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མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཉེམས་

དམས་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་རང་ཚེ་ོསམེས་ཅན་སྐྱ་ེའིགྲེ་ོམཐོའི་

དགོ་ཀྱིང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བཀྲེེས་སྐོམ་མནར་གོཅོད་ཀྱིི་

སྡུགོ་བསྔལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལོ་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་མྱོོང་དགོོས་བྱུང་



2
བ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བར་ལམ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་

པོ་འིདི་གོཏེམ་བཟང་རེད། ཡོགོ་པོ་ོརེད། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོ

རྒྱུས་ནང་སྔར་ཕེན་བྱུང་མ་མྱོོང་བའིི་དུས་ཚེོད་གོཉེན་འིཕྲང་འིདི་

འིདྲེ་ཞིགིོ་འིགྲེམིས་པོའི་ིརངི་ལ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཕྱོ་ིནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ི

བོད་རིགོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྙིིང་

སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབླ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིམ་ིསུ་ཞིགིོ་

ཡོནི་ན་ཡོང་བསྔགོས་པོའི་ིཡུལ་ཞིགིོ་ལ་གོནས་ཐུབ་པོ་རདེ། འིད་ི

ན་ིང་ཚེའོི་ིརླབས་ཆེནེ་གྱི་ིབྱེས་འིབྲས་ཤིགིོ་རདེ། གོཙ་ོབ་ོབདོ་ནང་

ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་སྙིངི་སྟབོས་འིགྲེན་ཟླ་

བྲལ་བ་ད་ེལྟ་བུར་གོནས་ཐུབ་པོ་ནི་ཧི་ལས་པོ་རདེ།

དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེ་ོཡོིན་ན་ཡོང༌། བོད་

སྤྱོིའིི་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་བདེ་དོན་ལ་སྨོན་པོའིི་ལས་འིགུལ་སོ་སོའི་ི

སོ་སོའི་ིཐོབས་ཤིེས་ནུས་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་

གོསི་བརྩིམས་ཡོདོ། ད་ེལྟར་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེེས་ལ་ད་ཕེན་ལ་ོཉེ་ི

ཤུ་ཙམ་སངོ་རངི་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་བཙན་བྱེལོ་བ་འིདྲེ་

འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་ཙམ་ཞིགིོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ི

མ་ེར་ོསློར་གོསའོི་ིརྨང་གོཞི་ིགོདངི་རྒྱུའི་ིཐོགོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་ཡོདོ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ལ་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ཤིསེ་ཡོནོ་ཡོནི་

པོས་བདོ་མ་ིརགིོས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་པོའི་ིཐོགོོ་དངེ་དུས་



3
ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་པོ། མདརོ་ན། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིཤིསེ་ཡོནོ་གོཉེསི་ལྡན་

ཡོངོ་ཐོབས་ལ་འིབད་རྩིལོ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་བྱེས་

པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམཐོནོ་ཡོདོ།

ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབྱེངིས་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབ་གོཞིན་གྱི་ིསྐྱབོ་གོས་ོཁ་ོནར་

བརྟནེ་མ་ིདགོསོ་པོར་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ི

ཆེདེ་དུ་ས་ཞིངི་ས་ོནམ་གྱི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་དང༌། བཟ་ོལས་ཀྱི་ིགོཞིསི་

ཆེགོས། དེ་མིན་ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིིས་

ཆེགོས་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་ཆེིགོ་ཁྲིི་ལྷགོ་

ཙམ་ཡོོད་པོ་ཕེལ་ཆེེ་བ་རྣམས་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོ་ལ་དཔོགོས་

པོའི་ིཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ད་དུང་ཡོང་སྟོང་ཕྲགོ་

ཁ་ཤིས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབ་གོདངེ་འིཁལེ་མ་ཐུབ་པོར་ལུས་

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབྱེསེ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ།

ཁ༽ དངསོ་ཐོགོོ་བདནེ་འིཚེལོ་དང་། སྐུ་ཚེབ་ཚེོགོས་པོ།

ད་ལྟ་ཕེན་ང་རང་ཚེོའིི་བསྟན་སྲིིད་ལ་གོོད་ཆེགོ་བྱུང་བ་འིདི་དགོ་

ང་རང་ཚེ་ོསྤྱོི་མཐུན་གྱིི་བསོད་ནམས་དམན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་

བར་བརྟནེ་ཚེང་མས་བསདོ་ནམས་གོསགོོ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ ང་

ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་དམ་ཚེིགོ་མདུད་རྒྱ་

མི་ལྷོད་པོའིི་སྟེང་ནས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་བཞིིན་
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དཀར་ཆེགོདཀར་ཆེགོ

དཀར་ཆེགོ   Iདཀར་ཆེགོ   I

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་རྡོརོ་གོདན་དུ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་རྡོརོ་གོདན་དུ་

གོསར་འིབྱེརོ་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   1གོསར་འིབྱེརོ་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   1

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་བདོ་ནས་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་བདོ་ནས་

གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་མདུན། གོསུང་པོར་ཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིགོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་མདུན། གོསུང་པོར་ཐོོགོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།   14བཀའི་སློབོ།   14

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་རྡོརོ་གོདན་དུ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་རྡོརོ་གོདན་དུ་

བདོ་ནས་བཅར་འིབྱེརོ་རྣམས་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།   29བདོ་ནས་བཅར་འིབྱེརོ་རྣམས་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།   29

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་གོནས་མཆེོགོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་གོནས་མཆེོགོ་

རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་བདོ་ནས་ཆེདེ་དུ་བཅར་བའི་ིགོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་བདོ་ནས་ཆེདེ་དུ་བཅར་བའི་ིགོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་

བདུན་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   60བདུན་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   60
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གྱུར་རེད། བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་ཁ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་
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ནས་བཤིད་པོ་ཡོནི།

རྒྱ་མིས་མིང་བཅིངས་བཀྲེོལ་བཏེགོས་ནས་དོན་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་

འིཁྱེེར་ཡོོང་བ་ཡོིན་སྟབས་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་མྱོོང་འིདོད་མི་འིདུགོ 



7
༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་བདོ་ནས་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་བདོ་ནས་

གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   343གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   343

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་བདོ་ནས་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་བདོ་ནས་

གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   

349349

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་བདོ་ནས་འིབྱེརོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་བདོ་ནས་འིབྱེརོ་

བ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   བ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   

361361

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་འིབྲ་ིགུང་བྱེང་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་འིབྲ་ིགུང་བྱེང་

ཆུབ་གླིངི་གོ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་སྒོ་ོའིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིསྐབས་ལ་ཆུབ་གླིངི་གོ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་སྒོ་ོའིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིསྐབས་ལ་

དྭགོས་སོགོས་ཧིི་མ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་མ་ིདང༌། བདོ་ནས་གོསར་དྭགོས་སོགོས་ཧིི་མ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་མ་ིདང༌། བདོ་ནས་གོསར་

འིབྱེརོ་བ་བཅས་མ་ིགྲེངས་ལྔ་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་འིབྱེརོ་བ་བཅས་མ་ིགྲེངས་ལྔ་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།   369སློབོ།   369

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་བདོ་ནས་གོསར་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་བདོ་ནས་གོསར་

འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   426འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།   426

པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོ   447པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོ   447

རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་ཅེས་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་འིདི་

རྒྱ་མསི་བཟསོ་པོ་རདེ། བྱེམས་པོ་ོརྒྱ་མསི་བྱེས་ན་ཁྱེད་པོར་གོང་

ཡོང་མི་འིདུགོ ད་ཆེ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་སྐད་ལོགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

རྒྱགོ་དང་མ་ིརྒྱགོ་རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་རགོ་ལས་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་

རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བསམ་བླ་ོ

ཆེ་ེས་ནས་བཏེང་ན་འིགྲེགིོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་ལྐུགོ་

པོ་ཨུ་ཚུགོས་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་མེད་པོའིི་ཧིམ་ཤིེད་བྱེས་ན་སྔོན་

ཆེད་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རེད། ད་

ཆེ་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་དང་མི་ཆེགོས་ཟེར་བ་འིདི་

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་བསམ་བློ་དང་ལྡན་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་

བཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། དྲེང་བདནེ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ན། ང་

ཚེསོ་གོཤིསི་ཀ་སློོགོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་མདེ། གོཤིསི་ཀ་སློོགོ་འིདདོ་

མེད། ཚུར་དྲེང་བདེན་བྱེས་ན་ཕེར་དྲེང་བདེན་ལོས་བྱེེད། ཚུར་

དྲེང་བདེན་མིན་པོར་ཧིམ་པོ་བཤིད་ན་ཧིམ་པོའིི་འིགོོ་འིགྲེ་ོདགོོས་

དོན་མེད། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ལ་ང་ཚེོའིི་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་སྟངས་དང་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཡོནི།

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་དང༌། གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་

མང་པོ་ོཞིགིོ་རུབ་རུབ་བྱུང་བ་རདེ། ངསོ་ལ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

གོི་འིགོན་འིགོན་ཁུར་ཡོོད་སྟབས། ང་རང་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་
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འིདྲེ་ཡོནི་ཞིསེ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ངསོ་ནས་ཆེསོ་

བཤིད་བྱེདེ་ཞིརོ་དུ་ཆེབ་སྲིདི་འིཚེང་གོ་བརྒྱབ་པོ་ཡོནི། དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་བོད་མི་ཚེོས་ཤིེས་དགོོས་པོར་བརྟེན་བཤིད་པོ་ཡོིན། 

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོགོཉེནེ་འིཕྲད་ལ་ཡོངོ་མཁན་ཚེ་ོབདོ་ལ་ཕེར་ལགོོ་རྗེསེ་

ཚེང་མས་བདེན་པོས་གོཞུང་བསྲིངས་ཏེེ་མཐོའི་གོསལ་བ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་བྱེེད་མི་རུང༌། རྒྱ་མིར་

ཡོང་ཁོང་ཁྲིོ་དང་འིཁོན་འིཛིན་བྱེེད་མི་རུང༌། སྤྱོིར་བཏེང་བསམ་

བླ་ོཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང་ན། རྒྱ་མིས་ལགོ་པོར་མེ་མདའི་འིཁྱེེར་ཏེེ་

ང་ཚེོར་བཙན་དབང་བྱེདེ་པོ་འིདི་ཕུགོས་བསམ་དང༌། ཤིསེ་ཡོནོ་

རྩི་བ་ནས་མདེ་པོས་སྨྱོ་ོམཆེངོས་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིབྱེདེ་སྟངས་ཤིིགོ་

རདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་སྙིངི་རྗེ་ེབའི་ིཡུལ་རདེ། ང་རང་ཚེའོི་ི

ངསོ་ནས་ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་བཟང་པོ་ོབསྟན་ཅངི་། ངགོ་འིཇམ་པོ་ོ

བཤིད། གྲེགོོས་པོའོི་ིའིདུ་ཤིསེ་བཞིགོ་སྟ་ེམཐུན་གོཤིབི་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་རང་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབདནེ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགོ་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། རིམ་པོས་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་པོ་

ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། ཚེང་མས་ད་ེསམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ།

ང༽ མཐོངོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོབས་ཤིསེ་དང་། མ་མཐོངོ་བའི་ི

ཚེགོོས་གོསོགོ
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ང་རང་ཚེོས་མིགོ་གོིས་མཐོོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་དེ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་མིགོ་གོིས་མ་མཐོོང་བའིི་ཕྱོོགོས་ནས་ང་ཚེོས་བསོད་

ནམས་གོསོགོ་དགོོས། བསོད་ནམས་ལྡན་པོའིི་མི་ཡོི་བསམ་པོ་

རྣམས་ཀྱིང་འིགྲུབ། །ཅེས་གོསུངས་ཡོོད། བསོད་ནམས་མེད་

ན་ཐོབས་ཤིེས་ཟབ་པོོ་ཇི་ལྟར་བྱེས་ཀྱིང་ལམ་འིགྲེོ་མི་ཡོོང་བ་དེ་

འིདྲེ་ང་རང་ཚེོའིི་མཐོོང་ཆེོས་ལ་ཡོོད་པོ་ལྟར་རེད། བསོད་ནམས་

གོསོགོ་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་གོཙ་ོབོ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། དུས་

རྒྱུན་དུ་སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེས། དའེིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རང་ཚེརོ་དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིལས་འིབྲལེ་ཡོདོ་པོའི་ིའིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ལ་

གོསོལ་བ་བཏེབ། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་བཀའི་དྲེིན་

དང༌། ཡོནོ་ཏེན་དྲེན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་མ་ཎ་ིཡོགོ་པོ་ོབགྲེངས། དའེི་ིཐོགོོ་

ལ་སྐབས་བབས་དུས་བབས་སློོབ་དཔོོན་རིན་པོ་ོཆེེར་གོསོལ་བ་

འིདབེས་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ངོས་ནས་ཁ་ས་ཁ་ཉེིན་ལུང་བཏེོན་པོའིི་སློོབ་དཔོོན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་

གོསལོ་འིདབེས་ད་ེདང༌། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིཐུགོས་

རྗེེའིི་བྱེིན་རླབས་བསྐུལ་རྒྱུ་ཚེེ་རབས་རྗེེས་འིཛིན་གྱིི་སྨོོན་ལམ་དེ་

རགིོས་ཡོང་ཡོང་བཏེནོ་ཏེ་ེགོདུང་ཤུགོས་དྲེགོ་པོསོ་གོསལོ་བ་བཏེབ་

ན་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་མ་སྨོད་བསདོ་ནམས་ངསོ་

ནས་བརྩིམས་པོ་དེས་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་དཀར་ཕྱོོགོས་
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སྐྱངོ་བའི་ིལྷ་སྲུང་ད་ེདགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

འིདུགོ དངེ་སང་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ལ་ཤིདོ་

རྒྱུ་འིདུགོ་པོ་ལྟར། མཚེ་ོདང༌། མཚེེའུ་དེ་འིདྲེ་ནས་མཚེ་ོམཇལ་

འིདྲེ་མནི་བསྟན་པོ་དང་། ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་གོནས་ས་ད་ེའིདྲེར་

བར་ལམ་ཆུ་དང་། ཤིངི་སྐམ་ནས་ཉེམས་གུད་ཕྱོནི་པོ་ད་ེདགོ་དངེ་

སང་སྔར་བཞིནི་འིཕེལེ་རྒྱས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཁ་ཤིས་

ཀྱིསི་དངསོ་སུ་མཐོངོ་རགིོས་བྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་མ་སྨོད་བསདོ་

ནམས་བརྩིམས་པོའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་སྔར་བོད་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་

གོོང་མ་རྣམས་ཀྱིིས་བཀའི་བསྒོོས་གོཉེེར་གོཏེད། ལས་དང་སྨོོན་

ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་དཀར་ཕྱོགོོས་སྐྱངོ་བའི་ིསྲུང་མ་ཚེ་ོདབུ་

འིཕེང་བསྟདོ། མ་ིདང་འིདྲེ་བར་སྙིངི་སྟབོས་སམེས་ཤུགོས་གོསར་

དུ་སྐྱདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་རང་རང་ས་ོསའོི་ིནུས་པོ་ལ་དཔོགོས་

པོའིི་ཞིི་རྒྱས་དབང་དྲེགོ་གོི་འིཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིིན་

པོ་ཡོནི་པོས་མ་སྨོད་བསདོ་ནམས་ད་ེཡོང་ཡོང་བཏེནོ། དའེིི་ཐོོགོ་

ནས་སྨོནོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོབརྒྱབ་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱི་ིརདེ།

དེ་དགོ་ཆེོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཁས་ལེན་

མཁན་ཚེོའིི་བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་དང་ཁེ་ཕེན་

ཡོནི། ད་ེལྟར་མཐོངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། མཐོངོ་བའི་ིཡུལ་དུ་མ་

གྱུར་པོའི་ིཐོབས་ཤིསེ་གོཉེསི་ཀའི་ིསྟངེ་ནས་འིབད་རྩིལོ་མུ་མཐུད་
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བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི་ན་བདནེ་པོའི་ིམཐོའི་གོསལ་ནས་བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ི

ལྗོོངས་ལ་རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པོ་སློར་ཡོང་སྔར་བཞིིན་དར་ཐུབ་པོ་

དང༌། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་

པོའིི་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ཚེང་མས་

འིབད་རྩིལོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ བདོ་འིབངས་ཤི་ིརྐྱེནེ་དང་། བསྔ་ོསྨོནོ་རྗེསེ་འིཛནི།

ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དུས་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིཆེ་ིརྐྱེནེ་

བྱུང་ཡོདོ། ཁ་ཤིས་དམགོ་སར་ཤི་ིབ་དང༌། འིགོའི་ཤིས་རྡུང་རྡོེགོ་

འིཐོབ་འིཛིང་འིགོོ་ཏུ་ཤིི་བ། ཁ་ཤིས་མུ་གོེས་ཤིི་བ་རེད། ཁ་ཤིས་

སྡུགོ་བསྔལ་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་མ་བཟདོ་པོས་རང་ཤི་ིརྒྱགོ་དགོསོ་

བྱུང་ཡོདོ། ང་རང་ཚེའོི་ིའིདས་པོ་ོད་ེདགོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་གོནས་མཆེགོོ་

འིདིར་སྔ་ལ་ོཡོང་ངོས་ཀྱིིས་ཆེེད་དུ་གོཉེེར་ནས་སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ་

པོ་ཡོིན་ལ། ད་ལམ་ཡོང་ང་རང་ཚེོས་ཆེོས་ཉེན་བཤིད་བྱེས་པོའིི་

དགོ་ེབའི་ིརྩི་བ་འིདསི་སྤྱོརི་ཁམས་གོསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅན་ཉེམ་ཐོགོ་

ཐོམས་ཅད། ཡོང་སྒོསོ་ང་རང་ཚེརོ་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་འིབངས་

སམེས་ཅན་ད་ཕེན་རྐྱེནེ་ངན་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་དུས་མ་ཡོནི་

པོའི་ིའིཆེ་ིརྐྱེནེ་བྱུང་བའི་ིའིདས་པོ་ོད་ེརྣམས་དང༌། ད་ལྟ་འིཚེ་ོཞིངི་

གོནས་པོའིི་མི་མང་ལྟ་ོཆེས་ཀྱིི་བཅུད་མི་ལྡང་བ་དང༌། ངལ་རྩིོལ་
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གྱིི་འིགོོ་ནས་ལུས་ཟུངས་ཤིོར་ཏེེ་རྒས་གོཅོང་ཉེམ་ཐོགོ་ཆེགོས་

པོ། ལ་ོགོཞིནོ་ཡོནི་ཀྱིང་ཁ་ཡོ་ིས་ོབུད་པོ་དང༌། ལུས་པོ་ོརུས་པོར་

པོགོས་གོཡོགོོས་ལྟ་བུར་གྱུར་པོ། སྐྲ་ཟངི་གོདངོ་མདགོོ་ཉེམས་པོ། 

འིདས་གོསནོ་ད་ེདགོ་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་ང་རང་ཚེསོ་དགོ་ེབའི་ི

རྩི་བ་ཅ་ིབསགོས་པོ་འིད་ིདགོ་ཁངོ་ཚེའོི་ིཆེདེ་དུ་བསྔ་ོབ་དང༌། སྨོནོ་

ལམ་ཡོགོ་པོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ། ངསོ་ནས་ཀྱིང་སྨོནོ་ལམ་ད་ེལྟར་རྒྱགོ་

གོ་ིཡོནི། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཀྱིང་ད་ེདང་མཐུན་པོའི་ིསྨོནོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོ

བརྒྱབ་ན་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོ་ིརདེ།

ད་ལམ་འིདིར་གོནས་མཆེོགོ་ཁྱེད་པོར་ཅན་རྡོ་ོརྗེེ་གོདན་ལ་ཁ་ས་

ཕེན་ཆེད་ཉེ་ིམ་བཞིའིི་ིརངི་ཆེསོ་འིབྲལེ་བྱེས་པོ་དང༌། ད་ེརངི་ཉེནི་ལྔ་

པོ་སམེས་བསྐྱདེ་སྨོནོ་སམེས་དམ་བཅའི་ཅན་བཅས་ཚེང་མ་ཐོགོོ་

མཐོའི་བར་གོསུམ་དུ་དགོ་ེབ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ངསོ་རང་

ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། འིདརི་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེདེ་མཁན་ཚེང་མར་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡོནི། འིད་ིགོའི་ིགོནས་འིཛནི་དགོ་ེསློངོ་ལགོས་འིདརི་

སློེབས་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོང་ཅིའིི་ཐོོགོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོ་རདེ། ཁངོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་ེབཞིནི་འིདརི་

ཉེམས་གོསོ་ཞུ་མཁན་ཚེ་ོདང༌། ཞིལ་འིདེབས་ཕུལ་མཁན་ཚེང་

མས་བསདོ་ནམས་རླབས་པོ་ོཆེ་ེབསགོས་པོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡོནི། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ང་ཚེ་ོཡོང་ཡོང་མཉེམ་
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འིཛམོས་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། བསདོ་ནམས་རྒྱས་ན་བྱེ་བ་ལམ་འིགྲེ་ོཡོངོ་

གོི་རེད། ང་རང་ཚེ་ོབསོད་ནམས་འིཕེེལ་ཏེེ་བྱེ་བ་ལམ་འིགྲེོ་ཡོོང་

རྒྱུའི་ིའིགོ་ོཚུགོས་ཡོདོ། གོ་ལརེ་རམི་བཞིནི་བསམ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་

འིགྲུབ་ཡོོང་གོི་རེད། ཚེང་མ་བློ་བདེ་པོོ་དང་བགོ་ཕེེབས་པོོ་བྱེེད་

དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་མདུན། གོསུང་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་མདུན། གོསུང་

པོར་ཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།པོར་ཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞི་ིལམ་འིབྲས་གོསུམ་དང་། བདནེ་བཞིའིི་ིརྣམ་

གོཞིགོ

ང་རང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོཐོསོ་བྱུང་རྗེསེ་ངསོ་རང་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། དེང་སང་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡོངས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་

གོནས་ཚུལ་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་འིདུགོ དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོོ་

རེད། ཚེང་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་དད་ཞིེན་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོ་དང༌། རང་རགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ལྡགོོ་མདེ་ཡོདོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་རིང་ངོས་ནས་སྐད་འིཁོར་གྱིི་ནང་དུ་ཁྱེེད་རང་ཚེོར་འིཚེམས་

འིཕྲནི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོོད།

དང་པོརོ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྟནོ་པོ་བཀའི་དྲེནི་ཅན་ཤཱཀྱི་སངེྒེའེི་ིརྗེསེ་

འིབྲང་ཡོནི་སྟབས། སྟནོ་པོ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོའོི་ིམཚེན་སྔགོས་ཀྱི་ི

བཟླས་ལུང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་འིདི་རྣམ་

འིདྲེེན་སྟོང་གོི་ནང་ནས་པོདྨ་དཀར་པོ་ོལྟར་ཁྱེད་པོར་དུ་འིཕེགོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཞིིང་། ཁོང་གོི་ཆེོས་ཚུལ་ལ་གོཞིི་བདེན་པོ་གོཉེིས། 
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ལམ་ཐོབས་ཤིེས་གོཉེིས། འིབྲས་བུ་སྐུ་གོཉེིས་བཅས་གོཞིི་ལམ་

འིབྲས་གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་གོསུངས་ཡོདོ། གོཞི་ིབདནེ་པོ་གོཉེསི་

ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ད་ེལགེོས་པོ་ོཤིསེ་དགོསོ། རང་བཞིནི་སྟངོ་པོ་ཉེདི་

དང༌། སྣང་བ་རྟནེ་འིབྲལེ་མ་ིབསླུ་བ་ད་ེགོཉེསི་ཟུང་དུ་འིཇུགོ་པོའི་ི

སྣང་སྟངོ་ཟུང་འིཇུགོ་ད་ེགོཞི་ིཡོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི་པོ་རདེ།

གོཞི་ིརྩི་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཆེསོ་ཐོམས་ཅད་བརྟནེ་ནས་བཏེགོས་པོ་

དང་། རྟནེ་འིབྲལེ་བཟང་ངན་སྣ་ཚེགོོས་པོ་ཞིགིོ་འིབྱུང་བར་བརྟནེ། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་སྡུགོ་བསྔལ་བདེན་པོ་དང༌། 

ཀུན་འིབྱུང་བདནེ་པོ། འིགོགོོ་པོའི་ིབདནེ་པོ། ལམ་གྱི་ིབདནེ་པོ་ཞིསེ་

བདནེ་པོ་བཞིའིི་ིརྣམ་གོཞིགོ་གོསུངས་པོ་རདེ། ད་ེཡོང་ང་རང་ཚེའོི་ི

ཆེེ་བ་མི་ནས་ཆུང་བ་སྲིོགོ་ཆེགོས་གྲེོགོ་སྦུར་ཡོན་ཆེད་ཐོམས་

ཅད་བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་མཁན་ཤི་སྟགོ་

རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་ིའིདདོ་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་དང༌། འིདདོ་པོའི་ིབད་ེ

བ་ད་ེཡོང་རྒྱུ་མདེ་པོ་དང༌། མ་ིམཐུན་པོའི་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡོནི་

པོར་མཐུན་པོའི་ིརྒྱུ་ལས་ཡོངོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

ཐོགོོ་མར་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་སྡུགོ་བསྔལ་བདནེ་པོ་གོསུངས་

པོ་རེད། ང་རང་ཚེོས་མི་འིདོད་པོའིི་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་དགོ་ངོ་ཤིེས་

པོ་བྱེས་ཏེེ་དེ་ལྟ་བུའིི་མི་འིདོད་པོའིི་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་རྣམས་ཟློགོ་

ཐོབས་བྱེདེ་དགོསོ། ཟླགོོ་ཐོབས་བྱེདེ་པོ་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་རྩིད་
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བཅད་ནས་སྤེངོ་དགོསོ་པོར་བརྟནེ། གོཉེསི་པོ་ཀུན་འིབྱུང་བདནེ་པོ་

གོསུངས་ཤིངི་། ཀུན་འིབྱུང་བདནེ་པོ་ཞིསེ་པོ་ན་ིང་རང་ཚེའོི་ིསྡུགོ་

བསྔལ་འིགྲུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལས་དང་ཉེནོ་མངོས་པོ་གོཉེསི་ཡོནི་ལ། ད་ེ

ཡོང་ང་རང་ཚེསོ་སྲིོགོ་གོཅདོ་པོ་དང༌། མ་བྱེནི་ལནེ། འིདོད་པོས་

ལགོོ་པོར་གོཡོམེ་པོ། རྫུན། ཕྲ་མ། ཚེགིོ་རྩུབ། ངགོ་འིཁྱེལ་སྨྲ་བ། 

ལགོོ་ལྟ། གོནདོ་སམེས། གོནགོ་སམེས་བཅས་ལུས་ཀྱི་ིལས་རྣམ་

པོ་གོསུམ་དང་། ངགོ་གོ་ིརྣམ་པོ་བཞི།ི ཡོདི་ཀྱི་ིལས་གོསུམ་བཅས་

མ་ིདགོ་ེབཅུ་པོ་ོའིད་ིདགོ་ང་རང་ཚེརོ་སྡུགོ་བསྔལ་འིབྱུང་བའི་ིརྒྱུའི་ི

གོཙ་ོབ་ོཡོནི་པོས། མ་ིདགོ་ེབཅུ་ང་ོཤིསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེསྤེངོ་གོང་ཐུབ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་ིདགོ་ེབའི་ིལས་གོསགོོ་པོའི་ིརྒྱུ་ན་ིང་རང་ཚེའོི་ིསམེས་

རྒྱུད་མ་རུང་བ་མ་དུལ་བ། ཆེགོས་སྡེང་གོ་ིརྐྱེནེ་པོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིསམེས་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་དང༌། ཆེགོས་སྡེང་ན་ིཉེནོ་མངོས་

ཡོིན་པོས་ཉེོན་མོངས་ལ་ཉེེས་དམིགོས་སུ་བལྟས་ཏེེ་ཉེོན་མོངས་

ཀྱིི་གོཞིན་དབང་དུ་མི་འིགྲེོ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ང་རང་ཚེོས་སེམས་ཁོང་ཁྲིོ་ལངས་ཏེེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

གོནགོ་སམེས་གོནདོ་སམེས་ད་ེའིདྲེ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེན་ིཉེསེ་པོའི་ི

རྩི་བ་རདེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མཐུན་པོ་ོ

དང༌། སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། མགོནོ་མདེ་ཉེམ་ཐོགོ་རགིོས་
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ལ་འིཚེ་ོགོོས་དྲེགོ་པོ་ཚེོས་མགོ་ོའིདོན་འིཚེ་ོསྐྱོང་དང་རོགོས་རམ་

བྱེདེ་དགོསོ། མསི་མ་ིལ་རགོོས་རམ་མ་ིབྱེདེ་པོར་མསི་མ་ིལ་གོནདོ་

འིཚེེ་བྱེས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིགོལ་

བ་རེད། ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ལ་

ཕེན་པོའིི་སེམས་བཟང་པོོ་བསྐྱེད་ནས་ཕེན་ཚུན་རོགོས་རམ་

བྱེེད་དགོོས། གོལ་ཏེེ་རོགོས་རམ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ཡོང་གོནོད་པོ་

ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། འིདི་ནི་ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་དང་

གོཞི་ིརྩི་ལྟ་བུ་ཡོནི།

ཁ༽ དུགོ་གོསུམ་གྱི་ིདྲེ་ིམ་དང་། སྐུ་གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་

གོཞིགོ

ད་ེལྟར་ལུས་ངགོ་གོ་ིཉེསེ་སྤྱོདོ་ལས་ཀྱི་ིཀུན་འིབྱུང་ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེས་

སམེས་མ་དུལ་བ་དང༌། མ་ཞི་ིབ་ལས་བྱུང༌། སམེས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་ི

བ་ཉེོན་མོངས་པོའིི་དབང་གོིས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟར་ཉེོན་མོངས་

པོའིི་ཀུན་འིབྱུང་དང༌། ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུང་གོཉེིས་པོོ་འིདི་སྡུགོ་

བསྔལ་འིགྲུབ་བྱེེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་སྤེོང་དགོོས། དེ་ལྟ་བུའིི་སྡུགོ་

བསྔལ་འིགྲུབ་བྱེེད་ཀྱིི་རྒྱུ་དེ་དགོ་སྤེོང་ཐུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཡོོད་

དམ་ཞི་ེན། ཡོདོ། འིཁརོ་འིདས་སྣང་སྲིདི་ཀྱིསི་བསྡུས་པོའི་ིཆེསོ་

ཐོམས་ཅད་སམེས་ཀྱིསི་བཏེགོས་པོའི་ིསྒོ་ོནས་བྱུང་བ་ལས། འིཇགིོ་
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རྟནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོགོཞིན་ཞིགིོ་མདེ། འིཇགིོ་རྟནེ་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསི་

བཀདོ་པོ་མནི།

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིངི་ང་རང་ཚེའོི་ིསམེས་དུལ་དང་མ་དུལ་བའི་ིདབང་

གོསི་དགོ་མ་དགོ་གོ་ིསྣང་བ་འིད་ིདགོ་འིཆེར་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། སམེས་

མ་དུལ་བ་དེ་ཡོང་གླི་ོབུར་གྱིི་ཉེེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས། སེམས་

དང་འིབྲལ་མ་ིརུང་བ་ཞིགིོ་མནི། ཆེགོས་སྡེང་ལ་སགོོས་པོའི་ིཉེནོ་

མངོས་རྣམས་ཐོགོོ་མ་མདེ་པོ་ནས་སམེས་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལ་ཞུགོས་

པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཚེ་ེབྱེ་ཐོབས་མདེ་ཀྱིང༌ད་ེལྟར་མནི། དརེ་བརྟནེ་ཆེགོས་

སྡེང་རྨོངས་གོསུམ་གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ཉེོན་མོངས་པོ་ལ་གོཉེེན་པོོ་

བསྟནེ་ནས་སམེས་དང་བྲལ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཉེནོ་མངོས་

ཀྱི་ིདྲེ་ིམ་སམེས་དང་བྲལ་ཐུབ་པོའི་ིམཚེམས་ལ་སམེས་གོཙང་མ་

རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསམེས་རང་བཞིནི་

རྣམ་པོར་དགོ་པོ་གླི་ོབུར་གྱི་ིདྲེ་ིམ་མཐོའི་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིདབྱེངིས་སུ་

ཟད་པོ་ད་ེལ་འིགོོགོ་པོའི་ིབདནེ་པོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ།

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ཆེོས་སྐུ་དང་། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་ཞིེས་

གོསུམ་གོསུངས་པོ་ལྟར། སྐྱོན་གྱིི་རིགོས་མཐོའི་དགོ་གོཉེེན་པོོའི་ི

སྟོབས་ཀྱིིས་ཆེོས་ཀྱིི་དབྱེིངས་སུ་ཟད་པོའིི་གོནས་སྐབས་མཐོར་

ཐུགོ་པོ་འིད་ིལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྐུ་ཞིསེ་བྱེ་ཞིངི་། ད་ེན་ིང་ཚེའོི་ིཐོབོ་བྱེ་མཐོར་

ཐུགོ་པོ་དེ་ཡོིན་པོས་རང་དོན་ཆེོས་སྐུ་ཟེར། ཆེོས་ཀྱིི་སྐུ་དེ་ལས་
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གོཡོ་ོབ་མདེ་བཞིནི་དུ་དགོ་མ་དགོ་གོ་ིགོདུལ་བྱེའི་ིང་ོལ་སྤྲུལ་པོའི་ི

རལོ་པོ་སྣ་ཚེགོོས་ཤིར་ཡོངོ་བ་ད་ེལ་གོཞིན་དནོ་གོཟུགོས་སྐུ་ཟརེ་

བ་ཡོནི། ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོགོོ་བདནེ་ཐོབོ་པོའི་ིཐོབས་ཚུལ་ལ་ལམ་གྱི་ི

བདནེ་པོ་ཟརེ། ད་ེལྟར་འིཕེགོས་པོའི་ིལམ་གྱི་ིབདནེ་པོའི་ིས་ལམ་

གྱི་ིརྟགོོས་པོའི་ིཡོནོ་ཏེན་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བ་ལ། ཐོགོོ་མར་ང་རང་

ཚེ་ོསོ་སོའི་ིསྐྱེ་བོའི་ིགོནས་སྐབས་ཀྱིི་སེམས་མ་དུལ་བ་འིདི་ཕྲན་

བུའི་ིདུལ་དུ་བཏེང་ནས། སམེས་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིསི་གོམོ་པོ་རམི་

བགྲེདོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ལྟ་ང་རང་ཚེ་ོལས་དང་པོ་ོབའིི་སྐབས་འིདིར་རབ་ལ་དགོེ་ཚུལ་

སློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོ་བླངས། ཁྱེམི་པོ་ཡོནི་ནའིང་དགོ་ེབསྙིནེ་དང༌། མ་

མཐོར་སྐྱབས་གོསུམ་དགོེ་བསྙིེན་ལྟ་བུའིི་སྡེོམ་པོ་དང་ལྡན་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་ན། དེའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་ཟབ་པོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ཀྱིི་བསློབ་པོ་ཡོིན། ཚུལ་ཁྲིིམས་ཀྱིི་

བསློབ་པོ་གོང་ཡོང་རུང་བ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་སམེས་

དམགིོས་པོ་ལ་རྩི་ེགོཅགིོ་ཏུ་གོནས་པོའི་ིཏེངི་ང་ེའིཛནི་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་

བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཏེངི་ང་ེའིཛནི་གྱིསི་གྲེོགོས་བྱེས་པོའི་ིཐོོགོ་

ནས་གོཙ་ོབོ་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་བསློབ་པོ་ལ་སློོབ་དགོོས། དེ་ཡོང༌། 

ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིལམ་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིིས་

ཟནི་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཞི་ིལྷགོ་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིལམ་སྒོམོ་དགོསོ། དའེིི་
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ཐོོགོ་ལ་གོསང་སྔགོས་རྡོོ་རྗེེ་ཐོེགོ་པོའིི་ལམ་ཉེམས་ལེན་བྱེས་ན་

གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིནུས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། སྟབོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོོང་གོི་རེད། སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་

ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོམདརོ་བསྡུས་ན་འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་རདེ།

གོ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་དང་། མཚེན་སྔགོས་ཀྱི་ིབཟླས་

ལུང་།

དེ་ལྟ་བུའིི་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་པོའིི་སྒོ་ོནས་

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིམཚེན་སྔགོས་

འིདི་ཡོི་རྗེེས་ཟློས་བྱེ་དགོོས། ཨོཾ་ཾམུ་ནེ་མུ་ནེ་མཧཱ་མུ་ནེ་ཡོེ་སྭཱཧཱ། 

ལན་གོསུམ། སྟོན་པོའིི་མཚེན་སྔགོས་འིདི་ཡོགོ་པོོ་གོསོགོ་ཐུབ་ན་

ཕེན་ཡོནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེནས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཁ་བ་གོངས་ཅན་གྱི་ི

ལྷགོ་པོའི་ིལྷ་སྐལ་ན།ི རྒྱལ་ཀུན་སྙིངི་རྗེའེི་ིརང་གོཟུགོས་འིཕེགོས་

མཆེོགོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཡོིན་ཞིིང་། དེ་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་ན་

སམེས་རྒྱུད་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོབས་མ་ཚེད། ལྷགོ་པོར་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་

གོངས་ཅན་པོ་ཚེོར་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ལས་འིབྲེལ་ཡོོད་པོའིི་

དབང་གོསི་ཐུགོས་རྗེ་ེབྱེནི་རླབས་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ། 

དེས་ན། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་

ཡོནོ་ཏེན་དྲེན་བཞིནི་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོགིོ་དྲུགོ་གོ་ིརྗེསེ་ཟླསོ་མཛད་
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པོར་ཞུ། ཨོཾ་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨ་ེཧཱུཾ།ཾ ལན་གོསུམ། ད་ེནས་ང་རང་ཚེའོི་ིསློབོ་དཔོནོ་

རིན་པོོ་ཆེེར་གོསོལ་བ་འིདེབས་རྒྱུ་འིདི་དུས་བབས་ཀྱིི་གོནད་

འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ་པོས། སློབོ་དཔོནོ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐུགོས་

རྗེ་ེབཀའི་དྲེནི་དྲེན་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་དཔོནོ་གྱི་ིམཚེན་སྔགོས་འིད་ི

ཡོ་ིརྗེསེ་ཟླསོ་མཛདོ། ཨོཾ་ཾཨཱ་ཧཱུཾ་ཾབཛྲ་གུ་རུ་པོདྨ་སདིྡྷི་ིཧཱུཾ།ཾ ལམ་གོསུམ། 

དེ་ནས་འིཇམ་མགོོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིགོསོལ་འིདེབས་

དམིགོས་བརྩིེ་མ་འིདི་གོཙ་ོབོ་རིགོས་གོསུམ་མགོོན་པོོའི་ིགོསོལ་

འིདབེས་བྱེནི་རླབས་ཅན་ཡོནི་པོས་འིད་ིཡོ་ིརྗེསེ་ཟླསོ་མཛདོ།

དམིགོས་མདེ་བརྩི་ེབའི་ིགོཏེརེ་ཆེནེ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས། །

དྲེ་ིམདེ་མཁྱེནེ་པོའི་ིདབང་པོ་ོའིཇམ་པོའི་ིདབྱེངས། །

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འིཇམོས་མཛད་གོསང་བའི་ིབདགོ །

གོངས་ཅན་མཁས་པོའི་ིགོཙུགོ་རྒྱན་ཙངོ་ཁ་པོ། །

བླ་ོབཟང་གྲེགོས་པོའི་ིཞིབས་ལ་གོསལོ་བ་འིདབེས། །

ད་ེལྟར་ཆེསོ་འིབྲལེ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་སམེས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོཙ་ོབ་ོགོངོ་དུ་བཤིད་པོ་བཞིནི། སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་ཚུལ་རྣམས་ཡོགོ་པོོ་ཤིེས་པོར་

བྱེས། ཤིེས་པོའིི་དོན་རྣམས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཇི་

ཙམ་ཤིསེ་པོ་ད་ེཙམ་གྱིསི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་དང༌། ཟབ་

པོ་ཡོོང་གོི་རེད། དད་པོ་ཙམ་ལས་ཆེོས་ཀྱིི་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོམ་ཤིེས་
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ན། དེ་ཙམ་གྱིི་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཐོོན་མི་ཐུབ། ཆེོས་ཀྱིི་ཚུལ་ཡོགོ་

པོོ་ཤིེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཡོགོ་པོོ་ཤིེས་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་རང་གོིས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་ལ་ཤིོད་རྒྱུ་

གོང་ཅིར་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོོང་གོི་རེད། མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཆེོས་ཡོགོ་པོ་ོ

མ་ཤིེས་པོར་དད་པོ་ཁོ་ནའིི་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ན། མི་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་ཆེོས་

འིབགོ་ལ་གྱིོན་ཏེེ་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་མཁན་དེ་འིདྲེ་སྤྱོི་ཚེོགོས་

རྙོིང་པོའིི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོོད་ལ། དེང་སང་ཡོང་ཡོོད་མུས་ཤིེས་

གོསལ་རདེ། བཤུ་གོཞིགོོ་གོསི་འིཚེ་ོབ་བསྐྱལ་ན་ལགོོ་འིཚེ་ོཡོནི།

ལགོོ་པོའི་ིའིཚེ་ོབས་འིཚེ་ོམ་ིབྱེ། །

ཆེསོ་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབས་འིཚེརོ་བར་བྱེ། །

ཞིསེ་བཀའི་གོདམས་རནི་ཆེནེ་འིཕྲངེ་བའི་ིནང་གོསུངས་ཡོདོ། ཆེསོ་

འིབགོ་ལ་གྱིོན་ཏེེ་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་བ་ནི་བསྟན་པོར་རྨ་འིབྱེིན་

པོ་དང་། དམ་པོའིི་ཆེོས་དང་འིགོལ་བ། ཉེེས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཧི་ཅང་

ཐོབས་སྡུགོ་ཡོིན་པོས་དེ་འིདྲེར་མ་སོང་བ་བྱེེད་དགོོས། དེས་

ན་ཆེསོ་ཡོགོ་པོ་ོཤིསེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་ཕེན་སམེས་ཡོགོ་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས། ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། མཐུན་པོོ་བྱུང་ན་

སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ཡོིན་རུང༌། འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཡོིན་རུང༌། 

མདོར་ན་ཁྱེིམ་ཚེང་ནང་བཅས་པོ་མཐུན་པོོ་ཡོོང་བ་འིདི་ནི་བདེ་

སྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་རདེ། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་དང༌། ལུང་ཚེན་
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གྱི་ིཕྱོོགོས་རིས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་མཐོ་ོམནནོ་

ཕྲགོ་དོགོ་དང༌། སྡེ་ེཤིགོོ་དཔུང་སྒྲིིགོ་པོ་བཅས་བྱེས་ན། རང་ཉེདི་

སྐྱདི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ་ལ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་བགོ་ཕེབེས་ཡོངོ་གོ་ིམ་

རདེ། འིཐུས་ཤིརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། དརེ་བརྟནེ་བདོ་མ་ིཚེང་མ་མཐུན་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ སྐད་ཡོགིོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་

བསྟནེ།

ཡོང་དངེ་སང་གུ་ཡོངས་ཕྲན་བུ་ཐོབོ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་བགོ་ཡོངས་

རྣམ་གོཡོངེ་ཉེ་ིམ་གོང་འིཁྱེལོ་བྱེས་ན་ཕུགོས་ལ་གྱིངོ་རགོ་གོ་ིརདེ། 

ཚེང་མས་སྐབས་བབ་ཀྱིི་ལས་དོན་གོང་ཅིར་ཧུར་བརྩིོན་དང༌། 

སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ལྷགོ་པོར་བདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱིིས་བོད་ཡོིགོ་མ་ཤིེས་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་ང་ོཚེ་པོ་ོརེད། 

བོད་རིགོས་ཡོིན་ནོ་ཅོགོ་གོིས་རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་ཡོགོ་པོོ་ཤིེས་

དགོོས། རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་ཤིེས་པོ་ལ་རང་གོི་སྐད་ཡོིགོ་བརྒྱུད་

ནས་ཤིསེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི་སྟབས་བདོ་ཡོགིོ་ལ་སྦྱོངས་བརྩིནོ་དང༌། 

ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོི་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་ིནང་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་

དགོསོ། དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་
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ན། ནད་ན་ཚེ་མ་ིཡོངོ་བའི་ིསྔནོ་འིགོགོོ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་

གོ་ིརདེ། ནད་ན་ཚེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཟནི་ཚེར་ན་སྨོན་བཅསོ་བྱེས་

རུང་ལམ་སངེ་དྲེགོ་ཁགོ་པོ་ོདང་། དའེི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོསངོ་ཆེ་ེཞིངི་། ས་ོ

སོར་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་རེད། དང་པོོ་ནས་ནད་རིགོས་མ་ཡོོང་

སྔནོ་འིགོོགོ་གོ་ིགོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་ཐུབ་ན། འིགྲེ་ོ

སོང་གོཏེོང་མི་དགོོས་པོ། གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐོང་ཡོོང་རྒྱུར་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན། ཚེང་མས་འིཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ ཆེསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགོཞི་ིརྩི་དང་། རང་ཁ་རང་གོས།ོ

རྒྱ་གོར་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁགོ་ནང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མི་

གྲེངས་འིབུམ་གོཅགིོ་ཙམ་ཡོདོ། ང་རང་ཚེའོི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ཉེམས་པོ་ོསརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་རྒྱུན་འིཛནི་ཐུབ་པོའི་ི

དནོ་དུ་རསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ས་སྐྱ་དང་། བཀའི་བརྒྱུད། 

རྙོངི་མ། དགོ་ེལྡན། མདརོ་ན་བནོ་དང་བཅས་པོ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་

པོའིི་ཡུལ་དུ་ཆེེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པོར་གོཞིི་ཚུགོས་ཏེེ་གོནས་ཡོོད། 

ཚེང་མས་མཐུན་རྐྱེནེ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིབསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཐོསོ་

བསམ་བཤིད་སྒྲུབ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། དངེ་སང་

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རིགོས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ེསྔ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་མཐོངོ་
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ཐོསོ་མདེ་པོའི་ིཡུལ་ལུང་མང་པོའོི་ིནང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་དང༌། ཤིསེ་འིདདོ་བྱེས་

ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་དུས་རྟགོ་ཏུ་འིཚེ་ོ

བ་གོཞིན་ལ་བརྟནེ་ནས་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོར་རང་ཁ་རང་གོས་ོབྱེདེ་

རྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ། ས་ོནམ་དང༌། བཟ་ོལས། གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ། སྤྱོརི་བཏེང་བཤིད་ན་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་གོང་དུ་ཡོནི་ནའིང་མ་འིངོས་

པོའི་ིདུས་ཚེདོ་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིརབས་རྗེསེ་མ་རྣམས་ཤིནི་ཏུ་

གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེཡོང་ཤིསེ་ཡོནོ་ཚེད་ལངོས་

ཡོོད་མེད་ལ་རགོ་ལུས་ཡོོད། བོད་ལ་དེ་སྔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

དངོས་གོནས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། སྤྱོིར་བཏེང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་

ཡོོན་ཐོོགོ་ང་ཚེ་ོརྗེེས་ལུས་ཐོེབས་ཡོོད། དེང་སང་རྒྱ་གོར་ལུང་པོ་

གོཙ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་ཕྱོི་ཕྱོོགོས་སུ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚེོས་དེང་དུས་ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་ཡོར་རྒྱས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་ཡོོད་པོས། ཁྱེེད་

རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ འིདོར་མེད་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་། རྗེསེ་འིཛནི་སྐྱབས་འིཇུགོ
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དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་ཚེསོ་དངསོ་ཐོགོོ་བདནེ་འིཚེལོ་

དང༌། དངེ་རབས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིསྲིདི་བྱུས་བཏེངི༌ཞིངི་། ད་ེསྔ་

ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱེས་ཏེེ། དངོས་ཐོོགོ་བདེན་

འིཚེོལ་གྱིི་ལམ་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཁ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

ལགོ་ལེན་དོན་འིཁེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཚེང་མར་དགོོས་རྒྱུ་དེ་

རདེ། ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ངསོ་ནས་པོ་ེཅངི་གོཞུང་དང་འིབྲལེ་བ་

བྱེས་ཏེ་ེད་ཕེན་བདོ་དུ་ལྟ་སྐརོ་རམི་པོ་གོསུམ་གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་ཡོགོ་

པོ་ོབྱུང༌། བོད་ནང་དུ་དེ་སྔའིི་བོད་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་གྲེགོས་མ་མྱོོང་

བའིི་བསམ་བརྗེོད་ལས་འིདས་པོའིི་དངངས་སྐྲགོ་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡོང༌། བདོ་མ་ིཚེང་མ་ལྷགོ་བསམ་སྙིངི་སྟབོས་

ཞུམ་པོ་མདེ་པོར་གོནས་པོ་འིད་ིདངསོ་འིབྲལེ་ང་ོམཚེར་བའི་ིགོནས་

རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོདཀའི་ངལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ཚེང་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། 

ཡོང་སྒོསོ་རང་གོ་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་འིདརོ་མདེ་ལྷགོ་བསམ་བརྟན་

པོོར་གོནས་པོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་

ཧུར་སྐྱདེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རདེ།

ཉེེ་བའིི་ཆེར་པོེ་ཅིང་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་

ཕེན་ཚུན་བཀའི་མལོ་ཞུ་མུས་ཡོནི། ད་ལྟའི་ིཆེར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ི
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དབུ་ཁྲིདི་ཚེའོི་ིཕྱོགོ་ལས་གོནང་སྟངས་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་འིདུགོ རམི་

པོས་ང་རང་ཚེའོི་ིབདནེ་པོའི་ིམཐོའི་གོསལ་ཏེ་ེགོནས་ཚུལ་ཇ་ེབཟང་

ཇ་ེབཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ངསོ་རང་སྡེདོ་ས་

དཔོགོ་ཚེད་དུ་མས་ཆེོད་པོའིི་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་དུ་ཡོིན་

ན་ཡོང་ངསོ་ཀྱིསི་འིད་ིནས་སྨོནོ་ལམ་འིདབེས་རྒྱུ་དང༌། རྗེསེ་འིཛནི་

སྐྱབས་འིཇུགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དུས་སྐད་ཅགིོ་ཀྱིང་གོཡོལེ་བ་མདེ་པོར་བྱེས་

དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཡོིན། བླ་མ་དང་སློོབ་མའིི་དབར་དད་པོ་དང་

དམ་ཚེིགོ་གོཙང་མ་ཡོོད་ཕྱོིན་བྱེིན་རླབས་དང་ཐུགོས་རྗེེ་ལ་རྒྱང་

རངི་ཐུང་མདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོགྱིསི།

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ནས། བདགོ་ཉེདི་བདགོ་གོ་ིམགོནོ་

ཡོནི། །ཞིསེ་རང་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་ལགེོས་ཉེསེ་ཇ་ིཡོངོ་རང་གོ་ིལགོ་ཏུ་

ཡོདོ་པོར་གོསུངས་པོ་ལས། གོཞིན་ཡོང༌།

ཐུབ་རྣམས་སྡེིགོ་པོ་ཆུ་ཡོསི་མི་འིཁྲུ་ཞིངི༌། །

འིགྲེ་ོབའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ཕྱོགོ་གོསི་མ་ིསལེ་ལ། །

ཉེདི་ཀྱི་ིརྟོགོས་པོ་གོཞིན་ལ་སྤེ་ོམནི་ཏེ།ེ །

ཆེསོ་ཉེདི་བདནེ་པོ་བསྟན་པོས་གྲེལོ་བར་འིགྱུར། །

ང་རང་ཚེའོི་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ིརྩི་བ་རང་གོ་ིལགོ་ཏུ་ཡོདོ་པོས། རང་ཉེདི་

ཀྱིིས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་སྡེིགོ་སྤེོང་དགོེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྤེང་བླངས་མ་



28
འིཆེོལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། འིདི་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོ

ཚེང་མའི་ིབླ་ོལ་བཅངས་ཏེ་ེབླ་ོབད་ེཔོ་ོགྱིསི། ངསོ་ནས་རྟགོ་ཏུ་སྨོནོ་

ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་

རྡོརོ་གོདན་དུ་བདོ་ནས་བཅར་འིབྱེོར་རྣམས་ལ་རྡོརོ་གོདན་དུ་བདོ་ནས་བཅར་འིབྱེོར་རྣམས་ལ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ།

དེ་རིང་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། བར་

སྐབས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བ་རདེ། ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་ར་ེགོཉེསི་

སངོ་བའི་ིབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་དངེ་སྐབས་ཀྱི་ིདུས་ཚེདོ་འིད་ིགོནས་

ཚུལ་སྡུགོ་ཤིོས་དང༌། ཁགོ་ཤིོས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚེ་ོགོཞིན་

ཡུལ་དུ་སྡེདོ་མཁན་བདོ་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་དང༌། 

མའིི་ིལུང་པོ་རྒྱུས་མདེ་སར་བསྡེད་ནས་ཐོབ་གོསར་གོཞིསི་གོསར་

བྱེས་ཏེ་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ས་ོསའོི་ིའིཚེ་ོབ་འིགྲེགིོས་ཐོབས་དང༌། 

གོཉེིས་ནས་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ། དེ་བཞིིན་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་གོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་རནི་

ཐོང་བྲལ་བ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་ན་བྱེེད་རིན་ཆེོགོ་པོ་དང༌། བདགོ་པོ་ོ

བརྒྱབ་ན་རྒྱགོ་རནི་ཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གོཞི་ིམདེ་སར་
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གོསར་དུ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་སྐབས་ང་ཚེོར་དཀའི་ངལ་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོདོ།

ཁྱེདེ་ཚེ་ོརང་གོ་ིལུང་པོར་སྡེདོ་མཁན་ཚེརོ་ད་ེབས་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེབ་

བྱུང་ཡོདོ། སྡེདོ་ས་རང་གོ་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། དགྲེ་བའོི་ི

ལགོ་འིགོོ་ཏུ་ཡོོད་སྟབས། ཁ་ནས་གོསར་བརྗེེ་དང༌། ཡོར་རྒྱས་

ཟརེ་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བཤིད་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་

བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་རྫོགོོས་པོགོས་པོ་བཤུས་པོ་ལས་གོཞིན་

གོང་ཡོང་མདེ། འིགྲེ་ོལམ་གོསར་པོ་བཟསོ་པོ་དང༌། སྨོན་ཁང་དང་

སློབོ་གྲྭ་གོསར་པོ་བཙུགོས་པོ། ཐོནོ་སྐྱདེ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ། བཟ་ོ

གྲྭ་བཙུགོས་པོ། གོཏེེར་ཁ་སྔོགོ་འིདོན་སོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་

ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་དགོ་གོི་ཁེ་བཟང་ཟ་མཁན་དང༌། འིདོད་པོ་ཁེངས་

པོའི་ིབདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་མཁན་ན་ིརྒྱ་མ་ིཡོནི་ཅངི་། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་ལ་

འིདོད་པོ་ཁེངས་པོའིི་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བོད་པོ་རང་ལ་ཕེན་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མདེ།

དསེ་མ་ཚེད་བདོ་ལ་སྡེདོ་མཁན་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོམདརོ་ན་རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་ལེགོས་ཉེེས་ཀྱིིས་རང་གོི་སྲིོགོ་ལ་ཉེེན་ཁ་ཡོོད་པོའིི་ཛ་དྲེགོ་

དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེའིི་འིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚེ་ོལུང་པོ་རྒྱུས་མེད་

སའིི་ནང་བསྡེད་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། རང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་འིཛུགོས་



31
སྐྲུན་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི་ན་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། 

གོཉེསི་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིའིབྲས་བུ་རྣམས་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོར་སྡེོད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གོནས་ཚུལ་ཕྱོོགོས་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོོས་སྟབས་དཀའི་ངལ་གྱི་ི

གོནས་ཚུལ་རྙོོགོ་དྲེ་ཚེ་པོོ་ཡོོད། དོན་སྙིིང་ད་ལྟ་ང་ཚེོའིི་མི་ཐོོགོ་

འིདའིི་ིབདོ་མ་ིགོཞིསི་བྱེསེ་ཡོངོས་རྫོགོོས་ང་ོཐོགོོ་དུས་ཚེདོ་ཁགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོམྱོངས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། འིགོ་ོ

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་བཟུང་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོགོོ་འིདརི་གོཞིསི་བྱེསེ་

ཚེང་མར་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་བདོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་མ་ིརགིོས་

གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོཡོདོ། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་པོ་ནས་ད་ཕེན་མ་ིལ་ོ

སུམ་ཅུ་བརྒལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོོད་ཀྱིང༌། དའེིི་རངི་ལ་བདོ་པོ་ཚེང་མས་

དངོས་གོནས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རང་གོི་མི་རིགོས་ཀྱིི་

བདེ་དོན་དང༌། རང་གོི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་

ལ་ཞིེན་ཤི་ཚེ་བྱེས། རང་གོི་མི་རིགོས་རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་ཏེེ་

སམེས་ཤུགོས་སྐྱདེ་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ།

རྒྱ་མའིི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་མརི་བཙན་དབང་ཤིདོ་པོ་དང༌། མནར་གོཅདོ་

གོཏེངོ་བ་སགོོས་ཕྱོ་ིནང་ཐོབས་ཤིསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་

ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་ཞིསེ་ལགོོས་སུ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིནགོ་བསུབ་གོཏེངོ་བའི་ི
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དནོ་དུ་འིབད་རྩིལོ་མཐོའི་སྐརོ་ར་ིསྐརོ་རྣམ་པོ་མང་པོའོི་ིསྒོ་ོནས་བྱེས་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་བསྡེམོས་བྱེས་ཏེ་ེབཤིད་ན། གོང་ལྟར་ཚེང་མ་

ཕེམ་ཉེསེ་ལ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་པོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་

ཙམ་ཡོང་མི་ལྷགོ་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ཇི་ཙམ་བཏེང་བ་དང༌། 

ཐོབས་ཤིསེ་ཇ་ིཙམ་བྱེས་པོ་ད་ེཙམ་གྱིསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོ

ཇེ་བརྟན་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་དང་བོད་པོ་ཐོ་དད་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོ

མངོན་གོསལ་ཇེ་དོད་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་འིདས་པོའིི་ལ་ོདགོ་རིང་བོད་པོའིི་

རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བར་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་

ཀྱི་ིཤི་ཞིནེ་དང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཛུགོས་རྒྱུར་ཞུམ་པོ་

མདེ་པོ་དང༌། འིགྱུར་བ་མདེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་སྒྲིལི་ནས་བསྡེད་

