ་

བའི་ིམ་ིམགོ་ོའིཚོསོ་ངསེ་ཤགིོ་གོསི་ང་ལ་ད་ེའིདྲེ་བཤད་བྱུང༌། བར་

ལམ་ས་ཁུལ་ཁོགོ་གོ་ིདམགོ་མའིི་ིའིགོ་ོབྱེདེ་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་བརྗེ་ེལནེ་

ཡར་དཀྲུགོ་མར་དཀྲུགོ་མང་པོོ་བྱེས་པོ་དང༌། བར་ལམ་དམགོ་

སྒོར་ཁོགོ་ནང་ཞི་ིལྷངི་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེནོ་པོར་གོཞིགིོས་ན། 

ཕེལ་ཆེརེ་ར་འིཕྲདོ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

གོལ་ཏེེ་དམར་ཤོགོ་གོིས་དབང་ཆེ་མཁྲེེགོས་བཟུང་བྱེེད་པོ་དེ་ལ་

རང་དབང་མང་གོཙོོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་ངོ་རྒོལ་གྱིི་

རྣམ་པོ་ཐེནོ། ད་ེལ་དམགོ་མའིི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཐེགོོ་ནས་ཟངི་ཆེ་ལངས་

ན། ང་ཚོའོི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདུགོ ད་ེལ་སགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

འིགྱུར་བ་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིའིགྱུར་བ་

ས་ོསརོ་ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་ཡདོ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་

བློོ་བཏེང་སྟེ་གོོ་བསྡུར་ཞིིབ་ཆེ་བྱེེད་དགོོས། གོལ་སྲིིད་དེ་འིདྲེའིི་

འིགྱུར་བ་མ་ཕྱོནི་ན་ཡང་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་པོར་སྐྱནོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ང་ཚོོས་གོོ་བསྡུར་མ་བྱེས་ཚོེ་གླིོ་བུར་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་
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ཞིགིོ་ཐེནོ་ན། བྱེདེ་ཚོདོ་མ་ཐེགིོ་པོའི་ིསྐྱནོ་ལྷགོས་ཉིནེ་ཡདོ། ཕྱོགོོས་

གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་རྨ་ིལམ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི་

ཀྱིང༌། ལས་འིགོན་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་དགོོས་སློངོ་དགོོས་གོཅདོ་གོ་ོ

བསྡུར་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་བྱུང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་བསམ་བློའོི་ིནང་གོསལ་

པོ་ོདང༌། ཚོདོ་ཐེིགོ་པོ།ོ གུང་འིགྲོིགོས་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས། གོ་ོ

བསྡུར་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང༽ ཕྱོི་འིབྲལེ་རྒྱ་བསྐྱདེ་དང་། ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲེལ་

གོསར།

ད་ེབཞིནི་ང་ཚོརོ་ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་བ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

འིབྲལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

བཀའི་བློོན་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོོ། སྤྱིི་འིཐུས། དེ་བཞིིན་གོཞིོན་ནུ་

ཚོགོོས་པོ་དང༌། བུད་མདེ་ཚོགོོས་པོ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་

བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ལྟ་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་རྒྱ་བསྐྱདེ་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ད་དུང་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་འིཐུས་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བར་

གྲོོས་ཚོོགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་མང་གོཙོོའིི་མཚོན་ཉིིད་

ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐེོན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་དགོེ་མཚོན་

ཞིིགོ་མེད་དམ་སྙམ། ཡང་ང་ཚོོའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་
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མིང་གྲོགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་དགོོས་ཟེར་བ་མིན་ཡང༌། དེ་ལ་གོནད་

འིགོགོ་ཅིགོ་མེད་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ང་ཚོོས་ཕྱོི་ལ་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུར་ཤུགོས་གོནནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ། 

བར་ལམ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ད་ལྟའི་ིགོནས་བབས་ལ་བལྟས་ན། ཐེའི་ེཝེན་རང་གོ་ིནང་ལ་རང་

དབང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། བར་སྐབས་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་

འིགྱུར་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ཐེའི་ེཝེན་སྤེབོས་པོ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་

པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་མང་གོཙོའོི་ིརང་བཞིནི་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་དང༌། ལས་

ཀ་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་དྲེང་བདེན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་གོང་འིཚོམ་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིམཐུན་པོའི་ིརྐྱེནེ་ཡནི་པོ་རདེ། མཐུན་པོའི་ི

རྐྱེེན་དེའིི་འིགོོ་ནས་བར་ལམ་ང་ཚོ་ོདང་ཐེའིེ་ཝེན་དབར་འིབྲེལ་

བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད། མ་གོཞིི་ད་ལྟ་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ཚུགོས་པོ་ཙོམ་རདེ། 

ད་ལྟ་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོསོ་རྣམ་དཔྱོདོ་ཟབ་

མའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེབས་ཤསེ་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཐེའི་ེ

ཝེན་གྱི་ིའིགྱུར་བ་དསེ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ང་ཚོརོ་ཁོ་ེཕེན་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

དང་། ཐེའི་ེཝེན་ལའིང་དགོ་ེམཚོན་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་

པོར་འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་



259
བདོ་པོ་དང་ཉི་ེཔོ་ོབྱུང་ན། ཐེའི་ེཝེན་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ་ས་རདེ། དཔོགོ་ཚོདོ་ང་ཚོསོ་ཁོངོ་ཚོརོ་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡདོ་པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེགོནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་

རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིསྐབས་འིགོལ་རྐྱེནེ་ད་ེའིདྲེ་ཕྲན་བུ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། 

ཆེ་ེས་ནས་ཐེབས་ལམ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་རྙེདེ་ཐུབ་ན། ཆུང་ཙོགོ་རགིོས་

ལ་ཐེབས་མཁོས་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕྱོནི་ན་ལགེོས་པོ་མདེ་དམ་བསམ་

པོ་འིདུགོ ད་ལྟའི་ིགོ་ོསྐབས་འིད་ིབཟུང་ནས་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉིསི་ཕྱོནི་

མཚོམས་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ན། གོནས་ཚུལ་

ཐེ་དད་རེད། ད་ལྟའིི་གོ་ོསྐབས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐེབས་ལམ་ཞིིགོ་བཙོལ་ཐུབ་ན་བསམ་

པོ་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེཡནི། ཞིབི་ཕྲ་གོ་ོབསྡུར་བྱེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ཅ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤརོ་དང་། བཟང་སྤྱིདོ་ཉིམས་

བརླགོ

ཚོོགོས་པོ་སོ་སོར་ངས་བོད་ཕྱོི་ནང་འིབྲེལ་བ་ཡོང་སྟངས་སྐོར་

སྔ་རྗེསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། བདོ་ཕྱོ་ིནང་འིགྲོ་ོའིངོ་བྱུང་རྗེསེ་ཕེར་འིགྲོ་ོ

མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིཁོོར་ཡུགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་མ་གོཏེོགོས། བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་འིདུགོ དེའིི་
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ཐེགོོ་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོགོ་ིམདེ་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ ཁོ་ས་བདོ་ལ་

འིགྲོོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང་བ་དེས་བོད་ནང་འིདི་ཁུལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིགྲོལེ་བཤད་གོང་ཐུབ་བརྒྱབ་པོ་ཡནི། བདོ་ནང་སྡེདོ་མཁོན་

ཚོསོ་འིད་ིཁུལ་ཡངོ་མཁོན་མང་པོ་ོའིདུགོ་ཀྱིང་འིགྲོལེ་བཤད་ད་ེའིདྲེ་

རྒྱགོ་མཁོན་མ་བྱུང་ཞིསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤད་བྱུང༌། འིདརི་

ཡདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་དང༌། ཚོགོོས་པོ་གོཞིན་དགོ་ཚོང་མས་སྤྱི་ིདནོ་

ལ་སེམས་ཁུར་ལེན་དགོོས། དཔོེར་ན། བར་ལམ་ང་ཚོོའིི་ཡིགོ་

ཆེ་གོསར་པོ་དེ་འིདྲེ་ཐེོན་ཡོད་པོ་ཚོོར་མང་ཚོོགོས་ནས་དོ་སྣང་

ཆེ་ེཙོམ་བྱེས་ཏེ་ེམགོ་ོའིཚོསོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིགོཅིགོ་བདོ་ནང་སློབེས་

ཐུབ་ན་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཐེེབས་ཀྱིི་རེད། ད་ོ

སྣང་མ་བྱེས་པོར་བསྡེད་ན་གོ་ོསྐབས་ཡདོ་པོ་ད་ེཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་པོ་

རེད། དེ་སྐོར་ཐེབས་ཤེས་བྱེ་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ། མང་ཚོོགོས་

ནས་བོད་སྤྱིི་དོན་ཐེོགོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་མདོར་ན་རྨི་ལམ་ཚུན་ཆེད་

གོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་མེད་ན་འིཕྲལ་སེལ་

སློོབ་གོསོ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ནའིང་སེམས་ནང་འིཇགོས་མི་ཐུབ་པོའིི་

འིཐུས་ཤརོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བོད་ནང་ཤེས་ཡོན་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་ཐེོགོ་ང་ཚོ་ོཕྱོི་ལ་ཡོད་པོ་

ཚོོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐེབས་ཤེས་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ། མ་གོཞིི་

བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལྟར། ད་
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དུང་སྤྱི་ིསྒོརེ་རམི་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བའི་ིནུས་པོ་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་

ནང་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་གོི་གོོམས་གོཤིས་དེ་དགོ་དེང་སང་

ཉིམས་གུད་འིགྲོོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་མཁོན་འིགོའི་ཤས་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ད་ེང་ཚོའོི་ིསྲིགོོ་རྩི་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ལ་ནང་པོའི་ི

ཆེསོ། དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ། གོཞིན་ཕེན་བྱེང་

ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ཞིསེ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་བཟང་པོ་ོདའེི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་དང་

མགིོ་ལྟསོ་སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་རང་བཞིནི་གྱིསི་འིཇགོས་ནས་ཡདོ་པོའི་ི

ཐུགོས་རྗེསེ་བདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་གོར་དང༌། རྒྱ་མ་ིསུ་དང་བསྡུར་ཡང་

སེམས་རྒྱུད་བཟང་བ་དང༌། ངང་རྒྱུད་རིང་བ། མི་གོཤིས་འིཇམ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རེད། དེ་ཤེས་ཡོན་གོཅིགོ་པུའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱུང་བ་

མནི་པོར་ཉིནི་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། 

མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས། མདོར་ན་སྒོོ་གོསུམ་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟང་

གོི་ཐེོགོ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་ན་ཤིན་ཏུ་

ཕེངས་པོ་ོཡནི། 

དཔོརེ་ན། ངས་བདོ་རང་དབང་བྱུང་མཚོམས་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་

མསི་སྨོནོ་རང་སྐྱིད་ཅིགོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན་

འིཛམ་གླིངི་སྤྱིིའིི་གུང་གོསེང་གོཏེོང་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རདེ། གྲོངོ་

ཁྱིརེ་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་སྡེདོ་མཁོན། བྲལེ་བས་ལུས་ལ་ངལ་དུབ་དང༌། 
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སམེས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། སམེས་ཁྲེལ་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་མཁོན་

ཚོ་ོབདུན་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤས་བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེ་དང༌། མཁོའི་རླུང་གོཙོང་

མ་དའེི་ིནང་གུང་གོསངེ་དུ་ཡངོ་ན། བདོ་པོའི་ིརང་གོཤསི་ཡ་རབས་

སྤྱིོད་བཟང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱིེད་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་སྤྲོོད་ཐུབ་ཀྱིི་

རདེ་ཅསེ་ངས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་བར་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཡང་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་རགིོས་ལ་དངེ་སང་འིཛམ་

གླིངི་ནང་གོཟུགོས་པོའོི་ིའིཕྲདོ་བསྟནེ་ཆེདེ། ཡ་ོགོའི་ིཉིམས་ལནེ་གྱི་ི

མིགོ་ལྟོས་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་གོ་ོསྐབས་ཀྱིང་ཡོང་གོི་རེད། དེ་ཚོོས་

བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར། འིཛམ་གླིིང་

སྤྱིི་ལ་བསམ་བློོའི་ིཞིི་བདེ་དང༌། ལུས་པོོའི་ིའིཕྲོད་བསྟེན་ཐེོགོ་ལ་

ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་དང་ཆེ་རྐྱེེན་ང་ཚོོར་ཡོད་པོ་རེད། 

བོད་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡ་རབས་སྤྱིོད་

བཟང་གོི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་གོིས་མདོར་ན་སྲིོགོ་ཆེགོས་གྲོོགོ་

སྦུར་ཚུན་ཆེད་ལའིང་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་ིས་ཁུལ་རྣམས་

དང༌། ད་ེབཞིནི་སགོོ་པོ་ོཕྱོ་ིནང་དང༌། རྒྱ་མ་ིརང་གོ་ིནང་ལའིང་ཕེན་

ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་རྒྱུན་དུ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ་ན་ཡང༌། བདོ་

པོ་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ནང་ལ་ང་ཚོོའིི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱིོད་ཀྱིི་གོོམས་

གོཤིས་སྔར་ཡོད་རིམ་པོས་ཉིམས་བརླགོ་ཕྱོིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ད་ེགོང་ཞིགིོ་ཆེགོས་སངོ་བསམ་པོའི་ིསམེས་
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ནང་དངངས་སྐྲགོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཉིེ་བའིི་ཆེར་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་རྣམས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། མི་

རགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་ཧ་ལས་པོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་ལྟསོ་འིགོསོ་

པོའིམ། སྤྱིི་ཚོགོོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཛ་དྲེགོ་གོི་འིགོོ་བསྡེད་པོའིི་

ཤུགོས་རྐྱེནེ་གོང་ལྟར། བདོ་མའིི་ིབཟང་པོའོི་ིརང་གོཤསི་ཉིམས་

ཞིན་དུ་ཕྱོནི་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ། ར་ེཟུང་གོསི་ཕྲན་བུའི་ིའིགྲོགིོས་མ་

འིགྲོགིོས་ལ་ལམ་སངེ་གྲོ་ིརྒྱགོ་རསེ་བྱེདེ་མཁོན་འིགོའི་ཤས་བྱུང་བ་

རདེ། བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་འིགོའི་ཤས་ཀྱིསི་ད་ལྟ་རྒྱ་མསི་མནན་

ནས་བསྡེད་པོ་ལས། རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་སུ་ནང་འིཁྲུགོ་

གོསདོ་རསེ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་མ་ིཡངོ་ངམ་ཞིསེ་སམེས་ཁྲེལ་བྱེས་ནས་

ཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངས་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

བར་ལམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དུས། ང་རང་ཡང་བློ་ོདགོོས་སྐྱ་ེ

དགོསོ་པོ་བྱུང༌། 

ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་མི་རིགོས་གོཞིན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་དང་འིདྲེ་

གོི་མེད་ཅེས་ཁོའིི་རྩིེ་མ་ོལ་འིཁྱིེར་ནས་ཤོད་པོའིི་རྨང་གོཞིི་ནི། ང་

ཚོོས་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེས་ཀུན་ནས་བློངས་ཏེེ་

རང་དབང་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རང་གོཞིན་གོཉིིས་ཕེན་གྱིི་བྱེ་བ་འིདི་

ཡིན། དེ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་བོད་པོའིི་རང་གོཤིས་ཡ་རབས་སྤྱིོད་

བཟང་ཟེར་བ་དེར་ཐུགོ་ཡོད། སྤྱིིར་བཏེང་རང་གོཞིན་ཚོང་མ་
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ཉིནོ་མངོས་དུགོ་གོསུམ་གྱི་ིགོཞིན་དབང་ཅན་ཡནི་ན་ཡང༌། ཆེསེ་

རགོས་པོའི་ིདུགོ་གོསུམ་གྱི་ིགོཞིན་དབང་དུ་གྱུར་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་

ཡིན་ན་ང་ཚོོར་རང་དབང་བྱུང་རུང་ཧ་ལས་རྒྱུ་དང༌། ངོ་མཚོར་

ཆེེ་རྒྱུ་མེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེར་འིཐུས་ཤོར་འིགྲོ་ོགོི་འིདུགོ་དང་

མི་འིདུགོ འིཐུས་ཤོར་འིགྲོོ་གོི་འིདུགོ་ན། འིཐུས་ཤོར་དེ་ཕྱོོགོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲོ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྔོན་མ་ནས་བློ་མ་ཚོོས་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཐེོགོ་གོསུང་ཆེོས་གོནང་རྒྱུའིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་གོཅིགོ་པུས་འིདང་གོི་ཡོད་བཟ་ོ

མ་ིའིདུགོ སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཡ་རབས་

ཀྱི་ིགོམོས་གོཤསི་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། དགོ་ེརྒན་

ཚོོས་ཀྱིང་སློོབ་ཚོན་འིཁྲེིད་པོ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར། སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་

སྤྱིདོ་ལམ་ཐེགོོ་ནས་ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་

འིཇགོས་ཐེབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ཚོགིོ་སྐམ་པོའོི་ིང་ོསྤྲོདོ་ཙོམ་

གྱིིས་ཡོང་ཐེབས་མེད། དེ་ཚོོའིི་སྐོར་ཛ་དྲེགོ་གོལ་ཆེེར་བརྩིིས་ཏེེ་

འིབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་གོོ་བསྡུར་བསམ་གོཞིིགོས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་འིདི་སྤྱིི་ཚོོགོས་གོཞིན་དགོ་དང་

འིདྲེ་བར་མ་རབས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབས་འིཚོ་ོབ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་ཚོའོི་ིདགོསོ་

དོན་གོཏེོར་བ་རེད། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས། མངནོ་གོསལ་དདོ་པོའོི་ིའིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་ཚོར་ན་ཕྱོསི་དྲེགོས་
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པོ་རདེ། ར་ིལུགོ་པོ་ཐེགོ་པོས་མ་འིདུམ་པོའི་ིདཔོ་ེལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་

སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེསྐརོ་ངས་རྟགོ་ཏུ་སྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 

ཆེ༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། རབ་བྱུང་སྡེམོ་

གོཙོང་།

ང་ཚོའོི་ིབདོ་སྤྱིའིི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབདོ་ཆེགོས་འིཇགིོ་ལ་ཐུགོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་རདེ་ཅསེ་ངས་བཤད་བཞིནི་པོ་འིད་ིཧམ་རྫུན་མནི་པོའི་ི

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རེད། ངས་འིཛམ་གླིིང་ནང་འིབོད་སྐུལ་

དེ་ལྟར་བྱེས་པོ་བཞིིན། ང་ཚོ་ོབོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཡོད་པོ་འིདིར་སེམས་ཁུར་བློངས་ཏེེ་ལས་

འིགུལ་གོང་ཐུབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་མིན་རྒྱ་གོར་ནང་བོད་

མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཚོོས་ལས་འིགུལ་གོསར་པོ་གོང་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་

མ་ིའིདུགོ་པོས། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ཧམ་རྫུན་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་

པོ་དྲེན་སྲིིད། བདོ་ནང་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་ཡདོ་རྣམས་

བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོང་མས་རྟགོོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་བློའོི་ི

ནང་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། སེམས་ཁུར་བསྐྱེད་ནས་ཐེབས་ཤེས་

ལས་འིགུལ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོནད་དོན་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད་དམ་

བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། 

དངེ་སང་བདོ་ནས་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྒྱ་གོར་དུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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ད་ེདགོ་གོ་ིཁྲེདོ་ནས་ཕེལ་ཆེ་ེབ་བདོ་ནང་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་ཏེེ་རྒྱ་མིས་བཙོོན་ལ་བཅུགོ་པོའིམ། རྒྱ་མིས་ནགོ་

ཐེགིོ་བཀདོ་ད་ེལས་ཀ་ནས་ཕུད་པོ་སགོོས་ཉིནེ་ཁོ་ཡདོ་པོ་ད་ེརགིོས་

རདེ། ཁོངོ་ཚོརོ་ང་ཚོསོ་དགོའི་བསུ་ཞུ་འིསོ་པོ་རདེ། ཡང་ད་ེམནི་

འིགོའི་ཤས་རྒྱ་གོར་ནང་དཔོ་ེཆེ་བལྟས་ནས་ནམ་འིཕེང་གོཅདོ་ཐུབ་

པོ་ཡང་མ་བྱུང༌། བོད་ནང་གྲོོང་གོསེབ་ཁུལ་འིགོའི་ཤས་ལ་བུད་

མེད་མང་བ་དང༌། སྐྱེས་པོ་ཉུང་བ་ཆེགོས། གྲོོང་སྡེེ་འིགོའི་ཤས་

སྟངོ་འིགྲོ་ོམཁོན་ད་ེའིདྲེ་ར་ེཟུང་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ་པོས་ད་ེརགིོས་ཉིནེ་

ཁོ་རདེ། བདོ་ནང་མ་ིགོཅགིོ་ཡནི་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིས་ཆེ་ཟནི་ནས་སྡེདོ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

སྤྱིིར་བཏེང་ཆེོས་བྱེེད་པོ་ལ་སེར་སྐྱ་ཕེོ་མོའི་ིདབྱེེ་བ་མེད་ན་ཡང༌། 

སརེ་མ་ོབ་སྡེམོ་གོཙོང་ཡནི་ན་ཆེསོ་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་རླབས་ཆེ་ེབའི་ི

དགོོས་པོ་ཡོད་སྟབས། སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཉིིད་ཀྱིང་ཁྱིིམ་

སྤེངས་ཏེ་ེརབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་པོ་རདེ། ད་ེན་ིརླབས་ཆེནེ་ཡང་

དགོ་པོ་རདེ། ཡནི་ནའིང་སྤུས་མ་དགོ་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ན་དསེ་སྟནོ་

པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་དང༌། སྟོན་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་གོང་ལ་འིགྲོོ་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་སྐོར་ངས་བོད་པོའིི་སྤྱིི་

ཚོགོོས་ནང་དགོ་ེསྐྱནོ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེལ་འིགོའི་ཤས་ཀྱིསི་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ད་ེའིདྲེ་རང་གོསུང་རྒྱུ་ཨེ་ེཡདོ་ཞིསེ་བསམ་འིཆེར་



267
ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལ་ང་ཚོའོི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོསྣང་བ་དགོ་ནས་ཕྱོནི་ཏེ་ེནམ་ཞིགིོ་སྐྱནོ་ཆེནེ་

པོ་ོལྷགོས་ན་མི་འིགྲོིགོས་པོས་གོནད་འིགོགོ་ཞིིགོ་མེད་དམ་སྙམ་

པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་ནང་གྲྭ་པོ་བསློབ་པོ་རྒན་

པོ་ཚོོའིི་ནང་ཐེར་པོ་དོན་གོཉིེར་བྱེེད་མཁོན་རིགོས་གོཅིགོ་ཡོད་ན་

མ་གོཏེགོོས། གོཞིནོ་པོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཨེ་ེཡདོ་བསམ་

པོ་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་དགོནོ་པོར་བཅུགོ་བཞིགོ་ན་འིཕྲལ་སེལ་ལྟ་ོགོསོ་

འིགྲོགིོས་པོ་དང༌། ཤསེ་ཡནོ་ཕྲན་བུ་འིཇགོས་འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་

པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་མེད་དམ། དེ་ཚོོའིི་གྲོས་སློོབ་གྲྭར་ཞུགོས་པོ་

ལགེོས། ང་ཚོརོ་སློབོ་གྲྭའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིབདོ་སློབོ་

འིཛནི་སྐྱངོ་ཚོགོོས་པོ་དང༌། ཤསེ་རགིོས་ལས་ཁུངས། བདོ་ཁྱིམི་

བཅས་ནས་ཐེབས་ཤསེ་གོང་ཡངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། སྒོརེ་པོ་ར་ེ

ཟུང་ནས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིནང་སློབོ་

སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུར་ཤུགོས་རྒྱགོ་ཐུབ་ན་ལེགོས། 

ང་ཚོ་ོལྔ་དྲུགོ་ནས་བོད་ནང་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་མཛད་སྒོོས་གྲོོད་པོ་

རྒྱགོ་བསྡེད་ཡདོ། དངེ་སང་མ་ིཐུགོ་འིཕྲད་སྐབས་ལ་ཤདོ་དགོསོ་

པོ་དེ་ཁོ་གོསལ་གོཏེིང་གོསལ་བྱེས་ཏེེ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད། འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོབྱེས་ན་དུས་ཚོོད་ཆུད་ཟོས་རེད། དེ་ནི་རང་གོིས་རང་ལ་མགོ་ོ

སྐརོ་གོཏེངོ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལས་ཡགོ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ངས་
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གྲོོས་ཚོོགོས་ཐེོགོ་ལ་གོང་ས་གོང་ནས་ཆེ་བསྡུ་ཡ་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་

ཞུས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ་ན་དགོངོས་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། བཀྲ་ཤསི་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༣༠ ཉིནི་

དཔོལ་འིབྱེརོ་བཀའི་བློནོ་དང་། སྡེ་ེཚོན་ཁོགོ་གོ་ི

འིགོན་འིཛནི་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཔོལ་འིབྱེོར་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། བཙོན་བཟུང་གོ་ི

དཀའི་རྙེགོོ

ཚོང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། བར་ལམ་དཔོལ་འིབྱེོར་

གྱིི་སྡེེ་ཚོན་ཁོགོ་ནས་ང་རང་ཚོོའིི་མ་རྩིར་གོཞིིགོས་པོའིི་ཐེབས་

ཤསེ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་ཟརེ་དགོསོ། སྔནོ་མ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་དང༌། 

དེ་ཚོོའིི་སྐབས་ལ་ལྕིགོས་མདོང་བཟ་ོགྲྭ་དང༌། ཤོགོ་བུའིི་བཟ་ོགྲྭ་

བཙུགོས་ཏེ་ེདཔོལ་འིབྱེརོ་འིདུ་འིགོདོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེས་པོ་རྣམས་གྲོ་

མ་འིགྲོགིོས་དནོ་ཏེ་ེའིཐུས་སྒོ་ོཚོང་བ་བྱུང་མདེ། དངེ་སང་ལས་ཀ་

ཙོགོ་ཙོགིོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ཁོ་ེའིབབ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བཟ་ོཐུབ་

ཀྱི་ིཡདོ། གོཙོ་ོབ་ོཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་ས་གོནས་

ས་ཐེོགོ་ལ་ཚོང་མས་སམེས་ཁུར་བློངས། ངལ་བ་ཁྱིད་བསད་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་པོས། ཁྱིདེ་

རང་ཚོ་ོཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོབརྒྱུད་ད་ེ

ས་གོནས་སོ་སོར་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་ཚོང་མའིི་ལགོ་པོ་འིགྲོིམས་པོའིི་འིགོོ་ནས་ཁོེ་འིབབ་ཡོང་
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གོ་ིཡདོ་སྟབས་ཁོངོ་ཚོ་ོཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི། 

ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་དངུལ་མདེ་ན་བྱེདེ་ཐེབས་

མདེ། ད་ལྟ་ངས་བརྩིད་དཔྱོདོ་བྱེས་པོ་བཞིནི། ང་རང་ཚོསོ་འིཆེར་

ཅན་ལ་ཆེགོོ་ཤསེ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིསྡེདོ་པོར་མུ་མཐུད་ད་ེཡར་རྒྱས་འིགྲོ་ོ

ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང༌། མ་ིཚོའོི་ིས་ནས་སློབོ་སྟནོ་འིདྲེ་བློངས། 

དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤེས་མུ་མཐུད་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྡུགོ་ཏུ་མ་

སངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོལ་འིབྱེརོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ི

ལས་རགིོས་མང་པོའོི་ིནང་ལ་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བསྟདོ་བསྔགོས་

བྱེས། མཇུགོ་ཏུ་ཨེ་ཁོ་བསྟདོ་བསྔགོས་སྔ་དྲེགོས་སངོ་ཟརེ་བ་ཡངོ་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེགྲོས་སུ་མ་སངོ་བར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོ་དང༌། ཤསེ་རིགོ 

འིཕྲོད་བསྟེན། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་མཚོོན་པོའིི་ལས་རགིོས་རྣམ་པོ་འིདྲེ་

མིན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་ཐེམས་ཅད་བབས་ས་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱིི་པོའིི་

དནོ་དགོ་ལ་བབས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྤྱི་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་

ཡངོས་རྫགོོས་དངསོ་གོནས་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་སྙངི་མ་འིདདོ་པོ་

ཞིགིོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེལ་ཕྱོ་ིནས་

འིབདོ་སྐུལ་དང༌། སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་མདེ། མ་ིསུ་ཡནི་རུང་

དཔོནོ་པོ་ོརྒྱ་མསི་བྱེས་ནས་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོར་
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ཅན་དུ་དཔོནོ་པོ་ོརྒྱ་མསི་བྱེས་ནས་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་བད་ེསྐྱདི་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་འིགྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིརནི་གོངོ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་

ཆེགོོ་ཀྱིང་། ད་ེཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

ང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཆུ་རྒྱུས་རྩི་བ་ནས་མེད་མཁོན་གྱིི་མི་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་སྟེ་ཐེ་ན་བོད་པོའིི་ཟ་སྟངས། འིཐུང་སྟངས། 

འིགྲོ་ོསྟངས་ཡན་ཆེད་ཁོངོ་ཚོའོི་ིམཛུབ་སྟནོ་འིགོོ་ལ་འིགྲོ་ོདགོསོ་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས། དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རན་གྱིི་མེད་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པོའིི་ཕྱོོགོས་ནས་རྣམ་འིགྱུར་ཅུང་ཟད་

ཅིགོ་ཐེོན་ན་དེ་ཁྲེིམས་འིགོལ་དང༌། ནགོ་ཉིེས་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་

ཟེར་བ་དེ་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་

སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང༌། བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་

ན་འིགྲོགིོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་མཁོན་སུ་ཡང་ཡངོ་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

རྒྱ་མསི་ང་ཚོའོི་ིསྒོང་ལ་འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་ཟསོ་ཀྱིསི་ཐུབ་ཚོདོ་བཤད་

བྱུང་བསམ་པོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་ོ

འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་པོ་སྐད་འིབོད་བྱེེད་པོ་དང༌། ཁོ་བདེ་པོོའི་ི

སྟོང་བཤད་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲོིགོས་པོར་ལས་རིགོས་རྣམ་གྲོངས་

མང་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ནུས་པོ་འིདནོ་དགོསོ། 

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོདཔོལ་འིབྱེརོ་འིདུ་འིགོདོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཡནི་

སྟབས། བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ཆེེ་ས་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་
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ནུས་པོ་སྤུངས་ས་དའེི་ིསྒོང་ལ་སྤུངས་དགོསོ། ད་ལྟ་བར་ཚོང་མས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་དང༌། གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཤསེ་སངོ་ངམ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢༨ ཉིནི། 

སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཕེན་ནུས་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ི

བདནེ་རྒྱབ།

ད་ེརངི་འིདརི་གྲོསོ་ཚོགོོས་སར་གོནས་ཚུལ་ཙོགོ་ཙོགིོ་ཁོ་ཤས་ཞུས་

ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། མ་གོཞིི་ཚོང་མས་མཁྱིེན་མཁྱིེན་པོ་ཤ་སྟགོ་

རེད། འིདས་པོའིི་མི་ལོ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་ལ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་

ཐེགོོ་ང་རང་ཚོརོ་ཐེབོ་ཐེང་ཡདོ་པོའི་ིརང་དབང་སློར་གོཡ་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ི

ལས་འིགུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིནི་པོ་དའེི་ིནང་ཚོན་

གོཅིགོ མང་གོཙོོའིི་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་ཐེོགོ་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་ཐེབས་རབ་དང་

རིམ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད། དེའིི་ནང་ནས་གྲོོས་ཚོོགོས་འིདི་

གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཡིན་སྟབས་ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། འིདརི་ཚོོགོས་མ་ིཁོ་ཤས་གོསར་པོ་

ཕེབེས་ཡདོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོང་ོད་ེདགོ་ལ་ཕྱོ་ིམིགོ་ཞིགིོ་བལྟ་དུས། 

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་ཡོད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྟེང་ང་ས་གོནས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་སུ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཁྱིེན་མཁོན་ཕེལ་མ་ོཆེེས་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་
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བ་རྣམས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་གོི་བཙོན་བྱེོལ་བ་མང་པོོའི་ི

ནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་གོངོ་བུའི་ི

ནུས་པོ་ཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ།

མངནོ་གོསལ་དདོ་ཤསོ་ཤགིོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང༌། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིགོངོ་བུ་གོཅགིོ་

གྱུར་གྱིིས་ནུས་པོ་འིདི་སྣང་མེད་དུ་བཞིགོ་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་

གྱུར་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་དསེ་གོང་ཞིགིོ་གོསལ་པོ་ོམཚོནོ་

གྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་

ཐེོགོ་ནས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དུ་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་

འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཕེན་ནུས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམཚོནོ་གྱི་ིཡདོ། ད་ེང་ཚོརོ་སྤེབོས་པོ་

སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

གོཉིིས་ནས་བོད་པོའིི་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིཞི་ིབདའེི་ིརགིོ་གོཞུང་དང་འིབྲལེ་

བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་བསྐྲུན་ཆེེད་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་

བས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་ཡོད། དེའིི་

ཐེོགོ་ནས་བོད་པོར་ཤ་ཚོ་སློེབས་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད། 

ད་ལྟ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོར་ཤ་ཚོ་
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སློེབས་མཁོན་དེ་རྣམས་རིམ་པོས་བོད་རང་དབང་རང་བཙོན་གྱིི་

འིཐེབ་རྩིདོ་ཐེགོོ་ལའིང་ཤ་ཚོ་སློབེས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་

གྱིསི་སྤྱིརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་

མཁོན་གྱི་ིམང་ཚོགོོས་ཁྲེདོ་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤདོ་མཁོན་ཇ་ེ

མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲོོ་བ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་

ཐེོགོ་ལ་ཤ་ཚོ་དང་སེམས་ཁུར་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཇེ་མང་དུ་འིགྲོོ་

བཞིནི་པོ་རདེ། མང་ཚོོགོས་ནང་བདོ་དནོ་ལ་ཤ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་

གྱིི་བསམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་གོསར་འིགྱུར་

ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་ཡང་བོད་དོན་ཡང་ཡང་ཐེོན་ཏེེ་བོད་པོའིི་བདེན་

དོན་མང་ཆེེ་བས་ཤེས་རྟོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་

རྐྱེེན་གྱིིས་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་གྲོོས་ཚོོགོས་

ནང་བདོ་པོའི་ིསྐརོ་ལ་གྲོསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་རྒྱུ་དང༌། གོཏེམ་གླིངེ་བྱེདེ་

མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད། དེས་སྲིིད་གོཞུང་ས་ོསོའི་ིནང་དུའིང་ཤུགོས་

རྐྱེནེ་ཞིགིོ་ཐེབེས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་ན་ད་

ལྟ་ཕེན་ཆེད་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་དངསོ་

གོནས་གྲུབ་འིབྲས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཐེོན་ཡོད། འིདི་ནི་ང་ཚོོ་སྤྱིི་

དང༌། ཐུན་མོང་གོི་ནུས་ཤུགོས་ཐེོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་

བརྟནེ། ད་ེརངི་གྲོསོ་ཚོགོོས་ལ་ཕེབེས་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་རྣམ་པོ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་འིཛིན་སྐྱོང་ཁོོངས་ཀྱིི་བཀའི་བློོན་རྣམ་པོ་དང༌། བོད་སྤྱིི་

པོའིི་དོན་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་སོ་སོའི་ིནུས་པོ་གོང་ཡོད་
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བཏེོན་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་རྣམས་

ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ། 

ཁོ༽ བཀའི་སྤྱི་ིབསྐ་ོགོཞིགོ་དང་། ཞུ་སྒོའོི་ིལམ་སྟནོ།

ངའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་མ་ིགོཞིན་ལའིང་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར། ད་ལྟའི་ིབདོ་

ནང་གོ་ིགོནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཧ་ལམ་ར་ེབ་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ཡིན་ནའིང༌། འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་

བདོ་དནོ་ལ་ར་ེབ་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སློབེས་ཡདོ་

སྟབས། ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་བ་རྣམས་མ་རྩིར་

བཞིགོ་ན། ད་དུང་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ནུས་པོ་བསྐྱེད་དེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་

དགོསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ སྤྱི་ིཡངོས་ཚོང་མས་སྔར་

བཞིནི་ཐུགོས་ཁུར་ཆེ་ེབསྐྱདེ་དང༌། རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་ནུས་པོ་

འིདོན་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེདང་འིབྲལེ་ནས་ད་དུང་འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ཡནི་ཡང་

རུང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཐེོགོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། ང་

ཚོོས་ད་དུང་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིིན་བྱེེད་ཀྱིིན་ལ་ཉིམས་མྱོོང་གོསོགོ་

གོིན་གོསོགོ་གོིན་བྱེས་ནས་ལས་དོན་ཚོགོས་ཚུད་དུ་གོཏེོང་རྒྱུ་

དང༌། སྣོན་འིཕྲི་བསྒྱུར་བཅོས་གོང་ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་ཚོ་ོ

ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིདགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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ལྷགོ་པོར་དུ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིཛནི་སྐྱངོ་སྡེ་ེཚོན་ཁོངོས་རྩི་བའི་ིལྷགོ་

བསམ་ཡདོ་ཀྱིང་། བདོ་པོའི་ིགོཤསི་ཀར་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མ་

བྱུང་ན་ཕྲན་བུའི་ིཉིནི་འིགྱིངས་ཞིགོ་ཕུད་དང༌། སྤྱི་ིམ་སྤེམོ་ལ་ལུས་

འིགྲོ་ོམཁོན་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་ཆེགོོ་ཤསེ་བྱེས་ནས་

བསྡེད་པོས་འིགྲོིགོས་ཐེབས་རྩི་བ་ནས་མེད་པོས་ད་དུང་ཚོགོས་

ཚུད་དུ་དང༌། ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཐེོན་ཆེེད་བྱེེད་ཐེབས་གོང་ཡོད་

ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

ཐེབས་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ལྟ་སྤྱིི་འིཐུས་ལས་དུས་འིདིའིི་ས་ནས་མ་འིངོས་པོར་འིཐུས་མི་

ཡོང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོར་དང༌། འིཐུས་མི་འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་

སྐོར་སོགོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས་པོའིི་དགོེ་སྐྱོན་

གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་ལ་གོཞིིགོས་ནས་བསྣོན་འིཕྲི་བསྒྱུར་བཅོས་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་སོགོས་རིམ་པོས་གོ་ོབསྡུར་གོནང་རྒྱུ་མེད་དམ། 

ད་ེབཞིནི་བཀའི་བློནོ་བསྐ་ོཕྱོགོོས་ད་བར་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་

ལ་གོཞིགིོས་ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཕྱོནི་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་

དུང་མང་གོཙོོའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ལགོ་ལེན་འིཕེེལ་ཐེབས་

བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ད་རེས་ཀྱིི་གྲོོས་ཚོོགོས་འིདིའིི་

སྟེང་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར། རིམ་པོས་གོོ་བསྡུར་བྱེས་ནས་

བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེངོ་དགོསོ་གོང་འིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིསྐརོ་ལ་དགོངོས་
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པོ་བཞིསེ་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིསྐརོ་གོནས་སྟངས་ཞུ་

རྒྱུ་གོཅིགོ་ད་ེཡནི། 

གོ༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། གོཉིསི་སྨོན་གྱི་ིལམ་

བུ།

དེ་ནས་གོཉིིས་པོ། བོད་དོན་དཀའི་རྙེོགོ་སེལ་ཐེབས་སྐོར་ལ་མ་

གོཞི་ིཚོང་མས་ཞིབི་ཕྲ་མཁྱིནེ་གོསལ་རདེ། ཡནི་ནའིང་ངས་གྲོསོ་

ཚོགོོས་ལྷན་རྒྱས་ལ་གོཅགིོ་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། ཁོ་སང་

གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་སྐབས་བཤད་པོ་བཞིིན། ད་ལྟ་ཕེན་

འིདས་པོའིི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཙོམ་རིང་ཐེབས་ཤེས་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོ་

ཞིགིོ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་ེཚོ་ོབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཞིིགོ་

གོི་ཐེོགོ་ནས་བྱེས་ཡོད་མེད་ལ་ང་ཐེེ་ཚོོམ་འིདུགོ་སྟེ། ཡིན་ནའིང་

ཐེབས་ཤེས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབོ་དེ་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་བའིི་

ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེསྐྱབོ་པོའི་ིཐེབས་ཤསེ་ཛ་དྲེགོ་

གོསི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། དའེི་ིདནོ་དུ་དབུ་མའི་ི

ལམ་བརྒྱུད་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་མཉིམ་དུ་བོད་དོན་དཀའི་

རྙེོགོ་སེལ་ཐེབས་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོ་ོ
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སྐབས་འིགོོ་ཚུགོས་ཐུབ་མེད་པོས་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེོན་པོར་ངོས་

འིཛིན་གྱིི་ཡོད། གོཉིིས་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་ཡོང་བཞིིན་

པོ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་དེའིི་ཐེོགོ་ལའིང་ཕེན་

ཐེོགོས་གོང་ཡང་མ་བྱུང་བར་རྒྱ་མི་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བཞིིན་

པོ་དང༌། དམ་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོབཞིིན་པོ་

དང༌། ཁོོར་ཡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོོ་བཞིིན་པོ་རེད། 

དེས་མ་ཚོད་སྡུགོ་ཤོས་ཤིགོ་ལ་བོད་ལོའི་ིལོ་གོསར་གྱིི་སྔོན་དུ་

བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཁོགོ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཤདོ་སྟངས་ལ། 

བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཅསེ་དབུ་འིཁྲེདི་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིལངས་ཕྱོགོོས་ད་ེསྐརོ་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་དང་ཐེད་ཀར་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་འིགོོ་

ནས། རགིོས་ཁོ་ཤས་ཕྲན་བུའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ི

རྣམ་པོ་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོ་ོབྱུང༌། དེ་གོ་ོ

དུས་ཛ་དྲེགོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་སངོ༌། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་

མ་ིཚོའོི་ིལས་འིགོན་གོཙོ་ོབ་ོན།ི བདོ་ནང་དུ་བསྡེད་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་གོ་ིའིགྲོན་ཟླ་བྲལ་བའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེམ་ཆེགོ་པོར་

ཆེ་ཐེམས་ཅད་ནས་དའེི་ིཐེགོོ་སྨོན་ཐེབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། བདོ་ནང་

གོ་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ལ་འིགོལ་རྐྱེནེ་ཐེབེས་ན་རྩི་བ་ནས་མ་

འིགྲོིགོས་པོ་རདེ། ད་ེརྣམས་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་རདེ། 
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ང༽ གོཉིསི་སྨོན་གྱི་ིབཞིདེ་དགོངོས་དང་། དགོ་ེསྐྱནོ་གྱི་ི

བསམ་ཚུལ།

ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཙོམ་རིང་དབུ་མའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་

ཐེབས་ལམ་ལ་བསམ་འིཆེར་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། བསམ་འིཆེར་

ད་ེརྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་ལ། བསམ་འིཆེར་ད་ེརྣམས་ལ་དགོའི་

བསུ་ཞུ་ཡོད། བསམ་འིཆེར་ཇི་ཙོམ་མང་བ་ཡོད་ན་དེ་ཙོམ་གྱིིས་

ང་རང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བརྡེར་ཤ་ཆེདོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་རང་

གོ་ིསྲིདི་བྱུས་སམ། ཐེབས་ལམ་བསྟནེ་ཕྱོགོོས་དའེི་ིཐེད་ལའིང་རྒྱུ་

མཚོན་ཞིིགོ་ཡདོ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པོའི་ིརྒྱུ་

མཚོན་ཡདོ་པོར་བརྟནེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིརྒྱ་ནགོ་ཐེགོོ་ལ་

མཁོས་པོ་ཡནི་ཟརེ་མཁོན་ཚོ་ོདང༌། ཚོངོ་འིབྲལེ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་

ལ་སོགོས་པོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་བགོ་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་མཁོན་གྱིི་རྒྱལ་

ཁོབ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ངའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་

བད་ེཔོ་ོཆེགོས་ཏེ་ེའིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་ནས་ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཡངོ་བ་ལ་ཕེན་ཆེ་ཏེན་ཏེན་བྱུང་ཡདོ། ལ་ོནས་ལ་ོམཐུད་འིཛམ་བུ་

གླིངི་དུ་ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ཡནི་

ནའིང་བོད་ནང་ཛ་དྲེགོ་གོི་ཉིེན་ཁོར་ཕེན་ཐེོགོས་མ་བྱུང་བ་དང༌། 

ལྷགོ་པོར་དུ་བདོ་རགིོས་ར་ེཟུང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུའི་ིཤུགོས་

རྐྱེེན་ཐེེབས་ཀྱིི་ཡོད་ན། ངའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་མ་འིདང་པོ་ལྟ་བུ་ང་
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རང་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ཡང་ཕྲན་བུའིི་ཐེ་ེཚོམོ་སྐྱསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་སེལ་བའིི་དགོོས་པོ་དེ་མ་འིགྲུབ་ན་ཡང༌། 

ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་རྒྱུའིི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཡོད་

པོ་རདེ། འིཕྲལ་གྱི་ིཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་པོ་འིདྲེ་

འིདྲེ་ལ། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་རྒྱུའི་ིསམེས་ཤུགོས་ལ་

འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་ན། ད་ེགྱིངོ་ཞིགིོ་ཆེགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་

ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་ལ་རིགོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་མང་པོ་ོ

ཐེབོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། རགིོས་གོཅགིོ་ནས་དཀའི་ངལ་གོསར་པོ་འིཕྲད་ཀྱི་ི

ཡདོ། སྔནོ་མ་ནས་ངས་མཐེར་ཐུགོ་གོ་ིཐེགོ་གོཅདོ་མ་ིམང་གོསི་བྱེདེ་

དགོསོ་ཞིསེ་བཤད་པོ་བཞིནི། ད་ཆེ་མ་ིམང་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་ནས་

མང་མསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་དརེ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས། ཐེགོ་

གོཅདོ་ད་ེབཞིནི་སྲིདི་བྱུས་སུ་བཟུང་ན་ཡགོ་ཉིསེ་དགོའི་སྡུགོ་གོང་

ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ནའིང་འིགྱིདོ་པོ་གོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ང་རང་

ཚོ་ོཚོང་མ་མང་མསོ་ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱེས་

ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་ན་འིགྱིདོ་པོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ི

འིདུགོ མ་ིམང་རྣམས་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་རྒྱུ་དང༌། བསམ་ཚུལ་གོང་

ཡོད་བསྡུ་རྒྱུའིི་ཐེད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་དུ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལས་སློ་

པོ་ོརེད། བོད་ནང་ལ་ཡོངས་གྲོགོས་བྱེས་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་

མ་ིཐུབ་ཀྱིང་། བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གོནད་ཡདོ་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེནས་བསམ་
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ཚུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། དུས་ཡུན་ཕྲན་བུ་

འིགོརོ་སྲིདི། ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་ན་འིགྱིདོ་པོ་མདེ་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི། 

ཁོ་སྔནོ་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིགོསུང་བཤད་ཐེགོོ་བརྗེདོ་དགོསོ་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ད་ེལྟར་ཡནི། ད་ཆེ་དུས་ཚོདོ་ལམ་སངེ་ཐེགོ་བཅད་

ནས་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་། དུས་ཚོོད་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་གོི་

མཚོམས་ལ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང༌། བསྡུ་སྟངས་ད་ེ

ཡང་ང་ཚོོས་ཐེབས་ལམ་བསྟེན་ཕྱོོགོས་འིདྲེ་མིན་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

པོ་རྣམས་མི་མང་ལ་གོསལ་བཤད་བྱེས། ཐེབས་ལམ་བསྟེན་

ཕྱོོགོས་ཐེོགོ་ལ་དགོེ་དང་སྐྱོན། དཀའི་ངལ་གོང་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་

གྲོས་གོསལ་བཤད་བགྲོོ་གླིེང་དང༌། ནང་བསྡུར་ཞིིབ་ཕྲ་བྱེ་རྒྱུར་

དུས་ཚོདོ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཟླ་བ་ཁོ་ཤས་སམ། ཟླ་དྲུགོ་གོམ། ལ་ོགོཅིགོ་

ཙོམ་བཞིགོ་ནས་མང་ཚོགོོས་ཁྲེདོ་དུ་གོནས་ཚུལ་མགོ་ོའིཚོསོ་ངསེ་

བྱེས། གོཡམ་རྒྱུགོས་མ་ཡནི་པོར་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརྟོགོས་

པོའིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚོོའིི་ཐེབས་ལམ་བསྟེན་ཕྱོོགོས་མང་མོས་འིསོ་

བསྡུ་བྱེས། ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་ན་བསམ་པོའི་ི

བསམ་ཚུལ་ད་ེཡནི། 

ད་ལྟ་དུས་ཚོོད་གོཏེན་འིཁོེལ་མེད་ཀྱིང༌། བྱེེད་ཕྱོོགོས་དེ་ལྟར་བྱེ་

རྒྱུར་བརྟེན། གྲོོས་ཚོོགོས་འིཚོོགོས་བཞིིན་པོའིི་སྐབས་ཙོམ་མ་
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ཟད། དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང༌། སེམས་ཁུར་གྱིི་

ཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་དྲེན་པོ་

དང༌། ལགོ་ལེན་བཀལ་བཞིིན་པོའིི་ཐེབས་ཤེས་འིདི་རིགོས་མིན་

པོའིི་ཐེབས་ལམ་གོསར་པོའིི་བློོ་གྲོོས་གོང་ཡོད་འིདོན་དགོོས། 

གྲོོས་ཚོོགོས་འིཐུས་མི་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་བོད་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡིན་རུང༌། བོད་པོའིི་གྲོོགོས་པོ་ོསུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌། ད་ལྟའིི་

ཛ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་ཐུབ་པོའིི་

ཐེབས་ལམ་གོསར་པོ་སྟོན་མཁོན་བྱུང་ན་དགོའི་བསུ་ཡོད། དེ་

གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡནི།

ཅ༽ བཞུགོས་སྒོར་གྱི་ིཡུལ་མ་ིདང་། ཆུ་སྒོང་གོི་དཀའི་

རྙེགོོ

ད་ེནས་མ་གོཞི་ིདནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཉི་ེཆེར་དྷ་

སར་རྙེོགོ་དྲེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཐེགོ་རིང་པོོ་ནས་

ཕེབེས་མཁོན་ཚོསོ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤསེ་

མཁོན་ཡོད་སྲིིད། ཁོ་སྔོན་རྐྱེེན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བའིི་མཐེའི་མའིི་

འིབྲས་བུར་ཡུལ་པོ་ཚོོས་བོད་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཚོོས་ཡུལ་པོ་ཚོོར་

ཕེན་ཐེོགོས་གོ་ཚོོད་བྱུང་ཡོད་པོ་ལ་དོ་སྣང་གོསར་པོ་སློེབས་པོ་

དང༌། བདོ་པོ་ཚོོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཡུལ་པོ་ཚོ་ོདྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་
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དང༌། ལྷགོ་པོར་རང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ན་ས་གོནས་གོང་དུ་བསྡེད་

ནའིང་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིདུགོ་སྙམ་ནས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་དྲེན་སྐྱོར་

རྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་རྐྱེནེ་ངན་གྲོགོོས་

ལ་ཤར་བ་འིདྲེ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌།

གོནས་ཚུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་ནི། བར་ལམ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཀྱིི་མིང་ཐེོགོ་ནས་ཐེའིེ་ཝེན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མི་

སྣ་དང་མཉིམ་དུ་ཡགིོ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེོགོ་ནས་དཀའི་རྙེགོོ་

ཅགིོ་བྱུང་བ་རདེ། རྩི་བའི་ིཐེ་ེཝེན་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་སྐརོ་

ལ། ཐེའིེ་ཝེན་དང་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་མཐུད་ཐུབ་ན་བསམ་

པོ་སྔ་ཕྱོ་ིབར་གོསུམ་དུ་ཡདོ། གོང་ཡནི་ཞི་ེན། ང་རང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ི

བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་སལེ་ཐེབས་འིད་ིརྒྱ་དང་བདོ་གོཉིསི་དབར་སྐད་

ཆེ་བཤད་ནས་ཐེབས་ལམ་རྙེདེ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་ལས་མ་ིགོཞིན་ཞིིགོ་

དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤད་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཐེབས་མེད་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིམཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤད་ནས་ང་ཚོའོི་ིདཀའི་ངལ་

སལེ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་བདོ་པོའི་ིདངསོ་

ཡོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རྣམས་གོསལ་པོོར་

རྟོགོས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། རྒྱ་མིའིི་མི་མང་གོི་བསམ་

བློོའི་ིནང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་རྟོགོས་པོའིི་ཐེབས་

ལམ་གོཙོ་ོབོ་ཞིིགོ་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིིས་གོཙོོས་པོའིི་རྒྱ་མི་རིགོས་རང་
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དབང་ལུང་པོའིི་ནང་གོནས་པོ་རྣམས་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་འིགྲོེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཇི་ཙོམ་

གོསལ་པོོ་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་རིམ་པོས་

བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཐུབ། རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློོའི་ི

ནང་བོད་པོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རྟོགོས་པོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ནུས་

པོ་ཆེེ་ཤོས་རྒྱ་མི་རིགོས་ཁོོ་རང་ཚོོ་བརྒྱུད་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་གོནད་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིི་རྩི་ཐེའིེ་ཝེན་སྔ་

མ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་དངེ་སང་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་དང༌། མང་

གོཙོོའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྱུར་བ་འིགྲོོ་དང་འིགྲོོ་བཞིིན་

པོའི་ིསྐབས་ཡནི་པོ་དང༌། ཐེའིེ་ཝེན་སྲིདི་གོཞུང་ཡནི་ནའིང་རུང༌། 

ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་བདོ་པོར་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིདདོ་

པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ ང་ཚོ་ོདང་ཐེའིེ་ཝེན་

གོཉིིས་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དང༌། འིབྲེལ་བ་

དེ་ཡང་ང་རང་ཚོོའིི་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། ལངས་ཕྱོོགོས་གོཞིིར་བཞིགོ་

གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན་བསམས་ཏེ་ེཉི་ེབའི་ིཆེར་མ་ི

ཕྱོནི་ནས་བར་སྐབས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་སྐྱར་གོས་ོབྱེས་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་

འིདོད་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མདེ། 

མད་ོདནོ་ཐེའི་ེཝེན་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་དང་འིབྲལེ་ཡདོ་ཐེགོོ་ནས་

ང་ཚོོར་རྙེོགོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རྣམས་སེལ་ཆེེད་ཐེའིེ་ཝེན་
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སྲིདི་གོཞུང་ལ་འིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་

བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་ཡནི་པོ་ལས་ད་ལྟ་འིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་

ཆེགོས་ཐུབ་མདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་ལ་བདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་

ནང་ནས་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིམངི་ཐེགོོ་ནས་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་

ལ་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། སྤྱིརི་ན་ཕྱོ་ིཡ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཞིགིོ་ལ་

འིབྲལེ་བ་བྱེས་ནས་ཡགིོ་ཆེ་བཞིགོ་རྒྱུ་ད་ེམ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། བདོ་

གོཞུང་གོསི་སྲིདི་བྱུས་མཁྲེགེོས་པོ་ོབཟུང་ནའིང༌། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་

ནས་ཀ་ོཐེགོ་གླིདོ་ད་ེནུས་པོ་ཐེནོ་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་ཤསོ་ཤགིོ་

ལ་གོཞུང་གོ་ིལངས་ཕྱོགོོས་ལ་བརྩི་ིསྲུང་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་

ཕེར་མ་སློབེས་པོ་དང༌། ཤསེ་བཞིནི་ཁྱིད་གོསདོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡནི་

མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་གོང་ལྟར་དངུལ་དང་དངསོ་པོརོ་རྔམས་ནས་

འིགྲོོ་མཁོན། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་དང༌། བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་

སྐརོ་ལ་མགོ་ོའིཚོསོ་ལ་མ་འིཚོསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲོ་ོབ་ད་ེཚོ་ོརྒྱ་མ་ི

ལ་དགོསོ་པོ་ད་ེཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡང་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་

བྱུས་དེ་དགོ་ཆེ་ཚོང་རྟོགོས་རྗེེས་དེའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་ཕྱོི་ནང་རྒྱབ་

མདུན་གོང་དུ་ཡང་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་བྱེས་ནས་བཤད་ཐུབ་

མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། འིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཕྱོནི་

ནའིང་དེས་དགོེ་མཚོན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། བར་ལམ་གྱིི་གོནས་

སྟངས་ཁྱིད་མཚོར་པོ་ོའིདིས་ང་ཚོོར་དམིགོས་བསལ་དཀའི་ངལ་

ཞིགིོ་འིཕྲད་ནས་འིགོལ་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་འིདས་པོའིི་ལ་ོཡུན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་རིང་

ལ་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིམངི་ཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་

ཕྱོོགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་ཕྱོོགོས་

ཀྱིི་སྒོང་དུ་མ་འིགྲོོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་རབ་དང་རིམ་པོ་བྱུང་སོང༌། 

ཁོ་སང་ཁོོ་ཚོ་ོམི་གོསུམ་ཐུགོ་པོའིི་སྐབས་སུ་དེ་དགོ་གོསལ་པོོ་

བཤད་རྒྱུ་བྱུང༌། མ་ིསྒོརེ་ངསོ་ནས་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ང་ོཤསེ་པོ་ཤ་སྟགོ་

ཡནི། ལ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་རྒྱུས་ཡདོ་ནང་ཚོགོས་ཡནི་ནའིང༌། བྱེདེ་

ཕྱོོགོས་ཐེོགོ་ཧོལ་རྒྱུགོ་ཐེལ་ཆེ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲོ་ོབའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

ད་རེས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་སྔ་རྗེེས་སུ་བྱུང་སྟབས། ཕྱོིན་ཆེད་དེ་

འིདྲེ་མ་ཡོང་བའིི་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ འིདི་

ནི་ང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་ལ་ཐུགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

རྩི་བ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་མདོ་སྟོད་ཀྱིི་ཆེོལ་ཁོ་དེ་ཆེོལ་གོསུམ་ནང་

ནས་ཆེལོ་ཁོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། འིདས་པོའི་ིདུས་སྐབས་ལའིང་

བདོ་ནང་དུ་ཆེལོ་ཁོ་དའེི་ིཁོངོས་ཀྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་བསྟན་

སྲིིད་ཀྱིི་དོན་ལ་སོ་སོའི་ིདམ་བཅའི་འིཛིན་ནས་སྡེོད་མཁོན་དང༌། 

དཀའི་ངལ་མྱོོང་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་མདོར་ན། ས་དགོེ་བཀའི་རྙེིང་བོན་དང་

བཅས་པོའི་ིནང་བཤད་པོ་དང་སྒྲུབ་པོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསྟན་

པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིའིབརོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་
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ལ། ད་ལྟ་ཡནི་ནའིང༌། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིས་དགོ་ེབཀའི་རྙེངི་

བོན་དང་བཅས་པོའིི་བསྟི་གོནས་ཕེལ་མོ་ཆེེའིི་ནང་དུ་མཁོན་པོོ་

ལས་ཟུར་མང་ཆེེ་བ་མདོ་སྟོད་ཆེོལ་ཁོའིི་ནང་ནས་སློེབས་ཡོད། 

ཆེོལ་ཁོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་མིང་འིཁྱིེར་ནས་ལས་ཀ་གོང་བྱུང་

མང་བྱུང་ཡོང་སྐབས། ཕུགོས་རྒྱང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོཆེོལ་

ཁོ་ནང་ཁུལ་ལའིང་མཐེངོ་ཕྱོགོོས་དང༌། དགོོས་པོ་ཡངོ་མཁོན། ད་ེ

འིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་མད་ོསྟདོ་མ་ིམང་ནང་ལ་བློ་ོཕེམ་དང་

ཡདི་ཆེད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ཧ་ལས་པོའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཆེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། རྩི་བའི་ིརྩི་དནོ།

འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བལྟས་ན། རྐྱེནེ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་གོསི་མཐེངོ་

ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བ་དང༌། མཐེངོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་བྱུང་ཚོར་

དུས་བསམ་བློོའི་ིནང་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་ཆེགོས་ནས་ལས་ཀ་

གོང་བྱེས་ཀྱིང་ཚོང་མས་དེའིི་ནང་དུ་ཁོ་གོསལ་གོཏེིང་གོསལ་མ་

ཡོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ཆེོལ་གོསུམ་གོོང་བུ་

གོཅིགོ་གྱུར་དང༌། དམ་ཚོིགོ་ཟོང་ཁོ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཟེར་བ་འིདི་

ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་ཡིན། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་འིགོལ་རྐྱེེན་འིགྲོོ་བའིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་ཕྱོོགོས་དང༌། རྐྱེེན་ཆུང་ཆུང་གོིས་ང་ཚོོའིི་ནང་དུ་དམ་ཚོིགོ་

མ་གོཙོང་བ་ཆེགོས་ན་ནམ་ཡང་མི་འིགྲོིགོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ད་
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ལྟ་ངས་འིགོོ་འིཁྲེིད་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདིས་ད་ཕེན་ལོ་ངོ་

སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ལྷགོ་ཙོམ་གྱི་ིརངི་དུ། 

རངི་ནས་སྙངི་དུ་བརྣགོ་པོའི་ིའིདདོ་པོའི་ིདོན། །

ཡངོས་རྫགོོས་བདོ་ལྗོངོས་རང་དབང་གོཙོང་མའི་ིདཔོལ། །

ཞིསེ་པོ་འིད་ིརྩི་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་དང༌། རྩི་དནོ་དུ་བརྩིསི་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་ལགེོས་ཉིསེ་སྐྱདི་སྡུགོ་ཅ་ིབྱུང་ནའིང་

ཚོང་མ་དགོའི་གོཅིགོ་སྡུགོ་གོཅིགོ་འིགོོ་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་

དེ་དང༌། སྲིིད་བྱུས་དེ་ལ་འིགྱུར་བ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ོརྨི་ལམ་

ལའིང་ཡོད་པོ་མ་རེད། ཡིན་ནའིང་བོད་རིགོས་འིགོའི་ཤས་ནས་

དེའིི་སྐོར་ལ་དོགོས་པོ་བྱེེད་མཁོན་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ དེ་གོང་ཞིིགོ་

བྱེས་ནས་བྱུང་བ་རདེ་དམ། དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་གོནས་ཚུལ་ལྷགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་ད་

ཕྱོིན་ཆེད་དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་མི་ཡོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོལ་གོསུམ་

དམ་ཚོིགོ་ཟོང་ཁོ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་

པོ་རྣམ་རྟོགོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོས། ད་རེས་རྐྱེེན་གོཅིགོ་ལངས་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་

ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ན་ཚོ་སྐྱར་ལོགོ་མི་ཡོང་བའིི་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་བཟོ་

ཐུབ་ན་བསམ་པོ་དེ་རེད། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོཉིིས་དང༌། 

བཀའི་ཤགོ སྐབས་ར་ེརྒྱུན་ལས་ལའིང་འིབྲལེ་བ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། 
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གོང་ལྟར་ཡང་སྙིང་བཀའི་སྤྱིི་ལྷན་ཚོོགོས་བྱེིངས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་

གོང་དགོ་ཡདོ་མདེ་བསྡུས་ཡདོ་པོ་རདེ། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་

གོ་ོདགུའི་ིབསམ་ཚུལ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ་པོ་ཧ་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། དངསོ་གོནས་ཡནི་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རདེ། 

ང་ཚོོས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་བྱེས་པོ་དེ་ལ་གོཙོ་ོབོ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་ཀྱིི་ཡིད་ཆེེས་དང་བློ་ོའིགོེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་

པོ་ལྟར། མང་ཚོོགོས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་

བུ་འིདུགོ མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ང་རང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་

སྲིིད་བྱུས་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ད་ལམ་རྐྱེེན་འིཕྲད་པོ་དེ་བཀའི་

སྤྱི་ིལྷན་ཚོགོོས་ནས་རམི་པོས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། དྲེང་པོསོ་

གོཞུང་བསྲིངས་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་པོ་ད་ེལ་ར་ེཟུང་གོ་ིའིདདོ་པོ་

ལ་འིགྲོ་ོམ་ིའིགྲོ་ོཡངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ཡནི་ནའིང་མང་ཚོགོོས་ཀྱིསི་

རྒྱབ་སྐྱརོ་ཏེན་ཏེན་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་འིཕེགོས་པོ་

སྤྱིན་རས་གོཟགིོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང༌། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་འིཚོ་ོདང་

མི་འིཚོོའིི་དུས་ཚོོད་འིདིའིི་ནང་ལ་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་དོགོས་པོ་

རྣམ་རྟོགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། དེ་འིདྲེ་མི་ཡོང་བ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ང་ཚོ་ོབདོ་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོསི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཐེགོོ་ནས་

འིཕྲལ་ཕུགོས་རྒྱང་གོསུམ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཤགིོ་མ་ིནུས་མ་ིཐུབ་བཞིནི་
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དུ་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་བཏེནོ་པོ་འིད་ིལ་ཆེལོ་གོསུམ་མ་ིམང་ཚོང་

མས་གོཅགིོ་རྒྱབ་གོཅགིོ་གོནནོ་གྱི་ིནུས་པོ་བཏེནོ་དགོསོ་པོ་ལས། 

བདོ་གོཞུང་ལ་ཡདི་མ་ཆེསེ་བྱེདེ་ས་ཞིགིོ་དང༌། སྐྱནོ་འིདགོོས་བྱེདེ་

ས་ཞིིགོ་དང༌། ཁྱིད་གོསོད་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཏཱ་ལའིི་བློ་མའིི་སྤུན་མཆེེད་

ཅགིོ་ཡངོ་དུས་དརེ་འིབྲལེ་བ་ལམ་སངེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་

གོཞུང་གོི་སྐུ་ཚོབ་བམ། བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་མིང་ཐེོགོ་

ནས་ཡོང་དུས་ཀ་ཀོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། རྒྱ་མིས་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་བརྩིསི། བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་བཙོན་

བྱེོལ་གོཞུང་ལ་སྙིང་པོ་ོཡོད་པོ་མ་རེད་ཞིེས་བརྗེོད་ན། རང་གོིས་

རང་ལ་བྱེནི་གྱིསི་བརླབས་ཟརེ་བ་ད་ེཆེགོས་པོ་རདེ། ཧ་ཅང་ཐེབས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ང་ཚོ་ོའིདརི་ཚོགོོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་ཆེ་ེཆུང་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་པོའི་ིནང་

ནས། མད་ོསྟདོ་ཆེལོ་ཁོའི་ིཚོགོོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་ང་

ཚོའོི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ལ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིབསམ་འིཆེར་

བཏེནོ་རྒྱུ་ལསོ་ཡངོ༌། དགོའི་བསུ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་རྩི་བའི་ིབསམ་

བློའོི་ིནང་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟགོོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིའིདྲེ་ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིཡངོ་བ་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གོཙོང་མ་ཡོང་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ད་

རེས་གོ་ོསྐབས་འིདིའིི་ཐེ་ོགོནས་ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོར་དཀའི་ངལ་འིདི་
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འིདྲེ་མ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཇ༽ སྒོརེ་གྱི་ིན་ཚོ་དང་། སྤྱི་ིདནོ་ལ་ད་ོཕེོགོ

ད་ེནས་ངས་འིཕྲསོ་བཤད་བྱེས་ནས་བརྗེོད་འིདདོ་པོ་ཞིིགོ་ལ། ད་

རསེ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཡངོ་སྐབས། དང་པོ་ོང་ཚོའོི་ིབསམ་བློ་ོ

གོཏེོང་སྟངས་དེ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱིི་པོའིི་

སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་རྩི་དོན་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ནས་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། མི་

སྒོརེ་གྱི་ིན་ཚོའིམ། དགོའི་མ་ིདགོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་གོཟརེ་

ལངས་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རེད། འིདིར་བཀའི་ཤགོ་དང༌། 

ཚོོགོས་གོཙོ་ོཁོོང་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྒོེར་གྱིི་དགོའི་མི་དགོའིི་གོནས་

ཚུལ་སྤུ་ཙོམ་ཡང་མེད། ཡནི་ནའིང་སྐབས་ར་ེཁྲེོགོ་འིདྲེ་པོ་ོཐེབེས་

ནས་སྒོེར་གྱིི་དགོའི་མི་དགོའིི་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་འིདྲེེས་ལྷད་

ཡོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཕེན་རྒྱུའིི་ཚོབ་

ལ་གོནོད་ཀྱིི་རེད། ཉིེ་ཆེར་ཁོ་ཤས་ནས་ཁོ་རྩིོད་བྱེེད་རེས་དེ་འིདྲེ་

ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་དེ་བློོ་ཕེམ་གྱིི་རྒྱུ་རེད། ཕེན་ཐེོགོས་རྩི་བ་ནས་

ཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

རྩི་དོན་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པོ་བཞིིན། ཆེོལ་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་མིང་

ཡོད་མཁོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཞིིགོ་ཡིན་དུས་དངོས་གོནས་མིང་

དོན་མཚུངས་པོའིི་སྤྱིི་པོའིི་དོན་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་འིགྲུབ་ཐུབ་
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པོ་ཞིགིོ་དང༌། ནུས་པོ་ཆེ་ཚོང་བཏེནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིགོལ་རྐྱེནེ་གྱི་ིསྟངེ་དུ་མ་ིའིགྲོ་ོབ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརྩི་དནོ་རདེ། 

དའེི་ིཐེགོོ་ལ་བཀའི་སྤྱི་ིལྷན་རྒྱས་ནས་རམི་པོས་ཐེགོ་གོཅདོ་གོཏེན་

འིབབེས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། དའེིི་ཐེད་ཚོང་མས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ནུས་པོ་ཐེནོ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོང་ལྟར་ཕྱོནི་ཆེད་དཀའི་ངལ་དེ་རིགོས་མ་ི

མཐུད་ནས་མི་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། སྤྱིི་པོའིི་དོན་དུ་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་

གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་དུས་སྒོེར་གྱིི་དགོའི་མི་དགོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདྲེེས་

ནས་ཕྱོིན་ན་ད་ེང་ོལྐོགོོ་གོ་ིལས་ཀའི་ིཐེོགོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེ

རྩི་བ་ནས་ཡགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མི་མང་ཁྲེོད་ནས་ཀྱིང་ལྷིང་འིཇགོས་པོོ་བྱེེད་

དགོསོ། ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཀུན་ནས་བསློངས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་

བྱེདེ་སྟངས་ཟང་ཟངི་ཆེགོས་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ལས་གོནདོ་ཚོབས་ཆེ་ེ

བ་ཡོད། གོལ་ཆེེ་ཤོས་རྒྱ་མིས་བལྟས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོ་ོ

ནང་ཁུལ་བྱེབ་སྐྱེལ་མཁོན་འིདྲེ་པོོ་བྱེས་ན་སྙིང་པོོ་གོང་ཡང་མི་

འིདུགོ ཚོང་མས་བསམ་བློ་ོཆེ་ེས་ནས་བཏེང༌། གུ་ཡངས་ས་ནས་

བཏེང༌། མད་ོདོན་ཡང་སྙིང་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཡོད་པོ་འིདིས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་ཚོབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེས་ནུས་པོ་ཐེོན་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་
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སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡ ཉིནི། 

སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་

ཚོགོོས་སར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྩི་དནོ་གྱིི་གོནས་སྟངས་དང་། བྱེ་ཐེབས་གོསར་པོ།

ད་ེརངི་ཚོོགོས་འིདུ་ཉིནི་མ་དང་པོ་ོད་ེཡནི་པོ་རདེ། ཚོང་མར་བཀྲ་

ཤསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་རྒྱུ་

འིད་ིམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཐེགོོ་ནས་བློ་ོགྲོསོ་གོསར་པོ་བཏེནོ་རྒྱུ་དང༌། དགོ་ེ

འིདནོ་སྐྱནོ་སལེ་བྱེདེ་རྒྱུ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཉིམས་མྱོངོ་ཡང་མང་

པོ་ོཞིགིོ་བསགོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་ཡར་རྒྱས་མུ་མཐུད་

འིགྲོ་ོརྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་སྟབས་ཚོང་མར་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཞུ་རྒྱུ་

དང༌། ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ཡདོ། 

ད་ེརངི་དམགིོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་

དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ན།ི བར་ལམ་འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་

གོང་ཡང་མ་ཕྱོིན་པོར་བསྡེད་ཡོད། དེ་བཞིིན་གོོ་མིང་ཏེང་སྲིིད་

གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐོར་ལའིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་གོང་ཡང་ཐེོན་མེད་པོས་འིདིར་ཞུ་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མི་འིདུགོ སྐད་ཆེ་རྙེིང་པོ་བསྐྱར་ཟློས་བྱེས་ནས་དགོོས་པོ་
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མ་ིའིདུགོ 

སྤྱི་ིཡངོས་བདོ་པོའི་ིརྩི་དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ན།ི ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་

ཇེ་མང་འིགྲོ་ོབཞིིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་

འིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིབདནེ་པོའི་ིརང་བཞིནི་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་པོར་

ཐེབོ་ཐེང་ཡདོ་པོའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཡནི་པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་མཁོན་རྒྱ་

རིགོས་མང་དུ་མང་དུ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་པོ་རེད། ཕྱོི་ལོགོས་སུ་ཡོད་

པོའིི་རྒྱ་མི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནགོ་རང་དུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་ནང་

ལའིང་ད་ེརགིོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་གོ་ིགོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིཕྱོ་ིཕྱོགོོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིརྣམ་

པོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་དང༌། གོལ་ཆེ་ེཤསོ་བདོ་ནང་ཡདོ་

པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིང་

སྟབོས་ད་ེང་ཚོའོི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཀྱི་ིརྩི་བ་ཡནི་པོ་རདེ། བདོ་ཆེལོ་