ན། བདནེ་པོའི་ིམཐོའི་ཏེན་ཏེན་གོསལ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ།

ཁ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། རྒྱ་གོཞུང་ལ་ཡོདི་

ཆེསེ།

བར་ལམ་ཉེེ་བའིི་ཆེ་ལ། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་

པོར། རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁ་ོརང་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲད་ཡོདོ། དཔོལ་འིབྱེརོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། ཤིསེ་

ཡོནོ་གྱི་ིསྐརོ་སགོོས་ལ་ཁ་ནས་ཡོར་རྒྱས་དང༌། གོམོ་པོ་སྔནོ་སྤེསོ་
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ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

དཀའི་ངལ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སོ་སོའི་ིལྟ་བ་

དང༌། གྲུབ་མཐོའི་དང་མཐུན་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་སྟངས་དང༌། ནུབ་ཕྱོགོོས་

རྒྱབ་ཁབ་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་སྟངས་ལ་མིགོ་དཔོེ་

བལྟས་ཏེ་ེསྒྱུར་བཅསོ་མ་བཏེང་རང་བཏེང་ཆེགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

གྱི་ིའིགོོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡོང་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ།

གོནས་ཚུལ་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་

ལ་ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིའིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ད་ལྟའི་ིཆེར་རྒྱ་

ནགོ་ནང་གོི་རྒྱ་མི་རྣམས་སྲིིད་གོཞུང་གོི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་

དང༌། ལྟ་བ་འིཁྱེེར་སྟངས། ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་བཅས་ལ་ཡོིད་

ཆེསེ་བརླགོས་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་རདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

མསི་ལ་ོནས་ལ་ོསྦྲལེ་ཏེ་ེདཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་ནང་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་ཀྱིང་མ་ིགྲེནོ་དང་རྒྱུ་གྲེནོ་རྣམས་ཆུའི་ིནང་རྡོ་ོགོཡུགོས་

པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ངལ་རྩིོལ་གོདུགོ་རྩུབ་མྱོངས་པོ་སྡུགོ་གྱིོང་ལས། 

གྲུབ་འིབྲས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པོར་བརྟེན། རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེ་ོཡོང་ཡོིད་

ཆེསེ་བརླགོས་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ཨོཾ་མ་ིར་ིཁ་དང༌། ཁ་ེཎ་ཌ་གོཉེསི་

བསྡེམོས་ན་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཁྲི་ིགོཅགིོ་ཟནི་མ་ཟནི་ཙམ་
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ཞིིགོ་ཡོོད། སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ནས་འིགོའི་ཤིས་ངོས་དང་

ཐོད་ཀར་ཐུགོ་སྟ་ེསྐད་ཆེ་བཤིད་མྱོངོ་བ་དང༌། འིགོའི་ཤིས་ཡོ་ིགོའེི་ི

ཐོགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱུང༌། རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ད་ེདགོ་གོསི་ང་ཚེ་ོརྒྱུ་

ནགོ་གོཞུང་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་མདེ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་རྒྱ་མརི་མགོ་ོའིཁརོ་

རྒྱུ་མདེ་ཅསེ་ངསོ་ལ་ཤིདོ་མཁན་བྱུང༌།

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མ་ིད་ེདགོ་གོསི་གོསང་བའི་ིཐོགོོ་ནས་དངེ་སང་ཚེགོས་

པོར་ཆུང་ཆུང་བཏེནོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང༌། རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་

དངངས་སྐྲགོ་དང༌། ཞིདེ་སྣང༌། དམ་པོསོ་དམ་བཅངིས་བཅས་ཀྱི་ི

ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་རང་རང་གོ་ིབཟའི་ཟླ་བུ་ཕྲུགོ་ལའིང་ཡོདི་

ཆེསེ་བརླགོས་པོ་དང༌། རང་གོསི་རང་ལའིང་ཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་

པོ། ད་ེའིདྲེའི་ིདཀའི་ངལ་འིགོོ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་ནང་

གོ་ིགོཞིནོ་ནུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོཞུང་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་པོ་བཅས་

ཀྱི་ིསྐརོ་ཐོནོ་ཡོོང་གོ་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། བར་ལམ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིརྒྱ་

ནགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིནང་ཁུལ་ཕེན་ཚུན་ལ་

དགོོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་དང༌། ཞིདེ་སྣང་ཡོདོ་པོ། ཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་

ནས་སྐད་ཆེ་ཤིོད་མི་ནུས་པོ་བྱེེད་མཁན་དེ་དགོ་གོིས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

མི་ཐུགོ་སྐབས་གླིོ་སྙིིང་བྲང་གོསུམ་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཞིེད་སྣང་བྱེས་ནས་

སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ཡོདོ། 
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དངེ་སང་ཏེང་མའིི་ིནང་ལ་དགོ་ཐོརེ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། 

ཤིིན་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོདང༌། རྙོོགོ་དྲེ་ཚེ་པོ་ོརེད། མི་ཟེར་བ་འིདི་རང་གོི་

བསམ་བློའི་ིནང་འིདོད་པོ་ཚེིམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློའི་ིནང་

ནས་གོཡོ་ོའིགུལ་ཐོབེས་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན། ཕྱོ་ིནས་བཙན་པོ་ོདབང་

ཡོདོ་བྱེས་ཏེ་ེལས་ཀ་གོཙང་མ་དང༌། ནུས་པོ་ཐོནོ་པོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཤིནི་

ཏུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནགོ་ནང་རམི་པོས་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་

མནི་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རྣམས་ནས་སམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་ད་ཕེན་ནང་བཞིིན་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་བརྟན་

པོ་ོབཟུང་ནས་བསྡེད་ན། རམི་པོས་མཐོའི་གོསལ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ།

གོ༽ སྔནོ་གྱི་ིའིཐུས་ཤིརོ་དང་། བཙན་འིཛུལ་གྱིི་དཀའི་

ངལ།

བར་ལམ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོད་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོགོོ་གོངོ་མ་ཚེའོི་ིཐོགོོ་

ནརོ་འིཁྲུལ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། མ་ིཐོགོོ་གོངོ་མའི་ིདུས་ལ་ལས་ཀའི་ིགོ་ོ

སྐབས་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛནི་མ་ཐུབ་པོར་ཆུད་ཟསོ་ལ་ཕྱོནི་ནས་འིཐུས་

ཤིརོ་ཆེནེ་པོ་ོབཏེང་འིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་དངསོ་རྗེནེ་རྗེནེ་རྟགོོས་མཁན་ཉུང་

ཉུང་ཆེགོས་ཤིངི་། བདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྐབས་རྒྱ་མསི་འིགྲེལེ་བཤིད་

བརྒྱབ་པོ་ལྟར། སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོ་གོནས་སྟངས་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། 
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རྗེསེ་ལུས་ཡོནི་པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེས། རྩི་བ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་

ལ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཀྱིསི་གོཉེའི་གོནནོ་བྱེས་པོ་དང༌། ཐུབ་ཚེདོ་བཏེང་བ་

ད་ེམ་འིསོ་མ་འིཚེམ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ནའིང༌། བརྗེདོ་སྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་

རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཤིགིོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་ཆེདེ་བཅངིས་བཀྲེལོ་

བཏེང་ལུགོས་བརྗེདོ་པོ་འིདརི་མ་ིཚེསོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིརྒྱུ་

མཚེན་ཡོདོ་པོར་མཐོངོ་གོ་ིཡོདོ།

འིནོ་ཀྱིང་བར་སྐབས་བོད་ནང་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་འིགྲེ་ོམཁན་གོང་

འིཚེམ་བྱུང་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་

སྔར་དང་མི་འིདྲེ་བར་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་འིཛམ་གླིིང་གོིས་ཤིེས་

རྟོགོས་ཡོོང་བའིི་སྐབས་ལ་གོཞིི་ནས་བོད་ལ་རྒྱ་མི་སློེབས་ནས་

བཟུང་ཕེན་ཐོགོོས་བྱུང་མདེ་པོ་དང༌། བདོ་ལ་རྒྱ་མསི་དྲེནི་འིཇགོས་

བྱེས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དེང་སང་

གོཞིི་ནས་ཤིེས་རྟོགོས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཏེེ་

བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་མི་ས་

ཡོ་དྲུགོ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཧི་ཅང་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་

རྩི་བ་ནས་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་དང༌། བློ་གོཏེད་མི་བྱེེད་མཁན་

ཤི་སྟགོ་ཡོནི། བདོ་མ་ིཉུང་ཤིས་ཤིགིོ་གོསི་རྒྱ་མརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་
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ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། འིགོའི་ཤིས་ནི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཀྱིི་

མདེ་པོ་དང༌། འིགོའི་ཤིས་ན་ིབསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་ནས་འིཕྲལ་

སེལ་རང་ལ་མིང་གོོ་ས་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེས་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་བྱུང་

སངོ་བསམ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། སྙིངི་རྗེ།ེ གོང་ལྟར་བདོ་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་དངོས་གོནས་རང་བསམ་བླ་ོམཁྲིེགོས་པོ་ོ

དང༌། རྒྱ་མ་ིལ་བླ་ོགོཏེད་མ་ིབྱེདེ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོདོ་པོར་

བརྟནེ། རྒྱ་མའིི་ིཐོོགོ་ནས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ཕྱོ་ིརྒྱར་སྤེམ་

རྫུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ང་ོཐོགོོ་ནང་དནོ་གྱི་ིཆེ་ནས་ད་ཕེན་སྲིདི་བྱུས་

བཟུང་བ་དེ་རྣམས་ལ་གྲུབ་འིབྲས་མ་བྱུང་སྟབས། ད་དུང་ཡོང་

ཐོགོ་ཆེདོ་གོཙང་མ་བྱེདེ་པོའི་ིཐོབས་ལམ་མ་རྙོདེ་པོར་བསྡེད་ཡོདོ།

རིམ་བཞིིན་ཕྱོིའིི་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

རྟགོོས་མཁན་དང༌། བདནེ་རྒྱབ་མང་དུ་ཕྱོིན། རྒྱ་མ་ིརང་གོ་ིངསོ་

ནས་ཀྱིང་ད་ཕེན་བཙན་པོོས་གོནོན་གོཅིགོ་བྱེས་པོ་ཕེམ་ཉེེས་

བྱུང་སྟངས་ད་ཆེ་འིཇམ་འིདུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་མ་ིཇ་ིཙམ་ལྐུགོ་

པོ་ཡོནི་ནའིང་ད་ཕེན་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུའི་ིརངི་སྦར་བཙརི་མ་བཏེང་

ཙམ་བྱེདེ་མཁན་ཞིགིོ་གོསི་གླི་ོབུར་དུ་ཁ་ལ་བྱེ་ེམ་ཀ་ར་སྟརེ་བ་འིད་ི

ལ་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོདང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཤིསེ་

མཁན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཤིནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་

ཀྱིང་དཀའི་ངལ་འིད་ིསལེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི་ཅངི་། མང་རུང་ཉུང་རུང་
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བདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེདནོ་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ི

རྩིདོ་རྙོགོོ་འིད་ིསལེ་དགོསོ་པོ་ལས། རང་དགོར་འིཇགོོ་ཐོབས་མདེ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། ལམ་སངེ་ང་རང་ཚེའོི་ིའིདདོ་དནོ་ཡོངོས་སུ་འིགྲུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཁགོ་པོ་ོཡོནི་ན་ཡོང༌། གོམོ་པོ་རམི་བགྲེདོ་ཀྱིསི་གོནས་ཚུལ་

རིམ་བཞིིན་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚེ་ོའིདིར་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་ད་ཕེན་གོང་ཡོོང་ཅི་

ཡོངོ་གོ་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་ཡོདོ་ལ། མ་འིངོས་པོ་ལ་ཡོང་ད་ེབཞིནི་

བྱེདེ་རྒྱུ་བདོ་སྤྱོའིི་ིདནོ་དགོ་རདེ།

ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་དགོསོ་དནོ་བདོ་ལུང་པོའི་ི

དོན་ལ་ཡོོང་བ་དང༌། ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་ལ་

བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིའིཚེ་ོབ་རང་ཁ་རང་

གོས་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིདནོ་ལ་གོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

གོཙ་ོཆེ་ེམ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིརབས་རྣམས་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་

ཡོདོ་ལ། བདོ་རང་གོ་ིབསམ་བླ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་དུ་ང་ཚེ་ོ

སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་དང༌། དེ་མཚུངས་མ་འིངོས་

པོར་བསྟན་པོའི་ིམ་ེར་ོགོས་ོབའི་ིདནོ་ལ་དགོནོ་ཁགོ་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚེང་

ཁགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེསོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་ཡོདོ། ད་ེ

རྣམས་ཀྱིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་དམགིོས་ནས་བྱེས་པོ་ཡོནི། ད་དུང་

ཡོང་ང་ཚེ་ོའིདིར་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཕྱོོགོས་
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གོང་ས་ནས་ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་ང་

ཚེོའིི་ལས་འིགོན་རེད། ང་ཚེོས་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། གོཙ་ོ

ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་

སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོོས།

ང༽ རྒྱ་བདོ་ཐོ་དད་དང་། ཁྱེམི་མཚེསེ་རྒྱལ་ཁབ།

རྩི་བའི་ིརྒྱ་དང་བདོ་ཟརེ་བ་འིད་ིཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི། རྒྱ་མ་ིདང་བདོ་

པོ་གོཉེིས་ཐུང་མོང་དུ་འིཇུགོ་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་བོད་སྐད་ནང་དུ་མེད་

ལ། རྒྱ་སྐད་ནང་དུའིང་མེད། ཕྱོིས་སུ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ི

ཐོོགོ་ནས་ཀྲུང་གོོ་ཟེར་བའིི་ཚེིགོ་འིདི་བོད་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཉེིས་

ཀར་འིཇུགོ་གོི་ཡོོད་ཅེས་རྒྱ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་བཤིད་པོ་ལས། ངོ་

ཐོོགོ་ཀྲུང་གོོ་ཟེར་བའིི་ཚེིགོ་འིདི་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀར་འིཇུགོ་པོ་

ཞིིགོ་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་གྲེགོས་ལ་མེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་

ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་སྟབས། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྲུང་

གོ་ོཟེར་བ་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀར་ཁྱེབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་

ནས་བརྗེདོ་ཡོངོ་བ་རདེ།

དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་པོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ི

མ་ིརགིོས་དང༌། སྐད་ཡོགིོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ང་ཚེའོི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་

རྒྱལ་ཁབ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་ཀྱིི་ལྷོ་ཕྱོོགོས་ལ་རྒྱ་
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གོར་དང༌། ཤིར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ བྱེང་ཕྱོགོོས་ལ་ཧིརོ་ཡུལ། ནུབ་

ཕྱོགོོས་ལ་བལ་པོ་ོདང༌། ཏེ་ཟགིོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའི་ིམངི་ད་ེདགོ་ང་ཚེའོི་ི

བོད་སྐད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་འིགོོ་ཚུགོས་ཏེེ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དུས་ནས་

ཆེགོས་ཡོདོ། མངི་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་ཤིར་གྱི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་ལ་རྒྱ་

ནགོ་ཟེར་བ་ལས། ཀྲུང་གོ་ོཟེར་བ་ཞིིགོ་བོད་སྐད་ཀྱིི་ནང་ལ་མེད། 

ཀྲུང་གོོ་ཟེར་བ་འིདི་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་བོད་སྐད་ཀྱིི་ནང་ལ་ལྷད་

ལྟ་བུ་བཅུགོ ད་ེལ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་བདོ་ཀྲུང་གོའོི་ིཁངོས་རདེ་

ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། མངི་སྤེམ་པོ་ོལྟ་བུ་ཤིདོ་སྐབས་རང་རྒྱལ་དང༌། མསེ་

རྒྱལ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚེང་མར་འིཇུགོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁོངས་རེད་ཟེར་བ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེོས་

ཀྱིང་ཤིོད་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། བོད་བོད་དང་། རྒྱ་ནགོ་རྒྱ་ནགོ་རེད། 

རྒྱ་སྐད་རྒྱ་སྐད་དང་། བདོ་སྐད་བདོ་སྐད་རདེ། རྒྱ་མ་ིདང་བོད་པོ་

ནི་ཐོ་དད་ས་ོས་ོརདེ།

གོང་ལྟར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་རྒྱ་ཐོ་དད་ཡོིན་པོའིི་རྒྱུ་

མཚེན་གྱིིས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའིི་

མིང་ཞིིགོ་བཏེགོས་དགོོས་བྱུང་ཡོོད། བོད་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་དེར་

ཡོང་ཐོོན་མི་ས་ཾབྷོ་ོཊས་བཟོས་པོའིི་བོད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་གྱུར་དུ་སྤྱོོད་

པོའི་ིབདོ་རགིོས་ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱེདེ་དུ་འིཇུགོ་གོ་ིམདེ། 

གོང་ལྟར་མ་ིརགིོས་དུམ་བུར་བགོསོ། མ་ིརགིོས་ཁ་བྲལ་ལ་བཏེང་
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ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱེེད་པོ་དེ་སྔར་མི་སེར་སྤེེལ་ཡུལ་རིང་ལུགོས་

ཟརེ་བ་ད་ེདགོ་གོ་ིབྱེདེ་སྟངས་རདེ། བཙན་རྒྱལ་གྱིསི་རྒྱ་སྐྱདེ་བྱེདེ་

སྐབས་རྒྱ་སྐྱདེ་བྱེདེ་སའི་ིཡུལ་ད་ེཁ་བྲལ་ལ་བཏེང་ན་སྟབོས་ཤུགོས་

ཉེམས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། སྟབོས་ཤུགོས་ཉེམས་པོའི་ིསྐབས་ལ་བཙན་

འིཛུལ་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མསི་ད་ེརང་ལགོ་ལནེ་བསྟར་

གྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་མ་ཁ་ེས་ིདང༌། ལ་ིཉེནི་རངི་ལུགོས་

ཀྱིི་བསམ་བློ་དངོས་འིབྲེལ་བཏེང་ན་སྐད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་པོ་དང༌། 

གོོམས་གོཤིིས་གོཅིགོ་པོའིི་མི་རིགོས་རྣམས་ཆེེད་གོཉེེར་ཆེིགོ་

སྒྲིལི་བཟ་ོདགོསོ་པོ་མ་ཁ་ེས་ིདང་ལ་ིཉེནི་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཡོནི་

ན་ཡོང༌། རྒྱ་མསི་ད་ེལས་ལྡགོོ་སྟ་ེབདོ་པོ་ཁ་བྲལ་མུ་མཐུད་གོཏེངོ་

གོ་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཟརེ་བ་གོཅགིོ་བཏེགོས། 

མཚེ་ོསྔནོ་ཟརེ་བ་ཟུར་དུ་གོཅགིོ་བཞིགོ ཀན་སུའུ་ཁངོས་དང༌། ཟནི་

ཁྲིོན་ཁོངས། ཡུན་ནན་ཁོངས་དུམ་བུ་རེ་ཁ་བྲལ་ལ་བཏེང་ཡོོད། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཁ་བྲལ་སྔར་ཡོང་བཏེང་

ཡོོད་ལ། དེང་སང་ཡོང་གོཏེོང་མུས་མེད། གོང་ལྟར་དོན་ང་ོམའིི་

ཐོོགོ་རྒྱ་བོད་མི་རིགོས་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་སྟབས་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོོངས་ཟེར་བའིི་མིང་བཏེགོས་པོ་རེད། བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་

པོ་ཡོིན་ན་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའིི་མིང་དེ་བཏེགོས་དགོོས་དོན་མེད། 

རང་སྐྱོང་ཟེར་བའིི་མིང་དེ་བཏེགོས་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་བོད་ཀྱིི་ལས་

དནོ་བདོ་པོས་བྱེདེ་དགོོས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་མདེ།
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ང་ཚེོའི་ིལྷ་ས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཁམས་ཁུལ་དང༌། ཨོཾ་མད་ོཁུལ་གྱི་ི

རང་སྐྱོང་ཆེེ་ཆུང་སྣ་ཚེོགོས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ལྟོས་དང༌། 

འིགོ་ོཁྲིིད་བྱེེད་མཁན་དང༌། དོན་གྱིི་དབང་ཆེ་འིཛིན་མཁན་དེ་རྒྱ་

མི་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ལས་བོད་པོ་མེད། སྔོན་མ་རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་

མ་ཐོགོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་རིགོས་ལས་བྱེདེ་གོས་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

དུས་ཚེོད་མ་བྱུང་བར་ཆེ་བཞིགོ ད་ཆེ་བོད་ལ་རྒྱ་མི་སློེབས་ནས་

མ་ིལ་ོསུམ་ཅུ་སྐརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། མ་ིགོཅགིོ་གོསར་དུ་སྐྱསེ་ནས་ཕྲུ་

གུའི་ིཕེ་མ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ལ། སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ི

དུས་ཚེདོ་ལསོ་ཡོངོ་དགོསོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་མསི་བདོ་མརི་སློབོ་སྦྱོངོ་ཇ་ི

བཞིནི་སྤྲོད་མདེ། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ལ་རྒྱ་མསི་འིགོ་ོཁྲིདི་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོདོ།

གོང་ལྟར་མིང་རང་སྐྱོང་བཏེགོས་ཡོོད་ནའིང༌། དབང་ཆེ་རྒྱ་མིའིི་

ལགོ་པོར་ཟིན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་གོསོ་

སྐྱོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོསོ་སྐྱོང་བྱེས་པོའིི་བོད་

རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་དེ་རྣམས་ཙགོ་ཙིགོ་གོི་ལས་ཀ་བསྐུལ་ས་

ཡོིན་པོ་ལས། ངོ་ཐོོགོ་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་དོན་ཞིིགོ་ཡོིན་

ན་རྒྱ་མིས་ཁ་མ་གྲེགོ་བར་དུ་བོད་པོས་སྐད་ཆེ་ཤིོད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། 

ད་ལྟ་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་མིང་ཙམ་མ་གོཏེོགོས། ངོ་ཐོོགོ་ལགོ་ལེན་

གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རང་སྐྱོང་ལགོ་ལེན་བསྟར་གྱིི་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚེ་ོ
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རང་གོ་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེཡོང་

རྒྱ་མརི་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་སྟ་ེའིཛངི་དགོསོ་ཟརེ་བ་མནི། ས་ོསའོི་ིམ་ི

རགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་ད་ེབརྩིནོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ི

རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་དེ་བཟུང་དགོོས། སོ་སོའི་ིསྐད་ཡོིགོ་ལ་དང་

དདོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ རགིོ་གོཞུང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། བདོ་ཁམས་གོཅིགོ་

གྱུར།

སྔར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིནང་མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་

ཆེནེ་པོ་ོམ་བྱེས་པོ་དསེ་འིཐུས་ཤིརོ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་

དགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚེང་ཁགོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཚེརོ་སློབོ་གྲྭའི་ིམངི་བཏེགོས་

མདེ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརགིོ་གོནས་ཆེ་ེབ་

དང༌། རགིོ་གོནས་ཆུང་བའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ས་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་དབང་

སྒྱུར་བྱེས་རྗེསེ་དགོནོ་པོའི་ིནང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་སའི་ིགོ་ོསྐབས་རྩི་བ་

ནས་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཚེར་དུས་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱ་མིས་ཁུངས་འིཁྱེོལ་ལ་མ་འིཁྱེོལ་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་

གོང་འིཚེམ་བཙུགོས་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་བདོ་པོ་ལ་ོན་གོཞིནོ་

པོ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ཕྲན་བུའིི་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡོངས་ཡོོང་དུས་རྩིེད་མོར་
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མགོ་ོགོཡོེང་བྱེེད་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། རང་དགོར་

བགོ་མདེ་འིཁྱེམས་མྱུལ་སགོོས་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་ཡོགོ་པོ་ོམནི། 

བྱེ་སྤྱོོད་དེ་དགོ་གོིས་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ལ་གྱིོང་ཕེགོོ་རྒྱུའིི་གོནས་

ཚུལ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་ཚེང་མས་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་ས་ོ

སོའི་ིཤིེས་ཡོོན་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་

ལ་ད་ོསྣང་གོསི་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་ཙམ་ལས་མདེ་པོ་དང༌། ལུང་པོ་ས་རྒྱ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོནི་སྟབས། སྡེདོ་ས་ཕེན་ཚུན་རྒྱང་ཐོགོ་ཆེདོ་ནས་གོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་འིབྲལེ་བ་ཉུང་ཉུང་ཡོནི་པོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་

ད་ེསྔ་འིཐུས་ཤིརོ་བྱུང་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་

དབུས་ཁུལ་ལ་མགོ་ོའིཁརོ་ནས་བསྡེད་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སྟདོ་ཁུལ་

དང་མད་ོསྨོད་ཁུལ། ད་ེབཞིནི་ཁམས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་འིབྲ་ིཆུ་ཤིར་ནུབ་

དང༌། ཁམས་ལྷ་ོབྱེང་སགོོས་ལ་ས་ོསའོི་ིསྡེ་ེསྒོརོ་ད་ེགོར་མགོ་ོའིཁརོ་

ནས་སྡེདོ་པོ་ལས། བདོ་སྡེ་ེགོཞིན་དགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མ་མཐོངོ་བ་

ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ང་ཚེ་ོབོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་བོད་མི་

རགིོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོནི། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། འིཕེགོས་

པོ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེན་པོ་ོལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་ནས་མ་ཎི་འིདྲེེན་མཁན་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡོིན་པོ་དང༌། འིཇིགོ་རྟེན་གོཤིིས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་སྐད་ཡོིགོ་གོཅགིོ་གྱུར་དང༌། རྩིམ་པོ་ཟ་མཁན་གྱི་ིམ་ི
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རགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་མ་ིདང༌། བདོ་ས་

དུམ་བུར་བགོསོ་ཏེ་ེམངི་འིདྲེ་མནི་གོང་ཞིགིོ་བཏེགོས་ཀྱིང༌། ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་བདོ་རགིོས་ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་

བསམ་པོའི་ིའིདུ་ཤིསེ་འིཛནི་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོར་ཡོདོ་མཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་

བ་ཆེགོས་པོའི་ིཉེནི་དང་པོ་ོད་ེནས་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་བདོ་རགིོས་གོཅགིོ་

གྱུར་གྱིི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་བོད་པོ་ཟེར་བའིི་མིང་ཚེིགོ་གོཅིགོ་གོི་

འིགོོ་ལ་ཚེང་མ་མཉེམ་དུ་བསྡེད་པོ་ལས། འིདི་ཁམས་པོ་རེད། 

འིདི་དབུས་གོཙང་གོི་མི་རེད། ཁོ་ཨོཾ་མདོ་རེད་ཟེར་ནས་དབྱེེ་བ་

ནམ་ཡོང་ཕྱོེ་མེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་རིགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་འིདུ་

ཤིེས་བཞིགོ་ནས་སྐྱིད་ན་ཡོང་གོཅིགོ སྡུགོ་ན་ཡོང་གོཅིགོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོདོ། བདོ་རགིོས་ཚེང་མ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེ་ེ

ཤིསོ་རདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་དུམ་བུ་མང་པོ་ོཕྲལ་ནས་བདོ་ཟརེ་ན་

དབུས་གོཙང་གོ་ིས་ཁུལ་གོཅགིོ་པུར་གོ་ོསྟ་ེམད་ོསྟདོ་སྨོད་ཟུར་དུ་

བཏེང་ན། ངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཨོཾ་མད་ོནས་ཡོངོ་བ་རདེ། མད་ོ

སྨོད་ནས་ཡོོང་བ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཨོཾ་མདོ་ཡོིན་པོ་

ལས་བོད་པོ་མ་ཡོིན་པོ་ཆེགོས་པོ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་བོད་པོ་

རྩི་བ་ཁ་བྲལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ།

ཆེ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་སྤྱོདོ་དང་། ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ།
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བོད་ཁ་བ་གོངས་ཅན་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་

ཞིངི་ཞིསེ་པོ་ལྟར། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཡོ་ིདམ་དུ་བྱེས་

ནས་མ་ཎི་བགྲེང་མཁན་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བརྩིིས་ན་ཤིར་དར་རྩིེ་

མད་ོནས། ནུབ་ལ་དྭགོས་བར་དང༌། བྱེང་སགོོ་པོའོི་ིས་མཚེམས་

ནས། ལྷ་ོམོན་གྱིི་བར་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཡོི་དམ་དུ་

བྱེས་ནས་མ་ཎི་བགྲེང་མཁན་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོས། ང་ཚེ་ོཚེང་

མས་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་གོཅིགོ་གྱུར་བཟུང་སྟེ་རྡོོགོ་ལ་འིགྲེིལ་པོོ་

བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ཆུང་ཆུང་དང༌། 

དགོསོ་པོ་ཕྲ་མའོི་ིདནོ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་རསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ང་རང་

ཚེོའིི་ལུང་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡོོད་པོས་དོན་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོན་ཆུང་དེ་དགོ་བརྗེེད་དུ་

འིཇུགོ་དགོོས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་སྐྱོ་རོགོས་བྱེས། གོཅིགོ་

གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་གྲེོགོས་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིཁངོས་ཚུད་པོའི་ིབདོ་རགིོས་མང་

པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་ང་ཚེ་ོགྲེདོ་ཁགོོ་གོ་ིདནོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིལས་

ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལས། རྒྱ་མརི་དགོའི་དྲེགོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་

ཀྱིི་མེད་ཅེས་ཤིོད་མཁན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང་ཡོོང་བཞིིན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ད་ེརདེ། རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོ་དང༌། སྔནོ་མ་བསམ་བླ་ོ

མ་འིཁོར་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོར་ཐོོན་བྱེས་པོ་དེ་རིགོས་ལ་ང་ཚེོས་
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ཚེིགོ་ཟ་ཁོང་ཁྲིོ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། སྙིིང་རྗེེ། ཁོ་ཚེ་ོརྩི་བ་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ཤི་ཞིནེ་ཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོནི་ན། ཕྲན་བུ་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་བར་ཁགོ་མདེ། རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

གོི་འིགོོ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་བས་རེད། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ན་རྒྱུ་

ཚེ་རྒྱུའི་ིའིཁནོ་འིཛནི་བྱེདེ་མི་རུང༌། དངསོ་གོནས་བོད་མ་ིརིགོས་

ཀྱི་ིསྤྱོ་ིདནོ་རྩི་བ་ནས་མ་བསམ་མཁན་དང༌། བདོ་འིཚེངོ་མཁན་ད་ེ

འིདྲེ་ཡོནི་ན་ན་ིགོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ།

ད་ེམནི་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཡོདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། ཆེསོ་ལ་དད་

པོ་ཡོདོ་རུང་མདེ་རུང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་རགིོས་འིདྲེ་མནི་གོང་ཞིགིོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། གུང་བྲན་ཏེང་ཡོོན་ཡོིན་ན་

ཡོང་འིགྲེིགོས་པོ་རདེ། ཁྱེད་པོར་གོང་ཡོང་མདེ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ས་ོ

སའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཡོདོ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དརེ་

བརྟནེ་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ད་ེརགིོས་ལ་དནོ་མདེ་སམེས་ལ་ཕེགོོ་

ཐུགོ་འིགྲེ་ོགོཞི་ིད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིབསམ་

བློ་ཡོོད་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་

གྲེོགོས་དང༌། སེམས་ཐོགོ་ཉེེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རདེ། ཁྱེདེ་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཇ༽ རང་དབང་གོ་ིཚེརོ་བ་དང་། བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིའིགྲེ་ོ
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ལུགོས། 

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོགོནས་སྐབས་འིཁྱུགོ་ཙམ་རིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོར་

སློབེས་ཏེ་ེརང་དབང་གོ་ིཚེརོ་བ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། མ་གོཞི་ིརྒྱ་གོར་

ལུང་པོའི་ིནང་ལ་གོནམ་གོཤིསི་དང༌། ལྟ་ོཆེས་འིཕྲདོ་མ་འིཕྲདོ་སྣ་

ཚེགོོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། རང་དབང་གོཙང་མ་ཡོདོ། རང་དབང་

ཟེར་བ་འིདི་མིའིི་འིཚེ་ོབའིི་ནང་ལ་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ཤིིགོ་རེད། རང་

དབང་ཡོོད་ན་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་

ཡོདོ་ན་འིདནོ་ཆེགོོ་པོ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེདེ་ཆེགོོ་གོ་ིཡོདོ། རང་དབང་

མེད་ན་བྱེེད་སྙིིང་འིདོད་ནའིང་བྱེེད་ས་མེད་པོ་དང༌། བྱེེད་རྒྱུའིི་གོ་ོ

སྐབས་ཡོོད་ནའིང་འིཁུམས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོད་

རསེ་རྒྱ་གོར་ལུང་པོར་འིཁྱུགོ་ཙམ་སློབེས་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་རང་

དབང་ཟརེ་བ་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོ

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྒྱ་གོར་གོཙ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་ཕེལ་ཆེེར་ལུང་

པོ་བཅུ་དྲུགོ་ཙམ་གྱིི་ནང་ལ་བོད་རིགོས་ཚེ་ོཁགོ་ཚེ་ོཁགོ་གོཞིིས་

ཆེགོས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་རིགོས་འིགོའི་ཤིས་རེ་

ཡོོད་པོ་བརྩིིས་ན་ལུང་པོ་སུམ་ཅུ་སྐོར་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་པོ་ཁ་

གྲེམ་སྟ་ེབསྡེད་ཡོདོ།

བོད་པོ་ཚེ་ོའིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོོང་ལ་མི་ཡོ་རབས་དང༌། རིགོས་
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ཞིེན་ཆེེན་པོོ། ལྟོ་གོོས་ལ་གྲུང་པོོ། མི་བཟང་པོོའི་ིསྤུས་ཚེད་སྟོན་

མཁན་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་ལས། ངན་པོའིི་སྤུས་ཚེད་

སྟོན་མཁན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་མེད། འིཛམ་གླིིང་ས་གོནས་གོང་སར་

བོད་རིགོས་ངོ་ཤིེས་མཁན་གྱིི་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་ཚེང་མས་བོད་པོ་ཟེར་

དུས་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ས་དང༌། བྱེམས་པོོ་བྱེེད་ས། ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་

ས་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་པོ་ལས། བོད་རིགོས་རྣམས་ཚུལ་

མནི་སྤྱོདོ་ངན་བྱེདེ་མཁན་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། བདོ་རགིོས་

རྣམས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ད་ེརྣམས་

ཁྱེདེ་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་མི་མང་ཤིོས་རྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་ཡོོད་ཅིང༌། དགོོན་པོ་

ཁགོ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་དང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ཁངོ་ཚེའོི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ད་ེ

བཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ གོཞིསི་ཆེགོས་

ཁགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ དེ་རྣམས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ངོས་རང་དྷ་རམ་ས་ལར་སྡེོད་ཀྱིི་

ཡོདོ་པོ་དང༌། དྷ་རམ་ས་ལར་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ི

པོའིི་བདེ་སྡུགོ་ཚེང་མར་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁན་གྱིི་ལས་ཁུངས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཁགོ་ཡོོད་པོ། དེ་ལ་བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་ཟེར་བའིི་

མིང་བཏེགོས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་དོན་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་
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ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེ་མི་མང་གོིས་འིདི་ལ་རེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ལ། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་བོད་སྤྱོིའིི་དོན་ལ་ཁུར་བླངས་ནས་ལས་

ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

འིདུགོ ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་པོ་ནས་བཟུང་ང་ོཐོགོོ་ཁ་ཞི་ེམདེ་

པོའི་ིབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་

དང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་མཐུན་པོའི་ི

མང་གོཙ་ོརང་དབང་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

ཆེསོ་དང་མཐུན་པོའི་ིམང་གོཙ་ོརང་དབང་ཡོདོ་ལ། བད་ེསྐྱདི་ལྡན་

པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་ལ་ང་ཚེསོ་ད་ལྟ་ནས་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམང་གོཙའོི་ི

ལམ་ལ་ཕྱོནི་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་མ་ིམང་གོ་ིསྤྱོ་ིའིཐུས་ཟརེ་བའི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤིགིོ་ཡོདོ། ད་ེརྣམས་མང་མསོ་ཀྱི་ིའིསོ་བསྡུའི་ིཐོགོོ་

ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་བཀའི་བླནོ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཆེལོ་ཁའི་ིདབྱེ་ེབ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ། 

ཕེོ་མོ་དང་གྲེལ་རིམ་གྱིིས་དབྱེེ་བ་གོང་ཡོང་མེད་པོར་སྤྱོི་སེམས་

ཡོདོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོ། འིབྱེནོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིཁངོས་སུ་གོཏེགོོས་པོའི་ི

མ་ིསུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་ན་ཡོང་བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ་རདེ། 

ཉེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིཧིམ་བཤིད་དང་།  དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ི

གོནས་སྟངས།
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དེང་སང་ང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོའིི་ནང་མང་གོཙོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་

ལམ་ཕྱོོགོས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོདོ་པོས་མ་ཚེད། མ་འིངོས་

པོར་བོད་ནང་ལ་གོ་ོསྐབས་བྱུང་མཚེམས་ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུའིི་

དོན་ལ་ང་ཚེོའིི་མང་གོཙོའིི་རྩི་ཁྲིིམས་ཤིིགོ་ཀྱིང་བཟོས་ཡོོད། དེ་

རྣམས་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཡོང་བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་

འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་གོནས་ཚུལ་མ་ཤིེས་པོར་ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་

སྡེོད་མཁན་བོད་པོ་ཚེོས་དེ་སྔའིི་ལམ་ལུགོས་རྙོིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོ

བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་ལ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་

བླ་མས་མཚེོན་པོས་མི་ཉུང་ཤིས་ཀྱིི་སོ་སོའི་ིཐོོབ་ཐོང་གོོ་ས་ཤིོར་

བར་ནད་མ་ཐོགེོ་པོར་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིསྐད་

ཆེ་རྒྱ་མསི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་འིདུགོ འིད་ིརྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོ་ིལྟ་བ་

ཡོནི་མནི་མ་ིཤིསེ་ཀྱིང༌། ས་གོནས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་མ་ིབྱེབ་

ཆུང༌། གོཏེི་ཐུགོ་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་སང་གོནངས་རྫུན་ཕུགོ་བརྡོོལ་

རྒྱུ་མ་ཤིེས་པོར་མི་ལ་ཧིམ་རྫུན་ཤིོད་མཁན་མང་པོོ་འིདུགོ སང་

གོནངས་རྫུན་ཕུགོ་བརྡོལོ་བའི་ིསྐབས་ལ་རང་ཉེདི་ཁྲིམ་པོ་ཆེགོས་

རྒྱུ་ལས། ཕེན་ཐོགོོས་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ་ཀྱིང༌། 

སྐད་ཆེ་ཧིམ་རྫུན་ཤི་སྟགོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དཔོརེ་ན། སྔནོ་མ་རྒྱ་མསི་འིད་ིལྟར་བཤིད་འིདུགོ བཙན་བྱེལོ་ལ་

ཡོདོ་པོ་བདོ་པོ་མང་ཆེ་ེབ་ཚེ་བ་དང༌། མུ་གོསེ་ཤི་ིཚེར་བ་རདེ། ཉུང་
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ཤིས་ལྷགོ་པོ་དེ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ་དུ་གོཡོོགོ་པོོ་རྒྱུགོས་

ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་སྤྲོང་པོོ་ཆེགོས་ནས་ཕེར་

ཚུར་སློངོ་བར་ཕྱོནི་ནས་བསྡེད་འིདུགོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་བཤིད་འིདུགོ 

འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་མ་ཤིེས་པོ་ཡོིན་སྲིིད། འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་ཆེེད་

མངགོས་ཧིམ་རྫུན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚེ་ོབོད་མི་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་སྡེོད་མཁན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང༌། གོནས་སྟངས་གོང་

འིདྲེ་ཡོོད་མེད་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ལ་ཕེར་

ལགོོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིམདུན་ལ་བཤིད་དགོསོ་དནོ་མདེ། བླ་ོགོཟུ་བརོ་

གོནས་མཁན་རགིོས་ལ་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེའོི་ིགོནས་སྟངས་དངསོ་

འིབྲེལ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་རྣམས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོིས་བཤིད་

ན་འིགྲེིགོས།

བར་ལམ་བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉེེན་འིཕྲད་འིགྲེོ་འིངོ་བྱུང་རྗེེས་བོད་ནང་

ནས་འིདརི་ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་ཡོངོ་མཁན་ཚེའོི་ིས་ནས་བདོ་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ང་ཚེོས་ཤིེས་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་ལ་

ལྟ་སྐོར་སྔ་རྗེེས་གོསུམ་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ང་ཚེསོ་ཤིསེ་སྐབས་བླ་ོབད་ེཔོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེབཞིནི་

འིད་ིཁུལ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་དགོའི་ཉེ་ེང་ོཤིསེ་ནང་

ཚེགོས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོསལ་བཤིད་བྱེས་ན། བོད་ནང་

སྡེོད་མཁན་ཚེ་ོབློ་བདེ་པོོ་དང་སེམས་དགོའི་པོོ་ཡོོང་རྒྱུར་བརྟེན། 
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འིདི་ཁུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཚེང་མ་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཏེ༽ དགོསོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། ཚེབས་ཆེའེིི་གྱིོང་གུད།

གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་རང་དབང་གོ་ིདནོ་ལ་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་འིཐོབ་རྩིདོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་འིདི་གོནའི་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་

ཤིས་སམ། ཁོངས་གོཏེོགོས་རེད། བོད་པོ་ཚེོ་སྐྱིད་རུང་སྡུགོ་

རུང་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་དགོསོ་ཞིསེ་རྩི་བ་ནས་བརྗེདོ་ཤིསེ་སྟངས་

མདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོགོོ་མ་ིརགིོས་ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡོང་ཡོངོ་

གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་རིགོས་སུ་དང་སུ་ལའིང་རང་རང་གོི་བདེ་

སྐྱདི་རྩིདོ་པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ། གོལ་ཏེ་ེམ་ིརིགོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོནི་

ནའིང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་མི་རིགོས་ཚེ་ོཁགོ་གོཅིགོ་ལ་

གྱིངོ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ན་མི་རིགོས་ཁ་བྲལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཐོབོ་ཐོང་ལསོ་ཀྱིང་ཡོདོ། ཡོང་རྩི་བའི་ིམ་ིརིགོས་ཐོ་དད་

ཡོནི་ནའིང་ཕེན་ཚུན་གོཉེསི་ཀར་ཁ་ེཕེན་ཆེ་ེབ་དང༌། དགོ་ེམཚེན་

ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ན་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད། འིདི་

ལྟར་བྱེས་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེེན་པོ་ོདེ་འིདྲེ་དུམ་

བུ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ཆུང་རྩིགོ་དུམ་བུ་འིགོའི་ཤིས་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་ནས་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་པོ་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེཐོམས་ཅད་
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ཀྱི་ིརྩི་བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡོདོ།

ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། རྒྱ་མསི་ཁ་ནས་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། 

རྒྱ་མི་བོད་ལ་སློེབས་ནས་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་འིཚེ་ོབའིི་གོནས་

སྟངས་དང༌། རགིོ་གོཞུང་གོ་ིགོནས་སྟངས་སོགོས་གོང་ཅའིི་ིཐོད་

ལ་བལྟ་བཟ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིདང༌། འིཇོགོ་བཟ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིཡོདོ་ཅསེ་

ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་མི་དགོོས་པོར། སྔར་

མེད་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་གོསར་པོ་སྤྲོད་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

བཟང་པོ་ོང་ཚེ་ོཚེང་མའིི་མིགོ་གོིས་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། ལགོ་

པོས་རགེོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་རྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་

བར་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་མདེ། བད་ེསྐྱདི་སུ་ལ་ཡོངོ་

དགོོས་པོ་རེད། དགོོས་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་བོད་པོས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་རྒྱ་མསི་སྤྲོད་ན་དགོའི་བསུ་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ།

དེ་ལས་ལྡོགོ་སྟེ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༥༡ གོོང་གོི་

བདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོ་ཆེསེ་མུན་ནགོ་དང༌། ཆེསེ་

ཀློ་ཀློོ། ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ་ཅེས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེོས་དམའི་འིབེབས་

སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་དེ་ལས་དངངས་སྐྲགོ་ཆེེ་བ་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཆེ་ེབ། ཟ་རྒྱུ་མདེ་པོར་མུགོ་ཤི་ིདང༌། ལྟོགོས་

ཤི་ིཐོབེས་དགོསོ་པོ། དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ནས་ཕེ་མས་ཕྲུ་གུ་གོསདོ་

དགོསོ་པོ། ཕྲུ་གུས་ཕེ་མ་གོསདོ་དགོསོ་པོ། རང་ཤི་ིརྒྱགོ་དགོསོ་
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པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། 

བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཞིངི་ལས་ཡོར་རྒྱས་དང༌། འིབྲགོོ་ལས་ཡོར་

རྒྱས་བཏེང་ཡོདོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། འིབྲགོོ་ལས་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་ནས་

འིབྲགོོ་པོར་མར་ཕྱུར་ཟ་རྒྱུ་མདེ་པོ་དང༌། ཤི་ཟ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ད་ེགོང་

འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་ཡོནི་ནམ། ཞིངི་ལས་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་ནས་

ཞིིང་པོ་ཚེོར་སྟོན་མཚེམས་ལའིང་རྩིམ་པོ་ཟ་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། སྔ་ོ

ཐུགོ་བསྐོལ་ནས་བཏུང་སྟེ་མི་མང་པོོ་སྐྲང་སྦོས་ཐོེབས་ནས་ཤིི་

བ་ད་ེདགོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་རདེ་དམ།

ང་ཚེའོི་ིདགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚེང་ཁགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སྒོརེ་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེང་

ཁགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་ལ་བསགོས་ནས་

ཡོོད་པོའིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་དང༌། རིན་ཐོང་ཆེེ་བའིི་གོསེར་

དངུལ་གྱི་ིརྒྱན་ཆེ། དཔོརེ་ན། ཐོབ་ཚེང་ནང་གོི་ཟངས་སྡེིགོ་དང༌། 

ཆུ་ར་མ། རགོ་སྐྱོགོས་དེ་འིདྲེ་ཚུན་ཆེད་ཀྱིང་མིགོ་གོིས་མཐོོང་རྒྱུ་

མེད་པོ་དང༌། མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་མེད་པོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་

ཆེགོས་པོ་རདེ་དམ། ཆུ་ར་མས་འིཕེགོ་འིཚེགོ་གོང་བརྒྱབ་པོ་ཡོནི་

ནམ། ཆུ་ར་མས་གོསར་བརྗེེར་ངོ་རྒོལ་གོང་བྱེས་པོ་ཡོིན་ནམ། 

རགོ་སྐྱོགོས་ཀྱིིས་གོསར་བརྗེེར་ངོ་རྒོལ་གོང་བྱེས་པོ་རེད་དམ། 

གོང་ལྟར་དེ་དང་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་དངོས་ཡོོད་ཡོིན་བཞིིན་དུ་

གོསར་བརྗེ་ེདང༌། བཅངིས་བཀྲེལོ་གྱི་ིམིང་སྐམ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེགོས་
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པོས་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་འིདུགོ་གོམ། 

ང་ཚེོའིི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་དེ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་རེད། 

བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེངོ་མཁན་ཡོདོ། རྗེསེ་ལུས་རདེ། རྗེསེ་ལུས་མནི་

ཟརེ་གྱི་ིམདེ། ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། བཤུ་གོཞིགོོ་ལམ་

ལུགོས་བཅོས་བསྒྱུར་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་ནི་

བདོ་རིགོས་ནང་ཁུལ་གྱི་ིབཤུ་གོཞིགོོ་ལམ་ལུགོས་ཤིགིོ་ཡོནི། རྒྱ་

མི་བོད་དུ་སློེབས་ཚུན་བཤུ་གོཞིོགོ་གོི་རྣམ་པོ་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལ་འིགྱུར་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལགོ་པོའིི་སེན་མ་ོ

ཟད་པོ་དང༌། སྒོལ་བར་རྟ་བོང་ལྟར་སྒོལ་རྨ་བཟོས་པོ། ཡོང་ན། 

དཔུང་པོ་དང་སྒོལ་པོའིི་སྒོལ་ཚེིགོས་བུད་པོ་བཅས་ཀྱིི་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོའིི་འིབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཐོིམ་འིགྲེ་ོགོི་

ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་ཚེེ་གོཡོོགོ་ལ་གྱུར་

ཡོདོ། གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་འིདུགོ་གོམ། 

ཐོ༽ ནོར་འིཁྲུལ་ལ་ངསོ་ལནེ་དང་། མ་ིབཞི་ིཤིགོོ་ཁགོ

དཔོརེ་ན། ཧུའུ་ཡོའི་ོཕེང་ལྷ་སར་འིབྱེརོ་སྐབས་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་བདོ་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྟངས་དེ་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་

འིདུགོ བོད་མི་མང་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིཕྲད་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་འིགྲེ་ོསངོ་ཆེནེ་པོ་ོབཏེང་
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བའིི་དངུལ་དེ་རྣམས་ཡོར་ཀླུང་གོཙང་པོོའི་ིནང་ལ་གོཡུགོས་པོ་

ཡོིན་ནམ། ཞིེས་བཤིད་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་རྒྱ་མི་སྤེོབས་པོ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཉེི་ཤིར་སྦར་མོས་མ་ཁེབས་པོར་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་གྱིསི་ཁ་གྲེགོ་ཡོངོ་སྐབས་ནརོ་འིཁྲུལ་ངསོ་ལནེ་བྱེས་

འིདུགོ ད་ེཡོགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དགོངོས་དགོ་ཟརེ་དགོསོ་

པོ་བྱུང་བ་རདེ། ཁ་ོརང་གོ་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོདོ་པོ་ད་ེ

ཁས་བླངས་ཏེ་ེནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་བར་དགོངོས་དགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ད་ེ

འིགྲེིགོས་པོ་རེད། འིདི་ལྟ་བུའིི་མི་བྱུང་ན་སྐད་ཆེ་བཤིད་ས་ཞིིགོ་

དང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་ས་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

དེ་ལྟར་མིན་པོར་ཧིམ་པོ་འིབའི་ཞིིགོ་བཤིད་ན་གོོ་བསྡུར་དང༌། 

བསམ་ཤིསེ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། དངེ་སང་ནརོ་

འིཁྲུལ་གོང་བྱུང་བ་ཐོམས་ཅད་མི་བཞིི་ཤིོགོ་ཁས་བྱེས་པོ་རེད་

ཟེར་གྱིི་ཡོོད། ཧི་ལམ་མི་བཞིི་ཤིོགོ་ཁ་མ་སྐྱེས་གོོང་ནས་བྱུང་

བའི་ིནརོ་འིཁྲུལ་རྣམས་ཀྱིང་མ་ིབཞི་ིཤིགོོ་ཁས་བྱེས་པོ་རདེ་ཟརེ་ན་

སུ་ཡོིད་ཆེེས་ཀྱིི་རེད་དམ། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་བཤིད་ན་ལེགོས། 

ཏེང་གོི་སྲིིད་ཇུས་ལ་ཐོོགོ་མཐོའི་བར་གོསུམ་དུ་ནོར་འིཁྲུལ་མེད་

ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོཡོས་ཐོལ་གྱིི་ནོར་འིཁྲུལ། གོཡོོན་ཐོལ་གྱིི་

ནོར་འིཁྲུལ། ཁོ་རང་ཚེོའིི་ཏེང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་

ས་ཡོོད་ན་མེད་ན་དེ་རྣམས་ལ་ཡོང་སྐབས་རེ་གོཡོས་ཕྱོོགོས་པོ་



58
དང༌། གོཡོས་ཐོལ་རངི་ལུགོས་རདེ་ཟརེ་བ་དང༌། སྐབས་ར་ེགོཡོནོ་

ཕྱོགོོས་པོ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་ནས་གོཅགིོ་འིགོོ་གོཅགིོ་གོསི་མ་ིའིདུས་

པོར་སྡེོད་པོ་དེ་ཁྱེད་མཚེར་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་གོམ། མི་ལ་རྫུན་དང་

ཧིམ་པོ་བཤིད་དེ་ཕྱོིན་སྟབས་ད་བར་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་

བ་རདེ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ཡོངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

བདོ་ལ་བཅངིས་བཀྲེལོ་བཏེང་བ་ཡོནི། བདོ་ལ་སྔར་མདེ་པོའི་ིབད་ེ

སྐྱིད་སྤྲོད་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ངོས་

ནས་གོོང་དུ་བཤིད་པོ་ལྟར་རེད། མི་ཚེང་འིགོའི་ཤིས་ལ་རྒྱ་མིའིི་

གོ་ོས་དང༌། ཕེོགོས་ཐོོབ་བྱུང་ནས་ཉེིན་མ་འིཁྱེོལ་བའིི་གོ་ོསྐབས་

བྱུང་བ་འིགོའི་ཤིས་ར་ེཡོངོ་གོ་ིརདེ། སྤྱོརི་བཏེང་ནུབ་ཕྱོོགོས་སྟོད་

ཁུལ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཤིར་དར་རྩིེ་མདོ་བར་གྱིི་བོད་རིགོས་ཡོོངས་

རྫོོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་སྙིོམས་བྱེས་ནས་བལྟས་ན། རྒྱ་མི་

སློེབས་ནས་སྔར་མེད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ནང་ལ་ཚུད་པོ་ལས། རྒྱ་མི་

སློེབས་ནས་སྔར་མེད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བ་ཧི་ཅང་དཀོན་པོ་ོརེད། 

ང་ཚེའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྩི་གོཏེརོ་བཏེང་བ་ཕེར་བཞིགོ ཉེནི་ར་ེ

ཉེནི་རའེི་ིའིཚེ་ོབའི་ིདགོསོ་མཁའོི་ིཐོགོོ་ནས་རྩིསི་ཤིགིོ་བརྒྱབ་ནའིང་

དཀའི་ངལ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲད་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་རང་དགོར་

རྒྱ་མརི་དགོའི་མནི་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཤིདོ་དགོསོ་དོན་མདེ། བདོ་ནང་ལ་

རྒྱ་མིས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་ནས་བོད་མིར་བདེ་སྐྱིད་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་
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བྱུང་ན་འིགྲེགིོས་པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོནི། བསྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་གོི་ཡོིན་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། ད་དུང་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་

ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ང་ཚེསོ་རམི་པོས་བལྟས་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ། 

མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ།ོ ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་

ང་རང་ཚེརོ་ཡོདོ། རང་གོ་ིཐོབོ་ཐོང་ད་ེཆེ་ཚེང་བ་ས་ོསའོི་ིལགོ་པོར་

སློབེས་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁ་ས་ཁ་ཉེནི་སྐད་ཆེ་བྱུང་

བ་ལྟར། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་མ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོ

དང་། གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། མི་མ་རབས་

བྱེེད་མི་རུང༌། མི་མ་རབས་ཟེར་བ་དེ་རང་གོཞིན་ཚེང་མར་མི་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེས་ན་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྐུ་

འིཕྲགོོ་སགོོས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། རང་ཉེདི་མ་ིཡོ་རབས་དང༌། སྤྱོདོ་ལམ་

ཚུལ་མཐུན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་རང་ཉེིད་སྐྱིད་པོ། སྤྱོི་ཚེོགོས་

ཀྱི་ིནང་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་བ་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། མ་རབས་

དང༌། ཁྲིམ་པོ་བྱེས་ན་རང་ཉེདི་མ་སྐྱདི་པོ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལའིང་

གོནོད་འིཚེེ་བཟོ་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ཡོགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད། 

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོསེམས་སྐྱིད་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེོད། ངོས་ནས་རྟགོ་པོར་

སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་

གོནས་མཆེོགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་བདོ་ནས་ཆེདེ་དུ་གོནས་མཆེོགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་བདོ་ནས་ཆེདེ་དུ་

བཅར་བའི་ིགོཞིིས་ལུས་མ་ིམང་བདུན་སྟངོ་བརྒལ་བཅར་བའི་ིགོཞིིས་ལུས་མ་ིམང་བདུན་སྟངོ་བརྒལ་

བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་དར་གུད་དང་། དཀའི་ཚེགེོས་ཀྱི་ིདུས་

སྐབས།

ད་རེས་བོད་ཀྱིི་ལྷ་ས་དང༌། སྟོད་མངའི་རིས། ཁམས། ཨོཾ་མདོ་

བཅས་ནས་ཆེདེ་མངགོས་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་འིབྱེརོ་ཡོདོ། མཇལ་ཁ་

བྱེ་རྒྱུ་དུས་ཚེདོ་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོའིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་ན་བསམ་པོ་

དྲེན་བྱུང༌། སྤྱོརི་བཏེང་ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་སྐོར་ཁ་སང་

ནས་ཉེི་མ་སྦྲེལ་ཏེེ་བཤིད་ཟིན་པོ་རེད། དེ་རིང་དམིགོས་བསལ་

བོད་པོ་ཁེ་གོཙང་ཐུགོ་སྟེ་བོད་པོའིི་བདེ་སྡུགོ་སྐོར་ཕྲན་བུ་བཤིད་

ན་སྙིམ་བྱུང༌། ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་འིདི་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་ལུང་གོིས་ཟིན་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་རེད། 

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལྷན་སྐྱསེ་སུ་སམེས་

པོ་བཟང་པོོ། མི་ཞིིགོ་ཤིི་ནའིང་ཨོཾ་ཙི་ཁ་ོཤིི་འིདུགོ་ཅེས་ཚེང་མས་
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སེམས་ཁྲིལ་དང༌། ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་རདེ།

འིདི་ལྟ་བུའིི་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོ་དེར་བར་ལམ་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ནས་ང་

རང་ཐོ་ེབའི་ིབདོ་མ་ིའིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙན་

བྱེོལ་ལ་གྱིར་དགོོས་བྱུང་བ་རེད། ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་འིབྱེརོ་སྐབས་ཐོགོོ་མར་རྒྱུས་མངའི་ཡོདོ་པོ་ས་དང་གོནམ་

ལས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེདཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོང༌། ད་ེལས་

སྡུགོ་པོ་བདོ་ནང་དུ་སྡེདོ་མཁན་ཚེསོ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སྐརོ་གྱི་ིརངི་ལ་ཚེད་

ལས་བརྒལ་བའིི་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོངས་པོ་རེད། བོད་ཀྱིི་ད་ལྟའིི་མི་

ཐོགོོ་འིད་ིདཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤིསོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མང་ཤིསོ་མྱོངས་

པོའི་ིམ་ིཐོོགོ་གོཅགིོ་རདེ། 

མ་གོཞི་ིལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོཉེསི་ཙམ་གྱི་ིབདོ་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དར་རྒུད་སྣ་

ཚེགོོས་བྱུང་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་རསེ་ནང་བཞིནི་གྱི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་ཡོ་ོ

འིཁྱེོམས་ཆེེན་པོོ་འིདི་ལྟར་ཕེལ་ཆེེར་བྱུང་མྱོོང་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

བོད་ནང་གོི་བོད་མི་རྣམས་འིཚེ་ོགོོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དང༌། མཐོའི་

མ་སོ་སོའི་ིབརྩིེ་ཤིོས་ཀྱིི་ཚེེ་སྲིོགོ་ཀྱིང་ཕེངས་མེད་དུ་འིགྲེོ་དགོོས་

པོའིི་དུས་ཤིིགོ་བྱུང་སྟེ། རྣམ་ཀུན་དམྱོལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འིཕེོས་

པོ་ཞིསེ་པོའི་ིསྙིན་ངགོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་ལྟ་བུ་ད་ེདངསོ་སུ་བྱུང་སྟ་ེཧི་ལས་

པོའིི་སྡུགོ་སྦྱོོང་མྱོངས་པོ་རེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སངས་རྒྱས་
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ཀྱིི་བསྟན་པོ་གོཙ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་ཧི་ལས་པོའིི་གོཏེོར་བཤིིགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་སྟེ་ང་ཚེོའིི་མི་ཐོོགོ་

འིད་ིདུས་ཚེདོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་དང་འིཁལེ་བ་རདེ།

སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་མི་རིགོས་འིདིའིི་

གོཟུགོས་པོའོི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིང་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བའི་ི

མཁྲིེགོས་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་གོཙ་ོབོར་

གྱུར་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོ་འིདིས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིམི་

རིགོས་ཀྱིི་སྤེོབས་པོ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ང་ཚེོས་དཀའི་ངལ་

བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོ་ཞིིགོ་མྱོངས་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་པོ་རྣམས་

མངི་མདེ་ཤུལ་མདེ་ཆེགོས་ཐུབ་མདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་

ནས་སྔནོ་མ་ཆེིགོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུགོ་ནས་བཟུང་

སྟེ་བོད་ནང་ལ་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་དམར་རྗེེན་དུ་

ཐོནོ་ཏེ་ེབདོ་མཐོའི་དབུས་ཡོངོས་ལ་རམི་པོས་དྲེགོ་གོནནོ་མ་ིབཟད་

པོ་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་རདེ། དའེི་ིསྐབས་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླརོ་མ་འིངོས་པོ་

ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུའིི་ནང་དང༌། བརྒྱད་ཅུའིི་

ནང་ལ་སློེབས་སྐབས་བོད་པོ་ཞིེས་ད་དུང་རྒྱ་མིར་བསུན་པོ་ོབཟ་ོ

མཁན་ཞིགིོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བདོ་པོ་ཞིསེ་མགོ་ོབ་ོབཏེགེོ་ནས་

གོནས་རྒྱུ་ཞིིགོ་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་མདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ད་ེདུས་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླརོ་བདོ་པོ་རྣམས་རྡོགོོ་བརྫོསི་གོཏེངོ་གོཅགིོ་
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མར་བཏེང་སྟ་ེམངི་མདེ་ཤུལ་མདེ་ཅགིོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་སྙིམ་པོའི་ིར་ེ

བ་དང༌། རྩིསི་བརྒྱབ་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས། སུམ་

ཅུ་སྐོར་སོང་བའིི་རིང་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་པོར་གྱིོང་ཕེོགོ་སྟེ་འིགྱིེལ་ཡོང་

དབུགོས་ཆེད་མེད་པོར་བརྟེན་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལང་གོི་ཡོིན་ཞིེས་

ང་ཚེོས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚེ་ོལོ་མང་པོོའི་ིརིང་སྐྱིད་སྡུགོ་

གོ་ིཉེམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབསགོས་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི། ང་རང་

ཚེསོ་ས་ོས་ོབདོ་པོ་ཡོནི་སྙིམ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། 

ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིསྙིངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་དངེ་སང་གོ་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལ་བསམ་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་གོདུགོ་རྩུབ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་

ཡོདོ་པོ། གོཏེརོ་བཤིགིོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་ཡོདོ་པོ། གོནས་ཚུལ་

དེའིི་འིགོོ་ལ་བོད་པོ་ཚེོས་བསམ་བློ་མཁྲིེགོས་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཇི་ལྟར་

སྡེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ཇ་ེ

གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། སྔོན་མ་ཡོིན་ན་ང་ཚེོས་

འིད་ིཁུལ་ནས་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་སྐབས་

ཧི་ལམ་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བའི་ིངསོ་ནས་ས་ོསའོི་ིམཐོངོ་ཚུལ་གོཙ་ོ

བོར་བཤིད་པོ་མིན་ནམ་སྙིམ་ནས་ཁ་ཤིས་ཐོེ་ཚེོམ་བྱེེད་མཁན་

ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ།
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ཁ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིདཀའི་སྤྱོད་དང་། བསྔགོས་འིསོ་ཀྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

བར་ལམ་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ཚུན་ཆེད་ནས་རྩི་བའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་

བྱུས་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་ནང་ལའིང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

ཚེགོས་པོར་འིགོདོ་མཁན་དང༌། ཚེགོོས་པོ་དང༌། མ་ིསྒོརེ་བཅས་

ཀྱི་ིལྟ་སྐརོ་འིགྲེ་ོམཁན་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེཇ་ེམང་དུ་སངོ་སྟ་ེབདོ་ནང་

དངོས་སུ་སློེབས་ཐུབ་མཁན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་

ཕེལ་མ་ོཆེེས་ཧི་ལམ་ཁ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ནང་གོི་

བདོ་མ་ིཚེ་ོསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མརི་རྩི་བ་ནས་

མི་དགོའི་བ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་པོ་

རདེ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ལ་ོང་ོད་ེཙམ་རངི་གོཉེའི་མ་ཆེགོ་

པོར་མཁྲིགེོས་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་མཐོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

དེ་སྔོན་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ད་ོསྣང་མེད་མཁན་དེ་རིགོས་ལའིང་ད་ོསྣང་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་དང༌། སྔོན་མ་བོད་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་རིན་ཐོང་མི་བརྩིི་མཁན་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་ད་ཆེ་

རནི་ཐོང་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བརྩི་ིདགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོདོ།

བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་ནས་ཧི་ལམ་

ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་བདུན་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བཙན་བྱེལོ་བ་མ་ི
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གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། རྒྱ་མི་རང་གོི་བཙན་བྱེོལ་བའིང་མང་པོོ་

ཡོདོ། སྔནོ་མ་ཡོ་ོརབོ་ནང་ལའིང་ལུང་པོ་ཕེན་ཚུན་ནས་བཙན་བྱེལོ་

བ་མང་པོ་ོཡོདོ། ད་ེདང་དེས་མཚེནོ་པོའི་ིདངེ་སང་ལུང་གོང་སར་

བཙན་བྱེལོ་བ་གོསར་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་དང་ཡོངོ་བཞིནི་ཡོདོ། འིཛམ་

གླིངི་ཐོགོོ་བཙན་བྱེལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐབས་དངསོ་གོནས་འིཇུ་ལུང་འིཆེང་ས་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། རགིོས་བརྩི་ིས་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེལ་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་དམིགོས་ཡུལ་ངེས་ཅན་

ཞིགིོ་བཟུང་སྟ་ེད་ེགོཞིརི་བཞིགོ་གོསི་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ཆེ་ེ

གོཞིགོོས་ཆུང་འིདེགོས་དང༌། ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེས་ཏེ་ེབཙན་

བྱེལོ་བའི་ིགོངོ་བུ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྡེད་ཐོོགོ སྒོརེ་ས་ོསའོི་ིའིཕྲལ་སལེ་

ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་འིཚེ་ོཐོབས་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་ལ་རྒྱ་

ཞིེན་ཁོགོ་དང་། སྤྱོིའིི་ཁེ་ཕེན་གྱིི་དོན་ལ་རིགོ་གོཞུང་དང༌། ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཚེང་མ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བཟུང་

གོི་ཡོོད་པོ་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་མཐོོང་གོི་ཡོོད། བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་

བ་རྒྱ་གོར་ནང་ཐོོགོ་མར་འིབྱེོར་ཏེེ་ ༡༩༥༩། ༡༩༦༠། ༡༩༦༡། 

༡༩༦༢ དེ་དགོ་གོི་སྐབས་ལ་བོད་པོར་སྐྱོབ་གོསོའི་ིལས་ཀ་བྱེེད་

མཁན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་དེ་འིདྲེ་སྔ་ལ་ོདང་གོཞིེས་ནིང་ངོས་དང་ཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང་སྐབས་ཁངོ་ཚེསོ་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེད་ེདུས་བདོ་

པོར་རགོོས་རམ་བྱེས་པོ་ད་ེཆུས་ཟསོ་ཕྱོནི་མ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཚེསོ་
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རགོོས་རམ་བླངས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚེན་ལྡན་

པོའི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ད་ེཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ་ཅསེ་བསྟདོ་བསྔགོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བཙན་བྱེལོ་བ་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང་ཁ་ཤིས་ན་ིརགོོས་

རམ་ལེན་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་ལས། ས་ོསོའི་ིའིཚེ་ོཐོབས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་

ཅིགོ་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་དང༌། ཁ་ཤིས་ནི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ཁ་ོནའི་ིཐོགོོ་ལ་སྨྱོ་ོམཆེངོས་བརྒྱབ་པོ་ལས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་

ལ་མ་ིའིགྲེ་ོམཁན་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོོགོ་ནས་སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ི

མཐོོང་ཚུལ་ལ། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་ཧི་

ཅང་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེབའི་ིསྨྱོ་ོམཆེངོས་བརྒྱབ་སྟ་ེགོནས་སྐབས་མངི་

གྲེགོས་དང་གོསར་འིགྱུར་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

གོཞིི་རྩིའིི་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་མིས་མི་ལ་ཤི་ཚེ་བྱེེད་པོའིི་བརྩིེ་ཞིེན་

དེ་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ང་ཚེ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་སོ་

སའོི་ིའིཚེ་ོཐོབས་ཐོད་མགོ་ོགྲུང་ཐོགོ་ཆེདོ་དང༌། གྱིངོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཀྱི་ི

སྒོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང་གོཅིགོ གོཉེིས་ནས་ཡུལ་གོང་

དུ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་ཡུལ་དེའིི་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ས་ོསོའི་ིའིཚེ་ོ

བར་སྤྱོདོ་ཤིསེ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

གོ༽ དྲེང་བདནེ་གྱི་ིམིགོ་དཔོ་ེདང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིདཔོ་ེ
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མཚེནོ།

དཔོེར་ན། སུད་སིའིི་ནང་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྒན་གོཞིོན་

བསྡེོམས་ཆེིགོ་སྟོང་དྲུགོ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོོད། དེ་བཞིིན་ཁེ་ན་ཌ་དང༌། 

ཨོཾ་མི་རི་ཀ་སོགོས་ཁྱེོན་རྒྱལ་ཁབ་མི་འིདྲེ་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱིི་

ནང་ཁ་ཤིས་ལ་བོད་མི་ཚེ་ོཁགོ་དང༌། ཁ་ཤིས་ལ་ཁྱེིམ་ཚེང་རེ་

གོཉེིས། ཁ་ཤིས་ལ་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད་

ཅིང༌། གོང་ལྟར་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་

ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་མི་སློེབས་ཡོོད། ས་ཁུལ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཙམ་མིན་

པོར་བདོ་པོ་རྒྱུས་ཡོདོ་མཁན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་མཁན་ཚེང་མས་

བོད་པོ་ནི་མི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོ་ོདང༌། མི་ངང་རྒྱུད་རིང་པོོ། མི་

སྣང་བ་སྐྱདི་པོོ། མ་ིསེམས་བགོ་ཕེབེས་པོོ། མ་ིབློས་འིགོལེ་ཆེོགོ་

པོ། མི་གོདོང་བརྟན་པོོ་བཅས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་འིདུགོ དེ་

སྐོར་ཞིིབ་ཚེགོས་ཤིོད་དགོོས་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་ང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་ལོ་

རྒྱུས་མང་པོ་ོཤིདོ་རྒྱུ་ཡོདོ། ང་ལ་ད་ེསྐརོ་ཤིདོ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང༌། 

དཔོརེ་ན། ཚེངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། ལན་སྐྱལེ་བ། དངསོ་པོ་ོསྐྱལེ་

བ་ད་ེའིདྲེར་བདོ་པོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོོད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ཡོིན་ན་དངུལ་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ཚེོང་ཤིགོ་དང༌། 

ཡོང་ན་ནམ་རྒྱུན་ང་ོཤིསེ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་མནི་ན་དངུལ་འིད་ི



68
ལྟར་སྤྲོོད་ལེན་མི་བྱེེད་ཅིང་། རྒྱ་གོར་ནང་ལའིང་དེ་ལྟར་ཡོོང་

གོ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཚེསོ་བལ་གོསོ་ཀྱི་ིཚེངོ་མང་པོ་ོརྒྱགོ་གོ་ིཡོོད་པོ་

སགོོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་བལ་གོསོ་ཉེ་ོསྒྲུབ་བྱེདེ་ས་ནས་བདོ་པོར་ཡོདི་ཆེསེ་

དང༌། བློས་བཀལ་ནས་སྒོོར་ཁྲིི་ཕྲགོ་གོི་དངོས་པོ་ོསྔ་འིདོན་སྤྲོོད་

པོ་སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཨོཾ་རིར་ཡོང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱུང་འིདུགོ བདོ་པོ་དངུལ་སྐྱལེ་བར་བཏེང་སྟ་ེབླསོ་བཀལ། ཡོདི་

ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོས་རྫུན་ཤིདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ་བསམ་པོའི་ིརང་

བཞིིན་གྱིི་ཆེ་འིཇོགོ་ཅིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ནི་མིའིི་ནང་ལ་

ཧི་ཅང་དཀནོ་པོ་ོརདེ། དམ་པོསོ་བསྡེམས་པོའི་ིབཙན་དབང་གོསི་

གོཅུན་ཏེེ་སྒྲིིགོ་ལམ་མ་འིཁུར་མཐུ་མེད་ཅིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

རང་བཞིིན་མི་སོ་སོས་བསམ་བློར་ཞུ་དགོ་བཏེང་སྟེ་ཡོ་རབས་

བྱེས་ན་མ་གོཏེགོོས་མ་ིའིགྲེགིོས་བསམ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་རང་འིགུལ་

གྱི་ིསྒྲིིགོ་ལམ་འིཁུར་ཏེ་ེམའིི་ིརནི་ཐོང་སློབེས་རྒྱུ་ད་ེཁགོ་པོ་ོརེད། 

སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་མ་ིམཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་དང༌། ཡོ་རབས་

ཀྱི་ིདཔོ་ེབཞིགོ་ས་ད་ེབདོ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ད་ེརྣམས་དངེ་དུས་ཤིསེ་

ཡོནོ་གྱི་ིའིཇནོ་པོ་ོརྒདོ་པོ་ོབཏེང་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་མནི་ལ། རྒྱུ་དངསོ་

པོ་ོདང༌། དབང་ཤུགོས། དྲེལི་བསྒྲིགོས་བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་

བ་ཞིགིོ་ཀྱིང་མནི་པོར། དནོ་དངསོ་བདནེ་དནོ་ལ་བརྟནེ་ནས་རནི་

གོངོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐབས་མ་ིཡོ་
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རབས་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ། བདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་སྡེདོ་བཟདོ་

མ་ིབད་ེབ་བཟསོ་ཏེ་ེབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་ལ་གྱིར་དགོསོ་བྱུང་བ་དང༌། 

བོད་ནང་ལའིང་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་སྐབས། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཚེར་བཅད་ཚུར་

བསྡུས་ཤིགིོ་ཡོངོ་ཐུབ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སམེས་ནང་རང་བཞིནི་

ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱིསི་བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་ནང་

ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེསོ་ཀྱིང་དངསོ་གོནས་སྙིངི་སྟབོས་ལྡན་པོའི་ི

སྒོ་ོནས་གྱིངོ་ཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིརགིོས་ཞིནེ་མ་བརོ་བར་རང་

ལུགོས་གོཙང་མ་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། སྡུགོ་བསྔལ་འིད་ིལྟ་བུའི་ི

འིགོོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིམཚེནོ་རྩིའེི་ིའིགོོ་ལ་ད་ེལྟར་འིཚེ་ོསྡེདོ་ཐུབ་པོ་ད་ེ

ལས་སློ་པོ་ོཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མནི། 

ང༽ རྒྱ་གོཞུང་གོི་འིཁྱེོགོ་བཤིད་དང་། རླབས་ཆེནེ་གྱིི་མ་ི

རགིོས།

འིདི་ཁུལ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བཙན་

བྱེོལ་གྱིི་གོནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ད་ཆེ་མི་མཐོོང་ཆེ་

འིཇགོོ་འིཕེརེ་བའི་ིམ་ིཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་ལ་

ཡོདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་མཚེནོ་ན། སྔ་མ་ོང་ཚེསོ་ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་བ་
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བྱེདེ་རྒྱུ་ཉུང་ཐོགོ་ཆེདོ་པོར་བརྟནེ་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་

ན་ཡོ་མཚེན་དང༌། ཁྱེད་མཚེར་པོརོ་བརྩི་ིས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

ཡོདོ། དཔོརེ་ན། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིདབེ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་བས་བྲསི་

པོ་དེ་རིགོས་ཀློོགོ་ན་བོད་པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་ནང་ལ་གུས་ཞིབས་

བྱེེད་དུས་ལྕེེ་སྣར་གྱིི་རེད་ཟེར་བ་དང༌། བོད་པོས་ཁྲུས་རྒྱགོ་གོི་

མ་རེད་ཟེར་བ། བོད་པོ་དྲེི་མ་ཚེ་པོོ་ཡོོད་ཟེར་བ་སོགོས་བཤིད་

ནས་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་སྣང་མདེ་དང་མཐོངོ་ཆུང་བྱེདེ་ས་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཤིདོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ རྒྱ་མསི་བདོ་བཅངིས་བཀྲེལོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་

དེ་བོད་པོ་ཧི་ཅང་རྗེེས་ལུས་ཐོེབས་ནས་ས་ོསོའི་ིལྟ་ོགོོས་ས་ོསོས་

འིཚེལོ་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། དའེི་ིཐོགོོ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ཆེསེ་

མུན་ནགོ་དང་། ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློའོི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་

ཡོིན་སྟབས་ཡོར་ཐོོན་ཅན་གྱིི་བཅིངས་བཀྲེོལ་དམགོ་མི་ཡོོང་སྟེ་

བཅིངས་བཀྲེོལ་བཏེང་བ་ཡོིན་ཞིེས་འིཁྱེོགོ་བཤིད་བྱེས་ནས་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ལའིང་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་བསྟོད་

བསྔགོས་བྱེས་པོ་དེ་འིདྲེ་རེ་ཟུང་ལས་སྤྱོིར་བཏེང་གོིས་དེ་ཙམ་

ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ། 

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་ཏེེ་འིཛམ་

གླིངི་གོང་སར་འིབྲལེ་བ་ཆེགོས་ཤིངི་། ང་ོཤིསེ་པོ་གོསར་པོ་ཡོངོ་
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དུས་རིམ་པོས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང༌། ལྷགོ་དོན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རྒྱ་ཆེེ་ཤིོས་དང་

གོཏེིང་ཟབ་ཤིོས། ཡོགོ་ཤིོས་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་དྲེི་མ་དེང་སང་

འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་ཚེརོ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེསྔ་ཀ་སྦུགོ་ཁུལ་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིཀ་

ཡོན་ད་ེདགོ་བདོ་པོ་དང་ཚེངོ་རྒྱགོ་པོའི་ིདནོ་ལ་པོད་ཤིགོ་གོ་ིགྲེངས་

ཀ་ཤིདོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའིི་ིཁུལ་གྱི་ིརྒྱ་ས་ེའིཐོགོ་མཁན་

ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་སྐད་ཕྲན་བུ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་འིབྲེལ་བ་

ཙམ་ལས་ད་ེམནི་བདོ་པོའི་ིསྐད་ཡོིགོ་སློབོ་མཁན་དང༌། བདོ་པོའི་ི

ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་སྔ་མ་ོང་རང་ཚེརོ་རང་དབང་ཡོདོ་པོའི་ི

སྐབས་སུ་མདེ། 

དངེ་སང་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྩི་སྟངོས་འིགྲེ་ོ

བའི་ིདུས་ཚེདོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིཉུང་ཤིས་ཤིགིོ་ཕྱོ་ིལ་བཙན་བྱེལོ་

བྱེས་ནས་དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བའི་ིསྐབས་ལ་གོཞི་ིནས་བདོ་པོའི་ི

སྐད་ཡོགིོ་སློབོ་མཁན་དང༌། བདོ་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

མཁན་དེང་སང་ཧི་ཅང་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་

རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོདང༌། རྒྱ་ཆེནེ་པོ།ོ བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མང་དུ་

ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་སློབོ་

པོའི་ིདནོ་ལ་བདོ་པོའི་ིསྐད་ཡོགིོ་སློབོ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་ཞིགིོ་
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སློབེས་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་མ་ིའིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ང་ཚེ་ོ

སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ཏུ་ཁྱེནོ་ནས་བསྡེད་མདེ། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བདོ་པོའི་ིརགིོ་

གོཞུང་གོ་ིཚེགོོས་པོ་གོསར་པོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་ཤིགིོ་ཚུགོས་ཡོདོ། 

ཁ་ཤིས་ཆེསོ་ཚེགོོས་དང༌། ཁ་ཤིས་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཚེགོོས་པོ། ཁ་

ཤིས་གྲེོགོས་པོོའི་ིཚེོགོས་པོ་ཞིེས་པོ་སོགོས་ཕེལ་ཆེེར་བཞིི་བརྒྱ་

ལྔ་བརྒྱ་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་འིབྲེལ་

བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཚེོགོས་པོ་དང་སྐྱིད་སྡུགོ་གོསར་པོ་དེ་འིདྲེ་གོསར་

དུ་ཡོངོ་གོི་ཡོདོ། 

རྒྱ་མའིི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིདནོ་ལ་ཚེགོོས་པོ་གོསར་པོ་བཙུགོ་

པོ་དེ་འིདྲེ་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ལྟ་ོཟས་བྲ་ོབ་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་སྟབས་རྒྱ་

མིའིི་ཟ་ཁང་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་ལས། རྒྱ་མིའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

གོི་དོན་ལ་ཚེོགོས་པོ་བཙུགོས་པོ་ཟེར་བ་ཕེལ་ཆེེར་གོོ་མ་མྱོོང༌། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སྤེགོས་དང༌། ཤི་སྐམ་པོ་ོཟ་མཁན་དང་ཟ་ཁང་མི་

འིདུགོ་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་

ད་ོསྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དུས་སྐབས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློེབས་

ནས་དངོས་གོནས་སྙིན་གྲེགོས་ཁྱེབ་ཀྱིི་ཡོོད། ཞིིབ་ཏུ་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་སྐབས་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཆེ་ལྟར། ང་ཚེ་ོབོད་པོ་རླབས་ཆེེན་གྱིི་

མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མ་རེད། མ་
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གོཞིི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་སྲིིད་

ཀྱིང༌། ད་ེསྔ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་རང་དབང་བྱེས་ཏེ་ེཕེལ་ཆེརེ་

ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་མང་བ་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྐབས་

གོཅགིོ་ལ་སགོོ་པོའོི་ིའིགོོ་ཡུན་རངི་བསྡེད་པོ་དང༌། སྐབས་གོཅགིོ་

ལ་མན་ཇུའི་ིའིགོོ་ཡུན་རངི་བསྡེད་ཡོོད། 

ཅ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསྤེབོས་པོ་དང་། བདནེ་དོན་གྱི་ིའིཐོབ་

རྩིདོ།

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་ད་ེབདོ་ཀྱི་ིཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་

དང་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན་ནའིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་དེ་

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་བ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་དེ་གོཞིན་

ཕེན་དང་སྙིིང་རྗེེ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཞིིང་བྲན་ལམ་

ལུགོས་ནང་མི་ཁྱེོ་ཀ་ཕེོ་ཆེེན་དང༌། མོ་རྐང་རིལ་བཟོས་ཏེེ་དུས་

རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིགོོ་ཚུགོས་སྐབས་རྒྱ་མོ་རྐང་རིལ་དང་རྒྱ་མི་

ཕེ་ོཆེེན་ཡོོད་བཞིིན་པོ་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ཆེེས་མུན་

ནགོ་དང༌། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་རདེ་ཅསེ་རྒྱ་མསི་བརྗེདོ་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་ང་ཚེོས་མི་གོསོན་པོོ་རྐང་རིལ་དང་ཕེོ་ཆེེན་བཟོ་གོི་

མདེ། དརེ་བརྟནེ་ཆེསེ་མུན་ནགོ་དང་ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་སུ་ཆེ་ེམནི་

རྩིསི་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོདོ། 
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རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་ནང་བཙན་དབང་བྱེས་ཏེེ་བཤིད་ས་མེད་

པོ་ལས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེས་ཏེེ་བཤིད་ན་གོདུགོ་རྩུབ་སུ་ཆེེ་

དང༌། ནགོ་ཉེེས་སུ་ཆེ་ེརྩིསི་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ང་

ཚེ་ོབོད་པོ་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་མིགོ་དཔོེར་འིསོ་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་

དང༌། རགིོ་གོཞུང་སགོོས་གོང་ཐོད་ནས་ལ་ོརྒྱུས་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་

པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོས་ང་ཚེོས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ཡོང་རྒྱུ་མཚེན་མེད་པོར་ཧིམ་པོ་དང་སྤེོབས་པོ་

བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། དཔོེར་ན། སྔར་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་ཨོཾ་མི་རི་

ཀ་ཤིགོོ་བུའི་ིསྟགོ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་ད་ེའིཁྱུགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ལ་མདེ་པོ་

བཟ་ོཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་སྟོབས་ཤུགོས་

ཆེེ་ཤིོས་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནགོ་ཡོིན་པོ་ལྟ་བུ་བཤིད་པོ་དེ་འིདྲེ་ནི་ཧིམ་

པོ་ཡོིན་པོ་ལས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་སྤེོབས་པོ་མིན། དེང་སང་རྒྱ་

མསི་ཨོཾ་རརི་སྤྲོལེ་ལད་ཧི་ཅང་འིཁྲིབ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཨོཾ་ར་ིཤིགོོ་

བུའི་ིསྟགོ་ཡོནི་ན་ད་ེསྔ་ནས་ཕེལ་ཆེརེ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཚེར་བ་རདེ། 

སྟགོ་ད་ེཤིགོོ་བུ་རང་རདེ་མ་ིའིདུགོ རྒྱུ་མཚེན་མ་ིལྡན་པོའི་ིཧིམ་པོ་

བྱེས་ན་མ་རབས་རེད། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚེསོ་ཆེསོ་དང་འིཇགིོ་རྟནེ་གྱི་ིལས་ཀ་གོང་ཡོནི་ཀྱིང་སྤེབོས་པོ་

ཡོདོ་ན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། སྤེབོས་པོ་མདེ་ན་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ། བླ་ོཞུམ་
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ནས་ང་ཚེསོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ནས་བསྡེད་ན་རྗེསེ་ལུས་

ཐོབེས་རྒྱུ་དང༌། ཕེམ་གྱི་ིརདེ། ང་ཚེའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་པོའི་ི

མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན། མི་རིགོས་འིདིས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་དཀའི་ངལ་

མང་པོོ་མྱོངས་ཡོོད། ད་ལྟ་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་པོ་ཞིེས་མིང་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚེསོ་སྤེབོས་པོ་སྐྱདེ་ད་ེསྨྱོ་ོམཆེངོས་བརྒྱབ་

ཟེར་བ་མིན། སྤེོབས་པོ་ཡོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དྲེང་བདེན་གྱིི་འིཐོབ་

རྩིདོ་གོཉེའི་མ་ཆེགོ་པོར་སྙིངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་

གོཉུགོ་བསྲིངིས་ནས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དེ་ནི་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་བྱེས་ནས་བཤིད་པོ་གོང་ཡོང་

མནི། རྒྱ་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མ་ིགོཅགིོ་ཡོནི་པོས་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་

ཀྱིི་རེད། རྒྱ་གོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་

ཞིསེ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ལ་ོརྒྱུས་ཡུན་རངི་ཡོདོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། སྐྱདི་

པོ་ོརྒྱ་མརི་དགོསོ་ལ་བདོ་པོར་ཡོང་དགོསོ། ང་ཚེསོ་གོང་ཞིགིོ་ཤིདོ་

ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཞི་ེན། རྒྱ་མ་ིསྐྱདི་པོ་ོདང༌། སྟབོས་ཆེནེ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་

ལ་བདོ་པོ་རྩིསི་མདེ་བཏེང་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བདོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་བའི་ིདནོ་ལ་རྒྱ་

མི་རྩིིས་མེད་བཏེང་ན་མི་འིགྲེིགོས། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་ཁ་ོརང་ཚེའོི་ིདནོ་ལ་བདོ་པོ་མུ་གོ་ེམྱོངོ་དགོསོ་པོ་མུ་གོ་ེམྱོངས། 
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སྡུགོ་ཤིི་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་སྡུགོ་ཤིི་བརྒྱབ། རྒྱ་མིའིི་འིདོད་པོ་དང་

མ་མཐུན་ན་ཁྲིིམས་འིགོོ་ལ་ཤིི་དགོོས་པོ་བཅས་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་ཤིེས་

ཐོབས་མདེ། 

བར་སྐབས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། དངེ་སང་ཡོང་བདོ་པོས་བདོ་

པོའིི་ཞིེན་ཁོགོ་བྱེས་ན་ཁྲིིམས་འིགོལ་དང༌། བོད་པོས་རྒྱ་མིར་

སྤྲོེལ་ལད་འིཁྲིབ་སྟེ་ཞིེན་ཁོགོ་བྱེས་ན་ཡོང་དགོ་པོར་བརྩིི་བ་དེ་

ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་དང་། ས་ོསའོི་ི

ལུང་པོའིི་དོན་ལ་ཤི་ཞིེན་བྱེས་པོ་དེ་བྱེེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེང་

སང་བོད་མི་རིགོས་རང་གོི་ཞིེན་ཁོགོ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིིས་

སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ལ་གུས་བརྩིི་བྱེས་ཏེེ་མི་རིགོས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་

གྱི་ིསྐད་ཆེ་བཤིད་ན་མ་ིའིགྲེིགོས་པོར། ཚེང་མ་རྒྱ་མའིི་ིཐོོགོ་ལ་ང་ོ

ས་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། རྒྱ་རྒན་བདོ་ལ་མ་ཡོངོ་ན་བདོ་པོས་གོང་

ཡོང་ཤིསེ་ཀྱིི་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། 

ཆེ༽ ཟས་གོསོ་ཆེསོ་རིགོ་དང་། སྙིིགོས་དརོ་བཅུད་ལནེ།

ངོས་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བོད་པོ་གྱིོང་པོོ་རེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བདོ་པོས་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཏེ་ེད་ེདང་མཐུན་པོའི་ི

ལགོ་ལེན་བསྟར་གྱི་ིརདེ། དཔོརེ་ན། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་

ལྷ་ོལ་རྒྱ་གོར་དང༌། ཤིར་ལ་རྒྱ་ནགོ བྱེང་ལ་སགོོ་པོ་ོབཅས་ཆེགོས་
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ཡོདོ། དའེི་ིནང་ནས་སགོོ་པོ་ོཚེསོ་གྱིནོ་ཆེས་ལ་ལྤགོས་རགིོས་འིདྲེ་

མནི་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེཁངོ་ཚེའོི་ིགྱིནོ་ཆེས་དྲེ་ོཔོ་ོཡོདོ་ལ། སགོོ་པོའོི་ི

གྱིནོ་ཆེས་བདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤིསི་ནང་མང་པོ་ོསློབེས་ཡོདོ། ལྷགོ་

དོན་ད་ེསྔའི་ིགོཞུང་ཞིབས་ཚེའོི་ིགྱིནོ་ཆེས་མང་པོའོི་ིནང་སོགོ་པོོའི་ི

གྱིོན་ཆེས་ཡོོད། གྱིོན་ཆེས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང༌། ལྤགོས་ཚེགོས་

དྲེ་ོཔོ་ོསོགོ་པོརོ་ཡོོད་སྟབས་སོགོ་པོ་ོནས་བླངས། 

རྒྱ་མའིི་ིལྟ་ོཟས་ཞིམི་པོ་ོདང༌། སྣ་ེཁ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོས་བདོ་པོའི་ིལྟ་ོ

ཆེས་ནང་དུ་ལ་ཕུགོ་དང༌། སྔ་ོཚེལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྒྱ་མིའིི་ཟས་སྣ་

བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། རིགོ་གོནས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དྲེགོ་ཤིསོ་

དང༌། གོཏེིང་ཟབ་ཤིོས་ཡོིན་པོ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནས་བྱུང་བ་རེད། 

དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྒྱ་གོར་ནས་བླངས་པོ་ཤི་

སྟགོ་རདེ། ང་རང་ཚེརོ་བཀའི་འིགྱུར་པོ་ོཏེ་ིབརྒྱ་ཙམ་དང༌། བསྟན་

འིགྱུར་པོོ་ཏེི་ཉེིས་བརྒྱ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཙམ་ཡོོད་པོའིི་ནང་མདོ་རེ་ཟུང་

ཞིགིོ་རྒྱ་ནགོ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཕེལ་ཆེརེ་ཡོངོ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེ

མནི་བཀའི་བསྟན་ཚེང་མ་རྒྱ་གོར་ནས་བསྒྱུར་བ་ཤི་སྟགོ་རདེ། ང་

རང་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཀློོགོ་ཀྱིང་དབུ་ལ་རྒྱ་གོར་སྐད་དུ་

ཞིསེ་པོ་ལས་རྒྱ་ནགོ་སྐད་དུ་ཞིསེ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་མ་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་
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བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དེ་ཡོང་ཧི་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཡོོང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་

འིདྲེ་བཤིད་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་སྔ་ལ་ོངོས་ནས་མཐོོང་བྱུང༌། ཧིམ་པོ་

ད་ེའིདྲེ་བཤིད་འིདུགོ ད་ེལ་སུ་ཡོདི་ཆེསེ་ཀྱི་ིརདེ་དམ། 

ང་ཚེོའིི་བོད་ཀྱིི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐད་གྲེགོས་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་རྒྱ་གོར་དུ་

ཕེེབས་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་པོཎྜིི་ཏེ་དང་མཉེམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཤི་སྟགོ་

རེད། ང་ཚེ་ོབོད་པོས་ཁྱེིམ་མཚེེས་རྒྱ་གོར་ཚེ་བའིི་ལུང་པོའིི་ལྟོ་

ཆེས་གོནམ་གོཤིིས་གྲེང་མོའི་ིནང་ལ་ཞིིམ་པོ་ོམེད་པོ་རྣམས་དོར་

ཏེེ་དངོས་གོནས་ཀློད་པོའིི་ལྟོ་ཆེས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་

ཟབ་པོ་ོཡོདོ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནས་བདོ་དུ་བླངས་པོ་རདེ། དངེ་སང་

རྒྱ་མསི་སྙིགིོས་དརོ་བཅུད་ལནེ་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ལྟར། ང་ཚེ་ོ

བདོ་པོས་དངསོ་གོནས་སྙིགིོས་དརོ་བཅུད་ལནེ་བྱེས་ཡོདོ་པོས་མ་ི

རིགོས་ཀྱིི་སྤེོབས་པོ་དང༌། རང་གོི་ལྟ་བ་འིཛིན་རྒྱུའིི་འིསོ་བབས་

ང་ཚེོར་ཡོདོ། 

ཇ༽ སྔནོ་གྱི་ིབྱུང་རབས་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ།

རྒྱ་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མའིི་ིདནོ་ལ་བདོ་པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩི་བ་ནས་

རྡོོགོ་རོལ་བཏེང་བ་དེ་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། དེར་ང་ཚེོས་རྩིོད་པོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མི་ཡོང་སྐྱིད་པོོ་དགོོས་ལ། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིང་

སྐྱིད་པོ་ོདགོོས། བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀ་སྐྱིད་པོ་ོགོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་བྱེེད་
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དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ས་འིདྲེེས་གོནས་སྔ་མོ་

ནས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས་ཕྱོིས་སུ་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་མ་རེད། 

བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེསྐབས་ར་ེགོཉེནེ་འིབྲལེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་

འིབྲལེ་བ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། སྐབས་ར་ེདམགོ་འིཁྲུགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་

འིབྲེལ་བ་སྡུགོ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་འིདི་ད་རེས་གོཅིགོ་པུ་

མནི་པོར་སྔ་མ་ོནས་བྱུང་ཡོདོ། 

སྐབས་ར་ེརྒྱ་ནགོ་དང་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མ་

ཕྱོརི་འིབུད་བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོང་བྱུང་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༥༤-༡༩༥༥ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ཕེལ་ཆེེར་ཟླ་

བ་བཅུ་ཙམ་ཞིིགོ་བསྡེད་པོ་རདེ། པོ་ེཅངི་ནས་ཡོར་འིཁརོ་སྐབས་

ཤིསི་རྔན་ཞིསེ་པོའི་ིལུང་པོ་དརེ་སྡེདོ་དུས་གོསལ་པོརོ་དྲེན་པོ་ཞིགིོ་

ལ། ཉེནི་གོཅགིོ་དགོངོ་དྲེ་ོཞིིགོ་ལ་གོནའི་སྔ་མའོི་ིརྒྱ་ནགོ་གོངོ་མའི་ི

གྲེངོ་ཁྱེརེ་རྙོངི་པོ་རདེ་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་ལ་ལྟ་སྐརོ་དང་འིཆེམ་འིཆེམ་ལ་

ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། ས་ཆེ་གྲེོང་གོསེབ་ལྟ་བུ་ལྕེགོས་རི་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་

ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ཏེ་ེངལ་གོསསོ་ནས་སྡེདོ་སྐབས། རྒྱ་མ་ིདཔོནོ་པོ་ོ

དེས་སྔར་བོད་ཀྱིི་དམགོ་མི་འིདི་བར་དུ་སློེབས་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་

གོངོ་མ་འིད་ིནས་བྲསོ་དགོསོ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་བྱུང༌། 

ད་ེདུས་ངསོ་རང་བསམ་བླ་ོཞིགིོ་འིཁརོ་བྱུང༌། ང་ཚེ་ོརྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྲེ་ོ

སྐབས་དར་རྩི་ེམད་ོནས་ཤིར་ཕྱོགོོས་སུ་ལ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེབརྒྱབ་ནས་
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གོཡོའི་རྔན་ཞིསེ་པོའི་ིས་ཆེར་སློབེས། གོཡོའི་རྔན་ནས་ད་དུང་དྲེནི་

ཏུ་བར་གོང་འིཚེམ་འིགྲེ་ོདགོསོ། དྲེནི་ཏུ་ནས་ཤིསི་རྔན་བར་གོནམ་

གྲུར་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། སྔར་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚེམས་ཐོགོ་ཉེ་ེཔོ་ོའིད་ིའིདྲེ་མནི་

པོར་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ས་ཐོགོ་རངི་པོ་ོཡོདོ། ས་ཐོགོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

ལ་རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མ་རང་གོ་ིརྒྱལ་སར་སྡེདོ་མ་ཐུབ་པོར་བྲསོ་དགོསོ་

པོའིི་དམགོ་ཤུགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་དུས་དམགོ་མི་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

གྱིི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མེད་ན་དེ་ལྟར་ཡོོང་མི་ཐུབ། དམགོ་མི་དེ་

འིདྲེ་ཞིགིོ་འིད་ིབར་སློབེས་དུས་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིརྒྱབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ི

དམགོ་རྒྱགོས་སགོོས་ཡོདོ། མ་གོཞི་ིསྔ་མའོི་ིདམགོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

ཕྲན་བུ་མ་ིའིདྲེ་ཡོང༌། གོང་ལྟར་བདོ་པོའི་ིདམགོ་མ་ིཤིསི་རྔན་བར་

སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མ་སྡེདོ་མ་ཐུབ་པོར་ད་ེནས་

བྲོས་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དེས་བོད་པོའིི་དམགོ་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིརྟགོས་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོར་ཕྱོགོོས་སུ་ཆུ་མ་ོགོངྒཱ་བར་བདོ་པོའི་ིདམགོ་མ་ིཡོངོ་

བའིི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོོད། བོད་དང་རྒྱ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་སྐབས་རེ་

འིཆེམ་པོ་ོདང༌། སྐབས་ར་ེའིཁྲུགོ་སྟེ་བསྡེད་པོ་རེད། བདོ་དང་རྒྱ་

ནགོ་འིཆེམ་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིདུས་སྐབས་སུ་རྡོ་ོརངི་ཐོགོོ་ཆེསོ་རྒྱལ་གྱི་ི

སྐུ་དུས་སུ་བྲསི་པོའི་ིཡོ་ིགོེའི་ིནང༌། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་བདོ་

ཡུལ་ན་སྐྱདི། ཅསེ་འིཁདོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་རདེ། རྒྱ་རྒྱ་
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ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཅངི༌། རྒྱ་མ་ིའིབུ་ལ་དགོའི་པོ་ོརདེ། འིབུ་ཚེ་བའི་ིལུང་

པོར་མ་གོཏེོགོས་མདེ་པོས། ཁ་ོརང་ཚེ་ོརྒྱ་ནགོ་ཏུ་ལོགོ་ན་འིབྲས་

ཞིངི་ཡོང་ཡོདོ་ལ། རྒྱ་མཚེའོི་ིཁར་འིབུ་མང་པོ་ོཡོོད། བདོ་ས་མཐོ་ོ

པོ་ོདང་གོནམ་གོཤིསི་གྲེང་མའོི་ིནང་ལ་འིབུ་མང་པོ་ོམདེ། རྒྱ་མསི་

སྦལ་པོ་དང༌། ཉེ་ཕྲུགོ་ཆུང་ཆུང་ང་ཚེ་ོསྙིངི་རྗེ་ེསྐྱ་ེཡུལ་ད་ེའིདྲེ་མང་

པོ་ོབསྒྲུགོས་ནས་ཟ་གོ་ིའིདུགོ ད་དུང་ཅངོ་མ་ོདང༌། ཁང་བྱེའིུ་ཆུང་

ཆུང་ད་ེདགོ་ཁངོ་ཚེསོ་བྲ་ོབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་འིབུ་ཟ་གོ་ིམ་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་མར་དང་རྩིམ་པོར་

དགོའི་པོ་ོཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོའི་ིསམེས་ཅན་བཀའི་དྲེནི་ཅན་འིབྲའིི་ི

འི་ོམས་མར་བཟསོ། གོཡོགོ་གོ་ིརྩིདི་པོས་སྦྲ་གུར་བཟསོ་པོ་སགོོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིསམེས་ཅན་བཀའི་དྲེནི་ཅན་ད་ེདགོ་བདོ་ས་

མཐོའོི་ིཐོགོོ་མ་གོཏེགོོས་འིཛམ་གླིངི་ས་གོནས་གོཞིན་ལ་རྩི་བ་ནས་

མ་ིའིདུགོ རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེ་ོངང་པོ་དང༌། བྱེ་ད་ེམཉེམ་དུ་རྒྱ་ཐོང་ལ་

ཕྱོནི་ན་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི་པོ་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། 

བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཅསེ་པོ་ད་ེརྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། 

ཉེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚེམས་དང་། ཞི་ིབད་ེལྷངི་འིཇགོས།

བདོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཡོངོ་ནས་བདོ་ལས་སློ་པོརོ་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་བསམ་

པོ་དང༌། ལས་སློ་པོོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་ཐུབ་བསམ་པོའིི་རེ་བ་
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བརྒྱབ་ཀྱིང༌། ད་བར་བོད་མིའིི་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་མེད་

པོ་དང༌། འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོང་བྱེདེ་ཐུབ་མ་ིའིདུགོ གོཞུང་ལམ་བཟསོ་

ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིགོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་དམགོ་ལམ་དང༌། དའེི་ིཐོགོོ་རྒྱ་མ་ིལས་

བྱེདེ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བདོ་ནང་བསྡེད་པོ་ད་ེཚེསོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཆེདེ་

རདེ། ད་ེའིབྲལེ་སྨོན་ཁང་དང༌། སློབོ་གྲྭ། བཟ་ོགྲྭ་བཅས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་བོད་པོར་འིཕྲལ་ཕུགོས་

ཀྱིི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་འིཇགོས་པོའིི་ཤི་ཚེ་རྣམ་དགོ་གོི་འིཆེར་གོཞིིའིི་

ཐོགོོ་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མཐོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་པོ་དསེ་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོ་ིས་མཚེམས་ཞིསེ་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། བདོ་ལ་རྒྱ་མ་ིསློབེས་མདེ་ན་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོ་ི

ས་མཚེམས་ཞིསེ་པོ་ཞིགིོ་མདེ། བདོ་དང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིས་མཚེམས་

རདེ། དབྱེནི་ཇསི་བདོ་ལ་དམགོ་དྲེངས་པོ་ད་ེལས་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ི

རངི་ལ་བདོ་དང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིས་མཚེམས་ལ་ཞི་ིབད་ེལྷངི་འིཇགོས་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོའི་ི

ཉེེར་ལེན་གྱིིས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ལྷ་ོནུབ་ས་

མཚེམས་བརྟན་པོ་ོབཟོས་པོ་ཡོིན་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་ལ་རྒྱ་

གོར་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྙོོགོ་དྲེ་སྣོན་མ་ལངས་རྒྱུའིི་དུས་སྐབས་ཤིིགོ་

ལ་སློབེས་ཡོདོ། 

ད་ེནས་གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚེསོ་རྒྱ་མརི་བླ་ོརྩི་བ་ནས་ལྟ་
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གོ་ིམདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་རྒྱུན་དུ་ཁ་ནས་བླ་ོམཐུན་དང༌། གྲེགོོས་

པོོ། སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་དུ་རྒྱ་མིའིི་

དམགོ་སྒོར་ནང་བདོ་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ོས་

མཐོ་ོཔོོར་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ་དང་མི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོོངས་ཞིེས་ཟེར་བའིི་ནང་ངོ་ཐོོགོ་གོི་ལས་ཀའིི་འིགོན་དེ་སུས་

འིཁྱེརེ་གྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ང་ཕེདོ་དང༌། པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེརེ་མཚེན་

གོནས་རམི་པོ་ཞིགིོ་འིབུལ་གྱི་ིཡོདོ་ནའིང་ང་ོཐོགོོ་གོ་ིདབང་ཆེ་གོང་

ཡོང་མདེ། དཔོརེ་ན། པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ང་ཕེདོ་གོཉེསི་ཀས་

རྒྱ་མའིི་ིགོདངོ་ལ་གོཟགིོས་ཏེ་ེབགོ་ཟནོ་བྱེས་ཏེ་ེབཞུགོས་དགོསོ་པོ་

དང༌། རྒྱ་མསི་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ལ་ཆེ་ོསང་ལྟ་བཞིནི་

གོནང་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་རང་དབང་མདེ། 

གོང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་ཕེོགོས་བཟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁན་མང་ཆེ་ེབ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོཡོདོ་མཁན་ཤི་སྟགོ་

རདེ། འིགོ་ོསྟདོ་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོམ་ཤིསེ་པོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་

མ་བསགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིས་བཤིད་པོ་དེ་དགོ་ཡོིན་པོ་

རེད་བསམ་པོ་དང༌། སོ་སོའི་ིགྲེལ་རིམ་གོནས་སྟངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རངི་ལུགོས་དང༌། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས། གོསར་

བརྗེ།ེ ཡོར་རྒྱས། བཅངིས་འིགྲེལོ་སོགོས་ཤིདོ་སྐབས་ད་ེལ་ཡོདི་

ཆེེས་བྱེེད་མཁན་རེ་ཟུང་བྱུང་བ་དེ་ནི་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ལ་ོནས་
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ལ་ོབསྟུད་ད་ེརྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་གོཤིབིས། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིཉེམས་

མྱོངོ་བསགོས་དུས་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་སྡུགོ་ཆེགོ་ཡོནི་ཀྱིང་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་གོསི་ལགོ་ལནེ་བསྟར་

བའིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཤིིགོ་རེད། དེང་སང་བོད་མི་རིགོས་

ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱའིི་ཚེེ་གོཡོོགོ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་དགོ་ཉེམས་མྱོོང་

གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཤིསེ་དུས་ལས་བྱེདེ་པོ་ཕེལ་མ་ོཆེའེི་ིསམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་

ལ་ང་བདོ་མ་ིཡོནི་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་རྒན་འིད་ིཚེ་ོ

བསམ་པོ་ཞིིགོ་བསམ་བླའོི་ིནང་སློབེས་ཡོདོ།

རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་བླརོ་ཇ་ིཙམ་འིགོལེ་གྱི་ིཡོདོ་མདེ་གོནད་དནོ་འིད་ི

ཚེའོི་ིསྟངེ་ནས་ཤིསེ་ཀྱི་ིརདེ། ཁ་ནས་སྤུན་ཟླ་དང༌། ཏེང་ཡོནོ་ཡོནི་

ན་བློ་མཐུན་པོ། གྲེོགོས་པོོ། ཐོོབ་ཐོང་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོིན་ཟེར་གྱིི་

ཡོདོ་ཀྱིང་ང་ོཐོགོོ་ལས་ཀ་བསྐུལ་སྟངས་དང༌། མ་ིམཐོངོ་ཆེ་འིཇགོོ་

གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ་བལྟས་ན་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མརི་

ད་བར་བྱེ་ལངོ་བྱེདེ་ལངོ་མ་བྱུང་བ་མནི། རྒྱ་མ་ིསློབེས་ནས་ལ་ོསུམ་

ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ལ་ོདའེི་ིརངི་དང༌། ལྷགོ་དནོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ 

ཚུན་ཆེད་ལ་ཁོང་ཚེོར་འིདོད་པོ་གོང་ཡོོད་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

ད་དུང་རྒྱ་མསི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བླསོ་འིཁལེ་བའི་ིབདོ་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁུར་

ཐུབ་མཁན་གྱི་ིབདོ་མ་ིརྡོོགོ་པོ་ོགོཅགིོ་སྟནོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ན་

གོཞིནོ་ནང་ནས་འིཚེར་ལངོས་བྱུང་སྟ་ེདངསོ་གོནས་མ་ིམང་གོ་ིསྤྱོ་ི
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མསོ་ཡོདོ་པོ། རྒྱ་མསི་བླསོ་འིཁལེ་བ། ལས་ཀའི་ིའིཇནོ་ཐོང་ཡོདོ་

མཁན་གྱི་ིབདོ་པོ་ད་དུང་རྡོོགོ་པོ་ོགོཅིགོ་སྟནོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་

གོང་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་རདེ་དམ། ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་

གྱིར་ཏེ་ེབཙན་བྱེལོ་བ་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་གོ་ིཐོགོོ་ནས་གོཞིན་ལ་རགོོས་

རམ་བཙལ་ཏེ་ེསློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོར་བརྟནེ་དངེ་

སང་མི་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་

དོན་དང༌། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དོན་དགོ གོང་ལྟར་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིའིགོན་འིཁུར་ཐུབ་མཁན་

ཞིིགོ་བཟ་ོཐུབ་ཡོོད། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ད་དུང་དེ་འིདྲེ་ཐོོན་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེགོང་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རདེ་དམ། 

ཏེ༽ ཚེ་ེགོཡོོགོ་གོ་ིབདོ་མི་དང་། ཐོབོ་ཐོང་བར་བཟསོ།

དེ་བཞིིན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་རྒྱ་མི་བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་

འིཐོེན་གྱིི་ཡོིན་ཞིེས་ཧུའུ་ཡོའི་ོཔོང་ལྷ་སར་ཡོོང་སྐབས་བཤིད་དེ་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ལགོ་ལེན་བསྟར་བ་ཡོིན་པོ་རེད། རྗེེས་སུ་

བདོ་པོས་འིཇནོ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་པོས་ལགོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁ་འིཕེངས་ལགོ་འིཕྱོསི་ཀྱིསི་ལྷ་སར་ཨོཾར་

པོ་ོརྒྱགོ་མཁན་རྒྱ་མ་ིལགོ་ཤིསེ་པོ་ཕེནོ་ཆེ་ེསློབེས་ཤིངི་། བདོ་པོ་རྡོ་ོ

བཟ་ོབས་རྡོ་ོབཟ་ོཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། བདོ་པོ་རྡོ་ོབཟ་ོབས་ཨོཾར་པོ་ོ
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རྒྱགོ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་པོ། བོད་པོ་ཤིིང་བཟ་ོབས་ཀ་གོདུང་བཟ་ོཤིེས་

ཀྱིི་མེད་པོ། བོད་པོས་ཨོཾར་འིདམ་བསྲིེས་སྦྱོོར་བྱེེད་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་

པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ འིད་ིདགོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རདེ་

དམ། རྒྱ་མིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེས་སྟབས་བོད་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོདོ་དགོསོ་པོའི་ིའིགོན་ད་ེརྒྱ་མརི་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་བདོ་པོར་སློབོ་

སྦྱོོང་སྤྲོད་མི་འིདུགོ བོད་པོ་རྣམས་མི་ཚེེ་སྡུགོ་ཟད་ལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

ཚེེ་གོཡོོགོ་གོི་འིདུ་ཤིེས་བཞིགོ་པོ་ལས། ངོ་མའིི་ལགོ་ལེན་གྱིི་

ཐོོགོ་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ལས་ཀ་ཆེེ་ཕྲ་ཆུང་གོསུམ་བོད་

པོས་འིཇོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཆེེད་དུ་ཤི་ཚེའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་

གོསོ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་ཡོོད་ན་རྒྱ་མིར་འིདོད་པོ་གོང་ཡོོད་བྱེེད་རྒྱུ་

བྱུང་ནས་ལ་ོཉེི་ཤུ་རྩི་བདུན་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིམ་རདེ་དམ། 

མེ་ཤུགོས་ཕུར་མདའི་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགོས་པོའིི་རིགོ་གོནས་དང༌། 

ཚེན་རིགོ་གོཏེིང་ཟབ་ལོ་མང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་མི་

ཤིེས་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། སྤྱོིར་བཏེང་ལས་ཀ་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ད་འིཚེམ་ཡོོད་དགོོས་ཚེོད་

ཀྱིང་མ་ིའིདུགོ་པོ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་སམ་ཞི་ེན། རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་

ལ་ལྟ་སྟངས་ད་ེབདོ་མ་ིབདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། གོཡོགོོ་བསྐུལ་བྱེ་

རྒྱུའིི་འིདུ་ཤིེས་ལས། གོསོ་སྐྱོང་བྱེས་ཏེེ་བོད་ནང་བོད་པོས་རང་
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མགོ་ོཐོནོ་པོ་ཡོངོ་ཐོབས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་མ་ིའིདུགོ་ལ། འིཆེར་

གོཞི་ིཡོང་བཏེངི་མ་ིའིདུགོ དརེ་བརྟནེ་ང་ཚེ་ོནད་མ་ཐོེགོ་པོར་སྐད་

རྒྱགོ་དགོསོ་དནོ་འིད་ིལྟར་ཡོནི་པོ་ལས། ང་ཚེསོ་དནོ་མདེ་རྒྱ་མརི་

མ་ིདགོའི་བ་བྱེས་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་མནི། 

རྒྱ་མ་ིདུང་ཕྱུར་བཅུ་ལ་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་ལ། ང་ཚེརོ་ཡོང་བད་ེསྐྱདི་

དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚེ་ོརྟགོ་པོར་སྐྱ་ོཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་

པོ་གོང་ཡོནི་ནམ། དཔོརེ་ན། བདོ་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་ཟརེ་བ་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོསི་

འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་ཡོདོ། འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་བའི་ིམཐོའི་མ་ཧུའུ་ཡོའི་ོཕེང་

ལྷ་སར་ཡོོང་སྐབས་ཧི་ལས་ཏེེ་ད་ལྟ་བར་དུ་འིགྲེོ་སོང་བཏེང་

བ་རྣམས་ཡོར་ཀླུང་གོཙང་པོོར་གོཡུགོས་པོ་རེད་དམ་ཞིེས་ཤིོད་

དགོསོ་བྱུང་བ་རདེ། གོང་ལྟར་དབུས་གོཞུང་ནས་འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་

ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་དང༌བོད་མི་མང་ལ་དོན་

ཕེན་གོང་ཡོང་བྱུང་མདེ།

ད་ེབཞིནི་དུ་བདོ་པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་ཐོབོ་ཐོང་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ཡོགིོ་ཆེའི་ིཐོགོོ་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཡོོད་ནའིང༌། ང་ོམ་སློོབ་ཕྲུགོ་བསྡུ་བའིི་སྐབས་ལ་

ལྟགོ་སྒོ་ོབརྒྱུད་ད་ེརྒྱ་མ་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་ད་ེདགོ་ལ་སྔནོ་དང་

པོརོ་ཐོབོ་ཐོང་རགོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་དམིགོས་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་

ནང་སློབོ་གྲྭ་དྲེགོ་གྲེས་ལ་ས་སྟངོ་རྐུབ་སྟགེོས་བཞིགོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་
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བདོ་ལ་ཡོོད་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་ལ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་ཀྱི་ི

རིགོ་གོཞུང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ངོ་ཐོོགོ་

ལགོ་ལནེ་སྐབས་རྒྱ་ཡོགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱུགོས་འིཕྲདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

རྒྱ་ཡོགིོ་ཚེད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་ཡོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་པོར་

ཐོོབ་ཐོང་སྤྲོད་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་ང་ོཐོོགོ་ཐོོབ་ཐོང་དེ་ལགོ་ལེན་

བསྟར་གྱིི་མེད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ བོད་ནང་ལ་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་

གོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེརྣམས་གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་དམགོ་མ་ིགོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིརྒྱ་

མི་ལས་བྱེེད་རྣམས་ཀྱིི་ཕེོགོས་དང༌། འིགྲེ་ོསོང་དང༌། དེ་རྣམས་

ཀྱི་ིནང་མ་ིཚུན་ལ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིི་ཡོདོ། 

རྒྱ་ནགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་རྒྱབ་སྣནོ་ཡོནི་ཞིསེ་དངསོ་ཟགོོ་

ཕྲན་བུ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ནའིང་བོད་ནང་སློེབས་རྗེེས་རྒྱ་མི་ཚེོས་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ངོ་ཤིེས་ཀྱིི་མགོོ་འིདྲེེན་ལྟགོ་སྒོོ་བརྒྱུད་

ནས་གོང་ལྟར་ཁངོ་ཚེསོ་འིཁྱེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ཅ་དངསོ་ལགེོས་པོ་