ཁོ་གོསུམ་གྱི་ིས་ཁུལ་གོང་སར་རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོགོོས་ནས་གོང་ཅའིི་ི

གོནས་ཚུལ་གོ་ོརྟགོོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབ་དང༌། དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྒྱ་མརི་

བཟདོ་མ་བད་ེབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་

ད་ེཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེལྟར་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ར་ེབ་ཇ་ེཆེ་ེཇ་ེ

ཆེརེ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་རདེ། ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་
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གོཞུང་གོསི་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་དྲེགོ་

གོནནོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཛ་དྲེགོ་ཅགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་

འིདི་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་ཧ་ཅང་གོི་གོཉིའི་

འིཕྲང་ཅན་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད་པོས་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

ཉིི་མ་རེ་རེ་ཡིན་ཡང་དུས་ཚོོད་འིཕྲོ་བརླགོ་མ་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ལྷོད་ཡངས་སྤྱིི་ཟོམ་དུ་མ་ལུས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། 

དེ་རིང་གོི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཐེོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་གྱིི་

ཐེོགོ་ཐེབས་ཤེས་ད་ལྟའིི་བར་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ལྟར། ད་

དུང་ཐེབས་ཤེས་གོསར་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། 

དེ་ཡང་སྟོང་གོཏེམ་བཤད་པོ་མ་ཡིན་པོར་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་ངསེ་ཀྱི་ིབསམ་འིཆེར་དང༌། བློ་ོགྲོསོ་གོསར་

པོ་འིདནོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་འིཛིན་སྐྱོང་བཀའི་ཤགོ་གོིས་མཚོོན་པོའིི་ལས་ཁུངས་

ཡས་མས་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། འིདས་པོའི་ིལ་ོ

སོ་དྲུགོ་མ་ཟིན་ཙོམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་དཀའི་ངལ་དང༌། 

སྐྱོན་ཆེ་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ང་

ཚོ་ོཡར་རྒྱས་འིགྲོོ་བཞིིན་པོ་རེད། ད་ཆེ་བདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་

ཉིེ་བའིི་དུས་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན་ལྷགོ་པོར་དུའིང་རིགོ་

པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 
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སྐབས་ར་ེང་ོཚོ་སྨོནི་པོའོི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོདང༌། ཡང་ན་ཕྲན་བུའི་ིཟནོ་

བྱེས་དྲེགོས་པོ། ཡང་ན་ལས་ཀ་དངོས་གོཞིི་བྱེེད་དུས་ཚོགོས་

མ་ཚུད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་ཚོོར་དམིགོས་

བསལ་གྱིསི་གོཟབ་གོཟབ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེ

ཞུ་རྒྱུའི་ིདོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡནི།

ཁོ༽ ཁོ་གོསལ་གོཏེངི་གོསལ་དང་། དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་

སལེ།

ད་ེནས་འིད་ིགོཅིགོ་ཞུ་སྙངི་འིདདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཚོོགོས་འིདུའི་ིཐེོགོ་གོ་ོ

བསྡུར་དང་སྦྱོངས་བཤད་གོནང་བའི་ིསྐབས་ལ། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཕྱོ་ི

རྒྱལ་མ་ིཚོ་ོཐུགོ་དུས་བཤད་རྒྱུ་ཞིགིོ་ལ། ང་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་

ནས་ཉིམས་མྱོངོ་གོསར་པོ་དང༌། ཁོ་ེཕེན་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་སངོ་ཟརེ་

ན། བོད་ལ་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་ལྟ་བུའིི་འིགྲོ་ོ

སྟངས་ཤགིོ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་སྐབས་ར་ེསྒོམ་པོ་ོདང༌། སྤེམ་པོ་ོབྱེདེ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་རྗེེས་

དཀའི་ངལ་གྱིི་འིགོོ་ལ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་

བྱེེད་རྒྱུ་ལས། དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་སྤེམ་པོོ་དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་བསྡེད་མེད་པོས་ངའིི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་སྟངས་

དང༌། བྱེེད་སྟངས་མང་པོ་ོཞིིགོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་ཐེགོ་
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ཉི་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་བུའི་ིཉིམས་མྱོངོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་ཚོའོི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། ལས་ཁུངས་ཡས་མས་ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུ་

གོང་དུ་ཡནི་རུང༌། སྤྱིརི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་

དང༌། ཡང་སྒོསོ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་གོནད་འིད་ིསྲིོགོ་ཆེད་

ལ་ཉིེ་བའིི་ནད་པོ་ལྟ་བུའིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོར་བརྟེན། 

ང་ཚོོས་མཁོས་པོོ་སྙན་པོོ་དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་ཉིི་མ་

འིཁྱིལོ་ཐེབས་བྱེས་པོས་ནམ་ཡང་མ་ིའིགྲོགིོས། དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་ང་ཚོརོ་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་སེལ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ཀྱིི་འིཁྱིོགོ་པོོ་ཡོ་བསྲིང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་བྱེེད་

ཐེབས་བསམ་འིཆེར་འིཛེམས་ཟོན་དང༌། སྤྱིི་ཟོམ་ལེ་ལ་ོདེ་འིདྲེའིི་

དབང་དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་ཡང་ཐེད་ཀར་གོསལ་པོ་ོབྱེས་

ནས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཤནི་ཏུ་ནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

མ་གོཞི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་གོང་དུ་ཡང་ཡངོ་མུས་ལས། བདོ་པོ་གོཅགིོ་པོའོི་ི

གོནས་ཚུལ་མནི་ན་ཡང༌། སྐབས་ར་ེསྤྱི་ིདནོ་ཆེ་ེས་དརེ་ད་ོསྣང་གོང་

ཡང་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ཆུང་ཙོགོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ཤགོོ་ཁོགོ་ཕྱོགོོས་འིཐེནེ་

བྱེེད་པོ་དེ་གོབ་ཕྱོི་གོ་ོལོགོ་རེད། གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོགོཉིན་འིཕྲང་གོི་

དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་ཡོད་སྟབས་ཚོང་མ་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་

དུས་ཚོོད་སྐར་མ་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་ཆུད་ཟོས་དང༌། ལྷོད་གོཡེང་
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མ་སོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ འིདི་གོཅིགོ་ཞུས་

ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

གོ༽ མ་ིགོཤསི་ལ་འིགྱུར་ལྡོགོ་དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིརྩི་

དནོ།

དནོ་ཚོན་གོཉིསི་པོ་ད།ེ ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཚོའོི་ིནང་ལ་

ཕྲུ་གུའིི་གོཤིས་ཀ་དང༌། ཕྲུ་གུའིི་སྤྱིོད་ལམ་གྱིི་ནང་མ་རབས་ཀྱིི་

རགིོས་ཕྲན་བུའི་ིཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་གོ་ིགོཞིསི་མ་ིཚོའོི་ིགོཤསི་ཀ་ཕྲན་བུའི་ི

ཡ་རབས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་དང༌། དྷ་རམ་ས་ལས་མཚོོན་

པོའིི་ས་ཁུལ་འིཁྲུགོ་ཆེ་ཆེེ་བ་དེ་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཡ་རབས་ཀྱིི་གོཤིས་

ཀ་དེ་ཕྲན་བུའིི་ཉུང་བ་འིདུགོ་ཅེས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤོད་མཁོན་

དེ་འིདྲེ་བྱུང༌། ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཕྲན་བུའིི་གོཤིས་ཀ་དེ་

འིགྱུར་གྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ཁོགོ་ན་ིཁོགོ་མ་ིའིདུགོ ས་ོས་ོརྟགོ་པོར་

གོཤབིས་ནས་སྡེདོ་སའི་ིགོཡས་གོཡནོ་གྱི་ིམ་ིཚོའོི་ིགོམོས་གོཤསི་

ད་ེའིཇགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ད་ེབཞིནི་ང་ཚོའོི་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་དང༌། གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིའིཐུས་

མིའིི་ནང་ལ་ཡང༌། གོཡས་གོཡོན་གྱིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་གོ་ལེ་གོ་ལེར་

ཐེབེས་ཀྱི་ིམདེ་དམ་སྙམ། དཔོརེ་ན། སྤྱིརི་བཏེང་སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ཕྱོ་ི
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རྒྱལ་གྱི་ིགོཞིས་ཞིབས་བྲ་ོདང༌། ལུགོས་སྲིལོ་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོ་ད་ེཚོརོ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིགོནད་འིགོགོ་ཆེ་ེབ་མ་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་

ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ཀྱིསི་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་རམི་པོས་ང་ཚོའོི་ིསྤྱི་ི

ཚོགོོས་ནང་ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་གོ་ིགོམོས་གོཤསི་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་

ན། ད་ེཧ་ཅང་གོི་ཉིནེ་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་རང་

སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བོད་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་ནང་

ལ་ཞུགོས་པོ་འིདི་ང་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲངས་

ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཐེེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་འིསོ་པོར་

བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། 

བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ད་ེནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་

ཡདོ། སྙངི་རྗེ་ེརྩི་བར་གྱུར་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་དང༌། གོམོས་གོཤསི་

འིདི་དགོ་གོིས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་མི་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་རང་ཚོ་ོནང་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཆེསོ་མདེ་མཁོན་

གྱི་ིམ་ིལའིང་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། མ་ིཙོམ་དུ་མ་ཟད། སྲིགོོ་ཆེགོས་སྤྱི་ིལ་

ཡནི་ནའིང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་དོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལས་དོན་

ཡིན་པོར་བརྟེན་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་

ནི་རང་ཉིདི་བྱེང་ཆུབ་སྒྲུབ་པོའི་ིཐེབས་ལམ་ཡནི་པོ་དང༌། ངའི་ིམ་ི
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ཚོེ་དནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

སྔོན་མ་ང་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགྲོངས་སློེབས་པོའིི་སྐབས་ལ་སྒོོམ་ཞིིགོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་མྱོོང༌། མཁོས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་ོདང༌། རྗེེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པོ་དེ་ཚོོའིི་རྣམ་ཐེར་མཐེོང་དུས་

གོ་དུས་ཡིན་ཡང་ལུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་གོཡོས་ནས་འིཇོན་གྱིི་ཡོད་མེད་

དང༌། ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤསེ་ཏེ།ེ བསམ་བློའོི་ིནང་ད་ེའིདྲེ་དྲེན་གྱི་ི

ཡདོ། སྐབས་ཤགིོ་ལ་ལ་ོགོསུམ་ཕྱོགོོས་གོསུམ་ཞིགིོ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡནི་

ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་ལ། འིདདོ་པོའིང་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ཕྱོགོོས་

གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དུས་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བའིི་

བྱེ་བ་ཡནི་སྟབས་ཀུན་སློངོ་གོསི་རྒྱབ་འིཁྱིགོོས་ན་འིད་ིཆེསོ་བྱེས་

པོ་རང་རདེ། བསམ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ནས་ད་ལྟ་བར་བསྡེད་ཡདོ། 

ངས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་བསྒྲུབ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་རང་

བཙོན་གྱི་ིདནོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིའིགྲོ་ོབ་མའིི་ི

རིགོས་སྤྱིི་དང༌། སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་

དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིདབང་འིགོོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ད་ེ

ཁོ་ཐེབས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་གྱིར་ནས་བསྡེད་འིདུགོ་གོམ། ང་ཚོརོ་

རང་དབང་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་
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བའིི་ཐུན་མོང་མིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང༌དང་། འིགྲོོ་བ་མི་སྤྱིི་ལ་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོད་པོ་དེ་གོནས་ཐུབ་ཐེབས་མེད་པོ་ལོང་བས་བལྟས་

པོའིི་ཁོམས་གོསུམ་ཞིེས་པོ་བཞིིན་གོསལ་པོོ་ཡིན། དེ་ལྟར་ན་

ང་རང་ཚོ་ོམི་རེ་ངོ་རེའིི་ངོས་ནས་དེ་འིདྲེའིི་དམིགོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་

སྟངས་དེ། ཁོ་ནས་གོཏེམ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཤད་པོ་དང༌། གྲོོས་

ཆེདོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་འིགྲོགིོས་པོར་མ་ིར་ེང་ོ

རའེི་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིཉིནི་རའེི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེང་ཚོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་

བྱེ་ད་ེདང་རིགོས་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིསྒོང་ལ་འིགྲོ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང༽ ངན་སྤྱིདོ་ཁྱིབ་གོདལ་དང་། དནོ་ལྡན་གྱི་ིསྙངི་པོ།ོ

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་སྤྱིོད་ལམ། སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་

གོ་ིམ་ིཚོོའི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེརང་ཉིདི་འིཇནོ་པོ་ོདང༌། འིཕེརེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ི

ཁུལ་བྱེས་ཏེེ་གོཞིན་གྱིི་ལད་ཟློས་བྱེེད་སྟངས་འིདི་རིགོས་ལ་

ཡདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཡགོ་པོོ་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། སྡུགོ་པོའིང་མང་པོོ་ཡོད། མགོོ་བདེ་

པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དབང་ཡོད་བཤད་རྒྱུ། ཧམ་རྫུན་བཤད་རྒྱུ། 

འིཕྲགོོ་བཅམོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་མང་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོསོ་ལས་རགིོས་

གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛམ་གླིངི་ནང་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་ལ་དཔོ་ེ

བལྟས་ནས་ཚུར་ལགེོས་ཆེ་ལནེ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་ཚོསོ་ད་ེདགོ་གོ་ིརྗེསེ་
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སུ་འིབྲངས་དགོོས། 

སྙངི་རྗེ་ེརྩི་བར་གྱུར་པོའི་ིགོཞིན་ཕེན་ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་ཟརེ་བ་

འིདི་འིཛམ་གླིིང་ནང་སུ་གོཅིགོ་ལ་དཔོེ་བལྟ་ས་མེད། འིདི་ནི་སོ་

ས་ོརང་ཉིདི་ལ་ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་ཡདོ་པོ་འིད་ིང་ོཤསེ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་རང་དནོ་རང་གོཅསེ་ཀྱིསི་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོལས་

རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནང་དངསོ་གོནས་རྗེསེ་ལུས་ཡནི་པོ་འིད་ིངསོ་

ཟནི་དགོསོ་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོཕྱོགོོས་ཚོང་མ་ནས་ཡགོ་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་

བརྗེདོ་ན་མངནོ་པོའི་ིང་རྒྱལ་རདེ། ནོར་བ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཕྱོའིི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐེམས་ཅད་ལ་ཡ་ིརངས་པོ་དང༌། ཡདི་འིཕྲགོོ་ནས་སྤྱི་ི

ཚོོགོས་ནང་གོི་གོོམས་གོཤིས་སྡུགོ་པོ་ོདེ་དགོ་ང་ཚོ་ོལ་འིཇགོས་

ན། རྩི་བ་ནས་ཡགོ་པོ་ོམདེ་པོས། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྤྱི་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་

ཡངོས་སུ་རྫགོོས་པོས་གོནད་དནོ་ད་ེལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོསོ་ལེགོས་

ཉིསེ་རྣམ་པོར་འིབྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོནད་དནོ་འིད་ིད་ེརངི་

གྲོོས་ཚོོགོས་འིདིར་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་མེད་པོ་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་

ཀྱིང༌། གོཅགིོ་བྱེདེ་དུས་གོཞི་ིརྩི་གོཙོ་ོབ་ོལྟ་བུ་ཡནི། སྙངི་རྗེ་ེདང༌། 

གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྩི་བར་གྱུར་པོའིི་མིའིི་གོཤིས་ཀ་དེ་

ཡོད་ན། བྱེ་བ་གོང་དང་གོང་ཡིན་རུང་དོན་ལྡན་སྙིང་པོོ་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། སྲིགོོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། ད་ེའིདྲེའི་ིབརྩི་ེ

བ་དང་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཟནི་པོའི་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེམདེ་ན། 
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མཁོས་པོ་ོདང༌། ཡནོ་ཏེན་ཅན། འིཇནོ་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་རུང༌། 

ལྷ་བདུད་དུ་བབས་པོ་ནང་བཞིནི་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། 

མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འིཁྲུལ་ཡངོ་བ་དང༌། ལྷགོ་

དནོ་དངུལ་དང་དངསོ་པོསོ་བསླུས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་

ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་མ་འིདང་པོའི་ིསྐྱནོ་གྱིསི་བྱུང་བ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོ

མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྲིགོོ་འིཚོ་ོབའི་ིདགོསོ་དནོ་གོཙོ་ོབ་ོམ་ིཡ་རབས་ཤགིོ་

དང༌། མི་སེམས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་རེད། འིཛམ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྲིགོོ་ཆེགོས་རགིོས་འིདྲེ་མནི་སྟངོ་ཕྲགོ་ཁྲེ་ིཕྲགོ་ཡདོ་

པོའི་ིནང་ནས་འིགྲོ་ོབ་མ་ིཟརེ་བ་འིད་ིསྡུགོ་ཤསོ་ཤགིོ་འིདུགོ སམེས་

ཅན་གོཞིན་དགོ་སྟགོ་དང་གོཟགིོ་ཟརེ་བ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལྟར་སྣང་ལ་

ཤ་དང་ཁྲེགོ་ལ་སྤྱིདོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། ས་ོསའོི་ིགྲོགོོ་ཁོགོོ་

ལྟགོོས་པོ་སལེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་པོ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ི

གོཞིན་ལ་བརྡེབ་གོསགིོ་མནར་གོཅདོ་གོཏེངོ་གོ་ིམདེ། ང་རང་ཚོ་ོམ་ི

ཟརེ་མཁོན་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། ས་ོསའོི་ིལྟསོ་གོསོ་གོཏེམ་

གྱིསི་མ་ིའིགྲོགིོས་པོར་མའིི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་བདེ་སྤྱིདོ་ལགོོ་པོར་བྱེས་ཏེ་ེ

ཕྱོགོོས་གོང་སར་བཟདོ་མ་བད་ེབཟ་ོགོ་ིཡདོ། མ་ིལས་བྱེདེ་རྒྱུ་མང་

བ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིལས་རྙེགོོ་དྲེ་མང་བ་བཟ་ོམཁོན་ཞིགིོ་འིཛམ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་མ་ིའིདུགོ དའེིི་གོཉིནེ་པོརོ་

སྙིང་རྗེེ་རྩི་བར་གྱུར་པོའིི་གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་ཞིིགོ་
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ཡོད་ན། མི་དེའིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚོང་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་རང་བཞིིན་དང༌། 

རང་གོཞིན་ཚོང་མར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་འིབྱུང་ཐུབ། 

ཅ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་

གོཤསི།

དངོས་གོནས་བཤད་པོ་ཡིན་ན། ཕེན་སེམས་ཟེར་རྒྱུ་འིདི་འིཛམ་

བུ་གླིིང་ཡོངས་རྫོགོས་བདེ་བར་འིཚོ་ོདང་མི་འིཚོོའིི་རྩི་བར་ཐུགོ་

བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་བཟང་པོའོི་ིགོམོས་

གོཤསི་དང༌། ང་ཚོརོ་ཁྱིད་ནརོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེངསོ་ཟནི་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཤད་པོ་དང༌། 

ཡི་གོེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཞིགོ་པོས་མི་འིགྲོིགོས་པོར་ས་ོས་ོཞིོགོས་

པོ་ཡར་ལངས་པོ་ནས་དགོངོ་དྲེ་ོམ་ཉིལ་བར་སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་

དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟར་བྱུང་བ་ཡནི་ན། ང་

རང་ཚོ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། ཁྲེམིས་བཟའོི་ིནང་གོ་ི

མ་ིཡནི་ནའིང་འིདྲེ། སུ་དང་སུ་ཡནི་ན་ཡང་བྱེ་བ་ཅ་ིབྱེས་པོ་ད་ེདགོ་

རང་གོཞིན་ཚོང་མར་ཕེན་པོའིི་སྙིང་པོོ་ཅན་དང༌། ཕེན་པོའིི་རང་

བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། དེ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་དགོོངས་

པོར་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་འིཇགོས་རོགོས་གོནང༌། 
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ཕེན་སེམས་དང་ལྷགོ་བསམ་ཟེར་མཁོན་དེ་མ་བྱུང་ན་འིཇོན་པོོ་

རྒདོ་པོ་ོདང་། འིཕེརེ་པོ་ོཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང༌ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཤནི་

ཏུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ལྷགོ་བསམ་ཟརེ་བ་འིད་ིརྩི་བ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་ས་ོས་ོ

རང་ཉིདི་ཀྱིསི་ལགོ་ལནེ་ལ་བཀལ། མ་ིལ་ཡང་འིབདོ་སྐུལ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོ་ོལས་བྱེདེ་ནང་ཁུལ་ལ་མཁོས་པོ་ོསྙན་པོ་ོདང༌། 

མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིི་བགོ་ཆེགོས་དེ་གོ་ལེ་གོ་ལེར་སློེབས་ན། 

ལས་བྱེདེ་ནང་ཁུལ་དམ་ཚོགིོ་མཐུན་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། སྤྱི་ིའིཐུས་

ནང་ཚོགོས་ཡནི་ནའིང་དམ་ཚོགིོ་མཐུན་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། མགོ་ོ

སྐརོ་དང༌། མཁོས་པོ་ོསྙན་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕྱོ་ིནང་མ་ིམཐུན་མཁོན། 

རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོོགོ་གོ་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དུད་འིགྲོ་ོཡནི་ནའིང་

ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན། ལྷགོ་པོར་ང་ཚོ་ོམ་ིཟརེ་མཁོན་དསེ་

ཡདི་ཆེསེ་གོ་ལ་བྱེདེ། དསེ་ན་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོ་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོསོ་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ངསོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་འིབདོ་སྐུལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། 

བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀྱི་ིསྣ་ེམརོ་གོཏེགོོས་པོའི་ིགྲོསོ་ཚོོགོས་

ཀྱི་ིའིཐུས་མའིི་ིམངི་འིཁྱིརེ་མཁོན་དང༌། ལས་བྱེདེ་པོར་ཡདི་ཆེསེ་

བརླགོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ང་ཚོའོི་ིགོཞུང་གོ་ིརནི་ཐེང་བརླགོ་

སོང་བ་རེད། ང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་རྒྱུས་
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ཐེགོོ་ནས་མངི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང༌། ངས་རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་དང༌། 

མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བྱེས་ན་ང་ལ་སུས་རྩིིས་ཀྱིི་རེད་དམ། ངས་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེེད་པོ་འིདི་མིས་ང་ལ་བརྩིིས་ན་བསམས་

ནས་བྱེས་པོ་མིན་ཡང༌། ང་རང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་

འིབྲངས་ནས་ཇི་ཙོམ་ཐེབས་སྡུགོ་ཀྱིང་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་

དེའིི་ཞིབས་མ་འིདྲེེན་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོ་རྨི་ལམ་ཚུན་

ཆེད་ལའིང་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། 

དེ་བཞིིན་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ལུས་པོོའི་ིགོཟུགོས་སྒྲིོམ་གྱིི་རྩི་བ་

འིཛནི་མཁོན་གྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིལྷན་ཁོང་ཁོགོ་ཚོང་

མས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང་། མསི་ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེརེ་བ་ཞིགིོ་ངསེ་

པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། མ་གོཞིི་ཆེེ་ས་ནས་བྱེས་ན་ད་ལྟ་བར་ལ་ོས་ོ

དྲུགོ་ལ་ཉི་ེབའི་ིདུས་ཡུན་རངི་ང་ཚོསོ་མ་ིའིདུགོ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྡུགོ་

སྐད་རྒྱགོ་གོིན་རྒྱགོ་གོིན་ལ་ང་ཚོོས་མདུན་ལ་གོོམ་པོ་ངེས་ཅན་

ཞིིགོ་སྤེོས་ཡོད། གོོམ་པོ་སྤེོས་པོའིི་ནུས་པོ་དེ་ད་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོའིི་

ཐེགོོ་ལ་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ནས་མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་ང་

ཚོོར་མི་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཙོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

ཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། མཁྱིནེ་

སངོ་ངམ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༩ ཉིནི། 

གོངས་སྐྱདི་དུ་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ནས་བཙོན་

བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིས་གོནས་གྲོསོ་ཚོོགོས་དང༌། རང་

བདནེ་ཚོོགོས་ཆུང་གོ་ིའིཐུས་མ།ི གོཞིསི་འིགོ་ོབད་ེ

དནོ་བཅས་པོར་ཆེབ་སྲིདི་ཟབ་སྦྱོངོ་གོ་ོསྒྲིིགོ་གོནང་

བའི་ིསར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིཀུན་སློངོ་དང་། མཐེར་ཐུགོ་གོ་ི

དམིགོས་ཡུལ།

ད་ེརངི་འིདརི་གྲོགོོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་རསེ་ཉིནི་

ཤས་རིང་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་འིབངས་གོཉིིས་ཀའིི་མི་སྣ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིདིར་འིདུ་འིཛོམས་ཀྱིིས་གོོ་བསྡུར་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

པོའིི་དུས་ཚོོད་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ 

སྐུ་ཞིབས་ཨེེ་པོི་ཊིན་ཌིན་ཁོོང་གོིས་གོསུང་བཤད་ཇི་གོནང་ལྟར། 

འིཇར་མན་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ལོ་མང་པོོའི་ིརིང་བོད་

པོའིི་ཐེོགོ་ད་ོསྣང་དང༌། ཤ་ཚོ་བྱེས་ནས་མཐུན་རྐྱེེན་ཐེབས་ཤེས་

རགོོས་རམ་གོནང་བ་ཤནི་ཏུ་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་འིདདོ་བྱུང༌། ཁོངོ་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་དམགིོས་བསལ་
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ད་ོསྣང་གོནང་བར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁོོང་ལ་ཡང་དམིགོས་

བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 

དེ་རིང་འིདིར་རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ། འིབྲུགོ་སོགོས་ཕྱོོགོས་

མཐེའིི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནས་གོཞིིས་འིགོ་ོབདེ་དོན་ཁོགོ་དང༌། 

ས་གོནས་རང་བདནེ་ཚོགོོས་ཆུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་སགོོས་ད་ེ

དང་དེས་མཚོོན་པོའིི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུ་འིཛོམས་བྱུང་ཡོད། 

ངོས་ནས་ཐེོགོ་མར་ཞུ་འིདོད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་

བཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིཉིནི་དང་པོ་ོནས་ཀུན་སློངོ་ཁྱིརེ་སྟངས་

དེ་ས་ོས་ོསྲིོགོ་མགོ་ོཐེོན་ཙོམ་དང༌། བྲོས་ཐེར་ཐུབ་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་བསམ་པོ་འིད་ིམནི། 

ངས་སྒྲུང་ཞིགིོ་བཤད་ན། ༡༩༥༩ ལ་ོང་རང་ནརོ་བུ་གླིངི་གོ་ནས་ལྷ་

སའི་ིམཚོན་མའོི་ིཆུ་ཚོདོ་བཅུ་པོ་ཙོམ་ལ་ཐེནོ་ཡངོ་བ་ཡནི། སྐབས་

དེར་གོཟིམ་ཆུང་གོསར་པོ་ནས་ཐེོན་ཁོར་གླིོགོ་གོི་འིདོ་མདངས་

ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་བཏེང༌། དེ་ནས་རྡེོ་སྐས་པོད་སྤུངས་སྟེང་སློེབས་

པོ་དང༌། སྐརོ་བ་ཞིགིོ་བརྒྱབ་ནས་བསམ་བློའོི་ིནང་ད་ལམ་ཕྱོགོོས་

བསྐྱོད་བྱེས་ནས་ང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་

བསྒྲུབས་ཏེེ་རང་གོི་ལུང་པོར་ཕྱོིར་ལོགོ་གོིས་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་

འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མོས་པོ་བྱེས་པོ་ཡིན། མདོ་དོན་ང་རང་ཚོོའིི་

བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ལྷ་ས་ནས་ཉིེན་གོཡོལ་བྱེས་ཏེེ་བྲོས་པོ་འིདིའིི་
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མཐེར་ཐུགོ་གོི་དམིགོས་ཡུལ་རང་དབང་བསྐྱར་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་

བཟུང་ནས་བཙོན་བྱེལོ་དུ་སློབེས་པོ་རདེ། བཙོན་བྱེོལ་ལ་སློབེས་

རྗེེས་སྡུགོ་ས་ནས་བཤད་ན་ཧ་ལམ་མི་ཐེོགོ་འིགོོར་ཡང་ང་ཚོོའིི་

རྩི་བའི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་འིད་ིབརྗེདེ་ཐེབས་མདེ་པོར་བརྟནེ། བསྒྲུབ་བྱེ་འིད་ི

སྒྲུབ་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་ཏུ་མུ་མཐུད་སྡེོད་ཐུབ་རྒྱུའིི་

དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བདོ་པོ་ཚོ་ོཁོ་འིཐེརོ་མ་ཡནི་པོར། བདོ་

པོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཞིསེ་བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲགོ་གོཉིསི་གོསུམ་མཉིམ་དུ་

སྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེས་ནས་གོཞིསི་ཆེགོས་བྱེས་པོ་རདེ། 

ཁོ༽ རྒྱང་རངི་གོ་ིཕུགོས་བསམ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིགྲོ་

སྒྲིགིོ

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ལ་སྐབས་དེར་རྒྱ་གོར་སྲིིད་བློོན་ནེཧ་

རུས་ང་ལ་ནང་མའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོའིི་བདེན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེ་

རྒྱུ་འིད་ིཤསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོས། 

བཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོརོ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤསེ་

ཡནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། བདོ་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིཤསེ་ཡནོ་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ི

ཐེོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་བཀའི་སློོབ་

གོནང་བྱུང༌། ང་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བཙུགོས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེའིི་ཐེོགོ་ཏུ་བསྐྱོད་
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བཞིནི་པོ་ཡནི། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་ང་ཚོོའིི་སྲིིད་གོཞུང་

འིདིས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་པོའིི་སྐབས་སུ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་

མ་ིསྣ་རྣམས་ལ་རྒྱ་མསི་བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོའི་ིའིགོོ་གོ་ིགོནས་

སྟངས་འིདི་འིདྲེ་རེད། ང་ཚོ་ོབདེན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་མཁོན་

ཚོོར་རང་དབང་བྱུང་ན་ང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་དང༌། 

ལམ་ལུགོས་འིགྲོ་ོསྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི་ཞིསེ་བསྟན་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

དགོསོ་པོ་ལས། བདོ་གོཞུང་བཀའི་ཤགོ་ཡདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་འིགྲོགིོས་

ཀྱིི་མེད་པོར་བརྟེན། ཐེོགོ་མར་དྲུགོ་ཅུ་ཐེམ་པོའིི་ལོར་སྤྱིི་འིཐུས་

འིཛུགོས་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

ཡདོ་པོ་འིདསི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ལྟ་ད་ལྟའི་ིལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་

ཡངོ་བ་བྱེདེ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམདུན་ལ་ང་ཚོསོ་

འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱ་མིས་བཤད་པོ་ལྟར་གྱིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་རྙེིང་

པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་མནི་པོར། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་འིཆེར་གོཞིི་དང༌། འིགྲོོ་

སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་བསྟན་ཐུབ་པོའིི་དོན་

དུ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོཅིགོ་རེ་གོཉིིས་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་རྩི་

ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་འིགོ་ོབཙུགོས་ནས་ཐེ་མ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགོསུམ་ནང་

གོནས་སྐབས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་རདེ། 
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དེ་ལྟར་ང་ཚོོས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

རྒྱང་རངི་གོ་ིཕུགོས་བསམ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གྲོ་

སྒྲིིགོ་གོི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཡོད། དེ་དགོ་ལ་ཕྱོི་མགིོ་བལྟ་

དུས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོདྲུགོ་ལྷགོ་ཙོམ་རངི་ང་རང་ཚོརོ་གྲོ་མ་འིགྲོགིོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཆེ་ེས་ནས་བཤད་ན་ང་རང་ཚོ་ོ

ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཆེོགོ འིཛམ་གླིངི་ཐེོགོ་བཙོན་

བྱེལོ་བ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར། དཔོརེ་ན། པོ་ལ་ེས་ིཐེན་

སགོོས་བཙོན་བྱེལོ་བ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚོ་ོལས་ཤསེ་ཡནོ་

ལགེོས་པོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་

མང་བ་བཅས་ཡདོ་ན་ཡང༌། དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲད་ཀྱི་ིཡདོ། ང་

ཚོ་ོཐེགོོ་མར་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་སྐབས་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤསེ་བྱེ་ཡནོ་

ཏེན་ཡདོ་མཁོན་དང༌། ཉིམས་མྱོངོ་ཡདོ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་ཡནི་པོའི་ི

ཐེགོོ དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིནུས་པོ་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་མདེ། མ་ིགྲོངས་ཀྱི་ི

ཆེ་ནས་ཀྱིང་ཉུང་ཉུང་ཡནི། ཕེར་ཕྱོོགོས་ང་ཚོའོི་ིཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

ཡུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་གོི་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་

ཁོབ་ཅིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེན། ང་ཚོོར་དཀའི་ངལ་ཇི་ཡོད་བརྗེོད་མི་

དགོོས་པོ་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་

ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་དངེ་སང་ང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་

ཁོངོ་ཚོའོི་ིཚོདོ་དཔོགོ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། 
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་མའིི་ིགྱིནེ་ལངས་ལ་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་རྗེསེ་

རྒྱ་མའིི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ད་ནས་ཟླ་ཤས་སམ། ཡང་

ན་ལོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་རིང་ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་འིགོོ་འིཁྲེིད་པོའིི་བཙོན་

བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་སྐད་ཅོར་ཕྲན་བུ་རྒྱགོ་སྲིིད་ཀྱིང༌། 

ད་ེནས་རམི་པོས་ནགོ་སུབ་ཐེབེས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་དང༌། 

ཚོདོ་དཔོགོ་བྱེས་ཡདོ། མཇུགོ་ཏུ་ངསོ་ནས་ཐེསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་བདནེ་

པོ་ཡནི་མནི་མ་ིཤསེ་ཀྱིང༌། ལྷ་སར་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་རྗེསེ་མའི་ོཙོ་ེ

ཏུང་གོསི་པོ་ེཅངི་ནས་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཇ་ིབྱེས་རྩིད་གོཅདོ་བྱེས་པོར། 

དའེི་ིལན་དུ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་བྲསོ་ཤརོ་འིདུགོ་ཅསེ་བཤད་པོར་བརྟནེ། 

མའི་ོནས་འི་ོན་ང་ཚོའོི་ིདམགོ་ལ་རྒྱལ་ཁོ་ཐེབོ་མདེ་པོར་ཕེམ་པོ་རདེ་

ཅསེ་བཤད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

གོ༽ འིདས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིཞུ་སྒོ།ོ

ཡནི་ན་ཡང་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོདྲུགོ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་པོ་བཙོན་

བྱེལོ་བ་ཉུང་ཉུང་ཡནི་ཡང༌། གོཙོ་ོཆེརེ་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིང་སྟོབས་འིགྲོན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིིགོ་

ཡདོ་པོ་འིད་ིརྩི་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ཡནི་ལ། གོཉིསི་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་

ལ་ཡོད་པོ་ཚོ་ོཡང་སྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་
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འིདའིི་ིའིགོོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིབྱེདེ་སྟངས་སྐརོ་ངསོ་ནས་ཉི་ིཧངོ་ནང་

བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་རསེ་ངསོ་རང་ཉི་ིཧངོ་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཐེད་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོསི་ཉི་ིཧངོ་གོཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེས་འིདུགོ ཏཱ་ལའི་ི

བློ་མ་ཉི་ིཧངོ་ནང་ཡངོ་རྒྱུར་ཆེགོོ་མཆེན་སྤྲོད་ན་ཉི་ིཧངོ་དང་རྒྱ་ནགོ་

བར་གྱིི་འིབྲེལ་བར་གོནོད་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་

གོ་ིའིགོན་སྤུངས་ནས་བཤད་འིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིལུང་པོ་གོང་སར་ཤདོ་མུས་དང༌། མདརོ་ན་

སློབོ་གྲྭ་ཆེ་ེཁོགོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤདོ་པོར་འིགྲོ་ོདུས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོིས་ངོ་རྒོལ་ཐེ་ཚོིགོ་སྒྲིོགོ་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་ང་མི་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་

གོནདོ་འིབྲལེ་ཐུབ་པོའི་ིནུས་པོ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ་ནས་ང་ོརྒལོ་བྱེས་

པོ་ཞིགིོ་མ་ཡནི་པོར། རྩི་བའི་ིབདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ི

སེམས་ཤུགོས་དང༌། གོཉིིས་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཚོོར་གོོང་

བུའིི་ནུས་པོ་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཕེར་ཚུར་འིགྲོ་ོབསྐྱདོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་

ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་ང་ོརྒལོ་དགོགོ་བྱེ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་དནོ་འིད་ིཤ་ི

མདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་ལས་དནོ་

ནང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཏེེ། རྒྱ་

ནགོ་ཕྱོི་འིབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་ཚོོས་གོ་དུས་ཡིན་ཡང་
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དའེི་ིཐེད་འིགྲོལེ་བཤད་ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

མ་གོཞི་ིཤར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐེན་དང༌། ནང་སོགོ་གོ་ིཐེོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་རྙེགོོ་དྲེ་ཡདོ་ཀྱིང༌། འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་ངོ་ཚོ་ཁོ་སྐྱེངས་ཆེེ་ཤོས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིང་ཚོརོ་སྟབོས་ཤུགོས་ནུས་པོ་ངསེ་ཅན་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིརྟགོས་ཡནི་ལ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་ཐེགོོ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ི

བསུན་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་པོ་དང༌། རང་བཞིནི་སྣང་མདེ་ལ་འིཇགོོ་ཐེབས་

མདེ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། མད་ོདནོ་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་

ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུགོ་སོང་བ་དེའིི་རིང་གྲུབ་འིབྲས་མི་

དམན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཧ་ཅང་

འིགོན་ལྕིི་པོོའི་ིལས་ཀ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་

བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲེགོ་ཅན་དུ་གོནས་ཡོད་པོས། 

ང་ཚོ་ོཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཡདོ་ཅསེ་ལྷདོ་གོཡངེ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོས་

འིགྲོིགོས་ཐེབས་ནམ་ཡང་མེད། ད་ཕེན་ང་ཚོོས་ཉིམས་མྱོོང་གོང་

འིཚོམ་བསགོས་ཏེ་ེཚོངོ་པོ་ལྟ་བུར་མཚོནོ་ན། མ་རྩི་མདེ་ས་ནས་

མ་རྩི་ཕྲན་བུ་ཚུགོས་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་མུ་མཐུད་མ་རྩི་སྣོན་མ་

ཡོང་ཐེབས་ལ་སྒོོ་གོང་ས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་འིདི་ནི་ང་

ཚོའོི་ིསྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་འིགོན་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་དྷ་སར་
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ཡདོ་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་དང༌། ད་ེབཞིནི་གྲོསོ་ཚོགོོས། ཕྱོགོོས་

མཐེའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ས་ཁུལ་གྱིི་ལས་བྱེེད་མི་མང་ཡོངས་དང་

བཅས་པོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ནུས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོགོོང་འིགོོ་

བར་གོསུམ་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་ཀ་ཚོང་མ་ངེས་པོར་

ཚོགོས་ཚུད་ཡངོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིམཛད་འིཕྲནི་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིརེ་བ།

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཙོ་ོབ་ོ

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་བདོ་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ཡིད་ཆེེས་དང་རེ་བ་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ 

ང་རང་ཡུལ་ལུང་ཕེན་ཚུན་ལ་འིགྲོོ་སྐབས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོང་བ་དང༌། མི་ཚོོས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོ

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོར་བརྟེན། ངོས་ནས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་དུས་ཕྲན་

བུ་ཕེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིང་རང་གོི་ལས་འིགོན་དང༌། ས་ོསོའི་ིལས་

ཀྱིིས་བསྐོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསོད་ནམས་

གོསགོོ་གོ་ིརདེ་བསམས་ཏེ་ེད་ེལ་ཡདི་ཆེསེ་ཀྱིསི་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་

བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་ཐེོགོ ང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་ལུས་

གོཟུགོས་ལྟ་བུ་བཙོན་བྱེལོ་བ་སྤྱིའིི་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ཚོགོས་ཚུད་

པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ངསོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོང་སར་བསྐྱདོ་ད་ེལས་དནོ་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེ

ནུས་པོ་ཕྲན་བུ་ཐེོན་གྱིི་ཡོད་པོ་དེའིི་མཇུགོ་མཐུད་རྒྱུ་དང༌། གྲུབ་

འིབྲས་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རྩི་བ་བཙོན་བྱེོལ་བ་སྤྱིིའིི་གོོང་བུའིི་

ནུས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརངི་འིདརི་མ་ིམང་ཚོང་

མ་འིཛམོས་མདེ་ཀྱིང༌། གོང་ལྟར་གོཞིསི་སྒོར་ས་ོསའོི་ིགོནད་ཡདོ་

མི་སྣ་མང་པོ་ོཞིིགོ་སློེབས་ཡོད་པོས། ད་ཕེན་ང་ཚོོར་གྲུབ་འིབྲས་

ཡགོ་པོ་ོཐེནོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ལྷདོ་གོཡངེ་ནམ་ཡང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། 

ར་ེབ་ལ་སྔས་བཅལོ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་ཉིནི་མ་གོང་འིཁྱིལོ་ལྟ་

བུ་ནམ་ཡང་མ་ིཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། ངསོ་ནས་གླིངེ་མལོ་བྱེས་པོའི་ི

ནང༌། འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིབྱེ་ེབྲགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོའོིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོ

སྟངས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉི་ེབའི་ི

དུས་ལ་སློབེས་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་པོ་འིད་ིར་ེབ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ར་ེབ་

ཡདོ་ཚུལ་བཤད་པོ་མནི། འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་རྒྱ་ནགོ་ཐེད་ཞིབི་འིཇུགོ་

པོ་མཁོས་པོ་ཚོསོ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་སྐབས་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི་

པོར་ཁོངོ་ཚོ་ོཕེལ་མ་ོཆེའེི་ིམཐེངོ་ཚུལ་གོཅགིོ་གྱུར་རདེ། ད་བར་ང་

ཚོསོ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོར་གྲུབ་འིབྲས་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ཐེབོ་ཡདོ་

པོ་ལྟར། ད་དུང་མུ་མཐུད་ཚོང་མས་ནུས་པོ་བཏེོན་ནས་ཤུགོས་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 
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ཅ༽ མཐུན་སྒྲིལི་གྱི་ིགོངོ་བུ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོཏེརོ་

བཤིགོ

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤོས་གོཅིགོ་ང་རང་ཚོོའིི་མཐུན་སྒྲིིལ་ཡིན། མ་

གོཞི་ིང་རང་ཚོ་ོམཐུན་སྒྲིལི་དང༌། དད་པོ་དམ་ཚོིགོ ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་

གྱུར་བཅས་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་ཡོད། ཡིན་ན་

ཡང་སྐབས་ར་ེསྐྱནོ་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོཏེམ་འིཆེལ་ལྷགོས་

རགིོས་ལ་རྩིད་གོཅདོ་བྱེས་ན་ཁུངས་ལུང་ད་ེཙོམ་མདེ་ཀྱིང༌། གོཏེམ་

འིཆེལ་ཁྱིབ་པོ་དེས་རྐྱེེན་པོས་ཞིིབ་ཕྲའིི་རྟོགོ་དཔྱོོད་མེད་མཁོན་

གྱིི་མི་ཚོ་ོསྐབས་རེ་མགོ་ོརྨོངས་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་སྐབས་རེ་དེ་

འིདྲེའི་ིབདནེ་མ་ིབདནེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ལྷགོས་ན་ཕེན་ཚུན་ལན་

སྐྱལེ་རྒྱུར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ེཡང་རང་གོསི་འིགོན་འིཁྱིརེ་

མི་དགོོས་པོར་གོཅིགོ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ གོཅིགོ་ཡིན་པོ་འིདྲེ་ཟེར་བ་

འིདི་རིགོས་ཕེལ་ཆེེར་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོཤིས་ཀ་ལྟ་བུ་ཡིན་

འིདུགོ དེ་འིདྲེས་རྐྱེེན་པོས་སྐབས་རེ་སྐྱོན་ཆེ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤོས་ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་དང༌། ཆེོལ་ཁོའིི་ཐེོགོ་ནས་ནང་ཁུལ་

ཤོགོ་འིཐེེན་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོོགོས་སུ་ལྷུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་མི་ཡོང་བ་

བྱེེད་དགོོས། དེ་སྐོར་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོ

གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེས་ནས་

མཐུན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 
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ད་ེནས་ང་རང་ཚོསོ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཡུལ་པོ་ཚོརོ་མཐུན་སྒྲིལི་བྱེ་རྒྱུ་སྤྱི་ི

ཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། དེང་སང་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་

མང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་

རྒྱ་གོར་གྱི་ིགོཞུང་འིབྲལེ་མ་ིསྣ་སྨོསོ་ཅ།ི ད་ེམནི་ཤསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། 

གོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་མཁོན། ཚོངོ་རགིོས། སྤྱིརི་བཏེང་སློབོ་གྲྭའི་ི

ལས་བྱེདེ་པོ་དང༌། དགོ་ེརྒན། སློབོ་ཕྲུགོ མ་ིམང་དང་བཅས་པོའི་ི

རྒྱ་གོར་གྱི་ིསྡེ་ེཚོན་ཚོང་མའི་ིནང་རྒྱ་མསི་ཏེན་ཏེན་བདོ་པོའི་ིབཙོན་

བྱེལོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་གོཅགོོ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་

དངསོ་བརྒྱུད་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

དརེ་བརྟནེ་སྔནོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་ཧནི་བདོ་ཀྱི་ིབར་ལ་རྒྱུ་ཆུང་རྐྱེནེ་ཆེ་ེ

བཟ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། དནོ་རྐྱེནེ་གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཙོགོ་ཅགིོ་

ལྷགོས་ན་དའེི་ིཐེགོོ་རྒྱ་མསི་ལམ་སངེ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེདངུལ་དང་

དངསོ་པོའོི་ིནུས་པོ་འིདནོ་སྲིདི། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་རྐྱེནེ་ཆུང་

ཆུང་ཞིགིོ་ལྷགོས་ན། ལམ་སངེ་འུར་སྒྲིགོོ་ཆེནེ་པོ་ོམ་ིབྱེདེ་པོའི་ིངསེ་

པོ་མདེ་པོས། ད་ེརྩིསི་ཚོང་མས་ཡུལ་པོ་ཚོ་ོདང་ཕེན་ཚུན་མཐུན་

པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཡུལ་པོའི་ིམགིོ་སྣང་ལ་མ་ིམཛསེ་པོའི་ིརགིོས་མ་ིབྱེ་

རྒྱུ་སགོོས་ལ་སྔར་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཆེ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། མ་ིམང་གོི་འིགོན་

འིཁུར།

དེ་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་གོནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། བཙོན་

བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདསི་ང་ཚོའོི་ིརང་དབང་གོ་ིབདནེ་

དོན་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བདེན་དོན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་དེ་ཡང་

དམགིོས་ཡུལ་ཡདོ་པོ་དང༌། དམགིོས་ཡུལ་ད་ེགོཞིརི་བཟུང་འིཆེར་

གོཞི་ིལྡན་པོའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོདགོསོ། བདོ་

ན་ིའིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་གོནས་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། སྔ་

མ་ོབདོ་མའིི་ིཁོ་རྒྱུན་ལ་བདོ་ལུང་པོ་ལྷ་དང་བློ་མའི་ིགོདན་ས་ཡནི། 

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་དང་འིདྲེ་གོ་ིམ་རདེ་ཅསེ་བཤད་ད་ེརྨངོས་དད་

དམ། ཡང་ན་བློ་ོརྒྱ་ཆུང་བའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

ད་ཆེ་དེ་འིདྲེ་བསམ་པོས་འིགྲོིགོས་ཐེབས་མེད་པོས་འིཛམ་གླིིང་

ཀུན་དང་མཐུན་པོའི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཤགིོ་ཐེགོོ་འིགྲོ་ོདགོསོ། མང་གོཙོའོི་ི

ལམ་སྲིོལ་ཞིེས་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཀུན་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

ལ། དནོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་དསེ་མ་ིམང་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

འིགོན་ཁུར་ཞིགིོ་སློབེས་ནས་བྱེ་བ་བརྟན་པོ་ོདང༌། ནུས་པོ་ཐེནོ་པོའི་ི

དགོ་ེམཚོན་ཡདོ་པོ་རདེ། དངེ་ཕེན་བདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་གོནས་ཚུལ་

ནང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅགིོ་ལ་ཧ་ཅང་ལྟསོ་ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོ
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ཡདོ། དཔོརེ་ན། སྤྱིརི་བཏེང་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཁོ་རྒྱུན་ལ་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་གོཅགིོ་གོནང་གོ་ིརདེ་ཟརེ་བ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེེ་བཞུགོས་རིང་ལ་ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐེའི་མ་གོསལ་ན་དེ་ནས་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིརདེ་ཟརེ་བ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྤྱིརི་བཏེང་གོ་ིབསམ་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

གོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་མཁོན་མང་པོསོ་ཀྱིང་ངསོ་ལ་ད་ེལྟར་དྲེསི་ཀྱི་ི

འིདུགོ ངསོ་ནས་སྤེབོས་པོ་དང་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཁོངོ་ཚོརོ་ལན་

འིདབེས་སུ་ང་ཚོསོ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་ད་ེབདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིརང་དབང་དནོ་དུ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། མ་ིགོཅགིོ་གོ་ི

ཁོ་ེཕེན་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདནོ་དུ་འིཐེབ་རྩིདོ་རྩི་བ་ནས་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་འིཕྲེང་རིམ་བྱེོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

གོནས་སྟངས་འིདི་མ་བྱུང་གོོང་རོལ་ནས་བོད་མི་རིགོས་ཡོད་པོ་

རདེ། དརེ་མ་ཟད་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་སྔནོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ལུགོས་བདོ་དུ་མ་དར་གོངོ་ནས་རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ི

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། གོལ་སྲིདི་ངའི་ིཚོ་ེལ་སྐྱནོ་བྱུང་བ་ཡནི་ན་

གླི་ོབུར་འིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་འིདྲེ་འིཕྲད་སྲིདི་ཀྱིང༌། རྩི་བའི་ི

བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིབདོ་མ་ིམང་གོསི་མུ་

མཐུད་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས། མ་ིགོཅགིོ་ལ་ལྟསོ་ཤངི་རགོ་ལུས་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

རྩི་བ་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 



323
ང་ཚོསོ་ངསེ་པོར་དུ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་བསམ་བློ་ོད་ེབཞིནི་གོཏེངོ་དགོསོ། 

གོཞིི་རྩིའིི་འིགྲོོ་སྟངས་འིདི་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་

འིགོན་ཁུར་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་

ཡིན་པོ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་

བསྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ཐེོགོ་འིགྲོ་ོ

རྒྱུ་འིདི་སྔ་ཕྱོི་བར་གོསུམ་དུ་གོཏེན་འིཁོེལ་བའིི་ལས་ཀ་འིཆེར་

གོཞི་ིལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོརོ་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་ཡགོ་

ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་འིགྲོ་ོསྟངས་ཚོད་དང་མཚོན་ཉིདི་

ཡངོས་སུ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཡང་བཞུགོས་སྒོར་དབུས་

ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར། ས་གོནས་ས་ོསའོི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་

ཀྱི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ལས་འིགུལ་ད་ེཚོའོི་ི

ཐེད་ད་ལྟ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་རྟོགོས་པོ་དང༌། བྱེེད་སྟངས་

གོསལ་པོ་ོམ་ཤསེ་པོའི་ིདབང་གོསི་ཇ་ིབཞིནི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

མདེ་ན་ཡང༌། དའེི་ིཐེད་ཏེན་ཏེན་ཚོགོས་ཚུད་ཡངོ་བའི་ིའིབད་བརྩིནོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

མང་གོཙོ་ོཞིསེ་པོ་འིད་ིའིཇགིོ་རྟནེ་མགོ་ོམདེ་མཇུགོ་མདེ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་

ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན་ཞིིང༌། དེ་ནི་སྒྲིིགོ་ཁྲེིམས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སྒྲིགིོ་དང་མཐུན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་མ་ིར་ེང་ོརསེ་སམེས་ཁུར་དང༌། ལས་

འིགོན་མང་ཙོམ་འིཁྱིརེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི། ད་ེལྟར་
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ཡངོ་བ་ལ་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགོ་ོརྟོགོས་དང༌། ཚོང་མའི་ིབསམ་བློོའི་ི

ནང་འིགོན་ཁུར་མང་ཙོམ་སློབེས་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟར་བྱུང་

ན་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོམཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ། ད་ེལྟར་མ་

བྱུང་ན་མགོ་ོལ་སྡེདོ་མཁོན་མ་ིར་ེཟུང་གོསི་ཁོ་ལ་མང་གོཙོ་ོའིཁྱིརེ། 

ངོ་མའིི་ལགོ་ལེན་ཚུལ་མིན་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད། དེང་སང་

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིལུང་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནང་རྩི་བའི་ིཁྲེམིས་ལ་སགོོས་

པོ་མང་གོཙོོའིི་འིགྲོ་ོསྟངས་ཡགོ་པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། དོན་ལགོ་ལེན་ང་ོ

མའིི་ཐེོགོ་མི་རེ་ཟུང་གོི་ཁོ་ཤུགོས་འིགོོ་འིགྲོ་ོབའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ད་ེའིདྲེ་མ་ིཡངོ་བའི་ིདནོ་དུ་རྩི་བ་

མང་ཚོོགོས་རང་ཉིིད་ནས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་གོིས་གོོ་རྟོགོས་ཐུབ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་བཞུགོས་སྒོར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུས་མི་

འིགྲོིགོས་པོར། ས་གོནས་སོ་སོའི་ིནང་མང་གོཙོོའིི་འིགྲོོ་ལུགོས་

དང་མཐུན་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་སྤྱིོད་སྟངས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་མི་མང་

ནས་མཐེོང་ཐུབ་པོའིི་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་ལགོ་

ལནེ་དང་ཉིམས་མྱོངོ་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་དང༌། ཇ་ིཙོམ་གོསལ་པོ་ོབྱུང་

བ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། མགིོ་ལྟསོ་

ལ་ཕེན་གྱི་ིརདེ། དབུས་ཀྱི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། ས་གོནས་

ས་ོསོའི་ིགྲོོས་ཚོོགོས་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་མང་གོཙོོའིི་རང་
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བཞིིན་ལྡན་པོའིི་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོཐེོན་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

འིད་ིཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཞིབི་ཕྲའི་ིགོནས་ཚུལ་ངས་ད་ེཙོམ་

ཤསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་པོ་

ལྟར་གོནད་འིགོགོ་ཅ་ིའིདྲེ་ཡནི་མནི་ཤསེ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་ཏེན་ཏེན་

བྱུང་ཡདོ། མད་ོདནོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཇ༽ གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིདང་། དནོ་དམ་གྱི་ིསྤྱི་ིམ།ི

དེ་ནས་མང་གོཙོོའིི་ལུང་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ཀྱིང་མཐེོང་

གོསལ་གོཅིགོ་ལ། ཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་འིདྲེ་མིན་ནས་འིདེམས་

སྒྲུགོ་བྱེས་ཏེ་ེགྲོསོ་ཚོགོོས་ནང་འིཐུས་མ་ིསློབེས་པོ་ད་ེདགོ་ད་ོབརྟན་

ཞིིགོ་ཡོད་ན། དངོས་གོནས་མང་གོཙོོའིི་དམགིོས་ཡུལ་ཇི་བཞིིན་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། མ་ིད་ེཇ་ིབཞིནི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་མདེ་ན། མངི་ལ་མང་

གོཙོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་མིང་བཏེགོས་ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་དངོས་

ཐེོགོ་མི་དབུལ་པོོ་རྣམས་རང་འིཇགོས་ལ་ལུས་ནས་མུ་མཐུད་

དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོའི་ི

ནང་དུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ས་ོནམ་གྲོངོ་པོའི་ིདཔོ་ེལ་ལྟསོ་ཞིསེ་པོ་ལྟར་

ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེའིདྲེ་མ་ིཡངོ་བ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

མི་མང་གོིས་འིདེམས་སྒྲུགོ་བྱེས་ནས་ཐེོན་པོའིི་མི་དེ་དགོ་དངོས་

གོནས་དོན་དམ་པོའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོབ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 



326
མ་ིམང་གོ་ིའིཕྲལ་ཕུགོས་ཁོ་ེགྱིངོ་ལ་དནོ་དམ་གྱི་ིསམེས་ཁུར་ཡདོ་

པོ་ད་ེའིདྲེ་སློབེས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེལྟར་ཡངོ་བ་

ལ་རྣམ་ཀུན་ནས་མ་ིམང་གོསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། རྣམ་ཀུན་ནས་

ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་འིསོ་བསྡུའིི་དུས་ཚོོད་སློེབས་དུས་གོཞིི་ནས་

སུ་དགོའི་སུ་ལེགོས་ཞིེས་ཁོ་ཤས་ནས་མི་གོཞིན་ལ་སྔས་བཅོལ་

གྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེ་མིན་པོར་རྣམ་ཀུན་ནས་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཁོགོ་གོི་ནང་མི་དྲེགོ་པོ་སུ་ཡོད་མེད་མི་མང་གོིས་དོ་སྣང་ཉིམས་

ཞིབི་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ལུང་པོ་མང་པོོའི་ིམང་གོཙོ་ོའིགྲོོ་སྟངས་ནང་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤོས་

གོཅགིོ་རྣམ་ཀུན་མ་ིཁོ་རྒྱགོས་པོའིམ། ཡང་ན་ཁོ་བད་ེཔོ་ོད་ེཚོསོ་

སྐད་ཆེ་མང་པོོ་ཤོད་དུས་ཡགོ་པོོ་ཡིན་པོ་རེད་བསམས་ཏེེ་དེ་ལ་

འིསོ་འིཕེེན། དེས་ཀྱིང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོའིི་བྱེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁོས་

ལེན་བྱེས། འིསོ་ཐེོབ་ནས་དབང་ཆེ་བྱུང་ཚོར་དུས་སྔོན་ལ་ཁོས་

ལནེ་བྱེས་པོ་རྣམས་ཕེར་ཁོགོ་ཚུར་དཀྲསི་ཀྱིསི་གོཡལོ་ཏེ་ེམཐེའི་མ་

ས་ོསའོི་ིདངུལ་ཁུགོ་རྒྱང་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་

མ་ིམང་གོསི་རྣམ་ཀུན་མ་ིཡགོ་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ད་ོསྣང་དང༌། 

བརྟགོ་དཔྱོད་མ་བྱེས་པོས་ལན་པོ་ཡིན། མ་གོཞིི་མི་ས་ཡ་དང༌། 

དུང་ཕྱུར་མང་པོའོི་ིནང་ནས་འིདམེས་དགོསོ་དུས་ཁོགོ་པོ་ོཡདོ། 

རྣམ་ཀུན་ངོས་ནས་རྒྱ་གོར་བ་ངོ་ཤེས་པོ་དེ་འིདྲེ་དང༌། ཡང་རྒྱ་
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གོར་ནང་གོཏེམ་བཤད་བྱེེད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གོར་ལ་

ཆེབ་སྲིདི་ཐེགོོ་རང་བཙོན་ཐེབོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་དང༌། ད་ེ

མནི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ད་ལྟ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་བཞིནི་

པོའི་ིསྐབས་ཡནི་པོ་ལས་རྒྱལ་ཁོ་ཆེ་ཚོང་ཐེབོ་མདེ། དངསོ་གོནས་

ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙངི་སྟབོས་ཅན་གྱི་ིརྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཚོ་ོས་ཆེ་

ཁུགོ་ཀྱིགོོ་ནང་ངལ་གོས་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་མནི་ཞིངི༌། 

ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གོར་རང་དབང་རང་བཙོན་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་སྐབས་ཀྱི་ི

སེམས་ཤུགོས་དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འིཁྱིེར་

དགོསོ་ཞིསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དངོས་གོནས་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོའིི་མི་ཡ་རབས་དང༌། དྲེང་

བདེན། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཅན་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ཀྱིིས་ལྷོད་གོཡེང་

བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད། མ་ིསྐབས་འིཚོལོ་མགོ་ོབད་ེདྲེན་འིཕྲུལ་བྱེདེ་མཁོན་

དེ་ཚོོའིི་གྲོས་མདུན་དུ་ཐེོན་ནས་འིདྲེ་མིན་བཅོ་བརྒྱད་འིཁྲེབ་སྟེ་

འིསོ་ཐེབོ་པོའི་ིརྗེསེ་སུ་གྲོ་མ་འིགྲོགིོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ད་ལྟ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། 

ད་དུང་ད་ེཚོའོི་ིཐེོགོ་ཚོང་མས་རྒྱུན་དུ་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ས་གོནས་

གྲོོས་ཚོོགོས་དང༌། དབུས་ཀྱིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་འིཐུས་མིར་ཡོང་

མཁོན་དེ་ཚོ་ོཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཉིིས་ང་རང་ཚོོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་

པོ་བཞིནི་བརྒྱ་འིདམེས་སྟངོ་སྒྲུགོ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིལགེོས་པོ་ཚོ་ོསློབེས་
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ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་མི་མང་གོིས་རེ་

བ་བྱེས་ཏེ་ེབསྐསོ་པོ་རདེ་ལ། བསྐསོ་པོའི་ིམ་ིདསེ་ཀྱིང་རང་ལ་ར་ེ

བ་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེདགོ་མ་ིབསླུ་བ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ། ད་ེཚོརོ་རྣམ་

ཀུན་ནས་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཉི༽ རྒྱ་དམར་ནགོ་དང་། འིབྲལེ་ལམ་གྱི་ིགོནས་སྟངས།

བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་སྐརོ་ད་ེརངི་བཀའི་ཤགོ་ནས་ཞིབི་ཕྲ་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི་པོས་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་

བྲན་དང་ང་ཚོའོི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེད་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོའི་ིའིགྱུར་བ་

གོང་ཡང་བྱུང་མདེ། ད་ལྟའི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་མཁྲེེགོས་སུ་

འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ད་ེན་ིགོནས་སྐབས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཞིགིོ་

ལས་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་སྡེདོ་ཐུབ་རྒྱུ་མནི་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ད་བར་ལ་ོབཅ་ོལྔའིི་རིང་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་སྲིིད་

བྱུས་འིད་ིའིགྱུར་བ་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ། 

ཐེའིེ་ཝེན་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ཡང་ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་

ལ་ོཤས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ང་ོབ་ོད་ེརང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཞིིང༌། འིབྲལེ་བའི་ིཐེོགོ་ནས་ད་ཕེན་ཐེའི་ེཝེན་

བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བའིི་མི་སྣས་བོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་

དངུལ་དང་དངོས་པོོས་བསླུས་ཏེེ་དཀའི་ངལ་བཟོས་པོ་འིདི་དགོ་
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མེས་འིཚོིགོ་མེར་གོཏུགོས་ཡིན་ལུགོས་མིན་ལུགོས་ཀྱིི་སྐད་

ཆེ་བཤད་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་བྱེེད་དགོོས། རྒྱབ་བསྟན་

ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མཐུད་མ་ཐུབ་ན། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་

ནས་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོོར་གོོ་སྐབས་ཤིགོ་ཡོང་

གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། དཀའི་ངལ་ཡངོ་སའི་ིད་ོབདགོ་ད་ེརང་ལ་གོཏུགོས་

ནས་ང་ཚོོས་སྐད་ཆེ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཤད་ཐུབ་ན། ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་

ངོས་ནས་ཀྱིང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་

གོི་སྤྱིིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ཐེའིེ་ཝེན་གོཞུང་གོིས་ཀྱིང་འིདི་འིདེམས་ནས་སྤྱིིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

དང་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་ལས། གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོོར་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་འིདདོ་དང༌། དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་

ཤསེ་ཐེབས་མདེ། 

ད་བར་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་མཐུད་ཐུབ་མེད། 

ད་དུང་ཡང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེད་ང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་ལམ་

སངེ་ཡངོ་གོ་ིམདེ་ན་ཡང་ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟར་ཐེབས་

ཤསེ་བྱེས་ཀྱིང་ཕེ་རལོ་པོའོི་ིངསོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་ན་

དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་ཡིན། ཕེ་རོལ་པོོའི་ིངོས་ནས་འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་འིདོད་ཡདོ་པོ་ཡནི་ན། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བ་བྱེས་

ཏེ་ེས་གོནས་ས་ཐེོགོ་ཏུ་རྩི་བའི་ིསྲིདི་གོཞུང་རང་ལ་གོཏུགོས་ནས་
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ད་བར་འིཕྲད་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ད་ེདགོ་སལེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤསེ་ཤགིོ་

ཏེན་ཏེན་རྙེདེ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཡང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཏེ༽ རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་དང་། རྒྱ་གོར་ལ་ལྟ་

སྟངས།

ང་ཚོསོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ལྟ་སྟངས་ཐེད། དངེ་སང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོཉིིས་འིབྲེལ་བ་མང་དུ་འིགྲོོ་བའིི་གོནས་

ཚུལ་འིད་ིའིདྲེའི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་གོར་ཕྱོ་ིསྲིདི་ལས་ཁུངས་ཀྱིསི་དམགིོས་

བསལ་བགོ་ཟནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱིི་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ཉི་ེཆེར་ཞི་ིབའི་ི

གོམོ་བགྲོདོ་བྱེདེ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་

མཛད་དཀའི་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་བའི་ི

སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ཀ་ོཐེགོ་གླིདོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ལ་ལྟ་སྟངས་འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོངས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ལ་ོསུམ་

ཅུ་ངོ་དྲུགོ་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་བོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་ཐེོགོ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དངསོ་གོནས་ཧ་ལས་པོ་ཞིགིོ་གོནང་ཡདོ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གོནང་ཡདོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡང་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོིས་བོད་པོ་བློོས་གོཏེོང་ཐེབས་རྩི་བ་ནས་མེད། ལ་ོརྒྱུས་
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ཐེགོོ་ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་པོར་རང་

བཞིིན་གྱིི་ཤ་ཚོ་ཡོང་གོི་རེད་ལ། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྒྱ་གོར་ལ་ཁོེ་ཕེན་

ཡོད་པོ་དང༌། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམ་ཞིིགོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། 

རྒྱ་གོར་ལ་གྱིོང་གུན་ཇི་ཙོམ་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་

ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོོས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་སྒོ་ོགོང་སའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ཏེ་ེཕྱོགོོས་བསྡེམོས་བྱེས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཤགིོ་འིཛནི་

དགོསོ་པོ་ལས། གོནས་ཚུལ་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིཐེགོོ་བློ་ོཕེམ་བྱུང་

བ་དསེ་རྐྱེནེ་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ན་ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚོན་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཞིིགོ་མནི། 

རང་རེ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་དང༌། ཐེབས་ཤེས་

བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ལམ་སྟོན་འིཆེར་གོཞིི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན། 

བོད་པོ་སྤྱིི་བྱེིངས་སྨོོས་ཅི། བལ་གོོས་ཚོོང་མཁོན་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་དང༌། ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ི

རདེ། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ང་ཚོསོ་འིཐུས་ཤརོ་གྱི་ིམདེ་དམ་སྙམ། རགིོས་

གོཅིགོ་གོིས་བོད་གོཞུང་གོིས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ཟེར་ནས་འིགོན་ཆེ་

ཚོང་བོད་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་སྤུངས་ཀྱིི་འིདུགོ སོ་སོ་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་

ཐེབས་ཤེས་བྱེེད་པོའིི་གོ་ོསྐབས་མེད་ན་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་

ཡནི་པོས་འིགྱིདོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། གོ་ོསྐབས་ཡདོ་བཞིནི་དུ་ལྷདོ་
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ཡངས་ཀྱིསི་མ་བྱེས་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོཡནི། རང་ར་ེགོཞུང་

འིབངས་ཚོང་མས་ཇི་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བདེན་དོན་འིདི་

སྤྱིིར་འིཛམ་བུ་གླིིང་དང༌། ཡང་སྒོོས་རྒྱ་གོར་མི་མང་ནང་གོསལ་

པོོ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་འིཐུས་མ་ཤོར་བ་བྱེ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཐེ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ི

ལགོ་ཆེ།

ང་ཚོའོི་ིབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིདངསོ་གོནས་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་མང་གོཙོའོི་ིལམ་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། འིད་ིདགོ་འིཕྲལ་

སལེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཡངོ་བའི་ིདནོ་དང༌། འིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིདགོསོ་པོ་

རྒྱུ་མཚོན་ཞིགིོ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡནི་པོར། ང་ཚོསོ་

ད་ལྟ་མང་གོཙོོའིི་འིགྲོོ་སྟངས་ཀྱིི་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ། ཕྱོིན་

ཆེད་བདོ་ནང་མགིོ་དཔོའེི་ིལམ་སྟནོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤགིོ་བྱུང་

མཚོམས་ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེས་ཡདོ་ཅངི༌། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིཡང་བདོ་

སྤྱི་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡནི། སྐབས་ར་ེཆེལོ་ཁོ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་

ཀྱི་ིའིཐེནེ་འིཁྱིརེ་ལྟ་བུས་ས་ོསའོི་ིབསྒྲུབ་བྱེའིམ། ང་ོམའི་ིན་ཚོ་མ་ིར་ེ

ཟུང་བློ་ོལ་མ་བབས་པོ་དང༌། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་ཞིགིོ་
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སྣང་བར་མི་འིགྲོ་ོབ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དེ་དགོ་ཁོ་ནས་བཤད་དུས་བོད་

གོཞུང་གོསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ནས་རྣམ་ཀུན་

གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་འིགྲོ་ོསྐབས། སྔནོ་ལ་འིགྲོིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་

ཅསེ་རྙེགོོ་དྲེ་ཤདོ་ས་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་ཡདོ་པོ་འིད་ིདྲེནི་ཆེ་ེགོ་ིརདེ་ཅསེ་

བཤད་ཡདོ། འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་མཁོན་

གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡིན་པོ་ལས། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མི་སྒོེར་

རེ་ཟུང་གོི་ཁོེ་ཕེན་རྩིོད་མཁོན་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མིན། མི་རེ་ཟུང་གོི་

ཁོེ་ཕེན་ལ་བརྟེན་ནས་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མིན། དེར་བརྟེན་ང་

ཚོོའིི་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདི་བོད་སྤྱིི་དང༌། ལྷགོ་པོར་བཙོན་བྱེོལ་

བོད་མིའིི་སྤྱིིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། བོད་རང་དབང་

གོི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་ལགོ་ཆེ་མེད་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ལའིང་བྱེེད་སྟངས་ཡོད། ཤ་

ཚོ་ལྡན་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་དངོས་གོནས་མ་འིགྲོིགོས་མ་འིཐུས་པོ་རྒྱུ་

མཚོན་བགྲོངས་ཏེ་ེབཤད་རྒྱུ་ཡདོ་ན། གོསང་གོསང་སྦས་སྦས་མདེ་

པོ་གོསལ་པོོར་བཤད། གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་

ནས་སྐྱོན་ཆེ་སེལ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་ལས་འིགོན་

ཡིན། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་སྐྱོན་བརྗེོད་གོང་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ང་རང་
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ཚོ་ོཚོང་མའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་སྐྱོན་བརྗེོད་

གོང་ཞིགིོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་བརྗེདོ་དགོསོ་ཞིསེ་ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

གྲོངས་རངི་ཐེངེས་མང་བཤད་ཡདོ་ལ། དཔོརེ་ན། ངའིི་ངསོ་ནས་

མ་འིགྲོིགོས་མ་འིཐུས་པོ་གོང་ཡོད་ཀྱིང་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་དགོོས་

ཞིེས་བཤད་ཡོད། ལེགོས་བཅོས་འིདི་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་བཤད་

རྒྱུ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ། རང་དགོར་བདོ་གོཞུང་གོ་ིཡས་འིགྲོགིོས་ཀྱི་ིམ་ི

འིདུགོ མས་འིགྲོགིོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་རྟགོ་པོར་བརྗེདོ་ན། གོནས་

ཚུལ་ཤེས་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་བལྟས་ན་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བརྗེོད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བརྗེོད་མཁོན་དེ་རང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ལ་མཐེོང་

རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མ་རྟོགོས་མཁོན་དེ་འིདྲེ་

རགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་འིད་ིཡང་མནི་ནམ། བདོ་གོཞུང་

གོསི་བྱེབ་སྐྱལེ་གྱི་ིམདེ་དམ་སྙམ་པོ་དྲེན་སྲིདི། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་

བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ལ་ལྟ་སྟངས་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་མ་ིའིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཚོང་

མས་སྤྱི་ིཔོའི་ིགོཞུང་འིད་ིལ་ཤ་ཚོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤྱི་ིཔོའི་ིགོཞུང་

འིདི་ཚོགོས་ཚུད་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བར་ཚོང་མས་ཁུར་མཉིམ་ལེན་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་སལེ་བྱེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་

ཤ་ཚོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། འིད་ིའིབནེ་ལྟ་བུར་བརྩིསི་ཏེ་ེ

སྒོ་ོགོང་ས་ནས་ནུས་པོ་གོཅགོོ་གོང་ཐུབ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་
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མི་འིདུགོ སྐབས་ར་ེམའིི་ིགོཤསི་ཀ་ནས་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི། ས་ོས་ོ

སྒོརེ་གྱི་ིན་ཚོའི་ིཐེད་ནས་མ་ིདགོའི་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་

སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བརྗེདེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཆུང་

གོ་ོལྡོགོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཁོ་ཤས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་

ན་ཚོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྐབས་ཧ་ལམ་བསྟན་པོ་དང༌། སྒོོ་ཕྱོོགོས་སློོགོ་

དགོོས་བྱུང་ནའིང་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདི་འིདྲེའིི་རྣམ་པོ་

ཞིིགོ་སྐབས་རེ་ཐེོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཚོོའིི་གྲོས་མ་ཤེས་པོ་དང༌། 