ཞིགིོ་ཡོདོ་ནའིང་རྒྱ་མ་ིལས་བྱེདེ་ཚེའོི་ིལགོ་པོར་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ང་ོ

ཐོོགོ་ཅ་དངོས་ལེགོས་པོ་རྒྱ་མི་ཚེོར་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡོིན་ན་རྒྱ་ནགོ་ནས་

སྤྲོད་ན་བདལ་གླི་འིགྲེ་ོམ་དགོསོ་པོ་ཁ་ེབཟང་རདེ། བདོ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་

ཡོནི་ཞིསེ་རྒྱ་ནགོ་ནས་བདལ་གླི་སྤྲོད་ད་ེབཏེང་ནས་ལྷ་སར་སློབེས་

རྗེེས་རྒྱ་མིའིི་ཨོཾམ་ཕྲགོ་ནང་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་དངོས་

གོནས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེེད་སྟངས་
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ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་བྱེས་མདེ།

ད་ེལ་ང་ཚེསོ་སྐད་རྒྱགོ་དུས་མསེ་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་དུ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་

ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། ཁ་བྲལ་སུས་བཏེང་བ་རདེ་དམ། དུད་འིགྲེ་ོཁྱེ་ིཕེགོ་

ཅིགོ་དང༌། བྱེ་བྱེིའུ་བྱེོལ་སོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་བྱེམས་པོ་ོབྱེས་ན་

དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་ན་སུས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ་

དམ། སྡུགོ་པོ་ོགོཏེངོ་མཁན་ལ་དགོའི་པོ་ོམ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེའིཇིགོ་རྟནེ་

གྱིི་ཆེོས་ཉེིད་རེད། བོད་པོ་རྒྱ་མིར་སྣ་འིཚེིགོ་པོ་དེ་བོད་པོའིི་རང་

གོཤིསི་སྡུགོ་དྲེགོས་པོ་རདེ་དམ། རྒྱ་མ་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེདྲེགོས་པོ་

རེད་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། སྣ་འིཚེགིོ་བཞིིན་དུ་སྡུགོ་པོ་ོགོཏེོང་

མཁན་དེའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་དོན་མེད། དེ་ནི་མི་ཕེར་བཞིགོ 

སྒོོ་ལ་བཏེགོས་པོའིི་སྒོོ་ཁྱེི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་སྦྱོིན་བདགོ་གོིས་རྒྱུགོ་

པོ་མང་པོ་ོགོཞུས་ན་ལྕེགོས་ཐོགོ་བཅད་ནས་བྲོས་རྒྱུའིི་བྱུས་བྱེེད་

ངསེ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརིགོས་མིགོ་གོཉེསི་

དང་རྣ་བ་གོཉེསི་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་སྡུགོ་པོ་ོགོཏེངོ་

མཁན་གྱི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ་དམ། ཁགོ་པོ་ོརདེ།

ཐོ༽ དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིལ་ོཟླ་དང་། བདོ་མའིི་ིའིཆེ་ིརྐྱེེན།

དངོས་གོནས་རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ཁ་བྲལ་བྱེེད་འིདོད་མེད་ན་བྱེམས་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་ཀྱི་ིརངི་ལ་དངསོ་
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གོནས་རྒྱ་མིས་བོད་པོར་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེས་

ཡོདོ་ན་བདོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་འིདརི་སྡེདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། བདོ་པོ་ཁ་བྲལ་

འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ཁ་བྲལ་གྱི་ིལས་འིགུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་དགོསོ་

པོའི་ིཁ་བྲལ་གྱི་ིལས་འིགུལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིརྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་

བཟོས་པོ་རེད། དེ་ཤིེས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ལ་ཤིོད་སའིང་མི་འིདུགོ ང་

ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་མུ་གོསེ་ལུང་ཚེན་ལུང་ཚེན་ནང་མ་ིམང་པོ་ོ

ལྟོགོས་ཤིི་ཐོེབས་པོ་དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་འིཁོད་མྱོོང་དང་ཐོོས་

མྱོོང་མདེ། རྒྱ་མི་སློབེས་རྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༧-༡༩༥༨ ནས་བཟུང་

སྟེ་ཨོཾ་མད་ོཁུལ་དང༌། ཁམས་ཁུལ། དེ་ནས་དབུས་གོཙང་ཁུལ་

བཅས་ཀྱི་ིཡུལ་ཚེའོི་ིནང་རམི་པོས་ལྟ་ོཆེས་རྫོོགོས་ནས་བཟའི་རྒྱུ་

མདེ་པོར་མུ་གོསེ་ཤི་ིསངོ་ཞིསེ་བར་ལམ་སྐྱབས་ཞུ་མང་པོ་ོའིབྱེརོ་

གྱིི་འིདུགོ བོད་ནང་ཕེར་གོཉེེན་འིཕྲད་ལ་སོང་བ་དང༌། བོད་ནས་

ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་ཡོངོ་མཁན་བཅས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ད་ེསྔའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་བརྗེདོ་སྐབས་ཚེང་མས་མགིོ་ཆུ་བཏེང་ནས་ངའི་ིཕེ་བཙནོ་

ཁང་ནང་ཤི་ིསངོ༌། མ་ལྟགོོས་ཤི་ིཐོབེས་སངོ༌། ཨོཾ་ཞིང་འིཐོབ་འིཛངི་

འིགོོ་གྲེངོས་སངོ༌། ཨོཾ་ཁུ་དམར་གོསདོ་བཏེང་སངོ་ཞིསེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་

མ་གོཏེགོོས་དགོའི་དགོའི་སྤྲོ་ོསྤྲོ་ོབྱེས་ནས་ཤིདོ་རྒྱུ་ཧི་ལམ་མ་ིའིདུགོ 

ང་ཚེོས་འིདི་ལྟ་བུའིི་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་མྱོོང་བཞིིན་དུ་ད་དུང་སྡུགོ་པོོ་

ད་ེམྱོངས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་མདེ།
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བར་ལམ་རྒྱ་མསི་སྲིདི་བྱུས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟུང་བ་དརེ་ཞིབི་ཏུ་

བལྟས་ན་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། རྒྱ་ནགོ་

ཁྱེནོ་ཡོངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་བར་ལམ་ཕེམ་ཉེསེ་ཀྱི་ིཉེམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབྱུང་

སྟེ་ད་ཆེ་འིཛམ་གླིིང་ཀུན་དང་མཐུན་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། དཔོལ་

འིབྱེོར་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཐོད་དེང་སང་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་

བཏེང་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཀུན་དང་མཐུན་པོའི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིརྣམ་

འིགྱུར་བསྟན་པོ་ད་ེཅུང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེདང་འིབྲལེ་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་

ལའིང་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་གོཉེནེ་འིཕྲད་ལ་འིགྲེ་ོའིངོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་

སྤྲོད་པོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོོང་སྒོོའི་ིདོན་དུ་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་མི་

མང་པོ་ོབོད་ནང་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་བ་དེ་ཡོང་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། ལྷགོ་དནོ་ཧུའུ་ཡོའི་ོཕེང་ལྷ་སར་འིབྱེོར་བའི་ིསྐབས་ལ་

ཁོང་གོིས་དེ་སྔ་ནོར་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ དེ་སྔ་ནོར་འིཁྲུལ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་ད་ེདགོ་དགོངོས་དགོ ཕྱོནི་ཆེད་ནརོ་འིཁྲུལ་མདེ་པོ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི་ཞིསེ་ཡོངོས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ནས་བཤིད་ཡོདོ་

པོ་དང༌། ཏེང་གོ་ིཚེོགོས་འིདུའི་ིནང་ལའིང་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོོད་པོ་ཧི་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ེང་ོམཚེར་སྐྱ་ེདགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་མསི་ནརོ་འིཁྲུལ་ངསོ་

ལནེ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཧི་ལམ་མ་ིསྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚེསོ་ནརོ་བ་

ངསོ་ལནེ་བྱེས་པོ་ད་ེཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 
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ཡོནི་ནའིང་ཕྲན་བུ་བསྒྱུར་བཅསོ་འིགྲེ་ོབ་དརེ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མསི་ཡོགོ་

པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་རྒྱུ་སྔ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོདི་ཆེསེ་

ཐུབ་པོ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཀྱི་ིཉེམས་

མྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བལྟས་ན་ད་ལྟ་ལོ་ལྔ་དྲུགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བ་དེ་

ལམ་སང་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རེད། དེར་

བརྟེན་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ཚེོར་འིཕྲལ་སེལ་དཔོལ་འིབྱེོར་

གྱིི་ལམ་ལུགོས་ལྷུགོ་ཏུ་སོང་སྟེ་སོ་སོར་འིགོན་གོཙང་སྤྲོད་ནས་

འིཚེ་ོབ་ཐོབས་འིཚེལོ་ཐུབ་ན་གོང་ཞིགིོ་ཡོནི་ཀྱིང་བྱེདེ་ས་ཡོདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། ཁ་ཤིས་ལ་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་ཡོདོ་མདེ་འིདྲེ་ིསྐབས། ད་ཆེ་ཡོགོ་ཆེདོ་དང་སྐྱདི་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོདོ། 

འིདི་ལས་སྡུགོ་ཏུ་མ་ཕྱོིན་ན་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་འིདུགོ་ཟེར་མཁན་དེ་

འིདྲེ་འིདུགོ ད་ེན་ིཁགོ་མདེ། བར་ལམ་སྡུགོ་པོ་ོམྱོངས་ཆེ་ེཐོགོ་ཆེདོ་

པོས་རྐྱེནེ་བྱེས་ནས་སྡུགོ་པོ་ད་ེལ་ལྟསོ་ཏེ་ེཨོཾའུ་ཙམ་ཡོདོ་ཅསེ་ཤིདོ་

ཀྱི་ིཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་འིགྲེིགོ་བསྡེད་ཡོདོ་ཅསེ་ཆེོགོ་ཤིསེ་བྱེདེ་པོའི་ི

དུས་མཚེམས་སུ་སློབེས་མདེ།

ད༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརྨང་གོཞི་ིདང་། ཤིསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་མ་ིརགིོས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་

དགོོས་ཞིེས་བཤིད་པོ་དེ་འིཕྲལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་
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གོཅིགོ་པུ་མ་རེད། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ཤིེས་ཡོོན་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། ཤིེས་

ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་དོན་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་སྔ་ལ་ོཏེང་གོི་ཚེོགོས་

འིདུ་འིཚེོགོས་ཏེེ་ཀྲུང་དབྱེང་གོི་ཡོིགོ་ཆེ་ཨོཾང་དྲུགོ་པོ་ཟེར་བ་དེའིི་

ནང་བོད་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་

ནང་བདོ་ཡོགིོ་གོཙ་ོབརོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་མང་པོ་ོབཀདོ་འིདུགོ 

འིནོ་ཀྱིང་ད་ཕེན་ལགོ་ལནེ་ལ་ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིནི་བསྟར་གྱི་ིམདེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་ང་ོམ་ལགོ་ལནེ་ཐོགོོ་ཡོགོ་པོ་ོབསྟར་ཏེ་ེབདོ་

ནང་གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་རགིོ་གོནས་ཀྱི་ིཆུ་ཚེད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། 

ད་ེཡོང་མ་ིརགིོས་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་

ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། ད་ལྟ་ད་ེལྟར་མ་ིའིདུགོ 

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་ས་ོསའོི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིཁྱེད་

ཆེསོ་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་

དེ་ཛ་དྲེགོ་དང༌། གོལ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོོད། ད་ཕེན་རྒྱ་མིས་བོད་

པོས་འིཇོན་གྱིི་མི་འིདུགོ་ཅེས་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་དེ་ང་ཚེོའིི་ཤིེས་

ཚེད་ཀྱིིས་མ་འིདང་བ་ཡོིན་སྟབས་མཐོོང་ཆུང་མྱོོང་དགོོས་བྱུང་

བ་རེད། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་

མཐོོང་ཆུང་མྱོོང་མུས་ཡོིན་པོ་ལས། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་མངོན་པོར་

བསྟདོ་སའི་ིཡུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་མདེ། རྒྱ་མསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་དཔོགོ་
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ཚེདོ་ཀྱིསི་འིགྲེ་ོཚེདོ་བརྩིསི་ཏེ་ེབདོ་པོ་རྗེསེ་ལུས་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེཇ་ི

ལྟར་བྱེས་ཏེ་ེསེལ་དགོསོ་ཟརེ་ན། རྩི་བ་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིརིགོས་ལ་

མཐུན་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད། དེའིི་ཐོོགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ལ་དོ་

སྣང་སྦྱོངས་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ལྷགོ་དོན་བོད་ཀྱིི་གྲེོང་གོསེབ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ནང་སློོབ་གྲྭ་ཐོེབས་ཆེགོ་

ཅིགོ་ལས་མེད་ནའིང་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོར་བཏེང་ནས་

མ་འིངོས་པོར་བོད་མིའིི་ཤིེས་ཡོོན་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེོ་ཐོབས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས་ཚེང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། རྒྱ་

ཡོིགོ་སློོབ་མཁན་རྒྱ་ནགོ་ནང་མི་ས་ཡོ་དང་དུང་ཕྱུར་ཡོོད། སྔོན་

ལ་ཁ་ཚེ་ལགོ་ཐོགོོས་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིརགིོ་

གོཞུང་ཐོོགོ་ནས་བརྩིིས་ན་བོད་ཡོིགོ་ཤིེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། 

བོད་ཡོིགོ་བོད་པོས་མ་སྦྱོངས་ན་སུས་སྦྱོོང༌། བོད་ཡོིགོ་ལ་བོད་

པོས་བདགོ་པོོ་མ་བརྒྱབ་ན་སུས་རྒྱགོ དེ་བརྟེན་བོད་ཡོིགོ་གོཙ་ོ

བོར་གྱུར་པོའིི་ཤིེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་ད་ོསྣང་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཡོང་རྒྱ་མསི་བཙུགོས་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་བདོ་ཡོགིོ་

བསློབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན་ཕྲུ་གུ་མ་བཏེང་བར་བདོ་ཡོགིོ་བསློབས་ན་ཕྲུ་

གུ་གོཏེོང་གོི་ཡོིན། བོད་ཡོིགོ་མ་བསློབས་ན་གོཏེོང་གོི་མིན་ཞིེས་

བཤིད་ནའིང་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་རེད། བོད་ཡོགིོ་བསློབས་ན་སློོབ་

གྲྭར་ངེས་པོར་དུ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ལ་རྗེེས་ལུས་
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ཐོབེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརྩི་བ་ནས་མདེ། 

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་ནས་དང་པོརོ་སློབོ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ལ་བརྩིིས་པོ་རེད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ལའོི་ིཟླ་བ་བཞི་ིཔོའི་ིནང་རྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་ཏེ་ེལ་ོད་ེདང༌། དའེིི་ཕྱོ་ི

ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་འིབད་བརྩིོན་

གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་དང་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་པོ་རདེ། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོོན་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ན༽ རྒྱ་བདོ་ཧིརོ་གོསུམ་དང་། ཁུངས་བཙན་གྱི་ིདཔོང་

རྟགོས།

ད་ེནས་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་དངེ་སང་སྲིདི་བྱུས་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་

གོཏེངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ིཆེགོོ་ཤིསེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། 

རྩི་བ་རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ད་ེཏེན་ཏེན་མདེ། རྒྱ་མའིི་ིརྩི་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཚེངོ་འིབྲལེ་བྱེདེ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། རྩི་བའི་ིརྒྱ་

ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་དེ་མི་གོཅགིོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོད་སྟབས་

ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་མེད་པོ་ཆེགོས་ན་སྲིིད་བྱུས་དེ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཡོོང༌། 

ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལའིང་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཡོངོ་ཞིསེ་འིཛམ་
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གླིིང་ཐོོགོ་ཚེང་མས་བློ་གོཡོེང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་ད་ལྟ་ཚེོད་ཐོིགོ་རྒྱུ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོས་ཚེང་མས་རིགོ་པོ་

བསྒྲིིམས་ཏེ་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་དངསོ་གོནས་ཤི་

ཚེ་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྲིདི་བྱུས་ཤིིགོ་འིཛནི་ན་དའེིི་ཚེ་ེ

དེའིི་དུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རེད། ད་ལྟ་དེ་བཤིད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧི་

ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོས་བོད་པོའིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩིོད་

ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོས་ཁ་བྲལ་གྱིི་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ནས་བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡུགོ་

པོ་ོམྱོངས་པོ་ད་ེམྱོངོ་དགོསོ་ངསེ་ཡོནི་ཚུལ་བྱེདེ་པོ་དསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ི

མ་ིའིདུགོ གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་རྒྱལ་རབས་མ་བྱུང་

གོངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིཐོ་དད་རདེ། རྒྱལ་རབས་བྱུང་རྗེསེ་བདོ་དང་

རྒྱ་ཞིེས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་ལས། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་

པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་ཆེགོས་མདེ། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའི་ིཡོིགོ་ཆེ་གོཟུ་

བོར་གོནས་ཏེེ་རང་བཞིིན་དྲེང་པོོར་བརྗེོད་པོ་ཕེལ་མ་ོཆེེའིི་ནང་ལ་

རྒྱ་བོད་ཧིོར་གོསུམ་ཞིེས་ཐོ་དད་སོ་སོར་བཤིད་པོ་ལས་གོཅིགོ་

པོ་ཡོནི་པོ་ཞིིགོ་བཤིད་མ་ིའིདུགོ 

རྒྱ་མསི་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་བརྗེདོ་

རྒྱུ་མེད་དུས་རྒྱ་ནགོ་ཅེས་པོའིི་ཚེིགོ་གོི་ཚེབ་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཞིེས་པོའིི་
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ཚེགིོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཅུགོ་ནས་བོད་ཀྲུང་གོོའི་ིཆེ་ཤིས་རེད་ཅེས་

ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་བར་ལམ་རྒྱ་མིས་མགོ་ོབདེ་དྲེན་

འིཁྲུལ་བྱེས་ནས་བཤིད་པོ་ལས། ང་ོཐོགོོ་བྱེས་ན་ཀྲུང་གོ་ོཞིསེ་པོ་

དེ་རྒྱ་ནགོ་རང་ལ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཡོིགོ་ཆེ་རྙོིང་

པོའིི་ནང༌། རྒྱ་ནགོ་སྟོང་ཁུན་རྒྱལ་པོ་ོའིདྲེ་ཞིེས་རྒྱ་གོར་གྱིི་པོཎྜིི་ཏེ་

ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེདཔོལ་ལྡན་ཨོཾ་ཏེ་ིཤིའི་ིརྣམ་ཐོར་ནགོ་ཚེ་ོལ་ོཙཱ་བས་མཛད་

པོ་དའེི་ིནང་ལ་ཇ་ོབ་ོརྗེའེི་ིའིཁྲུངས་ཁང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་གོསུང་དུས་དའེི་ི

སྟོབས་འིབྱེོར་མངའི་ཐོང་དེ་རྒྱ་ནགོ་སྟོང་ཁུན་རྒྱལ་པོ་ོནང་བཞིིན་

ཡོོད་ཅེས་ཚེིགོ་འིདི་གོསུངས་ཡོོད། འིདིའིི་ཡོི་གོེ་སྟོང་ཁུན་ཞིེས་

བྲིས་ཡོོད། དེ་ཡོང་རྒྱ་སྐད་ཀྱིི་ཟུར་ཆེགོ་སྟེ་སྐད་ཉེམས་སོང་བ་

རེད། དོན་དངོས་རྒྱ་ནགོ་ཅེས་བོད་སྐད། སྟོང་ཁུན་ཞིེས་རྒྱ་སྐད་

ཡོིན་ཞིིང་། ང་ཚེོའིི་ཡོིགོ་ཆེ་རྙོིང་པོའིི་ནང་ལ་སྟོང་ཁུན་ནམ་ཀྲུང་

གོ་ོཞིསེ་པོ་ད་ེརྒྱ་ནགོ་ལ་གོ་ོབ་ལས། འིདའིི་ིནང་བདོ་ཐོ་ེབ་ཞིགིོ་རྩི་

བ་ནས་ཆེགོས་མདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་པོ་ཁ་ཤིས་ལ་རྒྱ་མའིི་ིགོམོས་

གོཤིིས་འིཇགོས་ཏེེ་བལ་ཡུལ་ས་མཚེམས་ལ་སློེབས་དུས་ཀྲུང་

གོའོི་ིས་མཚེམས་ཞིསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་ཡོནི་པོས་དེ་

ལྟར་ཤིདོ་རྒྱུ་མདེ། ཀྲུང་གོའོི་ིས་མཚེམས་རྒྱ་སྐད་དུ་འིར་ལང་ཧྲན་

ཟརེ་བའི་ིར་ིདའེི་ིརྒྱབ་ལ་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ལས་འིད་ིཁུལ་དུ་གོཏེན་ནས་

མདེ། གོལ་སྲིདི་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚེམས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་རྒྱ་མའིི་ིརྣ་བར་མ་ི

འིགྲེ་ོབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན། བལ་པོའོི་ིས་མཚེམས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ནའིང་
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འིགྲེགིོ ཀྲུང་གོའོི་ིས་མཚེམས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་མ་དགོ་རྒྱུན་འིབྱེམས་

ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། 

པོ༽ ཆེངིས་དོན་བཅུ་བདུན་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས།

ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིཚེརོ་བདོ་ཀྱི་ིད་ེསྔའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤིདོ་དགོསོ་བྱུང་ན་བདོ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིརྒྱལ་རབས། རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བའི་ིསྐརོ་བཅས་ལ་དངསོ་གོནས་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིདབང་ཤིདེ་

མདེ་པོར་གོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིདྲེང་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཉེམས་ཞིབི་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་དང་རྒྱ་ནགོ་ཅསེ་རྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོརདེ། 

མ་འིངོས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་མནི་ན་ིདའེི་ིཚེ་ེདའེི་ིདུས་ཀྱི་ིང་རང་

ཚེ་ོབདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་ཁ་ེཕེན་ཆེ་ེཤིསོ་ཤིགིོ་དང༌། ཐོབོ་ཐོང་ཡོགོ་

ཤིོས་ཤིིགོ་དགོོས་པོ་དེ་ནི་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡོིན། འིཛམ་

གླིངི་ཐོགོོ་རྒྱལ་རབས་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་ཅ་ིཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། གོལ་

ཆེ་ེཤིསོ་ད་ོབདགོ་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་ཆེ་ེཤིསོ་ཤིགིོ་དགོསོ་པོ་

དེ་རེད། འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་

ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་ལས། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་སུ་རྩི་བ་ནས་

གོཏེོགོས་མེད། ཡོིན་ནའིང་རྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་གྱུར་དང༌། མཉེམ་

སྦྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅསེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ཡོངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། 

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོ་ཞིགིོ་ཐུན་མངོ་གོ་ིཁ་ེ
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ཕེན་མདེ་པོ་ཆེགོས་སྐབས་དུམ་བུར་གྱིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། མ་ིརགིོས་

ཐོ་དད་ཅགིོ་ཐུན་མངོ་གོ་ིཁ་ེཕེན་དམགིོས་བསལ་ཅན་ཞིགིོ་ཆེགོས་

སྐབས་མི་རིགོས་ཐོ་དད་ཡོིན་ནའིང་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་

ཡོདོ། འིདས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་དང་བདོ་ཅསེ་རྩི་བ་

ནས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོརདེ། 

རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཐོོགོ་མར་བོད་ལ་ཡོོང་སྐབས་ཐོ་མ་ཞིི་

བའི་ིབཅངིས་བཀྲེལོ་བཏེང་བ་ཡོནི་ཞིསེ་གྲེསོ་མཐུན་དནོ་ཚེན་བཅུ་

བདུན་བཞིགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། དེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་

ནས་ཆེགོས་པོ་རེད་དམ། རྒྱ་དམགོ་ཨོཾ་མད་ོདང༌། ཁམས་ཁུལ་

ནས་ཡོངོ་དང་ཡོངོ་བཞིནི་པོའི་ིམུར་ཆེབ་མད་ོབར་སློབེས་པོ་རདེ། 

དེ་ནས་ཆེབ་མདོར་བསྡེད་དེ་བོད་གོཞུང་དང་གྲེོས་མཐུན་བཞིགོ་

དགོོས་པོ་དེ་རྒྱུ་མཚེན་ཞིིགོ་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་རྒྱ་མིས་འིགྲེེལ་

བཤིད་རྒྱགོ་སྐབས་ད་ེཆེངིས་ཡོགིོ་མ་རདེ། གྲེསོ་མཐུན་རདེ་ཅསེ་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཆེངིས་ཡོགིོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཞིགིོ་

གོ་ིགོནས་ཆུལ་རདེ། འིད་ིན་ིདབུས་གོཞུང་དང་ས་གོནས་གོཞུང་

དབར་ལ་གྲེསོ་མཐུན་བཞིགོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། གྲེསོ་མཐུན་

ཡོིགོ་ཆེ་དབྱེིན་ཇིའིི་ཡོི་གོེར་བསྒྱུར་བའིི་ནང་ལ་ཆེིངས་ཡོིགོ་ཅེས་

པོའི་ིམངི་ཚེགིོ་ད་ེརང་གོཅགིོ་པོ་བསྒྱུར་འིདུགོ་པོ་ལས་ས་ོས་ོབྱེས་

ནས་བསྒྱུར་མ་ིའིདུགོ 
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ད་ེབཞིནི་ཀྲུང་གོ་ོཞིསེ་པོ་ད་ེབདོ་སྐད་ནང་ཀྲུང་གོ་ོདང་རྒྱ་ནགོ་དབྱེ་ེ

བ་ཕྱོ་ེགོ་ིཡོངོ་ཀྱིང༌། དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐད་ཀྱི་ིནང་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཟརེ་རུང༌། 

རྒྱ་ནགོ་ཟེར་རུང་གོང་ལྟར་ (China)ཆེའིེ་ན་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ལས་

མེད། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཐོོགོ་རྒྱ་མིས་སྐད་གོཉེིས་ཀྱིི་བར་མགོ་ོབདེ་

དྲེན་འིཁྲུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེཤིསེ་དགོསོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་

ད་ེའིདྲེ་རདེ།

ཕེ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་དང་། བཙན་བྱེོལ་བའི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་སྡེོད་འིདོད་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ཧི་ཅང་

གོསལ་པོོ་རེད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་གོི་ལས་བྱེེད་ཁོངས་

སུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ར་ེཟུང་ན་ིའིདྲེ་མནི་

གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོངོ་སྲིདི་པོ་ལས། མང་ཆེ་ེབ་ན་ིདངསོ་གོནས་ས་ོ

སའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་དང་། ལ་རྒྱ་མ་ིབསམ་མཁན་ཧི་ལམ་

མེད། ད་ལྟའིི་དུས་འིདིར་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་བཟུང་ནས་

ཡོདི་གོཟབ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཤིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། མགོ་ོ

སློ་པོོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་མིན། ཚེང་མས་བློ་བདེ་པོོའི་ིངང་ནས་

སྙིངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ད་ེང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརིགོས་ཡོནི། ང་ཚེ་ོཆེསོ་རྒྱལ་
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མེས་དབོན་རྣམ་གོསུམ་གྱིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་ཡོིན། ང་ཚེ་ོལོ་རྒྱུས་

ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཡོནི། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བདོ་པོ་ཞིསེ་མཛུབ་མ་ོ

འིཛུགོས་ས་དང༌། རིགོས་བརྩིི་ས་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་

བསམ་པོའིི་སྤེོབས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོ་

བྱེདེ་དགོསོ། ད་བར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ེནས་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་འིད་ིརྣམས་ཀྱིསི་ད་ཕེན་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་

བདུན་རངི་གོལ་ཆེ་ེབ་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཐོད་ས་ོ

སོ་རང་ཁ་རང་གོསོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ད་དུང་དཀའི་

ངལ་ཡོོད་པོ་ཉུང་ཤིས་ཡོོད་ཀྱིང་མང་ཆེེ་བ་འིགྲེིགོས་ངེས་ཆེགོས་

ཡོདོ། ང་ཚེའོི་ིགོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ད་ེཤིསེ་ཡོནོ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ལ་ོགོཞིོན་པོ་

རྣམས་དབྱེིན་ཇི་གོཅོ་བོར་གྱུར་པོའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ཐོད་

སྤྱོིར་བཏེང་བཤིད་ན་འིགྲེིགོས་ཙམ་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་སྐད་

གྲེགོས་ཡོོད་པོའིི་མཐོ་ོརིམ་སློོབ་གྲྭ་དེ་དགོ་གོི་ནང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

བརྒྱ་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་སློེབས་ཡོོད། བོད་དུ་རྒྱ་མིས་སློོབ་གོསོ་སྤྲོད་

པོའིི་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་འིཛམ་གླིིང་གོི་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་མཚེན་ཉེིད་

ཚེང་བ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་རྡོོགོ་པོོ་གོཅིགོ་མཐོོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ལ། 

གོཏེངོ་གོ་ིཡོང་མདེ། དརེ་བརྟནེ་ཤིསེ་ཡོནོ་ཐོད་རྒྱ་གོར་ནང་ལགེོས་

པོ་ཆེགོས་འིདུགོ
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ད་ེབཞིནི་གོདན་ས་ཁགོ་གོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིརསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ི

དགོནོ་སྡེ་ེཁགོ་གོསི་ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་བཤིད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་

བཙུགོས་ཏེ་ེཚེང་མས་ལུང་རྟགོོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིསྲི་ིཞུ་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཞིགིོ་བསྒྲུབས་ཡོདོ། ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་བལྟས་ན་བདོ་ནང་ལས་

འིད་ིཁུལ་དབང་ལུང་མན་ངགོ་གོ་ིའིཆེད་སྤེལེ་དང༌། བསློབ་པོ་སློབོ་

གོཉེརེ་གོང་ཐོད་ནས་ལགེོས་པོ་ཡོདོ།  ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་སློབེས་ནས་བྱེས་རྗེསེ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བཞིགོ་ཡོདོ། སྤྱོརི་

བཏེང་ནས་བཤིད་ན་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་དང༌། ཆེལོ་ཁའི་ི

འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་ཕྲན་བུ་ན་ིམའིི་ིཆེསོ་ཉེདི་རདེ། ཆེ་ེསའི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་

ན་ཚེང་མ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་

ཕྱོགོོས་རསི་མ་བྱེས་པོར་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུར་དང་མཐུན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་

ད་ེཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཡོགོ་ཐོགོ་

ཆེདོ་ཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ

བ༽ གོངས་ཅན་བདོ་མ་ིདང་། མ་ིསརེ་སྤེལེ་བའི་ིལམ་

ལུགོས།

ད་ེསྔ་ཕེན་ལ་ཡོནི་ན་ཨོཾ་མད་ོཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལྷ་ས་དང་ཆེསོ་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་དམ་པོོ་ཡོོད་པོ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་

འིབྲལེ་བ་ཉུང་ཞིངི་ཧི་ལམ་འིབྲལེ་བ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། ད་ེབཞིནི་



103
ཁམས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་སྡེ་ེབདོ་སྡེ་ེགོཉེསི་སུ་ཕྱོ་ེནས་བསྡེད་

པོ་དང༌། ཨོཾ་མད་ོཕེལ་ཆེ་ེབ་རྒྱ་སྡེ་ེལྟ་བུ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་དང༌། 

ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ནི་ཁྲིིམས་མགོོ་རང་བཙན་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་རྒྱ་

མའིི་ིདབང་ཤུགོས་ཀྱིང་མ་སློབེས། འིད་ིནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིདབང་

ཤུགོས་ཀྱིང་དམིགོས་བསལ་མ་སློབེས་པོར་བསྡེད་པོ་རདེ།

བར་ལམ་རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་སྡུགོ་པོ་ོགོཅགིོ་གྱུར་བཏེང་བའི་ིཉེརེ་ལནེ་

གྱིིས་བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་གོངས་ཅན་ཞིསེ་པོའིི་ཚེིགོ་གོཅིགོ་གོི་

འིགོོ་ཏུ་རྡོོགོ་རྩི་གོཅིགོ་ལ་འིདྲེིལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོམ་ིརགིོས་ནང་

ཁུལ་འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་ཤིགོོ་སྒྲིལི་བྱེས་ན་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། སྤྱོརི་བཏེང་

འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་མ་ིསརེ་སྤེལེ་བའི་ིལམ་ལུགོས་ཟརེ་བ་མ་ིརགིོས་

གོཅིགོ་གོིས་མི་རིགོས་གོཅིགོ་དབང་བསྒྱུར་བྱེེད་སྐབས་དབང་

བསྒྱུར་བྱེདེ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། དབང་བསྒྱུར་

སའིི་ས་ཁུལ་དེ་མ་འིཆེམ་པོ་བཟོས་པོ་དང་། ཁ་བྲལ་དུམ་བུར་

བཏེང་སྟེ་ནུས་པོ་ཆུང་དུ་སོང་སྐབས་དབང་བསྒྱུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

རྒྱ་མསི་ཀྱིང་ཧི་ལམ་ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་ཁ་བྲལ་

དུམ་བུར་བཏེང་སྟ་ེགོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་བདོ་བཟུང་རྒྱུའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ དརེ་བརྟནེ་བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་བསམ་

བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ེས་ནས་བཏེང་སྟ་ེམཐུན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་གོནད་ཆེ་ེ
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བས། ད་ཕེན་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོདོ་པོ་ལྟར་ད་དུང་ཚེང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

བདོ་ནང་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་

པོ་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཆེོས་དད་རང་མོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་སློེབས་པོའིི་

སྐབས་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། བསམ་མེད་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་

རང་ངསོ་ནས་ཆེསོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་ཤིསེ་པོར་ས་ོསའོི་ིའིཚེ་ོཐོབས་

ཀྱིི་དོན་ལ་ཆེོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་མང་ཚེོགོས་

མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་མཁན་ད་ེལྟར་ཡོངོ་གོ་ིམདེ་དམ་སྙིམ་པོའི་ིདགོོས་

པོ་འིདུགོ ད་ེལྟར་བྱེས་ན་ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རདེ། ས་ོསའོི་ིའིཕྲལ་

སེལ་ཁེ་ཕེན་གྱིི་དོན་ལ་རྩི་བའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

མཐོོང་བརླགོས་ན་ཡོགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མེད། འིདི་དང་ཕྱོི་མ། སྤྱོི་

དང་སྒོརེ་གོང་དུའིང་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། གོལ་སྲིདི་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་བའི་ིཉེནེ་

ཁ་ཡོདོ་ན་ཚེང་མས་ཁུར་ལནེ་ཉེནེ་འིགོགོོ་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

མ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛམོས་དང་། བདནེ་དནོ་

གོསལ་བཤིད།

མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། གོཙ་ོཆེ་ེ

ཤིསོ་མ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཡོནི་པོས་སམེས་ཤུགོས་ཡོགོ་པོ་ོ

ཡོོད་ན་སྒྲུབ་ཁགོ་པོ་ོཡོིན་ཀྱིང་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཅིང༌། སེམས་ཤུགོས་
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མེད་ན་སྒྲུབ་སློ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང་མི་འིགྲུབ་པོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། 

ད་ཕེན་ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་དུང་ལས་དཀར་བ་དང༌། སེམས་

ཤུགོས་རི་ལྟར་གོཡོ་ོབ་མེད་པོར་བསྡེད་པོ་རེད། ད་དུང་ཡོང་མུ་

མཐུད་ད་ེལྟར་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ངོས་རང་ལུས་པོོའི་ིཆེ་ནས་མི་ཡུལ་རྒྱ་གོར་དུ་ས་ཁད་ཆེོད་ནས་

བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་རྒྱ་ཆེའེིི་མ་ིམང་གོསི་ངསོ་ལ་ར་ེབ་འིད་ིལྟ་

བུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་ང་རང་ཚེ་ོཚེེ་རབས་མང་པོོར་ལས་དང་

སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ངསོ་ནས་ནམ་ཡོང་

བརྗེེད་ཀྱིི་མ་རེད། ངའིི་མི་ཚེེ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་རིང་པོ་ོསྡེོད་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་དང་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད༌། མ་ཤིི་བར་དུ་བོད་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་དོན་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོ

བླ་ོགོཡོེང་གོཏེན་ནས་བྱེེད་མི་དགོོས། གོནས་སྐབས་ཤིིགོ་ང་ཚེ་ོ

གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་བའིི་རིང་ལའིང་བོད་སྤྱོི་པོ་དང༌། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ེགོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་

གོ་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ནང་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་

འིཛམོས་བྱེས་ནས་བཀྲེ་ཤིསི་པོ་དང༌། སྐྱདི་པོའི་ིཉེ་ིམ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་

ཤིར་གྱི་ིརདེ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བཀྲེ་ཤིསི་ལུགོས་ལགེོས་བྱེས་ཏེ་ེ

ངའིི་ཚེེའིི་ཚེེ་ལྷགོ་དེ་བོད་ནང་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཚེང་མ་བླ་ོབདེ་

པོ་ོགྱིསི། ང་ཚེའོི་ིལས་དནོ་འིད་ིདགོ་ཆུང་ཆུང་མནི་པོས་དནོ་ཆེནེ་
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འིགྲུབ་པོར་ངང་རངི་ཟརེ་བ་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའི་ལས་ད་ེཙམ་

ཞིིགོ་བརྒྱབ་པོ་རེད། ད་དུང་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོར་ཧུར་སྐྱདེ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་ལྟ་སྐོར་འིགྲེ་ོམཁན་མང་པོ་ོཡོོད་

པོ་ཁངོ་ཚེསོ་བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མཐོངོ་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་ིདངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་རྣམས་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་སྟབས་

ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མསི་སྐད་ཆེ་སྐྱགོ་རྫུན་ཆེནེ་པོ་ོ

བཤིད་པོ་ད་ེརིགོས་ལ་ཚུར་ཕྱོོགོས་ནས་བླ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ི

མི་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་སུ་མཐོོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱེེད་

སྐབས་ནུས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམའིི་ིནང་ལ་འིདྲེ་མནི་ཏེན་

ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཡོནི་ནའིང་ཕྱོ་ིམ་ིབདོ་ནང་ཡོངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་

ཁངོ་ཚེརོ་བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོརོ་སྟནོ་དགོསོ། 

ངོས་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་མང་པོོར་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོང་ཚེོས་ཟེར་དོན། 

ཁངོ་ཚེ་ོལྷ་ས་ཁུལ་དང༌། གོཡོས་གོཡོནོ་གྲེངོ་གོསབེ་ལ་འིགྲེ་ོསྐབས་

ཕྱོ་ིམ་ིཁ་ེགོཙང་བདོ་པོ་དང་ཐུགོ་དུས་བདོ་པོ་ཚེསོ་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁངོ་ཚེ་ོརྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་འིགྲེ་ོསྐབས་བདོ་པོ་ཚེསོ་རྒྱ་

མིར་མི་དགོའི་བ་བྱེས་ནས་རྣམ་འིགྱུར་ལོགོ་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ་ཅེས་

བཤིད་བྱུང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཁ་ཤིས་ད་ེསྔ་བདོ་ལ་མ་འིགྲེ་ོགོངོ་བདོ་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་རྩི་བ་ནས་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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མ་འིངོས་པོར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིབདོ་ལ་ཡོངོ་སྐབས་ཁྱེདེ་ཚེསོ་ས་ོསའོི་ི

བསམ་བླའོི་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེརྣམ་འིགྱུར་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་མཚེནོ་

ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ལྷགོ་དནོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཁ་ཤིས་ད་ེསྔ་བདོ་ལ་མ་བསྐྱདོ་གོངོ་དམར་

པོོའི་ིལམ་སྲིོལ་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོསར་

བརྗེེའིི་ཐོོགོ་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོོད། ཡོིན་ནའིང་བོད་ནང་ཐོེངས་གོཅིགོ་

གོཉེིས་བསྐྱོད། བདུན་ཕྲགོ་རེ་གོཉེིས་བསྡེད་པོའིི་སྐབས་ལ་བོད་

མརི་རྒྱ་མསི་སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་འིདུགོ་ཅསེ་ཁ་ཤིས་ནས་མགིོ་ཆུ་བཏེང་

སྟ་ེཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེསྔ་རྒྱ་མརི་དགོའི་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ནང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་མཐོོང་བའིི་རྗེེས་ལ་བསམ་བློ་ཚེང་མ་འིགྱུར་སོང༌། 

དེར་བརྟེན་ངོས་རང་ཐུགོ་པོར་ཡོོང་བ་ཡོིན་ཟེར་མཁན་ཁ་ཤིས་

བྱུང༌། བདནེ་པོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིལ་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ལྟར། 

བདནེ་པོའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ད་ེཡོདོ་ཐོགོ་ཆེདོ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་བདོ་ནང་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཡོངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་

གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་ཤིསེ་པོ་བཟ་ོདགོསོ། ཕེན་ཐོགོོས་འིདུགོ ལམ་སང་

གྲུབ་འིབྲས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཐོོན་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡོིན་ནའིང༌། རིམ་པོས་

དསེ་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཏེན་ཏེན་ཐོེབས་ཀྱི་ིརདེ། 

ཙ༽ རང་དནོ་རང་གོཅསེ་དང་། བསདོ་ནམས་གོསོགོ་
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ཐོབས།

རྒྱ་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་མ་ིཚེང་མ་སྡུགོ་ཆེགོས་རྩི་བ་ནས་མནི། 

ཁངོ་ཚེའོི་ིསྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། བར་ལམ་གྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་

དེ་ཧི་ཅང་སྡུགོ་ཆེགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་དེས་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད། རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེ་ོཡོང་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་ཧི་ཅང་

གོི་སྡུགོ་པོོ་མྱོངས་པོ་དེ་དངོས་གོནས་ཡོ་ང་བ་དང༌། སྙིིང་རྗེེ་བ་

ཞིགིོ་འིདུགོ རྒྱ་མ་ིབླ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་སྐབས་ང་ཚེ་ོ

བོད་པོའིི་བདེན་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཤིོད་དགོོས། སེམས་ནང་

འིཁོན་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་སྡུགོ་པོ་ཡོིན་པོར་

ངོས་འིཛིན་བྱེེད་མི་རུང༌། ཡོིན་ནའིང་སོ་སོའི་ིབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

དོན་དགོ་འིདི་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོར་

ས་ོསའོི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ། 

ཁ་སང་སྤྱོོད་འིཇུགོ་ནང་ལ་གོསུངས་པོ་བཞིིན། རྒྱ་མིར་མ་རྒན་

སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཅསེ་པོའི་ིབརྩི་ེཞིནེ་ད་ེམ་བརླགོ་པོའི་ིཐོགོོ་

ནས་ང་རང་ཚེོའིི་ཐོོབ་ཐོང་དེ་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེས་ནས་རྩིོད་

དགོསོ་པོ་འིད་ིལ་འིགོལ་བ་གོང་ཡོང་མདེ། 

བར་ལམ་བདོ་ནང་ཆེསོ་དད་རང་མསོ་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་བྱུང་བའི་ི

སྐབས་ལ་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་གོསོགོ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོོད་པོས་དེ་
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དགོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་ཡོོད། སོ་སོ་ཡོང་བསོད་

ནམས་ཆེེན་པོོ་གོསོགོ་གོི་རེད་ལ། བོད་སྤྱོི་ལའིང་ཕེན་གྱིི་རེད། 

དརེ་བརྟནེ་ཡུལ་ཚེ་ོཡུལ་ཚེ་ོདང༌། ཁྱེམི་ཚེང་ཁགོ་ནས་ལས་ཞིརོ་

ལ་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་གོསོགོ་རྒྱུར་ད་དུང་ཤུགོས་སྐྱེད་བྱེེད་ཐུབ་ན་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེབཞིནི་ཐུབ་པོའི་ིམཚེན་སྔགོས་དང༌། 

སློབོ་དཔོནོ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམཚེན་སྔགོས། དམིགོས་བརྩི་ེམ་བཅས་

སོ་སོའི་ིཁམས་དང་འིཚེམས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོསོགོ་ཐུབ་ན་ཕེན་

ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

ང་ཚེསོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མསི་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། 

ཕྱོགོོས་གོཉེསི་ནས་བསདོ་ནམས་བསགོས་ཏེ་ེདའེི་ིམཐུ་རྒྱས་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་ཁྱེད་པོར་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། ངོས་རང་བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་ནས་

སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་ནི་ད་ཕེན་ལའིང་བྱུང་ཡོོད། ད་

དུང་ཡོང་འིདྲེ་མིན་ཡོོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རེད། གོང་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་མ་

རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོཁ་ཤིས་འིདི་ནས་ཐོད་ཀར་ལོགོ་འིགྲེོ་མཁན་

ཡོངོ་ཤིས་ཆེ་ེལ། ཁ་ཤིས་འིདརི་ཉེནི་ཤིས་བསྡེད་ནས་ཐུགོ་རྒྱུ་ཡོངོ་

མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ནས་རྒྱུགོས། 

མ་གོཞིི་སེམས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོསོ་སོའི་ིསྐྱེས་ས་

དང༌། ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ལོགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ནའིང་དགྲེ་བོའི་ིགོཞིན་

དབང་དུ་ཚུད་པོའིི་ཡུལ་དེའིི་ནང་ལ་གོཞིི་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་དེ་
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སེམས་སྐྱོ་པོོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད། ཚེང་མ་

བླ་ོབདེ་པོ་ོདང་སེམས་སྐྱིད་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་སྡེོད། ཚེང་མར་བཀྲེ་ཤིིས་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི། ཝཱ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི། ཝཱ་

རཱ་ཎ་སཱིརི་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བ་རྣམས་ལ་རཱ་ཎ་སཱིརི་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བ་རྣམས་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། ད་ལྟའི་ིགོནས་

སྟངས། 

ཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེི་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོམང་ཆེེ་བ་བོད་ནས་

དཀའི་ལས་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེཡོངོ་བ་རདེ། སྔནོ་དུ་ཡོངོ་བ་ད་ེཚེའོི་ི

གྲེས་ང་ཚེ་ོཉེིན་མ་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཆེོས་འིབྲེལ་བྱེས་ཏེེ་གོནས་

ཚུལ་མང་བ་ཤིེས་རྟོགོས་བྱུང་ཡོོད། གོོང་དུ་མཇལ་ཁའིི་སྐབས་

ཡོོད་མཁན་ཁ་ཤིས་མདང་དགོོང་འིབྱེོར་བ་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

འིདུགོ ཁྱེེད་རང་ཚེོར་ཆེོས་འིབྲེལ་མ་བྱུང་ནའིང་། གོནད་འིགོགོ་

གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་བཀྲེ་ཤིིས་བད་ེལེགོས་

ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ང་རང་ཚེ་ོའིདིར་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བར་ངོས་རང་ཧི་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཡོང་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ།

དངེ་སང་ང་ཚེའོི་ིགོནས་སྟངས་ན།ི ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནང་བསྡེད་ད་ེ

གོཞིསི་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་

ཡུལ་དུ་སྡེདོ་མཁན་གྱི་ིབྱེསེ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་
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གོཉེསི་ཆེགོས་དགོསོ་པོ་འིད་ིང་རང་ཚེ་ོབདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ལྟ་བའི་ི

ཐོགོོ་ནས་འིགོལ་ཟླ་ཡོདོ་པོ་དང༌། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་མ་

འིགྲེགིོས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཞིསི་བྱེསེ་ཆེགོས་པོ་མ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོ

ཚེང་མ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་གོཅགིོ མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ལྟ་བ་གོཅགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིདབང་ཤུགོས་གོསར་

པོ་ཞིགིོ་སློབེས་པོས་མ་ཚེད། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ཟརེ་མཁན་མངི་མདེ་རྩི་

བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་སློབེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ཕྱོ་ི

ལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་ང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་གོཉེསི་ཆེགོས་ཏེ་ེད་ལྟ་ལ་ོ ༢༩ 

ཙམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 

ངོས་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྐབས་སེམས་པོ་སྐྱོ་པོོ་རེད། རང་ཉེིད་ལྷ་སར་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་བཞིི་

ཙམ་བསྡེད་རྗེེས། རང་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཙམ་གྱིི་མཚེམས་སོ་སོའི་ི

ལུང་པོ་བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོ་རདེ། མའིིི་མ་ིཚེ་ེགོཅིགོ་

གོི་ནང་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་ནས་མི་ཚེེའིི་དར་སྒོང་ཡོིན་ཞིིང་། མི་

ཚེེའིི་དར་སྒོང་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོ་

རེད། ད་ཆེ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཐོོགོ་སློེབས་ཡོོད་པོས། དེ་ནས་

རམི་བཞིནི་རྒས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལས། མ་ིཚེ་ེགོཞིནོ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་མདེ། དརེ་

བརྟེན་ས་ོསོའི་ིམི་ཚེེའིི་ནང་གོི་སྙིིང་བཅུད་ལྟ་བུ་དང༌། ཡོགོ་ཤིོས་

ཀྱིི་དུས་ཚེོད་ལ་ས་ོསོའི་ིལུང་པོར་བསྡེད་མ་ཐུབ་པོ་དེ་སེམས་སྐྱ་ོ
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པོ་ོཞིིགོ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་པོའི་ིདགོསོ་

དནོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་

དགོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། 

བོད་ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

སམེས་ཁུར་ཧི་ཅང་གོ་ིཆེནེ་པོ་ོབཅངས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། མད་ོདནོ་

ཡོང་སྙིིང་ང་རང་ཚེོ་བོད་ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་པོ་ཡོིན་ཡོང་

རུང༌། བདོ་ཕྱོ་ིལ་ཡོདོ་མཁན་བཙན་བྱེལོ་བ་ཡོནི་ཡོང་རུང༌། གོཞིསི་

བྱེསེ་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡོངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིམཇངི་པོའི་ིསྒོང་

ལ་བོད་སྤྱོི་དོན་གྱིི་སེམས་ཁུར་རྡོོགོ་ཁྲིེས་རེ་འིཁྱེེར་ནས་བསྡེད་

ཡོོད། ཐུན་མོང་གོི་འིགོན་ཁུར་འིཁྱེེར་གྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་མཚེན་

གོང་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། བར་ལམ་སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཙམ་ནས་བདོ་

ཕྱོི་ནང་གོཉེེན་འིཕྲད་འིགྲེ་ོའིངོ་གོི་དུས་ཚེོད་ཅིགོ་བྱུང༌། ཁྱེེད་རང་

ཚེསོ་བདོ་ནང་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཁྱེད་དུ་བསད་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ི

ནང་དུ་ཡོོང༌། ང་རང་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་ཞིངི་། ཐུགོ་པོའི་ིསྐབས་

ལ་ཚེང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཐོོགོ་སེམས་ནང་ན་ཟུགོ་མ་

བཟོད་པོར་མིགོ་ནས་མིགོ་ཆུ་ལྷུང་བ་དང༌། ཁ་ནས་ངུ་སྐད་ཐོོན་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་གོསི་ང་

ཚེ་ོབོད་པོ་སྤྱོི་བ་ོགོནམ་བསྟན་ཡོངོས་རྫོོགོས་ལྷགོ་པོའི་ིབསམ་པོ་

གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་མཚེན་ཐོོན་གྱིི་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་
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འིདའིི་ིཐོོགོ་ནས་ང་ཚེ་ོསྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ཁ༽ ཞི་ིབའི་ིགྱིནེ་ལངས་དང་། ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཀྱི་ིགོཏེམ་

བཟང་།

སྔོན་མ་ལོ་གོཉེིས་ཙམ་གྱིི་གོོང་རྡོོ་རྗེེ་གོདན་དུ་དུས་འིཁོར་དབང་

ཆེནེ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་ནས་མ་ིཁྱེནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་སློབེས་ཏེ་ེཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩི་བའི་ིབདོ་དནོ་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་

འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ་པོ་ད་ེགོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། ལ་ོའིདའིི་ི

ནང་གླི་ོབུར་དུ་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཁྱེབ་

བསྒྲིགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་

ནང་མི་བསད་རྟ་སྐྱེལ་བྱེས་ན་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཤིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

ཀྱིང༌། ང་ཚེའོི་ིཁབ་བསྒྲིགོས་ད་ེལྟར་མནི། ང་ཚེའོི་ིཁྱེབ་བསྒྲིགོས་

འིདི་བོད་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་མི་རིགོས་དང༌། ཆེོས། རིགོ་གོཞུང༌། 

གོོམས་གོཤིིས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མི་དང་ཐོ་དད་ཡོིན་

པོ། དངསོ་འིབྲལེ་ཞི་ིབདའེི་ིལུང་པོ་ཡོནི་པོ། བདོ་མ་ིརྣམས་སམེས་

བཟང་པོ་ོདང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས་ནས་སྡེདོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་

གོི་ཐོོགོ་ཏུ་རྒྱ་མིས་བཙན་དབང་གོི་ཐོོགོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་

པོ། བོད་པོས་སྤེོ་མ་འིཕེེར་བ་ལས། རྩི་བའིི་བདེན་པོ་བོད་པོར་

ཡོོད་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་
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གོསལ་དུ་སོང་ནས་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་དང༌། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ཤི་ཚེ་དང༌། གོནས་ཚུལ་འིདི་དེ་

རངི་ང་རང་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲད་སར་ཤིདོ་རྒྱུའི་ིགོཏེམ་བཟང་ཡོནི། འིད་ི

ཡོངོ་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གོཙ་ོབ་ོད་ེཉེ་ེཆེར་ཕྱོ་ིཟླ་དགུ་པོ་དང་བཅུ་པོའི་ིནང་

ལྷ་སར་བདོ་མ་ིམང་ཚེོགོས་ཀྱིསི་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་ད་ེརདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་བཤིད་ན། ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སར་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེགོསར་པོ་གོང་ཡོང་མ་རདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མ་ིཐོགོོ་

མར་བོད་ལ་ཡོོང་སྐབས། ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་བོད་པོས་གོནས་

ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་མ་ཤིེས་པོའིི་ཐོོགོ རྒྱ་མིས་ཀྱིང་ཧི་ཅང་ཁ་སྙིན་

པོོ་བཤིད་དེ་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་གྲེལ་རིམ་མེད་པོ། གོསར་བརྗེེའིི་

བསམ་བླ་ོཡོདོ་པོ། མ་ིམང་གོ་ིདནོ་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་མཁན་ཡོནི་

པོ་སགོོས་དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་དསེ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིནང་དུ་ཡོང་གྲུབ་

འིབྲས་ཡོགོ་པོ་ོཐོནོ་ཡོདོ། བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་ཡོང་རྒྱ་གུང་བྲན་དྲེནི་ཅན་

ཕེ་མ་རདེ། དངུལ་ཏཱ་ཡོང་ཆེར་པོ་འིབབ་འིབབ་རདེ། ཅསེ་ད་ེལྟར་

བཤིད་ཡོོད། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་མི་ལ་ངོ་ཐོོགོ་གོི་ཕུགོས་བསམ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་བདོ་པོས་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ། རང་བཞིནི་གྱི་ིབདོ་

པོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་བོད་པོ་རྒྱ་མིའིི་མི་སེར་ཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། རྒྱ་མི་ང་ཚེོའིི་དཔོོན་པོ་ོཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ནམ་ཡོང་མེད། 

དཔོརེ་ན། ཤིར་ངསོ་དར་རྩི་ེམད་ོརྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚེམས་ཡོནི་ཞིངི་། 



116
མར་ཨོཾ་མདོའི་ིངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ངོས་རང་སྐྱེ་སའིི་ས་ཆེ་དེ་

དགོ་རྒྱ་མའིི་ིས་མཚེམས་ཡོནི་ལ། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ལ་ཕེར་རྒྱབ་ཚུར་

རྒྱབ་དང༌། གྲེོང་པོ་ཁྱེིམ་མཚེེས་ལྟ་བུར་བསྡེད་ཡོོད། ཚེོང་རྒྱགོ་

མཁན་དང༌། ཟ་ཁང་འིཛནི་མཁན་ལྟ་བུ་རྒྱ་སྐད་ཤིསེ་པོ་ཕྲན་བུའི་ི

མང་རུང་རང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ང་བདོ་པོ་ཡོནི་བསམ་པོ་

ཞིགིོ་ལས། རྒྱ་མ་ིཡོནི་བསམ་པོ་ཞིིགོ་མདེ། 

རྒྱ་དང་བདོ་རྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་ད་ེདངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་རདེ། དཔོརེ་ན། རྟ་དང་དྲེའེུ་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་མཉེམ་དུ་བྱེས། འིཆེམ་

མཐུན་ཡོདོ་ནའིང༌། རྟ་ན་ིརྟ་དང༌། དྲེའེུ་དྲེའེུ་རང་རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་ང་

ཚེ་ོབདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིགོཉེསི་དངེ་སང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་མནི་

པོར། ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིརངི་ལ་འིབྲལེ་བ་བཟང་ངན་ཇ་ིསྙིདེ་བྱུང་ཡོདོ་

ཀྱིང༌། བདོ་བདོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིཐོགོོ་མར་སློབེས་

དུས་བདོ་པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱ་མ་ིསློབེས་བྱུང༌། ཕྱོ་ིམ་ིཞིགིོ་སློབེས་

བྱུང་བསམ་པོ་ཞིགིོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་འིཁརོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ར་ེཟུང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ན་ིཐོ་དད་རདེ། འིགོའི་ཤིས་ཀྱིསི་གོནས་ཚུལ་མགོ་ོམ་

འིཚེསོ་པོར་དགོའི་བསུ་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ་དང༌། རགིོས་ཁ་ཤིས་ན་ིབདོ་

རགིོས་ནང་ཁུལ་མ་འིཆེམ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྒྱ་མའིི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་འིཚེལོ་

བར་འིགྲེ་ོམཁན་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡོདོ་པོ་ལས། རྩི་བ་བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ི

ཡོངོས་ཀྱི་ིདགོའི་བསུ་ཞུས་མདེ། 
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གོ༽ རྒྱ་བདོ་དམགོ་འིཁྲུགོ་དང་། བདནེ་པོའི་ིར་སྤྲོདོ།

ད་ེནས་རམི་པོས་རྒྱ་མའིི་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ཇ་ེཆེརེ་ཕྱོནི་པོ་

དང་། བདོ་པོར་རྡོགོོ་རལོ་དུ་གོཏེངོ་རྐྱེང་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་ཇ་ེགོསལ་

ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོ་ོརྟགོོས་པོའི་ིསྐབས་སུ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༥ ལ་ོམཇུགོ་ནས་བཟུང་བདོ་

ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་དངོས་སུ་རྒྱ་མིར་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

དུས་ཚེདོ་ཤིར་བ་རདེ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༥ ལ་ོམཇུགོ་དང་ ༡༩༥༦ ལ་ོ

འིགོརོ་ཁམས་ཕྱོགོོས་ནས་རྒྱ་མ་ིདང་དངསོ་སུ་འིཛངི་རསེ་བཏེང་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེནས་ཟ་ིལངི་དང༌། ཨོཾ་མདའོི་ིས་

ཁུལ་མང་པོོར་ཡོང་གོནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུགོ་ནས་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་སོང༌སྟེ། 

༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་སའིི་གྱིེན་ལངས་བྱུང་རྗེེས་མད་ོསྟོད་ས་ཁུལ་ཁ་

ཤིས་ལ་ ༡༩༦༡ དང་ ༡༩༦༢ ནང་ལ་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། ༡༩༦༩ ལརོ་རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེའེི་ིཟང་ཟངི་ཡོདོ་མུས་ཐོགོོ མཉེམ་འིབྲལེ་དང༌། གྱིནེ་ལགོོ་ཅསེ་

གོསར་བརྗེེ་ནང་ཁུལ་ཡོིན་འིདྲེའིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་

དེར། སྙིེ་མ་ོསོགོས་ཀྱིི་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་གོ་ོསྐབས་

དེ་བཟུང་སྟེ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་དོན་དུ་གོཉེེར་བའིི་འིཐོབ་

རྩིོད་ཛ་དྲེགོ་ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་འིཛམ་

གླིངི་ཐོགོོ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་འིགྲེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརལོ་
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དུ་ནམ་ཡོང་གོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། 

ད་རེས་ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡོོང་སྐབས་ལྷ་སར་ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱིི་མི་ལྟ་སྐོར་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཡོོད་སྐབས་ཤིིགོ་འིཁེལ་

བའིི་སྟབས་ཀྱིིས་འིཛམ་གླིིང་དུ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་སྟེ་

བོད་པོར་དོ་སྣང་གོསར་པོ་དང༌། ཤི་ཚེ་གོསར་པོ་སློེབས་རྒྱུར་

ཕེན་ཐོགོོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ངསོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་

བོད་དོན་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་སྐབས་ངོས་ནི་བོད་མིའིི་རང་དབང་གོི་

གོཏེམ་བརྗེདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོན་ིབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

རྣམས་རདེ། ངསོ་ཀྱིསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་ཐོགོོ་ནས་བདོ་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་འིདོད་པོ་ཇི་ཡོོད་བསྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་

ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་མགྲེིན་ཚེབ་ལྟ་བུ་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། 

ངོས་ཀྱིིས་འིདི་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་བཀའི་བཏེང་སྟེ་བྱེེད་

རྒྱུ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། བསམ་བླའོི་ི

ནང་དུའིང་ད་ེགོ་རང་དྲེན་གྱི་ིཡོདོ། བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་རྣམས་རྒྱ་

མིའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ལ་ཞིེད་སྣང་དབང་གོིས་ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོདེ་འིདྲེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། དོན་དམ་རྒྱ་ལ་དགོའི་མོས་མེད་

པོ་དང༌། བོད་ཟེར་མཁན་དེ་རང་དབང་གོི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་

དང་བདོ་ཐོ་དད་ཡོནི། བདོ་ལུང་པོ་རྒྱ་མསི་བཙན་ཟསོ་བྱེས་སངོ༌། 

རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་བད་ེསྐྱདི་མ་ིའིདུགོ་
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ཅསེ་ངསོ་ནས་རྟགོ་པོར་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངསོ་ནས་འིདརི་བཤིད་པོ་

དེ་དགོ་ཚེིགོ་སྐམ་པོ་ོདང༌། སྒྲི་ོབཏེགོས་ནས་བཤིད་པོ་མིན་པོར་

དངསོ་ཡོདོ་བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི་པོ་ད་ེབདོ་ནང་གོ་ིབྱེ་སྤྱོདོ་

དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དངོས་ར་གོསལ་འིཕྲོད་ཀྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་

པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། 

ང༽ ཕྱོི་རྒྱལ་བའི་ིཉེམས་ཞིབི་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་

རྒྱབ།

སྐབས་དེར་ལྷ་སར་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་རིགོས་ཕེལ་ཆེེར་ཚེོད་དཔོགོ་

བྱེས་ན་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་སྐརོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ ཁངོ་ཚེའོི་ི

ནང་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ན་ིད་ེསྔ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའི་

མེད་པོ་དང་། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མི་ཤིེས་མཁན། དེ་སྔ་འིགྲེོ་

མྱོོང་མེད་པོའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ས་ཆེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ལ་རང་དགོར་

སྤྲོ་ོའིཆེམ་ལྟ་སྐརོ་དུ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། ཁངོ་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིས་ཐོགོོ་ལ་

སློབེས་སྐབས་ལུང་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་རྒྱ་ཡུལ་མནི་པོ་ཞིགིོ་རང་

བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིབླ་ོལ་འིཆེར་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཕྱོ་ིམ་ིམང་པོསོ་ཟརེ་

གྱི་ིའིདུགོ བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་དང༌། 

བདོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མརི་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ས་གོནས་ས་ཐོགོོ་ལ་ཁངོ་ཚེསོ་གོསལ་པོརོ་མཐོངོ་ནས་རང་
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བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་སློབེས་མཁན་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

ལྷ་སར་ཟང་ཟངི་བྱུང་རྗེསེ་ཕྱོ་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ཆེདེ་མངགོས་དྷ་རམ་

ས་ལར་ངསོ་རང་ཐུགོ་འིཕྲད་དུ་སློབེས་བྱུང༌། ཁངོ་ཚེསོ་བརྗེདོ་དནོ། 

ད་ེསྔ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ། ལྷ་སར་ལྟ་སྐརོ་དུ་ཕྱོནི་

ནས་གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་མཐོངོ་དུས། བདོ་པོ་ད་ེདགོ་དངསོ་གོནས་

ཧི་ཅང་ཡོ་རབས་དང༌། རང་བཞིིན་གྱིི་གོཤིིས་སྤྱོོད་བཟང་པོོ་

ཡོོད་མཁན་ཞིིགོ་ལ་མི་རིགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་མནན་ནས་རང་

དབང་བྲལ་བའི་ིཐོབས་སྐྱའོི་ིགོནས་ཚུལ་མཐོངོ་སྐབས་གོཏེན་ནས་

བཟདོ་ཐོབས་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁན་ཁགོ་གོང་འིཚེམ་བྱུང༌། 

དཔོརེ་ན། ངསོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཤིིགོ་བརྗེདོ་རྒྱུར། ནོར་ཝེ་ེནས་ཡོནི་

པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོོད། ཁོང་རྩིོམ་བྲིས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དྷ་སར་ཆེེད་

མངགོས་ཡོངོ་སྟ་ེངསོ་དང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ཁངོ་གོསི་ཟརེ་དནོ། 

ང་རང་བདོ་དུ་ཚེར་གོཉེསི་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། བདོ་ལ་དང་པོ་ོའིགྲེ་ོསྐབས་

ཉེནི་གྲེངས་བཅུ་ཙམ་བསྡེད་པོ་ཡོནི། བདོ་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་མང་

པོོ་བྱེས་འིདུགོ་པོས་རྒྱ་མིས་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་

བྱུང༌། དེ་ནས་ཐོེངས་གོཉེིས་པོ་འིགྲེོ་སྐབས་སྐབས་ཡུན་བདུན་

ཕྲགོ་གོཉེིས་ཙམ་བསྡེད་དེ་གོནས་ཚུལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་སྐབས། 

རྒྱ་མསི་བདོ་ལ་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་བྱེས་མ་ིའིདུགོ རང་ཉེདི་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ད་ེསྔ་རྒྱ་མརི་དགོའི་པོ་ོཡོདོ། རྒྱ་མརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ི
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རྒྱུ་མཚེན་ན་ིང་རང་ལ་ཆེསོ་དད་མདེ། ཆེསོ་ཟརེ་མཁན་དསེ་མ་ིལ་

བཤུ་གོཞིགོོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཆེསོ་རྩི་མདེ་བཟསོ་

པོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྐབས་ང་རང་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་ཟརེ། གོང་

འིདྲེ་འིདུགོ ཧི་ཅང་སྙིངི་རྗེ་ེཔོ་ོརདེ། 

བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་ཐོེངས་གོཉེིས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ། བོད་ནང་རྒྱ་

མསི་ཆེསོ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡོནི་པོར། དངསོ་འིབྲལེ་

བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་མདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཏེརོ་བཤིགིོ་ཧི་ལས་པོ་བཏེང་

འིདུགོ་པོས་ངའིི་སེམས་པོ་རྩི་བ་ནས་འིགྱུར་སོང༌། ད་ཆེ་ང་རང་

སྒོརེ་གྱི་ིབསམ་པོའི་ིནང་བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་སློབེས་པོ་འིད་ིཕྱོགོ་རྟགོས་

ལྟ་བུར་འིབུལ་ཆེདེ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆེདེ་མངགོས་ཡོངོ་བ་ཡོནི། ད་

ཕྱོནི་ཆེད་ང་རང་གོ་ིཤི་ཚེ་ད་ེབདོ་པོའི་ིཕྱོགོོས་སུ་ཡོདོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ི

འིདུགོ ད་ེརགིོས་ང་ཚེའོི་ིབདནེ་པོའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཀྱི་ིའིདོ་ཟརེ་འིཕྲསོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་རྟགོས་རེད། ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སར་བྱུང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་སྐབས་དེར་ཡོོད་པོའིི་ཕྱོི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

རང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་སློེབས་པོ་དང༌། བོད་པོར་ཁགོ་

མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མཐོོང༌། བོད་པོར་བདེན་པོའིི་བདེན་

རྒྱབ་ཆེདེ་ཐོབས་ཤིསེ་ཤིགིོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོདོ་ནའིང་ས་ོསསོ་མ་སྐུལ་རང་

མསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི་ཟརེ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང༌། 

ཅ༽ ཞི་ིབའི་ིལས་འིགུལ་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ།
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བདོ་པོའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་དརེ་མསི་ཤི་ཚེ་སློབེས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གོཞིན་

གོཅིགོ་ནི། བོད་པོས་ཞིི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་

རེད། སྔོན་དུ་ལྷ་སར་བོད་མི་ཚེོས་སོ་སོའི་ིབདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་

སྐརོ་ལ་དངསོ་འིབྲལེ་ཞི་ིའིཇམ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་སྐད་འིབདོ་ཁྲིམོ་སྐརོ་

བྱེདེ་སྐབས་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ད་ེའིདྲེས་པོར་རྒྱགོ་པོར་ཡོངོ་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་བྱུང་སྟབས་རྡོ་ོདང་ས་ཕེགོ་གོཞུ་རསེ་བཏེང་

བ་རདེ། གོང་ལྟར་ཐོབས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེ་པོ་ོཆེགོས་པོ་

རདེ། ད་ེན་ིརྟནེ་འིབྱུང་རདེ། ཐོགོོ་མར་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་འིཇམ་པོ་ོ

དང༌། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུར་ཞིིགོ་བསྟན་ན་གོནས་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡོོང་བཟ་ོམེད་ཀྱིང་། རྒྱ་མིར་བདེན་པོ་མེད་པོ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་སྟབས། སྔོན་

མ་ནས་བྱེདེ་མུས་ལྟར་དཔུང་གོསི་གོནནོ་རྒྱུའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ད་ེརང་

བསྟན། བདོ་པོར་ནགོ་ཐོགིོ་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་པོར་རྒྱགོ་སྐབས་

གོང་ལྟར་མ་བད་ེབ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཞུ་

རེས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། 

ད་ེདགོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ངོས་ནས་བཤིད་དགོོས་པོ་ཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མི་མེ་མདའི་འིཁྱེེར་མཁན་

ཞིགིོ་ལ་ས་ཕེགོ་ཕེོགོ་སྟེ་མ་ེམདའི་ལགོ་པོ་ནས་ས་ལ་ཟགོས། མ་ེ

མདའི་ཟགོས་པོ་དེ་བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཡོར་བསྒྲུགོས་ཏེེ་ལགོ་པོར་
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སློབེས་ཚེར་ནའིང༌། མ་ེམདའི་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་མ་བྱེས་པོར་ས་ཐོགོོ་ཏུ་

བརྡོབས་ནས་བཅགོས་སངོ་ཞིསེ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིད་ོསྣང་བྱེང་མཁན་

དེ་ཚེོས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོས་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་མ་ིགོསདོ་ཁྲིགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིལས་ཀ་མནི་པོ། འིཚེ་ེ

བ་མེད་པོ། ཞིི་བདེའིི་ལམ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བདེན་དོན་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་

པོ་ན་ིདངསོ་འིབྲལེ་ཧི་ལས་པོ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཡོང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་བརྗེོད་དོན། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་

ཐོགོོ་ལ་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་པོ་ད་ེརང་སྲུང་ཆེདེ་ཡོནི་ཞིསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་

ནའིང༌། ཕེན་ཚུན་གོནས་སྟངས་མཐོ་ོདམན་མདེ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ི

སྒོང་ལ་ཉེནེ་ཁ་སློབེས་ནས་མ་ེམདའི་ཞིགིོ་བརྒྱབ་ན་མདའེུ་ཐོད་ཀར་

འིགྲེ་ོདགོོས་ཀྱིང༌། རྨས་མ་ཚེོར་མདེའུ་ཕེོགོ་སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་

ན་མ་ེམདའི་རྒྱགོ་མཁན་ས་ཆེ་མཐོ་ོཔོ་ོཞིགིོ་སྒོང་ལ་བསྡེད་ནས་མ་ེ

མདའི་བརྒྱབ་འིདུགོ དེ་ནི་རང་སྲུང་མ་རེད། ཕེར་རྒོལ་རེད་ཅེས་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སར་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་བ་དེས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཧི་ལས་པོ་བྱུང་སངོ༌། 

གོཉེིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཕྱོོགོས་ལ་ཡོང་བོད་པོས་སེམས་

ནང་གོ་ིསྡུགོ་བསྔལ་གོསལ་པོ་ོསྟནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མའིི་ི

ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་ཤིེས་དགོོས་ཀྱིི་
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འིདུགོ གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། རྒྱ་མ་ིརིགོས་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་དངསོ་ཡོདོ་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རིང་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུའིི་

ཐོགོོ་ནས་བདོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེཆེསེ་རྗེསེ་ལུས་དང་། ཆེསེ་མུན་ནགོ 

ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ་ོབཅས་ཡོནི་པོའི་ིལུང་པོ་ཤིནི་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོ

ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིབདོ་ནང་སློབེས་རྗེསེ་བདོ་ལ་གོཞི་ིནས་ཡོ་ི

གོ་ེཞིགིོ་སློབོ་རྒྱུ་དང༌། ལྟ་ོཆེས་བཟའི་སྟངས་ཤིགིོ་ཡོནི་ནའིང་གོཞི་ི

ནས་ཡོགོ་ཏུ་སངོ་བ་ལྟ་བུ། བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིསློབེས་པོའི་ིཐུགོས་རྗེེ་

བཀའི་དྲེིན་ལ་བརྟེན་ནས་གོཞིི་ནས་བོད་པོ་མིའིི་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་

བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་ལས། ད་ེསྔ་ཡོནི་ན། བདོ་པོ་ཤིནི་ཏུ་རྗེསེ་ལུས་

ཀྱི་ིཀློ་ོཔོ་ཡོནི་པོ་རདེ་བསམ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་རྒྱ་གོཞུང་གོསི་འིགྲེ་ོ

སོང་མང་པོོ་བཏེང་བ་དང༌། རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་དབུགོས་འིདང་

གོི་མེད་པོ་དང༌། གོནམ་གོཤིིས་མི་འིཕྲོད་པོའིི་དཀའི་ངལ་དང་དུ་

བླངས་ཏེ་ེབདོ་ནང་རོགོས་རམ་བྱེདེ་དུ་ཕྱོནི། བདོ་པོར་ཕུགོས་ལ་

ཕེན་པོའིི་དྲེིན་ཆེེན་པོོས་བསྐྱངས་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་པོ་དེ་དགོ་ཀློོ་

ནགོ་ཡོིན་པོའིི་རྟགོས་མཚེན་ལ། ཕེར་དྲེིན་གྱིིས་སྐྱོང་མཁན་ལ་

ཚུར་དྲེནི་ལན་ལགོོ་འིཇལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་

འིཁརོ་གྱི་ིཡོདོ་ས་རདེ། 

ཆེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསློབོ་གོས་ོདང་། བདོ་མའིི་ིར་ེའིབདོ།
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ཡོང་རྒྱ་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ཁོང་ཚེོས་དངོས་འིབྲེལ་བོད་པོར་

རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་བསམ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

དངསོ་འིབྲལེ་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་བཀའི་དྲེནི་རྗེསེ་སུ་དྲེན་ནས་དགོའི་

མསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁརོ་གྱི་ིམདེ་དམ་སྙིམ། 

ཕྱོ་ིརལོ་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་གོསི་སྐད་ལོགོ་བརྒྱབ་

པོ་ལས། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་དངསོ་འིབྲལེ་

རང་དབང་ཡོདོ་པོ། འིདྲེ་མཉེམ་ཡོདོ་པོ། གོང་ཅིའི་ིཐོད་ནས་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད་བསམས་ནས་ཁོ་རང་ཚེོས་ཧི་ལོགོ་སྟེ་སྡེོད་མཁན་ཏེན་

ཏེན་ཡོོད་བཟོ་རེད། དཔོེར་ན། བོད་ཕྱོི་ནང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་རྗེེས་

འིད་ིནས་ཕེར་སྐུ་ཚེབ་ཚེགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ད་ེདུས་རྒྱ་མའིི་ི

བསམ་བློའི་ིནང་བོད་པོ་ཚེོས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མི་ཡོོང་དུས་དགོའི་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཕེར་བཞིགོ ང་ོརྒལོ་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་གྱི་ིརདེ་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་འིདུགོ རྗེེས་སུ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་གོོ་ཐོོས་བྱུང་

དནོ། སྐབས་དརེ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་ནས་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ལ་

སྐད་ཆེ་དྲེསི་ཏེ།ེ ཨོཾ་མད་ོས་ཁུལ་དུ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིམ་ིཡོངོ་སྐབས་

དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་མཁན་གོང་འིཚེམ་འིདུགོ ལྷ་སར་ཡོངོ་ན་གོང་འིདྲེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐབས། རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ནང་གོ་ིའིགོ་ོ

ཁྲིདི་ཚེསོ་བདོ་ནང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཐོམ་པོའི་ིརངི་ལ་སློབོ་གོས་ོམཐོལི་ཕྱོནི་

པོ་བཏེང་སྟ་ེཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོས་ོཨོཾང་ཀ་ིདང་པོ་ོཐོབེས་ཡོདོ། ཏཱ་

ལའི་ིབླ་མའི་ིམ་ིཡོངོ་སྐབས་ང་ོཚེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཁ་སྐྱངེས་
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དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བཤིད་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདུགོ སྐུ་ཚེབ་རྣམས་ལྷ་སར་དངོས་སུ་འིབྱེོར་སྐབས་བོད་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་ཧི་ལས་པོའིི་དགོའི་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་

པོ་དང༌། རྣམ་ཀུན་གོསར་བརྗེེ་དང༌། ཡོར་ཐོོན་ཤིོད་མཁན་དེ་

དགོ་གོསི་སྔནོ་དང་པོརོ་རྒྱུགོས་ཡོངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་འིདུགོ 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩-༡༩༨༠ ནས་བཟུང་སྟ་ེསྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེས་

པོ་དང་། ཆེསོ་དད་རང་མསོ་ཆེ་ེརུ་བཏེང༌། ད་ེསྔའི་ིགོཡོནོ་ཐོལ་གྱི་ི

ནརོ་འིཁྲུལ་རྣམས་སལེ་ཏེ་ེད་ཆེ་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་

དངསོ་འིབྲལེ་རྒྱ་མརི་ཤི་ཚེ་དང༌། དགོའི་ཞིནེ་སློབེས་ཡོདོ་སྙིམ་པོའི་ི

དུས་སྐབས་དརེ་ལྷ་སར་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟབས། གོཞི་ི

ནས་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བརྟགོ་དཔྱད་གོསར་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོསར་པོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་

བཟ་ོའིདུགོ ད་རསེ་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་དསེ་གོཅགིོ་ནས་

འིཛམ་གླིིང་སྟེང་དུ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་

དང༌། གོཉེསི་ནས་རྒྱ་མ་ིརང་གོ་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་བཤིད་པོའིི་སྐད་ཆེར་བདེན་འིཛིན་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་

ཐོབས་མདེ་པོར་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོགོསར་པོ་བཏེང་སྟ་ེཏེན་ཏེན་མ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་

ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབར་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་སངོ༌། 
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ཇ༽ རྔམ་སྟནོ་ཁྲིམོ་སྐརོ་དང་། ཚེ་འིདྲེའིི་ིམནར་གོཅདོ།

ད་རསེ་གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་མ་ིའིདས་གྲེངོས་སངོ་བ་གོང་

འིཚེམ་བྱུང་ཡོོད། ཁ་ས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གོསར་འིགྱུར་ནང་པོཎ་རིན་

པོ་ོཆེསེ་ཐུགོས་ཁུར་བཞིསེ་ཏེ་ེམ་ིབརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིིགོ་གླིདོ་བཀྲེལོ་

བཏེང་ལུགོས་བཤིད་སངོ༌། ཡོང་ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་ནས་བཙནོ་ཁང་

ཆེ་ེས་ཞིགིོ་ནས་མ་ིགོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་མར་གླིདོ་ན་ཡོང༌། ཁུགོ་ཀྱིགོོ་

གོཞིན་དགོ་ནས་མི་མང་པོོ་འིཛིན་བཟུང་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་དང་རྫུན་ཤིདོ་རྒྱུར་ཧི་ལས་པོའི་ི

མཁས་པོ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་ལྷ་སར་རྒྱ་ནགོ་ནང་དམགིོས་བསལ་སྦྱོངོ་བརྡོར་

སྤྲོད་པོའི་ིདྲེགོ་ཆེས་ཉེནེ་རྟགོོ་དམགོ་ཟརེ་བ་མ་ིགྲེངས་ལྔ་བརྒྱ་ནས་

ཆེགིོ་སྟངོ་བར་སློབེས་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཕྱོརི་སློགོོ་བྱེས་ལུགོས་ཁྱེབ་

བསྒྲིགོས་བྱེས་ཀྱིང༌། ངོ་ཐོོགོ་ལྷ་ས་ནས་ཐོོན་ཁུལ་གྱིི་ས་གོནས་

གོཞིན་དགོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོས་གོནས་

ཚུལ་འིདིས་རྐྱེེན་པོས་མི་གྲེངས་དྲུགོ་བརྒྱ་དང་དགུ་བརྒྱ་ཡོས་

མས་ཤིིགོ་འིཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུགོ་བྱེས་སྐད་འིདུགོ བཙོན་དུ་

ཚུད་པོ་དེ་དགོ་ལ་གོནམ་ཐོགོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གྱིི་

སྡུགོ་སྦྱོོང་ཚེ་འིདྲེི་ཤུགོས་ཆེེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལུགོས་ཐོོས་པོ་དངོས་



128
གོནས་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་རེད། ད་ལྟ་བཙོན་དུ་ཡོོད་པོ་ཚེ་ོ

སྡུགོ་བསྔལ་མྱོངོ་བཞིནི་ཡོདོ་པོས་མ་ཚེད། ད་ེལ་ད་ེབརྟནེ་གྱི་ིབཟའི་

ཚེང་བུ་ཕྲུགོ་དང༌། ཕེ་མ་སྤུན་ཉེ།ེ དགོའི་ཉེ་ེབླ་ོདཀར་སོགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་དངངས་སྐྲགོ་འིགོོ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསར་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། 

ད་རསེ་འིདས་གྲེངོས་སངོ་བ་ད་ེདགོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངསོ་འིབྲལེ་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་དམིགོས་པོ་རེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོས་ཁངོ་ཚེསོ་ལས་

བཟང་པོོ་བསགོས་ཡོོད་སྙིམ། དེ་བཞིིན་ད་ལྟ་བཙོན་དུ་ཚུད་པོ་

རྣམས་གོང་མྱུར་ཐོནོ་ཐུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་སྦྱོངོ་ད་ེལྟར་མྱོངོ་མ་ིདགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་མ་ིདང་ཕེར་ཚུར་ཐོད་ཀར་འིབྲལེ་

བ་ཡོདོ་སྟབས་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་གོ་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། མད་ོ

དནོ་ཡོང་སྙིངི་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ཐོགོོ་སམེས་ཁུར་ལནེ་མཁན་ཚེང་མར་

གོདུང་སམེས་མཉེམ་སྐྱདེ་ཡོདོ། 

ལྷ་སར་གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་བྱུང་རྗེསེ་གོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་མཁན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོའི་ིསྒོོ་ནས་ངོས་རང་ཐུགོ་འིཕྲད་

བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་ལྟར། གོསར་འིགོོད་པོ་དེ་དགོ་སྡེེབ་ཅིགོ་ལ་

ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེས་པོ་ཡོིན། ཁོང་ཚེོས་ད་རེས་བོད་ནང་རྒྱ་མིར་ཞིི་

བའི་ིང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་དརེ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་
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བར། ང་རང་བོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་མགྲེིན་

ཚེབ་པོ་ངསོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་རདེ། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོསོ་བྱེ་སྤྱོདོ་གོང་ཞིགིོ་

སྤེལེ་མནི་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེེད་པོའི་ིདབང་ཆེ་བདོ་མ་ིམང་ལ་ཡོདོ། ད་

རསེ་དངསོ་སུ་ཞི་ིབའི་ིརྔམ་སྟནོ་ཁྲིམོ་སྐརོ་བྱེས་པོ་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཡོདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡོནི། 

ཡོང་གོསར་འིགོདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་འི་ོན་དབྱེནི་ཇའིི་ིཚེགིོ་གོ་ིནང་བཀའི་

མ་ཉེན་པོར་ཞིི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིིགོ་

ཡོོད། སྔོན་མ་གྷན་དྷིས་དེ་ལྟར་མང་པོོ་གོནང་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་

ཐོགོོ་ལ་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ་ཟེར་བར། རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེ་རྒྱུ་ཡོནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡོནི། རྗེསེ་སུ་རྒྱ་མསི་དའེི་ིཚེགིོ་རྩི་སྒྲུགོ་

སྟེ་ཁོང་ཁྲིོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ མདོ་དོན་རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚེོའིི་

ཁྱེམི་མཚེསེ་རདེ། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང༌། ཤི་ཚེ་

བྱེེད་པོ་ལས། རྒྱ་མི་བོད་ལ་ཡོོང་ནས་བོད་པོས་སྡུགོ་པོོ་མྱོོང་

དགོོས་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་ངོ་ཚེ་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིདི་གོཉེིས་ཀར་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་རྐྱེེན་

ང་ཚེ་ོབོད་པོས་སྡུགོ་པོ་ོཧི་ཅང་མང་པོ་ོམྱོངས་ཡོོད། སྔར་མདེ་ཀྱི་ི

མུ་གོ་ེཆེནེ་པོ་ོསློབེས་སངོ༌། བདོ་ནས་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་

ཡོངོ་མཁན་བདོ་པོ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཆེ་ནས་ང་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲད་སྐབས། 
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ཕེ་ཤི་ིསངོ༌། མ་ཤི་ིསངོ༌། སྤུན་མཆེདེ་ཤི་ིསངོ༌། བཙནོ་ཁང་ནང་དུ་

ཤི་ིསངོ༌། རྒྱ་མསི་དམར་གོསདོ་བཏེང་སངོ༌། སྡུགོ་ཤི་ིཐོབེས་སངོ་

ཟརེ་བ་སགོོས་རྒྱ་མ་ིསློབེས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ཁྱེམི་ཚེང་ར་ེརའེི་ིནང་

མ་ིམ་ཤི་ིབ་ཧི་ལམ་མ་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རདེ་དམ། 

རྒྱ་མ་ིཐུགོས་རྗེ་ེབཀའི་དྲེནི་ཆེ་ེདྲེགོས་པོ་རདེ་དམ། ང་ཚེའོི་ིབདོ་ནང་

རྒྱ་མ་ིསློབེས་ནས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་པོའི་ིནང་

བརྡོབ་གོསགིོ་ད་ེལྟ་བུ་ཕེགོོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་སློབེས་པོའི་ིགྲུབ་

འིབྲས་ལ་བདོ་པོ་སྡུགོ་བསྔལ་ནང་ཚུད་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེ་ོ

བོད་དང་མེས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་ཐོབས་མེད་ཅེས་མ་ཎི་བགྲེང་བགྲེང་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བྱུང་བ་རདེ་དམ།

ཉེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིང་ོཚེ་དང་། བདོ་མའིི་ིདཀའི་སྡུགོ

བདོ་རྒྱ་ཁངོས་བསྙིནོ་མདེ་ཡོནི་ཚེ་ེད་ེལྟར་བགྲེང་དགོསོ་དནོ་གོང་

ཡོང་མདེ། དཔོརེ་ན། ང་རང་ཕེན་ཚུན་དུ་བསྐྱདོ་སྐབས་རྒྱ་མ་ིཐོངེས་

ཁ་ཤིས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་གོནས་སྡེདོ་

བོད་མི་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལའིང་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱུང་འིདུགོ རྒྱ་མི་

དང་ང་ཚེ་ོཤིར་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོའི་ིསྟབས་

ཀྱིིས་གོནམ་གྲུའིི་ནང་ཕེན་ཚུན་འིཕྲད་དུས་ཐོོགོ་མར་དགོའི་སྣང་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེནས་ས་ཁུལ་དང༌། མ་ིརགིོས་གོང་ནས་ཡོནི་མནི་
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སྐད་ཆེ་བཤིད་དེ་བོད་པོ་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་མ་ཐོགོ རྒྱ་མི་དེ་དགོ་

དགོའི་པོའོི་ིརྣམ་འིགྱུར་བརླགོ་སྟ་ེགོདངོ་དམར་པོ་ོཆེགོས་པོ་དང༌། 

ཁ་ཤིས་རང་ཉེདི་སྡེདོ་ས་ཡོང་སྤེསོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ གོང་

ལྟར་བོད་རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་པོ་དེས་རྒྱ་མི་ངོ་ཚེ་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོ་སྡུགོ་བསྔལ་ནང་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཕེན་ཚུན་

གོཉེསི་སྡུགོ་རདེ། དསེ་རྐྱེནེ་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་ཡོང་དཀའི་

ངལ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཉེེན་ཁ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས། རྒྱ་

དཀར་ནགོ་གོཉེསི་འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་མ་ིའིབརོ་ཆེ་ེཤིསོ་དང༌། ཤིར་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་སྟབོས་ཆེནེ་གྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་གོཉེསི་ཡོནི་པོ་

རདེ། ཁངོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ལ་ཡོང་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

འིད་ིགོལ་ཆེའེི་ིགོནད་དནོ་ལ་ཐུགོ་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་འིཕྲལ་སལེ་

གྱི་ིསྤེམ་དང༌། གོཏེམ་འིདདོ། ང་རྒྱལ་ད་ེའིདྲེ་མ་བྱེས་པོར་ཕུགོས་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིབསམ་བློ་གོཞིི་ལྷིངས་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་ཚེེ་བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཞིི་བདེ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

རེད། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེིས་གོདོང་གོཏུགོས་དམགོ་འིཁྲུགོ་མི་

ཡོངོ་བ་དང༌། དམགོ་གོ་ིཐོད་དམིགོས་བསལ་འིགྲེ་ོསོང་གོཏེངོ་མ་ི

དགོོས་པོར། སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་དཔོལ་འིབྱེོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་

ཐུབ་རྒྱུ་སོགོས་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བོད་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་ཐོགོོ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ་ོརྒྱ་རྒྱ་
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ཡུལ་དུ་སྐྱདི། བདོ་བདོ་ཡུལ་དུ་སྐྱིད་ཅསེ་ང་ཚེའོི་ིཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ི

སྐབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ང་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རེད། ང་རང་ཚེོས་

སོ་སོའི་ིཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་པོ་ལས། ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་ངོ་ལོགོ་པོ་དང༌། 

ང་ཚེོས་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མནི། 

དེ་མིན་གོཞིན་དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་བཤིད་དགོོས་པོ་མི་

འིདུགོ སྔོན་མ་ང་ཚེ་ོཐུགོ་སྟེ་བཤིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བར་ལམ་

དབེ་ཐོནོ་ནས་ཡོདོ་པོ་ལྟར། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་ཀྱིི་རདེ། ད་ལྟའི་ི

དུས་སྐབས་འིདིར་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་

ཡོདོ་པོ་དང༌། དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཨུ་རུ་སུས་གོཙསོ་པོའིི་རྒྱལ་

ཁབ་ས་ོསོའི་ིནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོགོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་ནང་དུ་

ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། ཉེེ་ཆེར་ཏེང་གོི་ཚེོགོས་ཆེེན་

ཐོེངས་བཅུ་གོསུམ་པོ་ཚེོགོས་རྗེེས་གོནད་ཡོོད་ལས་བྱེེད་གོསར་

པོ་ཕེལ་མོ་ཆེེ་བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་པོོའི་ིགྲེས་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བའིི་རྗེེས་སུ་

ཡོང་ང་ཚེ་ོདང་ད་ལྟ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་འིདི་མུ་མཐུད་བཟུང་འིདོད་

ཡོདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་འིདུགོ ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མ་ིརིགོས་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་ལ་མ་ིདགོའི་བ་བྱེས་པོ་རྩི་བ་ནས་མནི་ན་ཡོང༌། ས་ོསའོི་ིཐོབོ་

ཐོང་རྩིདོ་གླིངེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིདང་མུ་མཐུད་

འིབྲལེ་བ་བྱེས་ན་བསམ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཡོནི། 
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ཏེ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིཐོགོ་གོཅདོ་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་གོ་ོ

བསྡུར།

རྩི་བ་ང་ཚེོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས། དོན་

ཆེནེ་བསྒྲུབ་པོར་ངང་རངི་གོ་ིདཔོ་ེལྟར། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིནང་

དུ་ཐོ་མའིི་ཐོགོ་གོཅོད་ཡོོང་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་གོཞིིས་

བྱེེས་བོད་མི་མང་ཚེང་མའིི་མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་གོ་ིརྡོགོོ་ཁྲིསེ་ར་ེའིཁྱེརེ་ཏེ་ེརྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་དང༌། ཡོ་རབས། 

ཞི་ིབའི་ིལམ་ནས་རང་གོི་ཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་གླིེང་མུ་མཐུད་བྱེས་ན། ང་

ཚེོའིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་

སྙིམ་པོའི་ིངསོ་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོ

གྱིསི། ད་ལྟ་ཡོོངས་བསྒྲིགོས་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་ཐོབས་མདེ་ན་ཡོང༌། 

ང་ཚེའོི་ིཐོ་མའི་ིཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིམཚེམས་སུ་སློབེས་ན་དངསོ་

ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་རྣམས་དང་

འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེང་ཚེསོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ི

ཡོདོ་ཅསེ་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་ཚེསོ་ཀྱིང་ཤིསེ་པོ་དང༌། འིད་ིཕྱོགོོས་

བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེང་མས་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་པོ་

བྱེས་ཏེ་ེད་ེའིདྲེའི་ིཐོོགོ་ནས་གོ་ལརེ་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས། 

དཔོརེ་ན། འིདརི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཐོད་ཀར་
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འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། བདོ་དནོ་ཐོགོ་གོཅདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེ་གྲེབས་ཡོདོ་

དམ། ང་ཚེསོ་གོང་ཡོང་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ་བསམ་པོ་ལྟ་བུའི་ིསམེས་ཁྲིལ་

བྱེ་མ་ིདགོསོ། ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོཔོ་ེཅངི་ལ་འིབྲལེ་བ་མཐུད་པོ་ཙམ་ཡོནི་

པོ་ལས། ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་ལ་སློེབས་མེད། ད་ལྟ་

བར་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། མ་འིངོས་པོར་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་

པོའི་ིདུས་མཚེམས་སུ་སློབེས་ཚེ།ེ ང་ཚེའོི་ིའིཆེར་གོཞི་ིདང་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་འིད་ིལྟར་ཡོནི། གོ་ོརམི་འིད་ིལྟར་སྒྲིགིོ་ཡོདོ་ཅསེ་

གོཞིསི་བྱེསེ་མ་ིམང་ཡོངོས་རྫོགོོས་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ིཐོབས་ཤིསེ་གོ་ོ

བསྡུར་བྱེས་ཏེེ་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་བློ་མོས་དང་བསྟུན་ནས་གོ་ལེར་

ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྩིསི་ཡོནི། 

གོང་ལྟར་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དངངས་སྐྲགོ་དང་

སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང་གོཉེའི་མ་ཆེགོ་

པོར་ས་ོསའོི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་པོའི་ིསྙིངི་སྟབོས་དང༌། དད་པོ་དམ་ཚེགིོ་

གོཡོ་ོབ་མདེ་པོ། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་མ་བརླགོ་པོར་བསྡེད་པོ་ང་ོ

མཚེར་སྐྱེ་བའིི་གོནས་རེད། ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡོིན། 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་བོད་ནང་སོ་སོའི་ིམིས་སོ་སོའི་ིལས་དོན་

དོན་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་འིགོན་ཁུར་བླངས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དངེ་སང་རྒྱ་མསི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རང་སྐྱངོ་མངི་

དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་མདོགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུར་ཐོོན་པོའིི་དོན་དུ་
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ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་བདོ་རགིོས་མང་ཙམ་སློབེས་པོའི་ིཐོབས་ཤིསེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ནང་རྟགོ་ཏུ་དབང་ཆེ་བདོ་པོའི་ིལགོ་ཏུ་ཡོདོ་རུང་མདེ་

རུང༌། བདོ་པོ་ལས་བྱེདེ་མང་དུ་གོཏེངོ་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལགོ་བསྟར་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཡོགོ་པོ་ོརདེ་ལ། དགོའི་བསུ་ཞུ་འིསོ་པོ་རདེ། ང་

རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་གོ་ོསྐབས་འིད་ིབཟུང་སྟ་ེས་ོསསོ་ལས་

འིགོན་འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་ལས་

འིགོན་བསྐུར་ན་ང་ཚེསོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ད་ེཡོནི་

གོཅགིོ་མནི་གོཅིགོ་སྟནོ་དགོོས། 

ཐོ༽ དགོནོ་སྡེ་ེགོསར་བཞིངེས་དང་། ཆེསོ་རིགོ་སློབོ་

སྦྱོངོ་།

ད་ེའིབྲལེ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཡོང་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སློབོ་གྲྭ་རྒྱ་མསི་བཙུགོས་པོ་རདེ་ཟརེ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་གྲྭར་གོཏེངོ་

འིདདོ་མདེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེ་ིཐུགོ་མ་གོཏེངོ་བར་ངསེ་པོར་དུ་བུ་

ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭར་གོཏེངོ་དགོསོ། སློབོ་གྲྭར་སློབོ་ཁྲིདི་ཡོགོ་པོ་ོམདེ་པོ་

དང༌། བོད་ཡོིགོ་སློོབ་ཀྱིི་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོན་ཚེེ་རྩིོད་

གླིེང་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། རྒྱ་མིའིི་ཤིོགོ་དངུལ་ལ་མཚེོན་ན། 

བདོ་ཡོགིོ་ལ་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་ནའིང་ཆེ་འིཇགོོ་དགོསོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེ་ེཤིགོོ་དངུལ་ཐོགོོ་བདོ་ཡོིགོ་བྲསི་ཡོདོ་
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སྟབས། བདོ་པོས་བདོ་ཡོིགོ་སློབོ་རྒྱུར་ཐོབོ་ཐོང་ངསེ་པོར་དུ་ཡོདོ་

དགོོས། དེ་ཁྲིིམས་འིགོལ་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མིན། དེར་རྒྱ་མིས་

དྲེགོ་གོནནོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གོང་ལྟར་བདོ་པོ་ན་གོཞིནོ་འིཚེར་

ལངོས་ཡོངོ་མཁན་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་དནོ་གོལ་ཆེ་ེབས་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཐོད་ད་ོསྣང་བྱེ་དགོསོ། 

དེ་ནས་བོད་ནང་ཆེོས་དད་རང་མོས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡོངས་ཕྲན་

བུ་ཡོོང་བའིི་སྐབས་ལ་ལྷ་ཁང་བཞིེངས་མཁན་དང༌། དགོོན་པོ་

བཞིེངས་མཁན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རྩི་བ་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

གྲེོང་གོསེབ་ཁུལ་ལྷ་ཁང་དགོོན་པོ་གོང་ཡོང་མེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་

ཡོནི་ན་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ད་ེའིདྲེ་བཞིངེས་ཏེ་ེམ་ིཐོགོོ་གོསར་པོ་ཚེརོ་

འིད་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིསྟནོ་པོ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོ་ོརདེ། འིད་ི

བོད་ཁ་བ་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྷ་སྐལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ངོ་

སྤྲོདོ་བྱེས་ན། བསམ་བླའོི་ིནང་བགོ་ཆེགོས་གོསར་པོ་སློབེས་རྒྱུར་

ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ཡོང་རྒྱས་སྤྲོོས་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ན་ཡོགོ་

པོོ་མི་འིདུགོ ལྷ་ཁང་དང༌། དགོོན་པོ་བཞིེངས་རྒྱུ་ལས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་གོསུངས་པོའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་བ་ཡོིན། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུར་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་ལྷ་ཁང་

སྟོང་པོ་ཞིིགོ་བཞིེངས་པོར་སྙིིང་པོ་ོགོང་ཡོང་མེད། བྱེེད་སྟངས་དེ་

དགོ་བྱེབ་ཆུང་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ཆེསོ་དད་རང་མོས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་
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འིགོོ་གོ་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་རིང་ངེས་པོར་དུ་ནང་ཆེོས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་དགོོས། ནང་ཆེོས་ཕྲན་བུ་ཤིེས་མཁན་ཚེོར་འིགྲེེལ་བཤིད་

རྒྱགོ་རོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་དགོོས། ས་ོསོས་དད་པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་ཤིསེ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་

ན། ས་ོསརོ་འིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིདངུལ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་ན་ཆེསོ་

འིཆེད་ཉེན་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེཆེ་པོར་འིདབེས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

ཐོགོོ་ལ་བཏེང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། དགོནོ་པོ་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ོབཞིངེས་

ན་ཡོང་ཉེནི་གོཅགིོ་རྒྱ་མསི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་གྲེབས་ཡོདོ་དམ་མ་ིཤིསེ། 

དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ། ས་ེའིབྲས་དགོའི་གོསུམ་གྱི་ི

ནང་རྒྱ་མིས་ལས་དོན་རུ་ཁགོ་ཟེར་བ་བཙུགོས་ཏེེ་དམ་བསྒྲིགོས་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཤིེས་ཡོོན་ལ་དང་

དདོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིཧིམ་བཤིད་དང་། ཕྱུགོ་བཅསོ་དབུལ་

སྒྱུར།

ཡོང་དངེ་སང་རྒྱ་མསི་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོ་ར་ོ

ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ི

དནོ་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་ཟརེ་འིདུགོ ངསོ་ནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་
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པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་དམ། རྒྱ་མ་ིསྙིངི་རྗེ།ེ ཁགོ་ན་ིཁགོ་མ་ི

འིདུགོ རྫུན་དང༌། ཧིམ་སམེས་ཁ་ོནའི་ིཐོགོོ་ནས་མ་ཕྱོནི་ན། བདནེ་

དནོ་ཐོགོོ་བསྐྱདོ་ཚེ་ེཁུངས་འིཁྱེལོ་ཐོབས་མདེ་སྟབས། རལ་པོ་ལྷན་

པོས་མ་ིཁབེས་པོ་ལྟ་བུར་གོང་ཞིགིོ་བཤིད་ན་ཨོཾ་ེདྲེགོ་ལྟ་གོ་ིཡོདོ། 

བར་ལམ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་ཕྱོ་ིརལོ་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

འིད་ིདགོ་ལ་གྲེངོ་གོསབེ་ལུང་ཁུགོ་གོ་ིབདོ་མ་ིལྐུགོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་སྐད་

ཆེ་དྲེསི་ན་ཡོང་ད་ེའིགྲེགིོས་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིམ་རདེ། 

རྒྱ་མསི་ཏཱ་ལའི་ིལོགོ་སྤྱོདོ་པོས་སྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙོངི་པོ་དང༌། ཞིངི་བྲན་

ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་རྙོངི་པོ་ར་ོལངས་བརྒྱབ་ཚེ་ེཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོསྡུགོ་བསྔལ་ཐོངེས་

གོཉེསི་པོ་མྱོངོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་སྒྱུར་གྱི་ི

འིགྲེོ་ལམ་ཐོོགོ་འིཁྲིིད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་ཟེར་ནས་དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་

སྒྱུར་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་མསི་དངེ་སང་མ་གོཏེགོོས་མ་ཤིསེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དངསོ་འིབྲལེ་བྱེས་ན་གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཐོགོོ་མར་

འིཛུགོས་དནོ་ད་ེདགོ་དབུལ་བཅསོ་ཕྱུགོ་སྒྱུར་གྱི་ིདནོ་དུ་བཙུགོས་

པོ་ལས། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཐོགོོ་མ་དསེ་ཕྱུགོ་པོ་ོདབུལ་པོ་ོབཟ་ོ

རྒྱུ་དང༌། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་རྗེསེ་མ་དསེ་དབུལ་པོ་ོཕྱུགོ་པོ་ོབཟ་ོ

རྒྱུའི་ིརངི་ལུགོས་ཤིིགོ་མ་རདེ། 
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གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཐོགོོ་མར་འིཛུགོས་སྐབས་དབང་བསྒྱུར་གྲེལ་

རིམ་ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་གོིས་སྲིིད་དབང་སྒོེར་བེད་སྤྱོད་དེ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་དགོསོ་པོ་ད་ེདགོ་འིགྲེགིོ་

གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་ནས་གོསར་བརྗེ་ེབྱེས་པོ་རདེ། མར་ཁེ་ས་ེདང༌། 

ལ་ིཉེནི་གྱི་ིགོསར་བརྗེའེི་ིབསམ་བླ་ོཡོང་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་བྱུང་ཡོདོ་

པོ་ལྟར། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དབུལ་

བཅསོ་ཕྱུགོ་སྒྱུར་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི་ན་ཡོང༌། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ི

དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་སྒྱུར་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཉེེ་ཆེར་མ་གོཏེོགོས་ཤིེས་ཀྱིི་

མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ གུང་བྲན་ཏེང་ཡོནོ་ཞིིགོ་ཡོནི་ན་ཆེ་རྐྱེནེ་

གོཙ་ོབ་ོགྲེལ་རམི་དབུལ་ཕེངོས་དང༌། ཀློད་པོ་གོཙང་མ། ཤིསེ་ཡོནོ་

ཡོང་མདེ་པོ། གོང་ལྟར་སྤྲོང་པོ་ོསྤྲོང་རྐྱེང་ཡོནི་ན་ཕུལ་བྱུང་གོ་ིགུང་

བྲན་ཏེང་ཡོནོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཇ་བསྲུབས་མ་

ཞིགིོ་བཏུང་ན་ཡོང་ལམ་སངེ་མ་ིའིདདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ནས་

ཁྱེདོ་རང་ལ་འིད་ིགོང་ནས་བྱུང་ཞིསེ་རྩིད་གོཅདོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེདགོ་ཧི་

ཅང་བྱེབ་ཆུང་རདེ། ཁ་དང་ཞིལ་ཐུགོ་པོ་ལས་ད་ེམནི་བྱེདེ་སྟངས་

གོ་ཕྱོ་ིགོ་སློོགོ་རདེ། 

དཔོེར་ན། མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོསར་བརྗེེ་བྱེེད་པོའིི་

དམགིོས་ཡུལ་ཡོང་མ་ིསྐྱ་ོཔོ་ོརྣམས་ལ་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་འིབལེ་ཙམ་

ཡོོང་ཆེེད་ཡོིན་པོ་ལས། མི་ཚེང་མ་སྐྱོ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་མིན། གོང་
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ལྟར་བར་ལམ་ནས་དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་སྒྱུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྲིིད་བྱུས་

འིཛིན་ནས་ཞིིང་པོར་ས་ཞིིང་དང༌། འིབྲོགོ་པོར་ཕྱུགོས་ཟོགོ་ར་

ལུགོ་ཕྲན་བུ་ར་ེསྤྲོད་ད་ེཐོནོ་སྐྱདེ་འིགོན་གོཙང་ཟརེ་བ་བྱེདེ་སྐབས་

ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་ཡོོང་སྟེ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོསོ་

བྱེས་ན་ཁྱེོད་རང་ཚེོའིི་ས་ཞིིང་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤིོར་ནས་

སྡུགོ་བསྔལ་ཐོེངས་གོཉེིས་པོ་མྱོོང་དུ་འིཇུགོ་གོི་རེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོདོ་ཚེདོ་འིདུགོ 

ན༽ ལགེོས་བཅསོ་སྤྱོ་ིཚེོགོས་དང་། མང་གོཙའོི་ིགོམོ་

བགྲེདོ།

ངསོ་ནས་འུར་ཤིབོ་བཤིད་པོ་མནི་ཡོང༌། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༠ ཐོམ་པོ་ལྕེགོས་སྟགོ་ལརོ་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་དབང་འིཛནི་རྒྱུ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ད་ེདུས་ངསོ་རང་ལ་ོ

བཅུ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོནི། ངསོ་རང་ཆུང་ངུའི་ིསྐབས་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ི

རལོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངསོ་ནས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

འིགོན་འིཁྱེརེ་བའི་ིརྗེསེ་བཅསོ་སྒྱུར་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་

ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་དང་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། ལགེོས་

བཅསོ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་བཙུགོས་ཏེ་ེཞིངི་པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིརྡོགོོ་ཁྲིསེ་ལྟ་

བུའི་ིབུ་ལནོ་རྙོངི་པོ་ད་ེདགོ་བུན་ཆེགོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། རྟ་ཁལ་ཁྲིལ་
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འུལ་ཉུང་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་སགོོས་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་ཡོནི། ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཟརེ་བ་རྗེསེ་

ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ད་ེང་ཚེསོ་མུ་མཐུད་འིཛནི་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེདུས་

ནས་བཏེང་མདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ད་ེདུས་ང་ཚེསོ་ལེགོས་བཅསོ་སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་བཙུགོས་ཏེ་ེདངསོ་འིབྲལེ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོར་རན་པོའི་ིབསྒྱུར་

བཅསོ་ཤིགིོ་བཏེང་ན་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེའོི་ིརྒྱ་ནགོ་ནང་གོསར་བརྗེ་ེབྱེས་

པོ་ནང་བཞིནི་གྱི་ིབཅསོ་སྒྱུར་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་ཆེགོས་

ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབས་འིགོགོོ་རྐྱེནེ་བྱུང་བ་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚེོས་ ༡༩༥༩ དུས་ཟིང་མ་བྱུང་གོོང་ནས་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་

སྒྱུར་བཅསོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ཚེར་བ་རདེ། ད་ེནས་རྒྱ་གོར་

དུ་སློེབས་རྗེེས་རྩི་བ་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཞིེས་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པོས་

བཙུགོས་པོའི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིམཇུགོ་སྐྱངོ་ཆེགོས་ཡོདོ་ནའིང༌། ལགོ་

ལནེ་ཐོགོོ་ང་ཚེ་ོམང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མང་གོཙ་ོ

ཟེར་བ་འིདི་བཞིིན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་

རདེ། ད་ེན་ིདངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་གོ་ིཡོར་ཐོནོ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་

ཡོནི་པོས། ང་ཚེ་ོམང་གོཙའོི་ིལམ་ཐོགོོ་ངསེ་པོར་དུ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཞིསེ་

ངྷ་རམ་ས་ལའིི་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། སྤྱོི་

འིཐུས་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་རྒྱུས་མཚེནོ་པོའི་ིམང་གོཙའོི་ིལས་དནོ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རེད། ༡༩༦༢ ནས་ང་ཚེོས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་
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ཀྱི་ིམང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་ཟནི་བྲསི་ཤིིགོ་བཟསོ། ༡༩༦༣ ལརོ་རྩི་

ཁྲིིམས་ཀྱིི་སྙིིང་དོན་ཞིིགོ་དང༌། དེ་རྗེེས་རྩི་ཁྲིིམས་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་

བཟོས་ཏེེ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་ནང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་དབང་ཆེ་

བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་བཟསོ་ཡོདོ། 

ས་ཞིངི་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན། ས་ཞིངི་ཡོངོས་རྫོགོོས་བདོ་སྤྱོ་ིལ་དབང་བ་

ལས། སྒོརེ་ཆེསོ་ཟརེ་བ་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོའིཁདོ་ཡོདོ། 

ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་གོ་ིནང་གོང་

ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིིས་མང་གོཙོའིི་ལམ་དུ་གོོམས་འིདྲེིས་བྱེེད་བཅུགོ་

ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཐོབས་ཤིསེ་ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོར་

བརྟེན། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་བྱུང་

རྗེསེ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོ་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་ལགོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་

ཟརེ་བ་ད་ེསུ་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་དུའིང་མདེ་ལ། གོལ་སྲིདི་བྱེ་

འིདོད་ཡོོད་ཀྱིང་བྱེ་ཐོབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རེད། དེ་རྣམས་

ངོས་ནས་ཤིོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་མིས་དེ་ལྟར་ཤིོད་

ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབས་ད་ེརངི་ངསོ་ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེས་ན་བསམ་པོ་

དྲེན་བྱུང༌། ཁྱེདོ་རང་ཚེསོ་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཤིསེ་དགོསོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་མིས་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོར་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེས་

སྟབས་ང་ཚེསོ་དརེ་ལན་སློགོོ་ཆེདེ་བཟསོ་པོ་མ་ཡོནི་པོར་ང་ཚེསོ་

ད་ེསྔ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་མང་གོཙའོི་ིལམ་ཕྱོགོོས་གོ་ོ
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རམི་སྒྲིིགོ་སྟངས་ད་ེལྟར་བྱེས་ཡོདོ། 

པོ༽ ས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ིགོ་ོ

ཐོབོ།

དེང་སང་ང་ཚེ་ོརྒྱ་མི་དང་ཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་བཤིད་ནས་གོ་ོབསྡུར་

བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་

གོ་ིབད་ེསྡུགོ་སྐརོ་གླིངེ་སྒྲིསོ་གོང་ཡོང་མདེ་པོར། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཕྱོི་

རྒྱལ་ལུང་པོར་གྱིར་བ་འིདསི་རྙོགོོ་དྲེ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དའེི་ིདནོ་

དུ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་འིཚེ་ོབའིི་བཀོད་སྒྲིིགོ་ཡོང་

དགོ་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི་ཞིསེ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་མསེ་རྒྱལ་དུ་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེ་

རྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་དནོ་ཚེན་ལྔ་ཡོདོ་པོའི་ིཚེགིོ་ཐོ་ོཞིགིོ་སྤྲོད་པོའི་ིནང་ངའི་ི

ཐོོབ་ཐོང་སྐོར་བྲིས་འིདུགོ ངོས་རང་བོད་དུ་ལོགོ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་རྒྱ་

ནགོ་དབུས་གོཞུང་ནས་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ། ངསོ་རང་བདོ་

དུ་ལགོོ་དུས་ལས་སློ་པོརོ་ལགོོ་ན་འིགྲེགིོས་མ་སངོ༌། ངསོ་ལ་ཐོབོ་

ཐོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་དེ་སྔར་ཡོང་བཤིད་པོ་མེད་ལ། མ་

འིངོས་པོར་ཡོང་ཚེིགོ་གོཅགིོ་བརྗེདོ་རྒྱུ་མདེ། 

ངོས་རང་མཐོ་ོརུང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ལ། དམའི་རུང་དགོེ་སློོང་

ཞིགིོ་ཡོནི། དགོ་ེསློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་

གོནང་བ་འིདི་ངའིི་གོཟི་བརྗེིད་ཡོིན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་
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ལས་ལྷགོ་པོའི་ིདགོ་ེསློངོ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚེརོ་ཐོབོ་གོ་ོས་ཟརེ་བ་

གོཏེན་ནས་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ། ངསོ་རང་ཇ་ིཙམ་ཐོབས་སྐྱ་ོརུང་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁན་དང༌། ཉེམས་ལནེ་

བྱེདེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོནི། མ་ིཚེརེ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལ་ོལྔ་བཅུའི་ིནང་

སློབེས་ཚེར་སངོ༌། གོང་ལྟར་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཚུར་ཚེིགོ་ཐོ་ོཞིིགོ་

སྤྲོད་པོ་དེར་ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་ཚེིགོ་རྩུབ་ངན་སྨྲས་གོང་ཡོང་མེད་

པོར་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚེ་ོརང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་གོནས་པོའིི་གོཏེམ་བརྗེོས་རང་དབང་བེད་སྤྱོད་དེ་

ཕེར་ལན་སྤྲོད་པོ་རདེ། དའེི་ིནང་དུའིང་གོསལ་པོ་ོབྲསི་ཡོདོ།

གོང་ལྟར་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཐོོབ་ཐོང་སྐོར་ལ་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་བཤིད་

པོ་མེད་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ཚེིགོ་གོཅིགོ་ཤིོད་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་

ཚེིགོ་ཐོགོ་གོཙང་མར་བཅད་དེ་བཤིད་ཡོོད། ངོས་ལ་དགོོས་པོ་

ནི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

བད་ེལ་འིཁདོ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་དང་འིབྲལེ་བའིི་ཁྱེམི་

མཚེེས་ལུང་པོ་དེ་དགོ་ཞིི་བདེར་འིཁོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

ངོས་རང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་འིདིར་སྤེོབས་པོ་ཡོོད་ལ་ཧི་ཅང་

སྐྱིད་པོ་ོའིདུགོ རྒྱ་མིས་ངོས་ལ་ཆེོས་གོོས་གྱིོན་པོའིི་སྤྱོང་ཀི་རེད་

ཅེས་ཟེར་དུས་ངོས་རང་དགོེ་སློོང་རང་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

ཡོང་ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་སྐབས་ཀྱིང་ངོས་རང་
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དགོེ་སློོང་རང་ལ་བསྡེད་ཡོོད། ཡོང་ཏཱ་ལའིི་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་

རདེ་ཅསེ་ཟརེ་བརྗེདོ་སྐབས་ཀྱིང་ངསོ་རང་དགོ་ེསློངོ་རང་བྱེས་ནས་

བསྡེད་པོ་ལས་ད་ེནས་མཐོ་ོརུ་དང༌། དམའི་རུ་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་ིའིདུགོ 

དེ་སྔ་བོད་དུ་སྡེོད་དུས་རྒྱལ་སྲིིད་ཆེོས་སྲིིད་ཀྱིི་བདགོ་པོོ་བྱེས་པོ་

རདེ། ཀྲུང་དབྱེང་གོ་ིགོ་ོགོནས་མཐོནོ་པོ་ོའིཛནི་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། 