བློ་ོཆུང་དྲེགོས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཡནི། ང་རང་ཚོརོ་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོ་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་ན་ཡདོ་པོ་རང་དྲེནི་ཆེ་ེབ་ཡནི། 

རྣམ་ཀུན་ཚོང་མས་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིབྱེདེ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཡགོ་པོ་ོཤསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དངསོ་གོནས་མ་འིགྲོགིོས་མ་

འིཐུས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་བྱུང་འིདུགོ་ན་རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདདེ་ཀྱིསི་དའེི་ི

གོནས་ཚུལ་ས་ོསསོ་བརྩིད་ཆེདོ་པོ་བྱེས། རྒྱུ་མཚོན་ཆེ་ཚོང་ཡདོ་

པོའི་ིཐེགོོ་ནས་དགོ་ེའིདནོ་སྐྱལོ་སལེ་གྱི་ིབསམ་འིཆེར་སུས་བཤད་

ཀྱིང་དེ་དགོའི་བཞིིན་སྤྲོོ་བཞིིན་དང་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་ལས། དེ་ལ་མིས་

སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས་ཉིསེ་ཆེ་ེཞིསེ་སུས་ཀྱིང་བཤད་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ལ། 

གོལ་སྲིདི་བཤད་པོ་ཡནི་ནའིང་ཤདོ་མཁོན་ཁོ་ོརང་གོ་ིནརོ་འིཁྲུལ་

རེད། དེར་བརྟེན་དགོེ་སྐྱོན་ཤོད་ས་ཡོད་པོ་མ་ཟད། དེ་ཡང་དུས་

རྟགོ་ཏུ་སྒོ་ོཕྱོ་ེནས་བཞིགོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཤདོ་ས་དརེ་མ་བཤད་པོར། 
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རྒྱབ་ཏུ་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ད༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་བསྐྱདེ་དང་། འིབངས་ཀྱི་ིབསྒྲུབ་

བྱེ།

འིདས་པོའིི་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགྲོངས་རིང་རྩི་བའིི་ང་ཚོོའིི་བོད་མི་མང་

ཚོགོོས་གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེ་ནས་རང་ཚུགོས་བརྟན་པོ་ོབཟུང་ནས་བསྡེད་

པོ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡིན། ད་དུང་ཡང་དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཚོང་མས་

ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས། དེ་རིང་འིདིར་ས་གོནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ནས་གོནས་ཚུལ་ཤསེ་མཁོན་ཤ་སྟགོ་སློབེས་ཡདོ་པོས། ངསོ་ཀྱི་ི

བཤད་པོ་རྣམས་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ། ཧུར་ཐེགོ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་ན་ིསམེས་ཤུགོས་རྩི་བ་ནས་ཆེགོ་མདེ། 

སྤྱིདོ་འིཇུགོ་ནས། 

ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁོའི་གོནས་པོ་དང༌། །འིགྲོ་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་གོནས་གྱུར་

པོ། །

ད་ེསྲིདི་བདགོ་ན་ིགོནས་གྱུར་ནས། །འིགྲོ་ོབའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་

བར་ཤགོོ །

ཅསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་

ལ། གོང་དུ་སྡུགོ་བསྔལ་དང་རྙེོགོ་དྲེ་ཡོད་ས་དེར་ངོས་ནས་ཕེན་
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ཐེོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རྒྱུན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་

ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ངས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེས་པོ་འིདི་བསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་མནི་པོའི་ིཁུངས་སྐྱལེ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མདེ་བཞིནི་དུ་

ངས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་བཤད་པོ་འིདི་ཉིན་ལ་མ་ཉིན་དང༌། 

བརྩིི་ལ་མི་བརྩིི་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་ལ། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་དེ་དགོ་གོི་གོདོང་ལ་བལྟས་ནས་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་མ་

གོཏེགོོས། གོཞིན་གོཡུགོ་བཞིགོ་ནའིང་ཁྱིད་པོར་མ་ིའིདུགོ་བསམ་

པོ་འིད་ིའིདྲེ་སྐབས་ར་ེདྲེན་གྱི་ིའིདུགོ འིད་ིའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་

སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

ཡང་ན་ངས་བྱེས་པོ་འིད་ིདགོ་མ་འིགྲོགིོས་མ་འིཐུས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་

གོཅིགོ་ནས་གོཉིིས་སུ་བགྲོངས་ཏེེ་ཁུངས་ལུང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་

བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་ན། དརེ་ངསོ་ནས་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དངསོ་

གོནས་ནོར་ཡོད་ན་ནོར་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས། མདུན་ལ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ཞིེས་དད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུས་སྐབས་

རེ་ངུ་ཡང་ངུ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱབ་ལ་ངས་བཤད་པོར་བརྩིི་མི་

དགོསོ་པོ་དང༌། སམེས་ལ་འིཇགོོ་མ་ིདགོསོ་པོ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་དུས་

སྐབས་རེ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་ལ། དེ་ལྟར་

དྲེན་མི་སྲིིད་པོ་ཡང་མིན་པོས། འིདི་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་བཞིགོ་

ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གོསུམ་ལ་སོགོས་པོ་དེ་ཚོོའིི་

སྐབས་ནས་བཟུང་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ཁོ་བ་ཅན་པོ་ཞིསེ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་

འིདི་དགོ་སྤྱིིར་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེགོོ་གོི་མིའིི་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། སྒོསོ་སུ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་རྣམས་འིད་ིཕྱོ་ིགོཉིསི་ཡདོ་

ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་སྙངི་སྟབོས་ཅན་དང༌། སམེས་པོ་བཟང་པོ།ོ གོང་ཡང་

བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརིགོས་ང་ོམཚོར་ཅན་ཞིིགོ་ཡནི། ད་ེའིདྲེའི་ི

ང་ོམཚོར་ལྡན་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ད་ེབྱུང་ནས་ད་བར་ལ་ོཉིསི་སྟངོ་ལྷགོ་

ཙོམ་དང༌། བནོ་པོའོི་ིཆེསོ་འིབྱུང་ལ་ོརྒྱུས་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་ན་ཧ་ལམ་

ལ་ོབཞི་ིསྟངོ་ཙོམ་ཕྱོནི་ཡདོ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་གོནམ་གྱིསི་

ས་བརྡུངས་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ནས་བོད་མི་རིགོས་

ཞིེས་པོ་འིདི་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐབས་

འིདརི་དནོ་དགོ་ཆུང་ཙོགོ་ལ་མགོ་ོའིཁོརོ་ནས་སྤྱིའིི་ིལས་ཀ་འིཐུས་

ཤརོ་ཕྱོནི་ན་ད་ེན་ིདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཕེངས་པོ་ོདང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི། 

ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་བཤད་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེསྐུ་འིཕྲངེ་

བཅུ་བཞི་ིབྱུང་བའི་ིནང་ནས་མ་ིཚོའེི་ིབཟང་ཤསོ་ཀྱི་ིཆེ་ད་ེདགོ་མའིི་ི

ལུང་པོར་བཙོན་བྱེལོ་བྱེས་ཏེ་ེསྐྱལེ་མཁོན་ང་མ་གོཏེགོོས་བྱུང་མདེ། 

ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ནས་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགོཅགིོ་ལ་མ་སློབེས་པོར་བཙོན་བྱེལོ་

བ་བྱེས་ནས་ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཐུབ་མདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེེའིི་ངོས་ནས་ཤ་ཚོ་བོད་པོ་ལ་ཡོད་ཀྱིང༌། བོད་པོར་གོང་ཡང་
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བྱེདེ་ཐུབ་མདེ། ད་ཆེ་ལ་ོཁོ་ཤས་ནང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐེའི་གོསལ་

བ་ཡནི་ན་ཡང༌། ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ཀྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཆེགོས་ཚོར་དུས། 

ད་ེསྔ་ལ་ོསུམ་ཅུའི་ིསྐབས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ད་ཆེ་བྱེདེ་ཐུབ་ཐེབས་

མདེ། ད་ེལྟར་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། བསདོ་ནམས་

དམན་པོའི་ིམ་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་

ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། ད་ལྟ་ང་མ་ིལུས་ཐེབོ་པོ་འིདསི་མ་ིགོ་ོཆེདོ་

འིདུགོ་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ི

མཚོམས་ལ་སློབེས་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ད་ེཙོམ་མ་འིཇནོ་ནའིང་སྡུགོ་

རུས་བྱེས་ནས་གོནས་བབ་གོང་འིཚོམ་ཟུང་མཁོན་ཞིགིོ་བྱེས་ཡདོ་

སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བོད་མི་རིགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། དངསོ་གོནས་བདོ་ལུང་པོ་ནགོ་པོ་ོཡུགོ་གོཅགིོ་

ལ་གོཏེངོ་བའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིའིདྲེ་ད་ཕེན་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་

མ་མྱོངོ་བ་ཞིགིོ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོའིད་ིའིདྲེའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ི

མ་ིཐེགོོ་ཁོ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། བསདོ་ནམས་དམན་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་པོ་

རེད། ཡིན་ནའིང་ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་

ན། ང་ཚོ་ོདུས་ཚོོད་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་སྐྱེས་པོའིི་མི་འིདི་དགོ་གོིས་

མ་ིགོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ང་ཚོརོ་ཡདོ། ཕྱོོགོས་བཅུའི་ི

རྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པོ་དང༌། སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལྡན་
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ཚོོས་སྤྱིི་མཐུན་བསོད་ནམ་དམན་པོའིི་དུས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་མི་འིདི་

དགོ་གོིས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ནས་བོད་ཡུལ་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་

ཐུབ་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིམ་ེར་ོགོས་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

མ་ིཐེགོོ་འིདསི་བྱེས་པོ་གོཟགིོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ཏུའིང་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་པོ་ོཚོསོ་དུས་ཚོདོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ི

སྐབས་ལ་བདོ་ཅསེ་པོ་ཧ་ལམ་རྨེགོ་མདེ་དུ་འིགྲོ་ོབའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཞིགིོ་

བྱུང་འིདུགོ་ཀྱིང༌། ད་ེདུས་ཀྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་གོསི་ཕེ་ོགོ་ོཆེདོ་ནས་ད་ཆེ་

གོནས་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོང་གོི་

རདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སྤྱི་ིམཐུན་བསདོ་ནམས་དམན་པོའི་ིདུས་

ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིཐེོགོ་གོཅགིོ་ཡནི་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་

བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ལགོ་རྗེེས་ཆེེན་པོ་ོའིཇོགོ་མཁོན་

གྱིི་མི་ཐེགོོ་ཅགིོ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐབས་ང་ཚོོར་ཡོད་པོ་འིདི་ཚོང་

མའིི་སམེས་ལ་ངསེ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ན༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་ལ་ཕེན་

ཐེགོོས།

ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིདནོ་དགོ་ཅགིོ་ཡནི་པོ་ལས། རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱི་ི

གོནད་དོན་ཞིིགོ་མིན་ཞིེས་ངས་སྤེོབས་པོ་དང༌། ཁོ་འིཕེང་མཐེོན་
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པོོས་ཚོང་མར་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། རྒྱ་མི་ཚོ་ོལའིང་དེ་ལྟར་ཤོད་ཀྱིི་

ཡདོ། ང་ཚོརོ་རྒྱ་ཡུལ་འིཕུང་བ་དང༌། བདོ་ཡུལ་རྒྱལ་བའི་ིབསམ་

བློོ་ནམ་ཡང་མེད། བོད་ལུང་པོ་རང་དབང་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོོའིི་

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྩི་ཆེ་ེའིད་ིདགོ་ཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང༌། མ་ི

ཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་བའི་ིལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ། 

ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཐུབ་ན་བདོ་པོའི་ིམ་ིལ་ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ི

སྲིགོོ་ཆེགོས་གྲོགོོ་སྦུར་ཚུན་ཆེད་བད་ེསྐྱདི་ལ་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་

དང༌། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གོར་གྱིི་བྱེང་ཕྱོོགོས་ཧི་མ་ལ་ཡའིི་རི་

རྒྱུད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཡངོས་ལ་བྱེམས་བརྩི་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིརགིོ་གོཞུང་

འིད་ིམུ་མཐུད་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེབཞིནི་

ཆེནེ་པོ་ོཧརོ་གྱི་ིཡུལ་སགོོས་བྱེང་ཕྱོགོོས་ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ནང་གོ་ིམ་ི

ཚོ་ོམ་ིཚོ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་སྐྱལེ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོསོ་གོང་འིཚོམ་

གྱི་ིཕེན་ཐེོགོས་བྱེདེ་ཐུབ། 

ལྷགོ་པོར་མ་ིའིབརོ་མང་ཤསོ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིལུང་པོ་ད་ེཚོའོི་ི

ནང་ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་འིདུགོ་གོམ། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་

ཀྱིི་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་འིགོོ་ཕྱོི་ནས་བཙོན་དབང་བཤད། 

ནང་ནས་སློབོ་གོས་ོབཏེང་སྟ་ེསྤྱི་ིཚོགོོས་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

ར་ེབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། བཙོན་དབང་དང་སྒྲིགིོ་ཁྲེམིས་ཀྱིསི་གོཅུན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིར་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་མ་ཐེགོ འིགོོ་
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དཔོནོ་རགིོས་ཚོའོི་ིནང་ནས་ལྐོགོོ་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ི

ཁྲེམིས་འིགོལ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ད་ེབཞིནི་ཁོངོ་ཚོ་ོབུ་རྒྱུད་

ནང་དང༌། མ་ིམང་ཁྲེདོ་གོང་སར་ད་ེལྟར་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིཞིསེ་པོ་

འིད་ིནང་སམེས་དུལ་མ་ཐུབ་ན། ཕྱོ་ིནས་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོ་ོཡིན། ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་གོནས་ཚུལ་ཅི་འིདྲེ་ཆེགོས་འིདུགོ་

གོམ། དེ་བཞིིན་ཡ་ོརོབ་ཤར་ཕྱོོགོས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། ད་ལྟ་དཔོལ་

འིབྱེརོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲན་བུ་ལྷུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་འིདསི་མ་ིཚོ་ོདངུལ་ལ་

དགོའི་རུ་ཕྱོནི། དའེི་ིདབང་གོསི་ལྐོགོོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང༌། ཁྲེམིས་

མདེ་སྒོལ་རལ་གྱི་ིབྱེ་བ་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། 

དེང་སང་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བས་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་

རང་ཁྲེམིས་རང་སྲུང་ཐུབ་པོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིནུས་པོ་བརླགོ་སྟབས། རྒྱ་

ནགོ་གུང་བྲན་གྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་ཚོོས་དེ་སྔོན་ཁུང་དགོགོ་བརྒྱབ་ཟིན་

པོའིི་ཁུང་བུ་ཙོིའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱིོད་པོའིི་ཐེོགོ་རེ་བ་དང་འིབད་བརྩིོན་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་སྟ།ེ 

མདརོ་ན་བྱེམས་བརྩི་ེརྩི་བར་བཞིགོ་པོའི་ིཡ་རབས་བཟང་པོའོི་ིལྟ་

བ་དང༌། སྤྱིདོ་པོ་འིད་ིདགོ་བདོ་ནང་ཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉིམས་

གོོང་འིཕེེལ་སྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་ཅིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། རྒྱ་ནགོ་ལུང་

པོ་ཆེེན་པོ་ོདེའིི་ནང་ཁྱིབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རེད། དེར་



343
བརྟནེ་ང་ཚོསོ་རང་དབང་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་འིད་ིརྒྱ་ཡ་ིཁོ་ེཕེན་

ལ་ཡང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། 

ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིརང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་མནི་

པོར། རང་གོཞིན་ཀུན་ལ་ཕེན་བད་ེཡངོ་བ་དང༌། ཀུན་ལ་བད་ེསྐྱདི་

ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ཡནི། ད་ེལྟ་ན་ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་

གྱི་ིབྱེ་བ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས་འུ་ཐུགོ་གོ་ིལས་ཀ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མནི་

པོས། ང་ཚོའོི་ིསྙངི་སྟབོས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་ཞིངི༌། སྤྲོ་ོསྣང་དང་བཅས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་འིདི་ཁྲེལ་

དང་ཁྲེིམས་ལྟ་བུ་གོཏེན་ནས་མིན། མི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ཕེོགོས་

ཆེ་ེཆུང་ལ་བརྩིསི་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་གོཞུང་ནས་ཕེགོོས་འིད་ིཙོམ་སྤྲོད་

ན་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། བོད་གོཞུང་ནས་དེ་ལྟར་

མ་སྤྲོད་ན། ང་འིདི་ལས་ལྷགོ་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་ས་ཡོད་མདོགོ་

མདོགོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལྐུགོ་པོ་དང༌། ཀློད་ཆུང་གོ་ིབསམ་བློ་ོ

ཡནི། དངསོ་གོནས་བྱེས་ན་བསམ་བློ་ོད་ེའིདྲེ་འིཁོརོ་ཤསེ་སྟངས་

མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོ་ལྟར། 

ད་དུང་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



344

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༢ ཉིནི་སྤྱི་ི

འིཐུས་སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའི་ིགྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེོགོ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིདགོསོ་དོན་དང་། འིཕྲལ་ཕུགོས་

ཀྱི་ིབསྒྲུབ་བྱེ།

ད་ེརངི་གྲོསོ་ཚོགོོས་ལས་དུས་འིདའིི་ིཚོགོོས་འིདུ་མཇུགོ་མ་ད་ེཡནི་

པོ་རདེ། ཕྲན་བུ་འིགྲོགིོས་མ་འིགྲོགིོས་ན་ིགོང་དུ་ཡང་ཡངོ་སྲིདི་པོ་

ཞིིགོ་རེད། ཡིན་ནའིང་ཆེེ་སའིི་ཐེོགོ་ནས་ཚོང་མ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་

ཡནི་པོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི། རནི་པོ་ོཆེསེ་ཧུར་ཐེགོ་

བྱེས་ནས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ི

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་འིདདོ་བྱུང༌། 

ངོས་ནས་འིདི་སྐོར་ཞུ་འིདོད་འིདུགོ ང་ཚོོ་ཚོོགོས་ཁོང་འིདིའིི་

ནང་བཙོན་བྱེོལ་མི་མང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་འིསོ་འིདེམས་བྱེས་པོའིི་

གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་ཚོ་ོདང༌། བཀའི་ཤགོ་བཅས་ཚོོགོས་

ཏེེ་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོར་ལུང་པོ་

མེད་ན་ཡང༌། བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་གྲོོས་ཚོོགོས་

དང༌། བཀའི་ཤགོ་གོིས་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་
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འིཛུགོས་པོའིི་དགོོས་དོན་གོཙོ་ོབ་ོགོང་ཡིན་ཟེར་ན། བཙོན་བྱེོལ་

ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་འིབུམ་ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་དོན་གོཅིགོ་པུ་མིན། མ་

གོཞི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ ཆེསོ་སྡེ་ེཁོགོ་གོསི་མཚོནོ་

པོར་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་ཡདོ་ན་ཡང༌། ལས་

འིགོན་གོཙོ་ོབ་ོན་ིས་ོསའོི་ིལུང་པོ་རང་དབང་སློར་གོས་ོཐུབ་ཐེབས་

དང༌། སྔནོ་ལ་ཁོ་ཚོ་དགོསོ་གོཏུགོས་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཛ་

དྲེགོ་གོི་ཉིམས་ཉིེས་ཆེེན་པོོ་འིགྲོོ་བ་དེ་སེལ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་ཚོོགོས་ཁོང་འིདིའིི་ནང་ཚོོགོས་མཁོན་ཚོོས་རྩི་བའིི་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་ས་དེ། བོད་རང་དབང་གོི་དོན་དང༌། བོད་སྤྱིི་

པོའི་ིདནོ། བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དུ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

སྐབས་ར་ེབཙོན་བྱེལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཤགིོ་གོ་ིརྙེགོོ་དྲེའི་ིཐེགོོ་དུས་ཚོདོ་

མང་པོ་ོཆུད་ཟསོ་བཏེང་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ལ་ོ

དང་ཟླ་བ་བསྟུད་ནས་ཕྱོནི་ན། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་བསླུས་པོ་འིདྲེ་པོ་ོ

རདེ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཉུང་ཤས་ནང་ཁུལ་གྱི་ིརྙེགོོ་དྲེ་དནོ་དགོ་

ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་སྤྱི་ིདོན་ཁོ་ལ་འིཁྱིེར་ནས་དཀའི་ངལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

པོ་འིད་ིབློ་ོཕེམ་པོ་ོདང༌། ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ཚོགོོས་ཁོང་འིདའིི་ིནང་

ཡདོ་མཁོན་དང༌། གོངས་ཅན་སྐྱདི་གོཤངོས་ལ་ཡདོ་མཁོན་ཚོང་

མས་རྩི་བའི་ིལས་འིགོན་གོང་ཡནི་པོ་ད་ེངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེས་

ཏེ།ེ རྩི་བའི་ིལས་འིགོན་ད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་
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དང༌། ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོ་ོསྣང་བ་དགོ་ནས། བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་

དང༌། བོད་གོཞུང་ཞིེས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང་ཧ་ལམ་འིདྲེ་འིདྲེ་ཡིན་

པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་མཁོན་ཁོ་ཤས་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་འིདྲེ་མ་རེད། ང་ཚོ་ོའིདིར་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིི་འིགོོ་ནས་འིཚོ་ོཟིན་བསྡེད་པོ་མ་

གོཏེོགོས། གོཞུང་གོཅིགོ་གོི་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། ནུས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མེད། ཡང་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་མང་གོཙོ་ོཞིེས་ས་ོསོའི་ིརང་ཡུལ་

དང༌། རང་དབང་ཡོད་མཁོན་གྱིི་ནང་དུ་བྱེས་པོ་ནང་བཞིིན་འིདྲེ་

དཔོེ་རྒྱས་འིགོེབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། དཔོེར་ན། ལུང་

པོ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་དམགོ་དུས་སྐབས་དམགོ་གོི་བློོན་ཆེེན་ལྷན་

ཚོགོོས་ཞིསེ་འིཛུགོས་རྒྱུ་སགོོས་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་དཔོགོ་

པོའི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཡདོ་པོ་རདེ། རང་གོ་ིལུང་པོ་ཡདོ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་

ང་ཚོོས་ཚོད་བསྡུར་བྱེ་ཐེབས་མེད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་

ནས་ས་ོསརོ་ས་ཆེ་སྦར་མཐེལི་ཙོམ་ཡང་མདེ། གོཉིསི་ནས་ང་ཚོ་ོ

མའིི་ིལུང་པོ་ལ་བསྡེད་ནས། བདོ་རང་དབང་བསྐྱར་དུ་ལནེ་ཐེབས་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིམ་ིཉུང་ཤས་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་པོ་དང༌། འིཕྲལ་སལེ་

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལྟ་བ་མཐུན་མནི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་མ་ཡནི་པོར་ང་ཚོ་ོམ་ི
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རིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་མི་རིགོས་

འིཚོ་ོགོསནོ་གྱི་ིམཚོམས་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

སྤྱིིར་ན་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་ལས། མི་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲགོ་གོི་ཁོེ་

ཕེན་གོལ་ཆེ་ེབ་ཡནི་ན་ཡང༌། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱིད་

ཆེསོ་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིདརི་ད་ཆེ་འིཛམ་གླིངི་ནང་བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་

པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ད་ོསྣང་དང༌། དགོའི་མསོ། བསྟདོ་བསྔགོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརགིོ་གོཞུང་འིདསི་བདོ་མ་ིརང་ཉིདི་

ལ་ཕེན་པོས་མ་ཚོད། ཨེ་ེཤ་ཡ་དང༌། ཆེ་ེས་ནས་བཤད་ན་འིཛམ་

གླིངི་སྤྱི་ིལ་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིནུས་

པོ་དང་ཆེ་རྐྱེནེ་ཡདོ་པོ་རདེ། 

དསེ་ན་ང་ཚོསོ་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིལས་དནོ་འིད་ིདགོ་

ཆེསོ་དང་མཐུན་པོ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་གོལ་ཆེནེ་ཆེགོས་ཡདོ། ང་

ཚོོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་རླབས་ཆེེན་འིདི་

དགོ་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་མིན་པོར་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བསྒྲུབས་ན། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགོས་རྒྱ་ཆེེན་

པོ་ོབསགོས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོོའིི་མི་རིགོས་རིགོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོ་གོསོན་ཐུབ་ན། རྒྱ་ཆེེན་པོོར་ཕེན་ཐེོགོས་

བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང་ནུས་པོ་ཡོད་པོའིི་གོནད་དོན་ཆེེ་ས་ལ་
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བསམ་བློོ་མ་བཏེང་བར་ཆུང་ཙོགོ་ལ་མགོོ་འིཁོོར་ནས་བསྡེད་ན་

མ་ིའིགྲོགིོས། རྒྱུན་དུ་འིགྲོ་ོའིཆེགོ་ཉིལ་འིདུགོ་གོང་གོ་ིསྐབས་ལའིང་

ཆེ་ེས་དརེ་བསམ་བློ་ོཡགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཆེ་ེས་ད་ེབསམ་བློརོ་

མ་འིཁོརོ་བར་ཆུང་ཙོགོ་བཤད་ནས་བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ

ཁོ༽ བདོ་དནོ་གྱིི་འིཐེབ་རྩིདོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིབདནེ་

རྒྱབ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་

མའིི་ིབདནེ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་རྙེངི་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིངི་ལ་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོམདེ་

པོ། རྒྱ་མ་ིན་ིདཔུང་དང་སྟབོས་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་འིཛམ་གླིངི་རྒྱལ་

ཁོབ་ཆེ་ེཁོགོ་ཚོསོ་ཀྱིང་ཟནོ་དང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་

ཅགིོ་རདེ། ཡནི་ནའིང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ཤ་ཚོའི་ིཐེགོོ་ནས་བདནེ་རྒྱབ་

བྱེདེ་མཁོན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲོ་ོབཞིནི་ཡདོ། ད་ེན་ིབདོ་ནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་ཚོསོ་རང་ཚུགོས་བརྟན་པོ་ོཟནི་ནས་བསྡེད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

དང་། གོཉིིས་ནས་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོོས་དྲེང་བདེན་མིན་པོའིི་བྱེེད་

སྟངས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

གོང་ལྟར་འིཛམ་གླིངི་ནང་བདོ་པོར་བདནེ་རྒྱབ་བྱེདེ་མཁོན་ཡགོ་པོ་ོ
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ཡདོ། བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིན་ནའིང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་མི་ཚོོས་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་

འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི་ནའིང་། སྤྱིརི་བཏེང་བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་

པོའིི་གོསར་ཤོགོ་ཁོགོ་དང་། ཆེེ་ས་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོོས་ཚོོགོས་

སགོོས་གྲོོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་མང་པོོའི་ིགྲོོས་ཆེོད་ནང་ལ་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་ཞིསེ་ངསོ་ལནེ་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་བཞིནི་པོ་རདེ། དའེིི་རིགོས་

ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་

རྒྱ་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་

དུ་འིགྲོོ་བ་དང་། བོད་པོ་ལ་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་མཁོན་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ནི་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་

དཀའི་ངལ་མཐེར་ཐུགོ་སེལ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་མི་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་

བའིི་ཐེོགོ་ནས་སེལ་དགོོས་པོར་བརྟེན། རྒྱ་རིགོས་ནང་ནས་ང་

ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ད་ལྟར་བར་

འིབྲེལ་བ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་ལྟར། ད་དུང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་

གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་དང་ཕྱོོགོས་མཚུངས་འིཛམ་གླིིང་ཚོང་མར་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་

གོ་ིམ་ིསྣ་ཕེར་ཚུར་འིགྲོ་ོའིངོ་དང༌། གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་ཕེར་ཚུར་

འིགྲོ་ོའིངོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོཞིནོ་ནུ་དང༌། བུད་མདེ་ཁོངོས་ནས་ཀྱིང་

འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། སྔ་ལ་ོཔོ་ེཅངི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིབུད་
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མདེ་ལྷན་ཚོགོོས་སར་བདོ་པོའི་ིབུད་མདེ་ཁོ་ཤས་ཕྱོནི་ནས་གོ་ོཆེདོ་

ཐེགོ་ཆེོད་བྱུང་ཡོད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལས་འིགུལ་སྣ་ཚོོགོས་

ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་སྤེེལ་གྱིི་ཡོད་པོ་ལ། ད་ལྟ་བར་དེ་ཚོོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་དུང་ཚོང་

མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིམཁྲེེགོས་འིཛིན་དང་། གོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ི

ཐེབས་ལམ།

བར་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་གོསི་བདོ་པོ་ཙོམ་མནི་པོར། ཐེའི་ེཝེན་ལ་རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང༌། ཧོང་ཀོང་ལ་དབྱེིན་ཇིའིི་མང་གོཙོ་ོལས་

འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོར་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང༌། དབྱེིན་ཇི་

དང༌། ཨེ་ར་ིལ་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་སགོོས་རྒྱ་ནགོ་གོསི་ཕྱོགོོས་

གོང་སར་མཁྲེེགོས་པོོའི་ིསྲིིད་བྱུས་འིཛིན་གྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། སྲིིད་

བྱུས་དའེི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལའིང་མཁྲེགེོས་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བར་སྐབས་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ཐེོགོ་ལ་ཡང་གོནས་

ཚུལ་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་རདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ེཚོརོ་ད་ེཙོམ་བློ་ོགོཡངེ་མ་ི

འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཤསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། མང་ཚོགོོས་ཁྲེདོ་ནས་བདོ་

པོའིི་ཐེོགོ་ལ་བདེན་རྒྱབ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོར་བརྟེན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་

སྲིིད་གོཞུང་གོི་དབང་ཆེ་འིཛིན་མཁོན་ཚོོས་མཁྲེེགོས་པོོ་བྱེེད་པོ་
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ད་ེགོནས་སྐབས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ཤགིོ་རདེ་མ་གོཏེགོོས། གོཏེན་

དུ་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ གོཉིསི་ནས་ཏེངི་ཞིའི་ོཕེངི་འིཆེ་ི

གོསོན་གྱིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་ནས་ཚོོད་མ་ཐེིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་རེད། བར་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་གོིས་མཁྲེེགོས་པོོ་བྱེས་པོ་དང༌། 

པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིསྐརོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཚོརོ་བསམ་བློ་ོགོསར་

པོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཞུམ་དགོསོ་དནོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་བསམ་

གྱི་ིའིདུགོ 

ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ་དང༌། ཡ་ོརབོ་གྲོསོ་ཚོགོོས་

སར་གྲོསོ་འིཆེར་བཏེནོ་པོ་རྣམས་ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མདེ། རྒྱ་

ནགོ་ཕྱོོགོས་ནས་ཕྲན་བུ་རྣམ་འིགྱུར་བཟང་དུ་ཕྱོིན་ན། ང་ཚོོའིི་

ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ད་ེརང་བརྒྱུད་ནས་གོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་

ལམ་བཙོལ་རྒྱུའི་ིབསམ་བློ་ོདེར་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མདེ། ད་ེདང་

ཆེབས་ཅིགོ་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྐོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། རྩི་

བའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློོ་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན། བར་སྐབས་བྱུང་བའིི་

རྙེོགོ་དྲེ་རིམ་པོས་སེལ་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤེས་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ད་ེཙོམ་གྱི་ིའིགོན་མཐེོང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ང༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་
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སྲི་བརྟན།

ང་ཚོོར་འིཛིན་སྐྱོང་དང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་བཅས་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

འིད་ིན་ིམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་མ་གོཏེགོོས། མ་ི

སྒོརེ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མ་རདེ། མ་ིསྒོརེ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ཡནི་ན། ས་ོས་ོགོསནོ་པོའི་ིརངི་ལ་བཟང་ཐེགོ་ངན་ཐེགོ་ཆེདོ་

རྒྱུ་ད་ེཙོམ་ལས་བསམ་བློ་ོམང་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་མདེ། ང་ཚོའོི་ིལས་

དནོ་འིད་ིདགོ་མ་ིརགིོས་ཤགིོ་གོ་ིདནོ་ཡནི་སྟབས། མ་ིཐེགོོ་ནས་མ་ི

ཐེགོོ་གོ་ིགོནད་དནོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ད་ེསྔ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ 

ལ་ོསྨོད་དམ་ ༡༩༧༠ ནང་ལ་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིད་ལྟའི་ིགོནས་

སྟངས་འིདི་འིདྲེར་བསྡེད་ན་བརྟན་པོ་ོམི་འིདུགོ མ་མཐེར་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་ལ་དབེ་སྐྱལེ་བྱེས་པོའི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོ

ཐུབ་སྙམ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཤངི་ཡགིོ་ཆེ་བཟསོ་པོ་རདེ། ང་

ཚོསོ་ད་ེདུས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ཡདོ། 

དངེ་སང་བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོ་དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་མདེ་

མཁོན་ཚོའོི་ིནང་ནས་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ངསོ་ལནེ་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཐེནོ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ི

ལྷགོ་པོར་དུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་སྣང་
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དང༌། བདོ་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོའོི་ིམགིོ་སྣང་ལ་བཙོན་བྱེལོ་

གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་སྲི་བརྟན་ཡདོ་པོ་དང༌། དསེ་འིགོན་འིཁྱིརེ་

ནས་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཕྱོ་ིནང་སུས་བལྟས་ཀྱིང་

གོསལ་པོརོ་མཐེངོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ི

གོཅགིོ་གོསནོ་རུང་མ་གོསནོ་རུང་གོནད་འིགོགོ་མདེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིཁོ་ཤས་ཀྱིསི་བརྗེདོ་

གོསལ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེལ་ོདྲུགོ་ཅུ་བརྒལ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས། 

ཁྱིདེ་ཚོ་ོབདོ་པོར་ར་ེབ་གོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ་

འིདུགོ དེ་ནི་རྒྱ་མི་ཁོ་ོརང་ཚོ་ོལྐུགོ་དྲེགོས་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོམི་ཐེགོོ་

ནས་མ་ིཐེགོོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོསོ་བྱུང་ནའིང་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན་

གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤགིོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་

དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ཞིགིོ་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ིསྤྱི་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་རྒྱུ་དང༌། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ི

རྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོཐེནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་ཡནི་ནའིང་རདེ། ལས་དང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡནི་ནའིང་

རེད། གོང་ལྟར་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་

བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་མ་ཤི་བར་དུ་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་ལ་

ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཐེགོ་བཅད་ཡདོ་པོ་ལས་
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དརེ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མདེ། ཡནི་ནའིང་སྤྱི་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་སྲི་

བརྟན་ཡདོ་པོ་འིད་ིསྟནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁོ་སང་

ནའིུ་ཡགོོ་ཏུ་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོའོི་ིདནོ་ཚོན་གོཅགིོ་

ལ་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཡོད་པོ་མ་རེད་

དམ། སྲིགོོ་ཚུན་ཆེད་བློསོ་བཏེང་ནས་མ་ིལ་འིབདོ་སྐུལ་ཞུ་གོ་ིཡདོ་

པོ་རེད། མི་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་

ནས་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ད་ེཉིམས་

ཆེགོ་མ་འིགྲོ་ོབ་དང༌། དའེི་ིམཐེངོ་དང་ནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོཐེབས་ལ་

ཚོང་མས་ཁུར་བློངས་དགོསོ། སྐབས་ར་ེའིཛནི་སྐྱངོ་དང༌། གྲོསོ་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིབར་ཆུང་ཙོགོ་རགིོས་ལ་ཕེར་གོཡགོོ་ཚུར་གོཡགོོ་བྱེདེ་

པོ་དེ་བྱེབ་ཆུང་རེད། དེ་ཚོོར་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ སྤྱིི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་སྲི་བརྟན་ཡངོ་རྒྱུའི་ིའིགོན་ཚོང་མར་འིཁྲེ་ིཡདོ། གྱིངོ་ཕེགོོ་

ན་སྤྱིི་པོར་ཕེོགོ་རྒྱུ་རེད། གོདོན་གོཅིགོ་ཟིན་གྱིི་ན་ཚོ་ཟེར་བ་ལྟར་

ཚོང་མས་ཁུར་མཉིམ་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཕེར་ཁོགོ་

ཚུར་དཀྲ་ིདང༌། ལགོ་པོ་འིཕྱོསི་རསེ་བྱེས་ན་སྙངི་པོ་ོཅི་ཡང་མདེ། 

མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིསྲི་

བརྟན་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་ནས་ངས་བརྗེདོ་

ཡདོ།   ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་གོཅགིོ་བཤད་ན་འིགུལ་སྐྱདོ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དང༌། མ་བཤད་ན་འིགུལ་བསྐྱདོ་དང་གོསར་གོཏེདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ་
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པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ བར་སྐབས་

ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ལྷན་ཁོང་སོ་སོའི་ིདྲུང་ཆེེ་ཚོ་ོདང༌། 

འིབྲེལ་ཡོད་བཀའི་བློོན་ཚོོས་ས་ོསོས་ཁུར་བློངས་ནས་ཡགོ་ཐེགོ་

ཆེདོ་ཡདོ། ད་དུང་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིཐེགོོ་

ནས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་ལནེ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན། རྒྱ་བདོ་གོཉིསི་འིབྲལེ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་བའིམ། 

དེ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་ནང་བོད་པོའིི་ཚོབ་བྱེེད་རྒྱུ་ལ། ངའིི་མིང་གོི་

རྗེསེ་འིབྲལེ་ཐེགོོ་ནས་ཕྲན་བུ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེ

འིདྲེའི་ིརགིོས་ལ་ཚོགོོས་གོཙོའོིམ། བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་ཕྱོནི་ནའིང་ད་ེ

ནང་བཞིནི་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ངས་མ་བྱེས་རང་

བྱེས་རདེ། ད་ེམནི་འིཛནི་སྐྱངོ་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིལས་དནོ་རྣམས་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་ནའིང་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ནས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་

འིཁྱིརེ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བཙོན་བྱེལོ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཐེོན་ཐུབ་པོ་དང༌། 

རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་སྣང་ལའིང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་ནའིང་མུ་མཐུད་

ལས་ཀ་སྲི་བརྟན་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུ་

དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་ལེན་

གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོོང་འིཕེེལ་དུ་འིགྲོོ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 
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ང་རང་སྒོརེ་ངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་བརྒལ་ནས་ན་རྒས་

རྫི་སྡེིབ་ཆེེ་རུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིོན་དུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་མེད་པོ་ཆེོས་

ཉིིད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཆེེ་སའིི་ཐེོགོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་

མངི་གོ་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྐབས་བབས་ཡདོ་པོ་རྣམས་ངས་

མ་བྱེས་རང་བྱེས་རེད། དེ་མིན་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་

འིགོན་ཇི་ཙོམ་མང་བ་འིཁྱིེར་ན། ང་གོནས་ཟོས་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་

དང༌། གོཉིསི་ནས་མང་གོཙོའོི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མང་ཚོགོོས་

རང་ནས་ནུས་པོ་བཏེནོ། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ལས་འིགོན་

ཆེ་ཚོང་འིཁྱིརེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

ཅ༽ སྐུ་དབང་རྩིསི་སྤྲོོད་དང་། བསྟན་པོའི་ིཞིབས་

འིདེགོས།

ཡང་སྡུགོ་ས་ནས་བཤད་ན་ཆེསོ་དང་དམ་ཚོགིོ་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཡང་

རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་པོ་རདེ། ངས་ལ་ོརྒྱུས་སྒྲུང་ཞིགིོ་བཤད་ན། ད་ལམ་

བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཚོགོོས་གོཙོརོ་ཞུས་པོ་ཡནི། དཔོརེ་ན། སྐུ་མདུན་

སྐུ་གོོང་མས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགོས་སྟོང་ཕྲགོ་ཁྲེི་ཕྲགོ་སྒྲུབ་ཡོད་

པོ་ལས། མང་ཚོོགོས་ལ་ཆེོ་འིཕྲུལ་སྨོོན་ལམ་ཆེེན་མོར་གོསུང་

རར་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ིགོསུང་ཆེསོ་ཙོམ་ལས། བཀའི་ཆེསོ་ཧ་ལམ་

གོནང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། སྐུ་གོངོ་མས་ངས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་བློངས་
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ནས་ལས་དནོ་བྱེདེ་སྐབས་ནང་ཁུལ་མསོ་མ་ིམསོ་སྣ་ཚོགོོས་ཡངོ་

རྒྱུར། བློ་མ་དང་སློོབ་མའིི་འིབྲེལ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོ

མི་འིདུགོ་པོར་བརྟེན། གོསུང་ཆེོས་མང་པོ་ོགོནང་གོི་མེད། ཅེས་

གོསུངས་འིདུགོ སགོོ་ཡུལ་ལ་བཞུགོས་དུས་གྲྭ་པོ་ཚོརོ་དཔོ་ེཁྲེདི་

དང༌། མང་ཚོོགོས་ལ་བཀའི་ཆེསོ་མང་པོ་ོགོནང་འིདུགོ ད་ེབཞིནི་

གོསར་བརྗེ་ེམ་བྱུང་གོངོ་ལ་སགོོ་པོའོི་ིའིགྲུལ་པོ་མ་ིསྣ་ལྷ་སར་ཡངོ་

མཁོན་རྣམས་ལ་གོསུང་ཆེསོ་གོནང་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། བདོ་རགིོས་

ཚོ་ོལ་དགོགོ་བྱེ་ཞིགིོ་གོཟགིོས་ནས་གོསུང་ཆེསོ་མ་གོནང་བ་རདེ། 

ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆེོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་དམ་ཉིམས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་པོ་ཤསེ་གོསལ་ཡནི་པོ་དང༌། ད་

ལྟ་བར་ངས་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ལ་དུས་ཚོདོ་མང་བ་བཏེང་ཡདོ། ང་རང་

གོ་ིགོཤསི་ཀའི་ིཆེ་ནས་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཐེགོོ་བློ་ོབད་ེབ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

འིཇིགོ་རྟེན་སྲིིད་ལུགོས་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་སྐོར་ངས་སྦྱོངས་མེད་

ལ། ཤསེ་ཀྱི་ིཡང་མདེ། ལྷགོ་པོར་ཁོ་གོཏེངི་མ་ིམཚུངས་པོ་དང༌། 

གོཡ་ོསྒྱུ་བྱེདེ་མཁོན་འིཕྲད་པོའི་ིསྐབས་ལ་ང་མགོ་ོསྐརོ་ཐེབེས་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིགོའི་ཤས་བྱུང༌། མ་འིངོས་པོར་ཡང་ཡངོ་སྲིདི། ངས་

ཆེབ་སྲིདི་ཤསེ་ཀྱིི་མ་ིའིདུགོ འིཇནོ་གྱི་ིམ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆེསོ་

ཕྱོགོོས་ནས་བསྟན་པོ་སྤྱིའིི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཕྲན་བུ་ཞུས་ཡདོ། ད་ེམ་

ཤ་ིབར་དུ་ཞུས་བསམ་པོ་ཡདོ། བདོ་རང་དབང་སནོ་པོའི་ིམཚོམས་
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ལ་ངས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་འིཇོགོ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ལ་

སློབེས་རྗེསེ་ཐེད་འིཕུར་གོནམ་གྲུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་

ཡདོ་པོའི་ིན་རྒས་རྫ་ིརྡེབི་ཀྱི་ིཔོའོི་ོརྨའོི་ོརྣམས་ཐུགོ ཚོང་མ་སམེས་

སྐྱདི་པོ་ོབཟསོ། བདོ་ཙོམ་མནི་པོར་རྒྱ་ནགོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། 

ད་ལྟ་བར་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བའིི་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོང་སར་ང་རང་མ་

ཤ་ིབར་དུ་ཕེན་ཐེོགོས་སྒྲུབ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དསེ་སམེས་ཤུགོས་

ཆེགོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཐེང་ཆེད་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ སྤྲོ་ོབ་སྐྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེམནི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་པོས་མ་འིངོས་

བདོ་རང་བཙོན་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་སྲིདི་དནོ་བཞིགོ་རྒྱུའི་ིཡངོས་

གྲོགོས་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཟནི་པོ་ཡནི། བཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་ེརངི་

གོནས་སྐབས་ངས་འིགོན་མ་བློངས་ཀ་མདེ་ཡནི་ནའིང༌། ཆུང་ཙོགོ་

རྣམས་གྲོསོ་ཚོགོོས་དང་འིབྲལེ་བ་གྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། འིཛནི་སྐྱངོ་

དང་འིབྲལེ་ཡདོ་འིཛནི་སྐྱངོ་བཀའི་ཤགོ་གོསི་བྱེས། ལས་ཁུངས་

ས་ོསའོི་ིའིགོན་ས་ོསསོ་བློངས། རྙེགོོ་དྲེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེ་ེརྫ་རྩི་ིརྒྱགོ་མཁོན་ཡདོ་བསམ་པོ་ད་ེམ་ིདགོསོ་པོ་བྱེས། རྙེགོོ་

དྲེ་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོརང་གོིས་སེལ་རྒྱུ་ལས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་

བརྗེོད་ཡུལ་མེད་བསམ་པོ་བྱེས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོ་

དང་ཁྱིད་མེད་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁྱིེར་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་ོགོཏེོང་དགོོས། དཀའི་ངལ་འིདྲེ་བྱུང་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་
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སེལ་གྱིི་རེད་བསམ་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཐུས་ཤོར་འིགྲོ་ོརྒྱུ་

དང༌། མ་འིངོས་པོར་ང་མདེ་པོའི་ིདུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཤར་རྒྱུ་རདེ། ད་

ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་པོའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་འིགོན་ཆེ་ཚོང་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ནས་འིཁྱིརེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

མ་འིངོས་པོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ཚོང་མས་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་དང་བྱེདེ་

བཞིིན་པོ་རེད། ཚོང་མས་གོོ་བསྡུར་ལྷུགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོནང༌། ངས་

འིདི་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་ཞིིབ་ཚོགོས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཆེེ་

ས་ནས་ང་རང་གོསི་གོང་དྲེན་པོ་རྣམས་གོངོ་དུ་ཞུས་པོ་ལྟར་ཡནི་

པོས་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་ཐུགོས་ལ་ཞིོགོས། མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི༌། བདོ་

སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ད་ལྟ་སོ་སོར་ཆེེ་མཐེོང་

གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ས་ཞིགིོ་བསྡེད་མདེ། ཚོང་

མ་མཉིམ་དུ་འིདུར་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོ་ོརང་དོན་ལ་ཐུགོ་ཡོད་པོ་ལས་

མི་རེ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་པོ་མིན། ང་རང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་

རདེ། བདོ་ལ་རང་དབང་དང་བད་ེསྐྱདི་བྱུང་ན་ང་ཚོརོ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། 

བཙོན་བྱེལོ་བ་སྲི་བརྟན་བྱུང་ན་ང་ཚོརོ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། སྤྱི་ིཔོའི་ིལས་

ཀ་ད་ེའིཐུས་ཤརོ་བ་དང་། ཚོགོས་མ་ཚུད། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་ན་

གྱིོང་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་རགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། མི་ཉུང་ཤས་ལ་གྱིོང་

རགོ་གོ་ིམ་རདེ། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་བཞིནི་ཡདོ་ཀྱིང་ད་དུང་

སྐུལ་ལྕིགོ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང༌། མ་གོཞིི་ཉིན་དང་མི་ཉིན་ཐེེ་ཚོོམ་
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རདེ། བརྗེདོ་རྒྱུ་ངའི་ིལས་འིགོན་རདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚོེས་ ༡ ཉིིན་

སྐབས་བཅུ་གོཉིསི་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲོསེ་གོཞིནོ་དམ་འིབུལ་སར་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མང་གོཙོའོི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིདོན།

ད་ེརངི་ཐེངེས་འིདའིི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་བྱེངིས་ཚོ་ོདང༌། ད་ེ

བཞིནི་ཚོགོོས་གོཙོ་ོརྣམ་པོ་གོཉིསི་གོསར་མཇལ་དམ་འིབུལ་ཐེགོོ་

ཚོང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོཞིི་རྐོང་ང་རང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་གྱིི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་

ཅུ་ས་ོབདུན་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་བྱེས་རྗེེས་གྲུབ་འིབྲས་མི་དམན་ཙོམ་

བྱུང་ཡདོ། དའེི་ིནང་ནས་དནོ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་ན་ིམང་གོཙོའོི་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་སམ། མང་གོཙོོའིི་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་བཞིིན་པོ་འིདི་ཕེལ་

ཆེརེ་གྲུབ་འིབྲས་ཆེ་ེཤསོ་ཀྱིི་གྲོས་ཤགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ཡང་ཁོ་ཙོམ་ཚོིགོ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་ང་རང་ཚོ་ོདངོས་གོནས་

མང་མོས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་པོའིི་འིཐུས་མི་འིདི་དགོ་ལ་དབང་ཚོད་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བར་སྐབས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲེོད་དུའིང་འིསོ་

བསྡུ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རང་གོི་ལས་འིགོན་ཡིན་པོ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོ་ོ
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ཐུབ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། གོནད་འིགོགོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་བརྩིསི་ཏེ་ེད་ོ

སྣང་དང༌། དོ་ཁུར་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་རྟགོས་

མཚོན་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་རེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚོོའིི་གྲོོས་

ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་ལས་དུས་རེ་རེ་ནས་སྤུས་ཀ་དགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ནས་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ་

རྒྱུས་ཡདོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ལས་དུས་སྔནོ་མའི་ིསྐབས་ཚོང་

མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ཡདོ་པོ་རདེ་ལ། རྐོང་ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེསེ་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ད་རེས་ཀྱིི་ལས་དུས་གོསར་པོ་འིདིའིི་ནང་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོའིཐུས་མི་

རྙེིང་པོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད། ཁྱིེད་རང་ཚོོར་རྒྱུས་མངའི་

ཡོད་པོ་རེད། དེ་ནས་གོསར་པོའིང་མང་པོ་ོཞིིགོ་སློེབས་པོ་དང༌། 

ལྷགོ་དོན་བུད་མེད་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་དང༌། ལོ་གོཞིོན་པོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་འིད་ིམ་ིརིགོས་ཤགིོ་གོ་ི

དནོ་དགོ་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཡནི་པོས། མ་ིཐེགོོ་རྒན་པོ་ཚོ་ོརྫགོོས་ཀྱིནི་

རྫགོོས་ཀྱིནི་ལ་མ་ིཐེགོོ་གོཞིནོ་པོ་གོཅགིོ་མཇུགོ་གོཉིསི་མཐུད་ཀྱིསི་

འིགོན་ལེན་དགོོས་པོར་བརྟེན། ད་ལྟའིི་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་

འིདི་གོ་ོརིམ་འིགྲོིགོས་པོ་ོདང༌། རིམ་པོ་མ་འིཆེོལ་བ་ཡོང་བ་འིདི་

དངསོ་གོནས་ང་རང་ཚོ་ོསྤེབོས་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཧ་ཅང་ཡགོ་
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པོོ་རེད། ཐེེངས་འིདིའིི་སྐབས་ལས་ཀ་སྔར་ལས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་

དང༌། གྲུབ་འིབྲས་ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང་གོོ་སྐབས་ཡོད་སྟབས་

ཚོང་མ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བའིི་ངོས་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་དང༌། 

སྨོནོ་ལམ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཚོང་མར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་

དགོསོ་ཞིསེ་གོཞིནེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་ཡནི་པོར་བརྟནེ་ང་རང་ཚོའོི་ི

ཐེགོོ་ལ་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིཆེ་ནས་བྱུང་བའི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུ་དང༌། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་དེ་དགོ་གོི་རེ་བའིི་

མགིོ་འིབུར་ང་ཚོརོ་བལྟས་ཏེ་ེཡདོ་པོས། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིདནོ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ང་ཚོརོ་འིཁྲེ་ིཡདོ། ང་

རང་ཚོོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་འིདི་ཤིན་ཏུ་ལྕིི་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་བློ་ོཡུལ་ལ་མ་ིཤངོ་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་ཡོད། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། བོད་པོས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་

ཡུལ་དེ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཆེེ་བཙོན་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོོས་ཀྱིང་

བགོ་ཟོན་བསྟེན་དགོོས་པོའིི་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་ལ་ཐུགོ་

པོར་བརྟེན། ཧ་ལམ་ཐུབ་ཨེེ་ཡོང་སྙམ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་

ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ང་ཚོསོ་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་

དང༌། དྲེང་བདནེ་ཡནི་པོ། ད་ེཡང་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱི་ིབསམ་

བློོའི་ིཐེོགོ་ནས་མ་ཡིན་པོར་བོད་པོ་བདེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མི་ཚོ་ོ



364
ཡང་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་ང་ཚོསོ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་ཚོརོ་བདནེ་པོ་ཡདོ་པོས་ན་ད་ེལ་ཏེན་ཏེན་ནུས་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་ཡདོ་

དགོསོ། ད་ེན་ིཡདི་ཆེསེ་གོཅགིོ་པུའི་ིསྒོ་ོནས་བཤད་པོ་མནི། རྒྱ་མ་ི

དམར་པོསོ་བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་ནས་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདྲུགོ་དང༌། 

༡༩༥༩ ལའོི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་ནས་ཀྱིང་ལ་ོསུམ་ཅུ་

སོ་བརྒྱད་ལ་ཉིེ་བ་ཞིིགོ་སོང་སྟེ་གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་རྙེིང་པོར་

གྱུར་ཡོད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཐེོན་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དགོ་རྙེིང་པོར་འིགྱུར་བ་ཆེོས་ཉིིད་

ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིགོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་

ཞིིགོ་ཡིན། ལུང་པོ་ཁོ་ཤས་ལ་སྣུམ་གྱིི་ཐེོན་ཁུངས་ཡོད་པོ་དང༌། 

ཡང་འིགོའི་ཤས་ཕེན་ཚུན་དགྲོ་ཟླ་དགྲོ་གོཤདེ་ཆེགོས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ི

འིགོོ་ནས་རོགོས་རམ་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། ང་ཚོ་ོནི་ད་ེ

འིདྲེ་གོང་ཡང་མིན། ང་ཚོོར་འིགོལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ོསྣང་

བྱེེད་སྟངས་དེ་ཕེལ་ཆེེར་ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེ་མི་སྡེོད་པོར་ཤུགོས་ཆེེ་

རུ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་མཚོནོ་

ན། སྤྱིརི་བཏེང་རྒྱ་མ་ིབློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ནའིང་རང་

བཞིནི་གྱིསི་རགིོས་ཞིནེ་དང༌། ས་ོསའོི་ིརྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཟརེ་བའི་ི

ཞིནེ་ཁོགོོ་ཅགིོ་ཡདོ་ནའིང༌། དངེ་སང་རྒྱ་རགིོས་ནང་ནས་ཀྱིང་བདོ་
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པོའི་ིཐེགོོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་དང༌། བདོ་པོར་

བདནེ་པོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་

པོའི་ིཐེགོོ་འིཛནི་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་སྐྱནོ་ཆེ་ཡདོ་པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་

པོ་དེ་དགོ་ནི་རྩི་བའིི་ང་རང་ཚོོར་བདེན་པོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ནུས་པོ་

རམི་པོས་གོསལ་གྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟགོས་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་ནང་ཧབོ་སྟ་ེབལྟས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ི

རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ལམ་སྟོན་འིགོོ་ས་གོནས་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོའིི་

བྱེདེ་སྤྱིདོ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་སྲིདི་བྱུས་

ཧ་ཅང་རྩུབ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ཧ་ཅང་མཁྲེགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་

རེད། དེ་བཞིིན་ང་ཚོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོསྐབས་སུ་ཡང༌། 

ས་གོནས་ས་ོསརོ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཚོབ་ཁོགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

འིགོགོོ་རྐྱེནེ་བཟ་ོརྒྱུར་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་

ཤུགོས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀྱིང༌། བོད་པོས་ཕྲན་བུ་སྡེོད་བཟོད་མི་

བདེ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན། བཀགོ་འིགོོགོ་གོི་ནུས་པོ་

ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་བཏེོན་པོ་ལས། ང་ཚོོས་ཕེན་གོནོད་མེད་པོ་

དང༌། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་གོཞིི་ལུས་མི་མང་དེ་དགོ་

གོསི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་བློ་ོགོཏེད་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ་ན། ང་ཚོ་ོཕྱོ་ི

ལགོོས་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཉུང་ཤས་ཤགིོ་ལ་འིད་ིཙོམ་གྱི་ིརྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོསི་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་མདེ། 
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འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་མཚོན་ཤས་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་བོད་ནང་གོི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་གོཞིན་གྱིིས་ཤེས་དོགོས་རྟགོ་པོར་དྲེི་ངན་

ས་གོཡགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁོངོ་ཚོསོ་ད་ེལྟར་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིང་

ཚོོའི་ིནུས་པོ་ཐེནོ་གྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟགོས་མཚོན་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་ང་

ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིལས་ཀ་འིདརི་ནུས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ནུས་པོ་

ད་ེཡང་ཇ་ེགོསལ་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་པོ་ཉུང་

དྲེགོས་པོ་དང་། རྒྱ་མ་ིམང་དྲེགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ང་

ཚོའོི་ིཁོ་དཔོརེ་སངས་རྒྱས་བྱེནོ་བྱེནོ་ལ་བྲམ་ཟ་ེརྒས་ཟརེ་བ་ལྟར། 

བདེན་མཐེའི་མ་གོསལ་གོོང་ལ་དཀའི་ངལ་གོཞིན་དགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་

ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོ་ལས། གོཞིི་རྩིའིི་ནས་ང་ཚོ་ོབློོ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སོ་

སའོི་ིར་ེབ་ལྟར་ཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མའི་ིསྒོ་ོནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་ཚོང་མས་སྔར་བཞིནི་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐེགོོ་

ཏུ་འིཁྱིལོ་བའི་ིའིབད་བརྩིནོ་གོནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁོ༽ ལྟ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོདང་། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབ།

ང་ཚོོས་བདནེ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ། རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་

མནི་པོའི་ིལྟ་བའི་ིའིཁྱིརོ་སའོིམ། སྤྱིདོ་པོའི་ིབྱེདེ་ཐེབས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

གོ་ིཐེགོོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཚོང་མས་དུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་བྱེདེ་

སྐབས་དང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་གོང་ལའིང་ལྟ་སྤྱིོད་འིད་ི
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འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཁྱིརེ་དགོསོ་པོ་ལས། དུས་རྒྱུན་ཉིནི་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅགིོ་

གོ་ིདུས་ཚོདོ་ནང་ལྟ་སྤྱིདོ་འིད་ིདགོ་འིཁྱིརེ་མ་ིདགོསོ་པོ་བྱེས་ན་མ་ི

འིགྲོགིོས། གོཞུང་འིབྲལེ་ལས་འིགོན་ཡདོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་བདོ་

མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་ནའིང་ང་ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། བོད་པོ་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ངོས་ནས་རྩིོད་པོ་བྱེེད་

སྟངས་ཀྱིང་ལྟ་སྤྱིདོ་ད་ེདགོ་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་རང་ཚོའོི་ི

མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱིང་ལྟ་སྤྱིོད་དེ་དགོ་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་འིད་ིཡང་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་དགོསོ་རྒྱུ་ཤནི་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ། བྱེམས་བརྩིེས་ཀུན་ནས་བློངས་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། མ་འིངོས་པོའིི་འིདི་སྔོན་

ལ་མ་མཐེར་ཡང་རང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། དའེི་ིཐེགོོ་

ནས་རམི་པོས་ལུང་པོ་ཕེན་ཚུན་དབར་གྲོསོ་མལོ་གྱིསི་གོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟགོོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བའི་ིཐེགོོ་ནས། བདོ་འིད་ིའིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས་

ཤགིོ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོསོ་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། དམགིོས་ཡུལ་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཡོད། འིཚོེ་མེད་ཞིི་བ་ཞིེས་པོ་འིདི་གོོ་མཚོོན་

སྤེངས་པོ་གོཅིགོ་པུར་ཟེར་བ་མིན། ཕྱོི་ལ་གོ་ོམཚོོན་མེད་པོ་ཙོམ་

གྱིིས་མི་ཆེོགོ་པོར་ནང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོོར་བ་
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ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། རང་རྒྱུད་ལ་ཞིེ་སྡེང་དང༌། གོནགོ་

སེམས། གོནོད་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་པོར་རྟོགོ་པོའིི་མེ་ལྕིེ་འིབར་ནས་

བསྡེད་ན་ཕྱོའིི་ིགོ་ོམཚོནོ་མདེ་ནའིང༌། མདརོ་ན། ཁུ་ཚུར་ལས་མདེ་

ནའིང་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེདེ་སྲིདི། ང་ཚོོས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་

འིདིའིི་དོན་དགོ་ངོ་མ་བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བ་དགོོས་པོ་

དང༌། དའེི་ིང་ོབ་ོཡང་བྱེམས་བརྩིའེི་ིབསམ་པོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཡནི། 

དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོང་མས་ད་ེའིདྲེའི་ིཆེ་ེསའི་ིདམགིོས་

ཡུལ་འིགྲུབ་རྒྱུར་ས་ོསའོི་ིཡདི་ཆེསེ་དང་འིབྲལེ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། སོ་སོ་རྒྱུན་གྱིི་འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་བའིི་ནང་ལ་

ཡང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོོར་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚོོར་བ་ཡོད་ན་གོཞིན་ལ་བརྩིི་བཀུར་ཡོད་

པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་བརྩིི་བཀུར་ཡོད་ན་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་འིཕེེར་

བྱེེད་པོ་དང༌། གོང་ལའིང་མཐེ་ོགོནོན་ཕྲགོ་དོགོ་མེད་པོར་དྲེང་པོ་ོ

དྲེང་བཞིགོ་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡངོ་གོི་རདེ། ང་རང་ཚོ་ོ

བོད་པོ་ཚོང་མས་མདོ་དོན་ཉིིན་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅིགོ་ནང་བཟང་

པོོའི་ིསྤྱིོད་པོས་དུས་འིདའི་བ་ཞིིགོ་དང༌། བཟང་པོོའི་ིསྤྱིོད་པོ་འིདི་

ས་ོསའོི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ནང་གོམོས་གོཤསི་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་རམི་པོས་དངེ་

སང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོ་ོད་ེཚོསོ་ཡདི་འིཕྲགོོ་སྟ་ེམངནོ་



369
པོར་བསྟདོ་དྲེགོས་ན་མ་ིའིགྲོིགོས། 

མ་གོཞིི་དེའིི་ཕྱོོགོས་ནས་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་དང༌། ལེགོས་ཆེ་

ལནེ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོད་ེསྔ་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརལོ་དང་ཁོ་བྲལ་ཏེ་ེབསྡེད་

པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྗེསེ་ལུས་ཐེབེས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཁོ་གོསབ་དགོསོ་

པོ་ཡནི་ཀྱིང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིའིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོའོི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་

ཆེགོས་སྡེང་ཤུགོས་དྲེགོས་པོའི་ིགོཞིན་དབང་དུ་གྱུར་པོའི་ིབྱེ་ཐེབས་

ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ང་ཚོའོི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱིསི་བརྟགོ་སྟ་ེདང་པོ་ོནས་ཉིསེ་ཆེ་

ཡནི་པོར་ངསོ་འིཛནི་མ་འིཕྱུགོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིདིར་ཡོད་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་མགོ་ོའིཚོོས་པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཡོད་

པོ། རྣམ་དཔྱོོད་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ལ་ལ་མི་མང་ནས་རེ་བ་

བརྒྱབ། དྲེགོ་ར་ེབྱེས་ཏེ་ེསློབེས་པོ་རདེ། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིམ་ིསྡེའེི་ི

ནང་གོ་ིབཅུད་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོདགོ་ཕྱུངས་པོ་ལྟ་བ་ཡནི་པོར་བརྟནེ། ད་

ལྟ་བཤད་མ་ཐེགོ་པོའིི་བོད་པོའིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཚོང་བ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་དགོ་ད་ལྟ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་

ཡདོ་པོའི་ིའིཐུས་མ་ིཚོ་ོནས་ང་ཚོའོི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་མགིོ་དཔོ་ེམཚོནོ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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གོ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིརནི་ཐེང་དང་། བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན།

དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་ལ་མཚོནོ་ན། མ་ིལ་བྱེམས་བརྩི་ེདགོསོ་ཞིསེ་

བརྗེོད་པོ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས། ཞིོགོས་པོ་ཆུ་ཚོོད་གོསུམ་དང་ཕྱོེད་

ཙོམ་ལ་ལངས་པོ་ནས་བཟུང་བྱེམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་འིདི་ངོས་རང་

གོ་ིསྲིགོོ་ནང་བཞིནི་གོཅསེ་པོ་ོདང༌། རྩི་ཆེནེ་ལ་བརྩིསི་ནས་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་གོང་ལྟར་ས་ོ

སོའི་ིཉིིན་རེའིི་མི་ཚོེའིི་ནང་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཡ་རབས་

ཤགིོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དུ་ས་ོསའོི་ིསམེས་ལ་ལྕིགོ་བཅུགོ་ནས་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། མ་ིམང་གོསི་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་བློ་ོགོཏེད་བཅལོ་

ཏེ་ེབདམས་པོའི་ིའིཐུས་མ་ིཚོསོ་སྤྱི་ིཡངོས་ལ་ཆེབ་སྲིདི་ཐེགོོ་ལམ་

སྟནོ་བྱེས་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། མ་འིངོས་པོའི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་མ་ིསྨོནོ་རང་

སྐྱིད་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་ཕྱོི་ནང་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་

ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཕྱོི་ནང་གོཉིིས་ཀའིི་

མཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་ན་མ་ིསྨོནོ་རང་སྐྱདི་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། 

དེ་ལྟར་ཡོང་བའིི་ལམ་སྟོན་ཡང་བོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ཁོ་ནས་

འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོར། ས་ོ

སའོི་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱིདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མའིི་ིམདུན་ལམ་མཚོནོ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། དཔོ་ེམཚོནོ་བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མའིི་ི
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ཡིད་འིཕྲོགོ་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིདི་ཡང་ངགོ་ཚོིགོ་ཙོམ་གྱིིས་ཡིད་དབང་

འིཕྲོགོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། མི་རྣམ་དཔྱོོད་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་བརྟགོ་

དཔྱོད་བྱེེད་པོ་མ་གོཏེོགོས་ཚོིགོ་སྐམ་པོ་ོལ་ཡིད་ཆེེས་བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོ་ོཡིན། ཚོིགོ་སྐམ་པོ་ོསུས་ཀྱིང་ཤོད་ཤེས། བདུད་སྡེིགོ་ཏེ་ོཅན་

གྱིསི་ཀྱིང་བཤད་ཤསེ་ཀྱི་ིརདེ། ཡནི་ནའིང་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་

སོ་སོའི་ིསྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱིོད་པོ་འིདི་ཉིིན་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅིགོ་དང༌། 

མདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོཉིསི་དང༌། ཟླ་བ་གོཅིགོ་གོཉིསི། ལ་ོགོཅིགོ་

གོཉིསི་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་ས་ོས་ོདབུགོས་མ་ཆེད་ཀྱི་ིབར་དུ་བཟང་

པོའོི་ིསྤྱིདོ་པོ་འིདི་དང་མ་བྲལ་བ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། 

དུ་བ་ལས་ན་ིམརེ་ཤསེ་དང༌། །

ཆུ་སྐྱར་ལས་ན་ིཆུར་ཤསེ་ལྟར། །

ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ཇ་ིབཞིནི། མ་ིགོཞིན་གྱིསི་ཀྱིང་མ་ིའིདསི་སྐད་ཆེ་

སྙན་པོ་ོཤདོ་ཤསེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། འིད་ིཡགོ་པོ་ོརདེ་འིདུགོ་སྙམ་

པོ་དང༌། མ་ིད་ེབརྩི་ིའིཇོགོ་འིཕེརེ་བ་རདེ་འིདུགོ་སྙམ་པོ་བྱུང་ནས་

མི་དེ་ལ་མོས་པོ་དང་ཆེ་འིཇོགོ་སློེབས་རྒྱུ་དང༌། མི་གོཞིན་གྱིིས་

མགིོ་དཔོ་ེལྟ་ཡུལ་ཞིིགོ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེ

ལྟར་བྱུང་ན་ང་ཚོའོི་ིམ་འིངོས་པོར་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་རང་དབང་རྩིདོ་

ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིལས་འིགོན་སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ ང་ཚོའོི་ིབསྒྲུབ་

བྱེ་མཐེར་ཐུགོ་ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐེགོ་པོ་བཞིནི་ཕྱོ་ིནང་གོཉིསི་ཀ་ནས་
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མིའིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཕྱུགོ་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཤིགོ་བསྐྲུན་

རྒྱུར་ང་ཚོ་ོར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེཡང་འིགྲུབ་ཐུབ། ད་ེདགོ་རྒྱ་མའིི་ི

འིགོོ་བསྡེད་ན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་

ཀྱིང༌། དེ་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོབོད་ཐེོགོ་ཕྱོི་ནང་

གོཉིིས་ཀ་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་རྒྱ་མིས་བོད་

པོར་སྤྲོོད་པོ་ལ་སྤྲོོད་སྟངས་རེད། སྔོན་ལ་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོོར་དེ་

དགོ་ཚོང་དགོསོ། 

ཙོན་དན་གྱི་ིདྲེ་ིཞིམི་ད་ེསྔནོ་ལ་ཙོན་དན་རང་ཉིདི་ལ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་རིམ་པོས་ཙོན་དན་དང་ཉིེ་བའིི་དངོས་པོ་ོགོཞིན་ལ་དྲེི་བཟང་

པོསོ་ཁྱིབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརང་ཚོ་ོ

ཁོ་ཐེབས་འིདི་ལས་མེད་པོར་ང་རང་ཚོོར་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོོས་རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ངོས་ནས་བོད་གོཅིགོ་པུའིི་ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་མིར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོར་

ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་ཐེོགོ་ང་ཚོོས་མིགོ་དཔོེ་བཟང་པོ་ོསྟོན་ཐུབ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང་

ནུས་པོ་ང་ཚོོར་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ང་ཚོོར་དགོོས་

ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 
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ངསོ་ནས་མ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་མཐེངོ་ཆུང་བྱེས་པོ་མནི་ཡང༌། རགིོས་

གོཅིགོ་གོིས་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེས་འིགྲོིགོས་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོ་དེ་འིདྲེ་མིན། ང་ཚོོ་ནི་མིའིི་

སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་བཟང་པོོ་དང༌། ཡ་རབས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་

དོན་ལ་ང་ཚོོས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིདི་དགོ་རང་ཉིིད་ལ་

ཚོང་བའིི་སྒོ་ོནས་གོཞིན་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་དགོོས་པོ་ལས། རང་

ལ་མ་ཚོང་ན་གོཞིན་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐེབས་མེད། ལྷགོ་པོར་དུ་

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོསྤྱིི་འིཐུས་ནང་ཡོང་མཁོན་ཚོོས་རྗེེ་རིན་པོ་ོཆེེས་ལམ་

རིམ་ཆེེན་མོའི་ིནང་བཤེས་གོཉིེན་བསྟེན་ཚུལ་བློ་མའིི་མཚོན་ཉིིད་

གོསུངས་པོའིི་མཇུགོ་དེར། བློ་མ་བསྟེན་པོར་འིདོད་པོས་ཀྱིང༌། 

མཚོན་ཉིིད་དེ་རྣམས་ཤེས་པོའིི་སྒོ་ོནས་བློ་མ་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་

བཙོལ་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་མ་བསྟེན་པོར་འིདོད་པོ་དགོ་གོིས་

ཀྱིང་རང་གོིས་མཚོན་ཉིིད་དེ་དགོ་དང་ལྡན་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

གོསུངས་པོ་བཞིིན། ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་གོཏེེ་པོོའི་ིདཀྱིིལ་གྱིི་

གོཟུགོས་བཟང་ལྟ་བུ་བསྒྲུགོས་ནས་སློབེས་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིངསོ་

ནས་ཀྱིང་མང་ཚོགོོས་ལ་ལམ་སྟནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། འིགོ་ོའིཁྲེདི་རྒྱུའི་ི

བསམ་བློ་ོཡདོ་ན། ཡ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེདགོ་ས་ོས་ོརང་ཉིདི་ལ་

ཚོང་བ་བྱེས་ནས་མ་ིལ་ལམ་སྟནོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

མི་མང་གོིས་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་འིསོ་འིདེམས་བྱེས་པོ་ཚོོས་ཆེགོས་

སྡེང་ཕྱོོགོས་ལྷུང་དང༌། འིཐེེན་འིཁྱིེར་བྱེས་ཏེེ་ཞིབས་འིདྲེེན་འིགོོ་
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ནས་ཞུས་ཏེ་ེམ་ིམང་ལ་མགིོ་དཔོ་ེབལྟ་ས་མདེ་པོ་ཆེགོས་ན་ཐེབས་

ཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། ང་ོཚོ་པོ་ོཡིན། དེ་ལུགོས་ཚོང་མའིི་དགོོངས་

པོར་བཅངས་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང༽ རྒྱ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་དང་། བདནེ་པོའི་ིནུས་མཐུ།

དངེ་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ཡདོ་དུས་བདོ་ནང་

གོ་ིསློབོ་སྦྱོངོ་སྐརོ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། སྤྱིདོ་པོའི་ིསྐརོ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། 

དེ་དགོ་གོི་རྩི་བའིི་ལས་འིགོན་རྒྱ་མིར་ཐུགོ་ཡོད། ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱེོལ་བ་བོད་པོ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་ལས་མེད་ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ནས་

ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ནང་བསྟན་པོའིི་མེ་རོ་སློར་གོསོ་

དང༌། ཐེསོ་བསམ་སློབོ་གོཉིརེ་བྱེ་རྒྱུ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། མང་གོཙོའོི་ི

ལས་རམི་གྱི་ིལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ནས་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། དཔོརེ་ན། 

ང་ཚོོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་ནང་དང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་བྱེདེ་ནང་གོཞིནོ་སྐྱསེ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ཕྱོོགོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཁོངོ་ཚོ་ོརྗེསེ་སུ་ལུས་ཐེབེས་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་ནས་ང་ཚོསོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཁོ་གོཏེད་གོཅགོོ་