དེ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་རྗེེས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་སྐུ་མགྲེོན་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་དུ་བོད་པོ་སྨོོས་ཅི། རྒྱ་

གོར་བ་དང༌། རྒྱ་མི། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང༌། 

དངོས་འིབྲེལ་མི་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་བསམ་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོི་སྒོོ་ནས་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་གོལ་ཆེེན་ཡོིན་ལུགོས་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ངོས་རང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཕེན་སེམས་ཟེར་བ་

འིདི་བཞིིན་རིན་ཐོང་བྲལ་བའིི་ནོར་བུ་རེད་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེ་ལྟར་ཉེམས་ལེན་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་མི་ཐུགོ་སྐབས་གྲེོགོས་

པོོའི་ིའིདུ་ཤིེས་ཤིར་བ་དང༌། མི་སུ་ཐུགོ་ཀྱིང་དགོའི་དགོའི་སྤྲོོ་སྤྲོོ་

བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་ནི་ངོས་རང་གོི་གོཤིིས་ཀ་ཡོིན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་

ནས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་ཆེ་གོང་དུ་ཕྱོིན་རུང་དངོས་གོནས་དགོའི་

པོ་ོདང༌། ནང་ཚེགོས་བྱེདེ་མཁན་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིགོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་ལས། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཇ་ིཙམ་ཐོབས་སྐྱ་ོརུང་རྒྱ་མའིི་ི
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སར་ཡོས་གོནང་རོགོས། མས་གོནས་རོགོས་ཞིསེ་བཤིད་འིདདོ་

མདེ། རྒྱ་མསི་ད་ལྟ་བར་བཀའི་དྲེནི་ཆེ་ེཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་

ནི་བཀའི་དྲེནི་གོང་ཡོང་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ

ཕེ༽ ཨོཾ་རའིི་ིམཛད་འིཕྲནི་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

ཡོང༌། ཁ་སང་རྒྱ་མསི་ཏཱ་ལའི་ིལོགོ་སྤྱོདོ་པོས་ཨོཾ་རརི་རང་བཙན་

སྐརོ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་རདེ་ཅསེ་ནགོ་ཁྲི་བཙུགོས་པོ་དའེི་ིསྐརོ་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་ན་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ བར་ལམ་

ནས་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁན་གྱིི་མི་རྣམས་

ལ་རང་བཞིནི་བདོ་པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་སྐརོ་ཤི་ཚེ་སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ། ལུང་

པོ་མང་པོའོི་ིནང་གོ་ིམ་ིགོལ་ཆེ་ེབ་ད་ེརགིོས་ནས་བདོ་པོར་ད་ོསྣང་

བྱེདེ་མཁན་མང་དུ་ཕྱོནི། ཨོཾ་རའིི་ིགྲེསོ་ཚེགོོས་གོངོ་འིགོོ་གོ་ིའིཐུས་

མ་ིབདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ཤི་ཚེ་ཡོདོ་མཁན་ད་ེདགོ་ངསོ་རང་ཨོཾ་རརི་ཐོངེས་

དང་པོ་ོ ༡༩༧༩ ལརོ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེསྐབས་ང་ོཤིསེ་བྱུང་རྗེསེ་བདོ་དནོ་

ཐོགོོ་སམེས་ཁུར་ལནེ་གྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྐྱེེན་ངན་སྣ་
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ཚེོགོས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་དུས་མིན་རྐྱེེན་འིདས་སོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

འིཚེལོ་སྒྲུབ་བྱེས་པོ་རྣམས་ཕྱོོགོས་བསྡེམོས་བྱེདེ་སྐབས་ ༡༩༨༣ 

ལ་ོཕེན་བདོ་མ་ིའིབུམ་བཅུ་གོཉེསི་ཙམ་རྐྱེནེ་འིདས་ཕྱོནི་འིདུགོ ད་ེ

དགོ་གོི་ཆེེད་དུ་དམིགོས་ཏེེ་གོཅེན་པོོ་སྟགོ་འིཚེེར་རིན་པོོ་ཆེེས་

མཆེོད་རྟནེ་ཞིིགོ་བཞིངེས་ཡོདོ་པོ་དའེི་ིརབ་གོནས་ཆེེད་དང༌། ཨོཾ་

མི་རི་ཀའིི་སྲིིད་འིཛིན་རྙོིང་པོ་ཀཱ་ཌཱར་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་

ཐུགོས་སྣང་ཡོོད་པོ་ལྟར། ངོས་རང་ཐུགོ་འིདོད་གོནང་གོི་ཡོོད་པོ་

བཅས་ཀྱིིས་ཕྱོི་ཟླ་དགུ་པོའིི་ནང་ཨོཾ་རིར་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། དེ་དུས་

གྲེོས་ཚེོགོས་གོོང་འིགོོ་གོི་འིཐུས་མི་རྣམ་ཀུན་ནས་ང་ོཤིེས་འིགོའི་

ཤིས་ནས། ད་རེས་ངོས་རང་ཨོཾ་རིར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་འིདིར་

བདོ་དནོ་སྐརོ་སྤྱོརི་བཏེང་སྤེམོ་ཚེགིོ་ལྟ་བུ་མནི་པོར། དནོ་ཚེན་རྡོགོོ་

རྡོགོོ་ཁ་གོསལ་འིཁདོ་པོ་བཤིད་ན། ཁངོ་ཚེསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་བདའེི་ི

ཁྱེད་པོར་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་བ་བཞིིན། ངོས་ནས་བསམ་གོཞིིགོས་

བྱེེད་སྐབས་བོད་རྒྱའིི་དཀའི་རྙོོགོ་འིདི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་དོན་

གོནད་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། ཁྱེིམ་མཚེེས་ཚེོར་ཡོང་འིབྲེལ་བ་

ཡོོད་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཞིི་བདེ་ལའིང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

རེད། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་རྩི་བ་ནི་ལགོ་ཏུ་གོོ་མཚེོན་བཟུང་བའིི་

དཔུང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ཕེན་ཚུན་ཁ་གོཏེད་གོདངོ་གོཏུགོས་བྱེས་

ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ཡོནི་ཚེ་ེཉེནེ་ཁ་གོ་དུས་ཡོནི་ཀྱིང་ཡོདོ། ཉེནེ་ཁ་ད་ེསལེ་

བའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཡོགོ་ཤིོས་ནི་དམགོ་གོི་རྟེན་གོཞིི་མེད་པོ་ཞིིགོ་
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བྱུང་ན་དངསོ་འིབྲལེ་ཆེ་ེས་འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབདརེ་ཕེན་པོ་དང༌། རྒྱ་

དཀར་ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བར་ཕེན་པོ། ཡོང་སྒོོས་ང་ཚེ་ོབོད་

པོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ལགོ་པོར་མ་ེམདའི་འིཁྱེརེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིམདེ་

ན་ང་ཚེའོི་ིསམེས་ནང་གོ་ིདངངས་སྐྲགོ་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོབ། རྒྱ་དང་བདོ་

གྲེགོོས་པོ་ོཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་བླསོ་

འིཁལེ་བ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ལས། ཞིདེ་སྣང་འིགོོ་སྡེདོ་དགོསོ་བྱུང་ན་

གྲེགོོས་པོ་ོཡོངོ་ཐོབས་མེད། 

རྒྱ་དང་བོད་གྲེོགོས་པོོ་ཡོང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཐོབས་སུས་བྱེེད་

དགོསོ་ཟརེ་ན། ང་ཚེ་ོསྡུགོ་པོ་ོམྱོངོ་མཁན་གྱི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་རྒྱུ་བསྡེད་མེད། མི་འིདི་ཙམ་མང་པོོ་ཤིི་བ་དང༌། སྡུགོ་པོོ་

མང་པོ་ོམྱོངས་ཡོོད། ང་ཚེོས་གུ་ཡོངས་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡོང་བསྡེད་

མེད། ད་ཆེ་གོནད་དོན་འིདིའིི་ཐོོགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རེས་སུ་ལ་

འིཁོར་ཡོོད་ཟེར་ན། ང་ཚེོར་ཐུབ་ཚེོད་དང༌། དབང་ཡོོད་བཤིད་

པོ་དེས་རྐྱེེན་པོས་བོད་པོའིི་སེམས་ནང་ན་ཚེ་ཆེགོས་པོ་འིདི་མེད་

པོ་བཟོ་ཐོབས་ཐུབ་ཚེོད་གོཏེོང་མཁན་གྱིི་ངོས་ནས་གུ་ཡོངས་ཀྱིི་

བསམ་བླ་ོགོསར་པོ་ཞིིགོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་གུ་ཡོངས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་དང༌། བླསོ་འིགོལེ་ཡོདོ། ད་ནས་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ི

རྒྱབ་ལ་མེ་མདའི་འིཁྱེེར་བའིི་མི་འིཛུགོས་ཀྱིི་མིན་ཞིེས་རྒྱ་དམགོ་
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རྣམས་ཕྱོིར་འིཐོེན་བྱེས་ན། བློས་ཆེ་ཚེང་བཀལ་ན་ཆེ་ཚེང་དང༌། 

ཕྱོདེ་ཀ་བཀལ་ན་ཕྱོདེ་ཀ་ཟརེ་བའི་ིདཔོ་ེལྟར། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་

ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་རེད། ཁ་བྲལ་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་ཉེགོ་གོེ་

ཉེགོོ་གོ་ེའིདི་བཤིད་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

བ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། རྒྱ་རིགོས་ཕྱོིར་འིཐོནེ།

བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་བར་དནོ་དམ་པོའི་ིམཐུན་སྒྲིལི་ཡོངོ་ཐོབས་གོང་ཡོང་

མ་བྱེས་པོར། ཁ་ནས་མཐུན་སྒྲིིལ་དང་མཐུན་སྒྲིིལ་ཞིེས་བཤིད། 

དོན་སྙིིང་བོད་པོ་ཚེོར་ཡོིད་ཆེེས་བློས་འིཁེལ་མེད་པོར་མི་རེ་ངོ་

རེའིི་རྒྱབ་ལ་མེ་མདའི་ཁྱེེར་མཁན་གྱིི་མི་རེ་བཙུགོས་ཏེེ་བཞིགོ་ན་

མཐུན་སྒྲིིལ་ཡོོང་གོི་རེད་དམ། བོད་དུ་ཡོོད་པོའིི་དམགོ་དོན་རྟེན་

གོཞི་ིརྣམས་ཕྱོརི་འིཐོནེ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་ལ་རམི་པོ་གོཉེསི་ཡོདོ། གླིངི་

ཆེནེ་ཕེན་ཚུན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ེཤུགོས་འིཕུར་མདལེ་ད་ེ

ཚེའོི་ིགྲེས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ལགོ་ལནེ་བྱེ་རྒྱུ་

དང༌། དེ་མིན་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་དམགོ་རྣམས་ཕྱོིར་འིཐོེན་ཏེེ། 

ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་སུ་འིགྱུར་བ་བྱེདེ་དགོོས། 

ད་ེལྟར་བྱེས་ན་འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབདརེ་ཕེན་པོ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོ་ི

འིབྲལེ་བར་ཕེན་པོ། ཡོང་སྒོསོ་བདོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཞི་ི

བདའེི་ིཚེརོ་བ་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་རྒྱུ། དནོ་དམ་ད་ེལྟར་བྱེས་ནས་
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བདོ་རྒྱ་བར་མཐུན་ལམ་འིད་ིཡོངོ་དགོསོ་པོས། རྒྱ་དམགོ་རྣམས་

རྣམས་ཕྱོིར་འིཐོེན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤིད་པོ་ཡོིན། དེ་ལ་རྒྱ་མི་

ཁོང་ཁྲིོ་ལངས་ཏེེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་རང་བཙན་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེདོ་བྱུང༌། ངསོ་ནས་རང་བཙན་བཤིད་མདེ། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་རྒྱ་དམགོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ང་ཚེའོི་ིབར་རམི་པོས་སྐད་

ཆེ་བཤིད་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་དནོ་ཚེན་དང་པོ་ོའིད་ིབཤིད་པོ་ཡོནི། 

དནོ་ཚེན་གོཉེསི་པོ། བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཁྱེནོ་ཆེ་ེཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་དུང་

མུ་མཐུད་ཡོོང་བ་ཡོིན་ཚེེ་རིམ་པོས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འིགྱུར་

འིགྲེོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ཆེགོས་ན་བོད་ལ་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའིི་མིང་

ཙམ་ལས། དོན་དགོ་བརླགོས་པོ་དེས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ དེ་

མཚེམས་འིཇོགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་པོ་ཡོནི། ད་ེཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་

པོ་ོཞིིགོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་སྐྱསེ་སའི་ིགྲེངོ་ཚེརོ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ཧུའུ་ཧུའུ་དང༌། རྒྱ་མ་ིམང་བ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོཨོཾ་

མད་ོརང་གོ་ིམ་ིཉུང་བ་ཆེགོས་ཟནི་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིཚེསོ་བཏེནོ་པོའི་ིརྒྱ་

ཡོིགོ་ཚེགོས་པོར་ཞིིགོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཨོཾ་རིར་འིགྲེ་ོསྐབས་མཐོོང་

བྱུང༌། དེའིི་ནང་བོད་རིགོས་འིབུམ་བདུན་ལྷགོ་ཙམ་དང༌། རྒྱ་མི་

འིབུམ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ཙམ་ཡོདོ་ལུགོས་བཀདོ་འིདུགོ

ཁམས་ཁུལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་གོསལ་པོ་ོབཤིད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་

རུང༌། ས་བབ་དམའི་བ་རངོ་ས་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་རྒྱ་གྲེངོ་གོསར་པོ་
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ཆེགོས་ཡོདོ་སྐད་འིདུགོ མཚེ་ོསྔནོ་ཁུལ་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་མ་ིརྩི་བ་ནས་

མདེ་ས་ད་ེདགོ་ལ་ད་ཆེ་རྒྱ་གྲེངོ་གོསར་པོ་ཆེགོས་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ིའིབྲགོོ་

པོ་ཡོང་འིདུགོ་ཟརེ། ད་ེལྔ་རྒྱ་མསི་གོཡོགོ་འིཚེ་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་པོ་མ་ིསྲིདི་

པོ་ལྟ་བུ་ཡོནི་ཡོང༌། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིའིབྲགོོ་པོ་གོཡོགོ་འིཚེ་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་

མཁན་ཡོདོ་ཅངི༌། ཁངོ་ཚེསོ་འུར་རྡོ་ོརྒྱགོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དང་མདེ། འི་ོ

མ་དཀྲེགོོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དང་མདེ། གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་སྙིམ་

ནས་ང་རང་བསམ་བླ་ོའིཁརོ་བྱུང༌། རྒྱ་མ་ིཁྱེནོ་ཆེ་ེབདོ་ནང་ཡོངོ་

བ་འིད་ིཧི་ཅང་གོ་ིཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས། ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་སྡེདོ་

མཁན་ཚེསོ་སྐད་བརྒྱབ་སྟ་ེཐོབས་ཤིསེ་མ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རདེ། 

གོནས་ཚུལ་འིད་ིདངསོ་གོནས་བྱེས་ན་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོབོ་

ཐོང་བརྡོལ་བཤིགིོ་བཏེང་བའི་ིབྱེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིརགིོས་རྩི་མདེ་

གོཏེངོ་བའི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཁངོས་སུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་ང་ཚེསོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིགྲེལེ་བཤིད་དང་

གོསལ་བཤིད་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། དེ་ནི་འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་

རིགོས་སྤྱོིའིི་ཐོོབ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིིགོ་འིགྲེོ་བའིི་རྩི་དོན་ལ་ཐུགོ་གོི་

ཡོདོ་སྟབས་རྩིདོ་གོཞིའིི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེགོལ་འིགོངས་

ཆེ་ེལ་ཛ་དྲེགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རམི་པོས་བདོ་ནང་བདོ་པོ་གྲེངས་ཉུང་

དང༌། རྒྱ་མ་ིགྲེངས་མང་གོསི་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་བདོ་མ་ིགྲེངས་

ཉུང་ཆེགོས་ན་དེ་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེ་ལྟར་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་
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སྔོན་མ་ནས་ཡོོད། སྔོན་མ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རང་པོེ་ཅིང་དུ་

ཕྱོནི་ནས་ ༡༩༥༥ ལརོ་བདོ་དུ་ལོགོ་ཡོངོ་ཁར་མའི་ོཙ་ེཏུང་དང༌། 

ལའིུ་ཧྲའི་ིཆེ།ི ཀྲེའུ་ཨོཾན་ལེ། ཀྲུའུ་ཏེ་བཅས་ཁངོ་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲད་དུ་

ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། ལའིུ་ཧྲའི་ོཆེ་ིཐུགོ་སྐབས་བརྗེདོ་དནོ། ང་ཚེ་ོམ་འིངོས་

པོར་བདོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་ཚེངོ་རྒྱགོ་དགོསོ། བདོ་ལུང་པོ་ས་

རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། མ་ིཉུང་ཉུང་རདེ། རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོ་མ་ིཧི་ཅང་མང་

པོ་ོཡོིན། ས་ཆེའིི་ཐོོགོ་མི་མ་ཤིོང་པོར་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེར་

བརྟནེ་བདོ་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་ཚེངོ་རྒྱགོ་དགོོས་ཟརེ་བྱུང༌། ད་ེན་ི

རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་ཡོངོ་རྒྱུ་ལས། བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་སྤེ་ོཐོབས་མདེ། 

ཚེོང་དེ་ནི་ང་ཚེོར་གྱིོང་ཕེོགོ་རྒྱུའིི་ཚེོང་ཞིིགོ་མ་རེད་དམ། རྒྱ་མིའིི་

ངསོ་ནས་ཚེངོ་ཞིསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་འིད་ིན་ིཚེངོ་

མནི་པོར་ས་ཆེ་འིཕྲོགོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། 

ཡོང་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་དེ་འིདྲེ་མིན་པོ་ཞིིགོ་བརྗེོད་བྱུང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་

ནགོ་གོསི་བདོ་ལ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྗེསེ་

སུ་བོད་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་པོས་རྒྱ་མིར་རོགོས་རམ་བྱེེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། དའེིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོས་རྒྱ་

མ་ིབདོ་ནས་འིཐོནེ་གྱི་ིཡོནི་ཞིསེ་བཤིད་མྱོངོ༌། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་དནོ་ང་ོ

མ་ཇ་ིཡོནི་མ་ིཤིསེ། སྤྲུལ་པོའི་ིབཀའི་མལོ་རདེ། དནོ་ཚེན་གོཉེསི་

པོ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོབོད་ནང་ཡོོང་བ་དེ་མཚེམས་འིཇོགོ་དགོོས་པོའིི་
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སྐརོ་བཤིད་པོ་ཡོནི།

མ༽ འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

དོན་ཚེན་གོསུམ་པོ། འིཛམ་གླིིང་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚེོས་ཨུ་

རུ་སུའིི་ནང་དང༌། ཡོ་ོརོབ་ཤིར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་

ཁགོ་ནང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིིགོ་ཕྱོིན་པོར་དོ་སྣང་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོར་མ་ཟད། གོནས་ཚུལ་ཆུང་རྩིགོ་ཅགིོ་ལྷགོས་ཀྱིང་

ལམ་སངེ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་ནང་དང༌། ལྷགོ་དནོ་བདོ་

ནང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིིགོ་གོཏེོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེལ་ཡོང་གོངོ་ལྟར་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེ

ཡོང་རྒྱ་མརི་སྐྱནོ་འིཛུགོས་བྱེདེ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་མ་ཡོནི་པོར། ཕུགོས་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་མིར་ཕེན་པོའིི་ཤི་ཚེའིི་ཐོོགོ་ནས་དོ་སྣང་

བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་ཡོདོ། གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བ་ལ་མིའིི་རང་

བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོད་དང༌། གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་བསམ་

བླ་ོབེད་སྤྱོོད་ཇི་ཙམ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་སྤྱོི་ཚེོགོས་

ཡོར་རྒྱས་ཆེེ་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལྡན་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན་སྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐོབས་མདེ། མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་ནགོ་རང་ཉེདི་རིགོ་
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གོཞུང་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་གོང་ཅའིི་ིཐོོགོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་

ཡོངོ་བ་བྱེདེ་པོ་ལ་མའིི་ིགོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོའི་ིརྣམ་

དཔྱདོ་ཆེ་ཚེང་བ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 

དེ་ལྟར་ཡོོང་བ་ལ་ཤི་ཚེའིི་ཁ་ནས་གོཏེམ་སྙིན་མེད་ཟེར་བ་བཞིིན་

གོསར་གོཏེདོ་དང༌། བསམ་བླ་ོཕུགོས་རྒྱང་པོ་ོགོཏེངོ་མཁན་ཚེསོ་

སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ཚེང་མར་དེ་དེ་བཞིིན་ནོ་

ཟརེ་གྱི་ིམ་རདེ། ཁངོ་ཚེསོ་བཏེནོ་པོའི་ིབསམ་འིཆེར་ལ་ལམ་སངེ་

སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་མ་བརྗེདོ་པོར་གོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརྣམ་

པོ་དེ་དགོ་ལགོ་ལེན་བྱེེད་དུ་བཅུགོ་ན། དངོས་གོནས་སྤྱོི་ཚེོགོས་

འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུར་ཕེན་གྱིི་རེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་བསམ་འིཆེར་

ཕྲན་བུ་འིདྲེ་མནི་ཤིདོ་མཁན་དང༌། ལྷགོ་དནོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐོོགོ་ལ་

བསམ་འིཆེར་ཤིདོ་མཁན་བྱུང་ན་ལམ་སངེ་སྦུགོ་བསུབ་གོཏེངོ་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིམདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ཕུགོས་རྒྱང་པོའོི་ིཆེ་

ནས་རྒྱ་ནགོ་རང་ཉེདི་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་

ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚེསོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་དང༌། ལྷགོ་དནོ་བདོ་ནང་

འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོབོ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིགིོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་རྣམས་

ལ་ད་ོསྣང་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་པོ་ཡོནི། 

དནོ་ཚེན་བཞི་ིཔོ། བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེར་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ིསམེས་

ཅན་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་དེ་སྔ་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ནས་
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སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་སྲིལོ་ཡོདོ། བར་ལམ་རྒྱ་མསི་སམེས་ཅན་མང་པོ་ོ

བསད་པོ་དང༌། ཁ་ཤིས་ལ་ཁྲིལ་འིགོལེ་བྱེས་ཏེ་ེབདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་

བའི་ིསམེས་ཅན་མང་པོ་ོབསད་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་དངེ་སང་ཧི་ཅང་ཉུང་

དུ་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོས་ད་ེརྣམས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཙམ་དུ་མ་

ཟད། བདོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིཡོང་ཐོགོོ་ཡོནི་ཞིསེ་ཤིདོ་སྲིལོ་ཡོདོ་

པོ་ལྟར། ས་བབ་མཐོ་ོཤིསོ་ཆེགོས་ཡོདོ། བདོ་ཀྱི་ིགོནམ་གོཤིསི་

འིགྱུར་འིགྲེསོ་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་པོས་བདོ་ཀྱི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་རྣམས་སྨོསོ་ཅ།ི ཐོ་

ན་ཨོཾ་མ་ིར་ིཀར་ཡོང་འིབྲལེ་བ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ལུགོས་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་ཚེན་རགིོ་པོའི་ིབཤིད་ཚུལ་ལྟར་ན། གོནའི་སྔ་མ་ོལ་ོང་ོས་

ཡོ་མང་པོའོི་ིགོངོ་དུ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིགླིངི་ཆེནེ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིས་གོཉེསི་

ཀྱི་ིབར་ལ་རྒྱ་མཚེསོ་བཅད་ནས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེནས་རྒྱ་གོར་གྱི་ི

གླིངི་ཆེནེ་འིད་ིགོ་ལརེ་བྱེང་དུ་ཚུར་ཡོངོ་སྟ་ེརྒྱ་གོར་གྱི་ིགླིངི་ཆེནེ་དང་

བདོ་ས་གོཉེསི་པོ་ོཐུགོ་སྟ་ེབདོ་ས་ཇ་ེམཐོ་ོནས་ཇ་ེམཐོརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

བདོ་ཀྱི་ིགོནམ་གོཤིསི་ཀྱིསི་བདོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་གོཡོས་གོཡོནོ་

གྱི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་མང་པོརོ་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐོབེས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོར་བརྟནེ། 

བདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་འིཕེ་ོའིགྱུར་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་དུ་

ཁརོ་ཡུགོ་ནགོས་ཚེལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་

ཚེདོ་ལྟ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ིརྫོས་ར་ོགོང་བྱུང་དུ་སྦས་གོསགོོ་བྱེདེ་

པོ་མཚེམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་ཡོདོ། 
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ཙ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་ལམ་དང་། སྔནོ་བྱུང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས།

དོན་ཚེན་ལྔ་པོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་མུ་མཐུད་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུའིི་

འིདདོ་པོ་ཡོདོ་ཅསེ་བཤིད་པོ་ཡོནི། ད་ེདགོ་ལ་རྒྱ་མསི་གོ་ོབ་ཆེ་ཚེང་

ཞིགིོ་ལནེ་མ་ཐུབ་པོའིམ། ཡོང་ན་ཁ་ོརང་ཚེརོ་གོནངོ་ཡོདོ་སྟབས་

ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་བཤིད་པོ་རྣམས་བདོ་རྒྱ་མསི་བཙན་ཟསོ་བྱེས་པོར་

ང་ོརྒོལ་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་གྱིི་འིདུགོ་བསམ་གྱིི་ཡོོད་འིདུགོ ངས་

བཤིད་པོའིི་གླིེང་གོཞིིའིི་ནང་དེ་སྔ་རྒྱ་དང༌། བོད་ཅེས་པོ་རྒྱལ་

ཁབ་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་ཡོདོ། ད་ེན་ིབདནེ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཡོིན། སུས་ཀྱིང་སྒྲིིབ་ཐུབ་ཐོབས་མེད། སྔ་དུས་རྒྱ་

བོད་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་པོ་རྒྱ་མིའིི་ཡོིགོ་ཆེ་རྙོིང་པོ་ཐོང་ཧྲུའུ་ཟེར་

བ་དེ་དགོ་གོི་ནང་གོསལ་པོ་ོའིཁོད་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་ལྷ་སའིི་གོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་མདུན་གྱིི་རྡོོ་རིང་གོི་ཡོི་གོེའིི་ནང་དུའིང་ལེང་གོོའི་ིཞིེས་

རྒྱལ་ཁབ་གོཉེིས་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོ་ོའིཁོད་ཡོོད། རྒྱ་མིས་སྐབས་

ར་ེསགོོ་པོའོི་ིསྐབས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་རདེ་ཟརེ་བ་དང༌། སྐབས་

ར་ེམན་ཇུའི་ིདུས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་རདེ་ཟརེ་བ་སགོོས་ན་ིཁ་ོརང་

ཚེའོི་ིའིཁྱེགོོ་བཤིད་ཡོནི་པོ་ལས། བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་རདེ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ན་ིབདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་དགོསོ། 

བོད་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། མཆེོད་ཡོོན་སྦྱོིན་བདགོ་གོི་
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ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་བྱུང་ཡོདོ་པོ་ལས། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ི

ཁངོས་གོཏེགོོས་ཡོནི་པོ་ཡོགིོ་ཆེའི་ིནང་གོསལ་མདེ། རྒྱ་ཧིརོ་བདོ་

གོསུམ་ཞིེས་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་པོ་ཡོིགོ་ཆེ་མང་པོོའི་ིནང་གོསལ་

ཡོདོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོབྱེས་

ཏེ་ེབཤིད་ན་ད་ེལྟར་ཡོནི། མ་འིངོས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོ

དང་མ་ིའིགྲེ་ོན་ིདའེི་ིཚེ་ེདའེི་ིདུས་ཀྱི་ིརྒྱ་མའིི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ལ་བལྟས་ནས་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་བདོ་ནང་དམགོ་གོ་ིརྟནེ་གོཞི་ི

མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟ་ོརྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མི་ཁྱེོན་ཆེེ་

བདོ་ལ་ཡོངོ་བ་མཚེམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་རྒྱུ། བདོ་པོར་འིགྲེ་ོབ་

མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་དགོསོ་པོ། བདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་འིབྱུང་

ཁམས་ལ་འིཕེོ་འིགྱུར་མི་འིབྱུང་བའིི་ཆེེད་དུ་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ས་གོཙང་མར་འིཇགོོ་དགོསོ་པོ་བཅས་བཤིད་པོ་ཡོནི།

ཐོོགོ་མར་བྱེས་ན་མཇུགོ་ཏུ་བཀའི་བློན་ཐུབ་བསྟན་གྱིིས་རྒྱ་གོར་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་སྐརོ་ཕྲན་བུ་བཤིད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་ཡོང༌། 

དུས་ཚེདོ་གོང་འིཚེམ་འིགོརོ་སངོ༌། ད་ེརངི་ངམ། སང་ཉེནི་ས་ཆེ་

བསིལ་ས་ཞིིགོ་ཏུ་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོའིཚེོགོས་ན་འིགྲེིགོ རྒྱ་གོར་གོཙ་ོ

བརོ་གྱུར་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལགོོ་ཏུ་བཙན་བྱེལོ་བ་གོང་འིདྲེ་གོང་འིདྲེ་

ཡོོད་པོ་དང༌། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་

ནས་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་བྱེས་པོ། འིཆེར་གོཞིི་ཇི་འིདྲེ་ཡོོད་པོ། 
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སློབོ་གྲྭའི་ིསྐརོ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་སགོོས་གོནས་ཚུལ་ཡོངོས་རྫོགོོས་

ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་ཏེེ་བཤིད་ན་ཁྱེོད་རང་ཚེོས་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོ་ོཤིེས་རྒྱུར་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོཚེང་

མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང༌། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོོས། 

ཚེ༽ རང་རིགོས་ཀྱི་ིརིགོས་ཞིནེ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

ཆེེན་པོོའི་ིའིགོོ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཚེང་མ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོར་གོནས་ཡོདོ་པོ། མདརོ་ན་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ཡོདོ་པོ་

དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་མ་ིཡོནི་པོ། ཡུན་རངི་རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་ལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁན། ཁ་ཤིས་འིགོ་ོསྟདོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐོགོོ་

ནས་རྒྱ་མསི་བཤིད་པོར་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁན་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ལ་དནོ་

དམ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་ཡོངོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་ལ། ཧི་ལས་པོའི་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོདང༌། ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ རྒྱ་མའིི་ིམཐོ་ོརམི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིད་ེའིདྲེ་ནས་

འིད་ིཕྱོགོོས་སྐྱབས་ཞུ་འིབུལ་མཁན་དང༌། ལན་བསྐུར་མཁན་མང་

པོ་ོཞིགིོ་ས་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་

མ་ཎ་ིབགྲེང་མཁན་དང༌། རྩིམ་ཟན་ཚེང་མར་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ི
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ལྟ་བ་དང༌། ཞིནེ་ཁགོོ་འིགྲེན་ཟླ་བྲལ་བ་འིདུགོ ད་ེན་ིདངསོ་འིབྲལེ་

ང་ཚེའོི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང༌། སྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རདེ། 

ཚེང་མས་ད་ལྟ་བར་ཧུར་ཐོགོ་འིབད་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེ

ཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབརྒྱུད་ནས་བདོ་ནང་ཡོདོ་པོ་རྣམས་

ལའིང་ངསོ་ནས་ད་ེལྟར་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤིད་རགོོས་གྱིསི། 

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྨོསོ་ཅ།ི སློབོ་ཕྲུགོ་འིཚེར་ལངོས་ཡོངོ་

མཁན་དེ་རིགོས་ཀྱིང་ཧི་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཁ་སང་བོད་ནས་ཚུར་བྲོས་བྱེོལ་དུ་ཡོོང་བ་རང་ལ་ོབཅུ་ཡོིན་ཟེར་

མཁན་ཕྲུ་གུ་ཞིགིོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཐུགོ་བྱུང༌། གོཅགིོ་བྱེས་ན་འིདརི་

སློབེས་ཡོོད་ལས་ཆེ།ེ ཕྲུ་གུ་དརེ་ཁ་སང་ལྷ་སར་ཟང་ཟངི་སྐབས་

ཡོདོ་དམ་ཞིསེ་དྲེསི་པོ་ཡོདོ་ཟརེ། གོང་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ཞིསེ་དྲེསི་

པོར་མ་ོཊ་དང༌། སྦགོ་སྦགོ་ལ་མ་ེརྒྱགོ་པོར་ཕྱོིན་པོ་ཡོནི་ཟརེ། ཕྲུ་

གུ་ལ་ོབཅུ་བྱེས་པོ་དརེ་ཧི་ལས་བྱུང༌། ད་རསེ་བཙནོ་དུ་བཅུགོ་པོའི་ི

ནང་ཕྲུ་གུ་ལ་ོབཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞི་ིབྱེས་པོ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་འིདུགོ་

པོར། ཉེེས་རྡུང་མང་པོ་ོགོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཟེར། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་

དགོ་ལའིང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

སློབོ་གྲྭ་ཆུང་འིབྲངི་ཁགོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་

ཡོདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚེ་ོཡོང་ཧི་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་འིདུགོ ངསོ་

ལ་ཡོ་ིགོ་ེགོཏེངོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་བྱུང༌། 
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དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་ཏེང་མི་ཡོིན་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལ་ོ

མང་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན། ཕྱོ་ིཚུལ་རྒྱ་མ་ི

རྒྱ་རྒན་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིརྒྱུགོས་ཁྱེ་ིརྒྱུགོས་ནགོ་ལྟ་བུ། ནང་དོན་ས་ོ

སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་ཧི་ལས་པོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཚེང་མར་

ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་བརྗེོད་

རོགོས་བྱེེད། ཡོང་མི་ཁ་ཤིས་ས་ོསོས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་

ཤིསེ་པོར། མགོ་ོརྨངོས་ཏེ་ེརྒྱ་མསི་གོང་ཞིགིོ་བརྗེདོ་པོ་ད་ེཉེན་བྱེདེ་

མཁན་རེ་ཟུང་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། དེ་དགོ་སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་ཡོིན་པོ་

ལས། ཁོང་ཚེོར་ཁོང་ཁྲི་ོའིཁོན་འིཛིན་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ས་ོ

ས་ོཕེ་ོརགོོ་དཀར་པོ་ོཆེགོས་རྒྱུ་ལས་སྤེ་ོའིཕེརེ་ནས་བྱེ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་

མེད། འིདི་དགོ་ཁྱེེད་རང་ཚེོའིི་བླ་ོལ་འིཇགོས་དགོོས། ཚེང་མར་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཛ༽ ལས་འིགོན་གོཅིགོ་དང་། སམེས་ཁུར་བྱེ་ཡུལ་

གོཅིགོ

ང་ཚེ་ོའིདརི་བྱེསེ་ལ་ཡོངོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིམང་རྣམས་ནས་ད་ལྟ་བར་

དུ་ལ་ོཉེརེ་དགུའི་ིརངི་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་འིབད་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོཁ་ཤིས་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་དེ་དགོ་

མཐུན་སྒྲིིལ་ཡོགོ་པོ་ོམི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་མཐོོང་ཚུལ་
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བྱུང་ཡོོད་འིདུགོ འིདི་སྐོར་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་

ཚེ་ོགོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་ཡོོད་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་བསྡེད་ཡོོད་

སྟབས། མིའིི་བསམ་བློ་མཐུན་མི་མཐུན་དང་སྐད་ཆེ་ཡོགོ་ཉེེས་

གོང་ཡོང་ཤིདོ་པོའི་ིརང་དབང་དང༌། གོ་ོསྐབས་ཤིགིོ་ཡོདོ། བདོ་ནང་

རྒྱ་མསི་འིགོོ་ཏུ་མནན་པོའི་ིགོནས་སྟངས་དང་མ་ིའིདྲེ་བར། འིདརི་

རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་བསྡེད་པོའིི་གོ་ོསྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ོ

སའོི་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཡོདོ་ཤིདོ་རསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིད་ི

ནི་གོཞི་ིརྩིའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཤིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། སྡུགོ་པོ་གོང་ཡོང་

མ་རདེ། འིགོངས་ཆེ་ེས་ཞིིགོ་དང༌། གོལ་ཆེ་ེས་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་

བདོ་སྤྱོ་ིབསམ་པོ་ཞིིགོ་ཚེང་མར་ཡོདོ། 

ཉེེ་ཆེར་ལྷ་སར་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འིཛམ་གླིིང་ས་ཕྱོོགོས་

གོང་སར་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེ་ོདང༌། ལྷགོ་དོན་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སྐྱེས་

པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་བོད་ཡུལ་གོཏེན་ནས་མཐོོང་མ་མྱོོང་བ་དེ་དགོ་

སེམས་ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ སྐབས་དེར་འིཛམ་གླིིང་གོི་

ས་གོནས་གོང་སར་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་

ཁགོ་གོི་སྒོོ་རྩིར་ཕྱོིན་ནས་སྐད་འིབོད་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེས་སོང༌། བོད་ཕྲུགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་འིགོའི་ཤིས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་རིགོ་

གོཞུང་གོོམས་འིདྲེིས་ཆེགོས་ཏེེ་གོཞིས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

གོཞིས་ལས་བདོ་གོཞིས་གོཏེངོ་མ་ིཤིསེ་པོ་དང༌། བདོ་སྐད་ཇ་ིབཞིནི་
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མ་ིཤིསེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་འིབྲལེ་འིགོགོ་རྩི་ཞིགིོ་ལ་

ཐུགོ་དུས་རང་ཉེདི་བདོ་པོ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོའིདུགོ ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབྱེངིས་ཚེསོ་ཀྱིང་ད་

ལྟ་བར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོདོ་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་རདེ། 

བདོ་མ་ིགོཞིསི་བྱེསེ་ཡོངོས་རྫོགོོས་ལས་འིགོན་གོཅགིོ་དང་སམེས་

ཁུར་བྱེདེ་ཡུལ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོས་ཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ནས་

སྡེདོ་རགོོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡོནི། ངསོ་རང་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་ལགོོ་སྤྱོདོ་

པོ་དང་། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་གོང་ཞིིགོ་བརྗེདོ་ཀྱིང་། དནོ་སྙིངི་དགོ་ེསློངོ་

བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚེསོ་ད་ལྟ་བར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། ད་དུང་

ཡོང་དཔྲལ་བ་ས་ལ་མ་བཞིགོ་པོར་དུ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོནི། འིད་ི

ནི་སོ་སོའི་ིལས་ཀྱིིས་བསྐོས་པོ་དང༌། རང་གོི་ལས་འིགོན་ཡོིན། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཉེསི་

ནས་དཀའི་ངལ་ཇ་ིཙམ་ཆེ་ེབ་ཡོདོ་པོ་དའེི་ིནང་ས་ོསསོ་ལས་འིགོན་

འིཁྱེེར་ཏེེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོཟི་བརྗེིད་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་

འིདུགོ ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་རགོོས། བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉེནི་

གོནས་མཆེོགོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིརི་བདོ་ནས་དུས་འིཁརོ་གོནས་མཆེོགོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིརི་བདོ་ནས་དུས་འིཁརོ་

དབང་ཆེནེ་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་གོཞིསི་ལུས་སརེ་དབང་ཆེནེ་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་གོཞིསི་ལུས་སརེ་

སྐྱ་མང་ཚེགོོས་ཉེསི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའིི་སྐྱ་མང་ཚེགོོས་ཉེསི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ལས། མ་ིཐོོགོ་གོ་ིའིཐོབ་

རྩིདོ་མནི།

ད་ལམ་བདོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ས་མཚེམས་ཁགོ་བཅས་ནས་ཡོངོ་བའི་ི

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་ངསོ་ནས་འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། འིཕེགོས་པོ་

སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི༌། ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས། མ་ིཚེང་

མར་རང་བཞིནི་གྱི་ིབྱེམས་བརྩི་ེཡོདོ་པོའི་ིལུང་པོ་ད་ེདངངས་སྐྲགོ་

གོིས་ཁེངས་པོའིི་ལུང་པོ་ཐོབས་ཤིིན་ཏུ་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ད་ཆེ་རྒྱ་མིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་དང༌། ལྔ་

བཅུ་ང་དགུ་ལོར་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་

གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། འིདས་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་དང༌། ད་དུང་

ང་ཚེོས་མྱོངོ་དགོོས་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་གོཉེསི་བསྡུར་ན། འིདས་པོའི་ི

དུས་ཚེདོ་མང་བ་ཡོནི་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཐོགོ་བཅད་ནས་བརྗེདོ་ཐུབ། ཧི་
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མཐོ་ོཡོང་ལ་ོབཅུ་སྐོར་ཡོས་མས་ཤིིགོ་ལ་ང་རང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་

མཉེམ་འིཛམོས་བད་ེསྐྱདི་ཉེ་ིམ་ཤིར་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། 

ད་ེལྟར་ཡོངོ་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གོཙ་ོབ་ོབདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོིས་དངོས་གོནས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ོ

སོའི་ིསྲིོགོ་ལའིང་ལྟོས་པོ་མེད་པོར་རང་གོི་བདེན་དོན་རྩིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོར་བརྟེན། དེའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་

ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་ལ་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་སྐབས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་

སོང་དུས་གོནས་ཚུལ་རྙོིང་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེ་ོབོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་སངོ་ཡོང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ནས་

ད་ོསྣང་གོསར་པོ་དང༌། གོཞི་ིནས་བདོ་དནོ་གླིངེ་སློངོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོ

སྐབས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོད། དེ་ནི་བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་རྣམས་བློ་མ་ཞུམ་པོར་ལྷགོ་བསམ་གོཡོོ་མེད་དུ་བསྡེད་

པོའི་ིའིབྲས་བུ་རདེ། 

ལྷགོ་པོར་ད་ེསྔའི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙོངི་པོ་མཐོངོ་མ་མྱོངོ་ཞིངི༌། རྒྱ་མསི་

ཕྱོིར་བྱུགོ་ནང་བླུགོས་ཀྱིི་སློོབ་གོས་ོསྤྲོད་པོའིི་འིགོོ་འིཚེར་ལོངས་

བྱེས་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་དགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་སྐོར་ལ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོ་ོབྱེས་

པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡོང་རདེ། དཔོརེ་ན། སྔནོ་མ་ཕྱོ་ིལ་ོཆེིགོ་སྟངོ་དགུ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང༌། ང་གོཅགིོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཐོགོོ་མར་ཡོངོ་སྐབས་གོདངོ་
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ལནེ་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིཐོགོོ་ད་ེདགོ་ཧི་ལམ་རྫོགོོས་ཚེར་

ཞིངི༌། ད་ེནས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ནང་ལ་ོདར་

མ་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་མརི་གོདངོ་ལནེ་ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་

ཀྱིང་ཚེང་མ་རྒད་པོོ་རྒད་མོ་ཆེགོས་ནས་ཕེལ་ཆེེ་བ་ནད་གོཅོང་

ཅན་དུ་གྱུར་འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་མིར་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁན་དང་

བསུན་པོ་ོབཟསོ་ཏེ་ེམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་མཁན་ན་ིམ་ིརབས་

གོསར་པོ་ཡོིན། དེས་ང་ཚེོའིི་འིཐོབ་རྩིོད་འིདི་མི་རིགོས་ཀྱིི་འིཐོབ་

རྩིོད་ཡོིན་པོ་ལས། མི་ཐོོགོ་གོཅིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་མིན་པོ་གོསལ་

པོོར་མཚེོན་ཞིིང༌། གོལ་ཏེེ་མི་ཐོོགོ་གོཅིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་ཡོིན་ན། 

མ་ིཐོགོོ་བརྗེ་ེསྐབས་ད་ེཡོང་བརྗེདེ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ང་ཚེའོི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་

ན་ིམ་ིརིགོས་གོཅགིོ་གོ་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་རྒྱུའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ཡོནི་སྟབས་

མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་ཀྱིང་མི་རིགོས་དེ་རང་མུ་མཐུད་སྡེོད་མཁན་ཡོིན་

པོ་དེས་མི་ཐོོགོ་གོསར་པོ་ཚེོས་མུ་མཐུད་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ཁ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་། གྲེལ་རམི་གྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ།

བོད་མི་རིགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ནས་བཤིད་

ན། རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲགོ་བཞི་ིལྔའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་པོ་ལྟར། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ཡོང་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲགོ་མང་པོའོི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ། ཆེསོ་
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དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐོད་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཡོར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་

ཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་བཤིད་ན། ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཐོད་ང་

ཚེ་ོརྒྱ་མ་ིརིགོས་ལས་ཟབ་པོ་ལས་ཞིན་པོ་གོཏེན་ནས་མདེ། བདོ་

མ་ིརིགོས་ན་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརིགོས་ཤིགིོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་

གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརིགོས་ཤིགིོ་ཡོནི། ང་ཚེརོ་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིལྟ་བ་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོ་འིདསི། ལྟ་

བ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དབང་སྒྱུར་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་སྐབས་

དེས་ང་ཚེོར་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐོེབས་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་ལ། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ཞིིགོ་ནས་བཤིད་ན་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ནི་མཐོར་ལྷུང་

བའི་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིམའིི་ིརང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ལ་

མ་རན་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

འིཛམ་གླིངི་ས་གོནས་གོང་སར་ཐོོགོ་མར་གོསར་བརྗེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་

སྐབས་ད་ེལ་ར་ེབ་ཞིགིོ་སྐྱསེ་ནས་ལས་འིགུལ་རྩིམོ་མཁན་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་བསྙུགོས་བསྲིངིས་སྐབས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོ

འིཕྲད་ཡོདོ། རྩི་བ་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་མར་ཁ་ེས་ིལ་ེཉེནི་རངི་ལུགོས་

ནང་མ་ིམང་བའི་ིཁ་ེཕེན་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཉེམ་ཐོགོ་གོ་ིཁ་ེཕེན་རྩིདོ་

རྒྱུ་འིདི་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་

བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བཟུང་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་སྒྲུབ་ཐོབས་ནང་གྲེལ་རམི་

འིཐོབ་རྩིདོ་ཀྱིསི་མཚེནོ་པོའི་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང་དྲེགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིལས་ཀ་
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བྱེདེ་པོ་དང༌། བསམ་བློའི་ིནང་འིཁནོ་འིཛནི་གྱི་ིལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་འིཛནི་གྱི་ིཡོདོ་སྟབས། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་སྐབས་

མི་ལ་གོནོན་བཙིར་གྱིི་འིགོོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་བའིི་བསམ་བླ་ོ

ལས། མའིི་ིརང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིབསམ་བླསོ་རང་མསོ་དང་དུ་

བླངས་ནས་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་རྒྱུ་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚེང་མའིི་

ནང་ཤིིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་དེ་

མའིི་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིགོཤིསི་ཀར་རན་གྱི་ིམདེ། དརེ་བརྟནེ་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་སྐབས་

ཐོོགོ་མར་མཁས་སྙིན་བསླུ་བྲིད་ཀྱིིས་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་ཨོཾེ་ཐུབ་

བལྟས་པོ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་བཞིིན་ཁོ་པོ་ཚེོའིི་རང་གོཤིིས་རྗེེན་

པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཇེ་ཆེེར་བཏེང་བར་བརྟེན་མི་ཚེང་མ་སྣ་འིཚེིགོ་

པོ་འིདི་ཆེགོས་པོ་རེད། གོཉེིས་ནས་ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་འིདི་

རྒྱ་མ་ིདང་ཐོ་དད་ཡོནི་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་དང་

རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིཐོབ་རྩིདོ་

སློབེས་ཡོོང་གོ་ིཡོདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ 

བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཁ་ཤིས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིཁྲིདི་ད་ེརྒྱ་

མའིི་ིཁྲིདོ་དུ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོ་ད་ེརགིོ་རམི་པོས་ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ི

གོནས་ཚེད་མཐོ་ོརུ་འིགྲེ་ོསྐབས་བདོ་པོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོནི་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ། བདོ་པོའི་ིལ་ོ
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རྒྱུས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་བཅས་ལ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ད་ོསྣང་སློབེས་

ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ོསྣང་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་པོར་རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་

ཡོདོ་པོ་དང༌། ལ་ོརྒྱུས་རངི་པོ་ོཡོདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་ཐོ་དད་

ཅགིོ་ཡོནི་པོའི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་ཡོངོ་དུས། ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་གོསའོི་ིའིགོོ་འིཚེར་ལངོས་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིབུ་དང་

བུ་མ་ོད་ེདགོ་རམི་པོས་རང་སྟབོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོའིཁརོ་ཏེ་ེདངེ་སང་

བསམ་བླ་ོརང་བཞིནི་གྱིསི་ཁ་ཚུར་འིགྱུར་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བར་ལམ་བོད་ནས་མཐོ་ོརིམ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་

རགིོས་ཐོགོོ་མར་རྒྱ་མསི་གོང་བསློབས་པོ་ཁ་ོནར་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་

པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། རིམ་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་

ཏེེ་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་པོའིི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

སྐབས་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ལ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ད་ོསྣང་སློེབས་

པོར་མ་ཟད། ལ་ོརྒྱུས་དང༌། རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིས་ོ

སོའི་ིམི་རིགོས་འིདི་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་ལ་གོནས་སྟངས་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་གྱིར་ཡོདོ་པོའི་ིདྲེ་ིབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཀྱིང་བསམ་བླའོི་ིནང་

སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་

རྩིོད་རྒྱུ་འིདི་རང་ཤུགོས་སུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོཙ་ོབ་ོབོད་ནང་གོི་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོསི་ལྷགོ་བསམ་འིགྱུར་མདེ་ངང་དཀའི་ངལ་

ལ་གོདངོ་ལནེ་མུ་མཐུད་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ། དངེ་སང་འིཛམ་
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གླིངི་ཐོགོོ་བོད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤིསེ་མཁན་མང་དུ་སངོ་སྟ།ེ བདོ་

པོར་ཤི་ཚེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་སོང་

སྟ་ེབདོ་དནོ་ཤི་ིརྒྱུ་ལས་ལྡོགོ་སྟ་ེབསྐྱར་ལངས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོོད། 

དསེ་རྐྱེནེ་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིའིགོན་

ཆེནེ་པོརོ་བརྩི་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤིནི་ཏུ་མ་ིབད་ེབ་ཞིིགོ ལྷགོ་

དོན་ཁོང་ཚེོའིི་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིིས་མི་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་མ་ཐུབ་

པོར་བརྟེན། ད་ཆེ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིིས་ལུས་པོོ་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་

པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་ཀྱིསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཡོནི་

ན་ཡོང་ཕྱོི་རོལ་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རྒྱ་

ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ཐོོགོ་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤིོས་དང༌། རྙོོགོ་

དྲེ་ཆེ་ེཤིསོ་ཤིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

གོ༽ རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརིགོས་དང་། བར་སྐབས་ཀྱི་ི

འིཐུས་ཤིརོ།

བོད་མི་རིགོས་ནི་དངོས་གོནས་སྙིིང་སྟོབས་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་

ཤིགིོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་གོཏེབི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི། 

རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་མ་ིགོཤིསི་ཀ་བཟང་པོ་ོམའིི་ིམཚེན་ཉེདི་

ཡོངོས་སུ་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོདོ། ཡོང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་

དང་རང་དབང་ལ་འིགོལ་རྐྱེེན་བྱུང་སྐབས་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་
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རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཆེེད་དཀའི་ངལ་གོང་ལའིང་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་

མཁན་གྱིི་རླབས་ཆེེན་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན། གོནའི་སྔ་མོ་ང་ཚེ་ོ

བོད་པོ་སོ་སོའི་ིལུང་པོར་བསྡེད་དེ་ཕྱོི་རོལ་ལ་འིབྲེལ་བ་མེད་ལ། 

དེ་སྐོར་དོ་སྣང་ཙམ་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ནས་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་མཁན་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡོིན། ལྔ་བཅུ་ང་

དགུ་ལོར་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ནས་བོད་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་རོལ་

ལ་སློེབས་ཏེེ་གོཞིི་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོོང་སྐབས། 

རིམ་པོས་བོད་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་མི་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡོནི་ཀྱིང༌། རང་བཞིནི་གྱི་ིམའིི་ིརྣམ་འིགྱུར་འིཛུམ་ཤིགིོ་ཤིགིོ་དང༌། 

གོཞུང་བཟང་པོ།ོ ཡོདི་ཆེསེ་བླསོ་འིགོལེ་བྱེདེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་

དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཡོང་རྣམ་གྲེངས་མང་ལ་ཤིནི་

ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ེགོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོ་བཅས་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ངསོ་

འིཛིན་གོསལ་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་དེར་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་

རྣམས་དངེ་སང་དངསོ་གོནས་ཡོ་མཚེན་ཆེེན་པོ་ོསྐྱེ་བཞིིན་ཡོདོ། 

ཁངོ་ཚེསོ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ཏེ་ེབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིརྗེསེ་ལུས་དང༌། 

ཤིནི་ཏུ་གླིནེ་རྨངོས་ལ་བརྩིསི་ཏེ་ེསྔནོ་ཐོནོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཀྱིསི་རགོོས་

རམ་མ་བྱེས་ན། བདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིརང་མགོ་ོམ་ིཐོནོ་པོ་ཧི་ལམ་ཀློ་ོ

པོ་ལྟ་བུའི་ིའིདུ་ཤིསེ་འིཇགོོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཚེན་རགིོ་

དང༌། དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིལུང་པོ། རྒྱ་མ་ིཚེསོ་ཀྱིང་དངེ་
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སང་བྲལེ་འིཚུབ་ཀྱིསི་མིགོ་དཔོ་ེབལྟ་ས་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་

ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོོང་གོིས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་གོཏེོང་ས། ལྷགོ་དོན་རྒྱ་

མའིི་ིདཔོནོ་རགིོས་ཚེསོ་རང་གོ་ིབུ་ཕྲུགོ་དང༌། ཉེ་ེབ་གོཉེནེ་འིབྲལེ་

གོཅགིོ་ལས་མ་བྱུང་ཡོང་གོཏེངོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་ཡུལ་དང༌། སམེས་

ཀྱི་ིནང་ནས་མངནོ་པོར་བསྟདོ་ཡུལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་

ནས་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིཀློ་ོཔོའི་ིའིདུ་ཤིསེ་འིཇགོོ་སའི་ིབདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

དང༌། རགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོར་མ་ཟད། ད་ེན་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་དང་ད་ོསྣང་བྱེས་ན་བྱེདེ་རནི་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ལའིང་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། 

གོནས་ཚུལ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཡོནི་ནམ་བསམ་སྟ་ེརྒྱ་མ་ིརྣམས་ཡོ་མཚེན་

སྐྱ་ེབཞིནི་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརིགོས་ཞིསེ་པོ་འིད་ི

རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརིགོས་ཤིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོནི། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་མེས་པོོ་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་རྣམ་དཔྱོད་ཡོོད་

མཁན་ཞིིགོ་དང༌། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ཅིང་། 

དཔོརེ་ན། བདོ་ཀྱི་ིགོནའི་སྔ་མོའི་ིདངསོ་རྫོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཤིནི་

ཏུ་སྤུས་ཀ་དགོ་པོོ་ཡོོད། བྲིས་ཆེ་དང་། བཟོ་བརྐོས་གོང་ཞིིགོ་

ཡོནི་ནའིང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཚེད་གོཞི་ིལནོ་པོ་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པོ་དང༌། ཉེི་ཤུ་པོའིི་ནང་ང་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་ལ་

མགོོ་འིཁོར་ཏེེ་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དེས་

འིཐུས་ཤིོར་ནས་ང་ཚེ་ོཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་མེད། 
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མཐོའི་མ་དེས་རྐྱེེན་པོས་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོ་དགྲེ་ལགོ་ཏུ་ཤིོར་བ་

རདེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྐྱེནེ་ངན་བྱུང་བ་འིད་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོནི་

ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་རྐྱེེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་ཤིར་བ་ལྟར་

ཕེན་པོའིི་ཆེ་ཡོང་བྱུང་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ཉེམས་ཆེགོ་

ཕྱོནི་པོ་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་དནོ་ཡོགིོ་ཆེ་རྙོངི་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་མ་ཟནི་

གོཅགིོ་ལས་མདེ་པོ་ད་ེརགིོས་དང༌། ལ་ོཙཱ་བ་བཀའི་དྲེནི་ཅན་ཚེསོ་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེརྒྱ་གོར་ནས་བདོ་ལ་གོདན་དྲེངས་པོའི་ིཕྱོགོ་

དཔོ།ེ ཡོང་བདོ་ཀྱི་ིམཁས་པོ་རྣམ་དཔྱདོ་ཅན་ད་ེརིགོས་ཀྱིསི་རང་

གོ་ིརྣམ་དཔྱད་ཀྱི་ིསྟབོས་ཀྱིསི་བརྩིམས་པོའི་ིཡོགིོ་ཆེ་མ་ཟནི་གོཅགིོ་

ལས་མེད་པོ་དེ་རིགོས་རྩི་མེད་སོང་བ་ནི་ཁ་གོསབ་བྱེེད་ཐོབས་

མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་བརྟེན། 

ད་ེདགོ་བསམ་བློར་འིཁརོ་སྐབས་སེམས་ཧི་ཅང་སྐྱ་ོགོ་ིའིདུགོ ང་

ཚེ་ོབདོ་ལ་ཡོགིོ་ཆེ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ད་ལྟ་ནམ་ཡོང་

བསྐྱར་གོས་ོཐོབས་མདེ་པོར་གྱུར་ཡོདོ། 

ང༽ ཤིར་ཕྱོགོོས་པོའི་ིལྟ་བ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་

ལམ།

དེ་མིན་ཉེམས་ཆེགོ་སོང་རིགོས་རྣམས་རྩི་བའིི་མི་རིགོས་གོནས་

ཕྱོིན་ང་རང་ཚེོས་སྐྱར་གོསོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོིན། བོད་ནང་དེ་ལྟར་
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ཉེམས་ཆེགོ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བའིི་ཐོོགོ་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོང་ཤིིན་

ཏུ་མང་པོོ་མྱོངས་པོ་བཅས་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་བྱུང་ཡོོད། ཡོིན་

ནའིང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོ

སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་ཤིནི་ཏུ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་

དང༌། མུ་མཐུད་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ངསོ་ནས་

འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེས་ན། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པོའི་ི

ནང་དང༌། དངེ་སང་གོ་ིཚེན་རིགོ་པོ་ཚེའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

གོཉེིས་བར་ཕྲན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད། དེང་སང་བསམ་བློ་འིཁོར་