དགོོས། དྷ་རམ་ས་ལར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་འིདི་རྗེེས་ལུས་མ་

ཐེབེས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་

བའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཚོོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ཚོོས་
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བསྟན་པོའིི་མེ་ར་ོགོསོས་ཏེེ་ལུང་རྟོགོས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་བཤད་སྒྲུབ་

གོཉིསི་ཀྱིསི་འིཛནི་པོའི་ིརྨང་གོཞི་ིའིདངི་རྒྱུ། ད་ེབཞིནི་མང་གོཙོའོི་ི

ལས་རིམ་གྱིི་ང་ོབ་ོབཅས་འིདི་དགོ་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོའིི་

བདོ་དང་བསྡུར་ན། ང་ཚོ་ོརྗེསེ་ལུས་རྩི་བ་ནས་ཐེབེས་མདེ། 

དེ་དགོ་ནི་ང་ཚོོས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་ངོམས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་ལ། རྒྱ་མ་ིལའིང་ངམོས་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ཧོང་ཀོང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། 

བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་

བྱུས་འིཛིན་སྟངས་འིདི་འིཕྲལ་སེལ་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱིི་བྱེེད་

སྟངས་ཞིགིོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཐེགོོ་རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་

སུ་གོཅིགོ་ལ་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྙམ་པོའིི་རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས། ད་ལྟའིི་སྲིིད་

བྱུས་འིདིས་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང༌། རྙེོགོ་དྲེ་སེལ་རྒྱུའིི་ཐེད་

ཕེན་ཐེོགོས་མེད་པོ་རྒྱ་མི་ཁོ་ོརང་ཚོོས་ཀྱིང་ཤེས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། 

སྔ་ཕྱོརི་མ་ལྟསོ་པོར་དཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་མ་བྱེས་ན་དཀའི་ངལ་

ད་ེདགོ་མུ་མཐུད་སྡེདོ་རྒྱུ་དང༌། བསྡེད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་

སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ་པོ་རདེ། 

རིམ་པོས་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

དང་འིཚོམས་པོའིི་བསམ་བློོ་ཞིིགོ་རྒྱ་མི་ཚོོར་འིཁོོར་གྱིི་རེད་ལ། 



376
འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མིར་འིབོད་སྐུལ་དང་

ནང་མོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན། སྔ་ཕྱོི་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ང་ཚོ་ོ

སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་

སྐབས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཁྲེམོ་རའིམ། ལགེོས་ཉིསེ་དཔྱོདོ་པོའི་ིསྡེངིས་

ཆེ་དེའིི་སྟེང་ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཕྱོི་ནང་ང་ོལྐོོགོ་བྱེེད་མི་དགོོས་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཤོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

བརྐྱེང་ཙོམ་བསྐུམ་ཙོམ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དང༌། ནུས་པོ་རྒྱ་མིའིི་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིིས་

མནན་བསྡེད་ཡོད་པོས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་ནུས་པོ་

བཏེོན་ཐེབས་མེད་ཀྱིང༌། གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་

བཤད་པོའིི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོའིི་ནུས་པོ་ཏེན་ཏེན་ཐེོན་ཡོང་གོི་རེད། 

དརེ་བརྟནེ་ཚོང་མས་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩིསི་ནས་ནུས་པོ་ཐེནོ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་ཆེོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཡ་རབས་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡིན་ཀྱིང༌། ང་ཚོ་ོཁོ་ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་རྒྱ་མིར་

ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་ན་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། 

རྒྱ་མརི་ཁོ་གོཏེད་གྲོ་ིམ་ེམདས་གོཅགོོ་མ་ིཐུབ་པོས། བདནེ་པོ་དང་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐེགོ་པོ་དེ་དགོ་ང་རང་ཚོོར་

ཚོང་མའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་དགོོས། འིདི་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངོས་ནས་བཀའི་མོལ་ཞུ་གོི་མིན་ཞིེས་ཞུ་མུར་གོོ་

སྐབས་ཡདོ་དུས་ཕྲན་བུ་ཞུས་པོ་འིད་ིདགོ་ཚོང་མའི་ིདགོངོས་པོར་

བཅངས་ནས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རགོོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚོེས་ ༤ ཉིིན། 

བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་བཅུ་གོཉིསི་པོའི་ི

ཚོགོོས་དུས་དང་པོརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

དེ་རིང་འིདིར་ཚོོགོས་གོཙོ་ོདང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་རྣམ་

པོ་ཚོ།ོ འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིབཀའི་བློནོ་དམ་འིབུལ་ད་ལྟ་གྲུབ་མ་ཐེགོ་པོ་

རྣམ་པོ་ཚོོ། དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོི་དྲུང་ཆེེ་རྣམ་པོ་

ཚོ་ོབཅས་ཕེབེས་ཡདོ་པོ་རདེ། དང་པོ་ོའིདརི་གྲོསོ་ཚོགོོས་སྐབས་

བཅུ་གོཉིིས་པོའིི་འིཐུས་མི་རྣམ་པོ་ཚོོར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་

རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་བཀའི་བློོན་རྙེིང་པོ་ཚོ་ོདང༌། དེ་

བཞིནི་གོསར་པོ་ཚོ་ོབཅས་ལའིང་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་རང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་མིའིི་ལུང་པོར་

གྱིར་ཏེེ། བཙོན་བྱེོལ་བ་ཟེར་བའིི་མིང་གོཅིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་གོནས་

ཡོད་པོ་དང༌། ཡང་སྒོོས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཧ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། མདརོ་ན་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ལ་ོ

རྒྱུས་ཡོད་པོའིི་མི་རིགོས་རྙེིང་ཤོས་ཀྱིི་གྲོས་ཤིགོ་དང༌། དེ་ཡང་
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ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡདོ་པོ། ད་ེ

ཡང་བདོ་པོ་རང་ཉིདི་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཡདོ་པོ། ཆེ་ེ

ས་ནས་བཤད་ན་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ིསྤྱི་ིལའིང་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱིི་ཕེན་ཐེོགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་ཡོད་པོའིི་མི་རིགོས་

རགིོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོའི་ིངང་གོནས་

ཡདོ་པོ་དང༌། ཉི་ེབའི་ིཆེར་བདོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་དངསོ་སུ་

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ། ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་བཀྲ་ཤསི་

བད་ེལེགོས་ཟརེ་ཐེབས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རདེ། 

ཡིན་ནའིང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོ་ོདཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོི་འིགོོ་ལ་བོད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཉིམས་པོར་ང་ཚོོའིི་བདེན་

པོའིི་མཐེའི་གོསལ་ཡོང་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་དང༌། འིབད་རྩིོལ་

མུ་མཐུད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་ཁོར། ད་དུང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ང་

ཚོོའིི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། འིབད་རྩིོལ་བྱེ་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་འིགྲོ་ོབ་

དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ལ་སློེབས་ཡོད་པོ་རེད། ང་ཚོོའིི་ལས་དོན་ནུས་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་བ་ལ་ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ཕྱོའིི་ིརྐྱེནེ་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་དང༌། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིད་ིབདནེ་པོ་ཡནི་པོ་ཞིིགོ གོཞིན་དགོ་གོསི་དབང་ཤདེ་ཐུབ་ཚོདོ་

ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ཡནི་པོ་ཞིགིོ བདོ་པོས་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ི
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བའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིདརི་འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ཧ་ལམ་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་སའིི་ཡུལ་ཞིིགོ་ལ་མཐེོང་

གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ང་ཚོརོ་ད་ོསྣང་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་ཇ་ེ

མང་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ནང་གོ་ིརྐྱེནེ་བདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ནར་སནོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤསེ་ཡནོ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་མཐེོང་ཐེོས་

མྱོོང་ཚོོར་གྱིི་གོོ་སྐབས་མང་པོོ་བྱུང་བ། ཉིམས་མྱོོང་ཡང་ཆེེ་རུ་

ཕྱོིན་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ནུས་པོ་འིདོན་མཁོན་གྱིི་ནུས་

ཤུགོས་བཟང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིསྙངི་སྟབོས་ཕྱོ་ིརུ་མཚོནོ་པོ་

ལ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཤིགོ་

དང༌། བཙོན་བྱེལོ་གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཡདོ་པོ་འིད་ིཡང་

ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེར་དུས་ཚོོད་རིམ་སོང་གོིས་ཚོགོས་ཚུད་དུ་དང༌། 

སྤུས་ཀ་དགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོབའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ལ་སློེབས་པོར་བརྟེན་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས་ཟརེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེསྔ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠ སྐབས་སུ་ང་ཚོའོི་ི

གྲོོགོས་པོོ་ཚོོས་ད་ཆེ་བོད་དོན་ལ་རེ་བ་རྒྱགོ་རིན་མེད། བོད་དེ་

ཚོར་བ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་

འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲོ་ོབཞིིན་པོ་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་བོད་
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དོན་ལ་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན། ཚོང་

མས་ཐུགོས་ཁུར་བསྐྱེད་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཁོ༽ མང་གོཙོའོི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། རྒན་རྗེསེ་གོཞིནོ་

མཐུད།

ཁོ་སང་ཚོགོོས་གོཙོ་ོརྣམ་པོ་གོཉིསི་དམ་འིབུལ་སྐབས་བཀའི་མལོ་

བྱུང་བ་བཞིིན། ད་ལམ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་ལ་འིཐུས་མི་གོསར་པོ་

གོཞིནོ་སྐྱསེ་དང༌། བུད་མདེ་མང་པོ་ོསློབེས་འིདུགོ ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་

རྩིོད་བྱེེད་མཁོན་མི་ཐེོགོ་རྙེིང་པོ་རྫོགོས་ཀྱིིན་རྫོགོས་ཀྱིིན་མི་ཐེོགོ་

གོསར་པོས་མུ་མཐུད་ཡོང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

རླབས་ཆེེན་རེད། དངོས་གོནས་བློོ་བདེ་པོོ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་

རེད། ལེགོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤད་ན། བདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉིེ་

བ་ཞིིགོ་ཏུ་སློབེས་ཡདོ། 

སྡུགོ་ས་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ི༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེ་ེདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མནི་ལ། 

མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཉུང་ཤས་ཞིིགོ་གོི་ཁོེ་

ཕེན་ཡནི་ན། ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་དང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་

རམི་བཞིནི་ཡལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་

ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་བཞིིན་པོ་འིདི་མི་རིགོས་
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ཤིགོ་གོི་དོན་དུ་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟའིི་མི་ཐེོགོ་རྫོགོས་ནའིང་མི་ཐེོགོ་

གོསར་པོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུགོ་སྐྱེལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟ་

བཀའི་ཤགོ་གོ་ིསྒོ་ོའིགྲོམ་དརེ་བཀལ་བའི་ིབཀའི་བློནོ་རམི་བྱུང་གོ་ི

འིདྲེ་པོར་ད་ེདགོ་ལ་ལྟ་སྐབས། ད་ཕེན་མ་ིཐེགོོ་མང་པོ་ོརྫགོོས་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིལས་དནོ་མུ་མཐུད་ད་ེཤུགོས་

ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལས་སྐྱ་ོརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིམདེ། ད་ཆེ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་

འིཚོར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་འིགོན་འིཁྱིེར་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཚུགོས་

ཀྱིི་ཡོད། འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་གོི་རིང་ང་ཚོོས་

གོཙོ་ོབ་ོཤསེ་ཡནོ་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་སམ། གྲུབ་

འིབྲས་ལ་མ་ིཐེགོོ་གོསར་པོ་ཚོསོ་འིགོན་འིཁྱིརེ་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེ་

རྒྱུའི་ིརྟགོས་དང་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོཐེནོ་གྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ། 

འིདས་པོའིི་ཉིམས་མྱོོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་མང་གོཙོ་ོཡང་དགོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོད། འིདི་ནི་མིའིི་ལུང་པོར་

འིཕྲལ་སེལ་བཙོན་བྱེོལ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་ཡང་གོནད་

འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་

འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རང་དབང་ལྡན་

པོའིི་མང་གོཙོ་ོཞིིགོ་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོ

བ་ོལ་བཞིགོ་ཡདོ། འིད་ིན་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་མཐུན་
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པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ལབ་གླིེང་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་ན་

ཡང༌། གོང་ལྟར་འིཛམ་གླིིང་ནང་མང་གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་འིདི་དྲེགོ་

ཤསོ་ཤགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

མང་གོཙོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་མི་མང་གོི་དོན་དགོ་རེད། མི་མང་

གོི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་སྟངས་ཀྱིང་མི་མང་རང་ནས་འིགོན་ཁུར་མང་

ཙོམ་ལནེ་པོ་དང༌། ཐེ་ེགོཏེགོོས་མང་ཙོམ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཕེན་

ཐེོགོས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོར་བརྟེན། ང་ཚོོས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་

མང་གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་འིགྲོ་ོགོི་

ཡདོ། བསམ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་འིགོོ་ནས་གྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། འིཛནི་

སྐྱངོ་གོ་ིསྡེ་ེཚོན་མང་པོ་ོས་ོསརོ་བཙུགོས་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་

དང༌། འིཛནི་སྐྱངོ་ས་ོསའོི་ིལས་འིགོན་དང་། ང་ོབ་ོམ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁྱིད་

པོར་ཡོད་ན་ཡང༌། རྩི་བའིི་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། བསྒྲུབ་

བྱེ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན་སྟབས་རྩི་དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཚོང་མས་གོདུང་

ཤུགོས་གོཅིགོ་བསྒྲིིལ་གྱིིས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

སྐབས་རེ་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་དེ་འིཛིན་སྐྱོང་ཁོོངས་ནས་བྱུང་མ་སོང་

ཟེར་བ་དང༌། དེ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནས་གོསལ་པོོ་ཐེགོ་ཆེོད་བྱུང་མ་

སངོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ིས་བར་སར་བཞིགོ་ན་དུས་ཚོདོ་རྫགོོས་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ། དུས་ཚོདོ་ཀྱིསི་སྒུགོ་གོ་ིམདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིངང་ལ་ལས་དནོ་
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འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་ན་ཤིན་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརེད། དེར་བརྟེན་ཕྱོར་བ་གྲུ་

འིདེགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་མཐེོང་གོི་

འིདུགོ ཡང་ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ས་ོསརོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིལས་

འིགོན་ར་ེར་ེཡདོ་པོ་དེ་ཡང་འིཐུས་ཤརོ་མདེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དའེིི་

ཐེགོོ་ནས་ཕེར་ཚུར་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་ནརོ་འིཁྲུལ་

ཡདོ་སར་འིཁྱིོགོ་པོ་ོཡ་ོབསྲིང་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྤྱིརི་བཏེང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཤསི་ཀ་ལ་སྐད་ཆེ་སྡུགོ་པོ་དང༌། རྩུབ་

པོ་ཞིིགོ་བཤད་མ་དགོོས་པོ་གོཙོ་ོབཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་

གོོམས་གོཤིས་དེ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ཚོོས་སྤྱིི་

པོའིི་དོན་དགོ་ཐེོགོ་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་བྱེས་ཏེེ་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་

སྐབས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་སྤེམ་པོ་ོབྱེས་ནས་མ་བསྡེད་པོར། འིཁྱིགོོ་

པོ་ོཡ་ོབསྲིང་བྱེ་དགོོས་པོ་དེ་ཚོོའིི་རིགོས་འིཛེམས་ཟོན་སྤེངས་ཏེེ་

གོསལ་པོརོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱི་ིདནོ་ཐེོགོ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོས་ཀུན་

ནས་བློངས་ཏེེ་འིཁྱིོགོ་པོོ་ཡོ་བསྲིང་དང་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་པོ་ལས། 

བརྣགོ་སམེས་གོནདོ་སམེས་བཅངས་ཏེ་ེསྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས་པོ་མནི་

སྟབས། དེ་འིདྲེ་ལ་འིཛེམས་ཟོན་བྱེ་དགོོས་དོན་མེད། ནམ་རྒྱུན་

ནས་ནང་ཁུལ་ཕེར་ཚུར་གོསལ་བཤད་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེར་

ལེགོས་ཆེ་ཡོད་པོས། ད་དུང་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཚོང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་རྒྱུ་དེ་གོལ་
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ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོ༽ སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། བཀའི་སྤྱིའིི་ིཞུ་སྒོ།ོ

དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་རྣམ་པོ་ཚོ་ོནས་གྲོོས་

ཚོོགོས་ཚུགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་སེམས་ཁུར་དང༌། འིགོན་བཞིེས་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་འིཐུས་མ་ིརྣམས་ས་ོསའོི་ིས་གོནས་

ས་ཐེོགོ་ལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའིང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་

འིཚོོགོས་པོའིི་སྐབས་ཀྱིི་སེམས་ཁུར་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བློངས་ཏེེ་

ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཡདོ་

པོ་ད་ེདགོ་དང༌། ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ལ་ལྐོོགོ་རྔན་ཟ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་

བུ་དང༌། དེ་བཞིིན་ལས་བྱེེད་པོའིི་ལས་འིགོན་མ་འིཁྱིོལ་བ་ལྟ་བུ་

སགོོས་ཀྱིི་སྐྱོན་དང་ནོར་འིཁྲུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེའིི་གྲོས་

ལས་བྱེེད་པོར་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་མིན་པོར། དྲེང་པོོ་དྲེང་

བཞིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་སྐབས་འིཕྲལ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་ཡིན་ནའིང་

རུང༌། བཀའི་ཤགོ་ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། དེ་བཞིིན་འིབྲེལ་ཡོད་ས་ོ

སརོ་ཐེད་ཀར་གོསལ་པོ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

མད་ོདོན་གྲོོས་ཚོོགོས་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། 

ཕྱོོགོས་མཐེའི་ཁོགོ་ཏུ་སྡེོད་སྐབས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། སོ་སོས་

སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེར་ནས་འིགོན་ཁུར་བློངས་ཏེེ་ལས་དོན་སྒྲུབ་



386
ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། བོད་གོཞུང་གོི་རྩི་བའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་

དང་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐབས་ར་ེམང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོ་

ཡོང་སྐབས་དང༌། སྐབས་རེ་མི་འིགོའི་ཤས་ཀྱིིས་ཤེས་བཞིིན་དུ་

དཀྲགོོ་རྐྱེནེ་དང༌། སྒྲི་ོའིདོགོས་བྱེདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ཡངོ་

སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིསྐབས་ལ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་འིད་ི

རདེ། འིད་ིམ་རདེ་ཅསེ་གོསལ་བཤད་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེ

ཡང་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེནས་གྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། ད་ེབཞིནི་བཀའི་ཤགོ་གོ་ིཐེགོོ་ཞུ་དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་པོ། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ང་ཚོརོ་ད་ོསྣང་

བྱེེད་མཁོན་དང༌། ཤ་ཚོ་སེམས་ཁུར་བྱེེད་མཁོན་ཧ་ཅང་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་ཡ་ོརབོ་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤདོ་

མཁོན་ཤུགོས་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིནུས་པོ་ལ་དཔོགོ་པོའི་ིཧ་

ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཁོངོ་ཚོསོ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོའིདདོ་བྱེདེ་པོ་

དང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོལ་རགོོས་རམ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

ཅེས་ཚུར་ད་ོསྣང་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ། ང་ཚོོས་དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་མཁོོ་སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུ་མ་འིདང་བ་དང༌། གོནད་དོན་འིདི་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རགོོས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཉུང་དྲེགོས་པོའིམ། 

གོ་ོསྐབས་ལནེ་མ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་དམ་སྙམ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་

གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་
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སྙམ། སྤྱིརི་ཁོགོ་པོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བསམ་བློ་ོ

བཏེང༌། དཔོ་ེབལྟས། ད་ོསྣང་དམིགོས་བསལ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་

ང་ཚོོའི་ིགོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་མ་འིདང་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་གྲོསོ་ཚོགོོས་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། གོཞི་ིརྐོང་ལ་ོར་ེནས་

ལ་ོརརེ་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིམང་གོཙོའོི་ིབྱེདེ་སྟངས་ད་ེདགོ་ཇ་ེབཟང་ལ་

འིགྲོ་ོགོི་ཡོད་པོ་དང༌། ཉིམས་མྱོོང་ཇེ་མང་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་

དུང་ཡར་རྒྱས་དང༌། གོསར་གོཏེདོ་ཐེོགོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

གོཅགིོ་བྱེས་ན་ང་རང་གོ་ིབསམ་བློ་ོས་ོསའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ལ་

རང་མཐེངོ་ཆེ་ེདྲེགོས་པོ་ཡནི་ཤས་ཆེ།ེ གོང་ལྟར་གོཟུ་བརོ་གོནས་

པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལྟ་བ་དང༌། 

སྤྱིོད་པོ་བཟང་པོོ་འིདིས་མིའིི་རིགོས་སྤྱིི་དང༌། ཁོོར་ཡུགོ་ལའིང་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ས་ོསའོི་ིགོཞུང་གོ་ི

འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཐེགོོ་ལ་ཡནི་ནའིང་རུང༌། གྲོསོ་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཡནི་ནའིང་རུང༌། མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་རྩི་བའི་ིལྟ་བ་

དང་སྤྱིོད་པོ་བཟང་པོོའི་ིབགོ་ཆེགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་

ས་ཁུལ་གོཞིན་ནས་ཚུར་དཔོ་ེབློངས་པོ་མནི་པོར། གོམོས་གོཤསི་

བཟང་པོ་ོདའེི་ིརྒྱུ་ཆེ་ང་རང་ཚོ་ོལ་ཕེ་མསེ་མ་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིཐེགོོ་བརྒྱུད་

དེ་གོནས་ཡོད། ང་ཚོོར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་སེལ་ཐུབ་ཙོམ་བྱེེད་

པོ་ཙོམ་གྱིིས་གོང་ནས་འིགྲོིགོས། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རླབས་ཆེེ་
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ས་ནས་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

རྒྱུ་དང༌། ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་བའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིབཏེངི་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོ

མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོཞིན་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ད་ེནས་ཁོ་སྔནོ་བཀའི་མལོ་བྱུང་བ་བཞིནི། ང་རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དྲེང་བདེན་གྱིི་ངོ་བོ་ངོས་ཟིན་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་བདེན་པོའིི་ནུས་པོ་དང༌། བདེན་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་

ལ་བརྟནེ་ནས་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། སྤྱི་ིདང༌། བྱེ་ེབྲགོ་

རང་རང་ས་ོསརོ་བདནེ་དནོ་ད་ེཚོང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༡༠ ཉིནི་

གོཞུང་ཞིབས་བགྲོསེ་ཡལོ་རྗེསེ་དྲེན་ཚོོགོས་འིདུའི་ི

ཐེགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིདས་དནོ་ལ་དྲེན་གོས་ོདང་། ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ིསྐུ་

ཚོ།ེ

དེ་རིང་འིདིར་འིཛོམས་པོའིི་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་འིཇིགོ་རྟེན་ཡོངས་

གྲོགོས་ཀྱི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལྟར་བྱེས་ན་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས། 

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་གོདངོ་ལནེ་འིཐེབ་

རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ནང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལས་དནོ་མཉིམ་

དུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེད་ེནས་རྒས་ཡལོ་བྱེས་པོ་ད་ལྟ་གོསནོ་པོརོ་གོནས་

པོ་ཚོ་ོདང༌། འིདས་གྲོོངས་སུ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྗེསེ་ཤུལ་ཚོ།ོ ད་ལྟ་ལས་

འིགོན་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་ཚོ་ོབཅས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་པོ་

ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚོ་ོཚོེ་རབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ནས་ལས་དང་སྨོོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

དུས་ཚོོད་ཁོགོ་པོ་ོའིདིའིི་སྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་རགོོས་

པོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཏུ་སྐྱསེ་ནས་ཆེ་ེགོཞིགོོས་ཆུང་གོཞིགོོས་ཀྱིསི་

སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེཆེསོ་དང༌། ཟང་ཟངི་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཐུན་

མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཡདོ་པོའི་ིགྲོོགོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། 
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བར་སྐབས་གོཞུང་ཞིབས་འིདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁོང་ལ་ང་རང་ཚོའོི་ི

བྱེས་རྗེེས་ཡོད་མཁོན་འིདས་གོསོན་ཚོང་མར་དྲེན་གོསོའི་ིཆེེད་

མཉིམ་འིཛམོས་བྱེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་ལུགོས་ཀྱི་ིབསམ་

ཚུལ་བྱུང་བ་བཞིིན་དེ་རིང་དངོས་སུ་འིགྲུབ་པོར་ང་རང་ཡང་ཧ་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐེགོོ་མར་ཁྱིདེ་རང་ལགེོས་སྐྱསེ་ཀྱི་ིབྱེ་དགོའི་

འིཐེོབ་མཁོན་ཚོང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྔ་

ཕེན་ཆེད་ཧུར་ཐེགོ་གོསི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེདགོ་ལ་ང་ཚོསོ་

རྗེསེ་དྲེན་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིལས་དནོ་ན་ི

ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། བདོ་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོ

བྲང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ནོར་འིཁྲུལ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་

ནི་མ་ིསྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི། སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་བཤད་ན་དངསོ་

གོནས་ཆེོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་གོཞུང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། གོཞུང་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྲི་ིཞུའི་ིཐེགོོ་ས་ོསསོ་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུས་པོ་ད་ེ

དགོ་ཀུན་སློངོ་གོསི་རྒྱབ་འིཁྱིགོོས་ན་བསདོ་ནམས་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་

པོ་བསགོས་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་སྔནོ་བྱེས་ཀྱི་ིབསདོ་

ནམས་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་དང་འིབྲེལ་བསྔོ་བ་སྨོོན་ལམ་བྱེེད་

དགོསོ། ངསོ་ནས་ཀྱིང་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡནི། 

ད་ེརངི་འིདརི་མ་ིརྒན་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛམོས་ནས་ང་རང་ཚོ་ོདངསོ་

སུ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་དང་གོཅིགོ གོཉིིས་ནས་ལས་
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བསྡེོམས་ཉིན་དུས་གོཞིི་ནས་ངོས་ཀྱིི་སེམས་ནང་འིདས་པོའིི་ལོ་

སུམ་ཅུ་ས་ོབདུན་ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྨི་ལམ་

རྨིས་པོ་ལྟ་བུའིི་དྲེན་གོས་ོཐེེབས་ཏེེ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། སྔོན་མ་ངོས་

རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས། དཔོརེ་ན། དཔོོན་པོ་ོདང༌། གོཞུང་ཞིབས་

ནང་ནས་བགྲོེས་པོ་ཚོོས་ངོས་ལ་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ོཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་

ཀྱི་ིཡདོ། ཆུང་སྲིདི་རནི་པོ་ོཆེ་ེའིཚུབ་པོ་ོཡདོ་ལ་གྲུང་པོ་ོཡང་ཡདོ། 

དེ་འིདྲེའིི་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོོ་ཆེེ་འིདི་ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོཉིིས་ལ་

སློབེས་ཏེ་ེམགོ་ོལ་སྐྲ་དཀར་མང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གོསུམ་བར་བྱེོན་པོའིི་ནང་ནས་དགོེ་

འིདུན་གྲུབ་པོ་དང༌། དགོེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོ། ༸གོོང་ས་ལྔ་ཆེེན་པོོ་

གོསུམ་མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུའི་ིདགུང་གྲོངས་ལས་ངསོ་

རང་ཆེ་ེབ་ཆེགོས་འིདུགོ མཁོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།ོ ཚུལ་ཁྲེམིས་རྒྱ་མཚོ།ོ  

ལུང་རྟོགོས་རྒྱ་མཚོ་ོདེ་དགོ་ལས་དགུང་ན་མཐེ་ོབ་འིཚོ་ོབཞུགོས་

གོནང་ཡོད་ལ། དེ་བཞིིན་༸རྒྱལ་མཆེོགོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ོ

དང༌། འིཇམ་དཔོལ་རྒྱ་མཚོ།ོ ཡནོ་ཏེན་རྒྱ་མཚོ་ོབཅས་ལ་བལྟསོ་

ན་དགུང་ལ་ོརངི་བ་སྟ་ེདགུང་གྲོངས་ང་བརྒྱད་བར་བཞུགོས་ཡདོ། 

ངོས་ཀྱིི་ལ་ོནི་དེ་ལས་བརྒལ་ཡོད། ༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོ་ོདང༌། 

དགོ་ེའིདུན་རྒྱ་མཚོ་ོདགུང་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་བཞུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་གོ་ིདགུང་གྲོངས་ནས་ལ་ོགོཉིསི་གོསུམ་ནང་བརྒལ་རྒྱུ་དང༌། 
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དགོེ་འིདུན་གྲུབ་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲོངས་བཞུགོས་ཡོད་

པོ་དེའིི་བར་ད་དུང་ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ལ་ོན་

མཉིམ་དུ་རྒས་ཏེེ་རྒས་པོོ་ནང་ཁུལ་ཐུགོ་དུས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ཁོ༽ སྲིགོོ་གོ་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་བསྐྱདེ།

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཚོ་ེའིད་ིདུས་སྐྱ་ོ

པོ་ོཞིགིོ་ནང་བསྐྱལ་བ་དང༌། ཡང་ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བསམ་

བློོ་བཏེང་ན་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་དཀའི་ངལ་ཡོད་ཅིང༌། 

དངསོ་གོནས་མ་ིརགིོས་ཤགིོ་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ིམཚོམས་ལ་ཐུགོ་

པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ང་རང་ཚོསོ་ཞིབས་འིདགེོས་ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་

བ་འིདི་དང་དངོས་གོནས་ང་ཚོོའིི་གོཟི་བརྗེིད་དང་བྱེས་རྗེེས་ཡིན། 

ང་རང་ཚོ་ོདུས་ཚོདོ་ཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཅན་ཞིགིོ་ནང་སྐྱསེ་ཏེ་ེསྐྱ་ོཔོ་ོ

ཡདོ་ཀྱིང༌། བསམ་བློ་ོཞིབི་ཏུ་བཏེང་ན་དངསོ་གོནས་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཚོ་ེ

འིདིར་མི་ལུས་བློངས་པོ་བློངས་གོོ་ཆེོད་པོ་དང༌། བོད་གོངས་

ཅན་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྐྱསེ་པོ་འིད་ིསྐྱ་ེགོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་ང་ཚོསོ་བྱེས་ཡདོ། 

ངོས་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དུས་ཚོོད་ཁོགོ་པོ་ོའིདིའིི་ནང་ད་ཕེན་

གོང་ཡོང་བྱེས་པོ་ཡིན་བསམ་གྱིི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་

མ་ཤི་བར་དུ་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་མ་གོཏེོགོས་
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གོཞིན་གོང་ཡང་མདེ། སྤྱིདོ་འིཇུགོ་ནང༌། 

ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁོའི་གོནས་པོ་དང༌། །འིགྲོ་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་གོནས་གྱུར་

པོ། །

ད་ེསྲིདི་བདགོ་ན་ིགོནས་གྱུར་ནས། །འིགྲོ་ོབའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་

བར་ཤགོོ །

ཅསེ་གོསུངས་པོ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ཇ་ིསྲིདི་

ནམ་མཁོའི་མ་ཟད་ཀྱིི་བར་དུ་གོཞིན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་དངོས་

གོནས་སྲིགོོ་གོ་ིསྙངི་པོ་ོཡནི། སྒོསོ་སུ་བདོ་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་ལ་སྐྱསེ་པོ་

དང༌། གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོསི་ངསོ་

ལ་ར་ེབ་དང༌། ཡདི་ཆེསེ་བློསོ་འིགོལེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། ངསོ་

ནས་རང་གོི་ཐེོད་པོ་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེེད་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་བཞིིན་པོ་

འིད་ིལ་འིགྱུར་བ་མདེ། ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡདོ།

གོ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་དང་། སྲི་ིཞུ་བའི་ིའིབད་

རྩིལོ།

ད་ཆེ་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕེེབས་པོའིི་བགྲོེས་སོང་ཚོརོ་དངོས་སུ་ལས་

ཁུངས་ནང་ལས་འིགོན་གོང་ཡང་མདེ་ཀྱིང༌། བདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་
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ནང་བསྡེད་ཡདོ་པོས། ད་ེདུང་མུ་མཐུད་སམེས་ཁུར་བློངས་ནས་

གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་གོནང་དགོསོ། ས་ོསའོི་ིདགོའི་ཉི་ེབློ་ོདཀར་གོཅགིོ་

ལ་གོཉིསི་བརྒྱུད་ཀྱིསི་བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཁུར་མདེ་

མཁོན་ཚོརོ་སམེས་ཁུར་གོསར་དུ་སློབེས་ཐེབས་དང༌། ཡདོ་མཁོན་

ཚོ་ོགོངོ་ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་ཐེབས་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ གོལ་ཆེ་ེཤསོ་ང་རང་ཚོ་ོལས་ཀ་བྱེས་དང་

བྱེདེ་བཞིནི་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེས་རྗེསེ་

དང་གྲུབ་འིབྲས་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ཡདོ། སྔ་མ་ོང་རང་ཚོརོ་གོཞི་ིརྩི་

མེད་སར་གོཞིི་རྩི་གོསར་པོ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་ཡིན། 

ཡནི་ནའིང་ང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་འིད་ིཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་ང་ཚོསོ་

ལྷདོ་ཡངས་དང༌། སྤྱི་ིདནོ་ཟམོ་འིཇགོོ ཉི་ིམ་གོང་འིཁྱིལོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་

ཕྱོནི་ན་ཧ་ཅང་ཐེལ་ཆེ་དང༌། ཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་རིང་ལ་ལས་བྱེེད་པོའིི་མི་ཐེོགོ་

རིམ་པོས་བརྗེེས་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་ཅིང༌། ཤེས་ཚོད་ཡགོ་ཏུ་འིགྲོོ་གོི་

ཡོད་ཀྱིང༌། སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་འིགྲོོ་གོི་མེད་དམ་སྙམ་པོའིི་མཐེོང་

ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དའེི་ིཐེགོོ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབདུན་རངི་དངསོ་གོནས་

ང་རང་ཚོ་ོགོཞི་ིརྩི་མདེ་སར་གོཞི་ིརྩི་གོསར་པོའི་ིརྩི་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་



395
ཚུགོས་ཐུབ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་ོནས་ལ་ོསྦྲེལེ་ཏེ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་

པོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན། ཡགོ་པོོ་མ་བྱེས་ན་གོཞིི་རྩི་ཚུགོས་པོ་འིདི་

དགོ་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉིསི་དང༌། ཟླ་བ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ནང་འིཐུས་ཤརོ་

འིགྲོ་ོསྲིདི་པོ་ཡནི།  དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོསོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ད་ེསྔ་

ཕེན་ཆེད་ཀྱི་ིལས་ཀའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་དང་བསྔ་ོ

བ་རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ སྔོན་ཆེད་མཐུན་རྐྱེེན་ཞིན་

པོོ་དང༌། ཤེས་ཡོན་སོགོས་གོང་ཅི་འིདང་ངེས་མེད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིགོོ་གྲུབ་འིབྲས་དེ་ཙོམ་ཐེོབ་ཡོད་ན། ད་ཆེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་

གོི་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ང་ཚོོར་གྲོོགོས་པོ་ོགོསར་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

རྙེེད་པོ་དང༌། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་གོཞུང་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ང་ཚོོར་

ཆེབ་སྲིིད་ཐེོགོ་ནས་གོདུང་སེམས་མཉིམ་བསྐྱེད་དང༌། དཔོལ་

འིབྱེརོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། འིགྲོ་ོབ་མའིི་ིབད་ེ

ཐེབས་ཞིེས་པོའིི་འིགོོ་ནས་བོད་ནས་གོསར་འིབྱེོར་ཡོང་མཁོན་

ཚོོའིི་ངལ་སེལ་དང༌། མང་གོཙོ་ོཅན་ལ་བསྒྱུར་ཐེབས་བཅས་ལ་

དེང་སང་རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་སྔོན་མའིི་རྩིིས་

བྱེས་ན་མང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ེསྔ་ཕྱོ་ི

ལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་ང་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཚུར་འིབྱེརོ་འིཕྲལ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་

རེ་གྲོངས་ནང་ཕྱོིའིི་སྐད་ཤེས་པོ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོོའི་ིདཀའི་ངལ་
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བྱུང་ཡོད། དེང་སང་ཕྱོི་ནང་གོི་ཤེས་ཡོན་གོཉིིས་འིཛོམས་ཀྱིི་མི་

མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོད། ད་ཆེ་ཕྱོི་ནང་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐབས་ལ་སྔར་བས་ཀྱིང་གྲུབ་འིབྲས་བྱེས་རྗེེས་མང་བ་ཐེོན་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་སྙམ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ཚོང་མས་རང་

རའེི་ིཁོ་དཔོརེ་ཡདོ་པོ་བཞིནི་ཞིགོོས་སྔ་ལངས་དང༌། དགོངོ་ཕྱོ་ིཉིལ་

བྱེས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

སྡུགོ་ས་ཞིགིོ་ནས་བཤད་ན། གོལ་ཏེ་ེལས་བྱེདེ་ཚོསོ་འིཕྲལ་སལེ་

ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་གྱིི་རྣམ་པོས་རྡེོ་ལ་ཨེི་ཁུང་ཕུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་ཨུ་

ཚུགོས་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་པོར་ལྷདོ་གོཡངེ་ཕྱོནི་ཏེ།ེ ཕྱོའིི་ིརགོོས་རམ་བྱེདེ་

མཁོན་ཚོ་ོལ་བོད་པོས་ལས་དོན་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

བསྟན་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱེས་ན། ཁོངོ་ཚོརོ་བདོ་པོར་རགོོས་རམ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིའིགོན་འིཁྲེ་ིགོང་ཡང་མདེ་ཅངི༌། ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་

པོར་ང་ཚོསོ་བདོ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང༌། བདོ་པོ་ཚོའོི་ིཁོ་

ཐེབས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ལས་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་ན་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཉུང་དུ་

འིགྲོ་ོརྒྱུ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་

ད་ལྟ་མཐུན་རྐྱེེན་འིགྲོིགོ་ཙོམ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མུ་མཐུད་གོནས་

ཤགོ་ཤགོ་དང༌། ཡངོ་ཤགོ་ཤགོ་གོསི་ལྷདོ་གོཡངེས་ཕྱོནི་ན། ཁུངས་

མ་འིཁྱིོལ་བྱེ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས་དེ་ལུགོས་ཚོང་མས་

གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམཐེོང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 
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ང༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་སྲི་བརྟན་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིའིཐེབ་

རྩིདོ།

རྩི་བ་རང་རའེི་ིབདནེ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོའི་ིམཐེའི་གོསལ་ལ་ཉི་ེབ་ན་ིརགིོས་

པོས་དཔྱོད་ནའིང་རུང༌། དེ་བཞིིན་བློ་ལྷ་ཁོགོ་གོི་ལུང་བསྟན་ལ་

བལྟས་ནའིང་རུང༌། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་བལྟས་ཀྱིང་

དངསོ་གོནས་གོསལ་པོ་ོཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་བརྟགོ་པོ་མཐེའི་བཟུང་

གོསི་ཅ་ིསྟ་ེངསེ་མདེ་ང་རང་ཚོ་ོབྱེ་བ་ལམ་འིགྲོ་ོམ་བྱུང་བར་ང་ཚོསོ་

མུ་མཐུད་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རྒྱུན་རངི་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་བྱུང་བའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚོོར་ད་ལྟ་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་ཞིེས་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་རྩི་བ་ཚུགོས་ཏེེ་ཡོད་པོ་འིདི་

མུ་མཐུད་ནས་བརྟན་པོོ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བར་

ཚོང་མས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དཔོེར་ན། རང་རེའིི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་བོད་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ཁུལ་

ལ་ལྟ་སྐོར་འིགྲོ་ོསྐབས་དང༌། དེ་བཞིིན་པོེ་ཅིང་དུ་སྐུ་ཚོབ་བསྐྱོད་

པོའི་ིསྐབས་བཅས་སུ་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོ་དང༌། དཔོནོ་རགིོས་ཁོ་

ཤས་ཀྱིསི་ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེམ་ིགོཅགིོ་ལ་ཐུགོ་

ཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིགོཅགིོ་པུ་ད་ེན་ིརྒས་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོས་ད་ེམདེ་པོ་

ཆེགོས་མཚོམས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡལ་འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ་ཅསེ་ཤདོ་
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མཁོན་བྱུང་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཇ་ི

ལྟར་ཡནི་པོའི་ིསྐརོ་ངསོ་ནས་ད་རསེ་འིཇར་མན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིབདོ་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོོགོས་པོའིི་ཚོོགོས་འིདུའིི་ཐེོགོ་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་

རྒྱུ་བྱུང༌། མ་ིཁོ་ཤས་ཀྱི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ི

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ཐུགོ་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཁོ་ེཕེན་

ཡནི་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། མ་ིཁོ་ཤས་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ི

ནང་གོལ་སྲིདི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་པོ་ཆེགོས་ཚོ་ེབདོ་དནོ་ཤ་ི

འིགྲོོ་གོི་རེད་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོད་པོ་དེ་རིགོས་ནི་རྩི་བ་ནས་ནོར་

འིཁྲུལ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་ཤསེ་ཐེབས་མདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེ

ཤ་ིབའི་ིཉིནི་མ་ོའིཕྲལ་སེལ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། གླི་ོ

བུར་ཧོར་འིཐེོར་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་བདེན་པོའིི་

འིཐེབ་རྩིོད་ནི་བོད་མི་རིགོས་མ་རྫོགོས་ཀྱིི་བར་དུ་མུ་མཐུད་བྱེེད་

ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

དརེ་བརྟནེ་འིདརི་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་

བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིསྲི་བརྟན་ཡར་རྒྱས་

ཡངོ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། ད་ེལྟར་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་

ཐུབ་ན། དངསོ་གོནས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོའི་ིབརྟགོ་པོ་མཐེའི་བཟུང་གོ་ི

ང་ཚོོའིི་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་ད་དུང་མུ་མཐུད་ལ་ོཉིི་ཤུ་སུམ་

ཅུའི་ིབར་འིགོརོ་བའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ན་ཡང་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་
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གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིམུ་མཐུད་སྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་གོནས་ཏེ་ེ

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེལུགོས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེ

གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་དགོོས་པོར་མ་ཟད། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་

བཞིིན་པོ་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཤིན་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཅ༽ ལྷགོ་བསམ་སྤེལེ་ཐེབས་དང་། སྲི་ིཞུ་བར་སློབོ་སྟནོ།

ཡང་ད་ཕེན་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་རྣམས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་རྗེསེ་དྲེན་བྱེས་

པོ་ཙོམ་ལས། ད་ལྟའི་ིལས་ཀའི་ིཐེགོོ་འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་ན། ཕུབ་མའི་ི

འིགོོ་གོ་ིཆུ་དངོ་། ཞིསེ་དཔོ་ེལ་ཡདོ་པོ་བཞིནི་རམི་པོས་འིཐུས་ཤརོ་

འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། ཉིནེ་ཁོ་ད་ེམ་ིཡངོ་བའི་ིའིགོགོོ་སྲུང་

བྱེདེ་ཐེབས་སུ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བཅའི་ཁྲེམིས་དང༌། ལས་བྱེདེ་

པོའི་ིསྒྲིགིོ་གོཞི་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་བཟསོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནུས་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་ལས་ཀ་འིཐུས་མ་ཤོར་བའིི་ཐེབས་ཤེས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཡིན་

ནའིང་སྒྲིིགོ་གོཞིི་ཡིགོ་ཐེོགོ་ཡགོ་པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། ལགོ་ལེན་ང་ོམའིི་

ཐེོགོ་མི་རེ་ངོ་རེས་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོའིི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་

ན། སྒྲིིགོ་གོཞིི་ཡགོ་པོ་ོཡོད་ཀྱིང་མིས་མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བྱེས་

པོའི་ིའིགོོ་ནས་སྒྲིགིོ་གོཞིའིི་ིདནོ་དགོ་ལགོ་ལནེ་ཇ་ིབཞིནི་མ་འིཁོལེ་

བ་ཡོང་སྲིིད་པོས། མི་ས་ོསོའི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་ནི་
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ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། མའིི་ིལྷགོ་བསམ་དང་སྙངི་སྟབོས་ཞིསེ་

པོ་འིདི་སྐྱེས་ཙོམ་ཉིིད་ནས་རང་བཞིིན་དུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་

ཆེ་ེརུ་དང་ཆུང་དུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་མདེ་པོ་བཞིནི་ཞིིགོ་མནི། 

དེར་བརྟེན་ལས་བྱེེད་བྱེ་སྤུ་གོནོན་རིམ་པོ་ཡོད་པོ་བཞིིན། ཁྱིེད་

རང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ིའིགོོ་འིཁྲེིད་མཁོན་གོཙོ་ོབོ་བཀའི་བློོན་

ནས་བཟུང་ཚོང་མས་བརྒྱུད་སྐུལ་དང༌། འིབོད་སྐུལ། གོསེད་

བཀྲལོ་བཅས་བྱེདེ་དགོསོ། ཉིནི་ར་ེཉིནི་རའེི་ིཡགིོ་ཐེགོོ་གོ་ིལས་ཀ་

འིགྲོགིོས་ཙོམ་བྱུང་ན་ད་ེགོ་རང་ལ་ཡདི་ཚོམི་ནས་མ་བསྡེད་པོར། 

ང་རང་ཚོ་ོའིདིར་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་པོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་གོང་ལ་ཐུགོ་པོ། ཁོེ་

ཕེན་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། ད་ེཡང་ཚོ་ེའིདརི་ཁོ་ེཕེན་གོང་ཡདོ་པོ་དང་

། ཕྱོ་ིམར་ཁོ་ེཕེན་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། བདོ་རྒྱ་ཆེ་ེམ་ིམང་གོསི་ར་ེབ་

གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོསི་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེལྟ་

གོི་ཡོད་པོ་བཅས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སློོབ་གོས་ོགོཏེོང་དགོོས། དེ་

ཡང་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོར་ཞིར་དང་ཞིོར་

ལ་ལས་བྱེདེ་གོསར་པོ་ཡངོ་མཁོན་ཚོརོ་ང་ོསྤྲོདོ་དང༌། རྒྱུས་སྟནོ། 

སློབོ་གོས་ོབྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བར་སྐབས་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིམའིི་ིསྤུས་ཀ་སྡུགོ་ཏུ་

འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ི
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ད་ེསྐརོ་ཤསེ་རགིོ་གོ་ིའིབྲལེ་ཡདོ་ཚོགོོས་འིདུ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་བརྗེདོ་

རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་

བསམ་བློའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོདང༌། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིལམ་ཕྱོོགོས་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་ནང་བཞིིན་གྱིི་མི་བདེན་རྫུན་

སྒྲིགིོ་གོ་ིསློབོ་གོས་ོམ་ཡནི་པོར། བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡདོ་

པོ་དེ་ཚོོ་འིགྲོེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ལྷགོ་བསམ་བསྐྱེད་ཐེབས་

བྱེེད་དགོོས། ཧམ་པོ་དང་རྫུན། མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་འིགྲོལེ་

བཤད་བརྒྱབ་ན་སློབོ་གོས་ོད་ེགོས་ཐེབོ་རྒྱུ་ཡནི་པོས་ད་ེདགོ་སློབོ་

གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིནང་དམིགོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོོས། 

སློོབ་གྲྭ་ཐེོན་ནས་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ཡོང་མཁོན་ཚོོ་ཐེོགོ་མར་

གོསར་པོ་ཡིན་ཞིིང༌། དེའིི་སྐབས་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་གོཞིི་རྩིའིི་རྨང་

གོཞིི་ལོ་ཏེོགོ་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ལ་དྲེོད་དང༌། རླན་

གོཤརེ། མཁོའི་རླུང་བཅས་ཇ་ིལྟར་དགོསོ་པོ་སྤྲོད་ནས་གོས་ོསྐྱངོ་

བྱེེད་པོ་ལྟར། ལས་བྱེེད་གོཞིོན་སྐྱེས་ཡོང་མཁོན་ཚོོའིི་ཐེོགོ ལས་

བྱེེད་རྒན་པོ་ཚོོས་གོསོ་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས། ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའིི་ལས་

ཀ་འིཐུས་ཤོར་མེད་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ཆེོགོ་ཤེས་བྱེས་ནས་

མ་བསྡེད་པོར་མུ་མཐུད་ནས་ལྷགོ་བསམ་སྙིང་སྟོབས་ཆེེ་རུ་འིགྲོ་ོ

ཐེབས་དང༌། ཧུར་བརྩིོན་ཆེེ་རུ་འིགྲོོ་ཐེབས་ཀྱིི་སློོབ་གོསོ་གོཏེོང་
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རྒྱུ་དང༌། གོསལ་བཤད་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་

གྱི་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ ལས་བྱེདེ་པོར་ལྟ་རྟོགོ་དང་། བྱེ་སྤྱིདོ་ལ་བརྡེ་འིདདེ།

ཡང་རགིོས་གོཅགིོ་གོསི་གོནས་ཚུལ་ཤསེ་བཞིནི་དུ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིད་ོ

སྣང་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལ་སྤྱིརི་བཏེང་ལས་

རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་བཟང་པོོ་ལ་འིབྲས་བུ་བདེ་སྐྱིད་

ཡངོ་བ་དང༌། ལས་ངན་པོ་ལ་འིབྲས་བུ་སྡུགོ་བསྔལ་ཡངོ་བ་ཆེསོ་

ཉིདི་ཡནི། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཞིསེ་པོ་འིདི་ནུས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ནས་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། 

འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་ཁུངས་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་འིདྲེ། ལས་བྱེདེ་པོར་ལྟ་

རྟགོོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིལས་བྱེདེ་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་འིདྲེ། ལས་ཁུངས་ས་ོ

སོའི་ིནང་གོི་འིགོོ་བཀའི་བློོན་ནས་བཟུང་དྲུང་ཆེེ་ཆུང་ཚོང་མས་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཤེས་བཞིིན་དུ་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་མ་

འིདང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ལས་ཀའི་ིཐེོགོ་ཧུར་བརྩིོན་མདེ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་

མཐེོང་བཞིིན་དུ་བཟང་པོ་ོབྱེས་ནའིང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ངན་པོ་བྱེས་

ནའིང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་དང༌། གོད་མོ་བགོད་

ནས་མཛསེ་ཆེསོ་ཁོ་ོནའི་ིཐེོགོ་ཕྱོནི་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། 

ལྷགོ་བསམ་ཅན་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཧུར་
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ཐེགོ་བྱེས་ནའིང་དེ་གོ་རེད། ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ནའིང་ད་ེགོ་རདེ་སྙམ་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཤདོ་མཁོན་ཡངོ་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་འིགོ་ོབཀའི་བློནོ་ཚོསོ་རང་ཉིདི་བཀའི་བློནོ་

ལོ་ཁོ་ཤས་བྱེེད་ཡུན་དེའིི་རིང་མི་ལ་སྡུགོ་པོ་བརྗེོད་མ་དགོོས་པོ་

དང༌། མ་ིལ་དགྲོ་བསགོས་མ་དགོསོ་ཙོམ་གྱི་ིངང་དུས་ཚོདོ་འིཁྱིལོ་

ན་དེ་གོས་འིགྲོིགོས་བསམ་པོའིི་བསམ་བློོ་བཏེང་ན་ནོར་བ་རེད། 

བཀའི་བློོན་འིཁྱུར་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང༌། བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིདི་འིཁྱུར་རྒྱུ་མེད། བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མུ་མཐུད་

སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

ངསོ་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་ཀྱི་ིདུས་

ཚོདོ་བྱུང་ན་ཉི་ིམ་ད་ེཉིནི་ནས་བདོ་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ངམ། 

ང་ཚོོའིི་གོཞུང་འིདིའིི་འིགོོ་ཁྲེིད་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། ལས་འིགོན་མི་

འིཁུར་རྒྱུར་ངོས་ནས་སེམས་ཐེགོ་གོཙོང་མ་བཅད་ཟིན་པོ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་མ་བྱུང་བར་དུ་

གོནས་སྐབས་ས་ོསའོི་ིལས་ཀྱིསི་བསྐསོ་པོ་ལྟར་ངསོ་ནས་འིགོར་

ཁུར་མི་བྱེ་ཐེབས་མེད་ཡིན་སྟབས་ངོས་རང་ལམ་སང་དགོོངས་

པོ་ཞུ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་མི་འིདུགོ ཁྱིེད་ཚོ་ོཕྲན་བུ་མ་འིགྲོིགོས་པོ་བྱུང་ན་

ལམ་སང་དགོོངས་པོ་ཞུས་ནས་སྐྱིད་པོ་ོཡིན་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་

ཐེགོོ་ནས་གོང་བཟ་ོབཟ་ོདང༌། ལ་ེགོང་འིགྲོགིོས་འིགྲོགིོས་ཤགིོ་གོ་ི
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ལམ་ལ་ཕྱོནི་ན་མ་ིའིགྲོིགོས། 

ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་ནས་སློབོ་གོས་ོདང༌། གོཞིནེ་སྐུལ་གོསལ་ཤདོ་ཀྱི་ི

ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ནས་སྒྲིིགོ་གོཞིི་དང་

རྩི་འིཛིན་བྱེེད་སའིི་གོནས་ཚུལ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་

སྟངས་འིཛནི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེན་ིསྒོརེ་གྱི་ིདགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་མནི་པོར་བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི། སྒོརེ་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གྲོགོོས་པོ་ོབྱེས། སྤྱི་ིཔོའི་ིལས་ཀའི་ིཐེགོོ་མ་འིགྲོགིོས་པོ་

ཡདོ་ན་དའེི་ིཐེད་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཉིསེ་པོ་འིགོལེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཨེ་ེཡདོ། 

ཆེད་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཨེེ་ཡདོ་ད་ེལྟར་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

དཔོེར་ན་ང་རང་ཚོོའིི་དགོོན་སྡེེ་ཁོགོ་གོི་ནང་དུ་སྒྲིིགོ་དང༌། ཀུན་

སྤྱིོད་ཅེས་པོ་འིདུལ་བ་ནས་བཤད་པོ་བཞིིན་དགོེ་འིདུན་གྱིི་ནང་

ཁྲེིམས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ལས་སྣེ་ཚོོས་བརྟགོ་

དཔྱོད་བྱེས། ཁྲེིམས་མཐུན་མི་བྱུང་མཁོན་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་དེ་ངའིི་

གྲོགོོས་པོ་ོཡནི། ངའི་ིང་ོཤསེ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ས་མདེ། འིདུལ་བའི་ི

གོཞུང་དང་མཐུན་པོ་དང༌། དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིནང་ཁྲེམིས་དང་མཐུན་

པོའི་ིསྒོ་ོནས་ཐེགོ་གོཅདོ་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། 

ཟམོ་འིཇགོོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན། དགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཚོའོི་ིསྒྲིིགོ་ཁྲེམིས་

སློ་རུ་སློ་རུ་དང༌། སྡུགོ་ཏུ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི། ད་ེབཞིནི་དུ་ལས་

བྱེདེ་པོའི་ིནང་ལའིང་སྟངས་འིཛནི་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱེས་ན་སློ་རུ་སློ་རུ་
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དང༌། སྡུགོ་ཏུ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ།

ཇ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ཚོ་ེདང་། ཚོོགོས་གོསོགོ་གོ་ིཞིབས་

ཞུ།

ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོགོཞིན་དགོ་གོསུང་བཤད་གོནང་མཁོན་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་

དུ་བྱེས་པོའི་ིཡགོ་ས་ནས་གོསུངས་པོ་རདེ། ངས་སྡུགོ་ས་ནས་མ་

བཤད་ན་ཆེ་ལགོ་ཚོང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ གོལ་ཆེ་ེཤསོ་ང་རང་ཚོསོ་མ་

འིངོས་པོར་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་ངསོ་རང་ལ་ོརྒས་འིགྲོ་ོབ་དང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིནུས་པོ་རྫགོོས་འིགྲོ་ོབ་མ་གོཏེགོོས་ནུས་པོ་

ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིམདེ་པོ་ན་ིབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་གོཏེན་འིཁོལེ་བ་ཡནི། ད་ེན་ི

འིདདོ་ཀྱིང་རུང་མ་འིདདོ་ཀྱིང་རུང༌། ད་ཆེ་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགོཅགིོ་ར་ེ

གོཉིིས་ནང་སློེབས་ཡོད། ད་ནས་ལ་ོབརྒྱད་ཕྱོིན་ན་བདུན་ཅུ་ཟིན་

རྒྱུ་དང༌། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱོིན་ན་བརྒྱད་ཅུ་ཟིན་རྒྱུ་ཡིན། ལ་ཁོའིི་

ཉིི་མ་ཆེགོས་ཏེེ་ཤི་སྒུགོ་བརྒྱབ་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་མེད་པོ་

ཞིགིོ་ཐེགོ་ཆེོད་པོ་ཡནི། 

ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབདུན་སོང་བ་ཇི་བཞིིན། མ་འིངོས་པོར་ལ་ོ

སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་སོང་བའིི་སྐབས་ལ་ངོས་རང་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་

པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་ཆེགོས་རྒྱུ་དང༌། བྱེམས་སྙངི་རྗེ་ེབྱེང་ཆུབ་སམེས་ཀྱིསི་

མཚོནོ་པོའི་ིད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ཕྲན་བུ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་པོའི་ིཀློད་པོ་
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ཞིགིོ་བསྡེད་རགོོས་བྱེས་ན་ཨེང་ཀ་ིདང་པོ་ོཡནི། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ི

བོད་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐེབས་

མདེ་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེས་ནས་སྤྱིི་པོའིི་དོན་

དགོ་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ས་ོས་ོཚོེ་འིདི་ཕྱོིའིི་བསོད་ནམས་

གོསགོོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོ་མདེ་བསམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

ཚོང་མས་ཧུར་བརྩིནོ་བྱེས་ཏེ་ེཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡནི། ཉི་ིམ་གོང་འིཁྱིལོ་དང༌། ལ་ེགོང་འིགྲོགིོས་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ཕྱོནི་

ན་ཡགོ་པོ་ོརྩི་བ་ནས་མདེ། འིད་ིདགོ་ཞུ་འིདདོ་བྱུང༌། 

ཉི༽ བྱེས་ཅན་ལ་རྗེསེ་དྲེན་དང་། རྗེསེ་འིཛནི་གྱི་ིསྐྱབས་

སྨོནོ།

དེ་རིང་འིདིར་གོཙོ་ོབ་ོརྒས་ཡོལ་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་དུས་སློར་ཡང་

ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབརྗེདོ་

ཀྱི་ིཡནི། ལྷགོ་དནོ་འིདས་གྲོངོས་སུ་ཕྱོནི་ཟནི་པོ་ད་ེདགོ་ཐེད་ངསོ་

རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། དཔོནོ་པོ་ོབཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡིན། གོསོལ་དཔོོན་མཁོན་པོ་ོབློ་ོབཟང་སྦྱོིན་པོ། དཔོོན་པོོར་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཐེནོ་མར་ནགོ་ཆུའི་ིས་ཁོངོས་

དགོའི་བཞིི་ན་མ་ོཆེེར་དཔོོན་པོ་ོདང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། དེ་ཉིིན་
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ནས་བཟུང་ངོས་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་དེ་ཐེ་མ་རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་

ནས་འིདས་གྲོངོས་སངོ་བ་རདེ། ཁོངོ་ལྟ་བུའིི་འིདས་ཟནི་པོ་ད་ེཚོ་ོ

ཧ་ཅང་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དངསོ་གོནས་བྱེས་ན་དཔོནོ་པོ་ོསྒྲུང་ཤདོ་མཁོས་པོ་ོམདེ་ལ། ཆེསོ་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིམཁྱིནེ་གྱི་ིམདེ། སྤྱིརི་བཏེང་གོ་ིཤསེ་ཡནོ་ན་ིམདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་ངསོ་རང་དཔོནོ་པོརོ་ཧ་ཅང་བརྩི་ེཔོ་ོཡདོ། དརེ་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་དུས་ངསོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཐེང་ཁུགོ་ནང་སྤེགོས་གོཡསོ་ཏེ་ེ

སྟེར་མཁོན་དཔོོན་པོ་ོརེད། མི་ཞིེས་པོ་འིདིས་རང་ཉིིད་གོང་མིན་

ཚོད་ཅིགོ་ཡནི་བསམ་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་ཐེོགོ་སྤྱིརི་བཏེང་

སྲིོགོ་ཆེགོས་རིགོས་གོཅིགོ་པོ་ཡིན་དུས་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོང་དང་

གོང་ཡིན་ནའིང་ཆུང་དུས་རང་ལ་ལྟ་ོཆེས་སྟེར་ཏེེ་གོས་ོསྐྱོང་བྱེེད་

མཁོན་དེ་རྩི་བ་ཆེེ་ཤོས་ཆེགོས་ཡོད། ངོས་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

འིཆེར་ཅན་སྤེགོས་ཚོ་པོ་ོསྟརེ་མཁོན་ད་ེདཔོནོ་པོ་ོཡནི། དཔོནོ་པོ་ོ

གྲོངོས་པོའི་ིསྐབས་ངསོ་རང་མགིོ་ཆུ་ཕྲན་བུ་ཤརོ་བ་དང༌། སམེས་

པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱུང༌། དེ་རིང་འིདིར་ཡོད་པོའིི་དཔོོན་པོོའི་ིཞིབས་སྡེོད་པོ་

ཡང་སྤེ་ོབ་ོཆེགོས་འིདུགོ སྙངི་རྗེ།ེ ད་ེརངི་ང་རང་ཚོ་ོཐུགོ་པོ་རདེ། 

གོང་ལྟར་དཔོོན་པོོས་མཚོོན་པོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་ཞིབས་ཞུ་བྱེེད་

མཁོན་འིགོོ་བཀའི་བློོན་གྲོས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། གོསོལ་གོཟིམ་

མཆེོད་གོསུམ་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་མི་དེ་དགོ་ཆེོས་དང་ཟང་ཟིང་གོི་
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འིབྲལེ་ཐེགོོས་ཤ་སྟགོ་ཡནི། ངསོ་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་

དང༌། སྟོང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་མེད་ན་ཡང༌། བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ལ་

མོས་པོ་རྩིེ་གོཅིགོ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཆེོས་དང་ཟང་

ཟིང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཐེོགོས་པོ་དེ་དགོ་ལ་ངོས་ནས་སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ་

ན་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་ཕེན་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་ལ། རྟགོ་

པོར་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ།

ཏེ༽ འིཕེགོས་པོའི་ིགོདུལ་བྱེ་དང་། གོདངེ་ལྡན་གྱི་ིའིཆེ་ི

ལུགོས།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཆེསོ་ལྡན་ཞིངི་གོ་ིདགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་པོའི་ིལས་བྱེདེ་

པོའི་ིནང་གོ་ིམ་ིསྐྱ་སྤྱིརི་བཏེང་གོཞུང་ཞིབས་ཀྱི་ིམངི་ཙོམ་ལས། བློ་

མ་དགོེ་བཤེས་ཀྱིི་མིང་གོང་ཡང་མེད་ཀྱིང་འིཆེི་ཁོར་འིཆེི་སྟངས་

མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་བྱེས་ནས་འིཆེ་ིམཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། 

གོཡུ་ཐེགོོ་ཞིབས་པོད་གོཤགེོས་ཁོར་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་ཧ་ཅང་

གོདངེ་དང་ལྡན་པོ་བྱེས་ཏེ་ེགོཤགེོས་འིདུགོ བར་ལམ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཕྲངེ་རངི་སྤེ་ོབ་ོལགོས་ཀྱིང་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་བྱེས་ནས་གོཤགེོས་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་སྔོན་མ་ཤན་ཁོ་བ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཤེས་

ཡོན་སྤྱིིར་བཏེང་གོི་བློ་མ་དང༌། དགོེ་བཤེས་ཤིགོ་ལས་ལྷགོ་པོ་
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མདེ་ནའིང་ཞིན་པོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེདགོ་ནི་དངསོ་གོནས་ཆེསོ་

ལྡན་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ལྡན་གྱི་ིགོཞུང་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་

ཞུས་པོའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ཡནི། ད་ེཚོའོི་ིརགིོས་ན་ིད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ིངསོ་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོསནོ་པོའི་ིརངི་ལ་སྡེ་ེཔོ་གོཞུང་གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་

ཞུས། འིཆེ་ིཁོར་གོདངེ་དང་ལྡན་པོའི་ིངང་ཤ་ིསྟ།ེ ཚོ་ེརབས་ནས་ཚོ་ེ

རབས་སུ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱིན་རས་གོཟིགོས་དང་ལས་འིབྲེལ་ཡོད་

པོ་དང༌། འིཕེགོས་པོ་སྤྱིན་རས་གོཟགིོས་ཀྱིསི་རྗེསེ་སུ་བཟུང་བའི་ི

རྟགོས་དང་མཚོན་མའིི་གོདེང་ངེས་ཅན་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲོ་ོ

མཁོན་ཁོ་ཤས་བྱུང་ཡདོ། 

གོང་ལྟར་འིདས་གྲོོངས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་དོན་ལ་ངོས་ནས་རྟགོ་

པོར་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། དེ་རིང་ཡང་རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡནི། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོརྗེསེ་ཤུལ་གྲོགོོས་བཟའི་ཚོང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་

མཁོན་ཡནི་ནའིང་རུང༌། སྤུན་མཆེདེ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་མཁོན་ཡནི་

ནའིང༌། ཚོང་མས་འིདས་པོ་ོཚོའོི་ིཆེདེ་དུ་སྨོནོ་ལམ་བརྒྱབ་ན་ཡགོ་

པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེརངི་ངསོ་ལ་ཚོརོ་བ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིསྐྱདི་པོ་ོ

བྱུང་བས་ཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། ཚོང་མ་བློོ་བདེ་པོོ་

བྱེས་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་གོནང་ཤགོོ་ཨེང༌། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༣ ཉིནི། 

དྷ་ཤདོ་བདོ་ཁྱིམི་ཚོོགོས་ཁོང་དུ་མང་མསོ་འིསོ་

བསྡུའི་ིཟབ་སྦྱོངོ་ཚོོགོས་འིདུར་ཞུགོས་མཁོན་

དབུས་དང་ཕྱོོགོས་མཐེའི་ིའིགོན་ཡདོ་མ་ིགྲོངས་

ཉིསི་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ཚོོགོས་འིདུའི་ིདགོསོ་དམིགོས་དང་། བཀའི་སྤྱིའིི་ི

འིགོན་འིཁུར།

ད་ེརངི་འིདརི་ལས་དང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་ཁོ་

བ་གོངས་ཅན་གྱིི་བསྟན་སྲིིད་སྐྱེ་འིགྲོོའི་ིབདེ་སྐྱིད་དང་བཅས་པོར་

དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་འིགོན་ཁུར་འིཁྲེི་བའིི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

འིཛོམས་པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་དང་

མཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤད་ཕྱོོགོས་སྐོར་ལ་བར་ལམ་གོང་དགོའི་ཅི་

ལེགོས་ཀྱིི་གོ་ོབསྡུར་རིམ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེའིི་ཐེོགོ་ད་

རསེ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ཡདོ་པོ་རདེ། ཚོགོོས་འིདུ་ཉི་ིམ་

ཁོ་ཤས་ཚོགོོས་པོ་དའེི་ིརངི་གོ་ིཞིབི་ཕྲའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསར་མཇལ་

སར་བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་ོབཅས་དང་བཀའི་མལོ་རབོ་
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ཙོམ་བྱུང༌། ཚོོགོས་འིདུ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོ

བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་རེས་འིདིར་ཕྱོོགོས་མཐེའི་ཁོགོ་ནས་མི་མང་པོ་ོསློེབས་ཡོད་ལ། 

འིགྲོ་ོསངོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་བ་དང༌། ཁྱིདེ་རང་ད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ི

ངསོ་ནས་ཀྱིང་ངལ་བར་མ་འིཛམེས་པོར་ཆེདེ་མངགོས་ཡངོ་བའི་ི

དོན་གོོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དྷ་རམ་ས་

ལར་ཚོགོོས་འིདུ་ཉིནི་མ་ཁོ་ཤས་འིཚོགོོས་པོ་ཡནི། དནོ་དགོ་གོང་

ཞིགིོ་ཡནི་མནི་གོསལ་པོ་ོཤསེ་མ་བྱུང་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ས་ོསའོི་ི

བསམ་བློའོི་ིནང་སམེས་ཁུར་རམ། འིགོན་ཁུར་གྱི་ིཚོརོ་སྣང་གོང་

ཡང་མདེ་པོར་ལྟད་མ་ོལྟ་བར་ཡངོ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོསོ་པོ་གོང་

ཡང་མེད། ད་རེས་གོལ་ཆེེ་དོན་ཆེེ་བྱེས་ཏེེ་འིཚོོགོས་པོ་འིདིའིི་

ཐེགོོ་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞུ་རྒྱུ་མདེ་ཀྱིང༌། དནོ་ཚོན་ཁོ་ཤས་ཤགིོ་

ཞུས་ན་སྙམ་བྱུང༌། ད་ལྟ་བཀའི་ཤགོ་གོ་ིལས་བསྡེམོས་ནང་གོནས་

ཚུལ་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། གོསལ་བཤད་ལམ་སྟནོ་ཡང་ཡགོ་པོ་ོ

བྱེས་འིདུགོ 

ངསོ་ནས་རྣམ་ཀུན་བཀའི་ཤགོ་གོསི་འིགོན་ཁུར་ཆེ་ེཙོམ་བློངས་ན་

ཡགོ་པོ་ོརེད་ཅེས་བརྗེོད་ཡོད་ལ། གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་

དེ་དེ་བཞིིན་འིགོན་བློངས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཕེལ་ཆེེར་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོ་ནང་བཞིིན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ལ་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ་
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ཅསེ་ངསོ་ནས་རྟགོ་པོར་ཞུ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་

པོ་དང༌། ཡང་ན་སྤྱིི་དོན་ལས་ཀར་ཡལ་ཡོལ་བྱེས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མིན། དངོས་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ལ་ོན་རྒས་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། རྒས་

ནས་གོཞིོན་དུ་འིགྲོོ་རྒྱུ་མེད། དེར་བརྟེན་བཀའི་ཤགོ་དང༌། སྤྱིི་

འིཐུས་ཚོོས་འིགོན་ཁུར་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་བློངས་ནས་ཉིམས་མྱོོང་

བསགོས་ཏེ་ེའིགྲོ་ོསྟངས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ན། ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་

འིད་ིཧ་ཅང་བརྟན་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེམནི་ང་མ་ིགོཅགིོ་ལ་བསྙསེ་

ཏེ་ེསྡེདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེས་ན་ཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། 

བདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིབདོ་མ་ིསྤྱིའིི་ིལས་འིགོན་

ཡནི། ད་ེཡང་མང་གོཙོའོི་ིམཚོན་ཉིདི་ཡངོས་སུ་ཚོང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་

ང་ཚོོས་འིགོན་འིཁྱིེར་ཏེེ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོར་བཙོན་

དབང་ཤོད་མཁོན་དེ་དབང་ཆེ་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ཐེོགོ་

འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། བཙོན་དབང་ཤོད་མཁོན་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་མཁོན་ང་

རང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིདི་ཚོང་བའི་ིཐེགོོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟར། མུ་

མཐུད་ཤར་བསྐྱདོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ལམ་ལུགོས་འིད་ིང་ཚོརོ་འིཚོམས་

ཤོས་ཡིན་ལ། ནུས་པོའིང་ཐེོན་ཐུབ་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེན་མི་མང་

གོིས་རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་འིསོ་འིདེམས་བྱེས་པོའིི་སྤྱིི་འིཐུས་ཚོ་ོདང༌། 

སྤྱིི་འིཐུས་ཀྱིིས་གོཏེན་འིཁོེལ་བྱེས་པོའིི་བཀའི་བློོན་ཚོོ། དེ་འིགོོ་

གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་འིགོན་གོཙོང་མའིམ། མང་
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ཙོམ་འིཁྱིརེ་དགོོས། 

ཡང་གྲོསོ་ཚོོགོས་དང༌། བཀའི་ཤགོ་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོརོ་

ཤསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཡདོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སྐབས་འིཕྲལ་ནུས་པོ་

ཐེོན་མིན་གྱིི་སྐབས་སུ། ང་ལ་འིཇོན་པོོ་རྒོད་པོོ་གོང་ཡང་གོཏེོང་

རྒྱུ་མདེ་ཀྱིང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་ཞིིགོ་ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་

ཐེབས་ཤེས་བྱེ་རྒྱུ་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་ངོས་ནས་བྱེ་རྒྱུ་བབ་འིསོ་

ཡིན། དེ་མིན་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་འིགོན་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་འིཁྱིེར་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་

ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བར་སྐབས་ནས་ངས་རེ་བ་འིདི་ལྟར་ཞུ་གོི་

ཡོད། ཁྱིེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། ད་

ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ཀློགོོ་པོའི་ིནང༌གོནས་ཚུལ་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། 

ཁོ་གོསལ་ཟོལ་མེད་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིཁོོད་འིདུགོ་བསམས་ཏེེ་ང་

རང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི།

ཁོ༽ གོཉིསི་སྨོན་གྱི་ིདགོོངས་གོཞི་ིདང་། ཐེོགོ་མའི་ིབྱུང་

རམི།

དེ་རིང་ངོས་ནས་གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང༌། ཁྱིེད་རང་

ཚོ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོོགོས་མཐེའི་ཁོགོ་ནས་འིཛོམས་པོ་རྣམས་ཐུགོ་

འིཔྲད་བྱུང་བར་ང་རང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་བ་དང༌། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཡང་
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དགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། དེའིི་

ཐེོགོ་མའིི་བྱུང་སྟངས་དང༌། རྩི་བའིི་བསམ་བློོའི་ིཡོང་རྐྱེེན་སྐོར་

ཞུས་ན་སྙམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། དངོས་གོཞིིའིི་ཡོང་རྐྱེེན་ཆེ་ཚོང་ཞུས་