རྒྱ་ཆེེ་རུ་དང༌། གོཏེིབ་ཟབ་ཏུ་སོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས། ཕྱོིའིི་དངོས་

པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་གོདེང་འིཁེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

དེར་བརྟེན་ནང་བསམ་བློ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐོད་ལ་དངེ་སང་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཡོདོ། 

སེམས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་ལ་བརྟགོ་དཔྱགོ་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཕྱོིན་སྤྱོིར་ཤིར་ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་བ་དང༌། དེའིི་ནང་ཚེན་ནས་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་བ་ལ་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེས་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་ཚེང་ཤིོས་ནི་བོད་ཀྱིི་

ནང་ཆེསོ་འིད་ིཡོནི། ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་འིད་ིབདོ་ནས་ཧི་ིམ་ལ་
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ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་དང༌། སགོོ་པོ་ོཕྱོ་ིནང་ལ་ཁྱེབ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་

དུའིང་ཕྲན་བུ་ཁྱེབ་པོ་བཅས་ད་ེཙམ་ལས། འིཛམ་གླིངི་ས་གོནས་

གོཞིན་གོང་སར་ཁྱེབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་མདེ། མ་འིངོས་པོར་གོནས་ཚུལ་

འིགྱུར་བ་བྱུང་སྐབས་འིཛམ་གླིིང་ས་གོནས་གོང་སར་བོད་པོའིི་

ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་བཟ་ོཡོདོ། ད་རསེ་ང་ཚེའོི་ིརྐྱེནེ་ངན་གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་

བདོ་མའིི་ིསྤུས་ཚེད་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་སྟནོ་ཐུབ་པོ་

བྱུང་བར་བརྟནེ། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ནས་དངསོ་གོནས་བདོ་པོར་རྒྱུ་

མཚེན་མཐོངོ་སྟ་ེཤི་ཚེ་དང༌། ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིགྲེོགོས་པོ་ོ

མང་པོ་ོབྱུང་ཡོོད་ཅིང༌། ད་དུང་ཇེ་གོསལ་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རེད། 

དརེ་བརྟནེ་མ་འིངོས་པོར་རང་དབང་གོ་ིཉེ་ིམ་འིཆེར་སྐབས་ངསོ་ཀྱི་ི

བསམ་པོར་རང་རསེ་ལས་ཀ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ལ་

མདུན་ལམ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ང་ཚེརོ་རང་དབང་ཐོབོ་ཉེནི་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་ཆེསོ་དང་

རགིོ་གོཞུང་ལ་བརྟནེ་ནས་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལ་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ་པོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཅ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཡོང་ཐོོགོ་དང་། ཨོཾ་ེཤི་ཡོའི་ིསྙིངི་།
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འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ཡོང༌། བདོ་

མ་ིརགིོས་འིད་ིདངསོ་གོནས་རླབས་ཆེནེ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། ཞུམ་

ཞིིང་ཉེམས་དམའི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ད་དུང་དེ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བོད་མི་རིགོས་ཞིེས་

པོ་འིད་ིབསྲིགེོ་གོཏུབ་འིཕེརེ་བའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་དང༌། དཀའི་ངལ་

ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་མཁན་གྱིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་ཧི་ཅང་

གོསལ་པོ་ོཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ཆེསོ་དང་རིགོ་

གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིརླབས་ཆེནེ་གྱི་ིབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིདང༌། 

ཡུལ་ལུང་མཛསེ་སྡུགོ་ཕུན་སུམ་ཚེགོོས་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིསྣདོ་བཅུད་

གོཉེསི་ཀྱིསི་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལ་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་ེལུགོས་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡོངོས་

ཀྱིི་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་སྤེོབས་པོ་དང་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་

ཡོནི། ད་ེན་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་ཡོགིོ་ཆེ་ལྟར་

བཤིད་པོ་མིན། ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེས་ན་ཤིེས་ཀྱིི་རེད། 

ངོས་རང་ཕྱོི་རོལ་དུ་སློེབས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་

སངོ་བ་དའེི་ིརངི་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་གོནས་གོང་སའི་ིམ་ིང་ོཤིསེ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ནས་

བལྟ་སྐབས་ཚེདོ་ཐོགིོ་པོར་མ་ཟད། གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིགོདངེ་

ཡོང་འིཁལེ་བ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ མ་འིངོས་པོར་བདོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་

ཐོགོོ་གོ་ིལུང་པོ་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་དང༌། ཨོཾ་ེཤི་ཡོའི་ིསྙིངི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་
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རྒྱུ་དང༌། ང་ཚེོས་ཨོཾེ་ཤི་ཡོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་བདེ་

སྐྱདི་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཀྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བསྐྲུན་ཐུབ་

པོ་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་ཁ་རྒྱུན་ལའིང་བདོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ི

ཡོང་ཐོགོོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེོད་ཀྱི་ིཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཡོང་ཐོོགོ་ནས་

འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལ་ལྟ་སྐྱངོ་དང༌། ཕེན་ཐོགོོས་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དང༌། དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིགོན་ཡོང་ང་ཚེོར་ཡོོད་

སྙིམ་པོ་འིད་ིབདོ་པོ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིསམེས་ལ་ཉེར་དགོསོ། 

དེ་ཡོང་ཇི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་ཤིེ་ན། ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་རླབས་ཆེེན་

ཡོིན་ཞིེས་མ་ཎི་བགྲེངས་པོ་ལྟར་བརྗེོད་པོས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་

རླབས་ཆེེན་ཡོིན་པོའིི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་སློོབ་

སྦྱོངོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། དངེ་དུས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤིསེ་

ཡོོན་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་དེ་གོཉེིས་ཟུང་འིབྲེལ་ཐོོགོ་ནས་ཤིེས་ཡོོན་

གྱིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚེང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ད་

ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚེོས་མ་འིངོས་པོར་འིཛམ་གླིིང་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མགིོ་དཔོརེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་བྱེེད་ཐུབ། ཤིེས་ཡོོན་མེད་ན་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་རླབས་ཆེེན་

ཡོནི་ཞིསེ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བགྲེངས་པོ་གོཅགིོ་པུས་ལ་དགོ་གོ་ི

མ་རདེ། ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོིན། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་འིབྱེོར་ནས་འིདས་པོའིི་ལ་ོདེ་དགོ་གོི་རིང་
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ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོསོ་ཐོབས་ཤིསེ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེས་པོར་བརྟནེ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོནོ་ཡོདོ། 

ད་དུང་འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐོབོ་མདེ། 

ཆེ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིརང་དབང་དང་། ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་

མཁ།ོ

བདོ་ནང་ད་ལྟ་འིཚེར་ལངོས་ཡོངོ་བཞིནི་པོའི་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚེསོ་ཤིསེ་

ཡོནོ་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་སམེས་འིཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། སྐབས་

རེ་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ནང་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭར་ཕེ་མས་

སོ་སོའི་ིཕྲུ་གུ་གོཏེོང་འིདོད་མི་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡོང་རྒྱ་ཡོིགོ་

ཁོ་ན་ལས་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་ས་མེད་པོའིི་ནང་ལ་བཏེང་ན་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་

མི་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོི་རེད་སྙིམ་ནས་སེམས་ནང་འིཚེེར་སྣང་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ཁགོ་མདེ། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་

ཤིསེ་ཡོནོ་མདེ་ན་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་རླབས་ཆེནེ་པོའོི་ིབྱེ་བ་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་

རེད། དེར་བརྟེན་ཤིེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡོིན། དེ་ཡོང་རབ་ལ་ས་ོསོའི་ིསློོབ་གྲྭ་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་
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ཡོོད་ན་ཨོཾང་ཀི་དང་པོོ་དང༌། གོལ་ཏེེ་དེ་ལྟར་མེད་ཚེེ་ས་གོནས་

སུ་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་དང་། རྒྱ་ཡོིགོ་ཁ་ོན་ལས་སློོབ་

ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང༌། སློོབ་སྦྱོོང་མེད་པོ་ལས་ཡོོད་པོ་འིདི་

ཧི་ཅང་གོལ་ཆེ་ེབ་ཡོནི།

བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ཁྱེོན་ཡོོངས་ལ་སྲིིད་བྱུས་ལྷུགོ་ཏུ་བཏེང་བར་

བརྟནེ་བདོ་ནང་ལའིང་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཐོད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། 

ཆེོས་སྒོོ་ཕྱོེ་སྟེ་དགོོན་པོ་ཉེམས་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཡོོང་སྐབས། བོད་དབུས་གོཙང་དང་མདོ་སྟོད་སྨོད་

བཅས་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིཁྱེནོ་ལ་མང་ཚེགོོས་ནས་དགོནོ་པོ་ཉེམས་

གོས་ོབྱེདེ་པོ་དང༌། གྲྭ་བཙུན་དགོནོ་པོར་ཆེསོ་ཞུགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོོད། ལྷགོ་དོན་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ དེའིི་ཐོད་ང་ཚེོས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་

གོཏེངོ་དགོསོ། ང་ཚེསོ་མ་ིརིགོས་ཤིགིོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཤིགིོ་འིགྱིལེ་ས་ནས་ཡོར་ལངས་ཐུབ་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ།   དརེ་བརྟནེ་ཕྱོོགོས་གོང་

ས་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ཆེ་རྐྱེེན་སྨོིན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས། དགོནོ་པོ་ཉེམས་གོས་ོབྱེས་པོ་གོཅགིོ་པུས་ང་ཚེའོི་ིམ་ིརགིོས་

རང་དབང་ཡོངོ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོཡོནི། 

དེ་བཞིིན་གྲྭ་བཙུན་གྲེངས་ཀ་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུས་ཀྱིང་
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ནུས་པོ་ཐོོན་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་ཡོིན། ཁྱེོན་ཡོོངས་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཤིེས་

ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ིམང་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་

ཡོོད་པོ་བཅས་ཕྱོོགོས་ཚེང་མའིི་ཐོད་ཡོར་རྒྱས་རྒྱུན་བསྲིིངས་

ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཆེོས་ཁ་ོནར་ད་ོསྣང་

བྱེེད་པོ་ལས་གོཞིན་དགོ་ལ་དེ་སྣང་མི་བྱེེད་པོའིམ༌། ལྷོད་གོཡོེང་

ཤིརོ་ན་ད་ེན་ིཉེནེ་ཁ་ཡོནི། བདོ་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོ་དང་ཤིསེ་ཡོནོ། 

རགིོ་གོཞུང་སོགོས་གོང་ཅའིི་ིལས་རིགོས་ཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་བ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོས། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེའོི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་འིད་ིའིཕྲལ་སལེ་ཙམ་མ་

ཡོནི་པོར་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱི་ིསྐརོ་དང༌། ཚེན་རིགོ་གོཞུང༌། རལོ་མ་ོ

སགོོས་སྐརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྔ་འིཕྲསོ་རྒྱ་ཡོགིོ་བརྒྱུད་བསློབ་དགོསོ་ཀྱིང་

ཐོབས་ཤིསེ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། གོང་ལྟར་མ་ིརགིོས་ཤིགིོ་

གོི་རྣམ་པོ་ཆེ་ཚེང་མཚེོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་རིགོས་ཤིིགོ་སྒོོ་

གོང་ས་ནས་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནད་དོན་ཆེེན་

པོ་ོམགིོ་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོ་བྱེས་ནས་ཐོབས་ཤིསེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ཇ༽ ཞི་ིབའི་ིལས་འིགུལ་དང་། ང་ོམཚེར་གྱི་ིགོཟ་ིའིདོ།

ངོས་ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་རང་ཚེོས་རང་དབང་

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་ཞིི་བའིི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

བྱེདེ་པོ་འིདརི་དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚེན་མང་པོ་ོཡོདོ། དཔོརེ་ན། དངསོ་
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ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུགོ་ནས་

བཟུང༌། དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་བར་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

དངོས་སུ་འིཛིང་རེས་བཏེང་བའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོོད། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་དམགོ་མི་འིབོར་ཆེེན་དབོར་

འིདྲེེན་བྱེས་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་འིབྲོགོ་སྡེེ་དང༌། ཞིིང་པོའིི་ས་ཁུལ་

འིགོའི་ཞིགིོ་རྨགེོ་མདེ་རྩི་སྟངོས་སུ་བཏེང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོདོ། 

དརེ་བརྟནེ་ང་ཚེ་ོདྲེགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིལམ་ལ་ཕྱོནི་ན། ད་ེལ་རྒྱ་མསི་དྲེགོ་

གོནནོ་བྱེ་རྒྱུར་ཐོ་ེཚེམོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། ཕུགོས་ལ་ང་ཚེརོ་གྱིངོ་རགོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད༌། དཔོེར་ན། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་

དུས་རྣམ་ཀུན་ཁའི་ིརྩི་ེལ་འིཁྱེརེ་ནས་ཁ་འིདགོོས་བྱེས་ཏེ་ེཡུལ་གྱི་ི

བད་ེའིཇགོས་ལ་འིཁྲུགོ་རྐྱེནེ་སློངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་དང༌། མ་ིམང་

བདེ་ལ་འིཁོད་ཆེེད་ཟིང་ཆེ་ལྷིང་འིཇགོས་གོཏེོང་མཁན་དམགོ་མི་

བཏེང་བ་ཡོནི། དམགོ་ཁྲིམིས་བསྡེམས་པོ་ཡོནི་ཞིསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་མ་ིགོསདོ་ཁྲིགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིལས་ཐོབས་ལགོ་

ལེན་བསྟར་ན། དེ་ནི་ནང་དོན་རྒྱ་མིར་དགོོས་པོ་དེ་བྱུང་བ་རེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་མ་ིགོསདོ་ཁྲིགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིལས་

ཀ་ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་བྱེས་ན་རྒྱ་མསི་ད་ེལ་ཁགོ་བཏེགོས་ནས། བདོ་པོ་

ཚེོར་འིབུར་བརྡུང་གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་དང་ཆེ་རྐྱེེན་ཐོོབ་པོར་མ་

ཟད། འིཛམ་གླིིང་ལ་ཡོང་སྐད་ཆེ་བཤིད་བདེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 
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དེར་བརྟེན་མི་གོསོད་ཁྲིགོ་སྦྱོོར་གྱིི་ལམ་ལ་ཕྱོིན་ན། ང་ཚེོར་གྱིོང་

རགོ་རྒྱུ་ལས་ཁ་ེཕེན་ཐོབོ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོཡོནི། གོལ་ཏེ་ེམ་ིགོསདོ་

ཁྲིགོ་སྦྱོོར་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚེོར་གྲུབ་འིབྲས་ཤིིགོ་ཐོོབ་ནའིང༌། དེ་

ན་ིབརྟན་པོ་ོདང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་པོ་འིཛམ་གླིངི་

ས་གོནས་གོཞིན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ནས་མཐོོང་གོསལ་ཡོིན། ཡོགོ་

ཤིོས་མི་དང་མིའིི་བར་མཛའི་འིབྲེལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་

ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་འིགོོ་

ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱུང་བའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ད་ེསྔ་འིཕྲསོ་འིདདོ་པོ་ཡོངོས་

སུ་ཁངེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་མདེ་ཀྱིང༌། གྲུབ་འིབྲས་གོང་བྱུང་བ་ད་ེ

བརྟན་པོ་ོཡོདོ།

ངསོ་ནས་ད་བར་ཞི་ིབའི་ིཐོབས་ལམ་འིབའི་ཞིགིོ་བརྒྱུད་ནས་འིགྲེ་ོ

དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་པོ་འིད་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚེན་མང་པོརོ་བསམ་

བླ་ོབཏེང་ནས་བཤིད་པོ་ཡོིན། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་བོད་པོར་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་རང་དབང་རྩིོད་བྱེེད་

སྟངས་འིད།ི འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ཁ་ོན་བརྒྱུད་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་

པོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་ང་ོམཚེར་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེལ་ངསེ་པོར་དུ་རྒྱལ་

ཁ་ཐོོབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཤི་

ཚེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ཕེན་ང་ཚེསོ་འིཚེེ་མདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བསྐྱདོ་

པོའིི་འིབྲས་བུར་དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་བྱེེད་
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མཁན་དང༌། བོད་པོའིི་རང་དབང་བདེན་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་ལ་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་

མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་མི་གོསོད་ཁྲིགོ་སྦྱོོར་གྱིི་ལམ་ལ་ཕྱོིན་ན། རྒྱ་མི་

རགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཁངོ་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བདོ་པོ་ཟརེ་དུས་

མ་ིབད་ེབ་ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོནི། དངེ་སང་ཁྱེནོ་ཡོངོས་ནས་བཤིད་ན་

བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་བྱེདེ་མཁན་རྒྱ་མ་ིཉུང་ཉུང་ཡོནི་ནའིང༌། ད་ེདགོ་ལ་ོ

རེ་བཞིིན་མི་སྡེོད་པོ་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོོད་

པོའི་ིརྒྱ་མ་ིཚེ་ོདང་ང་ཚེ་ོའིབྲལེ་བ་མདེ་ལ། ཁ་ོཚེསོ་ང་ཚེའོི་ིདངསོ་

ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཤིསེ་ཁགོ་པོ་ོརདེ།

ཕྱོ་ིརལོ་འིཛམ་གླིངི་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁྲི་ི

ཕྲགོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་ང་ཚེརོ་དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེ

ཤི་ཚེ་བྱེདེ་མཁན་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ།   དཔོརེ་

ན། ཨོཾ་རའིི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ཏུ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་འིགོའི་ཤིས་

ངའི་ིསར་ཡོངོ་སྟ་ེམགིོ་ཆུ་བཏེང་ནས་ང་རང་རྒྱ་མ་ིཡོནི། བདོ་པོར་

དགོོངས་དགོ་ཞུ་གོི་ཡོིན། རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིིས་བོད་ནང་གོཏེོར་

བཤིགིོ་དང༌། བདོ་མ་ིམང་ལ་མནར་གོཅདོ་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་

པོ་བཏེང་འིདུགོ  གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་སྔོན་ཆེད་ང་ཚེོས་གོཏེན་

ནས་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། ད་ཆེ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་ཏེེ་

གོནས་ཚུལ་རྗེནེ་པོ་ཤིསེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་རྙོདེ་པོར་བརྟནེ། ང་ཚེསོ་
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རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཚེབ་བྱེས་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་དགོངོས་དགོ་ཞུ་

གོི་ཡོོད་ཅེས་བརྗེོད་མཁན་ཁ་ཤིས་བྱུང༌། དེ་ནི་ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེིས་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི། རྒྱ་མིའི་ིནང་ནས་བདོ་པོར་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

མཁན་མང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཙ་ོབོ་གོཅིགོ་ནི། ང་ཚེ་ོབོད་

པོའི་ིངསོ་ནས་དྲེང་བདནེ་དང་། ལྷགོ་བསམ། མའིིི་མཛའི་བརྩིའེི་ི

རྣམ་འིགྱུར། ཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་པོའོི་ིལྟ་བ་མ་བརླགོས་པོ་བཅས་ཀྱི་ི

ཐོོགོ་ནས་རང་དབང་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེས་པོ་འིདིའིི་གོཟི་འིདོ་རང་

བཞིནི་དུ་འིཕྲ་ོབས་ཡོནི།

ཉེ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིཨོཾ་ེཤི་ཡོ་དང་། ཞི་ིབའི་ིགྲེསོ་འིཆེར།

ད་ཕེན་ངའི་ིངསོ་ནས་ཐོབས་ལམ་སྟནོ་སྟངས་ན།ི རྩི་བ་ང་རང་ཚེརོ་

རང་དབང་རང་བཙན་གོཙང་མའི་ིཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། ལྷགོ་དནོ་

བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཡོོངས་ཀྱིིས་རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་

བ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོའི་ིརང་དབང་གོཙང་མ་ཞིགིོ་འིདདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེ

དགོ་ན་ིརྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ད་ེལྟར་ད་ལྟ་ལམ་

སང་ལགོ་ལེན་འིཁེལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ལྟོས་དགོོས་པོས་

དཀའི་ངལ་ཡོདོ། གོཉེསི་ནས་མ་འིངོས་པོར་འིཛམ་གླིངི་འིད་ིའིགྱུར་

བ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོནི། དཔོརེ་ན། འིཛམ་གླིངི་དམགོ་ཆེནེ་

གོཉེིས་པོའིི་གོོང་ལ་འིཛམ་གླིིང་ས་ཁུལ་མང་པོོས་རང་བཙན་
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གོཙང་མར་གོནས་རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་

ཡོདོ། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། ལུང་པོ་ཕེན་

ཚུན་བར་འིབྲེལ་ཐོགོ་ཉེེ་རུ་སོང་བ། དཔོལ་འིབྱེོར་ཐོད་ཕེན་ཚུན་

བརྟནེ་རསེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་སངོ་བ་བཅས་ཀྱིསི་

ཐུན་མངོ་གོ་ིཁ་ེཕེན་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོ་རང་བཙན་གོཙང་མ་ཁེར་སྡེོད་བྱེས་པོའིི་ཁེ་ཕེན་ལས། 

ཐུན་མོང་མཉེམ་ལས་བྱེས་ན་ཁེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོའིི་དངོས་ཡོོད་

རྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྔ་ས་ོསོའི་ིཐོོབ་ཐོང་ཁ་ོན་རྩིོད་མཁན་

གྱིི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དགོ་ཀྱིང་དེང་སང་ཐུན་མོང་དུ་མཉེམ་ལས་བྱེེད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ། ཡོ་ོརབོ་ས་ཁུལ་གྱིསི་ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

ལ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་ཁུལ་གོཞིན་ལའིང་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོཨོཾ་ེཤི་ཡོའི་ིནང་ལ་ཡོང་འིད་ིའིདྲེ་ཏེན་

ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ།

འིཛམ་གླིིང་གོི་དུས་རབས་གོསར་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་འིགྲེ་ོསྟངས་

སགོོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོར་མཚེ་ོལམ་མདེ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མཚེ་ོ

ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཐོབས་མདེ་པོར་སྐམ་

སས་བསྐརོ་བའི་ིས་ཆེ་ཡོནི་པོར་བརྟནེ། ད་ེཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བ་ལ་

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་གོར་དང༌། གོཉེསི་ནས་རྒྱ་ནགོ་དང་ཐུན་མངོ་
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མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་ལུང་པོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་དང༌། ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་མི་དགྲེ་བ་ོདགྲེ་ནགོ་

ཅགིོ་བཟསོ་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིདང་གོང་ཐུབ་མསོ་པོ་མཉེམ་

པོའི་ིཐོགོོ་ནས་མཉེམ་དུ་གོནས་ཐོབས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ང་ཚེོར་ཁེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོོང་

སྲིིད་པོ་ཡོིན། དེར་བརྟེན་ངོས་ནས་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་ཐོབས་

ལམ་ཞི་ིབདའེི་ིདནོ་ཚེན་ལྔ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཡོ་ོརབོ་གྲེསོ་ཚེོགོས་ལ་

གྲེསོ་འིགོ་ོབཏེནོ་པོ་བཅས་བྱེས་པོ་ཡོནི། གོང་ལྟར་མ་འིངོས་པོའི་ི

བདོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་ལམ་ཡོདོ་པོའི་ི

ཐོགོོ་ནས་ང་རང་ཚེ་ོས་ོས་ོལའིང་རང་དབང་ཆེ་ཚེང་ལངོས་སུ་སྤྱོདོ་

ཡོདོ་པོའི་ིཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་བཏེནོ་ཡོདོ།

ད་དུང་རྒྱུ་མཚེན་གོཅིགོ་ལ། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་

གོང་ཞིགིོ་ཡོདོ་ཅ་ེན། གོནས་ཚུལ་གོཉེསི་ཡོདོ་པོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོབོ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིགིོ་

བཏེང་ནས་བོད་མི་འིཛིན་བཟུང་དང༌། ཉེེས་རྡུང་གོཏེོང་བ། ལྐོོགོ་

གོསདོ་གོཏེངོ་བ་སགོོས་ཚེད་བརྒལ་བླ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤིངོ་བའི་ིཛ་དྲེགོ་

གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་མཚེམས་འིཇགོོ་ཡོངོ་ཐོབས་དང༌། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཡུལ་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་དནོ་མད་ོསྟདོ་སྨོད་དབུས་གོཙང་
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དང་བཅས་པོའིི་ས་ཆེའིི་ཁོངས་ནས་ས་བབ་དམའི་ཞིིང་དྲེོད་ཚེད་

ཆེེ་བའིི་ཞིིང་ལས་ཐོོན་སྐྱེད་བྱེེད་ཡུལ་དེ་དགོ་རྒྱ་མིར་འིཕྲོད་པོོ་

ཡོདོ་སྟབས་རྒྱ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་མཁན་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་ལྷ་ས་དང༌། གོཞིསི་རྩི་ེལྟ་བུའི་ིགྲེངོ་ཁྱེརེ་ཁགོ་གོ་ིམ་ིའིབརོ་

ནང་རྒྱ་མ་ིགྲེངས་མང་ཆེགོས་ཏེ་ེབདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམར་བསྒྱུར་

བའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་བཅས་གོངོ་གོསལ་གོནས་

ཚུལ་དེ་གོཉེིས་ལས་སྐྱོབ་ཆེེད་སྔོན་ལ་ཁ་ཚེ་དགོོས་གོཏུགོས་རྒྱ་

ནགོ་དང༌། ང་ཚེའོི་ིབར་གྲེསོ་མཉེམ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་

ནས་ངོས་ནས་གྲེོས་འིགོ་ོབཏེོན་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན། དེ་

ནས་ད་བར་དུས་ཡུན་གོང་འིཚེམ་སོང་ཡོང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དེ་

དགོ་དོན་དམ་ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུའིི་བསམ་ཤིེས་དང་གོོ་བསྡུར་

གོང་ཡོང་བྱེས་མ་བྱུང༌། ངོས་ནས་གོོང་གོསལ་གྲེོས་འིགོོ་ཁགོ་

གོཉེསི་བཏེནོ་རྗེསེ་འིཛམ་གླིངི་ཁྱེནོ་ལ་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེ

ཤིར་ནུབ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོགོ་ཏུ་སངོ་བར་མ་ཟད། ལྷགོ་པོར་དམར་

པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནང་འིགྱུར་བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་དང་

འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བསམ་བླ་ོ

གུ་ཡོངས་ཙམ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་ཚེ།ེ ངསོ་ནས་ད་ེསྔནོ་གྲེསོ་འིགོ་ོ

བཏེོན་པོ་དེ་སྐོར་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

འིགོབ་བསམ་གོཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐོང་ང་ཚེོར་ཡོོད། གོསལ་
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བཤིད་བྱེདེ་རྒྱུ་གོཅིགོ་འིད་ིཡོནི། 

ཏེ༽ རང་དབང་མང་གོཙ་ོདང་། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ།ོ

ད་ེནས་ང་ཚེའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོད་ལ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་

གོནས་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་དེ་དགོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བར་

མང་གོཙ་ོཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། མང་གོཙ་ོཞིེས་པོ་འིདི་མགོ་ོ

མདེ་མཇུགོ་མདེ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་མནི། མང་གོཙ་ོཞིསེ་པོ་ན་ིསྤྱོ་ིའིབངས་

ཡོངོས་ལ་ཁ་ེཕེན་ཡོདོ་ལ། འིགོན་ཡོང་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། ད་ེལྟར་

བྱུང་ན་སྤྱོི་འིབངས་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ཆེ་ནས་ཡོར་རྒྱས་དང༌། གོསར་

གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། གོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེང་སང་མང་གོཙ་ོརང་དབང་ཡོོད་པོའིི་ལུང་པོའིི་

ཡོར་རྒྱས་ཤུགོས་ཆེེ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ལ། མང་གོཙ་ོརང་དབང་མེད་

པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་མའིི་ིནུས་པོ་འིཆེངི་ཞིགོས་ཀྱིསི་བསྡེམས་པོའི་ི

རྐྱེནེ་གྱིསི་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོམ་ིཐུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཡོདོ། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མ་འིངོས་པོར་

མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་འིགྲེ་ོདགོོས་པོ་ལས། དེ་མིན་

གྱི་ིའིགྲེ་ོལམ་དང་སྒོ་ོམ་ོགོཞིན་མདེ། ང་ཚེསོ་ཡོར་རྒྱས་འིདདོ་ཕྱོནི་

སྒོོ་མོ་དེ་རང་བརྒྱུད་དེ་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ཆེོས་ཉེིད་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ཡོིན། དཔོེར་ན། དམ་ཆེོས་འིདུལ་བའིི་ནང་དགོེ་འིདུན་གྱིི་ལས་
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རྣམས་དགོ་ེསློངོ་བཞི་ིགྲྭ་ཡོན་ཆེད་ཀྱི་ིདགོ་ེའིདུན་ཚེགོོས་པོས་ཐོགོ་

གོཅོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། མཁན་པོ་ོཡོིན་ཞིེས་མི་གོཅིགོ་གོིས་

ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་དབང་མེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་དགོེ་འིདུན་

གྱིི་ཁྲིིམས་ཚེང་མ་དགོེ་འིདུན་ཚེོགོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་

བྱེེད་པོ་ལས། དགོེ་སློོང་གོཅིགོ་གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་ཐོོབ་

ཐོང་གོནང་མེད། དེ་དགོ་ནི་དོན་ལ་མང་གོཙོའིི་ཐོོགོ་སློེབས་ཡོོད། 

མང་གོཙོ་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོར་མ་

ཟད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་དགོོས་མཁོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

ཡོནི་པོས། ང་ཚེ་ོལམ་དའེི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

མང་གོཙའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་ངསོ་ཀྱིསི་འིགོ་ོཁྲིདི་ནས་དབང་ཆེ་བཟུང་

སྟ་ེབསྡེད་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ངསོ་ནས་མང་གོཙའོི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོཐུབ་

ན་ཡོགོ་པོ་ོརེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་ངོས་རང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་

ནས་རྒྱབ་ཤིིགོ་བརྒྱབ་པོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ངོས་ནས་ད་བར་གོང་

ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་ཡོདོ་ལ། ད་དུང་ཡོང་མ་ཤི་ིབར་བོད་མ་ིམང་ལ་

ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མི་མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུ་འིདི་

ངའིི་ལས་ཀྱིིས་བསྐོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས། ངོས་ནས་ངེས་པོར་

དུ་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས་ཕྱོརི་འིཐོནེ་ནམ་ཡོང་རྒྱགོ་གོ་ིམ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་

སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིང་ཚེའོི་ིམ་ིརིགོས་

ཤིིགོ་གོི་དོན་དུ་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་ལས་ཀ་གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་
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བྱེདེ་པོའི་ིདནོ་དུ་ཡོནི་པོ་ལས། འིཕྲལ་སྒོང་མ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་

མནི་པོར་བརྟནེ་མང་གོཙའོི་ིམདུན་ལམ་འིད་ིབདོ་ནང་ལགོ་ལནེ་ཆེ་

ཚེང་བསྟར་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའིི་ནང་ཉེམས་མྱོོང་ཆེ་

ཚེང་གོསོགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་བསྡེད་པོའི་ིདུས་ཡུན་རངི་མང་གོཙའོི་ིལགོ་ལནེ་

ཐོད་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་ཚེད་ཚེད་བསྡུར་བསྡུར་བྱེས་ཡོདོ། སྔ་ལ་ོནས་

བཟུང་མང་གོཙའོི་ིང་ོབ་ོཤུགོས་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་བའི་ིཐོབས་ཤིསེ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱེས་དང་བྱེདེ་མུས་སུ་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ནང་མང་གོཙ་ོ

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་བ་ལ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་རྣམས་ལ་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོའིཁྲི་ིཡོདོ། ད་ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་

ཡོས་མས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིལས་བྱེདེ་ད་ེ

དགོ་ལ། ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་བཤིད་ཀྱིང་ཉེམས་མྱོོང་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་བསགོས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་ེའིགོན་གོང་འིཚེམ་

འིཁྱེརེ་མྱོངོ་བར་བརྟནེ་ད་ེདགོ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། རྒྱ་མའིི་ི

ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིབདོ་མ་ིགོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ། མ་འིངོས་པོར་མང་གོཙའོི་ིམདུན་ལམ་ང་ོབ་ོཆེ་

ཚེང་བ་ཡོངོ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐོད་དམགིོས་བསལ་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོའིཁྲིསི་

ཡོདོ་པོ་འིད་ིངསེ་པོར་ཤིསེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི།

ཐོ༽ གོཞུང་གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། འིཐོབ་ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་
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གྱུར།

ད་ེནས་གོནས་ཚུལ་ཆུང་རྩིགོ་གོཅགིོ་ལ། ང་ཚེ་ོའིདརི་མང་གོཙའོི་ི

རང་བཞིིན་ལྡན་པོའིི་གོཞུང་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཏེེ་དུས་ད་ལྟ་བར་ལ་སྤྱོི་

པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོོད་པོར་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོོན་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་ལས་ཀ་དང༌། 

གོཞིིས་ཆེགོས་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནས་སྟངས། ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང༌། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡོངོས་དང༌། གོཞུང་ཕེན་ཚུན་བར་འིབྲལེ་བ་

བྱེདེ་རྒྱུ། ད་ེབཞིནི་ཚེགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་བར་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་བཅས་

ཀྱི་ིལས་དནོ་མང་པོརོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་ཐོནོ་ཡོདོ། 

རྩི་བ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་གོ་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་ཕེན་ཐོགོོས་ངསེ་

ཅན་ཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེགོཅགིོ་པུས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་མ་

རདེ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤིགིོ་ཡོདོ་པོ་འིདའིི་ིཆེ་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་

བྱུང་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། ལས་བྱེདེ་

པོའིི་བྱེེད་ལས་འིདྲེ་མིན་གྱིིས་མང་ཚེོགོས་མཐོོང་ཚུལ་ཆེགོས་པོ་

དང༌། ཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་པོ་ཡོངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། བདོ་བཙན་བྱེལོ་

གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་སྐབས་ར་ེམ་ིམང་ནང་བླ་ོ

ཤིས་ཡོངོ་བ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགོོས་པོ་བྱེདེ་པོ། ཡོདི་

ཆེེས་བརླགོས་པོ་ལྟ་བུ། བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་གོཞུང་ལ་ཡོིད་

ཆེསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཨོཾ་ེཡོདོ་ཟརེ་བ་ཁ་ཤིས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་
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འིདུགོ ད་ེན་ིནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ང་ཚེརོ་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་པོས་བཙན་

བྱེོལ་བོད་གོཞུང་ལ་ཡོིད་ཆེེས་བྱེས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

དེའིི་ནང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོའིི་ངོས་ནས་མ་

འིགྲེགིོས་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིལས་ཀའི་ིསྒྲིགིོ་སྲིལོ་

འིགྲེ་ོསྟངས་མ་འིགྲེགིོས་པོ་ཡོདོ་ཚེ།ེ ད་ེན་ིངསེ་པོར་བསྒྱུར་བཅསོ་

བཏེང་ཆེོགོ་ལ། བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོིན། 

བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་བཞིནི་གོཏེངོ་བཞིནི་ལས་ཀ་སྤུས་དགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

བ་འིདི་ཆེོས་ཉེིད་རེད། ང་ཚེོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་མ་འིགྲེིགོས་

པོའིམ། ཡོང་ན་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་བྱེེ་བྲགོ་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་མ་

འིགྲེིགོས་པོའིི་དབང་གོིས་སྤྱོི་ཡོོངས་བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་

འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་ལ་སྙིངི་པོ་ོམདེ་ཅསེ་བཤིད་

ན། ད་ེན་ིམ་ིའིགྲེིགོས་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ལ་ཁ་

ཤིས་ཀྱིིས་དེ་ལ་མཐོོང་ཕྱོོགོས་བྱེེད་པོ་དང༌། སྐབས་རེ་བསམ་

བློའི་ིནང་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་སྤྱོིར་ན་ཁགོ་མེད་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་འིཐོབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་

ཟརེ་བ་ཞིགིོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅངི༌། ང་རང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་
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འིཐོབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། ངོས་

ནས་ཚེདོ་དཔོགོས་ཀྱིསི་བརྗེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ལ། བདོ་མ་ིརྩིམ་ཟན་

ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་རང་ཉེིད་བོད་པོ་ཡོིན་མི་བསམ་མཁན་གྱིི་མི་

བོད་པོ་འིབུམ་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་ཁྲིོད་ནས་རེ་གོཉེིས་ཡོོད་ན་

ལས། དེ་མིན་མང་ཆེེ་བས་རང་ཉེིད་བོད་པོ་ཡོིན་བསམ་གྱིི་ཡོོད་

པོ་ངསོ་ནས་གོསལ་པོ་ོཤིསེ་ཀྱིི་ཡོདོ། 

ད༽ བདོ་རིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་། མཐུན་ལམ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་ད་ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁན་དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་མ་ིརྒན་གོཞིནོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ། 

ད་ེདགོ་གོ་ིཁངོས་ནས་དཔོརེ་ན། རམི་པོས་དུས་ཚེདོ་འིགྱུར་དུས་

སེམས་ནང་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བའིི་བགོ་ཆེགོས་སད་པོ་ལྟ་

བུས་ལས་ཀ་གོནད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ནས་ཀྱིང་གོསང་

བ་དམ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་འིད་ིཕྱོགོོས་ལན་བསྐུར་མཁན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེས་རྟགོས་མཚེན་ཤིནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡོནི། ཕྱོ་ིལྟར་དུ་

རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ལ་རང་

ཉེིད་བོད་པོ་ཡོིན་བསམས་པོའིི་བསམ་བློ་འིདི་དུས་ཚེོད་འིགྲེོ་བ་

དང་བསྟུན་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 
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ད་ེབཞིནི་སྔནོ་མ་ཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནང་ང་ོཤིསེ་

པོའི་ིགུང་བྲན་ཏེང་མ་ིརྒད་པོ་ོགོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོ་ཁངོ་ཚེརོ་

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། ཞིེན་ཁོགོ་ཤུགོས་ཆེེ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱུ་

མཚེན་གྱིིས་བར་ལམ་རྒྱ་མིས་ཁོང་ཚེ་ོབཙོན་དུ་བཅུགོ་པོ་དང༌། 

ཉེསེ་ཆེད་འིགོལེ་བ་བཅས་བྱེས་ཡོདོ། ད་ེརགིོས་ལ་དུས་ཚེདོ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་དང་ཐུགོ་ཀྱིང་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་སམེས་ནང་ཟུབ་ཏུ་

མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་མིན་ཉེམས་མྱོོང་དེ་ཙམ་བསགོས་མ་མྱོོང་

བའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོའིི་ནང་ལའིང་དེང་སང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་

ཡོོད་པོ་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ དེར་བརྟེན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་

ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ཚེོའིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་ལྷགོ་བསམ་མེད་

པོ་རྩི་བ་ནས་མིན། མང་ཆེེ་བར་ལྷགོ་བསམ་དང་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ཞིེན་ཁོགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་འིདི་ང་ཚེོས་གོསལ་པོོ་

ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིར་ལན་སྐྱེལ་མཁན་གྱིི་བོད་མི་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང༌། སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་རྒྱ་མིར་དགོའི་ཞིེན་

བྱེས་ཏེེ་ལན་སྐྱེལ་བ་ཞིིགོ་མིན། ཁོང་ཚེ་ོཞིེད་སྣང་དངངས་སྐྲགོ་

མ་བཟདོ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ལན་བསྐྱལ་བ་རདེ། རྒྱ་མརི་དགོའི་དྲེགོས་

ནས་ལན་སྐྱལེ་གྱི་ིམདེ་པོ་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། མ་ིད་ེརགིོས་ལ་གོསང་

བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་ན་གོསང་བ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོས། 
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འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མརི་ལན་སྐྱལེ་བ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིདའེི་ིཆེ་ཐོམས་

ཅད་ལ་ནགོ་པོརོ་བལྟས་ན། ད་ེན་ིནརོ་འིཁྲུལ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དབང་མེད་ཞིེད་སྣང་གོིས་ལན་སྐྱེལ་མཁན་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚེོས་ལྟ་

སྐྱོང་དང་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ཁོང་ཚེ་ོམཐོའི་འིབུད་

གོཏེངོ་མ་ིརུང༌། ཡོདི་གོཟབ་དོགོས་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ན་ིགོནས་

ཚུལ་ཐོ་དད་ཡོནི། ཁངོ་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཁྱུ་ནས་བསྐྲད་ད་ེཁ་ོཡོས་རདེ་

མས་རེད་ཅེས་བཤིད་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རེད། བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་

བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་ཡོངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་ཡོནི་སྟབས། 

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྤྱོའིི་ིལ་རྒྱ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོནི། ད་ེགོཅགིོ་བཤིད་ན་བསམ་བྱུང༌།

ན༽ བྱེསེ་འིབྱེརོ་ན་གོཞིནོ་དང་། སྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ིསློབོ་གོས།ོ

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོམང་པོོ་ཞིིགོ་གྲྭ་སར་བསྐྱོད་དེ་རྒྱ་གོར་ནང་རེ་ཞིིགོ་

སྡེོད་མཁན་ཡོིན་པོ་རེད། ད་ཕེན་ཡོང་ཁྱེོན་ཆེེ་འིབྱེོར་ཡོོད་པོ་དེ་

དགོ་གོིས་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་སྡེེ་ཁགོ་ནང་ས་ཆུ་མ་འིཕྲོད་

པོ་དང༌། གོནམ་གོཤིསི་ཚེ་གྲེང་གོ་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་

ད་ེདགོ་ཁྱེད་བསད་བྱེས་ནས། བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་

བཞིིན་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་སློེབས་ནས་ལོ་ལྔ་དྲུགོ་བདུན་བརྒྱད་

ལས་ཕྱོིན་མེད་ཀྱིང༌། དེ་རིགོས་དེང་སང་ཕྲན་བུ་དཔོེ་ཆེ་ལེགོས་



195
པོའི་ིགྲེས་ལ་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིཧི་ལས་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ད་ལམ་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་བ་ཚེསོ་ཀྱིང་རསི་སུ་

མ་ཆེད་པོའི་ིཆེོས་སྡེ་ེཁགོ་ནང་སློོབ་གོཉེརེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོོས། 

ཡོང་རགིོས་གོཅགིོ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་དབང་སྒྱུར་གྱིི་དངངས་སྐྲགོ་

འིགོོ་ལ་སྐྱིད་མེད་སྡུགོ་ཟད་ཆེགོས་ནས་མི་སྤྲོོ་ཐུང་ཐུང༌། ལམ་

སང་རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་ལྟར་གོཏེན་

ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། སྡུགོ་ས་གོཅིགོ་ནས་བཤིད་ན་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་ནའིང་ཨོཾའུ་ཙམ་རེད། བོད་པོ་ནང་ཁུལ་རྒྱགོ་

རེས་བརྒྱབ་ན་སྙིིང་པོ་ོགོང་ཡོང་མེད། ཡོང་མི་ཀློད་མེད་ཁ་ཤིས་

ནས་རྒྱ་མའིི་ིའིཁྲིསི་ལ་ཙ་ིཙ་ིནང་བཞིནི་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད། འིད་ིགོར་

བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཀྲེོགོ་ཀྲེོགོ་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་མེད་དམ་སྙིམ་

གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་བྱེས་ན་ཤིིན་ཏུ་བྱེབ་ཆུང་རེད། རྒྱ་མིའིི་འིཁྲིིས་

ལ་གོང་ཡོང་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར་དབུགོས་གོཏེོང་ནུས་ཚེད་བྱེས་ཏེེ་

བསྡེད། བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཐུབ་ཚེོད་གོཏེོང་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་

ཀྱི་ིམ་རདེ། གོལ་ཏེ་ེད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི་པོ་ལས་ཡོགོ་

པོ་ོགོང་ཡོང་མ་རདེ། གོང་ལྟར་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་མཁན་ད་ེ

འིདྲེ་ར་ེགོཉེསི་ཡོངོ་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིད་ེལ་ཁགོ་མདེ་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡོང་ཡོདོ། 

རང་ཉེདི་བདོ་ནང་ལ་ོམང་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོའི་ིརངི་སམེས་ནང་
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དངངས་སྐྲགོ་དང༌། ཁོང་ཁྲིོ། མ་སྐྱིད་པོ་བཅས་ཁ་ོནའིི་ངང་སྡེོད་

དགོསོ་བྱུང་བ་དསེ་མ་ིསྤྲོ་ོཐུང་ཐུང་ཆེགོས་ཡོདོ་པོ་འིད་ིན་ིཁགོ་མདེ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེརགིོས་ན་ིབདོ་པོའི་ི

ཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི་པོས་ང་ཚེརོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཡོནི། ཚེང་མ་མཐུན་

པོོ་དང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་རྒྱུ་

མདེ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་དང་རྒྱ་གོར་བར་གོནམ་གོཤིསི་ཚེ་

གྲེང་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང༌། སྤྱོདོ་ལམ་ལ་

གོཟབ་གོཟབ་ཀྱིིས་ལྷོད་གོཡོེང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། གོཞིན་ཡོང་སྦིར་

སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་སུམ་ཅུ་སྐརོ་ཞིིགོ་ཡོདོ་འིདུགོ སློབོ་གྲྭ་ད་ེན་ི

ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས། གོང་ཅིའིི་

མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་མེད་ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡོོད། 

ད་དུང་རམི་པོས་ཚེགོས་ཚུད་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། 

པོ༽ ལ་རྒྱའི་ིཞིབས་འིདེགོས་དང་། ནད་ཐོོགོ་སྨོན་

འིཁལེ། 

ད་ེནས་བདོ་ལ་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁགོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། ངསོ་ནས་གོངོ་

དུ་བརྗེདོ་པོ་རྣམས་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

མ་གོཞིི་སེམས་སྐྱོ་པོོ་རེད། སོ་སོའི་ིལུང་པོར་ལོགོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་

དགྲེ་ལགོ་ཏུ་ཤིརོ་བའི་ིལུང་པོ་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་
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པོ་དའེི་ིནང་ལགོོ་རྒྱུ་ན་ིསམེས་སྐྱ་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོནི་

ནའིང་ང་ཚེའོི་ིརྩི་བའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཞིསེ་པོ་འིད་ིབདོ་ནང་ཡོནི་པོ་

ལས་ཕྱོ་ིརལོ་ཏུ་མ་རདེ། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་བར་

སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་སྡེདོ་

དགོོས་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བོད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་ཡོང་

བོད་ནང་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཡོིན་པོས། རང་ཡུལ་དུ་ལོགོ་མཁན་

ཚེོར་འིགོན་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་ལ། ང་ཚེ་ོའིདི་ཁུལ་བྱེེས་ལ་སྡེོད་མཁན་

ཚེརོ་ཡོང་ཕྱོ་ིརལོ་དུ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་

ཡོདོ། ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་བལ་བོད་ས་མཚེམས་འིགྲེམ་དང༌། སློེ་མི་སགོོས་ནས་

ཡོོང་མཁན་རྣམས་ལ་ས་མཚེམས་སུ་གོནས་སྡེོད་བྱེེད་མཁན་

ཚེོས་བར་ལམ་བཀའི་དྲེིན་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་བྱུང༌། བོད་ནང་

ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་བྲསོ་བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་མཁན་སྐད་མ་ི

ཤིསེ་ཤིངི༌། ལམ་རྒྱུས་མདེ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ས་མཚེམས་ཀྱི་ིཡུལ་པོ་

ཚེོས་གོཅིགོ་ནས་མིའིི་བརྩིེ་བ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ང་རང་ཚེ་ོཆེོས་

དང་རགིོ་གོཞུང་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིལ་རྒྱར་བརྟནེ་ནས་མགོ་ོའིདནོ་ལྟ་

རྟགོོ་འིཚེ་ོསྐྱོང་བྱེདེ་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡོདོ། བདོ་ནས་བྲསོ་

ཡོངོ་མཁན་ཚེསོ་ངསོ་རང་ཐུགོ་དུས་ཁངོ་ཚེ་ོབྲསོ་ཡོངོ་སྐབས་ས་

མཚེམས་ད་ེདང་དའེི་ིཡུལ་མ་ིལམ་རྒྱུས་བྱེདེ་མཁན་དང༌། ཡོང་ས་
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གོནས་དེ་དགོ་ལ་ཚེོང་རྒྱགོ་མཁན། བལ་ཡུལ་ནང་སྡེོད་མཁན་

དང༌། ཁམས་དང༌། ཨོཾ་མད།ོ དབུ་གོཙང་བཅས་ཀྱི་ིཚེངོ་རིགོས་

དེ་འིདྲེ་ནས་རོགོས་རམ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་བྱུང་ཞིེས་ཤིོད་མཁན་མང་

པོ་ོབྱུང༌། ད་ེདགོ་དྲེནི་ཆེེན་པོ་ོརདེ། 

ཛ་དྲེགོ་དང་ཉེནེ་ཁའི་ིགོནས་ཚུལ་འིཕྲད་སྐབས་རགོོས་རམ་བྱེས་པོ་

ན།ི དངསོ་གོནས་ནད་ཐོགོོ་སྨོན་འིཁལེ་ལྟ་བུའི་ིམགོནོ་སྐྱབས་ཤིནི་

ཏུ་ཡོགོ་པོ་ོདང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིལ་རྒྱའི་ིཞིབས་འིདགེོས་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བསྒྲུབས་པོ་ཡོནི་པོས། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། 

མི་ཞིིགོ་སྲིོགོ་ཉེེན་དང་འིཇིགོས་པོ་ལས་སྐྱབས་པོ་ནི་མི་འིཇིགོས་

པོའིི་སྦྱོིན་པོ་ཞིེས་ཕེན་ཡོོན་ཤིིན་ཏུ་ཆེེ་བས། བསོད་ནམས་ཆེེན་

པོོ་བསགོས་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་རོགོས་རམ་བྱེེད་མྱོོང་མཁན་ཚེོར་

ངསོ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབརྗེདོ་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་ཕེན་རགོོས་རམ་བྱེདེ་

མ་མྱོོང་ཡོང་མ་འིངོས་པོར་རོགོས་རམ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཡོོད་

མཁན་ཚེརོ་སྐུལ་ལྕེགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་གོནས་ཚུལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཡོོང་སྐབས་སྔར་བཞིིན་རོགོས་རམ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་རེ་བ་

འིདོན་རྒྱུ་ཡོནི། 

ངསོ་ཀྱིསི་འིད་ིནས་སྙིབོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཁྱེདེ་རང་ས་མཚེམས་

ལ་སྡེདོ་མཁན་ཚེསོ་ཁ་ཡོདོ་ལགོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིརགོོས་རམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་

ཤིནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བདོ་ལ་བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོའི་ིངང་སངས་
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རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིརྩི་བ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ི

ར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཡོངོས་ལ་ཁ་ེཕེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོ་ཆེསོ་

ཉེིད་ཡོིན། བོད་ལུང་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཆེགོས་དུས་

མཐོའི་མཚེམས་ས་ཁུལ་གྱིི་ཡུལ་པོ་ཚེོར་ཡོང་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

ཡོདོ། ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་བདོ་དང་ས་འིདྲེསེ་སུ་གོནས་པོའི་ིམ་ི

ཚེརོ་མཚེནོ་ན། བདོ་སྤྱོའིི་ིབད་ེསྡུགོ་ཁྱེདེ་ཚེའོི་ིབད་ེསྡུགོ་དང་ཡོང་

འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚེ་ོཐུན་མོང་གོི་ལས་

འིགོན་ཐོོགོ་ད་བར་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོོད་ཅིང༌། ད་དུང་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རོགོས་ཞིསེ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཕེ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་རོགོས་ཕེན་དང་། ཆེང་འིཐུང་གོི་ངན་

སྤྱོདོ།

དེ་ནས་བོད་ནང་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་སྒོེར་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་

མཁན་དེ་འིདྲེ་འིགོའི་ཤིས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ ཨོཾ་མད་ོཁུལ་ཕེལ་

ཆེེར་དེ་འིདྲེ་རེ་གོཉེིས་ཡོོང་བ་ཡོོད། ས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ཁ་ཤིས་

ལ་དངོས་སུ་སློོབ་གྲྭ་ཆེ་ཚེང་བཙུགོས་ཐུབ་མེད་ཀྱིང༌། སྔ་དགོོང་

གོ་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་འིདུགོ ད་ེན་ི

ཤིནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ེརགིོས་ལ་

རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་མཐུན་རྐྱེནེ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་
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ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤིིས་ལ་ཕྱོགོ་

མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོད་གོཏེོང་ཕེོད་ཆེེན་པོ་ོདང༌། རྩི་བའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་ཡོར་རྒྱས་ལ་སྨོན་པོའིི་ཤིེས་ཡོོན་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་

བྱེ་བ་དེ་དགོ་ལ་སྐབས་རེ་ཆེོས་མཐུན་གྱིི་བྱེ་བ་མིན་པོའིི་མཐོོང་

སྣང་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་ནས་མནི། མའིིི་ཤིསེ་ཡོནོ་ཡོར་

རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ལས་ཀ་བཅས་ལ་རོགོས་

རམ་བྱེེད་པོ་ནི་ཆེོས་མཐུན་གྱིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོར་མ་ཟད། རླབས་

ཆེནེ་པོའོི་ིབྱེ་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོནི། ད་ེརིགོས་ལ་མང་ཚེོགོས་ཀྱི་ིཐོོགོ་

ནས་མཐུན་རྐྱེནེ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡོདོ་ན་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་

དགོོས། ཡོང་རང་ལ་ཤིེས་ཡོོན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། 

མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུགོ་ལ་བདོ་ཡོགིོ་དང་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐད་ཡོགིོ་གོསི་

མཚེོན་པོའིི་ལས་རིགོས་གོང་ཐོད་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཞིབས་

འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ་ེཡོནི་ལ། ཕེན་ཐོགོོས་ཀྱིང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

དེ་ནས་ཁ་སང་དབུ་མ་རིན་ཆེེན་ཕྲེང་བའིི་ཁྲིིད་ཀྱིི་སྐབས་ལ་ཤིོད་

རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར། ཆེང་འིཐུང་བ་འིད་ིཉེསེ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། བདོ་ནང་

སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་འིཕྲལ་སེལ་ཚེོང་གོི་ལས་དོན་

ལྟ་བུས་རགོ་ཆེང་འིཐུང་ས་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ་པོ་

དའེི་ིཐོད་རྒྱ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསམེས་གོནགོ་ངན་བྱུས་མ་འིདྲེསེ་པོའི་ིངསེ་

པོ་མ་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ཆེང་རགོ་འིབལེ་པོ་ོཆེགོས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་
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ཆེང་འིཐུང་བགོ་མེད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ 

དེ་སྐོར་སྔོན་མ་ནས་ཀྱིང་མང་པོ་ོབརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་དུང་ད་རེས་

ཚེང་མ་འིཛམོས་ས་འིདརི་ཡོང་བསྐྱར་ད་ེསྐརོ་སྐུལ་ལྕེགོ་ནན་ཏེན་

བྱེ་རྒྱུ་ཡོནི། དསེ་འིཕྲལ་སྒོང་ལ་ལས་ཀ་འིཐུས་ཤིརོ་བར་མ་ཟད། 

རམི་པོས་མ་ིསྤྲོང་རྡོ་ོཁྲིལེ་མདེ་ཆེགོས་ཏེ་ེརང་གོསི་རང་དྲེནི་ཆུང་དུ་

གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་པོས། ཆེང་འིཐུང་བགོ་མདེ་ཀྱིསི་མ་ིཚེ་ེདུས་

འིདའི་བ་ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། མ་ིད་ེདགོ་སྙིངི་རྗེ།ེ ཆེང་

འིཐུང་བགོ་མདེ་དུ་སྡེདོ་མཁན་མ་ིད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ི

རགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་ཞིནེ་ཁོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་མཁན་མང་པོ་ོའིདུགོ མ་ི

ད་ེདགོ་རྒྱ་མརི་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་ན་ཚེ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཏེ།ེ རྒྱ་

མའིི་ིལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་ཀྱིང་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོ་དང༌། ད་ེ

མིན་ལས་ཀ་གོཞིན་དགོ་མ་རགོ་པོའིི་སྐབས་ལ་ཆེང་བཏུང་ནས་

འིཁྱེམས་ཉུལ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོང་ཚེོར་ཁགོ་མི་འིདུགོ དེ་

དགོ་དངསོ་གོནས་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་ཤི་ཚེ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

ཡོདོ་མཁན་མང་པོ་ོའིདུགོ ཡོནི་ནའིང་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིམུར་ཕྱོནི་ན་

ས་ོསོར་གྱིངོ་རགོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། 

ངོས་ནས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་གོནས་སྐབས་གོཅིགོ་རྒྱ་མིའིི་

ལས་རགིོས་ཤིགིོ་ནང་ཕྱོནི་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་འིཕྲལ་སལེ་འིཚེ་ོ

ཐོབས་ལ་ཕེན་པོ་དང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ས་ོསོའི་ིམི་
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རགིོས་ཀྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་སྟབས། ད་ེན་ི

དགོགོ་བྱེ་ལས་དགོསོ་པོ་ཆེ་ེབ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། ཆེང་འིཐུང་བགོ་

མདེ་ཀྱིསི་མ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་ན་ད་ེན་ིསྐྱནོ་ཆེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེདགོ་བདོ་

ནང་ལགོོ་མཁན་ཚེསོ་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ནས། ངསོ་ནས་ད་ེ

སྐརོ་སྔནོ་ཆེད་མང་པོ་ོབཤིད་ཡོདོ་ལ། ད་རསེ་ཀྱིང་ཤིནི་ཏུ་ནན་པོ་ོ

བྱེས་ནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དསེ་ན་ལན་སྐྱལེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ཚེང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ལོགོ་རྒྱུགོས། ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ངོས་ནས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། བོད་མི་རིགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་

དངོས་གོནས་རླབས་ཆེེན་གྱིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་ལྟར། མི་

ར་ེང་ོརའེི་ིམཇངི་པོའི་ིསྟངེ་རྡོགོོ་ཁྲིསེ་ར་ེའིཁྱེརེ་དགོསོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

ཞིབས་འིདྲེེན་མ་ཞུས་པོར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉེནི་

ཝཱ་ཎར་བལ་ཡུལ་ནས་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེནེ་ལ་ཝཱ་ཎར་བལ་ཡུལ་ནས་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེནེ་ལ་

འིབྱེརོ་བའི་ིམ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིབྱེརོ་བའི་ིམ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བལ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཆེབིས་

སྒྱུར།

ད་རེས་བལ་ཡུལ་ནས་ཆེེད་མངགོས་དབང་ཆེེན་ལ་འིབྱེོར་བ་

སྐྱ་སེར་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་ཟུར་དུ་ཐུགོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐབས་བྱུང་བར་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། བལ་པོ་ོས་འིདྲེསེ་ཡོནི་པོར་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། ཆེསོ་དང་། རགིོ་གོཞུང་། དཔོལ་འིབྱེརོ་གོང་ཅའིི་ིཐོོགོ་