པོ་ཡིན་ན། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མས་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐུགོས་

འིགོན་དགུང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཐེོགོ་བཞིེས་ཡོད། ང་རང་ལ་ོབཅ་ོལྔ་

བཅུ་དྲུགོ་གོི་མཚོམས་ལ་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་སྲིིད་ཆེོས་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་

ཁུར་ལེན་རྒྱུ་ཐེོགོ་ཏུ་བབས། དུས་ཚོོད་ད་ེནི་བདོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོསི་

བཙོན་འིཛུལ་བྱེདེ་འིགོ་ོཚུགོས་པོའི་ིསྐབས་ཡནི། ངས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་ཁུར་བློངས་པོའིི་ཉིིན་མ་ོདེ་ནས་བཟུང་རྩི་བའིི་བོད་

རྒྱ་གོཉིསི་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་འིད་ིགོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་ཐེགོོ་ནས་

དཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུའི་ིལམ་གྱི་ིཐེོགོ་བསྐྱདོ་པོ་ཡནི། 

འིབྲི་ཆུ་ཕེན་ཚུན་ས་མཚོམས་ཕྱོེ་བ་དེར་བརྩིིས་ནས་ཕེལ་ཆེེར་

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའི་ིལོ་འིགོོ་དཔྱོིད་སྨོད་དམ། དབྱེར་སྟོད་ཙོམ་

ལ་ཐེོགོ་མར་ལྡན་ཁོོགོ་ལ་རྙེོགོ་དྲེ་བྱུང་ཡོད། དེ་སྐོར་ཞིིབ་ཕྲ་ཞུ་

དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ལོ་དེའིི་སྟོན་མཚོམས་སུ་ངས་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་ཁུར་བློངས་པོ་ཡནི། ད་ེདུས་མད་ོསྤྱི་ིང་ོལས་རྒྱ་མའིི་ི

ལགོ་པོར་ཚུད་ཚོར་ཞིིང༌། གོང་ལྟར་རྒྱ་མི་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་

བཤད་ནས་ཐེབས་ཤེས་བྱེ་རྒྱུ་ལས་གོཞིན་གྱིི་ཐེབས་ཤེས་བསྡེད་
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མེད། སྐད་ཆེ་ཤོད་དགོོས་ན་ཕེར་ཕྱོོགོས་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་ས་

ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། ད་ེལྟར་མདེ་ན་སྐད་ཆེ་ཤདོ་ཐེབས་རྩི་བ་ནས་

མདེ། ཕེལ་ཆེརེ་ངསོ་རང་གྲོ་ོམརོ་མ་ཐེནོ་གོངོ་ལ་ལྷ་ས་ནས་བོད་

རྒྱ་གྲོོས་མོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐུ་ཚོབ་ཏུ་སྣེ་མགྲོོན་ཐུབ་བསྟན་ལེགོས་

སྨོནོ་དང༌། བསམ་ཕེ་ོསྲིས་བསྟན་འིཛནི་དནོ་གྲུབ་བཏེང་བ་དང༌། 

གྲོོ་མོར་འིབྱེོར་རྗེེས་ཛ་སགོ་ཁོེ་སྨོད་བསོད་ནམས་དབང་འིདུས་

དང༌། མཁོན་དྲུང་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་གོཉིསི་བཏེང་

བ་ཡནི། ང་ཕེདོ་སྐབས་དརེ་པོ་ེཅངི་ལ་སློབེས་ཚོར་ཡདོ། ད་ེའིདྲེ་

བྱེས་ཏེ་ེབོད་རྒྱའི་ིདབར་ཐེོགོ་མར་གྲོསོ་མལོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚོོར་རང་དབང་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོའིི་

གྲོསོ་མལོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཐུབ་མདེ་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ཤསོ་ཤགིོ་

གོི་འིགོོ་ནས་སྔོན་ལ་ཁོེ་ཕེན་གོང་ལོན་གྱིི་བསམ་བློོ་བཏེང་ནས་

ཐེབས་ཤེས་བྱེས་ཏེེ་གྲོོས་མཐུན་ཡིགོ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་རེད། གྲོོས་

མཐུན་ལ་མངི་རྟགོས་འིགོདོ་སྐབས་ང་གྲོ་ོམརོ་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོ

མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིལམ་ལ་ཕྱོནི་ན། ང་གྲོ་ོམ་ོནས་

རྒྱ་གོར་ལ་ཐེོན་ཆེོགོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོ་ོའིདོད་པོ་ཁོེངས་

པོའིི་གྲོོས་མོལ་ཞིིགོ་བྱུང་མེད་ཀྱིང༌། མེས་འིཚོིགོ་མེར་གོཏུགོས་

ཀྱིི་ཐེབས་ཤེས་འིདི་ལས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིགོོ་གྲོ་ོམ་ོནས་ལྷ་སར་ཕྱོརི་ལོགོ་བྱེས་པོ་ཡནི། 
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ད་ེནས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོད་ེབྱུང༌། ཐེགོོ་

མར་ནརོ་བུ་གླིངི་ཁོ་ནས་བྲསོ་ཏེ་ེསྐབས་དརེ་ལྷ་ོཁོ་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་

མ་ིམདེ་པོའི་ིས་ཆེ་གོཙོང་མ་ཡནི་སྟབས། ལྷ་ོཁོར་བསྡེད་ནས་ལྷ་

སར་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིདམགོ་དཔོནོ་དང་སྐད་ཆེ་ཤདོ་རྒྱུའི་ིབསམ་

བློོ་བཏེང་སྟེ་ནོར་བུ་གླིིང་ཁོ་ནས་ལྷོ་ཁོར་བྲོས་པོ་ཡིན། ལྷོ་ཁོར་

སློབེས་སྐབས་ལྷ་སར་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེདེ་འིགོ་ོཚུགོས་པོར་བརྟནེ་ང་

ཚོོའིི་སྐད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་མེད་པོར་གྱུར། དེ་ནས་བྲོས་ཏེེ་

རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་པོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ོདང་རྒྱ་ནགོ་བར་ཐེད་ཀར་

འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་མ་བྱུང༌། རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེ་

ཟརེ་བའི་ིདུས་སྐབས་སུ་བདོ་ཀྱི་ིལུང་ཁུགོ་ས་ཁུལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཕེར་བཞིགོ ལྷ་སའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡང་གོ་ོཐེསོ་མདེ་པོར་དུས་ཡུན་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ།

གོ༽ གོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་དང་། བསམ་བློའོི་ིགྲོ་

སྒྲིགིོ

ད་ེནས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ལ་ོཡནི་པོ་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་ནང་རགིོ་གོནས་

གོསར་བརྗེའེི་ིལས་འིགུལ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་དང༌། བདོ་ནང་

ལའིང་དེ་བཞིིན་རིགོ་གོནས་བརྗེེའིི་ལས་འིགུལ་མུ་མཐུད་བྱེེད་

བཞིནི་པོའི་ིསྒོང་ཡནི། ད་ེདུས་ཚོ་ེདབང་འིཕྲནི་ལས་སྤྱི་ིའིཐུས་ཀྱི་ི



417
ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཞིནོ་པོ་ཡནི་དང༌། རྒན་པོ་བྱེས་ཚོར་ཡདོ་དྲེན་གྱི་ིམ་ི

འིདུགོ་ཀྱིང༌། ཚོེ་དབང་འིཕྲིན་ལས་དང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་གོསལ་

པོ་ོདྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱུང་དོན་ལ་སྔ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་རྒྱ་

ནགོ་དང་ང་ཚོོའིི་བར་སྐད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཏེན་ཏེན་

འིཆེར་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་དེ་དཀའི་ངལ་

སལེ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་ལས། ད་ེམནི་གྱི་ིཐེབས་ཤསེ་གོཞིན་དགོ་མདེ། 

གོལ་ཏེ་ེཐེབས་ཤསེ་གོཞིན་དགོ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ཡང༌། ད་ེ

ང་རང་ཚོརོ་འིཚོམས་པོ་ོཡདོ་མདེ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། སྐད་

ཆེ་བཤད་ཕྱོནི་གོཉིསི་མསོ་ཀྱི་ིལམ་ཞིིགོ་འིཚོལོ་རྒྱུ་ལས། ང་རང་

ཚོ་ོས་ོསོའི་ིའིདོད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐེོགོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོད་རེས་ཡོང་

ཐེབས་མེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་

ཆེ་ཤོད་རྒྱུའིི་ཐེད་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་པོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་

ལགེོས་པོ་འིདུགོ ང་རང་ཚོསོ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་

འིདི་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོར་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ད་ལྟ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་མང་མོས་ལ་བསྟུན་ནའིང་ཁོོང་ཚོོས་རང་

བཙོན་གྱི་ིའིདདོ་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་ཕྱོགོོས་ནས་རང་བཙོན་གྱི་ིསྐད་ཆེ་རྩི་བ་ནས་ཉིན་

འིདདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ཁོངོ་ཚོསོ་གོང་ཞིགིོ་གོཙོགིོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། ཁོོང་ཚོོས་བོད་ཁོ་བྲལ་ཕྱོིན་ན་འིགྲོིགོས་ཐེབས་
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མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། བོད་ཁོ་བྲལ་ལ་མི་འིགྲོོ་བ་འིདི་རྒྱ་

ནགོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ཡནི། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བདོ་ཁོ་གོསུམ་

གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

འིད་ིང་ཚོའོི་ིཁོ་ེཕེན་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིམངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིརང་སྐྱངོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་

ན། ང་ཚོོར་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་མ་བྱུང་ཡང་དེའིི་ཐེད་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་དམ་ཞིསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ལརོ་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེསྐད་

ཆེ་བྱུང་བ་སྐབས་དའེི་ིབཀའི་བློནོ་ཚོ་ོདང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོགོོས་གོཙོ་ོ

གོཉིསི་བཅས་ནས་ཤསེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེདུས་ཧ་ཅང་ཞིབི་ཚོགོས་པོའོི་ི

འིཆེར་གོཞི་ིགོ་ོརམི་མདེ་ཀྱིང༌། རྩི་དནོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོ་ོམདེ་དམ་བསམས་ནས་བསམ་བློའོི་ིནང་གྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཡདོ། 

དེའིི་རྗེེས་ངས་སྐད་ཆེ་ཤོད་དུས། ང་ཚོོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་དོན་དུ་ཡིན་ཞིེས་བཤད་ཡོད། རང་བཙོན་གོཙོང་མ་

ཞིེས་བཤད་ན་རྒྱ་མིའིི་རྣ་བར་འིགྲོོ་གོི་མེད་པོ་དང༌། ལམ་སང་

རང་སྐྱངོ་ཞིསེ་ཚོགིོ་དམར་འིདནོ་བྱེས་ན་བདོ་པོའི་ིརྣ་བར་འིགྲོ་ོགོ་ི

མདེ་པོར་བརྟནེ། ང་ཚོརོ་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་

ནི་བད་ེསྐྱདི་ཡནི་ཞིསེ་བཤད་ཡདོ། དནོ་དངསོ་ཀྱིང་ད་ེརང་ཡནི། 

ལྟ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚོསོ་རང་བཙོན་བཤད་པོ་འིད་ིདང༌། 

རང་སྐྱོང་བཤད་པོ་འིད་ིགོཉིསི་གོང་གོ་ིདནོ་དུ་ཡནི་ཞི་ེན། གོཉིསི་
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ཀ་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཡནི་པོ་ལས། སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདོན་དུ་མནི་

པོའི་ིའིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ་ལ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལའིང་

ཚོགིོ་འིད་ིབདེ་སྤྱིདོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་མཐེངོ་བྱུང༌། ད་ེལྟར་ང་

ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་འིཆེར་གོཞི་ིགོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་ཡདོ། 

ང༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་ལམ་དང་། ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ལའོི་ིལ་ོམཇུགོ་དང༌། ༡༩༧༩ ལའོི་ིལ་ོའིགོརོ་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོ་ིཧངོ་ཀངོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིསྣ་ད་ེའིདྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཐེགོོ་མར་

རྒྱ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་བཤད་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་བཤད་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

སྔ་ཕྱོརི་མ་ལྟསོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༧༣ ལ་ོཡས་མས་ནས་ཡདོ་པོར་བརྟནེ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལརོ་

རྒྱ་ནགོ་ཕྱོོགོས་ནས་ང་ཚོོར་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་

སྐབས། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུར་འིདོད་པོ་དང༌། 

དགོའི་པོ་ོཡོད་ཅེས་བརྗེོད་དེ། ང་ཚོོའིི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་

སགོོས་ད་ེལྟར་བྱེས་ཏེ་ེབྱུང་བ་རདེ། 

ད་ེནས་བཟུང་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ལ་ོབར་ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་

དུ་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྐབས། རྒྱ་ནགོ་ཕྱོོགོས་ནས་གོཞུང་

འིབྲེལ་གྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོད་དུས་ཁོོང་ཚོོས་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་ཡོད་
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པོ་ཁོས་ལནེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ལྟ་དཀའི་ངལ་གོང་ཡདོ་ཅ་ེ

ན། ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་དང༌། བོད་པོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཕྱོི་རལོ་ལ་ཡདོ་

པོ་དེ་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་ལ་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་གོི་

ཡོད། དེ་མིན་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཡགོ་པོོ་དང༌། སྐྱིད་ཐེགོ་ཆེོད། 

བདོ་པོ་ཚོ་ོའིདདོ་པོ་ཁོངེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡང་

རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་སྒོརེ་དང་ཐུགོ་དུས་ཁོངོ་ཚོསོ་བདོ་ལ་དཀའི་ངལ་

ཡདོ་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་དེ་ཚོ་ོསལེ་དགོསོ་ངསེ་ཡནི་པོ། དཀའི་

ངལ་སེལ་ཐེབས་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་བཤད་ནས་སེལ་ཐེབས་

བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ། 

དཔོརེ་ན། ལས་བྱེདེ་ཡན་མནི་ཕུ་དང༌། གོའོི་ིརུད་སགོོས་ཁོ་ཤས་

ནས་བཤད་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁུལ་དུ་

མང་གོཙོོའིི་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། གོཞུང་གོི་

སྲིིད་བྱུས་ཀྱིང་ཕྱོོགོས་ཡོངས་ནས་མཁྲེེགོས་སུ་ཕྱོིན་པོར་བརྟེན། 

ཐེ་མ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ངོས་རང་ཨེ་རིར་འིགྲོོ་སྐབས་བོད་རྒྱ་

ཕྱོོགོས་གོཉིིས་བར་གྲོོས་མོལ་བྱེ་རྒྱུའིི་ཐེད་བོད་པོའིི་ཕྱོོགོས་ནས་

ར་ེའིདུན་རྡེགོོ་རྡེགོོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཞིསེ་དནོ་ཚོན་གོསལ་པོ་ོ

བཤད་རྒྱུ་གོང་ཡདོ་བཤད་ན། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིངསོ་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་བདེ་པོོ་ཡོང་རྒྱུ། དེ་མིན་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་འིདི་སྤེོམ་ཚོགིོ་ཙོམ་ལས། ཁོ་གོསལ་མེད་པོས་གོསལ་
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ཁོ་གོཏེདོ་ན་ལེགོས་པོའི་ིབསམ་འིཆེར་བརྗེདོ་མཁོན་བྱུང༌། 

ད་ཕེན་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤད་པོར་དནོ་ཕེན་མ་བྱུང་

བས། ད་ཆེ་རྒྱལ་སྤྱིིའིི་ཐེོགོ་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ལས་ཐེབས་གོཞིན་

མེད་སྟབས། ཨེ་རིར་ཞིི་བའིི་དོན་ཚོན་ལྔ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡོངས་

བསྒྲིགོས་བྱེས་ཏེེ་བཤད་པོ་ཡིན། དེའིི་དོན་ཚོན་ལྔ་པོར་བོད་རྒྱ་

གོཉིིས་མཐུད་སྐད་ཆེ་ཤོད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བཀོད་ཡོད། དེ་རྗེེས་མ་

འིངོས་པོར་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྐྱངོ་མངི་

དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་རྒྱུ་རྩི་དནོ་ལ་བཞིགོ་ནས་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་

ཁྲེིམས་དང་མཐུན་པོའིི་ཡིགོ་གོཞིིའིི་ཐེོགོ་བཀོད་དེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༨ 

ལོར་ཡོ་རོབ་གྲོོས་ཚོོགོས་ཐེོགོ་གྲོོས་འིཆེར་ཞིིགོ་བཏེོན་པོ་ཡིན། 

དེ་གོསལ་བསྒྲིགོས་མ་བྱེས་གོོང་ངོས་ཀྱིི་དབུ་མའིི་ལམ་འིདི་ལ་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་རྩི་བའི་ིམསོ་མཐུན་བྱེས་པོ་ཡནི་ན། ཞིབི་ཕྲའི་ི

ལས་དོན་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ང་ཚོ་ོགོོ་བསྡུར་བྱེས་ཏེེ་ནང་དོན་ཡིགོ་ཆེ་

ཞིབི་ཕྲ་ཞིགིོ་བཟསོ་པོ་བཅས་ལས་ཀའི་ིགོ་ོརམི་སྒྲིགིོ་སྟངས་དང༌། 

དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིརྩི་བའིི་བསམ་བློ་ོའིཁོརོ་སྟངས་ད་ེལྟར་ཡནི། 

ཅ༽ བསྒྲུབ་བྱེའི་ིབད་ེསྐྱིད་དང་། དགོོངས་གོཞིའིི་ིའིབྱུང་

ཁུངས།

ངསོ་རང་སྒོརེ་གྱི་ིབསམ་བློའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོལ། མ་ིརགིོས་སྒོརེ་པོ་ཞིགིོ་
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གོིས་རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་བར་ས་མཚོམས་དབྱེེ་རྟགོས་བཀོད་པོ་

འིདི་དེ་ཙོམ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མཐེོང་གོི་མི་འིདུགོ གོལ་ཆེེ་ཤོས་གོང་

ཡནི་ཞི་ེན། རྩི་བའི་ིའིབྲལེ་ཡདོ་མ་ིམང་དང༌། སྤྱི་ིཚོགོོས་ད་ེདང་དའེི་ི

ཕྱོི་ནང་གོི་དཔོལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང༌། ཡང་ན་བདེ་སྐྱིད་ཆེེན་པོ་ོ

འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསྒྲུབ་བྱེ་གོཙོ་ོབ་ོའིདི་ཡིན། དེང་

སྐབས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེན་

ལྟསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ཆེ་ེརུ་སངོ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ཡ་ོརབོ་མཐུན་

ཚོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། ཡ་ོརབོ་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཞིསེ་པོ་འིད་ིརྒྱལ་ཁོབ་

ས་ོསོར་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་རང་བཙོན་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་བཞིིན་དུ། 

དངོས་ཡོད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་གོཞིིགོས་ནས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་ནི་བཙོན་པོོ་དབང་ཡོད་ཀྱིིས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་

པོར། རང་རང་གོི་དགོོས་མཁོ་ོདང་བསྟུན་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་

ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡནི། 

བདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིབར་དུ་གོནས་ཡདོ་

པོ་དང༌། དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་མདེ། འིགྲོམི་འིགྲུལ་གྱི་ིཐེོགོ་ཏུ་

དཀའི་ངལ་ཡོད། ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་རང་བྱུང་གོི་གོཏེེར་ཁོ་

ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། ང་ཚོའོི་ིལུང་པོ་

ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྟནེ་དགོསོ་

པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོའོི་ིདམགིོས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་དང༌། ང་
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ཚོ་ོགོལ་ཆེ་ེཤསོ་སུ་བརྩི་ིབ་ད་ེགོང་ཡནི་ཞི་ེན། ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡར་

རྒྱས་ཕྱོནི་ཀྱིང་ནང་སམེས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་བརླགོ་ན། ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོསོ་

ནང་སེམས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པོས་ང་ཚོོས་སེམས་ཀྱིི་

བད་ེསྐྱདི་འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་ཆེརེ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། ནང་སམེས་ཀྱི་ིབད་ེ

སྐྱིད་ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ང་ཚོ་ོབོད་པོས་གོཞིན་གྱིི་ས་ནས་འིཚོོལ་

མི་དགོོས་པོར་ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་རང་ཆེས་སུ་ཡོད་པོ་མ་

ཟད། ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་གོོམས་གོཤིས་སུ་འིཇགོས་ཡོད་པོ་འིདི་

ང་ཚོོའིི་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་གོཅེས་ནོར་ཡིན་པོས་བདགོ་པོོ་

ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེན་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རང་ཉིདི་ཀྱིསི་

དམིགོས་བསལ་འིགོན་འིཁུར་ནས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་ཡནི། ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཉིམས་

པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉིམས་གོངོ་སྤེལེ་ཆེདེ་སྐབས་སུ་བབ་པོའི་ིབྱེདེ་སྒོའོི་ི

ཐེད་སྣནོ་འིཕྲ་ིསྒྱུར་བཅསོ་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་རང་དབང་གོཙོང་

མའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུའིི་འིསོ་

བབ་ང་ཚོརོ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དེ་སྔ་བོད་པོས་མུ་ཟི་

དང༌། ལྕིགོས་གོཟརེ་ལེགོས་པོ་ོཞིིགོ་ཀྱིང་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། འིད་ི

འིདྲེའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ནང་གླིོ་བུར་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་བྱུང་ན། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་ལམ་སང་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། ཕྱོ་ི
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འིབྲལེ་ལྟ་བུའི་ིལས་རགིོས་ད་ེཚོ་ོརྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་བྱེས་ན་ཁོངོ་ཚོརོ་

ཡང་བསམ་བློ་ོབཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ཀར་

བསམ་བློ་ོབཞིགོ་ས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་འིད་ིཡནི། 

རྩི་བ་ང་རང་གོི་ལྟ་བ་འིཁྱིེར་སྟངས་དཔོེ་མཚོོན་ཙོམ་བརྗེོད་ན། 

༡༩༥༤ ལའོི་ིདབྱེར་གོཞུང་ངསོ་རང་རྒྱ་ནགོ་ལ་བསྐྱདོ་ནས་ཟླ་བ་

ཁོ་ཤས་བསྡེད་པོ་དེའིི་སྐབས། རྒྱལ་སྤྱིིའིི་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་

ཞིསེ་པོ་འིད་ིངསོ་ཀྱི་ིསམེས་ལ་བབ་པོ་ོདང༌། དངསོ་གོནས་ཡགོ་

པོ་ོརདེ་བསམ་བྱུང༌། དསེ་ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ་

པོར་ངལ་རྩིོལ་མི་མང་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་ཡོད་པོའིི་མི་དཀའི་

ངལ་ཆེ་ེཤསོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མང་པོ་ོམྱོངོ་མཁོན། ཐེབོ་ཐེང་ཉུང་

ངུ་ལས་མདེ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་རྒྱལ་མཚོམས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་མདེ་པོར་ཚོང་

མར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་མཉིམ་དགོོས་པོའིི་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་

པོ་འིདི་དངོས་གོནས་རླབས་ཆེེན་རེད་བསམ་བྱུང༌། བསམ་བློོ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ངས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོིས་རྒྱས་

ཆེོད་པོའིི་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཁོེར་རྐྱེང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་རྒྱུ་འིདི་

ད་ེཙོམ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩི་ིགོ་ིམདེ། འིད་ིན་ིང་རང་གོ་ིབམས་ཚུལ་

དང་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཡནི་པོ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡིན། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་

བསམ་བློ་ོའིད་ིབྱུང་བ་ཡནི། 
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ཆེ༽ ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ དང་། ༡༩༩༢ ཙོམ་ལ་ངས་གོནས་ཚུལ་ཐེསོ་པོར། 

ལྷ་ས་ཁུལ་གྱིི་བོད་མི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་མཁོན་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་

དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་མུ་མཐུད་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་རུ་འིགྲོོ་བ་

དང༌། ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་ནི་

རང་བཙོན་གོཙོང་མ་རྩིོད་ལེན་མ་གོནང་བར་རྒྱ་མི་དང་མཉིམ་དུ་

འིགྲོིགོ་ཐེབས་ཀྱི་ིདགོངོས་པོ་བཞིསེ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ དརེ་བརྟནེ་ད་

ཆེ་ང་ཚོ་ོབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ས་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བློ་ོཕེམ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤདོ་མཁོན་ཁོ་ཤས་བྱུང༌། མ་ིད་ེརགིོས་མང་

པོོ་མེད་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོས་སྐབས་ངའིི་བསམ་

བློོའི་ིནང་རང་ངོས་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་འིཆེར་གོཞིི་

གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་པོ་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་འིདི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྐྱེེན་ལ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་ན། འིདིའིི་འིགོན་ངས་

བཟདོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རདེ་སྙམ་པོ་དང༌། ཡང་ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་

རྒྱལ་སྤྱིིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད། 

ཨུ་རུ་སུས་གོཙོོས་པོའིི་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་འིགྲོོ་

མཁོན་དབང་ཆེ་གོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིགྱུར་བ་

བྱུང་ཡོད། འིགྱུར་བ་དེ་ཡང་མི་མང་གོིས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་

ལ་བརྟནེ་ནས་ལམ་འིགུལ་བརྩིམས་ཏེ་ེའིགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི། 
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མདརོ་ན་ཕེ་ིལ་ིཔོནི་ནས་བཟུང༌ཅ་ིལའིི་ིབར་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཨུ་རུ་

སུ་བཅས་པོའི་ིགུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིམང་གོཙོ་ོགོཅགིོ་སྡུད་ལམ་

ལ་འིགྲོ་ོམཁོན་ཡ་ོརབོ་ཁུལ་གྱི་ིལུང་པོ་ཚོང་མར་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོར་

བརྟནེ། རྒྱ་ནགོ་ལའིང་ད་ེལྟར་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོསྲིདི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ཕྱོ་ི

རྐྱེེན་འིདི་འིདྲེ་འིཛོམས་པོའིི་སྐབས་ལ། ནང་རྐྱེེན་བོད་ནང་གོི་མི་

ཁོ་ཤས་ཕྲན་བུ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོས་དུས། 

ད་ཆེ་བསམ་བློ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་འིདུགོ་སྙམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

རྩི་བ་ཡ་ོརབོ་གྲོསོ་ཚོགོོས་སར་བཏེནོ་པོའི་ིགྲོསོ་འིཆེར་ནང་མཐེའི་

མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་མིན་བོད་མི་མང་གོི་ལགོ་ཏུ་ཡོད་

ཅེས་ཁོ་གོསལ་བཀོད་ཡོད། ང་རང་གོི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་

འིད་ིའིཚོམས་ཤསོ་སུ་མཐེངོ་ཡང༌། རྒྱ་ནགོ་དང་མཉིམ་དུ་གོ་ོབསྡུར་

གྲོསོ་མལོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤགིོ་དུས་ད་ལྟའིང་བྱུང་མདེ། འིནོ་

ཀྱིང་འིདི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིིའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེེན་པོོ་ཐེོབ་ཡོད། དེ་

ཡང་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་བསམ་ཤེས་གུ་བཤངས་གོང་ཡོད་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྙམོ་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིཐེབས་ཤསེ་བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་རང་ཚོདོ་མ་ཟནི་པོར་རྒྱུ་མཚོན་མདེ་པོའི་ིདབང་ཡདོ་

བཤད་པོ་འིད་ིདགོ་འིཛམ་གླིངི་གོསི་གོསལ་པོ་ོམཐེངོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ཡདོ། གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་པོར་ཤ་ཚོའི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་

མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་རང་བཞིནི་དུ་བྱུང་ཡདོ། 
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བོད་ཅེས་བརྗེོད་དུས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་ཀྱིང༌། ཆེསོ་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་རྙེངི་ཞིནེ་རྗེསེ་ལུས་

ཤགིོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ད་ེསྔནོ་ནརོ་ཝེ་ེནས་

ཡནི་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་དྷ་སར་ང་ཐུགོ་པོར་སློབེས་བྱུང༌། མ་ིདསེ་བརྗེདོ་

པོར་ཁོ་ོརང་བདོ་ལ་ཐེངེས་གོཉིསི་བསྐྱདོ་པོ་ཡནི། ཐེངེས་དང་པོའོི་ི

སྐབས་སུ་བོད་ལ་རྒྱ་མིས་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་སྙམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ཁོོ་རང་གོི་ཐེོགོ་མའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེ་

སོགོས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་བོད་ཀྱིི་དགོོན་སྡེེ་དང༌། ཆེོས་དང་

རགིོ་གོཞུང་རྙེངི་པོ་རྣམས་གོཏེརོ་བཤགིོ་བཏེང་བ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

དུས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཡར་རྒྱས་མེད་པོའིི་རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

ཚོོགོས་རྙེིང་པོའིི་ལམ་ལུགོས་དེ་རྒྱ་མིས་མེད་པོར་བཟོས་པོར་

རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་

བྱུང༌། ད་ེནས་ཐེངེས་གོཉིསི་པོ་བསྐྱདོ་ད་ེདུས་ཡུན་རངི་ཙོམ་བསྡེད་

ནས་བལྟ་ཞིིབ་བྱེེད་དུས་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་གོཏེོར་བཤིགོ་ཚོབས་

ཆེ་ེབཏེང་བས་མ་ཚོད། བདོ་མརི་བཙོན་དབང་ཐུབ་ཚོདོ་བཏེང་བ་

རྣམས་མཐེངོ་སྟ།ེ ཁོ་ོརང་གོ་ིབསམ་བློོའི་ིནང་བདོ་པོར་གོཞི་ིནས་

ཤ་ཚོ་སློེབས་བྱུང༌། བསམ་བློ་ོའིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་དེ་རིང་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིསྐུ་མདུན་ལ་ཆེདེ་མངགོས་བཅར་བ་ཡནི་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་མཐེོང་ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་
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དང༌། ད་ེདགོ་རྒྱ་མསི་གོཏེརོ་བཤགིོ་བཏེང་བ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིང་ོབརོ་

ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་གོསི། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་བདོ་

པོའི་ིདངསོ་ཡདོ་དཀའི་ངལ་རྣམས་མཐེངོ་དུས་བདོ་པོར་རང་བཞིནི་

ཤ་ཚོ་སློབེས་ཀྱི་ིའིད་ིདཔོ་ེམཚོནོ་གོཅིགོ་ཡནི། དརེ་བརྟནེ་འིཛམ་

གླིངི་ཐེགོོ་ནས་བདོ་པོར་ཤ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇ་ེམང་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཐེད་

ང་ཚོའོི་ིལངས་ཕྱོགོོས་འིདསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། 

ད་ེཙོམ་དུ་མ་ཟད་གོལ་ཆེ་ེཤསོ་རྒྱ་མའིི་ིནང་དང༌། ད་ེཡང་ཕྱོ་ིརལོ་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིཙོམ་མ་ཡནི་པོར། རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ི

ནང་ནས་ཀྱིང་ངས་བཏེནོ་པོའི་ིགྲོསོ་འིཆེར་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་པོ་

འིདརི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། རྩི་བ་རྒྱ་མ་ིདང་

ང་ོཐུགོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིའིབད་རྩིལོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའི་ིགོངོ་ནས་

བྱེས་པོ་ལྟར། བར་སྐབས་རྒྱ་མ་ིདང་ང་ོཐུགོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་མང་དུ་

སངོ་སྟ་ེཁོངོ་ཚོ་ོམང་པོའོི་ིརྣམ་འིགྱུར་ལ་ལྟ་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེསེ་དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིགྲོསོ་འིཆེར་བཏེནོ་ནས་ཐེབས་ཤསེ་གོནང་

སྟངས་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་རགིོས་མ་ིམང་ཚོསོ་ཤསེ་ཐུབ་པོའི་ི

གོ་ོསྐབས་བྱུང་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེར་རྒྱ་

ནགོ་མ་ིམང་གོསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཁོ་གོཅགིོ་གྲོགོས་ཀྱིསི་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དའེི་ིཐེགོོ་ནས་ངས་བཏེནོ་པོའི་ིགྲོསོ་འིཆེར་འིད་ིལ་

ནུས་པོ་ངསེ་ཅན་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཇ༽ ཕྱོ་ིནང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་དང་། མང་མསོ་ཀྱི་ིའིསོ་

བསྡུ།

ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་ཐེོགོ་མར་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱེེད་སྐབས། 

ངའིི་སྤུན་མཆེེད་ཚོོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞིི་པོ་འིདིས་བོད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་བཙོོངས་པོ་རེད་ཟེར་བའིི་

བསམ་ཚུལ་བཤད་ཡོད། དེ་ཡང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་

ནས་བཤད་པོ་ལས། སྒོརེ་གྱི་ིདགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་གོསི་བཤད་

པོ་མ་རདེ། ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིཚོ་ོནང་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་

ཚུལ་འིདི་རིན་ཐེང་ཆུང་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་མཁོན་བྱུང་ཡོད་

ལ། ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན་རྒྱ་གོར་གྱི་ིགྲོོགོས་པོ་ོདང༌། ཕྱོ་ི

རྒྱལ་གྲོོགོས་པོོའི་ིནང་ནས་ཀྱིང༌། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་དབུ་མའིི་

ལམ་གྱི་ིརང་སྐྱངོ་གོཙོང་མ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོཐེབས་

བྱེདེ་པོ་འིདསི་བྱེབ་བསྐྱལ་བ་རདེ། འིགྲོིགོས་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤདོ་

མཁོན་བྱུང་ཡོད། དེ་དགོ་གོི་ནང་ནས་གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤོས་བོད་

ནང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྐྱེེན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་པོ་འིདི་འིགོན་

ལྕི་ིཔོ་ོཞིགིོ་ཏུ་མཐེངོ་སྟ།ེ བར་ལམ་ནས་ང་རང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་དང་

ལངས་ཕྱོོགོས་འིདི་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང༌། ད་ཆེ་དུས་ཚོོད་འིཚོམས་

པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་མང་ཚོགོོས་ལ་བསམ་འིཆེར་གོང་ཡདོ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་ཏེ།ེ 

དེ་གོཞིིར་བཟུང་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེས་ན། ཕྱོིན་ཆེད་འིབྲས་བུ་བཟང་
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ངན་གོང་བྱུང་ཡང་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད་སྙམ་ནས་

མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་

སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི། 

མང་ཚོོགོས་ནས་མཐེའི་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་མ་བྱེས་གོོང་སྤྱིི་འིཐུས་

དང༌། བཀའི་ཤགོ་ནས་གོདམ་བྱེའི་ིདཔོ་ེམཚོནོ་འིགོའི་ཤས་གོ་ོསྒྲིགིོ་

བྱེས་ཏེ།ེ དཔོརེ་ན། དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་

བསྟར་བཞིིན་པོ་འིདི་དང༌། ཡང་ཡོངས་གྲོགོས་རང་བཙོན་རྩིོད་

དགོོས་ཞིེས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། དེ་མིན་རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད་

ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་དགོོས་ཞིསེ་པོ། དེ་མནི་ད་དུང་བསམ་ཚུལ་གོང་

ཡོད་དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་གྲོོས་བསྡུར་བྱེས། 

མང་ཚོགོོས་ལ་ད་ེདགོ་གོ་ིགོནད་དནོ་གོསལ་བཤད་ཞིབི་ཕྲ་བྱེས། 

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེལ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། གོ་ོབསྡུར་དང༌། 

སློོབ་སྦྱོོང༌། ཉིམས་ཞིིབ་བཅས་བྱེས་ཏེེ་ཚོང་མའིི་བསམ་བློོའི་ིགོོ་

རྟགོོས་མཐེ་ོརུ་འིགྲོ་ོཐུབ། 

གོནས་ཚུལ་མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ོདང་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་པོའི་ིམཚོམས་

ལ་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། ཕྱོ་ིནང་ཕྱོགོོས་མང་

པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པོ་བྱེས་ཏེ།ེ དུས་ཚོདོ་འིཚོམས་པོ་ོཞིགིོ་

གོ་ིའིགོོ་མང་མསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་བསྡུས་ན་སྙམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་

འིདི་ལྟར་ཡིན། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་གོཅིགོ་པུས་གོནས་
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ཚུལ་ཚོང་མ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་ཐེབས་མདེ་པོར་བརྟནེ། བདོ་ནང་གོ་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལནེ་ཐུབ་ཐེབས་བྱེདེ་དགོསོ། 

འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་བདོ་ནང་ཡངོས་གྲོགོས་

ཀྱིསི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལནེ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ་ཀྱིང༌། ཕེན་ཚུན་གོཉིནེ་

འིཕྲད་འིགྲོ་ོའིངོ་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་མུས་ཀྱིི་གོ་ོསྐབས་བཟུང་ནས། 

བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ནང་གོི་གོནད་ཡོད་མི་སྣ་

ཚོོར་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་ང་ཚོོས་རིམ་པོས་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་

ཐུབ། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེས་ན་སྙམ་པོ་དང༌། རྩི་བའིི་

དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་སྟངས་དང་འིབྲེལ་བའིི་མང་

མོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོསར་པོ་གོང་ཡོད་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་ཕྱོོགོས་

སྐརོ་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི། 

ཉི༽ བསམ་ཚུལ་བསྡུ་བཞིསེ་དང་། གོདམ་བྱེའི་ིཐེབས་

ལམ།

ད་རེས་ཁྱིེད་རང་ཚོོས་བགྲོོ་གླིེང་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ཡོད་འིདུགོ 

ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཞིབི་ཕྲ་ཤསེ་མ་བྱུང་ཡང༌། གོནས་ཚུལ་ཁོ་

ཤས་ཐེོས་སྐབས་ང་རང་ཡང་དེ་གོར་སློེབས་ཐུབ་ན་སྙམ་པོ་དྲེན་

བྱུང༌། མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་བཙོན་རྩིདོ་དགོསོ་བརྗེདོ་མཁོན་དང༌། 

ད་ེམནི་རང་ཐེགོ་རང་གོཅདོ་དང༌། བདནེ་པོའི་ིཨུ་ཚུགོས་ཀྱི་ིའིདདོ་
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ཚུལ་འིཛིན་མཁོན་ཚོོས་སོ་སོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་བསམ་ཚུལ་རྣམས་

འིགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱེས་ཡདོ་པོ་རདེ། ང་རང་ན་ིདབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེོགོ་

དཔྱོད་སྒོམོ་མང་པོ་ོབྱེས་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་ད་ེཚོའོི་ིཐེོགོ་དཔྱོད་

སྒོོམ་དེ་ཙོམ་བྱེས་མེད། ས་ོསོའི་ིརང་ལུགོས་ཀྱིི་འིདོད་ཚུལ་གོང་

ཡདོ་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་དཔྱོད་སྒོམོ་དང་འིབྲལེ་ཏེ།ེ ཉིམས་མྱོངོ་ཡདོ་མཁོན་

ཚོསོ་འིགྲོལེ་བཤད་གོསལ་པོ་ོབྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ཉིན་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

བྱུང་ན་སྙམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། གོང་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ཁྱིེད་རང་ཚོོས་ས་གོནས་སོ་སོའི་ིམི་མང་གོི་ཐེོགོ་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་འིགྲོེལ་བཤད་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། མང་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་དགོེ་སྐྱོན་གོཉིིས་ཀ་

གོསལ་པོ་ོཤསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡནི་ནའིང་

འིཕྲལ་ཡུན་དགོ་ེསྐྱནོ་གྱི་ིཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་སྣ་ེའིཛངིས་ཏེ་ེགོནས་

ཡོད་པོ་ལས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་དགོེ་ཡིན་པོ་དང༌། བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་སྐྱོན་

ཡནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱེ་བ་གོང་ལའིང་མདེ། སྐྱནོ་དང་ཡནོ་

ཏེན་གོཉིིས་ཀ་འིདྲེེས་ཏེེ་གོནས་པོ་ལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོན་ཏེན་ཤུགོས་

ཆེ་ེབ་དང༌། གོང་ཞིགིོ་སྐྱནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ལྕི་ིཡང་བཏེེགོ་ནས་ཐེགོ་

བཅད་རྒྱུ་ལས། གོཞིན་གྱི་ིབྱེ་ཐེབས་མདེ། 

དརེ་བརྟནེ་མང་ཚོགོོས་ནས་རྣམ་ཀུན་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེགོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོ་ོརྟགོོས་པོ་བྱེས་ཏེ་ེརམི་པོས་མང་མསོ་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་པོའི་ི
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མཚོམས་ལ་སློེབས་སོང་ན། ཚོང་མའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་གྲོ་སྒྲིིགོ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་རྩི་ཁོོང་དུ་ཆུད་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཚོང་མ་ཧ་ཅང་བློ་ོབདེ་

པོོ་ཡོང་གོི་རེད། དེ་མིན་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེས་

པོ་རྗེེས་སུ་བཟོ་ལྟ་ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན། དེ་དུས་ངས་མགོོ་འིཚོོས་

མ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་མི་འིགྲོིགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ོགྲོ་

སྒྲིགིོ་དང་བསམ་ཞིབི་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐེད་བྲལེ་འིཚུབ་མནི་པོར་ཚོང་མས་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརྟོགོས་པོ་དང༌། ཆེ་ཚོང་ཁོོང་དུ་ཆུད་པོའིི་

ཐེགོོ་ནས་མང་མསོ་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེ་ེཐེགོ་གོཅདོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོ

རདེ། དའེིི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ཏེ༽ ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ཐེའིེ་ཝེན་དུ་ཆེབིས་

སྒྱུར།

དེ་ནས་བཀའི་ཤགོ་གོི་གོསུང་བཤད་ནང་རོབ་ཙོམ་འིཁོོད་འིདུགོ 

ཐེའིེ་ཝེན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེད་བར་སྐབས་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བྱུང་

ཡདོ་པོ་འིད་ིསྐརོ་ད་ེརངི་རབོ་ཙོམ་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། མ་

གོཞི་ིངསོ་རང་བར་སྐབས་ཕེན་ཚུན་ལ་འིགྲོ་ོབསྐྱདོ་ཀྱི་ིབྲལེ་བ་དང༌། 

ད་ེབཞིནི་བསྙནེ་མཚོམས་བཅས་ཀྱིསི་དུས་ཁོམོ་མ་བྱུང༌། ད་ེརངི་

བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཉིསི་བཅས་ང་ཚོ་ོམཉིམ་འིཛམོས་
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བྱུང་སྟབས་དེ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། དུས་ཚོོད་ཐུང་ཐུང་ཞིིགོ་ཆེགོས་

སོང་ཡང་ད་ལྟ་སྤྱིི་འིཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ོའིདིར་ཡོད་ཐེོགོ་ལ་བཀའི་

མོལ་རོབ་ཙོམ་གོནང་ཐུབ་ན་ཞུས་པོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོ་ོཚོང་མས་

ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ དརེ་

བརྟནེ་ངསོ་ནས་འིདརི་གོསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ཐེའི་ེཝེན་དང་ང་ཚོའོི་ིབར་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེད་ཕེན་ལ་ོས་ོབརྒྱད་མ་ཟནི་

ཙོམ་གྱི་ིརངི་བྱུང་ཡདོ་ཅངི༌། གོ་དུས་ཡནི་ནའིང་དའེི་ིཕྱོགོོས་ནས་

རྙེགོོ་དྲེ་ཡངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་ད་ེདགོ་སལེ་ཐེབས་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ང་ཚོསོ་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་ཐེབས་ཤསེ་རམི་

པོ་མང་པོ་ོབྱེས་ཀྱིང༌། ནུས་པོ་ད་ེཙོམ་མ་ཐེནོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་

དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་གོནས་ཡདོ། བར་ལམ་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིཆེབ་སྲིདི་

མང་གོཙོའོི་ིཕྱོགོོས་སུ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོ་དང༌། གོང་ཟགོ་བྱེ་ེ

བྲགོ་པོ་ད་ལྟའི་ིསྲིདི་འིཛནི་ལསི་ཏེངི་ཧུད་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

ཀྱིང་ཕེལ་ཆེརེ་གུ་ཡངས་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིམཐེངོ་སྣང་ཞིགིོ་བྱུང༌། ད་ཕེན་

བདོ་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིཕེགོོས་ཟན་ཐེགོོ་ནས་རྙེགོོ་དྲེ་

ལྷགོ་སྐབས་ང་ཚོོས་རྒྱ་དམར་ནགོ་ཅེས་བཞུགོས་གྲོལ་གོཅིགོ་

ལ་བཞིགོ་སྟ་ེའིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་གོནས་

ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་དང་ཐེབས་

ཤསེ་གོསར་པོ་གོང་འིདུགོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 
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བར་སྐབས་སྲིིད་འིཛིན་ལིས་ཏེིང་ཧུད་ལས་གོནས་ལ་སློེབས་པོ་

ནས་བཟུང་འིབྲལེ་བའི་ིའིགོ་ོབཙུགོས་པོ་ལ་བཟ་ོལྟ་ལགེོས་ཙོམ་ཐེནོ་

པོ་བྱུང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་སྐབས་ལ་ངསོ་རང་ཐེའི་ེཝེན་ལ་ཡངོ་ཐུབ་ན་

ཞིསེ་ར་ེསྐུལ་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང༌། ངས་དང་པོ་ོནས་རང་

གོི་ལངས་ཕྱོོགོས་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བཤད་དོན། ང་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་

འིགྲོ་ོའིདདོ་ཡདོ་ལ། བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡགོ་ཏུ་གོཏེངོ་རྒྱུར་

མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིདདོ་པོ་དང་སམེས་ཁུར་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་བར་

སྐབས་ཐེའི་ེཝེན་གྱི་ིལས་ཁུངས་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་

ཀྱིིས་བྱེེད་སྤྱིོད་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ཐེའིེ་

ཝེན་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་མཐེངོ་ཚུལ་ཧ་ཅང་སྡུགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

མདོར་ན། རྒྱ་དམར་ནགོ་གོཉིིས་ཞིེས་བཞུགོས་གྲོལ་གོཅིགོ་གོི་

ཐེགོོ་བཞིགོ་པོ་ལས། ཐེའི་ེཝེན་ད་ེགུང་བྲན་ཏེང་ལས་ལེགོས་པོའི་ི

དབྱེ་ེའིབྱེདེ་བྱེདེ་མཁོན་མདེ་པོར་མཐེངོ་ཚུལ་གོཅགིོ་གྱུར་འིཛནི་གྱི་ི

ཡོད། ཐེའིེ་ཝེན་ལ་བོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིིས་མཐེོང་ཚུལ་སྡུགོ་པོ་ོ

འིཛནི་དགོསོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་རྩི་ད་ེདགོ་ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིཡངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་

གོཙོང་མ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་འིདི་ཁོ་ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་ཀྱིི་

བྱེ་བ་ཡནི། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་རྙེགོོ་དྲེ་མ་ིཡངོ་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་གོཙོང་མ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ངོས་རང་ཐེའིེ་ཝེན་

ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔོ་ོརདེ་ཅསེ་བཤད་ཡདོ། ཉི་ེཆེར་ཐེའི་ེཝེན་
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སྲིདི་འིཛནི་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དའེི་ིཐེད་ཕེལ་ཆེརེ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་ཀྱི་ི

འིདུགོ ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་གོདན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ེཐེའི་ེཝེན་ལ་ཕེབེས་

ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། དའེི་ིཐེད་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཐེེ་བྱུས་བྱེས་ན་མི་འིགྲོིགོས། བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་དང་འིབྲེལ་

བ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཕེེབས་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་འིདུགོ 

གོོ་ཐེོས་ལྟར་ན་སྲིིད་འིཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་འིབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཚོ་ོ

ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་ནས་ད་ེསྐརོ་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ལ་ནན་པོ་ོ

བརྗེདོ་ཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིའིགྱུར་བ་ཞིགིོ་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་རདེ། 

ཐེ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་ཏུ་གོནས་

མཇལ།

ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིགོཞུང་ལ་ད་ཕེན་འིབྲལེ་བ་བྱེས་

ཡདོ་ཀྱིང༌། དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་སྲིིད་བྱུས་དྲེགོ་རྩུབ་ཆེ་ེརུ་བཏེང་

སྟེ་གོནས་ཚུལ་རིགོས་ཁོ་ཤས་ཕེལ་ཆེེར་རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེེའིི་སྐབས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་བསྐྱར་ལོགོ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུའིི་ཛ་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིབདོ་གོཅགིོ་པུའི་ིགོནས་ཚུལ་

མ་ཡནི་པོར། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཐེའི་ེཝེན་ཐེགོོ་སྲིདི་བྱུས་འིཛནི་

སྟངས་དང༌། ཧོང་ཀོང་ཐེོགོ་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྟངས། མདོར་ན། 
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རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཚོིགོ་གོཅིགོ་

ཤོད་མཁོན་སུ་དང་སུ་བྱུང་ནའིང༌། དེ་ལ་ལམ་སང་དགྲོ་ཟླ་དགྲོ་

གོཤེད་ལྟ་བུའིི་འིཁོོན་འིཛིན་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིགོ་བར་སྐབས་ནས་

འིཛིན་བཞིིན་པོ་རེད། སྲིིད་བྱུས་དེའིི་འིགོོ་ནས་བོད་ནང་གོནས་

ཚུལ་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། 

ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ན་ཐེབས་ཤསེ་གོཞིན་དགོ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་འུ་

ཐུགོ་ཁོ་སྐྱེངས་ལྟ་བུས་གོདུགོ་རྩུབ་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་བྱེེད་

པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིགོ་མ་གོཏེོགོས། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་བསམ་བློ་ོ

བཏེང་སྟ་ེདངསོ་ཡདོ་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུར་བསམ་

བློ་ོབཏེང་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་ཤགིོ་མ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེརྒྱལ་

ཁོབ་ཆེེན་པོོའི་ིསྲིིད་བྱུས་དང་མི་འིཚོམས་པོར་མ་ཟད། ཕུགོས་

ཕེན་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིགོ་ཀྱིང་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་མ་རེད། རྒྱ་ནགོ་

གོི་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོོའི་ིནང་ནས་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

སྲིདི་བྱུས་འིཛནི་སྟངས་ད་ེའིགྲོགིོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་

བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་པོར་བརྟེན་སྔ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་ད་ལྟའིི་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་དེར་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ལས། 

འིད་ིམུར་གོནས་ཐེབས་རྩི་བ་ནས་མདེ། 

ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་པོ་ེཅངི་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་སྟངས་ལམ་སང་འིགྱུར་
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བ་གོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ་སྙམ་གྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་འིགོའི་ཞིགིོ་

ནས་རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་གོདུགོ་རྩུབ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས་གོ་ོ

སྐབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོོའིི་མཁྲེེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་སྐད་བརྒྱབ་

སྟེ་སྙིང་ཚོིམས་པོའིི་ཚོིགོ་ངན་ཤོད་ཐུབ་ཀྱིང༌། དེས་དོན་དགོ་ལ་

ཕེན་ཐེོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

དགོསོ། ངའི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཚུར་འིབྲལེ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ི

རྣམ་འིགྱུར་ཞིགིོ་གོ་དུས་བསྟན་ན་ཡང་ད་ེའིཕྲལ་མུ་མཐུད་འིབྲལེ་

བ་བྱེ་རྒྱུར་ཨེང་གོསར་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། ངའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་

སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན། ངོས་རང་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིགྲོོ་དང་མི་འིགྲོོ་དེ་

ཡང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཐེོགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ཁོ་བྲལ་གྱི་ིལས་

ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་

ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ན། ད་ེཡང་ཁོ་བྲལ་གྱི་ི

ལས་ཀ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། བར་ལམ་

ངསོ་ནས་གོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ལ་ང་རང་ཐེའི་ེཝེན་ལ་

འིགྲོ་ོའིདདོ་ཡདོ། རྒྱུ་མཚོན་ན་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དརེ་ནང་པོ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ང་རང་ད་ོསྣང་ཡདོ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་

དགོ་ེསློངོ་མའི་ིསྡེམོ་རྒྱུད་སྐརོ་ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་དམིགོས་

བསལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཡདོ། 
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ཐེའི་ེཝེན་ན་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིཐེགོོ མང་གོཙོའོི་ིལམ་

ལུགོས་མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་བཞིནི་ཡདོ། རྒྱ་

ནགོ་ཐེོགོ་ཞིིབ་འིཇུགོ་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ནས་བརྗེོད་པོར། རྒྱ་ནགོ་གོི་

རྒྱལ་རབས་ནང་ལོ་ལྔ་སྟོང་སོང་བའིི་རྗེེས་ལ་མང་གོཙོོའིི་ཐེབས་

ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྲིདི་འིཛནི་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེ་ེཐེནོ་པོ་ཐེངེས་དང་

པོ་ོརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལའིང་ངསོ་རང་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་

བས་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་འིདི་ཡིན། རྒྱུ་མཚོན་གོཉིིས་པོ་ནི་ངོས་ཀྱིི་

གོཙོོས་པོའིི་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་འིདི་དགོ་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

མཁོན་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིིགོ་མནི། 

རྒྱ་ནགོ་དམར་པོོའི་ིགོཞུང་གོིས་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་

ནས་གོནད་དནོ་ཐེགོ་གོཅདོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱེདེ་པོ་འིད་ིཁོས་ལནེ་བྱེས་

ན་ངསོ་རང་སྔནོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྲོ་ོའིདདོ་ཡདོ། 

དཔོེར་ན། སྔོན་ལ་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་འིགྲོོ་བ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་

ཆེེན་པོོར་འིགྲོོ་བ་གོཉིིས་གོདམ་གོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། རྒྱ་ནགོ་

སྐམ་ས་ཆེནེ་པོོར་འིགྲོ་ོརྒྱུ་འིད་ིགོདམས་རྒྱུ་ཡནི། གོང་ཡནི་ཞི་ེན། 

ད་ལྟ་བོད་བཟུང་མཁོན་དེ་རྒྱ་ནགོ་ཡིན། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་རྒྱ་

ནགོ་ར་ིབ་ོརྩི་ེལྔས་མཚོནོ་པོའི་ིགོནས་ཆེནེ་ཁོགོ་མཇལ་བར་བསྐྱདོ་

འིདདོ་ཡདོ། ད་ེན་ིད་ེརངི་ཁོ་སང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་མནི་པོར། ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༥༤-༡༩༥༥ ལ་ོང་རང་པོ་ེཅངི་ལ་ཡདོ་སྐབས་མ་ིརགིོས་ལས་
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ཁུངས་ལ་ངསོ་རང་ར་ིབ་ོརྩི་ེལྔར་གོནས་མཇལ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡནི་ཞིསེ་

བརྗེོད་པོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོོས་ད་རེས་ལམ་སང་གྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་ཐེབས་

བྲལ་བས་རྗེེས་སུ་འིགྲོོ་ཆེོགོ་གོི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ནས་གོོ་སྐབས་

སྤྲོད་མ་བྱུང༌། ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་ནགོ་ར་ིབ་ོརྩི་ེལྔར་གོནས་སྐརོ་དུ་འིགྲོ་ོ

འིདོད་ཀྱིི་བསམ་བློོ་ཡོད་མུས་ལ་བརྟེན་གོཞིན་ཆེབ་སྲིིད་གོནས་

ཚུལ་མ་བྱུང་ཡང༌། གོནས་སྐརོ་ཞིགིོ་ལ་རང་དབང་གོ་ིམཚོན་ཉིདི་

ཚོང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་ན་ངསོ་རང་འིགྲོ་ོརྒྱུར་

ཨེང་གོསར་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ད་ེའིདྲེའི་ིགོ་ོསྐབས་ང་ཚོརོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

སངིྒེ་པུར་ནང་རྒྱ་མ་ིརགིོས་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཐེའི་ེཝེན་ན་ི

འིཛམ་བུ་གླིིང་ཐེོགོ་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ངམ། རྒྱལ་ཁོབ་གོཙོ་ོབོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད་སྟབས་ངོས་རང་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་

ཡོངས་སུ་སྨོིན་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲོོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་ངོས་ཀྱིིས་གོཙོོས་པོའིི་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་འིདི་དགོ་རྒྱ་

མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་མིན་པོ་གོསལ་པོོ་མཚོོན་

ཐུབ་རྒྱུར་བརྟནེ་རྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་འིད་ིཡནི། རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཞིགིོ་

ན།ི རྒྱ་ནགོ་ཕྱོགོོས་ནས་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་རང་བཙོན་རྩིདོ་ད་ེརྒྱ་ནགོ་

ཁོ་བྲལ་དུ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

ཡང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ནང་ཁུལ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་
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མཁོན་སམེས་བཟང་གྲོགོོས་པོ་ོཚོའོི་ིནང་ནས་ཀྱིང་ངསོ་ཀྱི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་འིད་ིའིགྲོིགོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ།

ད༽ དབུ་མའི་ིལམ་དང་། བསྒྲུབ་བྱེ་སྒྲུབ་བྱེེད།

དེ་ལྟར་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེས་པོར་མ་ལྟོས་པོར་ངའིི་ངོས་ནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་དབུ་མའི་ིལམ་ཐེགོོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། བདོ་རང་

བཙོན་གོཙོང་མ་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་

སྲིདི་བྱུས་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤས་སུ་འིདདོ་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་དམར་པོ་ོ

དང་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་འིདའིི་ིའིགོོ་

ངསོ་རང་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོབད་ེཔོ་ོམདེ། ངསོ་ནས་རང་བཙོན་རྩིདོ་

ཀྱི་ིམདེ། བདོ་འིད་ིལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་དངསོ་གོནས་རང་བཙོན་རདེ། ལ་ོ

རྒྱུས་ཡིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད་

ཅེས་གོསལ་པོ་ོའིཁོོད་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་འིདས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་

འིདས་པོ་རེད། གོང་ཞིིགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཞིེ་ན། མ་འིངོས་པོ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིཛམ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོདང་འིགྲོ་ོབཞིིན་ཡོད་ཅིང༌། ཡ་ོརོབ་

ཁུལ་ཡར་ཐེོན་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ཀློད་པོ་གུ་ཡངས་པོ་ོཡིན་ནའིང་

འིདྲེ། གོང་ལྟར་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲོོ་བཞིིན་པོ་ལྟར། ང་ཚོ་ོཨེེ་

ཤ་ཡ་ཡང་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོདགོོས་པོ་ཡིན། སྔོན་མ་སྦ་ོན་གྷ་ཝེ་ཇི་
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བཞུགོས་པོའིི་སྐབས་ལོ་གོཅིགོ་ཁོོང་གོི་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་བཏེོན་

ཡོད་པོ་དེའིི་ནང་(ABCK) ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་འིཁོོད་འིདུགོ ཨེེ་ཞིེས་

པོ་ནི་ཨེཕེ་གྷ་ནི་སི་ཐེན་དང༌། སྦི་ཞིེས་པོ་ནི་འིབར་མ། སི་ཞིེས་

པོ་ནི་སེ་ལོན། ཀེའིི་ཞིེས་ཀ་ཤི་སྨོིར་ཏེེ་རྒྱ་གོར་དང༌། པོ་ཀི་སི་

ཐེན་བཅས་ཚོང་མ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོདགོོས་

བཤད་ཡདོ། བསམ་བློ་ོད་ེཚོའོི་ིགྲོས་དངསོ་གོནས་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡནི། ཡ་ོརབོ་པོས་ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱེ་རྒྱུར་དངསོ་གོནས་བསམ་བློ་ོགུ་

ཡངས་པོ་ོབཏེང་ཐུབ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོཨེ་ེཤ་ཡའི་ིནང་ནས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་

བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་མ་ིཆེགོོ་པོ་དང༌། མ་ིའིསོ་པོ་གོང་ཡང་མནི་པོས། 

ང་ཚོ་ོསྔར་བོད་རང་བཙོན་རྒྱལ་རྒྱ་བོད་ཐེ་དད་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་ད་ཆེ་

ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་མོས་ཐེབས་ལམ་འིགོོ་ནས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེ་རྒྱུར་

དཀའི་ངལ་གོང་ཡང་མེད། འིདི་ནི་ངོས་ཀྱིི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

གོ་ིབསམ་བློ་ོཡནི། 

རིགོས་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོ་འིདི་སྒྲུབ་བྱེེད་ལས་

བསྒྲུབ་བྱེ་ངོ་མ་རང་བཙོན་རེད་ཟེར་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་འིདྲེ་མིན། 

བསྒྲུབ་བྱེ་རང་བཙོན་དང་སྒྲུབ་བྱེདེ་དབུ་མའི་ིལམ་ཡནི་ན་རྒྱ་མསི་

ངསོ་ལ་ནགོ་ཁྲེ་བཙུགོས་པོ་ད་ེརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཡནི། དཔོརེ་ན། 

ཁོངོ་ཚོསོ་མ་ིམངནོ་པོའི་ིརང་བཙོན་ཞིསེ། རྩི་བའི་ིསམེས་ཕུགོས་སུ་

རང་བཙོན་བཞིགོ་ནས་ཁོ་ནས་ཆེསེ་མཐེའོི་ིརང་སྐྱངོ་ཞིསེ་ཤདོ་ཀྱི་ི
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ཡདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་བའི་ིསྐྱནོ་འིཛུགོས་ད་ེབདནེ་པོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། 

ཁོ་སྔནོ་ཡ་ོརབོ་ཁུལ་དང༌། འིཇར་མན་བཅས་སུ་འིགྲོ་ོསྐབས་སྐད་

ཆེ་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ིགོདམ་བྱེའི་ིསྐརོ་བཤད་དུས་རང་བཙོན་ཞིསེ་པོ་

འིདི་བསྒྲུབ་བྱེ་རེད། དབུ་མའིི་ལམ་དང༌། རང་ཐེགོ་རང་གོཅོད། 

བདེན་པོའིི་ཨུ་ཚུགོས་བཅས་དེ་དགོ་སྒྲུབ་བྱེེད་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

མཁོན་བྱུང༌། དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོ་འིདི་ངོས་རང་གོི་རྒྱུན་གྱིི་ལྟ་

བའིམ་སྲིིད་བྱུས་དེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚོན་ནི་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་དེ་ཡིན། 

ངསོ་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་གོཉིསི་མསོ་དང༌། གོཉིསི་ཕེན་

གྱིི་བསམ་བློ་ོཞིིགོ་བཏེང་དང་གོཏེོང་བཞིིན་པོ་འིདི་ད་ལམ་འིཛམ་

གླིངི་ཐེགོོ་གོསལ་པོ་ོབསྟན་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤགིོ་རདེ་སྙམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ན༽ ཐེའིེ་ཝེན་དུ་ཕེབེས་བཞིདེ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིམཛད་

འིཕྲནི།

ཐེའི་ེཝེན་གྱིསི་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་གོཅགིོ་མཚུངས་བདོ་

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤས་ཡནི་པོའི་ིའིདདོ་ཚུལ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ངསོ་

ཀྱི་ིདབུ་མའི་ིལམ་བཏེནོ་པོ་འིད་ིལ་སྲིདི་འིཛནི་ལསི་ཏེངེ་ཧུད་ཀྱིསི་

ཡངོས་བསྒྲིགོས་ཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེས་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ཐེའི་ེཝེན་དུ་

འིགྲོ་ོརྒྱུར་དཀའི་ངལ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤད་ཡདོ་ལ། ཕྱོནི་ན་ངསོ་ནས་

མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་བཙོན་རྩིདོ་ཀྱི་ིམདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ར་འིཕྲདོ་
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ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོཐེའི་ེཝེན་ལ་ནང་པོ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་གོ་ིར་ེའིདདོ་བསྐང་རྒྱུ་དང༌། གོཉིསི་ནས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་བཙོན་རྩིདོ་ད་ེ

ཁོ་བྲལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་པོའི་ིའིད་ིགོཉིསི་གོསལ་པོ་ོམཚོནོ་པོའི་ིདནོ་ལ་

ངསོ་རང་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོའིདདོ་ཡདོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ལྟ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་དང་གོཏེལ་འིཁོལེ་བ་མདེ་ཀྱིང༌། གོཅགིོ་བྱེས་ན་

ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོཐུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་གྱི་ི

འིདུགོ བོད་སོགོ་ལུས་ཁུངས་དང་རྩི་བ་ནས་འིབྲེལ་བ་མེད་པོར་

ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཐེའི་ེཝེན་ལ་བསྐྱདོ་ད་ེསྲིདི་འིཛནི་

ང་ོམཇལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེམནི་གོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་

དང་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་རྒྱུར་བདོ་པོས་བསམ་བློ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་

གོི་ཡོད་པོ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཡོང་སྲིིད། གོཙོ་ོབོ་ཆེོས་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཐེགོོ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོར་བརྟནེ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིསྐད་

ཆེ་བཤད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཀྱིང༌། ས་

གོནས་ས་ཐེགོོ་ཏུ་འིབྱེརོ་མཚོམས་ལྟ་གོནི་ལྟ་གོནི་བྱེ་རྒྱུ་ལས། ད་

ལྟ་བརྗེོད་མི་ཐུབ། སྤྱིི་ཡོངས་ནས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་གོནས་ཁོགོ་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིརྒྱ་རགིོས་མ་ིམང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་ཆེནེ་

པོརོ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་རགིོས་མང་པོའོི་ིརྣ་བར་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་

ཕེབེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེསོ་ན་ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཏཱ་ལའི་ི
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བློ་མ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་མཁོན་ཡིན་པོ་ལྟ་བུའིི་

བསམ་ཚུལ་ཡདོ་རིགོས་སལེ་རྒྱུར་ཕེན་གྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཡང་ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་མཁྲེགེོས་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་

ཡོད་ཀྱིང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ཐེའིེ་ཝེན་དུ་ཕེེབས་རྒྱུའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་ན། འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་སྔ་ཕྱོ་ིའིགོལ་ཟླའི་ིམཐེོང་ཚུལ་ཡངོ་

སྲིིད་ཀྱིང༌། དེའིི་ཐེད་ཕྱོོགོས་ཡོངས་ཀྱིི་དགོེ་སྐྱོན་ལྕིི་ཡང་བཏེེགོ་

ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས། གོལ་སྲིིད་ངོས་རང་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་

བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་དུ་ཐེའིེ་ཝེན་

བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་རྙེགོོ་དྲེ་

ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་རམི་པོས་སལེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་

གྱི་ིའིདུགོ ད་བར་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་བདོ་

པོའིི་ནང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་ས་ད་ེབཙོན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིགོནད་ཡདོ་ལ་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་མ་ཐུབ། འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདངུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བརྒྱུད་ནས་བཏེང་སྟ།ེ བདོ་པོའི་ིནང་མཐེངོ་ཚུལ་

སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ནི་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་

ཐེའི་ེཝེན་ལའིང་ཁོ་ེཕེན་མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། ད་ེསྐརོ་ཁོངོ་ཚོསོ་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམགོ་ོའིཚོསོ་ཀྱི་ིཨེ་ེཡདོ་སྙམ། 

ང་ཚོརོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིགྲོལེ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་
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བྱུང་ན། ཁོོང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མི་མཐེོང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོའིི་ང་

ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིདེམས་ཀྱིི་རེད། ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་ཤེས་རིགོ་ཐེོགོ་དང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས། དེ་མིན་

འིཕྲདོ་བསྟནེ་སོགོས་གོང་ཅརི་ཡངོས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཏེ་ེཀུན་དང་

མཐུན་པོའིི་ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རོགོས་རམ་བྱེས་ན། ང་ཚོ་ོརོགོས་

རམ་ལནེ་མཁོན་ཡནི་ནའིང་ང་ོགོནངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ལ། རགོོས་

རམ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་ང་ོས་ོསྤེབོས་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་

བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་རེད། དེ་མིན་ད་ལྟ་བར་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་

གོང་བྱུང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མནི། 

ད་བར་དུ་ཐེའི་ེཝེན་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ད་ེང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་

ཚོད་དང་མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བའི་ིའིབྲལེ་ལམ་ཞིགིོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པོས་

སྐྱོན་ཆེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ། ཚོད་ཐུབ་ཀྱིི་འིབྲེལ་ལམ་

ཞིིགོ་བཟོས་ཀྱིང་ད་དུང་དཀའི་ངལ་ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ། ཚོད་

ཐུབ་ཀྱིི་འིབྲེལ་ལམ་ཞིིགོ་བཟོས་ཀྱིང་ད་དུང་དཀའི་ངལ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ་ན། དེ་ཚོེ་དེའིི་དུས་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་གོཏེོང་རྒྱུ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ལྟ་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིཐེགོ་གོཅདོ་གོཏེན་འིཁོལེ་

མདེ་ཀྱིང༌། གོཅགིོ་བྱེས་ན་འིད་ིལ་ོའིགྲོ་ོཐུབ་པོ་མ་ིཡངོ་ངམ་སྙམ་པོ་

ལྟར། འིད་ིསྐརོ་བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོརོ་གོ་ོབསྡུར་ཞུས་

པོར། ཁོོང་ཚོ་ོགོོ་བསྡུར་གོནང་སྟེ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་མང་པོོ་
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དང་འིབྲལེ་བའི་ིའིགོོ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་

ཅསེ་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ་པོས། ང་རང་ཡང་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱུང༌། ད་ེརངི་

མང་ཚོགོོས་ཐེགོོ་གོསལ་བཤད་ཞུས་ན་སྙམ་པོ་ལྟར་ཞུས་པོ་ཡནི། 

པོ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགོདོ་ཆེགོས་དང་། གོཟ་ིབརྗེདི་ཀྱི་ིལས་

འིགོན།

གོངོ་དུ་བཀའི་ཤགོ་གོ་ིགོསུང་བཤད་ནང་འིཐུས་ཚོང་འིདུགོ་པོས་

གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང༌། དེ་རིང་ཕྱོོགོས་མཐེའི་ཁོགོ་ནས་མི་

མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛམོས་ཡདོ་པོ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི། ཁྲེལ་སལེ་ཉི་ིམ་གོང་འིཁྱིལོ་ལྟ་བུ་དང༌། རྩིད་གོཅདོ་བྱེདེ་

དགོོས་པོའིི་མངོན་གོསལ་གྱིི་གྲོ་མ་འིགྲོིགོས་མ་ཐེོན་ཙོམ་བྱུང་ན། 

ཨེ་ོཚོདོ་ཚོདོ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིགྲོགིོས། 

འིགོ་ོབཀའི་ཤགོ་གོི་བཀའི་བློོན་ཚོ་ོཡིན་ན་ཡང་རུང༌། སྤྱིི་འིཐུས་

ཚོ་ོཡིན་ན་ཡང་རུང༌། ཕྱོོགོས་མཐེའིི་དོན་གོཅོད་ཚོ་ོཡིན་ན་ཡང་

རུང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོ་ཡིན་

ན་ཡང་རུང༌། སུ་དང་སུ་ཞིགིོ་ཡིན་རུང་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་བོད་

ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཁོ་ཤས་ནང་གོི་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤོས། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ིམཚོམས་ལ་སློབེས་པོའི་ིམ་ིཐེགོོ་

གོཅགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 
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ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྐབས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་

བཅུ་བཞི་ིབྱུང་བའི་ིནང་ནས་ཕེལ་ཆེརེ་ང་རང་བསདོ་ནམས་དམན་

ཤོས་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་རང་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་བཞིི་རྩི་ལྔ་ནས་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོ་དང་ཁོ་བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་གྱི་ིལུང་པོར་ད་བར་བཙོན་བྱེལོ་

བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་བྱུང༌། མ་གོཞིི་རང་དབང་ཡོད་ས་ཞིིགོ་

དང༌། མ་ིཚོ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་སྐྱལེ་ས་ཞིགིོ་གོང་དུ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེགོལ་

ཆེེ་གོི་རེད་སྙམ་ནས་རང་ཡུལ་ལ་ཧ་ཅང་ཞིེན་ཆེགོས་མི་འིདུགོ་

རུང༌། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གོསུམ་གྱི་ིནང་ནས་སྐུ་ཕྲངེ་

བཅུ་གོསུམ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོདབྱེནི་ཇའིི་ིདམགོ་བདོ་ལ་ཡངོ་སྐབས་སགོོ་

ཡུལ་དང་རྒྱ་ནགོ་བཅས་ལ་ལ་ོབཞི་ིལྔ་ཙོམ་བཞུགོས་དགོསོ་བྱུང་བ་

དང༌། ཡང་ད་ེརྗེསེ་ཆུ་བྱེ་ིརྒྱ་དམགོ་ཡངོ་སྐབས་རྒྱ་གོར་ལ་ཕེབེས་

དགོསོ་བྱུང་ཡང་དུས་ཡུན་རངི་པོ་ོབཞུགོས་དགོསོ་བྱུང་མདེ། ངསོ་

རང་དུས་ཡུན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབརྒྱད་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། ཞིབི་ཏུ་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ན་ལ་ོབཅ་ོལྔ་བཅུ་དྲུགོ་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐབས་ནས་རང་

དབང་བརླགོ་སྟ་ེགོ་དུས་ཡནི་ཡང་མའིི་ིགོདངོ་ལ་བལྟས་ནས་ཁོསོ་

གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་གྲོབས་ཡདོ་དམ། དབང་ཡདོ་གོང་ཞིགིོ་བཤད་ཡངོ་

ངམ་སྙམ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིངང་མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ་བ་ཡནི། 
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དེང་སང་བོད་ནང་གོི་མི་ཐུགོ་འིཕྲད་དུ་ཡོང་སྐབས་ཁོོང་ཚོོས་ང་

ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང༌། དད་པོ། དགོའི་ཞིནེ་བཅས་ཧ་ཅང་གོ་ིཤུགོས་

ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་སྟབས་ངོས་རང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཨེ་ཙོི་

ཁོོང་ཚོོས་རེ་བ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ ངས་གོང་བྱེེད་ཐུབ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་སྐབས། མ་ལགོ་རྡུམ་མའི་ིདཔོ་ེབཞིནི་བྱེ་ཐེབས་

གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོལས་དང་སྨོོན་ལམ་མཐུ་བཙོན་པོ་ོ

ཞིིགོ་གོིས་འིབྲེལ་ཡོད་ཀྱིང༌། ང་རང་སྒོེར་གྱིི་སྔོན་བསགོས་ཀྱིི་

ལས་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། བོད་སྤྱིི་པོའིི་སྔོན་བསགོས་ཀྱིི་ལས་ཡིན་

ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ལས་དབང་ཟློགོ་ཏུ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིགོོ་ང་ཚོ་ོཁོ་བྲལ་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་

ཏུ་མཐེངོ་ནས་སྐབས་ར་ེསམེས་སྐྱ་ོགོ་ིའིདུགོ་རུང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་

ཞིགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། དངསོ་གོནས་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་

བྱུང་མ་མྱོངོ་བའི་ིདཀའི་ངལ་གྱི་ིདུས་ཚོདོ་བདོ་མ་ིརགིོས་རགིོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲོོ་དང༌། ཡང་ན་མུ་མཐུད་གོནས་

ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་དུས་མཚོམས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

དང༌། གོོ་ཆེོད་ཀྱིི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་དུས་ཚོོད་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

སྐབས་དཀའི་ངལ་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་མིའིི་གྲོས་སུ་སྐྱེས་པོ་འིདི་གོཟི་

བརྗེདི་དང༌། རླབས་ཆེནེ་ཡནི་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཁྱིེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློོ་བཏེང་སྟེ་བོད་སྤྱིི་པོའིི་
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དནོ་དགོ་ལ་ཚོང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ལས། ང་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་ཕེ་ོརྒདོ་པོ་ོདང༌། འིཇནོ་པོ་ོབཏེང་ནས་

སྒྲུབ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བའི་ིགྲུབ་འིབྲས་རྣམས་ང་

མ་ིགོཅགིོ་གོསི་འིཇནོ་པོ་ོརྒདོ་པོ་ོབཏེང་བ་གོང་ཡང་མནི། ང་ཚོརོ་

མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་པོ་དང༌། དད་པོ་དང་དམ་ཚོིགོ་

རི་བཙུགོས་པོ་ལྟར་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་བསྡེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིགོོ་ཚོང་མས་སེམས་ཁུར་བློངས་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་ཡིན། མཆེོད་རྟེན་མགོོ་མཇུགོ་ལོགོ་ཀྱིང་བང་རིམ་སྐེད་

པོར་གོནས་ཟེར་བ་ལྟར། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོརྨེགོ་མེད་ཤུལ་མེད་གོཏེོང་

ཐུབ་མེད། སྟོབས་དང་ནུས་པོའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ཤུལ་

མེད་དུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཡོད་ཀྱིང་བྱེེད་བདེ་པོོ་མེད། འིཛམ་

གླིིང་ཐེོགོ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་མི་གྲོངས་ས་ཡ་དྲུགོ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་

ཀྱིང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོ་ོའིདི་འིདྲེའིི་གོནས་སྐབས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་

མ་ིརབས་ཤགིོ་ཡནི། 

སྡུགོ་ས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་སམེས་སྐྱ་ོབའི་ིརང་བཞིནི་ལས་

མདེ། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརབས་

འིད་ིབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་འིཁོདོ་རྒྱུའི་ིམ་ིརབས་ཤགིོ་ཡནི་པོས་ཚོང་

མའི་ིསམེས་ནང་ང་བདོ་གོངས་ཅན་རྩིམ་ཟན་གྱི་ིརགིོས་ལས་སྐྱསེ་
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པོའི་ིམ་ིཞིིགོ་ཡནི་བསམས་ཏེེ་སྤྲོ་ོབ་བསྐྱདེ་དགོོས། གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་

བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ང་ཚོོར་བློོས་བཀལ་ནས་

ལས་འིགོན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་སྤྲོད་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ངས་ལས་ཀ་རྒྱུ་

འིབྲས་དཔོང་འིཕེརེ་དང༌། ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེཐེ་མ་ས་ོས་ོ

འིཆེ་ིཁོར་འིགྱིདོ་པོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་

ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། འིཕྲལ་སལེ་ཉི་ིམ་གོང་འིཁྱིལོ་

དང༌། ཁོ་ེབཟང་དང༌། ཁོ་ེཕེན་གོང་ཆེའེི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་རྒྱུགོ་

འིགྲོ་ོབ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲོིགོས། 

ཕེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། རྩི་བའི་ིནད་གོཞི།ི

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཐེགོོ་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་འིཛམ་

གླིངི་གོ་ིས་གོནས་གོང་སར་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིསློབོ་སྟནོ་གྱི་ིལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོསོ་ང་ཚོརོ་བསྟདོ་བསྔགོས་བཏེང་སྟ་ེབདོ་པོ་

བཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཟེར་བ་

དང༌། ཁོ་ཤས་ཀྱིསི་རང་བཙོན་ཡདོ་པོའི་ིལུང་པོ་འིགོའི་ཞིགིོ་ལས་

བོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་

མཁོན་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ང་རང་ཚོ་ོརང་ངོས་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་

སྐབས་ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོགོ་ིམདེ་དམ་

བསམས་ནས་བློ་ོགོཡེང་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཆེ་
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ནས་དེང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚོར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ོམཐེོང་རྒྱ་

ཐེསོ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་དང༌། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མང་བ་ཡདོ་ཀྱིང༌། རྡེ་ོལ་

ཨེི་ཁུང་ཕུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་སྙིང་རུས་དང༌། དཀའི་ངལ་གོདོང་ལེན་

བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ོའིདང་གོི་ཨེེ་ཡོད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེའིི་ཐེད་ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཤསེ་བྱེ་ཡནོ་

ཏེན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཀྱིང་ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་རྣམ་དཔྱོོད་བེད་

སྤྱིོད་བྱེེད་སྐབས་སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས། རྣམ་པོར་

དགོ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་བཅས་ཀྱིིས་རྒྱབ་འིཁྱིོགོས་པོ་མ་བྱུང་ན། 

ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་པོ་གོཅགིོ་པུར་ང་ོམཚོར་ཆེེ་རྒྱུ་མེད། དེར་

བརྟནེ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ན་སྨོོས་ཅི། གོལ་སྲིིད་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་བསམ་བློ་ོམ་བཏེང་

བར་མི་ཚོེ་འིདིའིི་དབང་དུ་བྱེས་ནའིང་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་ཧ་ཅང་

གོཉིན་འིཕྲང་ཆེ་ེབའི་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིམ་ིཐེགོོ་ཅགིོ་ཡནི་པོས། ཕེ་ོགོ་ོ

མ་ོགོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། དནོ་མདེ་བྱེབ་

སྐྱལེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཐེོགོ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཐེབས་སྡུགོ་ཡནི། 

ད་ེསང་བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོབ་འིད་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

དཔོེ་ལ། མར་མེ་འིཆེི་ཁོར་གོསལ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལྟར་འིཆེི་ཁོའིི་

འིཕེགོ་འིཚོགོ་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ལས། ད་ེཙོམ་གྱི་ིབློ་ོགོཡངེ་

ཡོང་གོི་མི་འིདུགོ དེང་སང་བོད་ནང་དེ་སྔའིི་རིགོ་གོནས་གོསར་
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བརྗེའེི་ིསྐབས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་བསྐྱར་དུ་ཐེནོ་ཏེ་ེཆེསོ་དད་ཐེགོོ་དམ་དྲེགོ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོང་ཡནི་ཞི་ེན། 

བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་སྤྱིི་དང༌། ལྷགོ་པོར་མད་ོསྟོད་སྨོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁོ་

ཤས་ནང་དངེ་སང་ཆེསོ་དད་བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ་དང༌། དགོནོ་པོ་ཉིམས་

གོས་ོབྱེདེ་ཆེགོོ་པོ། ཚོགོོས་ཚུགོས་ཏེ་ེསྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་ཆེགོོ་པོ་བཅས་

འིདུགོ་པོས། ལྷངི་པོ་ོབྱེས་ད་ེབསྡེད་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ་བརྗེདོ་མཁོན་

ཁོ་ཤས་ཡོང་གོི་ཡོད་འིདུགོ དེ་ཚོོས་ཕུགོས་རྩི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

ཐེོགོ་བསྡེད་ཡོད་པོར་བསམ་བློོ་གོཏེོང་མི་ཐུབ་པོར་འིཕྲལ་སེལ་

ཚོོང་ཕྲན་བུ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་དད་ཕྲན་བུ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་དེ་ལ་

ཆེགོོ་ཤསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཁུལ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཁོ་ཤས་ཀྱིསི་ང་ལ། དངེ་སང་

ང་ཚོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་གོ་ིབློ་མ་དང་མཁོན་པོ་ོབགྲོསེ་པོ་ཁོ་ཤས་ཀྱིསི་

ང་ཚོ་ོམི་མང་ནས་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་དུ་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་

འིདརི་རྒྱབ་སྐྱརོ་གོནང་རྒྱུ་ཕེར་བཞིགོ མ་མཉིསེ་པོ་གོནང་གོ་ིའིདུགོ 

ཁོོང་ཚོོས་ཆེོས་དད་རང་མོས་ནི་འིདུགོ དཔོལ་འིབྱེོར་འིདུ་འིགོོད་

ཀྱིི་རང་དབང་ནི་འིདུགོ འིདི་ཙོམ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་རེད་གོསུང་

གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་ཁོ་ཤས་བྱུང༌། ང་ཚོོའིི་ཕུགོས་རྩིའིི་

གོནས་སྟངས་ཀྱིི་ནད་གོཞིི་ལྟ་བུར་མཚོོན་ན། ད་ལྟ་འིཕྲལ་སེལ་

ཨེ་ར་ཨུ་རུའི་ིན་ཟུགོ་དྲེགོ་པོ་ོམདེ་པོ་ཙོམ་ལས། རྩི་བའི་ིནད་གོཞི་ི
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ལྕི་ིཔོ་ོཞིགིོ་ལུས་ལ་གོནས་མུས་ཡནི་སྟབས། རྐྱེནེ་དང་འིཕྲལ་མ་

ཐེགོ་ན་ཟུགོ་ཆེེན་པོ་ོལངས་ངསེ་ཡནི།

དཔོ་ེའིད་ིབཞིནི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརྩི་བའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་མ་ཆེགོས་ན། འིཕྲལ་སྒོང་ཆེོས་དད་ཀྱིི་རང་དབང་ཕྲན་བུ་

དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་འིདུ་འིགོདོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཕྲན་བུ་བཟང་

དུ་ཕྱོིན་པོ་ཙོམ་ལ་ཆེོགོ་ཤེས་བྱེས་ན་འིགྲོིགོས་ཐེབས་མེད། དེང་

སང་རྒྱ་མིས་སློར་ཡང་དམ་དྲེགོ་ཆེེ་རུ་བཏེང་སྟེ་ང་ཚོོའིི་བསམ་

བློ་ོང་ོམ་དང༌། སྲིིད་བྱུས་ང་ོམ་འིདི་ཡིན། ཆེོས་དད་རང་མོས་ནི་

ཁྱིེད་རང་ཚོོར་མགོ་ོསྐོར་གོཏེོང་བྱེེད་ཅིགོ་ལས། བསམ་བློ་ོང་ོམ་

འིདི་ཡིན་ཞིེས་རྒྱ་མི་ཁོོ་རང་ཚོོའིི་བྱེ་སྤྱིོད་དངོས་ཀྱིིས་བོད་མིར་

ང་ོསྤྲོདོ་གོསལ་བཤད་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོརདེ་སྙམ། 

ཁོ་སྔོན་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཚོོགོས་པོའིི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོོགོས་འིདུའིི་

ཐེགོོ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ིབདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉི་ེ

བའི་ིདུས་སུ་སློབེས་ཡདོ། ཅ་ིསྟ་ེངསེ་མདེ་ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིདི་

མུ་མཐུད་ཡུན་རངི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན། ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ི

མ་ིརགིོས་ཤགིོ་གོ་ིདནོ་དུ་ཡནི་པོ་ལས། མ་ིཉུང་ཤས་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་དནོ་

དང༌། སྤྱི་ིཚོོགོས་རྙེངི་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་པོའི་ིདནོ་དུ་མནི། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཁོ་ེཕེན་གྱི་ིདནོ་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་མནི། དརེ་བརྟནེ་ང་

ཚོོའིི་མི་རབས་འིདི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགོས་གོཞིིས་བྱེེས་
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ལ་ནམ་གོནས་རངི་འིཐེབ་རྩིདོ་མུ་མཐུད་བྱེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེལྟར་བྱེདེ་

དགོསོ་ངསེ་ཀྱིང་ཡནི་ཞིསེ་བཤད་ཡདོ། ངའི་ིབསམ་པོར་སྤྱིི་པོའི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་སྤྱིའིི་ིནུས་པོ་བཏེནོ་ཏེ་ེཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

བ༽ བློ་སྤྲུལ་ལ་གོཞིནེ་སྐུལ་དང་། ཞིལ་ཆེམེས་འིཇོགོ་

ཡུལ།

ཁོ་སྔནོ་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ཁུལ་བསྐྱདོ་སྐབས་ཡངོས་འིཛནི་རྣམ་པོ་

གོཉིསི་ཀྱི་ིཡང་སྲིདི་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཀ་ལུ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ད་ེམ་ོ

རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ལྟ་བུའིི་བློ་མ་ཆུང་ཆུང་དེ་དགོ་ལ་དེང་སང་

ངོས་ནས་གོང་ཞིིགོ་མངགོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེ་ན། ཁྱིེད་རང་བློ་མ་ཆུང་

ཆུང་ལ་ོབཅུ་ནས་བཅ་ོལྔའི་ིབར་ཡནི་པོ་ཚོསོ་ད་ནས་བསློབ་པོ་སློབོ་

གོཉིརེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་སྒྲུབ་པོ་ཉིམས་ལནེ་ཡགོ་པོ་ོ

བྱེས་ན་ལ་ོཉི་ིཤུ་སུམ་ཅུ་སངོ་མཚོམས་དངསོ་གོནས་ཆེསོ་པོ་དགོ་ེ

སློོང་རྣམ་དགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་དུས། ཕེལ་ཆེེར་ང་ཤི་བའིི་དུས་ཚོོད་

ལ་སློེབས་ཡོད། ད་ལྟ་ང་རང་ལོ་ན་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲོངས་ལ་སློེབས་

ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུ་ཞིིགོ་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་

དང༌། སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། གོང་ལྟར་ད་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞིི་

བཅུའི་ིརྗེསེ་ལ་ང་ཤ་ིབའི་ིཉིནི་མ་ོཞིགིོ་སློབེས་རྒྱུ་ཡནི། དའེི་ིསྐབས་
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ཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་ཚོང་ལ་མ་ནོར་བ་འིདི་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེ་རྒྱུའིི་

ལས་འིགོན་ཁྱིདེ་རང་ཚོའོི་ིཐེོགོ་སློབེས་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

བློ་མ་རྒན་པོ་ཚོ་ོཁྱིད་པོར་མི་འིདུགོ གོསོན་པོའིི་རིང་མཉིམ་དུ་

བསྡེད། དེ་ནས་ཤི་མགྱིོགོས་ལོས་ལྟ་རྒྱུ་ཙོམ་ལས་མེད། བློ་མ་

ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་འིདི་ཚོོའིི་གྲོས་ལ་འིགོན་ཆེེན་པོ་ོསློེབས་ཡོད་ཅེས་

ངས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་གོཞིེན་སྐུལ་དེ་ལྟར་ཞུ་གོི་ཡོད། གླིིང་རིན་

པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་ཆུང་ཆུང་ད་ེལ་ངས་ད་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུ་

སོང་བའིི་མཚོམས་ལ་ཐེ་མ་ང་འིཆེི་རྒྱུ་རེད། དེའིི་སྐབས་ངའིི་ཁོ་

ཆེེམས་འིཇོགོ་ས་ཁྱིེད་རང་གོི་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་རྩིིས་བསློབ་པོ་

སློོབ་གོཉིེར་ཡགོ་པོོ་བརྒྱབ་སྟེ་སྒྲུབ་པོ་ཉིམས་ལེན་བྱེས། བསྟན་

པོ་བཤད་སྒྲུབ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཛིན་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་གྲྭ་པོ་

ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་རང་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཁོ་ཆེེམས་འིཇོགོ་

ས་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། ཡང་སྲིདི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡནི་ཡང་

མང་པོ་ོཤུམ་སངོ༌། ང་རང་ཡང་སམེས་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱུང༌། 

མ༽ བཙོན་བྱེལོ་གྱི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། བདོ་མའིི་ིལས་

འིགོན།

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་ཀའི་ིཐེད་ང་ཚོའོི་ིབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་
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ན། སྐབས་ར་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅིགོ་གོ་ིམངི་སྐམ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་

འིཛམ་གླིིང་འིདིར་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་གོཟུགོས་བརྙེན་གོནས་

ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། གོལ་སྲིིད་མི་འིདི་མེད་པོ་ཆེགོས་ན་བཙོན་

བྱེོལ་གོཞུང་ཞིེས་པོ་དེ་འིཐེོར་ཞིིགོ་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོ་འིདི་

ཡིན། དེ་ཡང་ངས་དེ་རིང་ཁོ་སང་གོསར་དུ་བཤད་པོ་ཞིིགོ་མ་

ཡནི་པོར། ད་ེསྔནོ་ཕེལ་ཆེརེ་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉི་ིཤུའི་ིགོངོ་ཀུན་བད་ེགླིངི་

ཡདོ་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ང་ཚོརོ་བཙོན་བྱེལོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་

པོ་འིདསི་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་སྣང་བ་དགོ་ནས་གོཞུང་ཞིསེ་བཤད་

པོ་ལས། ཁྲེམིས་དང་མཐུན་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བརྟན་པོ་ོགོང་ཡང་

མནི། དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ལནེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར། མ་

མཐེར་ཡང་དེབ་སྐྱེལ་བྱེས་པོའིི་ཚོོགོས་པོ་བརྟན་པོ་ོཞིིགོ་བཟ་ོརྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས། སྐབས་དེར་ཧི་མ་ལ་ཅལ་མངའི་སྡེེའིི་

གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཚོོགོས་གོཙོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ཁོངོ་ལ། ང་ཚོའོི་ིབཙོན་

བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དེབ་སྐྱེལ་བྱེས་པོའིི་ཚོོགོས་པོ་

མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐེབས་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་

སྐད་ཆེ་དྲེསི་པོ་མ་ཟད། ཁོངོ་ལ་ཡགིོ་ཆེ་བཟ་ོརགོོས་བཤད་ད་ེཕེལ་

ཆེརེ་ཡགིོ་ཆེའིང་བཟསོ་ཡདོ། དུས་ད་ེཙོམ་ནས་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོ

བཏེང་ཡདོ། ལྷགོ་པོར་ད་ལྟའི་ིདུས་སྐབས་འིདརི་ང་ཚོའོི་ིབཙོན་བྱེལོ་

གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིསྲི་ཐེགོ་ཐེགོ དངསོ་གོནས་གོཞིན་གྱི་ི
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མཐེངོ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ལྟ་བཀའི་ཤགོ་གོ་ིགོསུང་བཤད་ནང་ཡདོ་པོ་བཞིནི། སྤྱིརི་བཏེང་

འིཛམ་གླིིང་ཐེོགོ་བོད་པོར་མཐེོང་ཡགོ་པོོ་ཡོད། ད་དུང་ཡང་བོད་

པོར་རོགོས་པོ་བྱེས་ན་ཆུད་ཟསོ་འིགྲོ་ོགོ་ིམ་རདེ། བདོ་པོས་ལས་

ཀ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་རེད་ཅེས་པོའིི་མཐེོང་

ཚུལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོརྒྱུའིི་འིགོན་བོད་མི་ཚོང་མར་འིཁྲེིས་ཡོད། 

དེ་རྩིིས་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་དང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡནི། ད་ེམནི་ཟབོ་ཟབོ་དང༌། སྤྱི་ིས་བར་སའི་ིཐེོགོ་ཕྱོནི་ན། ང་

མ་ཤི་བར་འིདི་མུར་སྡེོད་ཐུབ་ཤས་ཆེེ། ང་ཤི་བའིི་ཉིིན་མོ་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ཚོང་མས་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོོ་ཆེེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་གོངས་ཅན་པོའིི་འིཐེད་རྩིོད་

ཀྱིི་ནུས་པོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་བྱེེད་མཁོན་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་རྣམས་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་

ཞིགིོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ང་ཡདོ་མདེ་ལ་ཁྱིད་

པོར་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ལ་བསམ་

བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

མ་གོཞིི་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་བཞིིན་རིང་མིན་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་

འིཛམོས་ཐུབ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་ང་རང་གོ་ིཚོ་ེལྷགོ་བདོ་ནང་བསྐྱལ་
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ནས། དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོར་ར་ེབའི་ིམགིོ་འིབུར་ང་ལ་

བལྟས་ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་དེ་དགོ་ལ། གོཞིན་གྱིི་དངོས་གྲུབ་སྦྱོིན་རྒྱུ་

མ་བྱུང་ཡང༌། སེམས་ཕྲན་བུ་སྐྱིད་པོ་ོཡོང་བའིི་ཐེད་ངས་ཞིབས་

འིདེགོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་རང་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ལ། འིབད་བརྩིོན་

ཡང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

གོངོ་དུ་ཞུས་པོ་ལྟར་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིཉི་ིམ་དང་པོ་ོ

ནས་བཟུང་ང་ཚོསོ་གོནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིར་ེབ་བྱེདེ་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་རྒྱུར་ཡང་ཚོདོ་

དཔོགོ་བྱེས་ནས་གྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཡོད། གོནས་

ཚུལ་འིད་ིད་ལྟའིང་ང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་བཞིགོ་ནས་གོལ་སྲིདི་

གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

དང༌། བདནེ་པོའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིསམེས་སྤེབོས་

དང་གོདངེ་ཚོདོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༧ ཉིནི། 

སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་བཅུ་གོཉིསི་པོའི་ིཚོོགོས་དུས་

གོསུམ་པོའི་ིཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབྱེདེ་བབ་དང་། གོཉིསི་སྨོན་གྱི་ི

བཞིངེས་ཕྱོོགོས།

ད་ེརངི་འིདརི་དམགིོས་བསལ་གོསར་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ད་ལམ་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་སྤྱིི་འིཐུས་གོཅིགོ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས་ཚོང་

འིཛོམས་བྱུང་འིདུགོ་པོར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་

འིད་ིབཞིནི་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ནང་ནས་གོལ་ཆེ་ེཤསོ་

ཤིགོ་ཏུ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། འིགོོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་

ནས་བཟུང་ཚོང་མས་མཐེོང་དང་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་ས་དེར་སྐབས་

ར་ེའིཐུས་མ་ིའིཛམོས་པོ་ོརང་མ་བྱུང་བའི་ིསྐབས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

འིཐུས་མ་ིཚོསོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། གོནད་འིགོགོ་མ་

རྩིིས་པོའིི་མཐེོང་ཚུལ་ཡོང་གྲོབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་རིང་ཚོང་མ་

འིཛམོས་པོ་ོབྱུང་བ་འིད་ིཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུར་བསྐྱདེ་ནས་འིགོན་

ཁུར་བློངས་པོའི་ིརྟགོས་མཚོན་རདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེརངི་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱེས་ནས་ཞུ་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། འིདརི་
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འིཚོོགོས་པོའིི་དགོོས་དོན་ད་ལྟ་བར་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་

ཞིིབ་འིཇུགོ་གོིས་དགོེ་སྐྱོན་གོང་འིདྲེ་བྱུང་མིན་སྐོར་ལ་གོོ་བསྡུར་

བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མ་འིངོས་པོའི་ིལས་དནོ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ི

ཐེོགོ་ཚོང་མས་དགོོངས་པོ་ཟབ་བཞིེས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བསམ་འིཆེར་

འིདནོ་པོ་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ སྐབས་ར་ེགྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

མི་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་རྐོང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲེིད་

ཀྱིི་ཡོད་པོས། དེས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་སྒོོ་ནས་ང་ལ་བློོས་

བཀལ་ནས་འིགོན་འིཁུར་ལནེ་མཁོན་ཟུར་དུ་ཡདོ་བསམ་པོའི་ིསྒོ་ོ

ནས་ལྷདོ་ཡངས་ཤརོ་བ་དང༌། ངའི་ིངསོ་ནས་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་དང༌། ལམ་སྟནོ་གོསར་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་

བསམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བློོས་འིགོེལ་དང་། རེ་བ་བྱེས་ཏེེ་དེ་གོཉིིས་

ཀྱིི་བར་ལ་སྤྱིི་ས་བར་སར་འིཐུས་ཤོར་དང་ལྷོད་ཡངས་འིགྲོོ་མི་

སྲིདི་པོ་མནི་གོཤསི། ཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུར་བསྐྱདེ་རགོོས་གོནང་

ཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཚོང་མས་མཁྱིལེ་གོསལ་རདེ། ང་རང་ཚོ་ོདུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་བསྡེད་ཡདོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་ནང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཏུ་དང༌། ཐེབས་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ། བདོ་

ཀྱི་ིལུང་པོ་ཁོ་ཤས་ཀྱི་ིནང་ཧ་ལམ་རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ིསྐབས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ནང་བཞིནི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡང་
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ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ངའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་སྲིདི་

གོཞུང་གོི་བྱེེད་སྟངས་དེ་ཚོ་ོཕེལ་ཆེེར་འུ་ཐུགོ་ཁོ་སྐྱེངས་ཀྱིི་སྲིིད་

བྱུས་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕེན་གོནོད་

འིབྲེལ་ཐུབ་མཁོན། ལོ་རྒྱུས་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོའིི་རླབས་

ཆེེན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ཤིགོ་མ་རེད། མི་

ལ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིབློ་ོརྒྱ་མདེ་པོའིམ། ཡང་ན་མགིོ་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་འིཕྲལ་

སེལ་ཉིིན་མ་གོང་འིཁྱིོལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་རེད། ད་ལྟའིི་

སྲིདི་བྱུས་འིད་ིགོ་རང་ལ་གོནས་མ་ིཐུབ་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལ་བྱེདེ་སྟངས་དང༌། བདོ་ཙོམ་མ་ཡནི་

པོའི་ིཧངོ་ཀངོ་དང༌། ཐེའིེ་ཝེན་གྱི་ིཐེོགོ་ལ་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས། 

དེ་བཞིིན་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐེན་ནམ། ཤིང་ཅང་གོི་ཐེོགོ་ལ་རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དེ་ཚོ་ོཧ་ཅང་མཁྲེེགོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

རདེ། བྱེདེ་སྟངས་འིདསི་དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་ཡདོ་

པོ་ད་ེཚོ་ོརྩི་བ་ནས་སལེ་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། དཀའི་ངལ་ཆུང་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

དང༌། ཉུང་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཙོམ་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་པོ་ཤསེ་གོསལ་

རེད། ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་འིདིས་མིའིི་སེམས་ནང་

མ་ིདགོའི་བ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ནས། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིནང་ལ་ཞི་ིལྷིང་

ཡོང་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང༌། མི་ཐེོགོ་ནས་མི་

ཐེོགོ་འིགོོར་རྒྱུ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཆེེ་རུ་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཆེགོས་
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ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། སྔ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲོོ་

གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོོའི་ིངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་

འིདརི་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཡིན། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

གོནས་སྟངས་སམེས་སྐྱ་ོདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་ཚོ་ོགོཉིན་འིཕྲང་འིད་ིའིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིསྐབས་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོས་ཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུར་བསྐྱདེ་

རགོོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཁོ༽ བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤསི་དང་། མདེ་ཐེབས་མདེ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ།

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་

རིགོ་གོཞུང༌། མིའིི་མི་ཆེོས་གོོམས་གོཤིས་བཟང་པོ་ོཡོད་པོ་འིདི་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་སྔོན་མ་ནས་ཚོར་མང་པོོ་ཞུས་ཟིན་

ཀྱིང༌། དེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་འིདདོ་བྱུང༌། ལས་དོན་ཐེོགོ་ཕྱོི་ནང་

གོི་ཐེབས་ཤེས་བྱེེད་རྒྱུ་སུས་ཀྱིང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་ཀྱིི་དོན་དགོ་

བསྒྲུབ་བྱེ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིད་ིསྒྲུབ་ཐེབས་སུ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིཐེབས་ཤསེ་

བྱེདེ་རྒྱུའི་ིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོང་ཡནི་ཟརེ་ན། ངའི་ིངསོ་

ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་ཁོོ་ནའིི་དོན་དགོ་མ་རེད་བསམ་གྱིི་
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ཡོད། བོད་ཀྱིི་འིཛིན་སྐྱོང་ཐེད་གོཞིན་དབང་སྟབས་བསྟུན་བྱེེད་

མ་དགོོས་པོར་སོ་སོས་གོང་བྱེས་ཀྱིང་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ཙོམ་ང་ཚོོའིི་

དམིགོས་ཡུལ་མ་རེད། ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱིི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲགོ་སྔནོ་ནས་རམི་པོས་འིཇགོས་བསྡེད་ཡདོ་

པོའི་ིགོམོས་གོཤསི་བཟང་པོ་ོའིད་ིལ་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ནང་བློ་ོ

གོཟུ་བརོ་གོནས་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་སྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་འིདྲེའིི་གོོམས་གོཤིས་བཟང་པོ་ོདེས་ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་ས་ོསོར་

ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིངི་སྤྱི་ིལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་རདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདརི་ཕྱོ་ིདངསོ་

པོོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་

བདེ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་སྙམ་སྟེ་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་པོའིི་སྐབས་འིདིར། ང་ཚོ་ོལ་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་སྒྲུབ་

པོའིི་ཐེབས་ཤེས་གོོམས་གོཤིས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་རང་ཆེས་སུ་ཡོད་

པོ་རེད། འིདི་ལ་ང་ཚོོས་བདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་བེད་སྤྱིོད་ཡགོ་པོ་ོ

བྱེདེ་ཐུབ་ན་བདོ་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ི

ཁོརོ་ཡུགོ་དང༌། སྲིགོོ་ཆེགོས་ས་ཡ་མང་པོརོ་ཕེན་པོ་དང༌། ཧ་ིམ་

ལ་ཡའི་ིར་ིརྒྱུ་དང༌། འིགྲོ་ོབ་སམེས་ཅན་སྤྱི་ིལ་ཕེན་ཐེགོོས་སྒྲུབ་ནུས་

པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཡནི་ནའིང་ད་

ལྟ་བོད་ཡུལ་གོཞིན་དབང་གོི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་ཚུད་བསྡེད་པོ་

དང༌། གོཞིན་དབང་དུ་གྱུར་སའིི་གོཞིན་དེ་ཡང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་



465
རགིོ་གོཞུང་ལ་མཐེངོ་ཆུང་དང་ཁྱིད་གོསདོ། ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་པོར་

བལྟ་མཁོན་ཞིགིོ་གོ་ིགོཞིན་དབང་དུ་ཡདོ་པོར་བརྟནེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཕེན་

ཐེགོོས་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤསི་དང༌། ལྟ་སྤྱིདོ་བཟང་པོ་ོད་ེ

དགོ་ཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་ཐེབས་བྲལ་

བ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་དམའི་མཐེར་ཡང་རང་

སྲིིད་རང་སྐྱོང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་མེད་ཐེབས་མེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོོས་ཐེབས་ཤེས་དང་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེདེ་དནོ་ད་ེརདེ། 

གོ༽ བཟང་སྤྱིདོ་ཉིམས་བརླགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིལས་

འིགོན།

བར་སྐབས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་བ་ང་ོཤསེ་པོ་ར་ེགོཉིསི་ཀྱིསི་ཤདོ་མཁོན་བྱུང༌། 

ཁོ་སང་རང་ངས་སྔོན་མ་ནས་ངོ་ཤེས་པོ་ཨེ་མི་རི་ཀའིི་མི་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་ཁོོང་དང་སྐད་ཆེ་བྱུང་སྐབས་ཁོོ་རང་བོད་མི་དང་འིབྲེལ་

བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཅུ་ཙོམ་ཕྱོིན་སོང་བས་ལོ་བཅུའིི་ནང་བོད་

པོའིི་གོཤིས་ཀ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དངུལ་

ལ་བརྔམས་པོ་དང༌། དངུལ་གྱིི་དོན་དུ་སྐྱགོ་རྫུན་བཤད་རྒྱུ་དང༌། 

མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཁྲུལ་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོགོི་འིདུགོ་ཅེས་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་དང་དེ་འིདྲེ་བ་ཤོད་མཁོན་ཁོ་ཤས་བོད་མི་ནང་



466
ཁུལ་ནས་ཀྱིང་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་རདེ། ཁོ་སང་བདོ་

པོ་གོསར་འིབྱེརོ་ད་ེའིདྲེ་དང༌། བུད་མདེ་ཚོོགོས་པོ་དང་ཡང་སྐད་

ཆེ་བྱུང༌། ད་ཆེ་ང་རང་ཚོོར་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིིས་ཕེན་ཐེོགོས་

ཡདོ་པོ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་སྤྱི་ིལ་ངམོས་སུ་ཆེགོོ་པོའི་ིཡ་རབས་

བཟང་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤསི་འིད་ིདགོ་གོལ་སྲིདི་བརླགོ་ན། ད་ལྟ་

བར་དུ་ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་ཚོ་ོཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་པོ་རེད་

ཅསེ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ལ་ད་ེགོ་རང་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

དངོས་གོནས་མིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཁྱིིམ་ཚོང་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ནང་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོའིི་ལྟ་སྤྱིོད་

བཟང་པོོ་འིདི་ཉིམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་

འིཛོམས་བྱུང་བའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཤར་ནའིང་དགོའི་རྒྱུ་དེ་ཙོམ་མི་

འིདུགོ ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་སློབེས་པོའི་ིདུས་དརེ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་ཁྲེམ་པོ་དང༌། གོཡོ་སྒྱུ་ཕྲགོ་དོགོ རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ངང་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཐུབ་ཚོོད་དང༌། གོཅིགོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགོོས་པོ་ཟ་ནས་བསྡེད་དགོསོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ན་རང་དབང་ཐེབོ་དང་མ་ཐེབོ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ རྒྱལ་ཁོབ་

གོཞིན་དགོ་གོཅགིོ་གོསི་སྟངས་འིཛནི་བྱེས་པོའི་ིགོཞིན་དབང་ལས་

གྲོལོ་ན་ཡང་སམེས་ཧ་ཅང་ཆེགོས་སྡེང་རགོས་པོའི་ིགོཞིན་དབང་



467
དུ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོོགོས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དགོའི་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོསོ་འིདརི་གྲོསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་

མནི་ཡང༌། མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

དང༌། གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་བཟུང་སྟ་ེགྲོསོ་ཚོགོོས་འིཚོགོོས་པོའི་ི

སྐབས་ལ་ཡནི་ནའིང་ལྟ་བ་དང་སྤྱིདོ་པོ་འིད་ིགོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་དང་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཕྱོ་ི

ལ་ཕྱོནི་ནས་ཉིནི་རའེི་ིཆུ་ཚོདོ་ཉི་ིཤུ་རྩི་བཞིའིི་ིརངི་དང༌། ཟླ་བ་དང་ལ་ོ

སྦྲེལེ་ནས་བསྡེད་པོའི་ིརངི་ལ་ཡང་ད་ེའིདྲེའི་ིལྟ་སྤྱིདོ་ད་ེའིཛནི་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་སྒོ་ོཀུན་ནས་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ོམ་ིཐེགོོ་རྒན་པོ་ཚོ་ོརྫགོོས་ཀྱིནི་རྫགོོས་

ཀྱིནི་ལ་མ་ིཐེགོོ་གོཞིནོ་པོ་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་འིད་ིསློབེས་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུར་དུ་

བཙུགོས་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་ད་ེགོང་གོ་ི

དནོ་བཙུགོས་པོ་རདེ་དམ། སྤྱིརི་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་གོིས་ཆེབ་སྲིིད་ཁོོ་ནའིི་དོན་དུ་རང་དབང་

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་དང༌། ང་ཚོོའིི་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་

གོཉིིས་འིདྲེ་གོི་མེད་པོར་ངས་ཐེོགོ་མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་ངོས་

འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་རྩིོད་ནས་
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ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་ཐེོབ་རྗེེས་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་དེ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡོང་མིན་དང༌། མི་རིགོས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མིན་ལ་

བསམ་བློོ་ཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ན། ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོབཤད་ནས་ཕེན་ཐེགོོས་གོཏེན་ནས་མདེ། གྲོསོ་ཆེདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་

མི་ཚོང་མས་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

ཞིསེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཆེ་ེ

གོཞིགོོས་ཆུང་གོཞིགོོས་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཏེ་ེམའིི་ི

བསམ་བློའོི་ིནང་དུ་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློ་ོདསེ་ཟནི་

པོའི་ིམའིི་ིསྤྱིདོ་པོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ཚོོའིི་གྲོས་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་སྡུགོ་ཇེ་སྡུགོ་

དང༌། བཟང་པོའོི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེདགོ་སློ་རུ་སློ་རུ་ཕྱོནི་ན་ང་ཚོའོི་ིལས་

འིགོན་མ་འིགྲུབ་པོ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ངས་མ་ིལ་སྐད་ལགོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཙོམ་མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་ཐེབས་ཤསེ་

གོང་ཡང་མི་འིདུགོ རྩི་བའིི་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་

ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤེས་ལམ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་དེ་བཞིིན་ལམ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་བཞིིན་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་

ནང་ནས་ཀྱིང་སྒོ་ོཀུན་ནས་ཐེབས་ཤསེ་ཡདོ་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ངས་རྟགོ་པོར་ཞུ་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚོོའིི་སྙན་

བསུན་གྱི་ིཡདོ་ཤས་ཆེ།ེ སྙན་བསུན་གྱི་ིཡདོ་ནའིང་འིད་ིགོང་ལྟར་
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གོལ་ཆེ་ེདནོ་ཆེནེ་ཞིགིོ་ལ་རྩིསི་ཀྱི་ིཡདོ། འིད་ིལྟར་བྱུང་ན་བདོ་པོར་

ཆེེ་མཐེོང་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་སློེབས་ཀྱིི་རེད། མ་འིངོས་པོར་བོད་མིའིི་

བཟང་སྤྱིདོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ངམོས་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

གོཞིན་དགོ་གོསི་ཡདི་སྨོནོ་བྱེདེ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ། 

ད་ེམནི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེཙོམ་གྱི་ིནུས་

པོ་བསྐྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། མཚོ་ོལམ་ན་ིམདེ། ད་ེམནི་

གོཏེརེ་ཁོ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ལུང་པོ་ཕྱུགོ་པོ་ོཆེགོས་རྒྱུ་འིདྲེ་གོཅགིོ་

བྱེས་ན་ཡོད་ལས་ཆེེ་སྟེ། དེ་ཚོོར་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

གོནད་དོན་འིདི་ཚོང་མས་དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགོས་ལ་

བཅངས་དགོོས། འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོཞིགིོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ 

ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ས་ོསསོ་གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབསམ་པོ་

དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ་ན་བསདོ་ནམས་བསགོས་

ཡོང་གོི་རེད། མི་གོཅིགོ་གོིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན། མི་སྒོེར་སོ་

སོའི་ིབསོད་ནམས་འིཕེེལ་ཡོང་གོི་རེད། ཁྱིིམ་ཚོང་གོཅིགོ་གོིས་

འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ཁྱིིམ་ཚོང་དེའིི་བསོད་ནམས་འིཕེེལ་ཡོང་གོི་

རེད། དེ་དགོ་བསྡེོམས་པོས་ང་ཚོོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསོད་ནམས་

འིཕེལེ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ནང་གོ་ིཞིབས་རམི་ཟརེ་ནའིང་ད་ེརདེ། ས་ོསའོི་ི

སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་ད་ེཁོ་ཐུར་དུ་གོཏེད་པོ་ནང་བཞིནི་ཞིགིོ་བྱེས་

ཏེ་ེཕེར་ཕྱོགོོས་དརེ་ཞིབས་བརྟན་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ། མ་ཎ་ིབསགོས་ཀྱི་ི
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ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡང་མེད།

ང༽ ཐེའི་ེབདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ཆེབིས་སྒྱུར་གྱི་ིདགོོས་

དམིགོས།

ད་ེནས་ཐེའི་ེཝེན་ལ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དའེི་ིསྐརོ་ལ་ཁོ་སང་ཚོགོོས་འིདུའི་ིསར་

བཀའི་མོལ་ཞུས་ཚོར་བ་རེད། དེ་རིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཞུ་རྒྱུ་

གོང་ཡང་མི་འིདུགོ འིདིའིི་གོནད་འིགོགོ་གོང་འིདྲེ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

པོ་བཀའི་ཤགོ་ནས་གོསལ་བཤད་གོནང་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ལ། ཚོགོོས་

གོཙོསོ་ཀྱིང་ཁོ་སང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་མཁྱིནེ་པོ་རདེ། འིདའིི་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེཚོ་ོཚོང་མས་མཁྱིནེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བར་ང་

ཚོོས་རྒྱ་དམར་ནགོ་གོཉིསི་ཞིེས་བཞུགོས་གྲོལ་གོཅགིོ་ལ་བཞིགོ་

པོ་དེ་བར་སྐབས་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོ་འིདི་དགོ་གོི་དགོོས་པོ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚོན་གོང་འིདྲེ་ཡནི་པོ་དང༌། འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིགོནད་འིགོགོ་

གོང་འིདྲེ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེཚོ་ོམཁྱིནེ་དགོསོ། 

ང་ཚོའོི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ད་ལྟ་བར་བདོ་གོཞུང་གོསི་ལམ་སྟནོ་

གྱིི་འིགོོ་ལ་གླིོ་སྙིང་བྲང་གོསུམ་གོཏེད་ནས་རང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་

ཟིན་སྡེོད་མཁོན་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ནས་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

མ་རྟོགོས་ན། ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་ད་ལྟའིི་བར་ཐེའིེ་ཝེན་ལ་རྒྱུགོ་

མཁོན་དང༌། ཐེའིེ་ཝེན་གྱིི་ཕེོགོས་ཟ་མཁོན་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་
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ཚོའོི་ིགྲོས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡང་འིགྲོ་ོགྲོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

བསམ་པོ་དྲེན་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ཡང་མི་ཁོ་ཤས་ཀྱིིས་ང་ཚོོས་བྱེས་

པོ་དེ་ཡང་དགོ་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

ཅེས་བཤད་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ཐེའིེ་ཝེན་ལ་ཕྱོིན་ནའིང་ཕྱོིན་སྟངས་

རདེ། གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་འིགྲོ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིདའིི་ིདོན་དགོ་མ་ཤསེ་

ན་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་མཐེོང་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོང་བའིི་ཉིེན་ཁོ་

ཡདོ་པོས། ཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་བགྲོ་ོགླིངེ་བྱེདེ་དགོསོ་

ནའིང་རུང༌། ཡིགོ་ཆེ་འིདྲེ་བཟ་ོདགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ནའིང་རུང༌། གོང་

ལྟར་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ང་རང་ཚོའོི་ིམང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་བདོ་གོཞུང་གོསི་

ལམ་སྟོན་གོང་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་ལ་རང་ཚུགོས་ཟིན་ནས་བརྟན་པོོ་

སྡེོད་མཁོན་དེ་ཚོོས་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་ཡོད་པོ་མ་གོཏེོགོས་བྱེས་

རྗེེས་མེད་པོ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་གོཞུང་གོི་བཀའི་ལ་རྩིིས་

མེད་རྡེོགོ་རོལ་བཏེང་ནས་གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོོའིི་

ནགོ་ཉིེས་བསྡེད་ཡོད་པོ་མ་གོཏེོགོས། ནགོ་ཉིེས་དགོ་ཡོད་པོ་མ་

རདེ། མ་ིགོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེརགིོས་ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིཡངོ་

བ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟའི་ིབྱེདེ་སྟངས་འིདསི་ཐེའི་ེཝེན་གོཞུང་ལ་ཡང་

ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། ཐེའིེ་ཝེན་མ་ིམང་ལ་ཡང་མཚོན་ཤས་མ་
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གོཏེགོོས། ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ཐེའི་ེཝེན་གོཞུང་

དང་མ་ིམང་ལ་བདོ་པོ་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཕེན་གྱི་ིརདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ོསྣེ་ཡགོ་པོ་ོའིཕྲདོ་པོ་

མ་ཐུབ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ཕེ་རལོ་པོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ད་ལྟའི་ིགོནས་

སྟངས་འིདིར་སྐྱོན་མཐེོང་ནའིང་ལམ་སེང་བྱེེད་སྟངས་མ་ཤེས་པོ་

ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ངང་ལ་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས། ང་ཚོསོ་ཐེབས་ཤསེ་ལམ་

ཕྱོོགོས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་གྲུབ་

འིབྲས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོན་གྱིི་རེད་ཅེས་ངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་

ཞུ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་ཐེབས་ཤེས་

ཤགིོ་རདེ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་སྤྱི་ིལ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་འིགྲོ་ོ

གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིམཁྱིནེ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་དྲེན་བྱུང༌། 

དེ་རིང་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད་ནས་བཅར་པོ་མིན། བཅའི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་ལྟར་ལོ་

གོཅིགོ་ལ་ཐེེངས་གོཅིགོ་གྲོོས་ཚོོགོས་སུ་སློེབས་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་ལྟར་བཅར་བ་ཡིན། གོཞིན་ང་ལ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མ་ིའིདུགོ ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རོགོས་གོནང༌། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༣ ཉིནི། 

སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཚོད་ལྡན་གྱི་ིམང་གོཙོ་ོདང་། བདོ་མའིི་ིབསྒྲུབ་བྱེ།

ད་ེརངི་གྲོསོ་ཚོགོོས་སུ་ཁྱུགོ་ཙོམ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲོངས་ནས་བཟུང་ང་ཚོའོི་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་ཡོངས་རྫོགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུར་

འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོ་ོའིཕྲལ་སེལ་མིའིི་ལུང་པོར་

བསྡེད་པོའི་ིརངི་ལ་མགིོ་སྣང་ལ་མཛསེ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་མ་ཡནི་པོར་མ་

འིངོས་པོར་ང་ཚོའོི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིམང་ཚོགོོས་

རང་ནས་མང་མསོ་འིསོ་འིདམེས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིཛུགོས་ཐུབ་པོའི་ི

ཆེདེ་དུ་ཡནི། ད་ེསྔ་བོད་ལ་ཡང་ཉིམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ང་

རང་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིནང་ལ་ཡང༌། སྲིདི་སྐྱངོ་སྟགོ་བྲགོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། 

དེའིི་གོོང་ལ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ོཆེེ་རེད། དེ་ཚོོའིི་སྐབས་བློ་མ་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱིབ་པོ་ཡིན་

ན་ཡང༌། སྐབས་རེ་ཕྱོགོ་ལས་ཐེོགོ་ལ་ཕྲན་བུའིི་འིཐུས་ཤོར་བྱུང་

ཡདོ། 

གོང་ལྟར་མང་མོས་ཀྱིི་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་སློེབས་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

སྐབས་ར་ེཧམ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་སློབེས་སྲིདི་ན་ཡང༌། རམི་པོས་
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རྩི་བ་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཤསེ་ཡནོ་དང༌། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་

དང་གོ་ོརྟགོོས་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་ན། རམི་གྱིསི་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེདེ་

མཁོན་ཐེནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་མ་ིདྲེགོ་པོ་ད་ེཚོ་ོ

ཐུབ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡངོ་རྒྱུར་བརྟནེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་རྗེསེ་

ལས་དནོ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ལ་འིབད་བརྩོོནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཡདོ། 

ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་ངས་ཡོངས་གྲོགོས་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་

ལྟར། གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ། ངས་

ལས་འིགོན་འིཁྱིེར་གྱིི་མིན་ཞིེས་བཤད་ཡོད།  མ་འིངོས་པོར་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་མིང་དོན་

མཚུངས་པོའིི་མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོའིི་དམ་

བཅའི་དང་བསྒྲུབ་བྱེ་ཡིན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་བསྡེད་པོའིི་རིང་

ཡོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་མ་འིོངས་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་

འིཛམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལའིང་དབང་ཆེ་ཆེ་ཚོང་བཟུང་གོ་ིཡནི་

ཟརེ་གྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ི

མངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིམང་གོཙོ་ོཡང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ཕྱོ་ིནང་

མི་སུ་ཡིན་ནའིང་ཡིད་ཆེེས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་དགོོས་པོ་

དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ང་ོལྐོོགོ་

བྱེདེ་མ་དགོསོ་པོར་ས་ོསརོ་གོདངེ་ཚོདོ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་རྒྱུར་བརྟནེ་ཧ་ཅང་གོ་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེཡར་རྒྱས་

ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཐེནོ་པོ་དང༌། ཚོང་མས་ཉིམས་མྱོངོ་བསགོས་ནས་ཡངོ་

བ་འིདི་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརེད། སྔོན་མ་ནས་ངས་རྟགོ་པོར་ཞུས་པོ་

བཞིནི། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ོའིགོན་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ནང་ཚོགོས་

གོོ་བསྡུར་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སྐྱོན་ཆེའིི་རིགོས་སེལ་འིདོན་བྱེེད་རྒྱུ་

གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དང༌། ཚོགོས་

ཚུད་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས། མདརོ་ན་ལྷགོ་ཆེད་ནརོ་གོསུམ་གྱི་ིསྐྱནོ་དང་

བྲལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་བསམ་འིཆེར་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རེད། ཚོང་མས་སྔར་བཞིིན་དུ་ཐུགོས་ཁུར་བསྐྱེད་ནས་ཧུར་

ཐེགོ་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་དམིགོས་བསལ་ཞུ་

རྒྱུ་མདེ། འིད་ིདནོ་ཚོན་གོཅིགོ་ཡནི། 

ཁོ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགོཏེན་

འིབབེས།

ད་ེནས་འིབྲལེ་ཡདོ་གོཅགིོ་ན།ི བར་སྐབས་དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིསྲིདི་

བྱུས་ཐེད་མང་ཚོགོོས་ནས་བསམ་ཚུལ་གོ་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ཆེདེ་

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུའིི་ཆེེད་ལོ་ཤས་རིང་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་བར་

རྒྱ་གོར་ནང་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིཁྲེདོ་ནས་མང་བས། ངས་ལམ་སྟནོ་

བྱེས་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ཕྱོིན་ན་ལེགོས་ཚུལ་དང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་



476
ཚུལ་དང་རན་པོ་ཞིིགོ་ངས་བྱེས་ན་ལེགོས་ཚུལ་གྱིི་བསམ་ཚུལ་

བྱུང༌། བདོ་ནང་ནས་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་ང་རང་དངསོ་སུ་ང་ོཐུགོ་བྱུང་བ་བདོ་ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁོན། 

ལྷ་ས་མ་ཡིན་པོ་གྲོོང་གོསེབ་ཁུལ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་ནས་ཡིན་

པོ་དུས་རྒྱུན་ད་ོསྣང་ཡོད་པོ་གོང་འིཚོམ་ནས་ཀྱིང་དབུ་མའིི་ལམ་

དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་རན་པོ་དང༌། ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་

ངེས་ཡིན་པོ། ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་སྐྱོང་ཡགོ་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིཐེབས་ཤསེ་མི་ཐུབ། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་སྟངས་དེ་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་

མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཁོ་ཤས་བྱུང༌། 

མཐེའི་བསྡེོམས་སུ་སྔ་ལོ་ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོགྲོོས་ཚོོགོས་སྤྱིི་མོས་ཐེོགོ་

ནས་སྐབས་བབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ཐེགོ་གོཅོད་

བྱེས་འིཐུས་བཤད་པོ་རེད། ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཞིགོ་ན། 

ཁྱིེད་རང་ཚོོས་འིདི་ལྟ་བུའིི་ཡིད་ཆེེས་དང༌། བློོས་འིགོེལ་བྱེེད་པོ་

བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་འིདི་ཙོམ་གྱིི་ཡིད་ཆེེས་དང༌། བློོས་བཀལ་ནས་ཡོང་

དུས་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིང་རང་གོ་ིའིགོན་ཁུར་ལྕི་ིརུ་འིགྲོ་ོགོ་ིའིདུགོ གོང་

ལྟང་ངའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེར་རྒྱུ་འིདི་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་

ཐུབ་ངསེ་ཤགིོ་དང༌། བཟང་ཤསོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ཡང་འིད་ིལ་རགིོས་གོཅགིོ་གོསི། དབུ་མའི་ིལམ་མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་ས་མེད་པོ་དང༌། འིདི་མ་གོཏེོགོས་ཐེབས་ཤེས་

མདེ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་བཤད་པོ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ད་ེ

ཕེལ་ཆེེར་མིན་བསམ་པོ་འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་གོཙོོ་ཆེེ་བ་གོཉིིས་

ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་མདེ། རྗེསེ་ལུས་ཐེབེས་

པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་ཡནི།  དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲོ་ོབ་

ལ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ང་རང་ཚོརོ་ཚུར་ཡདི་ཆེདེ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་སློབེས། ང་རང་ཚོ་ོནང་གོཙོང་མ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱུང་ན། དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་མིས་འིགོན་

འིཁྱིེར་ནས་ཤུགོས་བརྒྱབ་ན། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ང་ཚོོར་ཁོེ་ཕེན་མི་

ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་ངས་རྟགོ་པོར་དྲེན་ཡོང་གོི་འིདུགོ རྒྱུ་

མཚོན་གོཅགིོ་འིད་ིམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ལ། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐེགོ་པོ་བཞིིན་ང་ཚོ་ོདངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

ཡངོ་བ་ལ་མ་ིམང་ལ་ཤསེ་ཡནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཉིམས་མྱོངོ་དགོསོ་

ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་

བོད་ནང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེས་ཡོན་ཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། གོ་ོསྐབས་

ཐེོབ་མེད། བར་སྐབས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེས་ཡོན་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་

ཡདོ་པོ་ད་ེན་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་ཆེ་ལགོ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་མདེ། 
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དངངས་སྐྲགོ་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་འིཚོར་ལངོས་བྱེས་པོའི་ི

ཉིམས་མྱོངོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་མ་གོཏེགོོས་མདེ་པོར་བརྟནེ། ང་རང་ཚོའོི་ི

ཤུགོས་རྒྱགོ་ས་ད་ེསློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལུང་པོ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེ

ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱགོ་དགོོས། བོད་རང་གོི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རྩི་

ཆེནེ་སྤུས་དགོ་ཅགིོ་ཡདོ་པོ་འིདསི་བདོ་མ་ིརང་ཉིདི་ཙོམ་མནི་པོར། 

རྒྱ་ནགོ་རང་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། ཆེ་ེ

ས་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ན་འིཛམ་གླིིང་སྤྱིི་ཡོངས་དང༌། འིགྲོོ་བ་

མི་རིགོས་སྤྱིིའིི་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱིེར་སོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེོགོས་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་དང༌། ནུས་པོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིནུས་པོ་དང་ལྡན་པོ། རྒྱ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་གོཞིན་

ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཉིམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་

མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེ་རྒྱུ་བོད་པོས་ཤེས་ཀྱིི་རེད། རྒྱ་མི་ལ་རེ་

དགོོས་དོན་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་རང་གོིས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། ཆེ་

ཚོང་འིགོན་འིཁྱིརེ་ཐུབ་པོའི་ིརགིོས་འིད་ིཚོ་ོབདོ་པོ་རང་གོསི་འིགོན་

གོཙོང་མ་འིཁྱིརེ་དགོསོ། 

གོ༽ མ་ིརིགོས་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་འིཛནི་སྐྱངོ་།

གོང་ལྟར་ངའིི་ད་ལྟའིི་ལས་འིགོན་ནི་བོད་མི་རིགོས་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་
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དེ་ཡིན། མ་འིངོས་པོར་ཐེགོ་གོཅོད་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་ནི་

རྒྱ་མ་ིརང་གོ་ིབྱེ་སྤྱིདོ་ལ་རགོ་ལས་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མསི་ད་ེསྔ་ཧ་ཅང་

ཐེབས་སྡུགོ་བྱེས་ཡདོ་ཀྱིང༌ད་ེའིདས་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོར་ཕེན་

ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མཛའི་པོ་ོབྱེས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་ཉི་ེཔོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིལམ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ལ་འིགྲོ་ོཐུབ་ན། གོཉིསི་ཀར་

ཁོེ་ཕེན་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན། སྔ་ལོ་ང་ཐེའིེ་

ཝེན་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ཐེའི་ེཝེན་རང་བཙོན་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚོ་ོདང་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐབས་ཐེའི་ེཝེན་ལ་དངསོ་ཡདོ་གོང་ཞིགིོ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ་དམ་ཟརེ་ན། རང་དབང་ཡདོ་པོ་དང༌། མང་གོཙོ་ོཡདོ་

པོ་ད་ེསྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། འིསོ་པོ་རདེ། ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིརང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཟརེ་བ་ད་ེདཔོལ་འིབྱེརོ་ལངོས་སྤྱིདོ་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོོས། ཉིེན་སྲུང་གོི་ཐེགོོ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་

དགོོས། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་དེ་དང་དམིགོས་བསལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་ཕྱོིན་ན་ཡགོ་

གོ་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། བདོ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

རྒྱལ་ཁོབ་ཐེ་དད་ཡིན་ན་ཡང༌། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་

འིགྲོོ་གོི་ཡོད། ལུང་པོ་ཆེེན་པོོ་ཚོོའིི་གྲོས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་ལྟོས་ཚོབས་ཆེེན་པོོར་གྱུར་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་འིདོད་རུང་མ་
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འིདདོ་རུང༌། ས་ཁུགོ་ལུང་ཁུགོ་མཚོ་ོལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་མདེ་པོ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཐེགོོ་གོནས་ཡདོ། དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་ན་ིགོཏེངོ་དགོསོ། 

དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་བ་མཐུན་འིགྱུར་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མཁོན་

ཞིགིོ་བྱུང་ན། ད་ེལ་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོོས། ངའི་ིབསམ་

བློོ་དེ་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་དང་དེས་མཚོོན་པོས་

ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིང་རྒྱལ་ལྟ་

བུའིམ། འིདྲེ་མཉིམ་འིདདོ་པོའི་ིབསམ་བློའོི་ིཚོརོ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ཁོེ་

གྱིངོ་ཇ་ིའིབྱུང་གོ་ིགོནད་དནོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། དངེ་སང་

འིཛམ་གླིངི་ནང་གླིངི་ཆེནེ་ཕེན་ཚུན་ལྟསོ་ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ི

དུས་ཚོདོ་འིདརི་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོས་ཀྱིང་བསམ་བློ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

བཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་པོ་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི།

ང༽ གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། ཐེགོོ་མའི་ིདགོངོས་

གོཞི།ི

དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེགོོ་མའི་ིབསམ་བློ་ོབྱུང་སྟངས་ད་ེསྔ་ནས་ཞུས་

པོ་ལྟར། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣-༡༩༧༤ ཙོམ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེནས་

དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་དེའིི་སྟེང་འིགྱུར་བ་མེད་པོ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

ད་དུང་ཡང་ལམ་དེ་གོའིི་སྟེང་ཕྱོིན་ན་འིསོ་ཤོས་དང༌། ཡགོ་ཤོས་
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མཐེོང་གོི་འིདུགོ སྔོན་མ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མི་དང་ཐེགོོ་མར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

པོའིི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་སྔོན་ལ་

རང་བཙོན་བཤད་དགོསོ། དསེ་མ་འིགྲོགིོས་ན་མར་འིབབ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ། ངས་ད་ེཡགོ་པོ་ོམ་རདེ། སྔནོ་མ་ང་རང་

ཚོ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་གོང་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་དེ་བརྗེོད། དེ་ཡོང་གོི་མི་འིདུགོ་ན། ང་ཚོོའིི་ཐེོབ་ཐེང་རང་

བཙོན་རྩིདོ་ན་རྩིདོ་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ད་ེདུས་ནས་བཤད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་དེ་གོ་རང་གོི་སྟེང་ལ་ཁོ་ཞིེ་གོཉིིས་མེད་

དང་། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། 

འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲེིད་ཚོ་ོལ་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརེད། གོང་ལྟར་ད་ལྟ་མཁྲེེགོས་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང་རྩུབ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། ཡང་རྒྱ་མའིི་ིནང་ནས་

རྒྱ་མ་ིཤསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། རྒྱ་མ་ིསྒྱུ་རྩིལ་མཁོན་མང་པོའོི་ིབསམ་

བློོའི་ིནང་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་དོ་སྣང་སློེབས་ཏེེ་དངོས་གོནས་བོད་པོར་

བདེན་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་ནོར་གྱིི་

འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་མཁོན་དེ་རིགོས་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད། 

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་ངས་ལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་བའི་ིདབུ་མའི་ིལམ་

འིདིའིི་སྟེང་ཕྱོིན་ན་འིསོ་ཤོས་དང༌། བློོ་བདེ་ཤོས་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་

མཐེོང་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིགོཅིགོ་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 
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ཡང༌། མ་གོཞི་ིཁྱིདེ་རང་ཚོ་ོཕྲན་བུའི་ིབསམ་བློ་ོའིཁོརོ་མཁོན་ཚོསོ་

འིད་ིལ་གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡང་གོཟགིོས་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། མང་ཚོགོོས་

ནང་ཁོ་ཤས་ནས་བར་སྐབས་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ནང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ང་

ཚོའོི་ིམ་ིམཐུན་པོའི་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ད་ེམཐུན་པོའི་ིཕྱོགོོས་རདེ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ཕེལ་མ་ོཆེསེ་

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤསེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཤེས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྒོེར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཤ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་བོད་དོན་དེ་བདེན་པོ་

ཡནི་པོའི་ིད་ོསྣང་དང༌། ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་ཁོངོ་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་

སྐབས་དགྲོ་ཟླ་དགྲོ་གོཤེད་ཀྱིི་གོདོང་ཐུགོ་མ་ཡིན་པོར། གྲོོགོས་

པོོ་གྲོོགོས་མཆེེད་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་བོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ་

རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། བོད་དོན་ཐེོགོ་ལ་ཐེགོ་གོཅོད་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ན། དེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ། རྒྱ་ནགོ་ལ་འིཛམ་གླིིང་

འིདའིི་ིནང་ཡདི་ཆེསེ་ཆེ་ེརུ་འིགྲོ་ོབ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་མཐེངོ་

ཚུལ་ཡགོ་ཏུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་བཅས་འིགྲོེལ་བཤད་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། རྒྱ་
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ནགོ་རང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་བལྟས་ན་གོང་ལྟར་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་

ལྟའི་ིལམ་འིདིའི་ིསྟངེ་ཕྱོནི་ན། རྒྱ་མརི་ཕེན་ཐེོགོས་མདེ་པོ་གོསལ་

པོོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་ངོས་ནས་འིགྲོིགོས་གོཙོོའིི་བསམ་བློོ་རྩི་བ་

ནས་མདེ་ན། གོདངོ་ཐུགོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་ཐེབས་གོཞིན་མདེ་

ན་ཡང༌། རྒྱ་ནགོ་ངསོ་ནས་བསམ་བློ་ོརྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་

མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིདཔོནོ་རིགོས་ཚོ་ོདང༌། གོལ་ཆེ་ེཤསོ་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་ཚོོའིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

མགོ་ོའིཚོསོ་ཡངོ་དུས་འིད་ིནརོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཕེལ་མ་ོཆེརེ་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་རམི་གྱིསི་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོསི་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེ

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས། ང་རང་

ཚོ་ོནས་གྲོགོོས་པོ་ོགྲོོགོས་མཆེདེ་སྙངི་ཉི་ེཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་པོའི་ིརྣམ་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེར་ཚུར་དགོེ་སྐྱོན་གོསལ་བཤད་བྱེས་ན། དོན་

ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དུས་ཚོོད་འིདིའིི་སྐབས་

ང་ཚོོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ཧ་ཅང་གོི་སྤྱིང་གྲུང་དོད་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་

ཚོོས་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་ཚོོགོས་ནས་ཤེས་རྟོགོས་ཡོང་

བའིི་ཆེེད་འིབད་བརྩིོན་དང་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཐེབས་ཤེས་ངེས་པོར་

དུ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང༌། ད་ེདང་ཆེབས་ཅིགོ་ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིགོནས་
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ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་སྟངས་མཁོས་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིལམ་ནས་བསྟན་པོ་ལྟར། ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེ་ེབའི་ི

ལམ་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲོ་ོདགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་རདེ། 

འིད་ིགོཅིགོ་ཞུ་དགོསོ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ཅ༽ ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་དང་། སྤྱིདོ་བཟང་རྒྱུན་འིཛནི།

ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀའི་བློནོ་ཚོ་ོདང༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོརྣམ་གོཉིསི་བཅས་

ཁྱུགོ་ཙོམ་བཀའི་མལོ་བྱུང༌། ལྡ་ིལརི་ཟས་བཅད་ལས་འིགུལ་བྱེདེ་

མཁོན་ཚོ་ོདངོས་གོནས་ལྷགོ་བསམ་ཧ་ལས་པོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

བློ་ོཐེགོ་བཅད་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་འིད་ིཙོམ་བློསོ་བཏེང་ནས་

ཐེགོ་བཅད་པོའིི་རྗེེས་ལ་འིདིས་ལམ་སེང་གྲུབ་འིབྲས་ཤིགོ་སོན་

གྱིི་རེད་དམ། གོཡོ་འིགུལ་ཞིིགོ་ཐེེབས་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རེད་དམ་

ཟརེ་ན། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཁོངོ་ཚོསོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིསམེས་ཐེགོ་བཅད་པོ་འིད་ིཁོངོ་ཚོའོི་ིདནོ་དགོ་

མནི་པོར་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱིི་པོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོར་བརྟནེ། ད་ཆེ་

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་དགོའི་བ་ཡདོ་དམ། མ་གོཞི་ིཁྱིདེ་ཚོསོ་

ཁོ་སང་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ནས་གྲོསོ་ཆེདོ་ཀྱིང་བཞིགོ་གོནང་བ་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྤྱིི་པོའིི་དནོ་དགོ་ཡིན་པོས་

གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཡདོ་མདེ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་
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དགོོས། ང་ཕྲན་བུའིི་བློོ་གོཡེང་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོཞིན་དམིགོས་

བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 

སྔནོ་མ་ནས་ངས་ཞུས་ཡདོ་པོ་ལྟར། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་མིའིི་སྤུས་ཀ་ཞིན་དུ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་

མདེ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཆེབ་སྲིདི་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

ཡང༌། ང་རང་གོི་ངོས་ནས་མི་སྤུས་ཀ་དགོ་པོ་ོདགོོས་རྒྱུ་དེ་བས་

གོལ་ཆེེན་པོོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ མི་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱུང་ན་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་སོགོས་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡིན་ནའིང་ཡགོ་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ཐེགོ་ཆེོད་པོ་རེད། རྩི་བའིི་བྱེེད་པོ་པོ་ོརང་

ཉིདི་ཀུན་སློངོ་མ་དགོ་པོ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན། ད་ེདང་འིབྲལེ་

བ་ཡོད་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་ཐེབས་མེད། ནང་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་དགོ་པོའིི་རྒྱབ་

འིཁྱིགོོས་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན། ཕྱོ་ིནས་སྒྲིགིོ་དང་ཁྲེམིས་ཀྱིསི་གོཅུན་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརེད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤིས་

ཉིམས་དམས་འིགྲོ་ོགོི་ཡོད་མེད་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ད་ེཉིམས་དམས་སུ་མ་ིའིགྲོ་ོབའི་ིཆེདེ་སྒོ་ོ

གོང་ས་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། ཐེབས་ཤསེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ གོཙོ་ོཆེ་ེཤསོ་ཕྲུ་གུ་འིཚོར་ལངོས་བྱེདེ་མཁོན་ལ་ོན་གོཞིནོ་
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པོ་ཚོརོ་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཤསེ་རགིོ་ལས་ཁུངས་

ནས་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང༌ཕེ་མ་ཚོ་ོདང༌། སྤྱི་ིཚོགོོས་ནང་གོ་ིམ་ི

ཚོང་མར་འིགོན་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་

ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ིམང་པོསོ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་སའི་ིབཟང་པོའོི་ིགོམོས་

གོཤིས་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་ད་ོསྣང་གོང་ཡང་མ་བྱེས་པོར་སློ་རུ་སློ་རུ་

ཕྱོིན་ན་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་སོགོས་ལས་རིགོས་གོང་

ཅའིི་ིཐེགོོ་མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ོདང༌། གྲུང་པོ་ོགོ་ཚོདོ་ཡདོ་ནའིང༌ཧ་ཅང་

ཁོགོ་པོ་ོརདེ། འིད་ིཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཚོང་མས་དགོངོས་པོ་

བཞིསེ་དགོསོ། 

མདོར་ན་རྨི་ལམ་ཚུན་ཆེད་ལ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཁྱིད་ནོར་ལྟ་

བུ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ཡིན་ནའིང་ཉིམས་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རབ་ལ་

ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐུབ་པོ། རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ནང་ཡར་རྒྱས་

གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། སྤྱི་ིཚོགོོས་གོཞིན་ནང་ལའིང་ང་ཚོསོ་

མི་དཔོེ་བཟང་པོོ་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ལ་ཚོང་

མས་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོའིདརི་བཙོན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིསྐབས་ལ་

ཡིན་ནའིང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་

སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་
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ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེེས་

མཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་ཡིན་ནའིང་བཟང་པོོའི་ི

ཡོན་ཏེན་དེ་ཡོད་ན། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཤིགོ་ཆེགོས་

ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་མ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརེད། དེར་བརྟེན་ངས་

འིདི་རྟགོ་པོར་ཞུ་གོི་ཡོད། ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཁོ་

ནས་འིཆེར་ཅན་ད་ེཤདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་མ་དགོོངས་ཨེང་། 

དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོོས་ལྟ་ོཆེས་ཉིིན་ལྟར་ཟ་དགོོས། ལྟ་ོཆེས་ཁོ་

སང་བཟས་པོ་ཡནི། ད་ེརངི་ཟ་གོ་ིམནི་ཞིསེ་བསུན་སྣང་སུས་ཀྱིང་

བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ལུས་འིཚོ་ོབའི་ིཆེདེ་དུ་ལྟ་ོཆེས་ཟ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེ

བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་འིཚོ་ོདགོོས་པོ་དང༌། མི་སྒོེར་

ས་ོསོའི་ིམ་ིཚོ་ེད་ེབད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་འིཚོ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། བད་ེ

སྐྱདི་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་འིཚོ་ོབ་ལ་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་ཡདོ་

དགོསོ། བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་མདེ་ན་བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

འིཚོ་ོཐུབ་ཐེབས་མདེ། མཐེ་ོགོནནོ་ཕྲགོ་དགོོ་དང༌། ང་རྒྱལ་འིགྲོན་

སམེས་ད་ེའིདྲེའི་ིལམ་དུ་ཕྱོནི་ན། སྐྱདི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ་པོ་ང་རང་

ཚོ་ོཚོང་མས་མིགོ་གོསི་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ཤསེ་གོསལ་རདེ། 

ས་ོསའོི་ིལུས་འིཚོ་ོབའི་ིཆེདེ་དུ་ལྟ་ོཆེས་ཉིནི་ལྟར་ཟ་དགོསོ་པོ་བཞིནི། 

ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིསམེས་བད་ེསྐྱདི་ཀྱིསི་འིཚོ་ོབའི་ིདནོ་དུ་བཟང་པོའོི་ི

ཡནོ་ཏེན་རྣམས་ཡདོ་དགོསོ། ད་ེམ་ིཚོའེི་ིད་ོསྙངི་རདེ། མ་ིངན་པོ་
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ཞིིགོ་བྱུང་ན་མི་ལུས་ཐེོབ་དང་མ་ཐེོབ་ལ་ཁྱིད་པོར་དེ་ཙོམ་མེད། 

ད་ེའིཆེར་ཅན་ཡནི་མ་དགོངོས་པོར་ཡནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་ཁྱིདེ་

རང་ཚོ་ོདགོངོས་པོ་བཞིསེ་ཤགོོ་ཨེང་། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༨ ཉིནི་སྤྱི་ི

ནརོ་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེོགོ་ནས་

༸ཀུན་གོཟགིོས་པོཎ་ཆེནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོ

མཆེོགོ་ཞི་ིབར་གོཤེགོས་ནས་ལ་ོབཅུ་འིཁོརོ་བའི་ི

རྗེསེ་དྲེན་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཀུན་གོཟགིོས་ཀྱི་ིམཛད་བཟང་དང་། ཐེགོོ་མའི་ི

མཇལ་འིཕྲད།

ད་ེརངི་འིདརི་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབཀའི་དྲེནི་ཅན་ད་ེདགོངོས་པོ་མྱོ་

ངན་ལས་འིདས་ནས་ལ་ོབཅུ་འིཁོོར་བའིི་རྗེེས་དྲེན་ཆེེད་མངགོས་

གྲོ་སྒྲིགིོ་གོནང་བ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ང་རང་བཅར་རྒྱུ་ན་ིརང་ཉིདི་ཀྱི་ིལས་

འིགོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་དང་པོཎ་

ཆེེན་གོཉིིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་

གོོང་དུ་གོསུང་བཤད་གོནང་མཁོན་ཁོགོ་ནས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ལའིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་

ལྟར་ད་ེརངི་བཅར་ཐུབ་པོར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་

འིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ནས་དུས་ཡུན་གོང་འིཚོམ་རངི་གྲོ་སྒྲིགིོ་གོནང་

བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 



490
པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེ་ནི་ཐུགོས་བསྐྱེད་སྨོོན་ལམ་དུས་སུ་སྨོིན་པོའིི་

སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པོའིི་

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདཔོའི་བ་ོཞིགིོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། དངསོ་གོནས་

བྱེས་ན་ང་ལས་དགུང་ལོ་གོཞིོན་པོར་བརྟེན་སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྲོོ་

སྟངས་ལྟར་བྱེས་ན་ངོས་ཀྱིི་མཇུགོ་ཏུ་བཞུགོས་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཀྱིང༌། རྐྱེེན་དབང་གོིས་ངའིི་སྔོན་ལ་གོཤེགོས་པོ་འིདི་ནི་

ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་སམེས་སྐྱ་ོབའི་ིགོནས་ཡནི། ད་ེརངི་ཁོངོ་དགོངོས་

པོ་རྫོགོས་ནས་ལ་ོབཅུ་འིཁོོར་བའིི་རྗེེས་དྲེན་ཞུ་སྐབས་སེམས་སྐྱ་ོ

པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

པོཎ་རིན་པོ་ོཆེེ་འིཚོ་ོཞིིང་གོཞིེས་ནས་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ལ་བསམ་

བློོའི་ིནང་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེས་བོད་ནང་ཤུགོས་བསྐྱོན་རྒྱུ་གོང་

ཡོད་བསྐྱོན་གྱིི་རེད་བསམས་ནས་བློོ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

ཡོད། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་པོ་རྫོགོས་རྗེེས་ང་ཕེོད་ནི་ཧ་

ཅང་བགྲོེས་དྲེགོས་པོ་དང༌། དེ་མིན་མི་རིགོས་ཀྱིི་དཔོའི་བོ་མང་

པོ་ོཡོད་ནའིང་ལ་ོརྒྱུས་དང་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་

པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་ལྟ་བུའིི་ནུས་པོ་དམིགོས་བསལ་འིདོན་ཐུབ་

མཁོན་མེད། དེར་བརྟེན་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་པོ་རྫོགོས་

རྗེསེ་བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ལྷགོས་དུས་བསམ་བློའོི་ིནང་

པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབཞུགོས་ཡདོ་རགོོས་བྱེས་ན་སྙམ་ནས་ལགོ་
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ཐེགོོས་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབཞུགོས་

ཡདོ་ན་ཐེབས་ཤསེ་གོང་ཡངོ་གོནང་གོ་ིརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་

བསདོ་ནམས་དམན་པོའིམ་གོང་ལྟར་རྐྱེནེ་ངན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་

བ་རདེ། ཡནི་ནའིང་། 

གོལ་ཏེ་ེབཅོས་སུ་མདེ་ན་ན།ི །

ད་ེལ་མ་ིདགོའི་བ་བྱེས་ན་ཅསི་ཕེན། །

ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟར་ཡིན། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛད་པོ་ལོ་

རྒྱུས་སྐརོ་གོངོ་དུ་གོསུང་བཤད་གོནང་མཁོན་ཚོསོ་གོསུངས་ཟནི་

པོས། ངསོ་ནས་བསྐྱུར་ཟླསོ་ཡང་ཟླསོ་བྱེས་ནས་དམགིོས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། དུས་ཚོདོ་འིཁྲུགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང་སྐབས་འིཁོལེ་

བ་དུས་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམཛད་རྣམ་ཡང་འིཁྲུགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ་ཅངི༌། ཐེགོོ་མར་ངསོ་འིཛནི་ཞུ་ཕྱོགོོས་ནས་བཟུང་གོནས་

ཚུལ་རྣམ་པོ་འིདྲེ་མནི་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། གོང་ལྟར་དོན་དངསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༥༢ ལོར་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་མདོ་སྨོད་ནས་ལྷ་སར་ཕེེབས་

ཏེེ་ཐེོགོ་མར་རྩིེ་ཕེ་ོབྲང་ལ་མཇལ་འིཕྲད་བྱུང༌། མ་མཇལ་གོོང་ལ་

བཞུགོས་ཁྲེི་རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེས་སྐུ་ཕྱོགོ་

གོནང་དང་མ་གོནང་ད་ེཚོོའི་ིཐེོགོ་ནས་རྙེོགོ་དྲེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་དེ་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་ཆུང་རྩིགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་ཇི་ལྟར་བྱེས་
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ཀྱིང་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལས་མིའིི་ང་ོབ་ོགོལ་ཆེེ་བ་རེད་

སྙམ་བྱུང༌། མིའིི་ངོ་བོ་ནི་ད་ལྟ་བཀའི་བློོན་ཁྲེི་པོས་གོསུངས་པོ་

བཞིིན་མཛད་སྒོ་ོརྙེོགོ་དྲེ་ཚོ་པོ་ོདེ་ཚོར་རྗེེས་ཤར་རྒྱུད་གོཟིམ་ཆུང་

ནང་རིན་པོོ་ཆེེ་དང་ང་གོཉིིས་སྐུ་རྐྱེང་མཇལ་བ་ཡིན། དེ་ཉིིན་ཟི་

ལིང་ནས་ཡོང་བའིི་རྒྱ་མིའིི་སྐུ་སྲུང་ཚོོས་མེ་མདའི་སྦགོ་སྦགོ་

འིཁྱིརེ་ཏེ་ེགོཟམི་ཆུང་ནང་འིཚོང་གོ་བརྒྱབ་ནས་ཡངོ་གྲོབས་བྱེས་

པོ་ད་ེསྐབས་ཆེ་ཕྲངེ་གོཟམི་འིགོགོ་ནས་རྟ་ལྕིགོ་གོཞུ་གྲོབས་བྱེས་

པོའི་ིགོནས་བྱུང་ཡདོ། གོལ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ལ་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང་

ངོས་གོཉིིས་གོསོལ་ཚོིགོས་མཉིམ་དུ་བཞིེས་སྐབས་བཀའི་མོལ་

ཕྲན་བུ་ཞུས་པོ་ཡིན། ང་རང་ཨེ་མདོའི་ིཕྲུ་གུ་ཡིན་ཡང་ལྷ་སར་

སློེབས་ནས་ལོ་མང་ཙོམ་ཟིན་པོ་དང༌། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་ཨེ་

མདའོི་ིཕྲུ་གུ་ལྷ་སར་ཕེབེས་མ་ཐེགོ་པོ་དངསོ་གོནས་ལྷད་མདེ་པོའི་ི

བྱེསི་པོ་དགུང་ལ་ོགོཞིནོ་གོཞིནོ་ཞིགིོ་འིདུགོ རང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་

ཀྱིི་བབ་དེ་རང་ལ་བཞིགོ་ན་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོ་ོཡོང་བ་འིདུགོ་

སྙམ་པོའི་ིསྣང་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། ད་ེནས་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་

པོརོ་ཕེབེས་པོ་རདེ། 

ཁོ༽ ཀུན་གོཟགིོས་ཀྱི་ིཐུགོས་སྟབོས་དང་། ཐེ་མའི་ི

མཇལ་འིཕྲད།
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ཡང་རྒྱ་ནགོ་ལ་མ་བསྐྱདོ་གོངོ་ ༡༩༥༤ ལའོི་ིདབྱེར་ཁོ་པོཎ་ཆེནེ་

རནི་པོ་ོཆེ་ེལྷ་སར་ཕེབེས་ཏེ་ེད་ེདུས་ནརོ་བུ་གླིངི་ཁོར་ཐེངེས་ཁོ་ཤས་

མཇལ་འིཕྲད་བྱུང༌། རིན་པོོ་ཆེེའིི་གོནས་སྟངས་སྔོན་གྱིི་དེ་རང་

ལ་བཞུགོས་ན་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐེོན་རྒྱ་

ནགོ་ཏུ་གོང་འིཚོམ་གོཤབིས་པོ་ཡནི། ༡༩༥༦ ལརོ་རྒྱ་གོར་བྱེང་

ཆུབ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཚོོགོས་ནས་སངས་རྒྱས་མྱོང་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་

དྲེན་ལ་གོདན་ཞུ་གོནང་བ་ལྟར་ཡོང་སྐབས་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་

དང་ང་གོཉིསི་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོརོ་ཁྱུགོ་ཙོམ་མཇལ་བ་དང༌། དརེ་

གོནས་མཇལ་ཞུས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོང་ནས་གོང་འིཚོམ་གོཤིབས་

པོ་ཡནི། ད་ེདུས་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ཞིབས་གྲོས་ཚོའོི་ིཞུ་ཕྱོགོོས་

སམ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕྲན་བུ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་སྟངས་དངོས་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་མ་མཁྱིནེ་པོའིམ། མ་དགོངོས་པོའི་ིརྣམ་

པོ་ཕྲན་བུ་ཐེནོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཐུགོས་ཁོགོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོཞི་ི

རྩི་འིདིའིི་ཐེད་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་སྤྱིིར་བཏེང་མཐེོང་ཚུལ་ལ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམའིི་ིགོཤསི་ཀ་ད་ེགྱིངོ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། བློ་ོསྟབོས་ཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

སངས་རྒྱས་མྱོང་འིདས་ཀྱི་ིདུས་དྲེན་ཟནི་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་ནས་ཕེར་ལགོོ་

སྐབས་གོཞིིས་རྩིེར་རྙེོགོ་དྲེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་དུས་པོཎ་ཆེེན་

རིན་པོོ་ཆེེ་མཇལ་འིཕྲད་བྱུང་བ་དེ་ནི་མཇལ་འིཕྲད་ཐེ་མ་ཡིན། 
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དེ་ནས་ ༡༩༥༩ ལོའི་ིལོ་འིགོོ་དང༌། བོད་ས་ཁྱིི་ཟླ་ ༡༢ ཙོམ་

ཡིན་ཚོོད་ངོས་རང་ས་ཕེགོ་ཆེོ་འིཕྲུལ་སྨོོན་ལམ་སྐབས་གྲྭ་སྐོར་

དམ་བཅའི་འིཇགོོ་རྒྱུ་ཡིན་པོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ོནས་སྐུ་ཚོབ་ཏུ་

གོཅུང་ལགོས་སྐབས་དེར་དྲུང་ཡིགོ་ཆེེན་མོ་མིན་ནམ་ཁོོང་ཆེེད་

མངགོས་གོཏེངོ་གོནང་བའི་ིམདུན་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེསེ་རྣམ་ཀུན་

ལྟར་ཤོགོ་བུའིི་ཐེོགོ་མིན་པོར་ཕྱོགོ་སམ་ཞིིགོ་བསྐུར་བ་གོནང་

འིདུགོ གོཅུང་ལགོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་འིགྲོལེ་བཤད་མང་པོ་ོཞིགིོ་བསྐྱནོ་

བྱུང༌། གོང་ལྟར་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེས་བར་སྐབས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་

འིདི་གོཉིན་འིཕྲང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་སློེབས་པོ་དགོོངས་པོར་

གོསལ་པོོ་རྟོགོས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ད་ཆེ་གོཞུང་བློ་གོཉིིས་ཀྱིི་ནུས་

པོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

དགོོངས་བཞིེད་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་གོནང་འིདུགོ དེ་དོན་གོཅུང་

ལགོས་ནས་གོསལ་བཤད་བྱེས་བྱུང༌། དེ་དུས་ང་ཚོ་ོབྲོས་བྱེོལ་

འིགྲོ་ོརྒྱུའིི་བསམ་བློ་ོམེད། གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའི་ཟིན་པོ་དང་གོནས་

ཚུལ་ཉིིན་བཞིིན་ཛ་དྲེགོ་ཆེེ་རུ་འིགྲོོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང་བསམ་བློོའི་ིནང་

འིཆེར་གོཞིི་འིདི་ཡིན་གོང་ཡང་མེད། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཕྱོགོ་

སམ་ནང་ཕྲན་བུ་ནང་བསྡུར་གྱིིས་གྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིཁོོད་

འིདུགོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོོས་སྐབས་དེར་སྔོན་ལ་ལེ་གོང་འིགྲོིགོས་དང་

ལྷིང་གོང་འིཇགོས་ཡོང་བའིི་ཐེོགོ་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་བ་ལས་དེ་མིན་

གྱིི་འིཆེར་གོཞིི་གོང་ཡང་མེད་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་གོནས་ཚུལ་
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ཛ་དྲེགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་ནས་བཀའི་ལན་

སྤྱིི་འིགྲོེ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་འིབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་རྗེེས་ང་ནོར་

བུ་གླིིང་ཁོ་ནས་ཐེོན་ཏེེ་ལྷོ་ཁོ་སྐྱིད་གོཤོངས་ར་སྨོད་དུ་སློེབས་པོ་

དང༌། དེ་ནས་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེར་ཕྱོགོ་བྲིས་ཤིགོ་དང༌། བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོོར་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་རྒྱུའིི་དངུལ་བཅས་ཕུལ་བ་ཡིན། 

ཕྱོགོ་བྲསི་དའེི་ིནང་སྐབས་དའེི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡདོ་

པོ་ཞིིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོད། ཕྱོགོ་བྲིས་དེ་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཕྱོགོ་

ཏུ་འིབྱེོར་ཡོད་མེད་ངས་གོསལ་པོ་ོམི་ཤེས། གོང་ལྟར་དེ་དགོ་ནི་

ང་རང་སྒོེར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རིན་པོ་ོཆེེ་དང་གོཤིབས་ཏེེ་ད་ོསྣང་བྱུང་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཡནི། 

གོལ་ཆེེ་ཤོས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་གོཅུང་ལགོས་ཀྱིི་ངོས་ལ་བརྗེོད་

པོ་ཇི་བཞིིན་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེས་རང་ཐེོགོ་གོི་ཉིམས་མྱོོང་དང་

གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་རང་སྟོབས་ཀྱིི་དགོོངས་པོའིི་རྩིལ་

རྫགོོས་པོའི་ིམཚོམས་ནས་བཟུང་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིརྣམ་ཐེར་དང༌། སྲིདི་

བྱུས་འིཛནི་སྟངས་ད་ེརང་ཚུགོས་བརྟན་པོ་ོཞིིགོ་བཟུང་ནས་ཐེ་མ་

མྱོ་ངན་ལ་མ་འིདས་བར་དེ་གོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེེབས་པོ་ནི་ཡོངས་

གྲོགོས་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་མཐེོང་བ་འིདི་ཡིན། རིན་པོ་ོཆེེས་སྐུ་

ངལ་དང་སྐུ་སྲིོགོ་ལ་ལྟོས་པོ་མེད་པོར་སྤྱིིར་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་

བསྟན་པོ་དང༌། ཡང་སྒོསོ་འིཇམ་མགོནོ་བློ་མའི་ིབསྟན་པོ། གོཉིསི་
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ནས་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་ཐེ་

མ་སྐུ་སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་ནས་དཔོའི་བོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་ནི་རྩིོད་མེད་

ཡོངས་གྲོགོས་ཡིན་པོ་ཡིགོ་འིབྲུ་ཁྲེི་བདུན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོ་ོམཐེངོ་བ་འིདི་ཡནི། 

ཁོངོ་ན་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་དང་ཐུགོས་བསྐྱདེ་སྨོནོ་

ལམ་དུས་སུ་སྨོནི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་

མས་ཞིི་བར་གོཤེགོས་པོའིི་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛད་པོ་རྣམ་

ཐེར་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་གོི་ཡོད། ཁོོང་མྱོ་ངན་འིདས་པོ་ལ་

ང་ཚོོར་བྱེ་ཐེབས་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོར་བྱེེད་ཐེབས་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་

ནི་ཁོོང་གོི་སྐུ་ཚོེའིི་རིང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པོའིི་དོན་དགོ་ད་ལྟ་ཡང་

བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལུས་ཏེ་ེཡདོ་ན་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེརེ་མསོ་པོ་ཡདོ་པོ་

དང༌། པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམཛད་རྣམ་ལ་ཡ་ིརངས་ཡདོ་མཁོན་

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཁོངོ་གོ་ིའིབད་བརྩིནོ་གོནང་བའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ི

ང་ཚོ་ོསྤྱིི་པོའིི་ལས་འིགོན་ཡང་ཆེགོས་ཡོད་པོས་དེའིི་དོན་ལ་ང་

ཚོསོ་སམེས་ཤུགོས་དང༌། སྙངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ནས་ཁོངོ་གོ་ིབཞིདེ་

དགོོངས་ཡོངས་རྫོགོས་མཐེར་ཕྱོིན་འིགྲུབ་ཐེབས་སུ་ཤུགོས་སྣོན་

རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

གོ༽ པོཎ་ཆེནེ་ཆུང་སྲིདི་དང་། གོངོ་མའི་ིརྣམ་ཐེར།
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ད་ེནས་ད་ལྟ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་གོསར་པོ་ཕེབེས་པོ་འིད་ིསྐུ་ཚོ་ེ

བརྟན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲོགིོས་པོར་བློ་

མ་བསྟན་འིཛིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེན་སྒྲུབ་པོ་ཉིམས་

ལེན་ལྡན་པོའིི་ཆེོས་པོ་རྣམ་དགོ་གོཅིགོ་དང༌། བསྟན་པོ་འིཛིན་

སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོནང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། 

དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉིེར་གོནང་དགོོས་པོ་ཡིན། 

ཐེསོ་བསམ་སློབོ་གོཉིརེ་མདེ་ན་ཉིམས་ལནེ་གོནང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། 

ཉིམས་ལནེ་མདེ་ན་བསྟན་འིཛནི་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་ཆེགོས་མ་ིཐུབ། དརེ་

བརྟནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཆུང་ཆུང་འིདའིི་ིགོསན་བསམ་སློབོ་གོཉིརེ་ཡགོ་པོ་ོ

ཡངོ་བ་དང༌། དའེི་ིཐེགོོ་ནས་བསྟན་པོ་དང་འིགྲོ་ོབ་ལ་སྨོན་པོ་ཞིགིོ་

ཡོང་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོོར་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཙོམ་ལས་

མདེ་ཀྱིང་ཚོང་མས་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་དགོསོ། 

རམི་པོས་རམི་པོས་བདོ་སྤྱིའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི། 

དེའིི་མཚོམས་འིགྱུར་འིགྲོོས་དང་བསྟུན་ནས་གོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོ

ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དེ་ལ་གོཞིིགོས་ཏེེ་དངོས་སུ་མཐུན་འིགྱུར་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་དགོོས། ད་ེམཚོམས་ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཐུབ་པོ་

གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་དེ་དགོ་དོན་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། འིབྲེལ་

ཡདོ་མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་ཡང་ད་ེའིདྲེའི་ིཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

གོོ་སྐབས་བྱུང་མཚོམས་ཚོང་མས་ཞིབས་འིདེགོས་ཡགོ་པོོ་ཞུ་
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དགོསོ། ད་ལྟ་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་ཆུང་ཆུང་འིད་ིརྒྱུ་ཆེ་

ན་ིཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ རྒྱུ་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་

པོ་འིདསི་ནང་གོ་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཚོང་བ་ཡནི་པོས། ཕྱོའིི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཆེ་ཚོང་

འིཛམོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་པོཎ་ཆེནེ་སྐུ་ཕྲངེ་གོངོ་མ་ན་རམི་གྱི་ིམཛད་

པོ་རྣམ་ཐེར་ཚུལ་བཞིིན་དུ་བསྐྱངས་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་བར་

ཚོང་མས་ཐུགོས་སྨོོན་གོནང་རོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༢ ཉིནི། 

སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིདས་དནོ་ལ་ཕྱོརི་བལྟ་དང་། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ང་རང་ཚོ་ོལས་དང་སྨོོན་ལམ་གྱིིས་འིབྲེལ་བའིི་ཆེོས་གྲོོགོས་ཟེར་

ནའིང་རུང༌། འིཐེབ་གྲོགོོས་ཟརེ་ནའིང་རུང༌། གོང་ལྟར་འིགོན་ཆེནེ་

པོ་ོའིཁྱིེར་བའིི་བློ་ོམཐུན་རྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ། བཀའི་སློོབ་བདུད་

རྩི་ིསྙངི་ལ་བཅངས་ཆེགོོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་

ཀྱིང་། གོང་ལྟར་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་དེའིི་རིང་ལ་བསམ་བློོ་

བཏེང་ན། ཕེལ་ཆེེར་ང་ཚོོས་མི་གོ་ོགོང་འིཚོམ་ཆེོད་ཡོད་པོ་རེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ ༡༩༥༩ ལ་ོལྷ་ས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་གོི་

འིགོོ་ནས་ཐེོན་དགོོས་པོ་བྱུང༌། དེ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་ཟླ་བ་བཞིི་པོའིི་

ནང་སློེབས་ཏེེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ལ་ོཁོ་ཤས་ནང་བོད་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོསྲིདི་སྙམ་པོའི་ིསམེས་ཐེགོ་ཐུང་ཐུང་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ཀྱིང་ཡདོ་པོ་དང༌། ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡངོ་

སྙམ་པོའི་ིཚོདོ་མ་ཐེགིོ་པོའི་ིནང་ནས་དུས་ཚོདོ་བསྐྱལ་བ་རདེ། མ་ི

ས་མ་རརི་ཚོ་བའི་ིདཀྱིལི་དུ་ལུས་པོ་རྣམས་ས་བསལི་ས་ཞིགིོ་ཏུ་

བསྐྱལ་རྒྱུ་སགོོས་སྐབས་དརེ་ང་ཚོསོ་འིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་
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སལེ་རྒྱུའི་ིཐེོགོ་ཤུགོས་བསྒྲིལི་བ་རདེ། 

ད་ེནས་ཕྲན་བུའི་ིལྷངི་འིཇགོས་བྱུང་མཚོམས་ལ་ོཤས་ནང་འིགྱུར་

བ་འིགྲོ་ོསྲིདི་པོའི་ིབློའོི་ིཟུར་དུ་ར་ེབ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ མ་ིཐེགོོ་མང་པོ་ོཡང་འིགོརོ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་རདེ་སྙམ་སྟ་ེགོཞིསི་

ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་གུང་བསྒྲིགིོས་པོ་དང༌། གོལ་ཆེ་ེཤསོ་ན་གོཞིནོ་

རྣམས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐེགོོ་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེ ༡༩༦༩ ཙོམ་ལ་སློབེས་

སྐབས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཚོོད་

ཐེགིོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེནས་ ༡༩༧༠ ཐེམ་པོ་ནས་འིགོ་ོཚུགོས་

ཏེ་ེ ༡༩༧༣ ལའོི་ིམཚོམས་སུ་ང་ཚོ་ོསྔ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེགོོས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

དང་སྐད་ཆེ་བཤད་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་དང༌། སྐད་ཆེ་བཤད་

ནས་ང་ཚོའོི་ིདཀའི་ངལ་བསལ་ཐེབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས་ཐེབས་གོཞིན་

མདེ་པོར་ང་ཚོསོ་བསམ་བློའོི་ིནང་ཚོདོ་དཔོགོ་དང༌། གོ་ོསྒྲིགིོ་བྱེས་

ཡདོ། 

གོང་ལྟར་དུས་ད་ལྟ་བར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོོས་ཕྱོི་མིགོ་ཅིགོ་

བལྟས་ན། འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་ནང་ང་ཚོོས་བོད་སྤྱིི་པོའིི་

དནོ་དགོ་ལ་མ་ིགོ་ོལྟ་བུ་གོང་འིཚོམ་བཅད་ཡདོ། ད་ཆེ་ལམ་སངེ་

དུས་ཚོདོ་འིད་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་

ཅསེ་ལུང་བསྟན་ལྟ་བུ་རྒྱགོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ་ཀྱིང༌། སྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ི

ཆེ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། བདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉིེ་བའིི་ཚོོད་
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དཔོགོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱེདེ་ཐུབ་རྒྱུའི་ིམཚོམས་ལ་སློབེས་ཡདོ། 

འིད་ིན་ིང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིསརེ་སྐྱ་མཆེགོོ་དམན་ཡངོས་སུ་

རྫོགོས་པོས་ཧུར་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་པོས་ཚོང་

མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བར་སྐབས་ཤགིོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་སྤུས་ཚོད་

ཇེ་ལགེོས་སུ་བཏེང་སྟེ། དོན་དམ་པོའིི་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་

བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་རམི་པོ་བྱེས་པོ་རདེ། དའེི་ི

ཐེགོོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚོསོ་

ཁྱུགོ་ཙོམ་རངི་བཀའི་མལོ་གོནང་བ་ད་ེདགོ་དངསོ་གོནས་སམེས་

ཁུར་ཡདོ་པོ་དང༌། སམེས་ཁུར་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་མགོ་ོཡང་འིཚོསོ་

ངསེ་ཡདོ་པོ། མ་འིངོས་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་བློརོ་ཤར་བའི་ིཐེགོོ་

ནས་བཀའི་མལོ་གོནང་བར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་བཀའི་ཤགོ་ནས་གོསལ་བཤད་དགོོས་པོ་དེ་ཚོ་ོཡང་

རྒྱབ་མདུན་མེད་པོ། ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བསམ་

པོ་རྣམ་དགོ་ཡནི་པོའི་ིསྤེབོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བཤད་ཐུབ་པོའི་ིརྣམ་

འིགྱུར་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཁོ༽ རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོོགོ་དང་། ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ།

གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་བཤད་སངོ་བ་ལྟར། ང་རང་



502
ཚོརོ་དགོ་ེསྐྱནོ་དངསོ་གོནས་ཡདོ་ན་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། དགོོས་པོའི་ིགོནས་

ཡོད་ན་ཡང་དེ་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོི་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་ཡིན་ནའིང་དོགོས་པོ་ཁོོང་སློོང་བྱེས་

ཏེེ་མཐེའི་དཔྱོད་ཡོང་བ་ན་ལམ་གོོལ་དུ་འིགྲོོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོང་གོི་

མདེ་པོ་རདེ། དཔོ་ེའིད་ིལྟ་བུར་མང་ཚོོགོས་ནང་ཡནི་ནའིང་རུང༌། 

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོལས་བྱེེད་པོ་དང༌། སྤྱིི་འིཐུས་སོགོས་ཀྱིི་ནང་ཕྲན་

བུའིི་དོགོས་པོའིི་གོཞིི་ཡོད་ན། དེ་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བཏེོན་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཞིི་

བཅུའིི་རིང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་མི་རེ་

ཟུང་གོི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེད་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་བྱེས་འིདུགོ་ཅེས་

པོའིི་ལབ་གླིེང་མེད་པོ་ལྟར། ང་ཚོོས་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་བྱེེད་

ཆེགོོ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིངང་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ར་ེ

ཟུང་སྒོརེ་གྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལྟ་བུས་ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་

པོ་མ་རདེ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙངི་སྐྱནོ་ཆེ་ལྷགོ་པོ་ད་ེགྲོས་ཐེརེ་འིདནོ་

བྱེས་ཏེ་ེཐེད་ཀར་དགོོས་གོཅདོ་དང༌། གོསལ་བཤད་ནན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེགོངོ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་ལརོ་ང་རྒྱ་གོར་དུ་འིབྱེརོ་བ་དང༌། ང་བདུན་

ལརོ་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་སུ་བཟང་པོའོི་ིཆེ་ལ་མ་ིགོཞིན་གྱིསི་

བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། རང་བཞིནི་གྱིསི་འིབྲས་བུ་ཞིགིོ་ཐེནོ་



503
ཡངོ་གོ་ིརདེ། འིགོན་ཁུར་ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིཆེ་ནས་སྐྱནོ་ཆེ་ལྷགོ་པོ་

དེ་དགོ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་དང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ངས་ལྟ་བ་ད་ེའིཁྱིརེ་ཏེ་ེརྣ་ཐེསོ་ལ་ཕེར་བརྒྱབ་

ནས་གྲོ་ོམ་ོཆུ་འིབ་ིཐེང་དུ་རྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོརྣམས་དང་པོ་ོཐུགོ་པོའི་ི

ཉིིན་མོར་ངས་བསམ་ཚུལ་འིདི་བཤད་པོ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱལ་རྩིེ་

དང༌། གོཞིིས་རྩིེ་དང༌། ལྷ་སར་ཡང་སྐད་ཆེ་འིདི་བཤད་པོ་ཡིན། 

རྒྱ་མིའིི་རྣ་བ་མི་འིགྲོ་ོབ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་སོང༌། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་ལོགོ་

སྤྱིོད་པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་བསམ་པོ་འིདྲེ། ང་ཚོ་ོབོད་

པོའི་ིནང་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ལས་ཀ་ཇ་ིབྱེས་ལ་ས་ོསསོ་འུར་ཤབོ་

བཤད་མ་ིདགོོས་པོར་མསི་མཐེངོ་གོ་ིརདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་ཕྱོ་ིནང་

ཚོང་མས་དུས་ད་ལྟའིི་བར་དུ་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་བ་འིདི་

དགོ་ལ་མང་ཆེེ་བས་བསྟོད་བསྔགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་སྲིིད་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། བསྟོད་

བསྔགོས་བྱེེད་མཁོན་མང་པོ་ོཡོད། ཡིན་ནའིང་ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་འིགྲོགིོས་ཡདོ། འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་མདེ་སྙམ་དུ་སྣང་བ་དགོ་ནས་

བསྡེད་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲོགིོས། ཆེསོ་པོའི་ིགོཟུགོས་ཀྱིསི་ཆེསོ་

མནི་བྱེདེ་སྲིདི་པོས། །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་རང་བློ་ོརང་ལ་ལྐོགོོ་

ཏུ་མ་གྱུར་པོ་ཡནི་སྟབས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟགོ་དཔྱོད་དང་ཞིབི་

འིཇུགོ་བྱེ་དགོསོ་པོ་ཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་གོ་ིངསོ་ནས་

ཡནི་ནའིང༌། ཡང་ཡང་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས། བསམ་བློ་ོབཏེང༌། ས་ོ



504
སོས་དཔོང་པོོ་འིཕེེར་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན་སྤྱིི་ཟོམ་གྱིི་ཐེོགོ་

ནས་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོསྲིདི་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ལྷགོ་པོར་དུ་གོནད་འིགོགོ་

ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ལ། འིཐུས་ཤརོ་གྱི་ིརགིོས་དང་པོ་ོམངནོ་གོསལ་ད་ེཙོམ་

མདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི། གོང་འིཚོམ་ནས་འིཐུས་ཤརོ་

ཕྱོནི་འིདུགོ་སྙམ་པོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་མཐེངོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་

སྐབས་ཕྱོསི་དྲེགོས་པོ་རདེ། སྐྱནོ་ཤརོ་ཚོར་རྗེསེ་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ནའིང་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དང་པོ་ོནས་སྐྱོན་ཆེ་

གོང་ཞིགིོ་ལྷགོ་གོ་ིའིདུགོ་དང་མ་ིའིདུགོ་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ཡདི་

གོཟབ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་སྦྱོང་བཤད་དང་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོང་མས་གོང་ཡངོ་གོནང་

གོ་ིཡདོ་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

གོ༽ འིཛམེས་མེད་ཀྱི་ིདགོ་ེསྐྱནོ་དང་། སྤྱིི་དནོ་ལ་འིགོན་

འིཁུར།

ང་ཚོསོ་སྦྱོངས་བཤད་བཏེང་བའི་ིསྐབས་སུ་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོགོོས་

ཡིན་ཡང་རུང༌། འིཛིན་སྐྱོང་བཀའི་ཤགོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། ཚོང་

མས་སོ་སོའི་ིནང་གོི་སྐད་ཆེ་དང༌། སྒོེར་གྱིི་ཁྱིིམ་ཚོང་གོི་སྐོར་

ཤོད་ཀྱིི་མེད། དེ་ལས་ལྷགོ་པོ་ཆེོལ་ཁོ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་ལུང་

ཚོན་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཡང་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚོསོ་བོད་གོངས་



505
ཅན་པོ་ཟེར་བ་དེའིི་དོན་དགོ་ལ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིདནོ་ལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་དོན་ལ་ཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེན། སྤྱིི་

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཁྱིགོོ་པོ་ོཡངོ་བསྲིང་བྱེས་ཏེ་ེདགོ་ེསྐྱནོ་གོང་ཞིགིོ་

བཤད་ཀྱིང་དེས་སྒོེར་ལ་ཕེོགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མེད། འིནོ་

ཀྱིང་སྐབས་ར་ེསྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདགོ་ེསྐྱནོ་སྐད་ཆེ་

བཤད་ཚོེ་དེ་མི་སྒོེར་ལ་ཕེོགོ་སྟེ་དམ་ཚོིགོ་མི་གོཙོང་བ་དེ་འིདྲེ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རེད།

དེ་འིདྲེའིི་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་འིཛེམས་ཟོན་ངང་ནས་ཕྱོིན་

ན། སྐྱནོ་ད་ེནམ་ཡང་བསལ་མ་ཐུབ་པོར་ལྷགོ་གོ་ིརདེ། དགོ་ེསྐྱནོ་

བཤད་དགོསོ། རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིརགིོས་ཀྱིང་མདུན་དུ་རྒྱགོ་

དགོསོ། དགོ་ེསྐྱནོ་ཤདོ་མཁོན་ཡནི་ནའིང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་

བཤད་པོ་ལས། ཁོ་ནས་སྤྱིི་དོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་

བསྲིང་བྱེས་པོའིི་རྣམ་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། ཕུགོས་དེར་ཤོགོ་ཤོགོ་

ཁོགོ་དང༌། སྒོརེ་པོ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ན་རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ནས་

སྐད་ཆེ་ཐེོན་ན། དེ་ཤོད་མཁོན་གྱིི་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ཕེན་གྱིི་མ་

རེད། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རེད། ཉིན་མཁོན་

གྱིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཁུར་བློངས་ནས་དགོེ་སྐྱོན་

བཤད་སོང་སྙམ་པོའིི་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་པོ་ལས། སྒོེར་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་
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ན་རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུ་བྱེས་སོང་བསམ་པོའིི་དོན་མེད་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་

བྱེས་ན་མ་ིའིགྲོགིོས། སྐབས་ར་ེད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེམ་ི

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེན་ིཡར་རྒྱས་འིགོོགོ་པོའི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ཆེ་ེཤསོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། དགོེ་སྐྱོན་བཤད་དགོོས། དེ་དགོ་བཤད་པོའིི་

རྗེསེ་སུ་དགོངོས་དགོ ད་ེངས་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དུ་བཤད་པོ་ལས་སྒོརེ་

པོ་མི་སུ་ཞིིགོ་ལ་བཤད་པོ་མིན་ཞིེས་དགོོངས་སེལ་ཞུ་དགོོས་པོ་

སོགོས་གོང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིང་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རེད། དེར་སྤེམ་ཤོར་

དགོསོ་དནོ་དང༌། ད་ེང་ོཚོ་དགོསོ་དནོ་མདེ།

གོང་ལྟར་ཡང་སྙངི་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བཤད་སྐབས་དང་པོ་ོནས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ཉིན་མཁོན་ཡིན་ནའིང་དེ་དེ་བཞིིན་སྤྱིི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་སྙམ་

ནས་ཉིན་པོ་མ་གོཏེོགོས། གོོ་བ་འིདྲེ་མིན་རྒྱབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིདི་སྐབས་རེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་གོཅིགོ་

པུ་མིན་པོར་ང་ཚོོས་ངོ་ཤེས་པོའིི་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ལའིང་ཡོང་གོི་

ཡདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོསོ་དགོ་ེསྐྱནོ་གོསལ་བཤད་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་དྲེང་པོོས་གོཞུང་བསྲིང་དང༌། ཁུངས་འིཁྱིོལ་བ་

བྱེས་ཏེེ་བཤད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དོན་མེད་སྐད་ཆེ་

འུར་ཤོབ་དང་སྦྲེགོས་ནས་བཤད། ཁུངས་སྐྱེལ་མ་ཐུབ་ན་མི་རེ་

ཟུང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་འིཁྲུགོ་རྐྱེེན་བཟོ་ཐུབ་ཙོམ་ལས། དགོེ་
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མཚོན་ཅ་ིཡང་མདེ། གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལྷགོས་སོང་ན། དེ་རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདེད་ཀྱིི་བརྩིད་

གོཅོད་མཐེིལ་ཕྱོིན་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ང༽ རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིའིགྱུར་འིགྲོསོ་དང་། ཉིམ་ཐེགོ་ལ་ལྟ་སྐྱངོ་།

དེ་ནས་བཀའི་ཤགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་ོང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱུང༌། བོད་

དོན་སྐོར་རྒྱ་ནགོ་ལ་སྐད་ཆེ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། དེ་ཚོོའིི་

གྲོས་རྩི་བ་རྒྱ་མིས་ཇི་ཙོམ་བྱེས་མ་བྱེས་ལ་རགོ་ལུས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

རདེ། རྒྱ་མསི་ཇ་ིཙོམ་བྱེས་མ་བྱེས་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་འིཛམ་བུ་གླིངི་

སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྱུར་བར་ལྟོས་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཚོོགོས་

པོའིི་སྟེང་ནས་འིགྱུར་བ་འིགྲོོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་རེད། ཚོོགོས་དགོོས་པོའིི་

རྒྱུ་རྐྱེནེ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་གོཞིན་ལ་རགོ་ལས་པོ་མ་གོཏེོགོས། ང་ཚོའོི་ི

ལགོ་པོར་མདེ་ན་ཡང༌། བདནེ་པོ་ང་ཚོརོ་ཡདོ་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་

གོ་ིསྲིིད་གོཞུང་དང༌། ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་མང༌། རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོོགོས། 

ལྷགོ་པོར་དུ་རྒྱ་མི་རིགོས་གོཟུར་གོནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོོའིི་ནང་

ང་ཚོོའིི་བདེན་དོན་ཤེས་རྟོགོས་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆེེར་འིགྲོོ་བཞིིན་པོའིི་

གོནས་སྟངས་གོ་ོསྐབས་དམ་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཁོེ་དབང་རྩིོད་ལེན་མུ་མཐུད་ཡུན་བསྲིིངས་ཏེེ་བྱེེད་
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དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིལས་དནོ་འིད་ི

དགོ་ན་ིམཐུན་རྐྱེནེ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་མ་

གོཏེོགོས། གོཞིན་ལ་རགོ་ལས་མི་དགོོས་པོར་ང་རང་ཚོོའིི་ལགོ་

པོར་ཡོད་སྟབས། ང་རང་ཚོོས་བསམ་བློོ་བཏེང༌། འིཆེར་གོཞིི་

བཀོད། འིཆེར་བཀོད་པོ་ནང་བཞིིན་ལགོ་ལེན་བཀལ་ནས་འིགྲོོ་

དགོསོ། འིདའིི་ིནང་ང་ཚོསོ་འིཐུས་ཤརོ་མ་སངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་

ཡང་ཡང་སྐད་ཆེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ཏུ་ཡདོ་

པོའི་ིབདོ་པོ་འིད་ིདགོ་དངསོ་གོནས་ཉིམ་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་གྱིསི་བཙོན་

བྱེལོ་གོཞུང་ཟརེ་ནའིང་རུང༌། དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཟརེ་ནའིང་རུང༌། 

ད་ེལ་གླི་ོསྙངི་བྲང་གོསུམ་བསྟན་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་རདེ། ཁོངོ་ཚོའོི་ི

ཤསེ་ཡནོ་དང༌། འིཕྲདོ་བསྟནེ། འིཚོ་ོགོསོ་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ང་

ཚོསོ་ལྟ་རྟགོོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་བཙོན་

བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་མང་པོ་ོཚུགོས་དང་མ་ཚུགོས་མདེ་པོར་

སྒོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིམཚོམས་སུ་སློབེས་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚོསོ་དྷ་རམ་

ས་ལར་ལས་ཁུངས་བཙུགོས་དགོོས་པོའིང་བོད་ནང་ཐེད་ཀར་

འིབྲེལ་བ་མེད་ཀྱིང༌། བཙོན་བྱེོལ་བོད་མི་ཉིམ་ཐེགོ་དེ་དགོ་ལ་ལྟ་

རྟགོོ་བྱེདེ་ཕྱོརི་བཙུགོས་པོར་བརྟནེ། མངི་རྒྱབ་ཁུར་གྱི་ིའིགོན་ཁུར་

བློངས་ཏེ་ེལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིམ་ིཉིམ་ཆུང་ད་ེདགོ་སྐྱབས་མདེ་



509
མགོནོ་མདེ་དུ་ལྷགོས། ས་གོནས་དནོ་གོཅདོ་གོཞིསི་འིགོའོི་ིཐུགོས་

རྗེེ་གོང་གོཟགིོས་ལྟ་བུའིི་སྒོང་ལ་ལུས་ན། དེ་ནི་སྐྱོན་ཆེེན་པོ་ོརེད་

ཅསེ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ཏུ་བསྐྱདོ་སྐབས་ལབ་རྒྱུ་བྱུང༌།

མ་གོཞི་ིབཀྲ་ཤསི་དབང་འིདུད་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་ཐེངེས་མང་

ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཁོ་སང་ཨེ་ོར་ིསར་སློབེས་པོའི་ིསྐབས་སུའིང་ད་ེདགོ་

རྒྱུས་ཡོད་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དེ་དེ་བཞིིན་

ཁྱིེད་རང་ཚོ་ོཤེས་རིགོ་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་སོགོས་ཁྱིེད་ཚོ་ོཚོང་

མས་སྐབས་འིཕྲལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེདགོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་མུས་ལྟར། 

གོང་ལྟར་ང་ཚོོས་དེ་དགོ་སྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་ཅིགོ་མ་བྱུང་ན། ཕྱོོགོས་

གོཅགིོ་ནས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང་མ་མཐུན་པོ་རདེ། གོཉིསི་ནས་ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་འིད་ིགོནས་དང་མ་ིགོནས་ཀྱིང་བཙོན་བྱེལོ་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོསི་བལྟ་སྟངས་ལ་རགོ་ལུས་ཡདོ། 

གོལ་ཏེེ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྡུགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་

དབང་དུ་བཏེང་ནའིང༌། ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིརུ་ཡདོ་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་

གོཉིིས་ཙོམ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་རྒྱུ་དང༌། ཤེས་ཡོན། ལྷགོ་བསམ་

ལྡན་པོ་བྱུང་ན་འིགུལ་བསྐྱོད་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེས་ན་ང་ཚོོས་

བཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་རྣམས་སྲི་ཐེགོ་ཐེགོ་བཟ་ོདགོསོ་པོ་

ན་ིཐེད་ཀར་བཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུགོ་ལ་

ཕེན་པོ་མ་ཟད། ད་ེབརྒྱུད་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་དནོ་དགོ་ལ་འིབྲལེ་



510
བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོས་ཚོང་མས་སམེས་ཁུར་ཆེནེ་པོ་ོལནེ་དགོསོ།

ཅ༽ གོདན་སའི་ིསློབོ་གོཉིརེ་དང་། ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིདགོ་ེ

མཚོན།

ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིཆེསོ་སྡེ་ེཁོགོ་ཀྱིང་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ སེ་འིབྲས་དགོའི་གོསུམ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་རིས་

མདེ་ཆེསོ་སྡེ་ེཁོགོ་མང་ཆེ་ེབ་བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉིརེ་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིསྐརོ་

དངེ་སང་མགིོ་ལྟསོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཏེ་ེཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ཡནི་ནའིང་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ལ་ཐུགོས་ཁུར་བཞིསེ་མཁོན་ཚོསོ་ད་ེ

སྔའིི་ལམ་ལུགོས་སྲིོལ་གྱིི་མིས་ལྟོས་ཙོམ་ལས། ད་ལྟའིི་ཡུལ་

དུས་དང་མཐུན་པོའིི་བྱེེད་སྒོོར་བློོ་རིགོ་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་

མ་འིདང་བ་མིན་ནམ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན། སྔར་རྒྱ་གོར་ནཱ་

ལེནྡྲའིི་མཁོས་པོ་དེ་དགོ་གོིས་སྐྱབས་ལ་གོཉིིས་འིཛིན་མིན་པོར་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཁོ་ོནར་སྐྱབས་སུ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ནང་

པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོཤསེ་པོའི་ིདནོ་དུ་མུ་སྟགེོས་

པོ་རྟགོ་ཆེད་ཀྱི་ིམཐེར་ལྷུང་བའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ད་ེདགོ་ཆེ་ཚོང་སྦྱོང་གོ་ི

ཡདོ་པོ་རདེ། 

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཉིམས་

ལེན་བྱེ་རྒྱུར་རྒྱ་གོར་ནཱ་ལེནྡྲའིི་མཁོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲིས་ལ་



511
སོགོས་པོ་དེ་དགོ་གོིས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་གོཞུང་འིདི་དགོ་གོིས་

མ་འིགྲོིགོས་པོར་སྣོན་པོ་ཏེིལ་འིབྲུ་ཙོམ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་མེད་ཀྱིང་

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དངེ་སང་ཚོན་རགིོ་ཡར་རྒྱས་ཤུགོས་

ཆེེ་ཕྱོིན་ཡོད་སྟབས། དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་ཤེས་དགོོས་པོའིི་

ཤསེ་བྱེའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་མང་པོ་ོཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ས་ོསའོི་ིལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐེའི་ཤསེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཚོན་རགིོ་

པོ་དང་གོོ་བསྡུར་བྱེ་རྒྱུར་ང་ཚོོར་སྤེོབས་པོ་ཡོད་པོ་ལས། ཞུམ་

དགོསོ་པོ་དང༌། འིཇིགོས་སྣང་བགོ་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རྩི་བ་ཉིདི་

ནས་མ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་འིགོན་མང་ཙོམ་བཞིསེ། གོ་ོབསྡུར་

མང་ཙོམ་བྱེས་ཏེེ་མ་འིངོས་པོའིི་ཡོང་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ཀློད་པོ་མང་

ཙོམ་དཀྲུགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་མ་འིདང་བའི་ིསྐྱནོ་ཞིགིོ་

མདེ་དམ་སྙམ་པོ་མཐེངོ་བྱུང༌།

དེ་བཞིིན་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། 

དགོནོ་སྡེ་ེཁོགོ་ལ་རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་ནས་ས་ཆེ་ཐེབོ་སྐལ་ཕྲན་

བུ་གོནང་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་དངེ་སང་དགོནོ་པོའི་ིནང་དུ་ཁོང་པོ་གོསར་

པོ་རྒྱགོ་མཁོན་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རདེ། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་གོདནས་

སྤྱིི་ཡོངས་ནས་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོད་དམ་ཞིེས་རྩིད་

གོཅོད་བྱེེད་སྐབས། དེ་འིདྲེ་གོང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱིི་

འིདུགོ ས་ོསསོ་དངུལ་གོཏེངོ་ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་དགོནོ་པོའི་ི
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ནང་ཁོང་པོ་ཐེགོོ་རྩིགེོ་མང་པོ་ོབརྩིགིོས་ཏེ་ེསྤྱི་ིཡངོས་ཀྱི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་

དང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་ཡང་མེད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲོས་ང་ཚོོས་འིཐུས་

ཤོར་རེད། ས་གོནས་ས་ཐེོགོ་གོི་འིགོན་ཁུར་མཁོན་རྣམས་ནས་

ནུས་པོས་མ་འིདང་བ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་འིད་ིཚོ་ོཆེསོ་དནོ་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས། དེ་ཚོོར་ལམ་སྟོན་དང༌། བློོ་རོགོས་

གྲོསོ་རགོོས་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཆེ༽ ཤསེ་ཡནོ་གྱི་ིའིཐུས་ཤརོ་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་།

ཤསེ་ཡནོ་ཐེགོོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཞི་ིརྩི་མདེ་སར་གོཞི་ིརྩི་གོསར་

དུ་ཚུགོས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་པོ་སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་ཡང༌། སྤྱིི་ཡོངས་ཀྱིི་

མིའིི་སྤུས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། གོཉིིས་ནས་

ཤསེ་ཡནོ་གྱི་ིསྤུས་ཀ་ད་ེཡང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། 

དེ་བཞིིན་བོད་སྤྱིི་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན། འིདས་པོའིི་

ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་གོི་ནང་ཚུད་ལ་འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་པོའིི་འིབྲས་བུ་དེ་ང་

ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་ཏུ་སྨོིན་པོའིི་སྐབས་སུ་བཅོས་ཐེབས་གོང་ཡང་མེད་

པོ་བཞིནི། སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་མ་ིརབས་གོསར་པོ་འིཚོར་ལངོས་བྱེདེ་

མཁོན་རྣམས་ལ་ང་ཚོོས་ཐེོགོ་མ་ནས་ལྟ་རྟོགོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མ་

ཐུབ་པོར་ལུས་ཏེེ་ཕྱོིས་སུ་འིབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་དང༌། མཐེ་ོསློོབ་ཏུ་



513
འིཛུལ་ཞུགོས་སྐབས་མི་གྱིོང་པོོ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་མ་ཤེས་

མཁོན། ཡ་རབས་སྤྱིདོ་བཟང་མདེ་མཁོན་ལྟ་བུར་གྱུར་ན། ད་ེལམ་

སངེ་བཅསོ་ཐེབས་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེན་ིཁོ་ོརང་སྡུགོ་དྲེགོས་

པོས་མིན་པོར་ང་ཚོོས་ལོ་མང་པོོར་ལྟ་རྟོགོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་

པོར་འིཐུས་ཤརོ་ཕྱོནི་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡནི།

འིདིར་གྲོོས་ཚོོགོས་ནང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བཤད་པོ་དང༌། ལས་

བསྡེོམས་ནང་དུ་བཀོད་པོ་བཞིིན་ལགོ་ལེན་འིཐུས་ཚོང་བསྟར་

མ་ཐུབ་ན། འིཕྲལ་གྱི་ིགྱིངོ་སློབོ་ཕྲུགོ་དང་ཕེ་མར་ཕེོགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་

དང༌། དེ་ཡང་ཉིིན་མ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོར་མི་

ཐེགོོ་གོཅགིོ་འིཐུས་ཤོར་ཕྱོིན་པོར་བརྟེན། ཕུགོས་ཀྱིི་གྱིོང་བོད་མི་

རགིོས་སྤྱི་ིལ་ཕེགོོ་གོ་ིཡདོ། དངེ་སང་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཁོ་ཤས་རྒྱ་གོར་

བའིི་གྲོས་སུ་མ་ཚུད། བོད་པོའིི་གྲོས་སུ་མ་ཚུད། ཕྱོི་རྒྱལ་ལའིང་

མ་ཚུད། ཤསེ་ཡནོ་གོང་ཡང་མདེ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་འིགོའི་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ང་

ཚོསོ་བསམ་བློ་ོཆེ་ེས་ནས་བཏེང་སྟ་ེཚོང་མས་ཡདི་ཟབ་ཁུར་ལནེ་

མ་བྱེས་ན། རྗེེས་སུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་མི་ཡོང་ངམ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

ཅི་སྟེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཚོེ། ང་རང་ཚོ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལྷོད་ཡངས་

བྱེས་ཏེེ་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས། གོཞིན་སུ་ལའིང་མཛུབ་མ་ོ

འིཛུགོས་ས་མདེ།



514
རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ང་རང་ཚོསོ་འིཆེར་

གོཞིི་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ལ་ཕེབ། གུང་ཡགོ་པོ་ོབསྒྲིིགོས། ཡིད་ཆེེས་

འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་རོགོས་རམ་ཏེན་ཏེན་ཐེོབ་ས་རེད། ལས་

ཁུངས་ཁོགོ་གོ་ིའིགོན་ཁུར་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིལས་

དོན་འིདི་རིགོས་ནང་ཕྲན་བུ་འིཐུས་ཤོར་འིགྲོོ་གོི་མེད་དམ་སྙམ་

པོས། གོནད་དནོ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ

ཇ༽ འིཐུས་ཤརོ་ལ་རྩིད་ཞིབི་དང་། བཀའི་བློནོ་གྱི་ིའིསོ་

མ།ི

སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོརོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་འིགོལ་རྐྱེནེ་

དང༌། འིཐུས་ཤརོ་ཡངོ་མནི་ཐེགོོ་ཉིམས་ཞིབི་གོནང་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་གྲོོས་ཚོོགོས་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐབས་ཙོམ་

མནི་པོར་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། སྤྱིརི་བདོ་

པོ་ཡནི་ཕྱོནི་འིགོན་ཁུར་དགོསོ་ཀྱིང༌། འིཐུས་མའིི་ིམངི་བཏེགོས་ཏེ་ེ

ལས་འིགོན་ཡོད་པོའིི་རིང་ལ་དེ་བས་ཀྱིང་འིགོན་ཁུར་བློངས་ཏེེ་

འིཐུས་ཤོར་གོང་དུ་འིགྲོོ་མིན་ཐེོགོ་ཞིིབ་ཚོགོས་པོོས་གྲོོས་བསྡུར་

དང༌། ཉིམས་ཞིབི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཡང་སྐྱནོ་ཆེ་ཡདོ་སར་མཛུབ་

མ་ོའིཛུགོས་ཐུབ་པོ་ཙོམ་མིན་པོར། སྐྱོན་དེའིི་རྩི་བའིི་འིབྱུང་རྐྱེེན་
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ཐེགོོ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས་ཏེ་ེསྐྱནོ་ཆེ་སལེ་བའི་ིཐེབས་ཤསེ་ངསོ་འིཛནི་

ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཕྱོའིི་ིརྣམ་པོའི་ིཆེ་ནས་ལས་

ཁུར་ཐེ་དད་དུ་སྣང་ཡང༌། དནོ་མཐེར་ཐུགོ་གོ་ིང་ོབ་ོབདོ་སྤྱི་ིཔོའི་ིདནོ་

དུ་ཁུར་མཉིམ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོ་

ལས་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མདེ།

ངས་གོ་ོཐེོས་ལ་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུ་ཚོར་རྗེེས་ས་གོནས་

ས་ོསརོ་མ་ིཁོ་ཤས་འིགྲོ་ོརྩིསི་ཡདོ་པོ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚོགོས་ཚུད་

ཡོང་བ་ལའིང་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོས་མི་མང་ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་ཀྱིང་འིགོན་

འིཁྱིརེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ སྐབས་ར་ེམ་ིམང་ཉིམ་ཆུང་གོ་ིནང་དུ་

ས་ོསསོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིལས་འིགོན་གྱི་ིསམེས་ཤུགོས་མ་འིདང་

བའི་ིརྣམ་པོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་ལ་ས་གོནས་གྲོསོ་ཚོགོོས་

ཀྱིིས་གོོ་བརྡེ་སྤྲོད། སྐུལ་ལྕིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། འིཐུས་ཤོར་གོང་དུ་

འིགྲོ་ོམནི་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་དང༌། ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིསམེས་ཁུར་

གོཅགིོ་སློབེས་པོ་མ་ཟད། ད་ེལ་མང་ཚོགོོས་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ནུས་

པོ་འིདནོ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་དང༌། ཐེབས་ལམ་ཡདོ་ན་ཁུར་མཉིམ་ལནེ་

བྱེ་རྒྱུར་ཕེན་གྱི་ིརདེ།

བཀའི་བློནོ་འིསོ་གོཞི་ིབཏེནོ་རྒྱུའི་ིསྐརོ་ལ། ཛ་དྲེགོ་གོསི་མ་ིལ་བརྩིད་

གོཅདོ་ལགེོས་པོ་ོབྱེ་མ་ཐུབ་པོར་བྲལེ་བའི་ིངང་ནས་འིདམེས་པོ་ཡནི་

ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ོཤསེ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིལས་གོཞིན་ཐེབོ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ལྟ་
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ཆེསོ་དནོ་བཀའི་བློནོ་དགོངོས་པོ་ཞུ་རྩིསི་ཡདོ་པོ་ལྟར། ད་ེཚོའོི་ིགྲོས་

ལ་ཕྲན་བུ་ཞིབི་འིཇུགོ་ནན་ཙོམ་བྱེདེ་དགོསོ། ལས་འིགོན་འིཁྱིརེ་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིའིསོ་པོ་ཞིགིོ་མ་སློབེས་ན། མ་ིལ་ཤསེ་ཡནོ་མདེ་ན་

ལས་དནོ་འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། ཤསེ་ཡནོ་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་

མདེ་ན་དསེ་བས་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོའོི་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་མ་ིགྲོངས་

འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་པོའི་ིནང་བརྟགོ་དཔྱོད་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ན། 

མ་ིདྲེགོ་པོ་འིགོའི་ཤས་ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བཀའི་

བློནོ་འིསོ་གོཞི་ིབཏེནོ་རྒྱུ་འིད་ིབྲལེ་བའི་ིངང་མནི་པོར་དཔྱོད་ཞིབི་

ལགེོས་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབཏེནོ་མ་ཐུབ་ན་ངས་འིགོན་མ་ིབཟདོ་པོ་ལྟ་བུ་

འིདུགོ ད་ེམནི་གོང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཚོང་མ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུས་

པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རགོོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཉི༽ མ་ིརབས་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། འིཐུས་ཤརོ་གྱི་ིརྣམ་

པོ།

སྤྱིིར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། སྐབས་རེ་གོཡས་

གོཡནོ་ནས་དཔོ་ེབལྟ་བའི་ིསྐབས་ལགེོས་ཆེ་མ་འིགོསོ་པོར། ཉིསེ་

ཆེ་འིགོསོ་པོའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། ད་ེཡང་ངས་རྒྱ་གོར་བ་ཚོ་ོལ་རྟགོ་པོར་

ཞུ་གོ་ིཡདོ། རྒྱ་གོར་ནང་དུ་གོང་ཡང་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། བཟ་ོཐུབ་

པོའི་ིལགོ་རྩིལ་ཡདོ་རུང༌། བཟསོ་པོའི་ིདངསོ་པོ་ོརྣམས་སྤུས་དགོ་
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པོ་ོད་ེཙོམ་མདེ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའིང་སྤུས་དགོ་པོ་ོམདེ་པོ་ཐེབེས་

ཆེགོ་ཅགིོ་བྱུང་ན་དསེ་བློ་ོཁོ་ཚོམིས་ཏེ།ེ ཚོད་ལནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ི

འིབད་བརྩིནོ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ དསེ་ན་གོང་ཅའིི་ི

ཐེོགོ་ལེགོས་ཤོས་དེ་བྱེ་སྙམ་པོའིི་སྤེོབས་པོ་བསྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ ད་ེམནི་ཐེབེས་ཆེགོ་ཙོམ་ལ་ཆེོགོ་ཤསེ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ན་སྐྱོན་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ངས་སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་པོ་བཞིནི། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་པོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུས་པོ་ད་ེང་རང་མགྱིགོོས་པོ་ོཤ་ིགོ་ི

རདེ་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། ང་ཚོསོ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་མ་གོཏེགོོས་མ་ི

ཐེགོོ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དུ་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ། མ་ིཐེགོོ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་ཡནི་ན་

ད་ལྟ་འིགྲོིགོས་ཙོམ་ཡོད་པོ་མ་ཟད། ང་རང་སྒོེར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཡང་ད་ལྟ་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་རེ་བཞིི་ལ་སློེབས་ཟིན་པོས་ཚོེ་ལྷགོ་རྣམས་

བདེ་པོོ་དང་སྐྱིད་པོོའི་ིངང་འིཁྱིོལ་གྱིི་རེད། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ཡར་མར་

གོང་དུ་འིགྲོ་ོགྲོབས་ཡོད་མེད་ནི་མི་ཤེས། གོང་ལྟར་ང་ཚོོའིི་དུས་

ཚོདོ་རྫགོོས་ཀྱིང༌། བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་དང༌། ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

མུ་མཐུད་བསྡེད་ཡདོ། ད་ེཡང་བདོ་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིདནོ་དུ་མནི་པོར་

འིཛམ་གླིིང་གོི་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། ང་ཚོོས་འིབད་

བརྩིོན་བྱེེད་པོ་འིདི་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་མིན་པོར་མི་རབས་

ནས་མ་ིརབས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཡནི་པོས་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་པོར་ལྷདོ་
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ཡངས་བཏེང་ན། མ་ིཐེགོོ་རྗེསེ་མ་ད་ེལྷགོ་བསམ་གྱིསི་མ་འིདང་བ་

མནི་ནའིང༌། རང་བཞིནི་གྱི་ིབགོ་ཆེགོས་སམ། གོམོས་གོཤསི་ངན་

པོའིི་དབང་གོིས་དེ་ལས་སྐྱ་ོབ་དང༌། དེའིི་རྗེེས་མ་རྣམས་དེ་བས་

ཀྱིང་སྐྱ་ོབ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ 

དརེ་བརྟནེ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་གོནང་རགོོས་གོནང་ཞིསེ་ནན་ཏེན་

གྱིསི་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོརང་ཉིདི་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོདང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་

ན་མསི་ཆེ་བཞིགོ་གོ་ིརདེ། མསི་བློསོ་བཀལ་གྱི་ིརདེ། ཇ་ིཙོམ་གྱི་ི

མསི་ཆེ་བཞིགོ་བློསོ་བཀལ་ན། གོཞུང་འིབྲལེ་གྱི་ིངསོ་འིཛནི་མདེ་

ཀྱིང་དནོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་ཡདོ་ཡདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོརང་ངསོ་ནས་ཡགོ་

པོ་ོམ་བྱུང་ན་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་པོའི་ིསྐབས་སུ་ངསོ་

འིཛནི་ཐེབེས་ཆེགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིའིགྱུར་བ་འིགྲོ་ོགོ་ིརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྣམས་དནོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོ

དང་། ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ། མསི་བརྩི་ིའིཇགོོ་ཡདོ་པོ། ངསོ་འིཛནི་ཡདོ་

པོ་ཡོང་ཐེབས་སུ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས། 

འིཐུས་ཤརོ་འིགྲོ་ོབའི་ིཉིནེ་ཁོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །༸གོོང་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་སྐུ་ཕྲངེ་

བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེོགོ་གོསི་བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ི

འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགྲོསོ་ཚོོགོས་སྔ་རྗེསེ་སུ་

སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི་ཁོགོ

༡༩༩༢-༢༠༡༡

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༣༠ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་

སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྤྱིི་འིཐུས་ཚོོགོས་གོཙོ་ོཐུན་མངོ་ལ། ཆེདེ་དནོ། ད་ལམ་

སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའིི་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱིི་

ཚོོགོས་དུས་གོསུམ་པོའིི་ཐེོགོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༢༤ ཉིིན། 

བཅའི་ཁྲེིམས་དོན་ཚོན་སོ་གོཅིགོ་པོའིི་ནང་གོསེས་ཁོ་པོ་དང༌། 

དོན་ཚོན་ང་ལྔ་པོའིི་ནང་གོསེས་གོསུམ་པོ་བཅས་ཕྱོིར་འིཐེེན་

སྐྱར་བཅོས་བྱེ་རྒྱུའིི་གྲོོས་ཆེོད་བཀོད་པོ་འིདི་བཞིིན་ཅོལ་ཆུང་

གུ་དགོོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཙོམ་ལས། དགོ་ེམཚོན་དནོ་ཕེན་ལྡན་པོར་

མ་མཐེོང༌། ཚོང་མའིི་བློ་ོགོསལ་བཞིིན། ཐེོགོ་མའིི་བཅའི་ཁྲེིམས་

ཚོོགོས་ཆུང་གོི་ཟིན་བྲིས་ནང་དོན་ཚོན་འིདི་དགོ་བཀོད་ཡོད་པོ་

དརེ། སྐབས་བཅུ་གོཅགིོ་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་ཚོགོོས་དུས་
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དང་པོོས་ཞིིབ་འིཇུགོ་གོིས་དོན་ཚོན་འིདི་དགོ་ཕྱོིར་འིཐེེན་བྱེ་རྒྱུའིི་

བསམ་འིཆེར་བཏེནོ་རུང༌། ངསོ་ནས་གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་དགོསོ་

པོ་གོལ་ཆེརེ་བཟུང་སྟ་ེབཅའི་ཁྲེམིས་ནང་ཆེདེ་གོཉིརེ་འིགོདོ་འིཇུགོ་

བགྱིསི་པོ་ཡནི། འིད་ིདགོ་ཡགིོ་ཆེའི་ིནང་རྣམ་འིགྱུར་མཛསེ་ཆེསོ་

ལྟ་བུར་བཀདོ་པོ་མ་ཡནི་པོར། དནོ་དམ་པོར་བདོ་མ་ིརྣམས་མང་

གོཙོ་ོམཚོན་ཉིིད་ཚོང་བའིི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་དང༌། མང་གོཙོ་ོ

སྨྲ་བཞིནི་དུ་སྲིདི་དབང་མཁྲེགེོས་འིཛནི་བྱེདེ་མཁོན་དགོ་དང་དནོ་

དངསོ་ཀྱི་ིཁྱིད་པོར་གོསལ་པོརོ་མཐེངོ་བ། མ་འིངོས་པོར་ཕུགོས་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་གོཏེན་ལ་འིབེབས་པོ་བཅས་དགོོས་

དོན་རྒྱ་ཆེེར་བསམ་གོཞིིགོས་བགྱིིས་པོ་ཡིན་པོས། གོོང་གོསལ་

དནོ་ཚོན་གོཉིསི་བཅའི་ཁྲེམིས་ནས་ཕྱོརི་འིཐེནེ་མ་དགོསོ་པོར་རང་

འིཇགོས་བཞིགོ་ན་ལགེོས་ཞིསེ་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་སར་གོསལ་

བཤད་བརྡེ་སྤྲོདོ་ཡདོ་པོ། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས། ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ 

༣༠ ལ།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༡༣ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་

སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།
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༄༅། །སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོོགོས་གོཙོ་ོཐུན་མངོ་ལ།

ཆེདེ་དནོ། ཉི་ེཆེར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བདོ་རྒྱའི་ིབར་རྩིདོ་རྙེགོོ་སལེ་

ཐེབས་སུ་འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་བྱེ་འིདུན་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་པོར། 

ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འིདྲེ་མཉིམ་གོཉིསི་སྨོན་ཆེདེ་གྲོསོ་མལོ་དནོ་ལྡན་

གོཞིི་རྩི་ཅན་ཞིགིོ་ཏུ་འིགྱུར་ཐེབས་སུ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་

ད་བར་འིབྲེལ་ལམ་དང་ཐེབས་ཤེས་ཅི་བྱེས་སྙིང་བཏུས་འིཁོོད་

པོའིི་ཚོིགོ་ཐེོ་དང༌། ཕྱོོགོས་ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་ནས་སྔོན་འིགྲོོའི་ིཆེ་

རྐྱེནེ་གྱི་ིགོཞི་ིརྩི་འིདནོ་བཟུང་མ་དགོསོ་པོར་གུ་ཡངས་དཀྱིལེ་ཆེའེི་ི

ལམ་ནས་གྲོསོ་མལོ་བྱེ་འིདུན་གྱི་ིཡགིོ་བཤུས་བཅས་ལྡ་ིལ་ིརྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ཚོབ་བརྒྱུད་སྤྲོད་ད་ེབརྡེ་ལན་བྱེས་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ནས་དངོས་ཡོད་གོནས་དུས་དང་མཐུན་ཞིིང་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་ཁོོང་ཡངས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བསྡུར་བྱེེད་འིསོ་ཡིད་རྟོན་འིཕེེར་

བའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་དུང་ཡང་མ་བྱུང༌། དནོ་དུ། བདོ་རྒྱ་རྩིདོ་རྙེོགོ་

ཞི་ིམལོ་གྱི་ིལམ་ནས་སལེ་ཐེབས་ཡངོ་དང་མ་ིཡངོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོི་དངོས་དོན་བསམ་ཚུལ་བྱེེད་བབས་ལ་རགོ་ལས་ཡོད་སྟབས་

སྐབས་འིབྲེལ་འིསོ་འིཚོམས་ཆེེ་བའིི་གོནས་དོན་ཅི་འིགྱུར་དང་

བསྟུན་པོའི་ིའིབྲལེ་བསྡུར་བྱེ་རྩིསི་དང༌།

ཉིེ་དུས་ཐེེའིི་ཝེན་གོཞུང་གོི་མི་སྣ་ཆེེད་འིབྱེོར་བྱུང་དོན་ཕེན་ཚུན་

གྲོོས་མོལ་ཆེེད་འིདི་ནས་སྐུ་ཚོབ་མི་གོསུམ་ཐེེའིི་ཝེན་དུ་གོཏེོང་
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རྩིིས་སྐོར་བཅས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་བཀའི་ཤགོ་ནས་གྲོོས་

ཚོགོོས་སུ་གོསལ་བཤད་བྱེ་རྒྱུ་ཡནི།

ཡང༌། བོད་རྒྱའིི་བར་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རྩི་དོན་རྩིོད་གོཞིི་འིཁྲུན་ཆེོད་

ཡོང་ཐེབས་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་མུར། དེང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བོད་

ནང་སྔར་ལྷགོ་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་པོའིི་

སྐབས་འིདིར། བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་སྤྱིི་དང༌། རང་བྱུང་གོི་བཀོད་

པོར་འིཕྲལ་ཡུན་གོནོད་གོཞིིར་མི་འིགྱུར་བའིི་ཐེབས་ཚུལ་གོཙོོར་

གྱུར་ཐེོགོ བོད་མི་སྤྱིི་སྒོེར་སོ་སོས་བོད་ནང་བོད་མིའིི་ཤེས་ཡོན་

དང༌། རགིོ་གོཞུང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ། འིཕྲདོ་བསྟནེ་སོགོས་ལ་སྨོན་

པོའི་ིརང་རང་འིཁོསོ་དཔོགོ་གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་སུ་འིགྱུར་ངསེ་ཀྱི་ི

འིཛུགོས་སྐྲུན་ཐུབ་ཐེབས་དོ་ཁུར་འིབད་བརྩིོན་ལྷུར་ལེན་བགྱིིད་

འིཐུས་དང༌། རིམ་པོས་འིདི་ནས་ཀྱིང་གོནས་དུས་འིགྱུར་འིགྲོོས་

དང་བསྟུན་པོའིི་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་འིབྱུང་ཐེབས་སུ་སྨོན་དགོེའིི་

བསམ་གོཞིིགོས་བགྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པོ་བཅས་དེ་དོན་གྲོོས་ཚོོགོས་སུ་

མལོ་ལུགོས་ཡདི་འིཇགོས་འིཚོལ། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ ༡༩༩༣ ཟླ་ 

༡ ཚོསེ་ ༡༣ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༠ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་

སྐབས་བཅུ་གོཉིསི་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་གྲོོས་ཚོོགོས་ཐུན་མོང་ལ། ཆེེད་

དནོ། སྐབས་བཅུ་གོཉིསི་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཚོགོོས་དུས་

བཞི་ིཔོའི་ིཐེགོོ་གྲོསོ་བསྡུར་བྱེས་དནོ། འིབྱུང་འིགྱུར་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་

དང༌། དའེི་ིསྒྲུབ་ཐེབས་མང་མསོ་ཐེགོ་གོཅདོ་འིསོ་བསྡུའི་ིསྐརོ། བྱེསེ་

འིབྱེརོ་བདོ་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་དང༌། ལྷགོ་དནོ་གོཞིསི་ལུས་བདོ་མའིི་ི

ཁྲེདོ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགོོས་ཐེགོོ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལནེ་བཅས་

ལ་གོཞིགིོས་ཏེ་ེད་ལམ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༨ ཉིནི་སྤྱི་ིམསོ་

གྲོསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་པོའི་ིསྐརོ་ཚོགོོས་གོཙོ་ོཐུན་མངོ་བརྒྱུད་སྤྱི་ིའིཐུས་

རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་བློ་ོངསེ་བྱུང༌།

གོངས་ཅན་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་ནས་ད་ཕེན་བསམ་ཚུལ་གོང་

འིཚོམས་འིབྱེོར་རུང༌། ད་དུང་དེའིི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་མང་ཙོམ་

ཤསེ་རྟོགོས་བྱེ་རྒྱུ་དནོ་གོལ་ཤནི་ཏུ་ཆེ་ེབར་བརྟནེ། ད་རསེ་ལམ་

སངེ་འིད་ིབྱེདེ་ཐེགོ་གོཅདོ་མ་དགོསོ་པོར་གོནས་སྐབས་ངང་འིཐེནེ་

གྱིསི།  ༡༩༩༨ ལའོི་ིགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་དང་བསྟུན་ངསོ་ཀྱི་ི

བསམ་ཚུལ་གོསལ་བསྒྲིགོས་བགྱིིས་ན་ལེགོས་གོནས་སྙམ་པོ་

བཅས།   ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས། ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༠ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༦ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་

བཅུ་གོཉིསི་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཐུན་མངོ་ལ། འིབུལ་

འིབྲས། མཁྱིནེ་གོསལ་ལྟར། ༡༩༩༠ ཕེན་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་

གོ་ིབཀའི་བློནོ་རྣམས་འིད་ིནས་ཐེད་བསྐོས་བྱེས་པོ་དང༌། ༡༩༩༡ 

ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༡༤ ཉིནི་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིའིཅའི་ཁྲེམིས་གོཏེན་ལ་

ཕེབ་པོའི་ིདནོ་ཚོན་༢༡ ནང་བཀའི་བློནོ་འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་

སྐརོ་འིསོ་ཤགོོ་ཅ་ིབྱུང་རྩི་འིབརོ་གྱི་ིབརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་ལངོ་པོ་དགོསོ་

རྒྱུ་གོསལ་བ། དངསོ་སུ་ལགོ་བསྟར་སྐབས་བརྒྱ་ཆེ་མ་ལངོ་པོའི་ི

རྐྱེེན་གྱིིས། ༡༩༩༣ ལོར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིིས་བཀའི་བློོན་འིསོ་

གོཞིི་ངོས་ནས་མིང་འིདོན་བྱེ་རྒྱུ་གོསལ་བ་ལྟར་ད་བར་ལགོ་

བསྟར་བགྱིིས་པོ་དེ་ལྟར་ཡང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིསོ་གོཞིིའིི་

མ་ིའིགྲོ་ོའིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིིགོ་རྙེདེ་སནོ་ཡངོ་མནི་དང༌། གོཉིསི་

ནས་སྤྱི་ིམཚུངས་མང་གོཙོའོི་ིའིགྲོ་ོསྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་བད་ེམནི་

བཅས་ལ་བརྟནེ། སློད་མང་གོཙོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ནང་ཡདོ་མུས་

ཡོངས་གྲོགོས་ཀྱིི་འིགྲོོ་སྟངས་དང་ཉིེ་བ་བཀའི་བློོན་ཁྲེི་པོའིི་འིསོ་

དམིགོས་གོསུམ་ངོས་ནས་དམིགོས་འིཛུགོས་བགྱིིས་པོར་སྤྱིི་

འིཐུས་རྣམས་ནས་གོསང་བའིི་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་མི་གོཅིགོ་

འིདེམས་སྒྲུགོ་གོིས་མང་མོས་འིསོ་ཐེོན་བྱུང་བ་དེས་བཀའི་བློོན་
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ཁྲེ་ིཔོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཁྲེ་ིཔོ་དསེ་རང་གོ་ིལས་རགོོས་བཀའི་བློནོ་འིསོ་

དམགིོས་ ༡༤ ལས་མ་ིཉུང་བ་ཞིགིོ་མངི་བཏེནོ་གྱིསི་དརེ་སྤྱི་ིའིཐུས་

ནས་འིསོ་ཤགོོ་འིཕེངས་ཏེ་ེམང་མསོ་འིསོ་ཐེནོ་རྩི་ེབཏེགོོ་གོསི་བདུན་

ལ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེ་འིསོ་སྙམ་པོ་དང༌། 

ཡང་ན། སྤྱི་ིའིཐུས་རྣམ་པོའི་ིཐེགོོ དབུས་དང་ཕྱོགོོས་མཐེའི་ིགོཞུང་

ཞིབས་དྲུང་གོཞིནོ་ཡན་དང༌། རྒྱ་གོར་དང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ས་གོནས་ཁོགོ་

གོ་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་དང༌། རང་བཙོན་ཚོགོོས་ཆུང་ཁོགོ་གོ་ིའིཐུས་ཚོབ། 

ཚོགོོས་པོ་ཁོགོ་གོི་འིཐུས་མི་བཅས་ནས་མང་མོས་འིསོ་འིདེམས་

བྱེས་པོའི་ིརྩི་ེབཏེོགོ་གོསི་བརྒྱད་ལ་བཀའི་བློནོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེ་

རྒྱུ་དང༌། འིསོ་གྲོངས་མང་ཤསོ་དསེ་བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་བྱེ་རྒྱུ་བྱེས་

ཚོ་ེའིསོ་གོཞི་ིཡངོ་ཁུངས་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེཙོམ་བྱུང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་མ་ི

འིགྲོ་ོཡང་དྲེགོ་གྲོས་འིདམེས་ཐེནོ་ཡངོ་ར།ེ

ཡང་ན། འིསོ་གྲོངས་མང་རིམ་བརྒྱད་ལ་བཀའི་བློོན་དུ་ངེས་པོ་

ལྟར། འིདམེས་ཐེནོ་བཀའི་བློནོ་རྣམས་ནས་ད་མུས་བཞིནི་གོསང་

བའིི་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་འིསོ་གྲོངས་མཐེ་ོཤོས་སུ་ཡིན་དེས་བཀའི་

བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་བྱེས་ན་སྙམ།

གོང་ལྟར་སྔ་འིཕྲོས་བཀའི་བློོན་ལས་རྒྱུན་ཐེེངས་གོཅིགོ་རིང་གོོང་

གོསལ་གོང་རུང་ཚོོད་ལྟ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་རིམ་པོས་ཉིམས་མྱོོང་



526
གོསོགོ་གོིན་དུས་བསྟུན་ལེགོས་བཅོས་བྱེ་འིསོ་སྙམ་ཞིིང༌། ད་

ལྟའིི་བཀའི་བློོན་རྣམས་ཀྱིི་ལས་ཁུར་དུས་ཡུན་རྫོགོས་མཚོམས་

ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་བདའེི་ིཆེདེ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་ཞིབི་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་

ལེགོས་སྙམ་པོ་བཅས། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས། ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ 

ཚོེས་ ༡༦ ལ།།



527
ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༨ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་

བཅུ་གོཉིསི་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་ཐུང་མངོ་ལ། ཆེདེ་དནོ། 

ངསོ་ནས་བདོ་མའིི་ིཆེབ་སྲིདི་མང་གོཙོ་ོཚོད་ལངོས་དནོ་སྙངི་ལྡན་

པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ལ་བཙོན་བྱེལོ་དུ་འིབྱེརོ་ཉིདི་ནས་འིབད་བརྩིནོ་

མུ་མཐུད་བྱེས་འིབྲས་སུ། བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིབསམ་སྤྱིདོ་དང༌། 

ཤསེ་ཡནོ་ཉིམས་མྱོངོ་གོ་ིའིཕེལེ་རམི་དང་མཉིམ་བསྐྱདོ་ཀྱིསི། སྤྱི་ི

འིཐུས་སྐབས་བཅུ་པོའིི་བར་བཟང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་གོང་

འིཚོམས་ཕྱོནི་པོ་གོཞི་ིརྩིར་བཟུང་སྟ།ེ སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་པོའི་ིསྤྱི་ི

འིཐུས་གྲོངས་སྤེར་དང༌། བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་གོཏེན་

ལ་ཕེབས་པོ་སགོོས་མདུན་བསྐྱདོ་ཆེ་ེཙོམ་བྱུང་བ་ད་ེལྟར་ཡང༌། ད་

དུང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཚོགོོས་པོ་མང་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིལམ་

སྲིལོ་གོཞུང་འིཛནི་དང་འིགོལ་ཟླའི་ིདབྱེ་ེམཚོམས་གོསལ་པོ་ོཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མེད་ལ། ད་ལྟའིི་སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་བབས་ལ་

གོཞིགིོས་ན་འིབྱུང་འིགྱུར་ཡང་གོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ར་ེཞིགིོ་

ཡོང་རེ་ཆུང་བས། ད་ཡོད་འིསོ་བསྡུའིི་ལམ་སྲིོལ་འིདིའིི་འིགོོ་སྤྱིི་

འིཐུས་འིསོ་དམིགོས་བཏེོན་ཕྱོོགོས་ཐེད། གོཞིི་རིམ་མང་ཚོོགོས་

མཆེགོོ་དམན་ཡངོས་ཀྱི་ིང་ོཚོབ་མཚོནོ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཤསེ་འིབྱེནོ་

ལྷགོ་བསམ་ཉིམས་མྱོངོ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱིདོ་ལྡན་པོའི་ིརགིོས་དྲེགོ་
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འིདེམས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་དཀའི་བ་དང༌། བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་

གོནས་ཡུལ་ཁོ་འིཐེོར་རྒྱ་ཁྱིབ་ཆེེ་དབང་གོིས་འིསོ་དམིགོས་དྭང་

བློང་བ་ར་ེཟུང་ཡངོ་བའིང་མང་ཚོགོོས་དང་འིབྲལེ་ལམ་ཤུགོས་ཆེ་ེ

མ་ིཡངོ་བ་དང༌། སྐབས་ར་ེསྐབས་འིཚོལོ་བ་མགོ་ོབད་ེདྲེན་འིཕྲུལ་

ཅན་རེ་ཟུང་གོིས་མང་ཚོོགོས་བསླུ་འིཁྲེིད་བྱེེད་སྲིིད་པོའིང་མཐེའི་

མ་བཀགོ་པོ་བཅས། མད་ོདནོ་འིསོ་གོཞི་ིའིདནོ་ཕྱོོགོས་ཚོད་ལྡན་

བློ་ོཁོ་ཁོེངས་ངེས་ཤིགོ་ད་དུང་ཡོང་གོི་མེད་པོའིི་ཚོོར་སྣང་སྤྱིི་དོན་

ཐེོགོ་ད་ོཁུར་ཡོད་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཅན་དུ་མར་ཡོང་བཞིིན་པོ་མ་

ཟད། བར་སྐབས་ཚོགོོས་སྐྱདི་དང་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཁོགོ་གོསི་གྲོསོ་

ཆེོད་རྣམས་སུའིང་འིདི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་ནན་པོ་ོབཀོད་འིདུགོ་པོ་

བཅས་དོན་སྙིང་བཙོན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་ཡར་རྒྱས་ཚོགོས་ཚུད་

སྲི་བརྟན་མང་ཚོགོོས་ལ་སྲི་ིཞུ་འིཕེརེ་ངསེ་དང༌། བདོ་སྤྱིའིི་ིརྩི་དནོ་

སྒྲུབ་ཐུབ་ངསེ་ཤགིོ་ཡངོ་མནི་སྤྱི་ིལྷན་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཚོགོས་

ཚུད་ཡོད་མིན་ལ་རགོ་ལས་ཤིང༌། དེ་ཡང་འིསོ་གོཞིིའིི་མི་འིགྲོོ་

བསམ་ཡདོ་ཚོད་ལྡན་ཡངོ་མནི་ལ་ལྟསོ་དགོསོ་པོས། ད་ལྟ་ནས་

འིསོ་བསྡུའིི་སྒྲིིགོ་གོཞིིར་དུས་བསྟུན་དངོས་ཡོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་བསྐྱར་བཅོས་ལེགོས་སྤེེལ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ཇི་དགོེ་

གྲོསོ་ཚོགོོས་སུ་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིབསམ་ཞིབི་བགྲོ་ོགླིངེ་མཐེལི་

ཕྱོནི་བགྱིསི་ཏེ།ེ སྐབས་བཅུ་གོསུམ་པོའི་ིའིསོ་བསྡུའི་ིསྔནོ་ཚུད་ནས་

མང་ཚོོགོས་སུ་གོ་ོརྟོགོས་སྤེེལ་ཕྱོོགོས་ནན་ཏེན་བྱེ་གོལ་ཆེེ་བས། 
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ད་ལན་ཚོོགོས་དུས་འིདི་ཐེགོོ་ནས་གྲོོས་བསྡུར་ལྷུགོ་པོ་ོཞིིགོ་འིགོ་ོ

འིཛུགོས་བྱེ་དགོོས་ཡིད་འིཇགོས་གྱིིས། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས། ཕྱོི་ལ་ོ 

༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༨ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༨ འིཁོདོ་སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་

བཅུ་གོསུམ་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་གོསུམ་པོའིི་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་དུས་གོསུམ་པོར་འིབྱེོར་བའིི་འིཐུས་མི་ཡོངས་

ལ་འིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་ཤསི་སྨོནོ་ཡདོ། ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་འིསོ་བསྡུ་

བྱེས་པོའི་ིགོཏེན་འིཇགོས་ཀྱི་ིཚོགོོས་གོཙོ་ོརྒན་གོཞིནོ་གོཉིསི་དངསོ་

སུ་ལས་ཁུར་ནང་ཞུགོས་པོར་བགྱིི་སྒོ་ོམཐེའི་དགོ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་

པོའི་ིསྨོནོ་འིདུན་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི།

ད་ལམ་གྱིི་ཚོོགོས་ཐེེངས་འིདིའིི་གྲོོས་གོཞིི་གོཙོ་ོབ་ོལ་ོའིཁོོར་སྔོན་

རྩིསི་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས། བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་མང་

གོི་ཕུགོས་དམིགོས་བསྒྲུབ་བྱེ་དང༌། ད་ལྟའིི་གོནས་བབ་གོཉིིས་

ཀར་འིཚོམ་པོའི་ིའིཆེར་རྩིསི་གོཏེན་འིབབེས་དང༌། སྟངས་འིཛནི་

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཐེགོོ་བློ་ོགྲོསོ་བཏེནོ་ཏེ་ེགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིལས་རམི་དནོ་

སྙངི་ལྡན་པོ་བྱེདེ།        

བོད་རྒྱའིི་དཀའི་རྙེོགོ་སྐོར་ངེད་ཀྱིི་དབུ་མའིི་ལམ་ནས་ཕེན་ཚུན་

གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་བཟུང་སྟ།ེ ཞི་ིམལོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིསྲིདི་བྱུས་

ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མདེ་ཅངི༌། ད་ལམ་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་

སྐབས་ཞིབི་གོསལ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་སལེ་རྒྱུའི་ི
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ཐེབས་ལམ་འིདི་འིསོ་ཤོས་སུ་མཐེོང་བས་རིམ་པོས་ཞིི་མོལ་ཐུབ་

རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡདོ།

ཕྱོགོོས་མཚུངས་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིསྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིབད་ེདནོ་དང༌། 

ཕྱོི་དངོས་པོོ་དང་ནང་བསམ་བློོ་ཡར་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤེས་

ཡནོ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང༌། དབང་པོ་ོསྐྱནོ་ཅན་ལ་ཆེདེ་དམགིོས་སློབོ་

སྦྱོངོ་ལྟ་རྟགོོ ལྷགོ་པོར་ཉིམ་ཐེགོ་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་ལྟ་སྐྱངོ༌། ཆེསོ་ལུགོས་

ལུང་ཚོན་ནང་ཁུལ་དམ་གོཙོང་མདུང་ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་

ཐེབས། བོད་མིའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱིོད་དང༌། དྲེང་བདེན་གྱིི་གོཤིས་བཟང་ཉིམས་མེད་རྒྱུན་

འིཛནི་ཐུབ་ཐེབས་བཅས་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་འིད་ིདགོ་ཐེོགོ་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིམ་ིར་ེང་ོར་ེནས་རང་རང་གོ་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ནུས་

རྩིལ་བཏེནོ་ཏེ།ེ སྤྱི་ིཟམོ་མཛསེ་ཟལོ་མནི་པོར་བགྲོ་ོགླིངེ་ཞིབི་བསྡུར་

འིཆེར་འིགོདོ་ལམ་སྟནོ་ནན་ཟབ་ཡངོ་བ་དང༌།

བདོ་མའིི་ིཁྲེམིས་མཐུན་གྱི་ིགོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་དབུ་བརྙེསེ་ཏེ་ེ

མ་ིལ་ོསུམ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་ཙོམ་སངོ་བའི་ིདུས་སྐབས་སུ་ཡང་བྱེམས་

བརྩིེ་དང་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གོཞིི་བཅོལ་བའིི་སྔར་སྲིོལ་

བཟང་པོ་ོཉིམས་མདེ་རྒྱུན་འིཛནི་ཐེགོོ་ད་ལྟའི་ིརྒྱལ་སྤྱིའིི་ིགོནས་བབ་

དང༌། བོད་མིའིི་དགོོས་མཁོོ་བཅས་དང་འིཚོམ་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་

རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལགེོས་ཆེ་ཡངོས་སུ་ཚོང་བའི་ིརྒྱུན་སྲིལོ་དང༌། དངེ་
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རབས་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་བབ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་

རང་ཅགོ་བཙོན་བྱེལོ་དུ་གོནས་རངི་བསྐྲུན་ཐུབ་པོ་འིད་ིན་ིབློ་ོསྤེབོས་

དང་དགོའི་སྒོམོ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོར་མ་ཟད། འིབྱུང་འིགྱུར་

བདོ་དུའིང་འིད་ིམཚུངས་མང་གོཙོའོི་ིལམ་ནས་རང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་དང་འིབད་བརྩིོན་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས། ཚོོགོས་

འིདུའིི་ལས་དོན་ལེགོས་འིགྲུབ་ཡོང་བའིི་རེ་སྨོོན་དང་བཅས། ཏཱ་

ལའི་ིབློ་མས། ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༨ ལ།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༣ འིཁོདོ་སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་

བཅུ་གོསུམ་པོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་གོསུམ་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཚོགོོས་

དུས་དྲུགོ་པོར་འིབྱེརོ་པོའི་ིའིཐུས་མ་ིརྣམས་ལ་འིཚོམས་འིདྲེ་ིཞུ་རྒྱུ། 

ད་ལམ་གྱིི་ལྷན་ཚོོགོས་འིདིར་བསམ་འིཆེར་འིབུལ་རྒྱུ་གོཤམ་

གོསལ།

༡༽ ད་ཕེན་ཐེད་བསྐོས་སྤྱིི་འིཐུས་གོསུམ་བསྐོ་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་

འིད་ིབཞིནི་སློད་དགོསོ་གོལ་མ་མཐེངོ་བས་ས་དམགིོས་ཕྱོརི་བསྡུ་

གོནང་འིགོབ།

༢༽ འིསོ་བསྡུ་ལས་ཁོང་གོ་ིསྤྱི་ིཁྱིབ་འིགོན་འིཛནི་དང༌། འིསོ་བསྡུའི་ི

འིགོན་འིཛནི་ལས་འིཕེར། གོཞུང་ཞིབས་འིདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁོང་

གོི་ཚོོགོས་གོཙོ་ོདང༌། ཚོོགོས་མི། རྩིིས་ཞིིབ་ལས་ཁོང་གོི་རྩིིས་

ཞིབི་སྤྱི་ིཁྱིབ་བཅས་ཀྱིང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚོབ་དནོ་བྱེདེ་པོ་བསྐ་ོགོཞིགོ་

གོ་ིལམ་ལྟར་འིཆེར་གོཞི་ིཕྱོགོ་རྟགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསྐ་ོགོཞིགོ་བྱེ་

རྒྱུ་ལས། འིད་ིནས་ཐེད་བསྐ་ོམ་དགོསོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ། 

༣༽ ལས་དནོ་གོཞི་ིརྒྱ་ལ་གོཞིགིོས་ཏེ་ེགོཞུང་ཞིབས་འིདམེས་བསྐ་ོ

ལྷན་ཁོང་དང༌། འིསོ་བསྡུ་ལས་ཁོང་གོཉིསི་ཟླ་བསྒྲིལི་དགོསོ་མནི་
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གོ་ོབསྡུར་བབས་གོཟགིོས་གོནང་རྒྱུ།

༤༽ གོཞུང་ཞིབས་ལས་བྱེདེ་རྣམས་ཡགིོ་རྒྱུགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་

ལ་གོཞིགིོས་ཏེ་ེགོང་ལ་ཇ་ིའིསོ་བསྐ་ོགོཞིགོ་བྱེདེ་མུས་ལྟར། རྒས་

ཡལོ་དང༌། རྒས་ཡལོ་སྔ་སྣུར། ཕྱོརི་འིགྱིངས། རྩི་དགོངོས་གོཏེངོ་

རྒྱུ་བཅས་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའི་ཆེ་ེཤསོ་བཀའི་ཤགོ་གོསི་

རྒྱབ་གོཉིརེ་ལྟར། གོཞུང་ཞིབས་འིདམེས་ལྷན་ཐུན་མངོ་གྲོསོ་བསྡུར་

གྱིིས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་འིཐུས་ལས། འིདི་གོར་འིཆེར་གོཞིི་ཕྱོགོ་

རྟགོས་ཞུ་མ་དགོསོ་པོ་གོནང་རྒྱུ།

༥༽ ཆེསེ་མཐེའོི་ིཁྲེམིས་ཞིབི་ཁོང་གོ་ིཁྲེམིས་ཞིབི་པོ་བསྐ་ོཕྱོོགོས་

ཐེད། ཆེེས་མཐེོའི་ིཚོོགོས་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ནས་འིསོ་ངེས་དྲེགོ་

འིདེམས་མང་མོས་ཀྱིི་འིསོ་འིཆེར་འིབུལ་རྒྱུའིི་ལམ་སྲིོལ་གོསར་

གོཏེདོ་བྱེ་རྒྱུ།

༦༽ ཁྲེིམས་ཞིིབ་པོ་ཆེེ་བའིི་ལས་རྒྱུན་དུས་ཡུན་ལ་ོཚོད་ཐེད་ལ་

དགོ་ེསྐྱནོ་ཇ་ིཡདོ་སྐྱར་ཞིབི་གོ་ོབསྡུར་གོནང་རྒྱུ།

༧༽ བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིདབང་ཚོད་ཐེོགོ་ནས་

གྲོོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་རྣམས་ལ་འིདི་ནས་བཀའི་འིཁྲེོལ་སྐྱར་ཞུ་མ་

དགོོས་པོར། འིབྲེལ་ཡོད་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་གོཙོོས་བཀའི་

འིཁྲེོལ་མངི་རྟགོས་བཀདོ་ན་འིསོ་བབས་ཆེ་ེངསེ།
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གོོང་གོསལ་རྣམས་ད་རེས་ཀྱིི་གྲོོས་ཚོོགོས་འིདི་ཐེོགོ་གོོ་བསྡུར་

གྱིསི་བཅའི་སྒྲིགིོ་ནང་བསྒྱུར་བཅསོ་ཐུབ་ན་རབ་དང༌། ད་ེམནི་གྲོསོ་

ཚོོགོས་རྗེེས་མའིི་སྐབས་སུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཐུབ་པོ་གོནང་དགོོས། 

གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལས་དོན་མཐེའི་དགོ་འིཐུས་ཚོང་ལེགོས་འིགྲུབ་

ཡངོ་བའི་ིར་ེསྨོནོ་བཅས། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས། ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ 

ཚོསེ་ ༣ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༢༨ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་

བཅུ་བཞི་ིཔོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །ད་ལམ་གོསར་དུ་འིསོ་འིདེམས་བྱུང་བའིི་སྐབས་བཅུ་

བཞིི་པོའིི་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྤྱིི་འིཐུས་རྣམས་

དང༌།  དེ་བཞིིན་གོསར་དུ་འིསོ་འིདེམས་བྱུང་བའིི་ཚོོགོས་གོཙོ་ོ

ཚོགོོས་གོཞིནོ་བཅས་ལ་བད་ེའིཚོམས་དང་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེོས་

ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི།  སྐབས་འིདའིི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་སུ་སྤྱི་ིའིཐུས་ཡུན་

རིང་གོནང་བའིི་ཉིམས་མྱོོང་རྒྱུས་ཅན་རྒན་རབས་གོང་འིཚོམས་

ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ  དངེ་རབས་ཀྱི་ིཤསེ་ཡནོ་གྱིསི་ཕྱུགོ་པོའི་ིན་གོཞིནོ་

སྤྱི་ིའིཐུས་གོསར་པོའིང་མ་ིཉུང་བ་ཞིགིོ་ཐེནོ་འིདུགོ་པོ་འིདསི་སྲིལོ་

རྒྱུན་དང་གོསར་གོཏེོད་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་ལམ་ནས་གོངས་ཅན་བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་རྩི་དོན་ལ་ཕེན་ནུས་ཐེོན་པོའིི་ལས་དོན་སྙིང་པོ་ོཅན་

སྒྲུབ་ནུས་པོའི་ིར་ེབ་དང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་མང་གོཙོོའིི་ལམ་

དུ་བསྒྱུར་བའིི་དགོོས་དམིགོས་གོཙོ་ོབ་ོནི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཕུགོས་

བསམ་མང་ཚོགོོས་རང་ཉིདི་ཀྱིསི་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིའིགོན་དབང་འིཁྱིརེ་

ཐུབ་པོའིི་མང་ཚོོགོས་ཚོད་ལྡན་ཞིིགོ་བསྐྲུན་ཏེེ་བོད་དོན་བདེན་

མཐེའི་མ་གོསལ་བར་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་སྒྲུབ་ཐེབས་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཐེགོོ་
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ལྷོད་གོཡེང་དང་འིཐུས་ཤོར་མི་འིབྱུང་བ་དང༌།  བོད་དོན་བདེན་

མཐེའི་གོསལ་བའི་ིརྗེསེ་སུའིང་མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་གྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་

གོ་ིསྐྱསེ་བཟང་འིབུལ་བའི་ིཆེདེ་ཡནི་པོ་དང༌།  ད་ཆེ་བཅའི་ཁྲེམིས་

ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་གོི་ནང་

སློབེས་ཟནི་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

མཐེ་ོཤོས་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ནི་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་

མི་ཡོངས་ཀྱིི་ངོ་ཚོབ་མཚོོན་ནུས་པོའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཤིགོ་གོི་ངོ་

བརོ་གྲུབ་ཟནི་པོས་སྤྱི་ིའིཐུས་མ་ིར་ེང་ོརསེ་རང་གོ་ིཁུར་དུ་འིཁྲེ་ིབའི་ི

རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིལས་འིགོན་རྣམས་རྒྱུན་དུ་དྲེན་ལམ་དུ་ཡདོ་དགོསོ་

པོ་མ་ཟད།  མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་གྱི་ིང་ོཚོབ་གྲོསོ་ཚོགོོས་སུ་

མཚོནོ་ནུས་པོ་དང༌།  གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱིསི་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའི་ིསྲིདི་

བྱུས་དང་ལས་རིམ་རྣམས་མང་ཚོོགོས་སུ་གོོ་རྟོགོས་སྐྲུན་ནུས་

པོའི་ིསྤྱི་ིམ་ིཚོད་ལྡན་ཞིགིོ་ཡོང་རྒྱུའིི་འིདེམས་བྱེེད་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་

རེ་བསམ་ཡོད་བཞིིན་པོ་ལྟར་རེ་བ་སྐོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་

ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེ།ེ  བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིམང་གོཙོའོི་ིའིཕེལེ་རམི་གྱི་ི

ནང་འིདས་པོའིི་མི་ལ་ོལྔ་བཅུ་མ་ཟིན་ཙོམ་གྱིི་རིང་རང་རེའིི་བཙོན་

བྱེལོ་གྱི་ིགོནས་བབ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིཉིམས་མྱོངོ་དང་གྲུབ་འིབྲས་

གོང་ལེགོས་བྱུང་ཡོད་ནའིང༌།  སྐབས་རེ་ད་དུང་ཡང་ལུང་ཚོན་

དང་ཆེོས་བརྒྱུད་སོགོས་སྡེེ་ཚོན་རིས་བཅད་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་དང༌།  

ལས་དོན་ལ་མི་རྟོན་པོར་གོང་ཟགོ་ལ་རྟོན་པོའིི་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོིས་



538
སྤྱིི་དོན་འིཐུས་ཤོར་ནར་འིགྱིངས་འིགྲོོ་གོཞིི་ཡོང་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་

ལ་ཡིད་གོཟབ་དྲེན་ཤེས་བགོ་ཡོད་བསྟེན་ཏེེ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཛ་

དྲེགོ་གོི་གོནས་བབ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་སྤྱིི་དོན་གོཙོོར་བཟུང་དང༌།  

གོོང་བུ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་གྱིི་ནུས་པོ་གོོང་མཐེོར་གོཏེོང་ཐེབས་ལ་ནམ་

ཡང་ལྷོད་གོཡེང་མི་ཡོང་བའིི་གོཞིེན་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། 

གོཉིིས་སྨོན་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་གོཞིིར་བཟུང་བོད་རྒྱ་ཞིི་

མོལ་གྱིི་ལམ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐེའི་གོསལ་ཐེབས་ཀྱིི་ལས་

རམི་འིགྲོ་ོབཞིནི་པོ་ད་ེདགོ་ལམ་ལྷངོ་འིབྱུང་ཆེདེ་མཐུན་འིགྱུར་ལམ་

སྟནོ་སྔར་བཞིིན་ཡངོ་བའི་ིར་ེབའིང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ།  སྤྱི་ིའིཐུས་ཚོང་

མ་སྐུ་ཁོམས་བཟང་ཞིིང༌།  བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་དོན་ཐེོགོ་

ཞིབས་འིདགེོས་རླབས་ཆེནེ་འིགྲུབ་པོའི་ིསྨོནོ་འིདུན་གྱིསི་མཚོམས་

སྦྱོརོ་བཅས།  ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥  ཚོསེ་ ༢༨ ལ།། 
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༧ འིཁོདོ་སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་

བཅུ་བཞི་ིཔོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞི་ིཔོའི་ིབདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་

ཀྱིི་ཚོོགོས་དུས་ལྔ་པོར་འིབྱེོར་བའིི་སྤྱིི་འིཐུས་ཡོངས་ལ་འིཚོམས་

འིདྲེ་ིདང་ཤསི་སྨོནོ་ཡདོ།

འིདས་པོའིི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུར་ཉིེ་བའིི་རིང་བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་སྤྱིི་

ཚོོགོས་ནང་མང་གོཙོོའིི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། ལེགོས་བྱེང་གོོང་མཐེོར་

སྤེེལ་བའིི་ལས་རིམ་ཇི་སྙེད་ཅིགོ་བརྩིམས་པོའིི་གྲུབ་དོན་གྲོོས་

ཚོོགོས་དབུས་སུ་བཞིགོ་པོའིི་བཅའི་ཁྲེིམས་དང་ལྡན་པོའིི་མང་

གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་ཚོད་ལྡན་ཞིགིོ་སྐྱབས་བཅལོ་བའི་ིགོནས་བབས་

ཀྱིི་འིགོོ་ལགོ་བསྟར་ཐུབ་པོ་ནི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིིས་དགོའི་སྤེོབས་

བྱེ་འིསོ་པོ་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་ད་དུང་མང་གོཙོ་ོསྔར་ལྷགོ་དོན་སྙིང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཆེེད་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་དང༌། ལས་རིམ། 

ལམ་སྲིོལ་བཅས་ཀྱིི་གོནས་ཚོད་གོོང་མཐེོར་གོཏེོང་ཐེབས་ལ་སྒོོ་

ཀུན་ནས་འིབད་གོལ་ཆེེ། 

དངེ་སྐབས་འིཛམ་གླིངི་ཁྱིནོ་ཡངོས་སུ་ཆེབ་སྲིདི་དང་དཔོལ་འིབྱེརོ། 

སྤྱི་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྱུར་འིགྲོསོ་རླབས་ཆེ་ེའིགྲོ་ོབཞིནི་པོའི་ིནང་བདོ་མའིི་ི

དཀའི་རྙེོགོ་ཀྱིང་ཛ་དྲེགོ་དང་རྙེོགོ་འིཛིང་ཆེེ་བའིི་གོནས་སུ་སློེབས་
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ཡདོ་པོ་ཀུན་གྱིསི་མཁྱིནེ་གོསལ་ལྟར། བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིམང་

གོཙོའོི་ིཀ་བ་གོསུམ་གྱི་ིསྡེ་ེཚོན་ས་ོསསོ་རང་རང་གོ་ིའིགོན་དབང་

ངསོ་འིཛནི་འིཕྱུགོ་མདེ་དང་འིབྲལེ་རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་ཡདོ་རྒུ་

རྩིལ་སྤྲུགོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ན་ིབརྗེདོ་མ་དགོསོ། 

ཚོོགོས་དུས་འིདིའིི་གྲོོས་གོཞིི་གོཙོ་ོབོ་ལོ་འིཁོོར་སྔོན་རྩིིས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེ་རྒྱུར་སངོ་གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མའིི་ིའིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིབད་ེ

རྩིར་སྨོན་ངསེ་ཀྱི་ིལས་གོཞི་ིཁོགོ་ལ་འིསོ་འིཚོམས་ཀྱི་ིསྟངས་འིཛནི་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེ་ཕྱོོགོས་ལ་བློོ་གྲོོས་བཏེོན་ཏེེ་ཚོོགོས་འིདུ་དོན་

ལྡན་ཡངོ་བ་གྱིསི། འིགྲོ་ོཀུན་བད་ེབའི་ིསྐྱབས་སྨོནོ་བཅས་ཏཱ་ལའི་ི

བློ་མས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༧ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༧ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་

སྐབས་བཅུ་བཞི་ིཔོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅།  །སྐབས་བཅུ་བཞི་ིཔོའི་ིབདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་

ཀྱིི་ཚོོགོས་དུས་བདུན་པོའིི་ཐེོགོ་ངོ་འིབྱེོར་སྤྱིི་འིཐུས་རྣམས་དང༌། 

རེས་མོས་ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོསར་པོ་བཅས་ལ་འིཚོམས་འིདྲེི་དང་

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལེགོས་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི།

དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་ང་ཚོའོི་ིལངས་ཕྱོགོོས་

བཅས་ཐེངེས་མང་བརྗེདོ་ཟནི་ཁོར། ཉི་ེཆེར་གོསུམ་དུས་ཀྱི་ིཡངོས་

ཁྱིབ་གོསུང་འིཕྲནི་དུའིང་ཞིབི་འིཁོདོ་ཡདོ་པོ་ཀུན་གྱི་ིབློ་ོངསེ་ཡདོ་

ཤགོ་ལ་བསྐྱར་ཟླསོ་མ་དགོོས། 

ཉིེ་བའིི་བདུན་ཕྲགོ་ཁོ་ཤས་ནང་ད་ལྟའིི་བོད་ཀྱིི་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་

བབ་དང༌། བདོ་མའིི་ིཞི་ིབའི་ིགྱིནེ་ལངས་དང་བདོ་གོཞུང་མང་བཙོན་

བྱེོལ་དུ་འིབྱེོར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འིཁོོར་བའིི་དུས་ཚོིགོས་བཅས་

དང་བསྟུན་ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་རིའིི་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིིས་མཚོོན་རྒྱལ་

ཁོབ་མང་པོོའི་ིགྲོོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་གོི་ཐུགོས་སྣང་ཆེེན་པོོས་དོན་

སྙིང་ལྡན་པོའིི་གྲོོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་དང༌། གོདུང་སེམས་མཉིམ་

བསྐྱེད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོསལ་སྟོན་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་

མི་ཡོངས་ཀྱིི་སྙིང་སྟོབས་སྤེེལ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དང༌། བོད་ཀྱིི་རྩི་དོན་
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ལ་ཕེན་ངསེ་བྱུང་ཡདོ།

བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ནི་བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་མང་

གོཙོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ཡནི་པོས་དའེི་ིངསོ་

ནས་ཀྱིང་དྲེང་བདནེ་ལ་དགོའི་བའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྣམས་ཀྱི་ིདབུས་དང་

མངའི་སྡེའེི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཁོགོ་དང་འིབྲལེ་ལམ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་བདོ་

ཀྱིི་འིདས་པོའིི་བྱུང་རབས་དང༌། ད་ལྟའིི་གོནས་བབས། འིབྱུང་

འིགྱུར་གྱི་ིམངནོ་འིདདོ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་གོ་ོརྟགོོས་གོངོ་མཐེརོ་སྤེལེ་

སློད་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་དང༌། དོན་འིབྲས་ཐེོན་ངེས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐེོབ་

ཐེབས་ཀྱིི་འིབད་བརྩིོན་ཤུགོས་སྐྱེད་དང་འིབྲེལ། སྒྲུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་

ལས་འིགུལ་གོང་ལ་ཅ་ིའིསོ་ཐེགོོ་འིབད་འིབུངས་སྔར་ལྷགོ་བྱེ་གོལ་

ཆེ།ེ

ད་ེབཞིནི་བདོ་མའིི་ིམང་གོཙོའོི་ིའིཕེལེ་རམི་གོངོ་མཐེརོ་འིགྲོ་ོཐེབས་

དང་ཁྲེིམས་བཟོའི་ིལས་དོན་གོནད་སྨོིན་ཡོང་ཐེབས་སུ་སྤྱིི་འིཐུས་

ཚོང་མས་མང་གོཙོོའིི་ལྟ་གྲུབ་དང༌། ཁྲེིམས་ཀྱིི་དབང་བསྒྱུར་ལ་

སྙིང་ནས་བརྩིི་བཀུར་ཐེོགོ གུ་ཡངས་དཀྱིེལ་ཆེེའིི་བློོ་གྲོོས་ཀྱིིས་

རྟནོ་བཞིའིི་ིའིཇུགོ་ལྡགོོ་མ་འིཆེལོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་སྤྱི་ིསྨོན་འིདུན་གྲོསོ་

ལྷུགོ་པོརོ་གོནང་དགོསོ། 

སྐབས་བབས་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་ལམ་ལྷངོ་དང༌། འིགྲོ་ོཀུན་
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བདེ་བའིི་སྨོོན་འིདུན་བཅས། ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སྦྱོོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའིི་

བློ་མས། ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༧ ལ།།
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༨ འིཁོདོ་སྤྱི་ིའིཐུས་སྐབས་

བཅུ་བཞི་ིཔོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞི་ིཔོའི་ིབདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོགོོས་

ཀྱི་ིཚོགོོས་དུས་དགུ་པོར་ཕེབེས་པོའི་ིསྤྱི་ིའིཐུས་རྣམ་པོར་འིཚོམས་

འིདྲེ་ིདང༌།  གྲོསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་ཚོད་ལྡན་ཡངོ་

བའི་ིསྨོནོ་འིདུན་ཡདོ། རངི་མ་ོཞིགིོ་ནས་ཡདི་ལ་བརྣགོས་པོ་ལྟར།  

བོད་མིའིི་ཆེབ་སྲིིད་མང་གོཙོོའིི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་བཙོན་བྱེོལ་དུ་

འིབྱེརོ་མ་ཐེགོ་པོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རྒྱུན་བསྲིངིས་བྱེས་འིབྲས་སུ་

ད་ཆེ་མང་ཚོགོོས་ཀྱིསི་འིསོ་འིདམེས་བྱེས་པོའི་ིགྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱིསི་

ཁྲེམིས་བཟ་ོདང་དཔོལ་འིབྱེརོ་སྟངས་འིཛནི་གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིབྱེདེ་

སྒོ་ོརྣམས་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་བར་དགོའི་སྤེབོས་བརྟས།

སྔོན་དུ་བརྗེོད་ཟིན་པོ་ལྟར།  ལྗོིད་མཉིམ་སྟངས་འིཛིན་གྱིི་སོ་

མཚོམས་དང༌།  རྟནོ་བཞིའིི་ིའིཇུགོ་ལྡགོོ་མ་ནརོ་བར་སྒོརེ་འིཁོནོ་

ཕྱོགོོས་འིཐེནེ་སྤེངས་ཏེ།ེ  གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚོད་དང་སྤུས་ཀ་གོངོ་མཐེརོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཀུན་སློངོ་དང་རྩིལོ་

བ་མ་ིལྷདོ་པོ་དགོསོ་གོལ་མཐེངོ༌།  འིཛནི་སྐྱངོ་དང་ཁྲེམིས་ལུགོས་

དབང་འིཛནི་གོཉིསི་ཀའི་ིའིགོན་ཁུར་ཞུ་ཡུལ་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཡནི་པོས།  

གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱིང་མང་ཚོགོོས་ལ་འིགོན་འིཁུར་འིཕེརེ་ངེས་དགོསོ།
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བདོ་མའིི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་མང་ཚོགོོས་ཀྱིསི་

འིསོ་འིདམེས་བྱེས་པོ་ནས་བཟུང༌། གོཞི་ིརྩིའི་ིལས་དནོ་རྣམས་ངསོ་

རང་གོིས་ད་ོཁུར་མ་དགོོས་པོར་ཕྱོེད་རྒས་ཡོལ་ལྟ་བུ་ཡིན་རུང༌།  

བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་དང་བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་ལམ་སྐརོ་ཇ་ིསྲིདི་མང་ཚོགོོས་

ནས་ཡདི་ཆེསེ་ར་ེའིདུན་ཡདོ་པོ་ད་ེསྲིདི་དུ་ཅ་ིནུས་གོང་ལྕིགོོས་བྱེདེ་

བཞིིན་ཡོད།  ཞིི་བའིི་དོན་ཚོན་ལྔ་ནི་ཕུགོས་ཀྱིི་འིཆེར་སྣང་ཡིན་

པོས་འིབྲེལ་མོལ་ལ་ཐེད་འིབྲེལ་དེ་ཙོམ་མེད་རུང༌།  སི་ཏྲས་སི་

སྦགོ་གོ་ིགྲོསོ་འིཆེར་ལ་རྒྱ་གོཞུང་གོསི་བསམ་ཞིབི་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་

ཐེབས་མེད་པོའིི་ཚོིགོ་ཐེགོ་གོཙོང་གོཅོད་བྱུང་བར་བརྟེན།  རང་

བཞིནི་ནུས་མདེ་དུ་གྱུར། ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༠༢ ནས་འིབྲལེ་མལོ་བསྐྱར་

མཐུད་བྱེས་པོ་ནས་བཟུང་བདོ་རགིོས་ཡངོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ི

གོནས་བབ་ཁོ་ོན་བརྗེདོ་གོཞིརི་བཟུང་སྟ་ེགླིངེ་མལོ་བྱེས་འིབྲས་སུ་

རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིལངས་ཕྱོགོོས་ལ་བསམ་ཞིབི་ཀྱིསི་རང་ཕྱོགོོས་ནས་

མཁྲེགེོས་བཟུང་མ་བྱེས་པོར་དངསོ་དནོ་དང་བསྟུན་ཏེ།ེ  གུ་བཤང་

གོང་ཐུབ་བྱེས་ཚུལ་ལོ་དུས་སོ་སོའི་ིགོསུམ་དུས་གོསུང་འིཕྲིན་

སགོོས་སུ་གོསལ་བཤད་བྱེས་ཡདོ་པོ་བཞིནི། འིབྲལེ་མལོ་ཐེངེས་

བརྒྱད་པོའིི་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་མི་དམངས་སྤྱིི་མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་རྩི་

ཁྲེིམས་དང་རང་སྐྱོང་བཅའི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་འིགོོ་བོད་རིགོས་

ཡངོས་ལ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིརང་སྐྱངོ་ལགོ་བསྟར་ཡངོ་ཐེབས་

ཀྱི་ིབསམ་འིཆེར་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་སྤྲོད་ཡདོ་ཅིང༌།  ད་ེལ་རྒྱ་ཕྱོོགོས་
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ན་འིཁྱིོགོ་བཤད་བྱེས་པོ་རྣམས་གོསེད་གྲོོལ་སློད་འིདི་ལོ་འིབྲེལ་

མོལ་དགུ་བའིི་སྐབས་འིགྲོེལ་བརྗེོད་ཅིགོ་སྤྲོད་པོ་བཅས་ཡིགོ་ཆེ་

ད་ེདགོ་ད་ཆེ་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིམིགོ་ལམ་དུ་གྱུར་ཟནི། 

གོོང་སྨྲོས་རྣམས་གྲོོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྤྱིི་མོས་གྲོོས་ཆེོད་སྔ་རྗེེས་ཀྱིི་

འིབྲུ་དནོ་ལྟར། ངསོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་ཟལོ་མདེ་ཀྱིསི་འིབད་འིབུང་

བྱེེད་ཁུལ་ཡང༌།  བསམ་འིཆེར་དང་འིགྲོེལ་བརྗེོད་དེ་དགོ་གྲོོས་

ཚོོགོས་ནས་མོས་མཐུན་མ་བློངས་པོའིམ།  གྲོོས་ཚོོགོས་ལ་མ་

བསྟན་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་ཡནི་ཚུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་མནི་ཚུལ་

སོགོས་ཀྱིི་དོགོས་གླིེང་རིགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ་པོས། རྩི་

དནོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནད་དནོ་འིད་ིརགིོས་ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ་

མ་བྱུང་བར་མང་ཚོོགོས་སུ་ཐེེ་ཚོོམ་སྐྱེ་གོཞིིར་གོནས་པོས། ད་

རསེ་ཚོགོོས་དུས་འིདའིི་ིརངི་བགྲོ་ོགླིངེ་མཐེལི་ཕྱོནི་དང༌། ད་ེབཞིནི་

བཀའི་ཤགོ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚོབ་སྦྲེལེ་པོ།ོ གོཞིན་ཡང་འིབྲལེ་ཡདོ་

ཇ་ིའིསོ་རྣམས་ལ་ཉིན་ཞིབི་དགོོས་འིདྲེ་ིའིཁྲུན་ཆེདོ་བྱེས་ཏེ་ེགོསལ་

པོ་ོབཟ་ོདགོསོ།

འིབྱུང་འིགྱུར་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབསམ་འིཆེར་དང་མངནོ་

འིདདོ་གོསར་པོ་ཡདོ་ན་དའེི་ིསྦྱོརོ་དངསོ་རྗེསེ་གོསུམ་གྱི་ིལས་རམི་

གོསལ་སྟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བཅས་ཡདི་འིཇགོས་གྱིསི། 
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ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་སྐྱ་ེཕྲངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཤཱཀྱིའི་ིདགོ་ེསྦྱོངོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་བསྟན་

འིཛནི་རྒྱ་མཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༨ ལ་ཕུལ།། 
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༡ འིཁོདོ་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་

བཅུ་བཞི་ིཔོར་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲནི།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བཞིི་པོའིི་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ཐུན་མོང་

ལ། ཆེདེ་དནོ། ཀུན་གྱིསི་ཤསེ་གོསལ་ལྟར་ཡངོས་གྲོགོས་སུ་ཕྱོ་ི

ལའོི་ིགོངོ་གོ་ིབརྒྱ་ཕྲགོ་གོཉིསི་པོའི་ིནང་བདོ་རྒྱལ་ཐེགོོ་མ་གོཉིའི་ཁྲེ་ི

བཙོན་པོ་ོནས་དབུ་ཚུགོས་ཏེ་ེཕྱོ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་དགུ་པོའི་ིནང་མངའི་

བདགོ་ཁྲེ་ིརལ་པོ་ཅན་གྱི་ིབར་ལ་ོགྲོངས་ཆེགིོ་སྟངོ་བརྒལ་བའི་ིརངི་

བདོ་རྒྱལ་གོདུང་རབས་ཞི་ེགོཉིསི་ཀྱིསི་རམི་པོས་ཆེལོ་གོསུམ་བདོ་

ལྗོངོས་ཡངོས་ལ་མངའི་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ེཔུར་རྒྱལ་བདོ་ཅསེ་བྱེ་བ་

ཤར་གླིངི་དབུས་མའི་ིནང་དཔུང་སྟབོས་དང་མངའི་ཐེང་ཆེ་ེགྲོས་སུ་

གྱུར་ཏེེ་རྒྱ་ཧོར་བོད་གོསུམ་ཞིེས་འིདྲེ་མཚུངས་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་

ཁོབ་ཀྱིི་གྲོས་སུ་ཚུད་ཅིང༌། བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡིགོ་དང་བརྡེ་སྤྲོོད་རང་

བཙོན་པོ་འིབུར་དོད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོནས། 

སྤྱིི་ཚོོགོས་ཀྱིི་དཔོལ་ཡོན་གོང་ས་ནས་འིཕེགོས་ཡུལ་གོཉིིས་པོ་

ལྟ་བུར་གྱུར། ཕྱོི་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་དགུ་པོའིི་ནང་བོད་སིལ་བུར་ཐེོར་

བ་ནས་ཆེིགོ་བསྒྲིིལ་གྱིི་ནུས་པོ་ཉིམས་ཏེེ་ལུང་ཚོན་སོ་སོའི་ིསྒོེར་

བཙོན་ཙོམ་ལས་བོད་སྤྱིི་ལ་དབང་བའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཚོགོས་ཚུད་མ་

བྱུང་བའིི་ཐེོགོ ཕྱོི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་བཅུ་གོསུམ་པོའིི་འིགོོ་འིཛུགོས་

ནས་ཇིང་གོེ་སི་ཁཱན་གྱིི་ཧོར་དམགོ་འིགོོ་རྒྱ་ནགོ་ཙོམ་མ་ཟད་
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བོད་ཁོམས་ཡོངས་རྫོགོས་ཀྱིང་ཚུད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༢༦༠ ནང་འིགྲོོ་

མགོནོ་ཆེསོ་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོས་ཆེལོ་གོསུམ་ཡངོས་ལ་ཁྱིབ་པོའི་ི

སྲིདི་དབང་སློར་གོས་ོམཛད་ཀྱིང༌། རངི་པོརོ་མ་ཐེགོོས་པོར་མཐེའི་

མཚོམས་ཇ་ིབཞིནི་སྐྱངོ་མ་ཐུབ་ཁོར། ལ་ོ ༣༨༠ སྐརོ་གྱི་ིནང་ཕེགོ་

གྲུ་དང༌། རནི་སྤུངས། གོཙོང་པོ་བཅས་བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་སྐྱངོ་ལ་འིགྱུར་

བ་ཡང་ཡང་བྱུང་སྟེ་སོ་སོའི་ིརྒྱལ་སའིི་ཉིེ་འིདབས་ས་ཁུལ་ཙོམ་

ལས་བོད་ལྗོོངས་ཡོངས་ལ་ཁྲེིམས་དང་དབང་ལུང་གོིས་མ་ཁྱིབ་

ཅངི༌། ནང་ཁུལ་བད་ེགོཟར་མང་བས་བདོ་སྤྱིའིི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིནུས་

པོ་ཧ་ཅང་ཉིམས་དམས་སུ་གྱུར། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༦༤༢ ལརོ་༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིབདོ་གོཞུང་དགོའི་

ལྡན་ཕེོ་བྲང་དབུ་བརྙེེས་པོ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་

གྱིིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིིས་ཀའིི་དབུ་ཁྲེིད་གོནང་སྲིོལ་ཚུགོས་

ཤངི༌། བདོ་ཁྲེ་ིསྐརོ་བཅུ་གོསུམ་གྱི་ིཆེབ་སྲིདི་གོང་འིཚོམ་སྲི་བརྟན་

དང༌། རསི་མདེ་རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས། བདོ་འིབངས་རྣམས་རང་

དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིཚོ་ོབར་རོལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཞིིང༌། ༸རྒྱལ་བ་

སྐུ་ཕྲངེ་ན་རམི་གྱིསི་དགུང་ན་སནོ་མཚོམས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིམཛད་

ཁུར་རིམ་བཞིེས་མཛད་ལམ་ཆེགོས། ཕྱོི་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་བཅུ་དགུ་

པོའིི་མཇུགོ་དང་ཉིི་ཤུ་པོའིི་འིགོོ་ཙོམ་ནས་སྲིིད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལས་

དནོ་སྤྱི་ིདང༌། ཁྱིད་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའིི་ིནང་ཕྱོ་ིའིབྲལེ་ཇ་ིབཞིནི་མ་བྱུང་
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ཁོར། ༸རྒྱལ་མཆེགོོ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གོསུམ་པོས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིམངའི་

དབང་བཞིསེ་པོ་ནས་རངི་པོརོ་མ་སངོ་བར་འིགོལ་རྐྱེནེ་དབང་གོསི་

སགོོ་ཡུལ་དང༌། རྒྱ་ནགོ རྒྱ་གོར་བཅས་སུ་ཕེབེས་དགོསོ་བྱུང་སྟ་ེ

སློར་རྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་༸ཞིབས་སརོ་འིཁོདོ་བསྟུན་བདོ་ཀྱི་ིམངའི་དབང་

གོ་ིགོནས་བབ་བསྐྱར་ནན་གོསལ་བསྒྲིགོས་དང་འིབྲལེ་བར་སྐབས་

རྒྱལ་སྤྱིིའིི་གོནས་ཚུལ་གོཟགིོས་རྟོགོ་ཇི་བྱུང་བཞིིན་བོད་འིབངས་

བད་ེཐེབས་དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཕྲ་ཚུགོས་ཐེབས་སུ་དངེ་རབས་ཀྱི་ིསློབོ་

གོས་ོདང༌། ལམ་ལུགོས་ལགེོས་བཅསོ་སགོོས་ལ་ཐུགོས་བརྩིནོ་

གོནང་སྟེ་རླབས་ཆེེན་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་ནའིང༌། ཐུགོས་བཞིེད་

ཡོངས་རྫོགོས་ཇི་བཞིིན་མ་འིགྲུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆུ་སྤྲོེལ་ཞིལ་

གོདམས་ལས་དཔོགོོ་ནུས། ཕྱོགོོས་མཚུངས་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་

གོ་ིརྒྱལ་ཚོབ་དང་སྲི་ིཞུ་བ་ན་རམི་གྱིསི་ནརོ་འིཁྲུལ་དང་འིཐུས་ཤརོ་

སྣ་ཚོགོོས་བྱུང་ཡདོ་མདོ། མད་ོདནོ་བདོ་སྤྱིའིི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིམངའི་

དབང་མི་དམན་ཙོམ་ལོ་བཞིི་བརྒྱར་ཉིེ་བའིི་རིང་སྲི་བརྟན་འིཛིན་

སྐྱངོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡདོ།

ངོས་རང་༸རྒྱལ་བའིི་ཡང་སྲིིད་དུ་ངོས་འིཛིན་ཁྲེི་འིདོན་བྱུང་རྗེེས་

ཆུང་ངུའིི་དུས་ནས་འིབྱུང་འིགྱུར་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་

དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གོལ་ཆེེ་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མུས་

སུ། རང་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ལས་མ་སོན་ཞིིང༌། རྒྱལ་སྤྱིིའིི་ལམ་སྲིོལ་
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ལྟ་ཅི། བོད་རང་གོི་སྲིོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགོས་ཁོགོ་ཀྱིང་ཆེ་ཚོང་

རྒྱུས་མྱོོང་མེད་སྐབས་ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་ཁུར་སྔ་བསྣུར་

གྱིིས་མ་ལེན་མཐུ་མེད་བྱུང་སྐབས། གོནས་བབ་ཛ་དྲེགོ་དང་

རྐྱེེན་ངན་རྣམ་མང་རུ་འིཛིངས་སུ་ཡོད་ནའིང༌། བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་

ལམ་སྲིོལ་སྔར་ལམ་དེབ་གོསལ་ལྟ་བུ་མིན་པོར་གོནས་དུས་དང་

འིཚོམས་པོའིི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདུན་པོ་ཆེེ་བསྐྱེད་ཡོད་

ཁོོངས་ནས། བསྒྱུར་བཅོས་ཚོོགོས་པོ་གོསར་འིཛུགོས་སོགོས་

ཐེབས་ཤེས་རྣམ་གྲོངས་མི་ཉུང་བ་ཞིིགོ་བྱེས་རུང༌། ཕྱོི་ནང་གོི་

འིགོལ་རྐྱེེན་སྣ་ཚོོགོས་དབང་གོིས་འིདོད་བློོ་ཁོེངས་པོའིི་ལེགོས་

བཅོས་བྱེེད་མ་ཐུབ།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོི་ིཕྱོ་ིཟླ་ ༤ པོའི་ིནང་རྒྱ་གོར་དུ་བཙོན་བྱེལོ་ལ་

འིབྱེརོ་མ་ཐེགོ་མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་ལགོ་བསྟར་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་

ཆེ་ེཤསོ་གྲོས་སུ་བརྩིསི་ཏེ་ེབཀའི་བློནོ་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་ཆེ་བགོསོ་

གོསར་འིཛུགོས་དང༌། མང་ཚོོགོས་ཀྱིསི་འིསོ་འིདམེས་བྱེས་པོའི་ི

སྤྱི་ིའིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་སགོོས་རམི་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུའི་ིགྲོ་སྒྲིིགོ་བྱེདེ་

འིགོ་ོཚུགོས། 

རྒྱལ་ཁོབ་སུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་ཡུལ་མ་ིཡངོས་ནས་ཕྱོར་གྲུ་མཉིམ་

འིདེགོས་ཀྱིིས་འིགོན་ཁུར་བའིི་ཐེོགོ་ནས་གོནས་དུས་དང༌། མང་

ཚོོགོས་ཀྱིི་མངོན་འིདོད་ལ་བསྟུན་ནས་ཆེབ་སྲིིད་འིཛིན་སྐྱོང་མ་
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བྱེས་པོར། རྒྱུད་འིཛནི་ལྟ་བུའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་མ་ིགོཅགིོ་ལ་བློསོ་འིགོལེ་

གྱིསི་མང་ཚོགོོས་འིགོན་ཁུར་མདེ་པོར་བསྡེད་ན་རྒྱལ་ཁོབ་དང་མ་ི

རགིོས་སྲི་བརྟན་གོནས་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། ཡུལ་ལུང་གོ་ིཡར་རྒྱས་

ཚུལ་བཞིིན་ཡོང་མི་ཐུབ་པོ་དངོས་མཐེོང་ཁོར། མི་གོཅིགོ་དབང་

འིཛིན་གྱིི་ལམ་སྲིོལ་ནི་དུས་ཚོོད་ཡོལ་ཟིན་པོ་དང༌། དེང་རབས་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་ནང་ནས་གུ་ཡངས་མང་

གོཙོའོི་ིརངི་ལུགོས་བཟང་ཤསོ་ཡནི་པོ་བཅས་ལ་བརྟནེ་གོཞིན་གྱི་ི

ལད་མ་ོདང་མཛེས་ཆེོས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་

འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱིི་བདེ་དོན་རང་ལ་དམིགོས་ཏེེ་མང་གོཙོོའིི་ལམ་

སྲིོལ་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིིས་བསྒྱུར་བཅོས་ལགོ་ལེན་སྒོོ་དུ་མ་ནས་

བརྩིམས་ཏེེ། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་

ཚོགོོས་གོསར་འིཛུགོས་དང༌། ད་ེརྗེསེ་མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་

འིཆེར་ཟནི་གོསལ་བསྒྲིགོས། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ལརོ་བཅའི་ཁྲེམིས་

ཟནི་བྲསི་ཚོོགོས་ཆུང་ཆེདེ་བཙུགོས་དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས་གྲོངས་སྤེར་

གྱིསི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ལརོ་བཙོན་བྱེལོ་དུ་གོནས་རངི་ལགོ་བསྟར་

ཐུབ་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་བཅའི་ཁྲེིམས་སྐབས་བཅུ་གོཅིགོ་

པོའིི་སྤྱིི་འིཐུས་ལྷན་ཚོོགོས་ནས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཏེེ་ཁྲེིམས་

ཀྱིི་དབང་བསྒྱུར་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་དང༌། སྤྱིི་ལྷན་དབང་ལུང་

ལྡན་པོའི་ིཁྲེམིས་བཟ་ོལྷན་ཚོགོོས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པོ་སགོོས་བཙོན་

བྱེོལ་བའིི་གོནས་བབ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་མི་དམན་པོ་
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ཐེོན་ཡོད། ཕྱོི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བོད་མིའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་

བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོ་མང་ཚོགོོས་ནས་ཐེད་ཀར་འིསོ་འིདམེས་དགོསོ་

པོའི་ིལམ་སྟནོ་ལགོ་བསྟར་བྱེས་པོ་ནས་བཟུང་ངསོ་རང་རྒྱུན་ལྡན་

འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིལས་དནོ་ཐེགོོ་ཐེ་ེབྱུས་མ་ིདགོསོ་པོར་ཕྱོདེ་རྒས་ཡལོ་

ལྟ་བུས་འིཇིགོ་རྟེན་སྤྱིི་ཡོངས་ལ་སྨོན་པོའིི་བྱེེད་སྒོ་ོགོཞིན་གྱིི་ཐེགོོ་

དུས་ཚོདོ་ཇ་ེམང་གོཏེོང་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བློངས་པོ་ཡནི།

བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་སུ་བདོ་མའིི་ིཆེབ་སྲིདི་

ཀྱིི་རང་བཞིནི་ཆེོས་ལུགོས་རིས་མེད་དང༌། ཡུལ་མིའིི་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིབརྗེདོ་ཚོགིོ་བཀདོ་པོ་ད་ེཡང་མཐེར་ཐུགོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲེདི་

མཚོན་གོནས་རྗེསེ་འིབྲལེ་མ་ཡནི་པོར་འིསོ་བསྡུའི་ིལམ་ནས་ཡངོ་

རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དུ་ཕུགོས་དམིགོས་བཟུང་བ་ཞིིགོ་ཡནི།

མད་ོདོན་མང་གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་གྱིི་ང་ོབོའིམ་སྙིང་དོན་མཐེར་ཐུགོ་

ཆེབ་སྲིིད་དང་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་ལས་དོན་གོང་ཡང་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་

གོཅིགོ་ལ་བརྟེན་མི་དགོོས་པོར། མི་མང་གོི་ཆེེད་དུ་མི་མང་གོིས་

བདམས་པོའི་ིམ་ིམང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་རམི་པོས་མ་ིམང་གོ་ིའིགོན་ཁུར་

ཆེ་ཚོང་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་སྟབས། ད་ཆེ་རང་རའེི་ིམང་གོཙོའོི་ི

འིཕེེལ་རིམ་ཡོངས་སུ་རྫགོོས་པོའིི་ཆེེད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་

བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་ཁུར་མ་དགོསོ་པོར་མ་ིམང་གོསི་འིསོ་

འིདེམས་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་ཁྲེིད་སོ་སོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དབང་ལུང་



554
ཡངོས་རྫགོོས་འིགོན་ཁུར་བྱེདེ་དགོསོ་པོའིི་དུས་ལ་བབས་ཡདོ།

དེ་འིདྲེའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཉིེ་དུས་གོསར་བྱུང་ཞིིགོ་མིན་པོར་མང་

གོཙོོའིི་ལམ་སྲིོལ་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའིི་ལས་རིམ་འིགོོ་འིཛུགོས་བྱེེད་

སྐབས་ནས་ཡོད་ཀྱིང་ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་སྤྱིི་དང༌། ཁྱིད་པོར་

མང་ཚོགོོས་དང་འིསོ་འིདམེས་བྱེས་པོའི་ིའིཐུས་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིཤསེ་

འིཇནོ་དང༌། བསམ་སྤྱིདོ་མྱོངོ་གོམོས་བཅས་ཚོད་ལངོ་ཡངོ་རསེ་

ངང་སྒུགོ་བྱེས། 

མ་ིལ་ོབཞི་ིབརྒྱར་ཉི་ེབའི་ིརངི་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲངེ་ན་རམི་གྱིསི་དངསོ་

བརྒྱུད་ཅ་ིརགིོས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲེདི་པོའི་ིསྲིལོ་རྒྱུན་

ལ་གོོམས་ཤུགོས་ཆེེ་བའིི་བོད་མི་སྤྱིི་དང༌། ཁྱིད་པོར་གོཞིིས་

བཞུགོས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་མེད་པོའིི་བོད་

མའིི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་བསམ་བློརོ་འིཆེར་དཀའི་བའི་ི

སྔོན་གོོམས་བགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་དབང་གོིས་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིགོས་

མང་ཚོགོོས་ནས་འིཕྲལ་མར་ངསོ་ལནེ་ཡངོ་ཐེབས་དཀའི་བ་ཤསེ་

རྟགོོས་ཡདོ་པོ་ལྟར་འིདས་པོའི་ིལ་ོ ༥༠ ཙོམ་གྱི་ིརངི་གོཞིསི་བྱེསེ་

མང་ཚོོགོས་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོོ་རྟོགོས་དང༌། འིགོན་ཁུར་གྱིི་

སེམས་སྟོབས་གོོང་མཐེོར་སྤེེལ་ཐེབས་སྒོོ་དུ་མ་ནས་བྱེས་དང་

བྱེདེ་བཞིནི་པོ་དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ལརོ་གོསུམ་དུས་གོསུང་

འིཕྲནི་དུ་ “བདོ་འིཛིན་སྐྱངོ་བྱེདེ་པོའིི་གོ་ོསྐབས་བདོ་མ་ིཚོརོ་བྱུང་
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བའིི་ཉིིན་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་གོཞུང་ཇི་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་མིན་ནི་བོད་མི་

ཚོོས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་

པོའི་ིགོཞུང་གོ་ིསྲིལོ་ལུགོས་འིད་ིཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ངསེ་པོ་མདེ། 

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཐེགོ་གོཅོད་ནི་བོད་མི་མང་རང་གོིས་བྱེེད་

ངེས་ཡིན་ཞིིང༌། ལྷགོ་པོར་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྩིོན་བྱེས་

པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཡར་ཐེོན་ཅན་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་གྱིི་ནུས་ཤུགོས་

འིདནོ་ངསེ་ཡནི།” ཞིསེ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ ༡༩༨༨ ལའོི་ིགོསུམ་དུས་

གོསུང་འིཕྲནི་ནང་ “ངས་ད་ེསྔནོ་ནས་ཐེངེས་མང་ཤདོ་མྱོངོ་བ་ལྟར། 

ཏཱ་ལའིི་བློ་མའིི་ལམ་སྲིོལ་འིདི་ཡང་མུ་མཐུད་གོནས་དགོོས་མིན་

ནི་བོད་མི་མང་གོིས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་ངེས་ཡིན།” ཞིེས་དང༌། དེ་

བཞིིན་ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲོངས་ནས་བཟུང་

བཀའི་ཤགོ་དང༌། སྤྱི་ིའིཐུས། ལས་བསྡེམོས་ཚོོགོས་འིདུ་སོགོས་

སུ་ད་ཕྱོིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོ་ལྟ་བུར་བརྩིིས་ཏེེ་གོཞུང་

དང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁུར་དགོོས་ཞིེས་ཡང་

ཡང་བཤད་ཡོད། དེ་བཞིིན་སྤྱིི་འིཐུས་སྐབས་ ༡༣ པོའིི་ཚོོགོས་

གོཙོ་ོདང༌། སྐབས་དེའིི་ཁྲེིམས་ཞིིབ་པོ་ཆེེ་བ་བཅས་སྤྱིི་འིཐུས་

ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱིིས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་ཁྲེིམས་འིཆེར་ཁོགོ་གོི་ཐེོགོ་

ངསོ་ནས་མངི་རྟགོས་འིགོདོ་རྒྱུས་མཚོནོ་ཆེབ་སྲིདི་དང་འིཛནི་སྐྱངོ་

གོི་དབུ་ཁྲེིད་ཀྱིི་མཚོན་གོནས་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིི་བྱེེད་སྒོོ་དེ་རིགོས་

མདེ་པོ་བཟ་ོའིགོབ་བརྗེདོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། སྐབས་དརེ་རྒྱུ་མཚོན་རྣམ་
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མང་བགྲོངས་ཏེ་ེགོནས་སྐབས་ངང་འིཐེནེ་དགོསོ་པོའི་ིཨུ་ནན་བྱུང་

བ་ལྟར་ད་ེམུས་སུ་ལུས། ད་ེབཞིནི་སྔ་ལ་ོཕྱོ་ིཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༣༡ ཉིནི་

བོད་གོཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོོགོས་ཆེེན་ཐེེངས་དང་པོོའི་ིསྐབས་

སུའིང་ཞིིབ་ཕྲ་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར། ད་ཆེ་གོལ་ཆེེའིི་གོནད་

དནོ་འིད་ིཉིནི་འིགྱིངས་ཞིགོ་འིཕུལ་དུ་མ་བཞིགོ་པོར་ད་རསེ་གྲོསོ་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་དུས་འིདིའིི་ཐེོགོ་བཅའི་ཁྲེིམས་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་

པོའི་ིཁྲེམིས་སྒྲིགིོ་ཁོགོ་ལ་བསྐྱར་བཅསོ་དགོསོ་ངསེ་རྣམས་བསྐྱར་

བཅསོ་ཀྱིསི་ངསོ་ནས་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མའི་ིམཚོན་གོནས་རྗེསེ་འིབྲལེ་གྱི་ི

ཆེབ་སྲིིད་དང་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་བྱེེད་སྒོ་ོགོང་ཡང་མ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ།

སྐབས་འིདིར་ནན་བརྗེོད་བྱེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། བར་སྐབས་དེར་བཙོན་

བྱེོལ་བོད་མིའིི་སྡེོད་སྒོར་ཁོགོ་གོིས་མཚོོན་བོད་ཕྱོི་ནང་གོི་མང་

ཚོགོོས་དང༌། མ་ིསྒོརེ་མང་པོསོ་ལྷགོ་བསམ་ཟལོ་མདེ་ཀྱིསི་ངསོ་ལ་

སྔར་བཞིནི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་ཁུར་མུ་མཐུད་བྱེ་དགོསོ་ར་ེབསྐུལ་

བྱུང་ཡང༌། ངསོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དབང་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ི

འིགོན་ཁུར་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོའིམ། སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ། བདོ་

མའིི་ིབདནེ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་བློསོ་བཏེང་བ་ཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མ་ཡནི་

པོར་བདོ་མའིི་ིའིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཁོ་ོནའི་ིཆེདེ་དུ་དམགིོས་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐེའི་མ་གོསལ་བར་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་
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མིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་རྒྱུན་གོནས་ཐུབ་པོ་དང༌། བོད་མིའིི་དྲེང་

བདེན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་གོལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེེ་ཞིིང༌། ཅི་སྟེ་ད་དུང་ལ་ོབཅུ་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤས་མུ་མཐུད་གོནས་

དགོོས་པོ་བྱུང་ན་ངོས་ནས་འིགོ་ོཁྲེིད་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོའིི་དུས་ཤིགོ་

ངསེ་པོར་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ན་ིཚོང་མས་ཤསེ་གོསལ་དང༌། ད་ལྟ་ངསོ་

རང་བད་ེཐེང་ཡདོ་སྐབས་ནས་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིའིགོན་ཁུར་ཆེ་ཚོང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་བརྟནེ་མ་ིདགོསོ་པོར་

རང་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཡོང་རྒྱུའིི་གོོམས་གོཤིས་འིཇགོས་ཐེབས་

སུ། ལམ་སྲིོལ་འིདི་ད་ལྟ་ནས་ལགོ་བསྟར་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་ཚོེ་སེལ་ཐེབས་སུ་ངོས་ཀྱིིས་མཐུན་འིགྱུར་བྱེེད་ཐུབ། 

ད་ེམནི་འིད་ིམུར་ལུས་ཏེ་ེནམ་ཞིགིོ་གླི་ོབུར་ངསོ་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་མདེ་

པོའི་ིདུས་སྐབས་ཤར་ཚོ་ེཅ་ིབྱེ་གོཏེལོ་མདེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་

སྲིདི་པོས་ད་ེའིདྲེ་མ་ིཡངོ་ཆེདེ་ད་ལྟ་ནས་ངསེ་པོར་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ད་ེབདོ་མ་ིཡངོས་ཀྱི་ིགོལ་ཆེའེི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་ཏུ་གྱུར་

ཡདོ། ངསོ་རང་བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་མ་ིཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་

དང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དབར་ལས་སྨོོན་གྱིི་འིབྲེལ་བའིི་དབང་

གོསི་རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོགོོས་ཚོང་མའི་ིཡདི་ཆེསེ་བློ་ོགོཏེད་ཡདོ་པོ་ད་ེ

སྲིདི་དུ་ངསོ་ནས་བསྟན་སྲིདི་སྤྱི་ིདནོ་ཡལ་བར་འིདརོ་མ་ིསྲིདི་ཅངི༌། 

བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་སྒྲུབ་ཐེབས་དང༌། ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྒོ་ོམཐེའི་དགོ་

རྒྱུན་འིཁྱིངོས་ངསེ་པོར་བྱེདེ་རྒྱུར་ཚོང་མས་བློ་ོགོཡངེ་མ་ིདགོོས། 
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བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་དནོ་ཚོན་ ༣༡ པོའི་ིནང་སྡེ་ེསྲིདི་

ལྷན་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིསྔནོ་སྲིལོ་རྒྱུན་སྐྱངོ་ལྟ་

བུ་དང་བར་བརྒལ་གྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཙོམ་ལས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་

བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་ཏུ་

གྱུར་མདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལམ་བཅའི་ཁྲེམིས་བསྐྱར་བཅསོ་སྐབས་

བཅའི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིསྒྲིམོ་གོཞི་ིལ་འིགྱུར་བ་བཏེང་ནས་ཆེབ་སྲིདི་དང་

འིཛནི་སྐྱངོ་གོཉིསི་ཀའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིསི་འིསོ་འིདམེས་

བྱེས་པོའི་ིམ་ིསྣས་དུས་ཡུན་ངསེ་ཅན་དུ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་བསྐྲུན་ཏེ་ེ

བཅའི་ཁྲེམིས་ཡུལ་མའིི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིསྒྲིམོ་གོཞི་ིདང་མཐུན་པོ་ཞིགིོ་

ངསེ་པོར་བཟ་ོདགོསོ་ཤངི༌། དའེི་ིའིགོོ་རྗེསེ་འིབྲལེ་དནོ་ཚོན་གོཞིན་

དགོ་དང༌། ཁྲེིམས་སྒྲིིགོ་གོཞིན་ཁོགོ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེ་རྒྱུའིི་ཆེེད་

ཚོགོོས་ཆུང་ཟུར་འིཛུགོས་སམ་ལས་རམི་ཇ་ིདགོསོ་ཚོོགོས་དུས་

འིད་ིརང་དུ་གོཏེན་འིབབེས་ལགོ་བསྟར་ངསེ་པོར་དུ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་

རྒྱུ། ད་ེལྟར་བྱུང་མཚོམས་མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་འིཆེར་ཟནི་

དང་ཆེབ་སྲིིད་ལམ་སྟོན་སོགོས་ངོས་ཀྱིིས་སྤེེལ་བའིི་སྲིིད་དོན་གྱིི་

ཡགིོ་ཆེ་འིགོའི་ཤས་རང་བཞིནི་ནུས་མདེ་དུ་འིགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། དགོའི་

ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་བྱེང་ཡང་སྐབས་བསྟུན་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་

དགོསོ་ད་ེདནོ་ཡདི་འིཇགོས་འིཚོལ། གྲོསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྒོ་ོཁོགོ་

ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའི་ིསྨོནོ་འིདུན་བཅས་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མའི་ིསྐྱ་ེཕྲངེ་བཅུ་

བཞི་ིཔོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོོས་ཕྱོི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ 
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ཚོསེ་ ༡༡ དགོ་ེབར་བྲསི།།

པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚོིགོ

རྣམ་གྲོལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོརོ་ར་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིལོ་བའི་ིམཐེའི་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚོགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེོས་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབང་འིབྱེརོ་ཤགོོ །

ཅསེ་པོ་འིད་ིཡང་དངེ་དུས་ཡདི་སྲུབས་ཀྱིསི་རྒྱུད་བརླམས་པོའི་ིཀློ་ཀློའོི་ིསྡེགིོ་སྤྱིདོ་མ་ིབཟད་

པོས་གོངས་ལྗོངོས་ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིཞིངི་དུ་ཐུབ་པོའི་ིབསྟན་པོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཉིནི་མའོི་ིསྣང་བ་

ལྟར་འིབར་བ་ད་ེན་ིམངི་གོ་ིལྷགོ་མ་ཙོམ་དུ་ཉིམས་ཉིསེ་པོར་བྱེས། ཕྱོགོོས་དང་ཕྱོགོོས་ན་

རྡུལ་ཕྲན་མཚོནོ་ཆེ་སགོོས་གོདུགོ་པོའི་ིགོནདོ་འིཚོ་ེགྱི་གྱུའི་ིསྦྱོརོ་བ་ན་ིཉིནི་ར་ེབཞིནི་དུ་

དར་བ་སགོོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་ལྔ་བདའོི་ིརྒུད་ཚོགོོས་མཚོ་ོལྟར་བརྡེལོ་བ་འིད་ིདགོ་ལྷགོ་མདེ་

དུ་ཞི་ིཞིངི༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བདོ་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའི་ིམ་ེར་ོསློར་ཡང་སྔར་བཞིནི་གོསསོ་ཏེ་ེ

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིལྗོངོས་འིདརི་ཡང་ཐུབ་པོའི་ིབཞིདེ་དགོངོས་དྲེ་ིམ་མདེ་པོ་དར་རྒྱས་

སུ་འིཕེལེ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཡངས་པོའི་ིཁྱིནོ་ལ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་སྟནོ། རྣམ་འིདྲེནེ་



560
ཤཱཀྱི་སངེྒེའེི་ིརངི་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སགོོས་འིཕྲལ་ཡུན་ལགེོས་ཚོགོོས་དུ་མའི་ི

ཆེདེ་དུ་དམགིོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐེའི་རསི་མདེ་ཀྱི་ིགོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་

བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེགོོ་པོའི་ིདགོ་ེབསྔའོི་ིསྨོནོ་ཚོགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ིདགོ་ེསློངོ་ཆེསོ་

སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་ོབཟང་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།