ནས་འིབྲལེ་བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་ཕེ་མ་ཕུ་ནུ་ལྟ་བུའི་ིམཛའི་

གྲེགོོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ལྷ་སའི་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་གོ་ི

བཟ་ོབཀདོ་ད་ེརགིོས་བལ་པོའོི་ིབཟ་ོཔོ་ལགོ་རྩིལ་མཁས་ཅན་ཚེསོ་

བསྐྲུན་པོའི་ིདམགིོས་བསལ་ཁྱེད་ཆེསོ་ཡོདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིར་ི

མའོི་ིནང་ལ་ཡོང་བལ་བྲསི་ཞིསེ་ཧི་ཅང་མཐོངོ་ཆེནེ་པོ་ོབརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། 

ད་ེདགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནང་བལ་བདོ་གོཉེསི་ཧི་ཅང་འིབྲལེ་

ཐོགོ་ཉེ་ེཔོ་ོཡོདོ་པོའི་ིརྟགོས་སྟནོ་གྱི་ིཡོདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེོས་གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་གོར་ནས་བྱུང་ན་ཡོང་། བོད་ལ་འིཛུལ་ས་
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དེ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ལའིང་འིབྲལེ་བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

བར་ལམ་ང་ཚེ་ོབོད་ལུང་པོར་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ནས་བོད་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་གྱིར་བའིི་སྐབས་ལའིང་བལ་ནང་དུ་བོད་པོ་

སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོནས་སྡེོད་བྱེས་ཡོོད། ཕྲན་བུའིི་དཀའི་

ངལ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང་སྤྱོ་ིཡོོངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བལ་ཡུལ་ལུང་

པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོིན་ན་ཡོང་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་བཀའི་དྲེིན་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོནི། ང་ཚེསོ་རྟགོ་ཏུ་བཀའི་དྲེནི་དྲེན་གྱི་ིཡོདོ། ད་ལམ་བལ་ཡུལ་

ནས་ཡོོང་བའིི་ང་ཚེོའིི་ཆེོས་གྲེོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་

བའི་ིསྐབས་འིདརི། ང་ཚེ་ོསྔར་ནས་ད་བར་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་དྲེན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ངོས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་རང་ཚེོར་

འིཚེམས་འིདྲེི་དང་། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོབལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྤྱོི་

འིབངས་ཚེང་མ་མ་འིངོས་པོར་བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་

ཐུབ་པོར་ངསོ་ནས་སྨོནོ་ལམ་འིདབེས་ཀྱི་ིཡོདོ།

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ཉེམས་

མྱོངོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མ་ིཚེའོི་ིབསམ་བླ་ོཟབ་

ཏུ་དང་། རྒྱ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ནས་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཞིི་བདེ་དང་། རང་དབང་མང་གོཙ་ོབཅས་གོཞིི་ནས་ཡོར་རྒྱས་

གོོང་འིཕེེལ་འིགྲེ་ོབཞིིན་པོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་འིགྱུར་
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བ་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བར་ལམ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མང་

གོཙོའིི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོོད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནང་ཚེ་ོ

ཆེོས་གྲེོགོས་ཡོིན་པོའིི་ནང་པོའིི་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་ཁྱེེད་

རང་ཚེརོ་བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

མང་གོཙ་ོལ་བརྟནེ་ནས་མ་ིམ་ིར་ེང་ོར་ེལ་ཐོབོ་ཐོང་དམགིོས་བསལ་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང་། ཐོོབ་ཐོང་དེ་དང་མཉེམ་དུ་འིགོན་ཁུར་

ཞིགིོ་ཀྱིང་སློབེས་ཀྱིི་ཡོདོ། གྲེགོོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ཚེོས་ཐོབོ་ཐོང་དང་། 

ལས་འིགོན་གོཉེིས་ཀ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་ལ་ངོས་ནས་རེ་

བ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། གོངོ་དུ་ཁོང་གོསི་ངསོ་རང་བལ་ཡུལ་ལ་ཐོངེས་

གོཅིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ན་ཞིེས་ངགོ་ཐོོགོ་ནས་གོསུངས་པོ་ལྟར། ད་

ལྟ་ཡོ་ིགོའེི་ིནང་དུའིང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོངོ་ནས་ཆེསོ་འིབྲལེ་བྱེདེ་རྒྱུ་

སགོོས་འིཁདོ་འིདུགོ་པོས་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡོནི། 

ངསོ་ལ་ལུང་གོ་ིཡོནོ་ཏེན་དང་། རྟགོོས་པོའི་ིཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་པོ་གོང་

ཡོང་མནི་རུང་། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་དགོ་ེསློངོ་ཞིིགོ་

ཡོནི། ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ལ་ཕེན་

པོའི་ིབསམ་པོ་སྐྱདེ་དགོསོ་པོ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་མཐོངོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་ས་ོ

སོས་ཡོིད་ཆེེས་དང་མོས་པོ་བྱེས། ཉེམས་ལེན་གོང་ཐུབ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚེོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ངོས་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་དང་ཕེན་ཐོོགོས་
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ཕྲན་བུ་བྱེེད་ཐུབ་ན། ངོས་རང་བསོད་ནམས་གོསོགོ་རྒྱུའིི་གོཞིི་

གོཅིགོ་ཡོིན་པོ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་སེམས་ཅན་སྤྱོི་

དང་། ཡོང་སྒོོས་མི། དེའིི་ནང་ཚེན་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་གྲེོགོས་

ཚེོར་ངོས་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ངོས་ནས་

དགོའི་ཞིངི་སྤྲོ་ོབཞིིན་ཞུ་གོ་ིཡོནི།

ཁ༽ གོནས་ལུགོས་ཀྱི་ིབྱེནི་རླབས་དང་། མཉེམ་

འིཛམོས་ཀྱི་ིདྲེན་རྟནེ།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོད་རསེ་བཀའི་ཆེསོ་སར་ཡོདོ་སྟབས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ོ

ཡོོད། ཆེོས་ཟེར་བ་འིདི་ས་ོསོའི་ིལགོ་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་ན་མིགོ་

གོིས་མཐོོང་རྒྱུ་དང་། དངོས་སུ་ཉེམས་མྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཁེ་ཕེན་

ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཆེསོ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་མ་ཐུབ་ན་བསདོ་ནམས་

གོསགོོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཙམ་ལས། ས་ོསོར་དངསོ་སུ་ཉེམས་

མྱོོང་ཚེོར་སྣང་ཡོོང་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརེད། ད་རེས་དུས་ཚེོད་མེད་པོས་

མཇལ་ཁ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ་ལ། དགོོས་པོ་ཡོང་མེད། སྔར་

བོད་ལ་ནམ་རྒྱུན་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས་ནས་བཞུགོས་མཁན་བླ་མ་

ཞིིགོ་ཡོོད། དེ་ལ་ཆེོས་པོ་གོཞིན་དགོ་གོཅིགོ་གོིས་དེའིི་ཡོོན་ཏེན་

མཐོངོ་ནས་བཀའི་ཆེསོ་ཤིིགོ་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞིསེ་ཞུས་པོར་

བླ་མ་གོཉེམོ་ཆུང་དསེ་ངསོ་ནས་ད་ེལྟར་གོཏེན་ནས་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ་
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ཅསེ་གོསུངས་པོ་རདེ། ཆེསོ་འིབྲལེ་ཞུ་མཁན་དསེ་མཐོའི་མ་ཆེསོ་

འིབྲེལ་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོམ་བྱུང་ན་ཡོང་། བྱེིན་རླབས་ཙམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ད་ེགོས་འིགྲེིགོ་ཅེས་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་ཞུས་པོ་རདེ། དསེ་དནོ་

གོཉེེར་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོར་བརྟེན་བླ་མ་དེས་ངས་བྱེིན་རླབས་བྱེེད་

དགོོས་བྱུང་ན་སྡུགོ་བདེན་ཡོིན་པོའིི་ལགོ་པོ་མིའིི་མགོ་ོལ་བཞིགོ་

ནས་བྱེིན་རླབས་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་མིན། སེམས་རྒྱུད་ལ་གོནས་

ལུགོས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་ནས་རྟོགོས་པོ་རྒྱུད་སྤྲོོད་བྱེེད་མཁན་གྱིི་བླ་

མ་ཞིིགོ་ཡོནི་གོསུངས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོོད།

ད་ེལྟར་ང་རང་ཚེ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིབྱེནི་རླབས་ཟརེ་བ་འིད་ི

ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིསམེས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་ནས་སམེས་རྒྱུད་

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེིན་རླབས་ཡོོང་གོི་

རདེ། བྱེནི་ན་ིགོཟ་ིབྱེནི་དང་། རླབས་ན་ིབཟང་པོརོ་བསྒྱུར་བའི་ིདནོ་

ཡོནི་པོས། ང་རང་ཚེའོི་ིསམེས་མ་དགོ་པོ་ཉེནོ་མངོས་དུགོ་གོསུམ་

ཡོོད་པོའིི་སེམས་མ་དུལ་བ་འིདི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་ནས་དུལ་

བ་དང་། སྐྱོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོཐུབ་ཚེེ་དེ་ལ་བྱེིན་རླབས་ཟེར་བ་

ཡོནི། ཕྱོགོ་དབང་མགོ་ོལ་བཞིགོ་ནས་བྱེནི་རླབས་ད་ེཙམ་ཐོབོ་རྒྱུ་

ཁགོ་པོོ་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེོར་བྱེིན་རྟེན་མ་ཎི་རིལ་བུ་ཤིོགོ་ཆེགོ་

བདུན་སྟོང་ཐོམ་པོ་དང་། བདུད་རྩིི་ཆེོས་སྨོན་ཤིོགོ་ཆེགོ་གོསུམ་

སྟངོ་། སྲུང་མདུད་གྲེངས་ཆེགིོ་ཁྲི་ིཐོམ་པོ་ཡོདོ། འིད་ིདགོ་ཁྱེདེ་རང་
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ཚེ་ོབགོ་ོབཤིའི་བརྒྱབ། 

ད་རེས་གོནས་ཆེེན་འིདིར་ང་ཚེ་ོའིཛོམས་པོའིི་དྲེན་རྟེན་ལྟ་བུར་

སམེས་ནང་ངསེ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། ངས་ཁ་སང་འིགོ་ོ

སྟདོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལྟ་བ་རྟནེ་

འིབྱུང་དང་། སྤྱོོད་པོ་འིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་གོཉེསི་མ་བརྗེདེ་པོ་

བྱེེད་དགོོས། རབ་ལ་སེམས་ཅན་གོཞིན་དགོ་ལ་ཕེན་བཏེགོས་

དགོོས་པོ་དང་། གོལ་ཏེེ་ཕེན་བཏེགོས་མ་ཐུབ་ན་ཡོང་གོནོད་

པོ་མ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིའིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ང་ོམ་ད་ེཡོནི་པོ་རདེ། 

གོཞིན་ལ་ཕེན་འིདོགོས་བྱེེད་སྟངས་ལ་མཚེོན་ན་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་

ཞིབས་འིདེགོས། ནད་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས། ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོོགོ་

ནས་མའིི་ིཤིསེ་ཚེད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ། ལུང་པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ི

ལས་དནོ། གོཞིན་ཡོང་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་བླང་དརོ་གྱི་ིགོནད་སྟནོ་

རྒྱུ་དང་། དཔོ་ེཆེ་རྩིམོ་བྲསི། དཔོ་ེཆེ་པོར་སྐྲུན་བྱེདེ་པོ། བསམ་བླ་ོ

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཕྱོགོོས་ལྷུང་མ་ཡོནི་པོར་མ་ིལ་ལགེོས་ཉེསེ་འིབྱེདེ་པོའི་ི

རྣམ་དཔྱདོ་གོངོ་འིཕེལེ་འིགྲེ་ོཐོབས་ལ་གོསར་ཤིགོོ་སྤེལེ་འིགྲེམེས་

བྱེདེ་པོ་སགོོས་འིད་ིརགིོས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཞིབས་འིདགེོས་ཡོནི་པོས། 

གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ་བསྒྲུབ་པོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིདགོ་ཚེང་མར་གོ་ོཐུབ་

ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། སེམས་ཅན་རྟ་དྲེེལ་བ་གླིང་དང་། ར་ལུགོ་

དང་། རྐང་ལགོ་སྐྱནོ་ཅན་ད་ེདགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ་ཕེན་གྲེོགོས་བྱེདེ་པོ། 
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སྐམ་གོཤིེར་ལ་གོནས་པོའིི་སེམས་ཅན་རིགོས་ལ་སྐབས་བསྟུན་

ཕེན་བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་སོགོས་ལ་རྒྱུན་དུ་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས། གོལ་

སྲིདི་ཕེན་བད་ེསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ན་ཡོང་། གོནདོ་པོ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེརྩི་བ་

ཡོིན། ད་རེས་ཝཱ་ར་ཎཱ་སཱིིར་ཕྱོིན་ནས་གོནད་དོན་གོསར་པོ་འིདི་

དགོ་ཤིསེ་བྱུང་བསམ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ ཕྱོ་ིཡོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་དང་། ནང་གོ་ིཤིསེ་ཡོནོ།

འིདརི་དགོ་ེའིདུན་པོ་ད་ེལྟར་གོང་འིཚེམ་ཕེབེས་འིདུགོ བལ་ཡུལ་

ནང་དགོནོ་པོ་གོསར་བཞིངེས་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་

གྲེ་རྒྱས་པོ་ོཡོོད་ས་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་གོཙ་ོབ་ོདགོོན་པོའིི་ནང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་པོ་དེའིི་ནང་སྡེོད་མཁན་

སྔགོས་འིཆེང་ངམ། རབ་བྱུང་ཕེ་ོམ་ོགོང་ཡོནི་རུང་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ། ཕྱོའིི་ིཆེ་ལུགོས་དང་། སྐྲ་འིཇགོོ་སྟངས། སྤྱོདོ་ལམ་སགོོས་

ཚུལ་མཐུན་མདེ་པོར་སྐྱ་མནི་སརེ་མནི་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། 

ཕྱོའིི་ིསྤྱོདོ་ལམ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་སློབོ་

སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཡོང་

ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ངོས་ནས་སྒྲུང་ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོིན། སྔ་

མ་ོབོད་དུ་གྲྭ་པོ་བགྲེེས་སོང་གོཅིགོ་དང་། ཉེེ་སྐོར་ན་གྲྭ་ཆུང་དཔོེ་
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ཆེ་ཕེར་ཕྱོནི་ལྟ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོདོ། སྐབས་ཤིིགོ་གྲྭ་པོ་བགྲེསེ་སངོ་

དེ་ལ་གྲྭ་ཆུང་དེས་རྒན་ལགོས་ང་བཀའི་འིདྲེི་ཞིིགོ་རྒྱུ་ཡོོད་ཞུས་

པོར། བགྲེེས་སོང་དེས་གོང་ཞིིགོ་དྲེིས་རྒྱུ་ཡོོད་གོསུངས་པོ་རེད། 

གྲྭ་ཆུང་དེས། ང་ཚེ་ོརྣམ་རྟོགོ་དོགོས་པོ་ཟ་བ་འིདི་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་

ནས་བྱུང་ནམ་ཞིསེ་དྲེསི་པོས། བགྲེསེ་སངོ་དསེ་རྣམ་རྟགོོ་སྦྱོངོས། 

རྣམ་རྟོགོ་སྦྱོོངས་ཞིེས་བརྗེོད་ནས་ཕྱོིན་པོ་རེད། དོན་སྙིིང་བགྲེེས་

སངོ་དསེ་གོང་ཡོང་ཤིསེ་ཀྱིི་མདེ་པོ་རདེ། 

ཡོང་ངསོ་ནས་སྒྲུང་གོཞིན་ཞིགིོ་བཤིད་ན། ད་ེགོངོ་དྷ་རམ་ས་ལར་

ངསོ་ནས་ང་ོཤིསེ་པོའི་ིཉེ་ིཧིངོ་གོ་ིམ་ིཞིགིོ་ཡོདོ། ཁངོ་གོསི་ནམ་རྒྱུན་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པོའིི་སྐོར་མང་པོོ་ཤིོད་ཀྱིི་རེད། ཁོ་རང་སློོབ་

དཔོོན་ལེགོས་ལྡན་གྱིི་གོཞུང་ལ་མོས་པོ་ཡོོད་མཁན་ཞིིགོ་དང་། 

སློབོ་དཔོནོ་ལགེོས་ལྡན་གྱི་ིརྟགོོ་གོ་ེའིབར་བ་དང་། འིགྲེལེ་པོ་ཤིསེ་

རབ་ལེའུ་དེ་རིགོས་ལ་རྒྱུས་ཡོོད་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཁོང་

ཐོེངས་གོཅིགོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ་མ་ོཊའིི་བབས་

ཚུགོས་སུ་གྲྭ་པོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བར་ཁོང་གོིས་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པོ་དང་། ཐོལ་འིགྱུར་བ་གོཉེིས་ལྟ་བའིི་ཁྱེད་པོར་གོང་ཡོོད་

དམ། ང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པོའི་ིམ་ིཡོནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པོའི་ིལྟ་

བ་ལགེོས་པོ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་པོར་གྲྭ་པོ་དསེ་གོང་ཡོང་ཟརེ་གྱི་ིམ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་བཤིད་བྱུང་། 
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གོང་ལྟར་གྲྭ་བཙུན་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་མ་ཤིསེ་ན་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། སྔ་

མ་ོབཤིད་སྲིལོ་ཡོདོ། མ་ིགོཅགིོ་ལ་དཀནོ་མཆེགོོ་གོང་དུ་ཡོདོ་དྲེསི་

པོར། ནམ་མཁར་མཛུབ་མ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེཡོ་གོ་ིན་ཡོདོ་ཅསེ་བཤིད་

པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚེསོ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་ཤིེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས་པོས། ཆེོས་ཀྱིི་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ལ་ོརྒན་གོཞིནོ་དང་

སྐྱ་བཙུན་གྱི་ིཁྱེད་པོར་གོང་ཡོང་མདེ། གོང་ལྟར་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་

ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ་པོ་དང་། ནང་པོ་ཡོནི་བསམ་པོ་བྱེདེ་མཁན་སུ་ཡོནི་

ན་ཡོང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་ད་ེསློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེས་ཏེ་ེཤིསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ལྷགོ་པོར་དུ་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོ་ོཡོར་

རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང་། ཕྱོ་ིདངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ད་ེཡོང་

ཚེན་རགིོ་དང་། རྫོས་བསྒྱུར་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ཚེན་རགིོ་

གོི་ཐོོགོ་ནས་བརྟགོ་དཔྱད་རིམ་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོི་དངོས་པོའིི་གོནས་

ལུགོས་མགིོ་མཐོངོ་ལགོ་ཟནི་གྱི་ིར་སྤྲོདོ་དང་། འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོད་ཀར་མིགོ་མཐོོང་ལགོ་ཟིན་ཞིིགོ་

མེད་ན་ཡོང་། ཆེོས་སྤྱོི་དང་། ལྷགོ་པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་རྒྱུ་མཚེན་གྱིི་

ཐོགོོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོདོ། 
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དཔོརེ་ན། ཚེན་རགིོ་དང་། འིཕྲུལ་ཆེས་ཡོར་རྒྱས་ཇ་ིལྟར་ཕྱོནི་ན་

ཡོང་སམེས་ཀྱི་ིགོནས་ལུས་དང་། སམེས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོནི་

པོ་འིཕྲུལ་འིཁོར་གྱིིས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་བཤིད་ཐུབ་ཀྱིི་

མདེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་རྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་ོསའོི་ིསམེས་

ནང་ངསེ་པོ་རྙོདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང་། རྒྱུ་མཚེན་མཐོངོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་

ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེབྱུང་ན་དད་པོ་ད་ེཡོང་

སྤུས་དགོ་པོ་ོདང་། ཆེསོ་ད་ེཡོང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ེལྟར་མདེ་ན་ཧི་ལམ་རྨངོས་དད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཉེནེ་ཡོདོ། ཆེསོ་ཁ་ོ

རང་རྨོངས་དད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཅན་མིན་ན་ཡོང་། སོ་སོས་ཆེོས་

དེ་མ་ཤིེས། རྒྱུ་མཚེན་མ་མཐོོང་བའིི་དབང་གོིས་སྔར་གྱིི་ལུགོས་

སྲིལོ་ལྟ་བུར་འིགྱུར་ཉེནེ་ཡོདོ། ཕེ་མས་ཆེསོ་བྱེདེ་པོ་ལྟར་བུ་ཚེོས་

ཀྱིང་ལད་ཟླསོ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུར་བསྡེད་ན། དངེ་སང་དངསོ་པོ་ོཡོར་

རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་སྐབས་ར་ེཆེསོ་ལ་

ཐོ་ེཚེམོ་སྐྱ་ེབ་ད་ེལྟར་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

སྤྱོརི་བཏེང་ཤིསེ་ཡོནོ་སྣ་ཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོའི་ིསྐབས་

འིདིར། རང་ཉེིད་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ཤིེས་ཐུབ་པོ་དང་། 

ཆེོས་ཀྱིི་ར་ོམྱོོང་ཐུབ་པོ། འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་ཤིེས་པོ་གོཅིགོ་བྱུང་

ན་ཉེནེ་ཁ་གོང་ཡོང་མདེ་པོས་མ་ཚེད། ད་དུང་གོཅིགོ་ཕེན་གོཅིགོ་

གྲེགོོས་ལྟ་བུ་ཡོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཡོང་ངསོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཤིགིོ་བཤིད་
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ན། ངསོ་རང་ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་ས་ཁུལ་གོང་སར་ཕྱོནི་སྟབས། 

ས་གོནས་གོཅིགོ་ལ་ངོས་ཀྱིིས་ང་ོཤིེས་པོའིི་ཆེོས་པོ་གོཅིགོ་ཡོོད། 

ཁངོ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་པོ་མ་རདེ། ཁངོ་བགྲེསེ་སངོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ 

ང་གོཉེིས་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང་། ཁོང་གོིས་འིཁོར་ལོའི་ི

འིགྲེ་ོལམ་བཟ་ོརྒྱུ་འིད་ིཆེསོ་ལ་གོནདོ་ཚེབས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ འིཁརོ་

ལམ་བཟསོ་རྗེསེ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཁྲི་ཁྲི་ཟངི་ཟངི་མང་དུ་ཕྱོནི། མ་ི

ཡོང་ཕེར་ཚུར་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་མང་དུ་ཕྱོིན། གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་

མང་པོ་ོམཐོངོ་བའི་ིརྗེསེ་ལ་ཆེསོ་དད་ཇ་ེཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་

བཤིད་བྱུང་། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་པོ་ངོ་མ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་དང་། དངེ་དུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚེང་ཤིསེ་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ཁྱེེད་རང་ཚེང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས། ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་

རགོོས། བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལགོས། ཞིེས་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒོར་ཕེ་ོབྲང་དུ་བདོ་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་བཞུགོས་སྒོར་ཕེ་ོབྲང་དུ་བདོ་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་

བའི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་སོགོས་མཇལ་བཅར་བ་ཁགོ་བའི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་སོགོས་མཇལ་བཅར་བ་ཁགོ་

གོཅགིོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།གོཅགིོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིཆེ་ེམཐོངོ་དང་། བར་སྐབས་ཀྱིི་འིཁྲུགོ་

རྩིདོ།

ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིཁངོས་ནས་གྲྭ་སར་སློབོ་གོཉེརེ་དུ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁགོ་

གོཅིགོ་ཡོོད་པོ་གྲྭ་སར་སློེབས་རྗེེས་གོཉེམོ་ཆུང་ངང་དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་

པོ་ོབལྟ་རྒྱུ་དང༌། སྒྲིིགོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོཁུར་དགོོས། ད་ཕེན་གོདན་

ས་གོསུམ་གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་བོན་དང་བཅས་

པོའིི་འིདི་ཁུལ་དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་ལ་བོད་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་ཉེིས་སྟོང་ཡོས་

མས་ཤིིགོ་འིབྱེོར་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་མང་ཆེེ་བས་བརྩིོན་འིགྲུས་ཆེེན་

པོསོ་དཔོ་ེཆེ་བལྟས་ཏེ་ེཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཀྱིང་ཁངོ་ཚེ་ོ

ནང་བཞིནི་དགོནོ་པོའི་ིནང་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་

སྤྱོོད་ཐོད་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་གོནམ་གོཤིིས་ཚེ་གྲེང་

དང༌། འིཚེ་ོབའིི་ཐོད་བོད་དང་ཁྱེད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོས་འིཕྲོད་

བསྟནེ་ལ་ད་ོསྣང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཡོང་ཁྱེེད་ཚེོའིི་ཁོང་སྦིར་བོད་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་གོསར་པོར་ཞུགོས་ཟིན་

པོ་ཁགོ་གོཅིགོ་དང༌། ད་རེས་གོསར་དུ་ཞུགོས་མཁན་ཁགོ་ཅིགོ་

ཡོོད། སློོབ་གྲྭ་དེ་ནི་བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེོར་བའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚེོའིི་ཆེེད་དུ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེ་ཡོང་གླིོ་བུར་ཛ་དྲེགོ་ངང་

བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་ད་ལྟ་མཐུན་རྐྱེེན་དེ་ཙམ་འིཛོམས་

པོ་ོམདེ་ཁར། གྲེ་སྒྲིིགོ་གོ་ིལས་དནོ་ཐོོགོ་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲད་

ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཚེའོི་ིཁངོས་ནས་ཀྱིང་ཁ་ཤིས་

ཀྱིསི་སློབོ་གྲྭར་དུས་ཡུན་གོང་འིཚེམ་བསྡེད་རྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ཐོནོ་འིགྲེ་ོབ་

སགོོས་ཀྱིསི་ད་ལྟ་སློབོ་གྲྭ་ད་ེཚེད་ལངོས་འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་

མེད་ན་ཡོང༌། རིམ་པོས་ཟླ་རེ་བཞིིན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོོད། 

འིད་ིཕྱོགོོས་རང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་

ཐོོབ་པོའིི་དུས་འིདིར་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་དང་བརྩིོན་

འིགྲུས་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་ལ། དེ་བཞིིན་མཐུན་པོ་ོ

བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

བར་ལམ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཁ་ཤིས་ནས་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་གོངོ་འིཁྲུགོ་པོ་

བརྒྱབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེདགོ་ན་ིཧི་ཅང་བླ་ོཕེམ་

གྱིི་རང་བཞིིན་རེད། རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོར་བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅིགོ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིཛམ་

གླིིང་གོི་ཡུལ་ཁགོ་མང་པོོར་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁ་གྲེམ་ནས་
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ཡོོད་པོ་རྣམས་བསྡེོམས་ན་འིབུམ་གོཅིགོ་དང་ཁྲིི་གོཉེིས་གོསུམ་

ཞིགིོ་ཡོདོ། སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ལ་

འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ནས་ཡོིད་མཐུན་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོདོ། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེདུས་ཚེདོ་འིགྲེ་ོསྐབས་བདོ་མ་ིཞིསེ་བརྗེདོ་

དུས་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མགོ་ོགྲུང་པོའོི་ིཐོགོོ་

ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ལ་འིཛམ་གླིིང་ས་གོནས་གོང་

ས་ནས་ངོས་འིཛིན་གྱིིས་མཐོོང་དང་ལྟ་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། གོང་

སར་བདོ་པོར་བསྟདོ་བསྔགོས་དང་ཆེ་ེམཐོངོ་ཡོདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་

འིདིའིི་ནང་བོད་ནས་གོསར་དུ་ཡོོང་མཁན་ཚེོས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་

པོ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ད་

ཕེན་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོོད་ནའིང་དེང་སང་ཕྲན་བུ་

ལེགོས་སུ་ཕྱོིན་ཡོོད། ད་དུང་ཡོང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་འིཆེམ་པོོ་དང༌། 

སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་བརྩིནོ་འིགྲུས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

བར་ལམ་བོད་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དོན་གོཉེེར་གྱིི་སེམས་ཤུགོས་བྱེས་

ཏེ་ེཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ངསོ་དང་ཐུགོ་སྐབས་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་

པོོ་མེད་ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་ལ་འིགྲེོ་གོི་མིན་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ཁོང་ཚེོའིི་བལྟ་ཚུལ་ལ་སྦིར་སློོབ་གྲྭ་ཞིེས་པོ་འིདི་

མི་ཁ་མང་རུ་ཚེོགོས་དང༌། རེ་ས་ལྟོས་ས་མེད་མཁན་ཚེ་ོའིཕྲལ་

སེལ་སྡེོད་སའིི་རྩི་བར་བཙུགོས་པོ་ལས། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་
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བསྟི་གོནས་ལ་ཆེེད་དུ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་མི་འིདུགོ ང་

ཚེོས་རང་ཉེིད་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོོད་བཞིིན་དུ་མཐུན་རྐྱེེན་འིགྲེ་ོསོང་

མང་པོོ་བཏེང་སྟེ་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་བསྟི་གོནས་

འིདི་ལ། ཕྱོི་ནས་མཐོོང་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་ནི་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། 

མཐོངོ་ཚུལ་འིད་ིསལེ་ཆེདེ་གོཅགིོ་ནས་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་ཡོདོ་

པོའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ཐོོགོ་ཏུ་འིགོན་འིཁྲིི་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ལ། གོཉེིས་

ནས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་སློབོ་གྲྭར་སྡེདོ་རངི་གོཉེམོ་ཆུང་ངང་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོ་ིནང་གོང་དུ་ཡོནི་ཀྱིང་མཐོངོ་སློབེས་

པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་ཕྱོ་ིལ་སྐད་ཆེ་འིད་ིའིདྲེ་ལྷགོས་

དོན་མེད། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་སློོབ་གྲྭར་སྡེོད་རིང་ས་ོསོས་ཡོགོ་པོ་ོ

མ་བྱེས་པོར་སློོབ་གྲྭ་ནས་ཐོོན་རྗེེས་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཕྱོི་ལ་བཀྲེམ་གྱིི་ཡོོད། དེའིི་ངན་འིབྲས་ལ་བོད་ནས་

ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་དརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིམནི། འིགྲེ་ོས་ད་ེལས་མདེ་ན་

བོད་ལ་ལོགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོིན་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་

མ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་ས་གོནས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁན་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་

ལ་ཧུར་བརྩིནོ་དང༌། མཐུན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ཕྱོ་ིནང་ཀུན་

ལ་བདོ་མ་ིརྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པོ་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང༌། དྲེང་

བདནེ་བཅས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་མཐུན་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བོད་ལུང་པོར་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་བརྒྱུད་ནས་

ཡོདོ་པོའི་ིཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་རྣམས་ལ་རྨངོས་དད་དང༌། རྗེསེ་
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ལུས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བའིི་མིང་བཏེགོས་ནས་རྩི་མེད་བཟོས་

པོའིི་ངན་འིབྲས་ལ། བོད་ནང་བོད་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

བསམ་བླ་ོདང༌། རྣམ་འིགྱུར་བཟང་པོ་ོད་ེརིགོས་ཉེམས་ཆེགོ་ཤིནི་

ཏུ་ཆེནེ་བྱུང་ཡོདོ། 

ཁ༽ བཟང་སྤྱོདོ་རྒྱུན་འིཛནི་དང་། སྲིོགོ་ཉེནེ་གྱི་ིདཀའི་

སྡུགོ

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་གྱིར་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཉེསི་སངོ་རངི་གོཙ་ོ

བའོི་ིལས་ཀ་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ་ཅ་ེན། བདོ་མ་ིརགིོས་

ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་གོཞིིར་བཞིགོ་པོའིི་

བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་རང་གོཤིིས་བཟང་པོོ་དང༌། ཡོ་རབས། ངོ་

ཚེ་ཁྲིལེ་ཡོདོ་བཅས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤིསི་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་རྣམས་མ་

བརླགོས་པོར་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོར་

བརྩིསི་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་དང་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ། རྣམ་པོ་ད་ེན་ི

ཕེན་ཚུན་གོ་ོབརྡོ་སྤྲོད་པོའིམ། ཡོང་ན་ཕྱོའིི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོ

ཡོོད་ཀྱིང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོའིི་ང་ཚེོའིི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཁྱེད་ཆེོས་

ཡོནི། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོན་ིཡོ་རབས་དང༌། སྙིངི་རྗེ།ེ ཕེན་སམེས་བཅས་

མགིོ་གོ་ིམཐོངོ་ཡུལ་དུ་མདེ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་ནས་བྲསོ་

བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་བ་རདེ། ད་ཆེ་རང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོར་བརྟནེ་
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ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་ལ་

མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ཏེེ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་འིཇགོས་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁྱེེད་རང་ཚེོའིི་ནང་རྩི་བའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་

ཤུགོས་ཡོདོ་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་བདོ་ནང་ལས་ཀ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་མ་

སྒྱིིད་པོའིི་ངང་ནས་རྒྱ་གོར་ལ་ཕྱོིན་ན་རིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་བཟ་ོ

ལྟ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མི་ཡོོང་ངམ་བསམས་ནས་ཡོོང་མཁན་ཁ་ཤིས་

ཡོོད་སྲིིད། དེ་ཡོང་ཁྱེད་པོར་མི་འིདུགོ ད་ཕེན་བོད་ནང་སོ་སོའི་ི

འིདོད་པོ་ནང་བཞིིན་བྱེེད་དབང་མེད་པོར་དངངས་སྐྲགོ་འིགོོ་སྡེོད་

དགོོས་བྱུང་ཡོོད། ད་ཆེ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་ཏེེ་ང་ཚེ་ོ

བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིསི་ཐོབས་ཤིེས་ཡོོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོས་བྱེས་ནས་

བཟསོ་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིནང་ས་ོསསོ་གོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོ

དམ་འིཛནི་གྱིསི་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཇ་ིཙམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ཟང་ཟངི་བཟསོ་ན་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིགྲེགིོས། ད་ེ

རྩིསི་ཁྱེདེ་ཚེསོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ནང་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་བརྒལ་བ་

དངོས་གོནས་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ སེམས་ཤུགོས་དང་ལྷགོ་བསམ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ལུང་

པོའིི་བདགོ་པོ་ོབོད་ནང་པོའིི་བོད་མི་རྣམས་རེད། ང་ཚེ་ོའིདི་གོར་
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ཡོོད་པོ་རྣམས་དངོས་གོནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་ཏེེ་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་རང་དབང་གོི་འིཚེ་ོབ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོོད་

པོའིི་ཁར་སྲིོགོ་ལ་ཉེེན་ཁ་མེད། བོད་ནང་གོི་མི་མང་ཁྲིོད་ནས་ལ་ོ

སུམ་ཅུ་མན་ཆེད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཧི་ལམ་ས་ོས་ོསྐྱེས་པོའིི་ཉེིན་

མོ་ནས་བཟུང་རང་དབང་ཞིེས་པོ་འིདི་བརྗེོད་མི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་སམ། 

ཡོང་ན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོ་ནས་བཟུང་སོ་སོའི་ིརང་དབང་ཡོོངས་

སུ་བརླགོ་སྟེ་ཐོ་ན་སྲིོགོ་ལའིང་རང་དབང་མེད་པོར་སྐད་ཆེ་ཤིོད་

ཡོགོ་ཉེེས་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་ཡོགོ་ཉེེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་

རྣ་བར་མ་ཕྱོིན་ན་བཙོན་དུ་འིཇུགོ་པོ་དང༌། སྲིོགོ་ཆེད་གོཅོད་པོ་

ད་ེརགིོས་བྱེདེ་པོའི་ིདབང་ཆེ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོར་ཡོདོ། གོནས་བབ་

ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་འིད་ིཕྱོགོོས་ཚུར་ཡོངོ་མཁན་ཚེ་ོངསོ་རང་

རྩི་བ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། ད་ེལྟར་རྩི་ཆེརེ་བརྩིསི་པོ་བཞིནི་ཁྱེདེ་

རང་ཚེ་ོམང་ཆེེ་བ་སམེས་ཤུགོས་དང༌། ལྷགོ་བསམ་སྙིངི་སྟབོས་

ཡོདོ་པོ་དངསོ་གོནས་བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་འིསོ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ི

སྤུས་ཚེད་སྟནོ་ཐུབ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ར་ེཟུང་གོ་ིངསོ་

ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་གོི་འིདུགོ སྤྱོི་ཚེོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་ཡོིན་

ཀྱིང་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་གོཅིགོ་ལས་མེད་ཀྱིང་ཧི་ཅང་མངོན་

གོསལ་དོད་པོོ་ཡོོད། བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་ལྡན་པོ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་

ཡོོད་ཀྱིང་དེ་ཙམ་མངོན་གོསལ་དོད་པོ་ོཡོོང་གོི་མེད། དེར་བརྟེན་
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འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོོང་མཁན་ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོ༽ སྐད་ཡོགིོ་གོ་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགྲུབ་

འིབྲས། 

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཁགོ་གོཅགིོ་གོསི་བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་

གོ་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ང་རང་ཚེསོ་ས་ོསའོི་ིཆེསོ་

དང་རགིོ་གོཞུང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ། ད་ེསྔ་བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེེད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་མ་བྱུང་བ་ཚེོས་ད་ཆེ་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་

རྒྱུ་རྩི་དོན་གོལ་ཆེེ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེ་བཞིིན་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐད་ཡོིགོ་དེ་

ཡོང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བེད་སྤྱོོད་ཁྱེབ་གོདལ་ཆེེ་བའིི་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་ཡོིན། བཙན་བྱེོལ་དུ་སྡེོད་རིང་རྒྱ་གོར་ནང་

ལས་ཀ་བྱེདེ་སྐབས་དབྱེནི་ཡོགིོ་གོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་ལ། དངེ་

སང་བདོ་ནང་དབྱེནི་ཡོགིོ་གོང་འིཚེམ་ཤིསེ་ན་རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་

འིགོོ་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱི་ིཕེན་ཐོགོོས་ཤིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ལྷགོ་པོར་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྒོརེ་ལ་ལས་ཀ་

ཐོོབ་རྒྱུར་ཡོང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་

བྱུང་མཚེམས་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེ་རྒྱ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། དརེ་བརྟནེ་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐད་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོོང་ལ་ད་ོ



222
སྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཁྱེེད་ཚེོའིི་ནང་རྒྱ་ཡོིགོ་ཤིེས་མཁན་ཁགོ་གོཅིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་

གོིས་རྒྱ་ཡོིགོ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ང་ཚེོས་རྒྱ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་དབང་སྒྱུར་མཁན་ལ་དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤིེད་ཀྱིིས་ཁ་

གོཏེད་གོཅགོོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ཤིསེ་པོ་བྱེས་ནས་ཁ་གོཏེད་

གོཅགོོ་དགོསོ། ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་སྐབས་རྒྱ་མ་ིདང་འིདྲེསི་གོཤིབིས་

ཀྱིིས་ཁོང་ཚེོར་བསམ་བླ་ོགོང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཁོང་ཚེོའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཇ་ིའིདྲེ་ཡོནི་པོ། ང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོས་རྒྱ་ཡོགིོ་མ་

བརྗེདེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་རྒྱུར་མ་ཟད། ད་དུང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐུབ་ན་

ཡོགོ་པོ་ོརེད། གོལ་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ཀྱིང་མ་བརྗེེད་པོ་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་ཡོིན། རྒྱ་ཡོིགོ་ཡོགོ་པོ་ོཤིེས་མཁན་ཚེོས་གོཞིན་

ལ་ཕྲན་བུ་སློབོ་ཐུབ་ནའིང་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། དའེི་ིཐོད་ཇ་ིའིགོབ་བལྟས་

ཆེོགོ་གོི་རེད། རྒྱ་ཡོིགོ་རྩི་བ་ནས་མི་ཤིེས་མཁན་ཚེོས་གོསར་དུ་

བསློབ་རྒྱུར་དགོོས་པོ་ཡོོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། གོཞིི་རྐང་ས་ོསོའི་ི

འིདོད་པོ་རེད། དེ་མིན་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱེིམ་སྡེེ་སོགོས་ལ་འིགྲེོ་མཁན་

ཚེ་ོསློབོ་གྲྭ་ས་ོསརོ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོཡོདོ་ད་ེདགོ་དང་འིདྲེསེ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་

བརྟནེ་དཀའི་ངལ་མེད། 

ད་ེནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་ཡོངོ་སྟ་ེཕེར་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁགོ་གོཅགིོ་

ཡོོད་པོ་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོའིཕྲད་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། བོད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་
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བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་མི་མང་ཚེོ་ཡོིན་ལ། ཁྱེེད་རང་ཚེོ་

ཁངོ་ཚེའོི་ིསྐུ་ཚེབ་ལྟ་བུ་ཡོནི་ཅངི་། ཁ་སྔནོ་འིཕྲད་པོ་ཚེརོ་སྐབས་

དེར་བཤིད་ཡོོད་ལ། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོཡོང་བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཕེར་

ལོགོ འིདི་གོར་སྡེོད་རིང་རྒྱ་གོར་ནང་གོི་མཐོོང་ཐོོས་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་རང་གོ་ིང་ོཤིསེ་བླསོ་འིཁལེ་ལྟ་བ་གོཅགིོ་པོའི་ིམ་ིརྣམས་ལ་

གོསལ་པོོར་ཤིོད་དགོོས། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་བཙན་བྱེོལ་དུ་འིབྱེོར་

ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོཉེིས་རིང་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་གོཉེེར་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེར་བརྩིིས་ཏེེ་དེང་སྐབས་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

བཞིིན་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཉེིས་ཁྲིི་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་དང༌། མཐོོ་རིམ་

སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་ཐུབ་མདེ་ནའིང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཐོནོ་

པོ་ད་བར་ཁྲི་ིལྔ་དྲུགོ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེབཞིནི་དངེ་སྐབས་རྒྱ་གོར་དང༌། 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་མཐོ་ོརམི་གྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

མཁན་ཕེལ་ཆེརེ་སུམ་བརྒྱ་སྐརོ་ཡོདོ། བཙན་བྱེལོ་ནང་གོ་ིགོཞིནོ་

ནུ་མང་ཆེ་ེབ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཕྲན་བུ་ཡོདོ་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ཁགོ་

གོཅིགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ཙམ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད། དེ་དགོ་ནི་ང་

ཚེསོ་ཤིསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོལ་ཆེརེ་བརྩིསི་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡོནི། 

དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་ལ་ད་ལྟའིང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། ཡོིན་ནའིང་

དཀའི་ངལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་པོའིི་ནང་

གོདན་ས་གོསུམ་གྱིིས་གོཙོས་པོའིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་བོན་དང་
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བཅས་པོའི་ིབསྟ་ིགོནས་དགོནོ་སྡེ་ེཉེསི་བརྒྱ་སྐརོ་དང༌། གྲྭ་པོ་སྟངོ་

ཕྲགོ་དྲུགོ་བདུན་ཙམ་ཡོོད་པོ་བཅས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་གོནས་གོཞིི་

ཚུགོས་ཡོདོ། 

ང༽ མང་གོཙའོི་ིལམ་བཟང་དང་། རྩི་ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཟནི་

བྲསི། 

དེ་ནས་ལས་ཀ་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ། སྔོན་ཆེད་བོད་གོཞུང་དགོའི་

ལྡན་ཕེོ་བྲང་པོའིི་འིགྲེོ་ལུགོས་ཤིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་མང་གོཙོའིི་ལམ་

སྲིོལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་གོལ་ཆེེར་བརྩིིས་ཏེེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་

བཟུང་བཙན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་རིང་མང་གོཙོའིི་ལམ་སྲིོལ་གོང་ཐུབ་

ལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་དང༌། ད་ེཡོང་ཡོགིོ་ཆེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོཏེན་

འིབེབས་བྱེེད་ཐུབ་ན་ལམ་སྲིོལ་དེ་བརྟན་པོོ་དང༌། སྤུས་དགོ་

པོོ། ལས་ཀ་བྱེེད་བདེ་པོོ་བཅས་ཡོོང་རྒྱུ་རེད་བསམ་སྟེ་དྲུགོ་ཅུ་

རེ་གོཅིགོ་རེ་གོཉེིས་ནས་མ་འིངོས་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲིིམས་ཟིན་བྲིས་

བཀོད་དེ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོསུམ་ལོར་དངོས་སུ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་

པོ་རདེ། ཟནི་བྲསི་དའེི་ིནང་གོ་ིརྩི་དནོ་གོཅིགོ་ན་ིཕྱོནི་ཆེད་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དབང་ཆེ་ཚེོགོས་འིདུའིི་འིཐུས་མི་སུམ་ཆེ་གོཉེིས་

མང་མསོ་ཀྱིསི་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་སྐབས་ད་ེདུས་

ནས་བཀདོ་ཡོདོ། 
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མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ཇི་ལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན་

ཞི་ེན། གོངོ་གོསལ་རྩི་ཁྲིམིས་བཟསོ་ནས་ད་བར་ལ་ོསུམ་ཅུ་སྐརོ་

སོང་བ་ལྟར་ད་ཆེ་མང་གོཙོ་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་སྲིིད་གོཞུང་

ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཐོགོ་ཇེ་ཉེེར་སློེབས་ཡོོད། དེར་བརྟེན་སྔོན་མའིི་

རྩི་ཁྲིིམས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཀྱིིས་རྩི་ཁྲིིམས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་

དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་སྔ་ལོ་རྩི་ཁྲིིམས་བཟོ་བཅོས་ཚེོགོས་ཆུང་

ཆེེད་མངགོས་བཙུགོས་ཏེེ་ད་ལྟ་རྩི་ཁྲིིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པོ་

ཞིགིོ་བཟ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ཟླ་ཤིས་ནས་དའེི་ིསྙིངི་བསྡུས་ཤིགིོ་ཡོངོས་

བསྒྲིགོས་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན། ཡོིགོ་ཆེ་དེའིི་ནང་གོང་ཞིིགོ་འིཁོད་ཡོོད་

ཅེ་ན། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་པོོས་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་

དུས་ཚེོད་འིདི་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ནས་ང་རང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་

འིཛོམས་བྱུང་བའི་ིཉེིན་མ་ོང་ཚེོའིི་ལས་འིགོན་ཨོཾང་དང་པོ་ོགོནས་

སྐབས་འིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། བདོ་རྒྱ་ཁྱེབ་

ནས་འིཐུས་མ་ིབསྡུ་བསྐངོ་གོསི་འིསོ་བསྡུ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི། གོལ་ཏེ་ེ

ད་ེཡོང་སྟབས་བད་ེམ་བྱུང་ཚེ་ེངསོ་ནས་ཐོད་ཀར་སྲིདི་འིཛནི་ཞིགིོ་

བསྐ་ོགོཞིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཉེིན་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེར་ཡོོད་པོའིི་ཁྲིིམས་མཐུན་གྱིི་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་སྲིིད་འིཛིན་

དེར་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་རང་བཞིིན་གྱིིས་མཇུགོ་འིགྲེིལ་རྒྱུ། སྲིིད་འིཛིན་གྱིི་

ལས་འིགོན་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲིམིས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་མཁན་ཁྲིམིས་
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བཟ་ོལྷན་ཚེགོོས་ཀྱི་ིཚེགོོས་ཆེནེ་བསྡུ་བསྐངོ་གོ་ིལས་ཀ་བྱེས་ནས་

ལ་ོགོཉེསི་ནང་ཚུད་ཚེགོོས་ཆེནེ་འིཚེགོོ་རྒྱུ་དང༌། ཚེགོོས་ཆེནེ་དའེི་ི

ཐོོགོ་ནས་རྩི་ཁྲིིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་ནས་རྩི་ཁྲིིམས་

གོཞིིར་བཟུང་སྲིིད་གོཞུང་གོསར་པོ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བྱེེད་པོ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་མེད་པོར་འིགྲེོ་རྒྱུ། རྩི་

ཁྲིིམས་ཀྱིི་གོཏེན་འིབེབས་གོཞིིར་བཟུང་འིསོ་བསྡུའིི་ལམ་ནས་

ཐོོན་པོའིི་སྲིིད་གོཞུང་དེས་བོད་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་འིགོན་འིཁྱེེར་རྒྱུ་

བཅས་དནོ་སྙིིང་འིད་ིདགོ་འིཁལེ་ཡོདོ། 

ཅ༽ བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

ལས་རམི།

བར་བརྒལ་གྱི་ིདུས་ཚེདོ་དའེི་ིརངི་ད་ལྟ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཟརེ་

བའི་ིས་ཁུལ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཡུན་ནན་ཞིངི་ཆེནེ་དང༌། ཟ་ིཁྲིནོ། ཀན་

སུའུ། མཚེ་ོསྔོན་བཅས་བོད་ཀྱིི་ས་ཁོངས་ལ་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་

པོའིི་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་དང༌། ཁུལ་སོགོས་ཀྱིི་མིང་སྣ་ཚེོགོས་

བཏེགོས་པོའིི་ལས་ཁུངས་དེ་དགོ་སོ་སོར་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཚེན་པོ་དང༌། ནརོ་སྲིདི་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་སགོོས་པོའི་ི

ལས་རགིོས་ཁགོ་གོ་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིབདོ་མ་ིལས་བྱེདེ་

པོ་ཚེསོ་མུ་མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་དགོསོ་པོའིང་ཡོགིོ་ཆེའི་ིནང་
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གོསལ་པོ་ོཡོདོ། གོང་ལྟར་བདོ་རང་དབང་ཉེ་ིམ་ཤིར་ནས་གོཞིསི་

བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་རྗེེས་སུ་བོད་ནང་ལས་རིགོས་སྣ་

ཚེགོོས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་མཁན་བདོ་མ་ིལས་བྱེདེ་པོ་ཚེསོ་མུ་

མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་དགོསོ་པོ་རདེ། 

ཡོང་དུས་ཚེོད་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་ལས་འིགོན་འིཁུར་

འིདདོ་མདེ་པོ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་མདེ་པོ་ར་ེགོཉེསི་ཡོངོ་

སྲིིད་པོ་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རེད། དེ་མིན་ད་ལྟ་བོད་ཀྱིི་ས་

ཁུལ་ཁགོ་གོ་ིལས་བྱེདེ་པོ་མང་ཆེ་ེབ་ཕྱོ་ིཚུལ་དུ་རྒྱ་མའིི་ིཕེགོོས་ཟ་

གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ནང་དོན་བསམ་བློའི་ིནང་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། 

ཞིེན་ཁོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ དེའིི་

ཐོོགོ་ཁོང་ཚེོར་ལས་ཀའིི་ཉེམས་མྱོོང་དང་རྒྱུས་མངའི་གོང་འིཚེམ་

ཡོདོ་སྟབས་མུ་མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ ལས་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་མི་མང་གོིས་སྤྱོི་མོས་ཡོོད་པོ་

ཞིགིོ་ཡོནི་ན་མང་གོཙའོི་ིལམ་ནས་སྲིདི་གོཞུང་གོསར་པོ་འིསོ་བསྡུ་

བྱེེད་སྐབས་མང་ཚེོགོས་ཀྱིིས་འིསོ་འིདེམས་བྱེས་ནས་མུ་མཐུད་

ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། མ་ིམང་གོ་ིཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་ནས་

འིདོད་མསོ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་ན་སྐབས་དརེ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ང་

ཚེའོི་ིལས་ཀའི་ིགོ་ོརམི་སྒྲིགིོ་ལུགོས་འིད་ིདགོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་

ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་
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མང་ཚེགོོས་མདརོ་ན་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ཕེགོོས་བཟས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དང་བཅས་པོ་ཚེང་མས་སྤྱོི་དོན་ཐོོགོ་འིགོན་

ཆེནེ་པོ་ོའིཁྱེརེ་དགོསོ། བདོ་ནང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་དང་མ་ཡོངོ་ད་ེ

དགོ་ལ་རགོ་ལས་ཡོདོ། 

ཆེ༽ ཤི་ིབ་རླབས་ཆེེ་ཞིིང་། གོསནོ་པོ་གོཟ་ིབརྗེདི་ཆེ་ེབ། 

ད་ཕེན་ཚེང་མས་ཧི་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་སྐྱདེ་ཡོདོ་ཅངི༌། ཁྱེདེ་

རང་ཚེོའིི་ནང་བར་ལམ་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་ལ་རྔམ་སྟོན་ནང་

ཞུགོས་པོ་དང༌། དེས་རྐྱེེན་པོའིི་བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་པོའིི་མི་ཡོོད་

འིདུགོ་པོར་ངསོ་རང་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། དངསོ་གོནས་ས་ོསའོི་ི

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརང་དབང་དནོ་ལ་རང་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་གོསི་སྤྱོ་ིདནོ་

ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

སྐབས་ད་ེདགོ་ཏུ་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་ཉེསེ་བརྡུང་འིགོོ་དང༌། མ་ེམདའི་

བརྒྱབ་པོ། གྲེ་ིབཙུགོས་པོ་བཅས་བྱེས་ནས་བསད་པོ་དང༌། མ་ིམང་

པོ་ོཞིིགོ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚེབས་ཆེེ་བཟོས་ཡོོད། དེ་མིན་བཙོན་ཁང་

ནང་མནར་གོཅོད་འིགོོ་ལུས་པོ་ོགོཅོང་ཅན་བཟོས་པོ་ད་བར་བརྒྱ་

ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་བྱུང་ཡོོད། དེ་དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཤིི་མཁན་

རྣམས་ཤི་ིགོ་ོཆེདོ་པོ་དང༌། ན་མཁན་རྣམས་ཀྱིང་ན་གོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ཡོདོ། ཚེང་མ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཡོནི་སྟབས་མ་ིད་ེདགོ་གོ་ི
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མངི་དང༌། ཁྱེམི་ཚེང་བཅས་པོ་བདོ་ཀྱི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་

འིཁདོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོ་ད་ེན་ིཁྱེདེ་ཚེའོི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི། ད་

དུང་ལྷགོ་བསམ་མུ་མཐུད་རྒྱུའི་ིཐོབས་ལམ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་

ད་ེརང་ཡོནི་པོ་ལས། གྲེ་ིདང་མ་ེམདར་བརྟནེ་ནས་ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་

རྒྱུ་གོཏེན་ནས་མནི། ད་ཕེན་ཡོང་ཁྱེདེ་ཚེསོ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་

ལ་ཡོདི་ཆེསེ་ཀྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེལ་བསྟནེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོིན། དེ་དགོ་ཚེང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲེ་

ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི་བདོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི་བདོ་

ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་ཉེསི་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་ཉེསི་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དམར་པོའོི་ིདྲེགོ་ཤུགོས་དང་། མ་ིམང་གོ་ིཡོདི་ཆེསེ།

ང་ཚེ་ོའིདིར་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང་། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

བར་ལམ་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་ལ་འིགྱུར་བ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོགོི་

ཡོོད། མ་གོཞིི་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་རོབ་ཙམ་ཤིེས་གོསལ་རེད། སྔ་མ་ོ

ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོོ་ཞིེས་ཞིེད་སྣང་བྱེེད་ཡུལ་དུ་བརྩིི་བ་དང༌། རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་སུ་ལན་ཞིསེ་འིཛམ་གླིངི་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་ཞིིགོ་

ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་པོ་ད་ེད་ཆེ་རྩི་མདེ་དུ་སངོ་བ་རདེ། དསེ་རྟགོས་

གོང་ཞིགིོ་སྟནོ་གྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། དམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ཞིསེ་

ཧི་ཅང་བཙན་དབང་བྱེེད་པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་འིདི་རང་བཞིིན་མིའིི་

བློ་ལ་རན་གྱིི་མེད་པོ་བསྟན་པོ་དང༌། ལམ་ལུགོས་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་བསམས་ཀྱིང་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ་

པོར་ཕེམ་ཉེསེ་སུ་ཕྱོནི་པོར་བསྟན་ཡོདོ། ད་ེན་ིཕྱོའིི་ིདགྲེས་བཟསོ་

པོ་མ་ཡོནི་པོར། ནང་ཁུལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིཡོདི་ཆེསེ་བརླགོས་

པོ་དང་། ར་ེཐོགོ་ཆེད་ད་ེདམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ཀྱི་ིསྒྲིམོ་གོཞིགིོས་

ནས་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 
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དེང་སང་རྒྱ་མི་དང༌། ཝེི་ཏེི་ནམ། བྱེང་ཀ་ོརི་ཡོ། ཁྱུའུ་བྷོ་བཅས་

དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་བཞིི་ལས་དེ་མིན་གོཞིན་ཚེང་མ་འིགྱུར་བ་

ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་མཚེོན་ན་ཡོང༌། སྤྱོི་ལ་ོ 

༡༩༧༦ ནས་ ༨༦།༨༧ མཐོའི་ ༨༩ ལརོ་གོནམ་བད་ེསྒོ་ོམ་ོཆེའེི་ི

མདུན་ལ་མི་གོསོད་ཁྲིགོ་སྦྱོོར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོོད། 

དེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་ཚེོས་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་

བརླགོས་པོ་དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་ལ་མི་དགོའི་བ་ཡོོད་པོ་གོསལ་

པོ་ོརེད། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནི་དམགོ་ཤུགོས་ཁ་ོནར་བརྟེན་

ནས་གོནས་པོ་ལས། མ་ིམང་གོ་ིསྤྱོ་ིམསོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ལུང་པོར་

ཡོར་རྒྱས་གོདེང་འིཁེལ་བ་བྱུང་བའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞུང་གོནས་པོ་

ཞིགིོ་མ་རདེ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བལྟས་ན། དྲེགོ་ཤུགོས་

ཀྱིསི་དབང་ཆེ་འིཛནི་པོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་སྔ་ཕྱོ་ིཙམ་ལས་

འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ད་ེན་ིཆེསོ་ཉེདི་ཡོནི། 

རྒྱ་མིའིི་དམགོ་སྒོར་ཁགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། དམགོ་མི་ཡོོངས་

རྫོོགོས་བསམ་བློ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོོད་བཟོ་མི་འིདུགོ དཔོེར་ན། ཉེེ་

ཆེར་ངོས་རང་ཨོཾ་མི་རི་ཀར་འིགྲེོ་སྐབས་བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ནས་

བྲསོ་བྱེལོ་ཡོངོ་བའི་ིརྒྱ་མ་ིཞིིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ཁ་ོཔོའི་ིང་ོཤིསེ་

རྒྱ་མིའིི་མཐོ་ོརིམ་དམགོ་དཔོོན་ཞིིགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སློེབས་པོ་དེ་དང་

ཁ་པོར་བརྒྱུད་སྐད་ཆེ་ཤིོད་རེས་བྱེེད་སྐབས་དམགོ་དཔོོན་དེས་
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བརྗེོད་དོན། གོནམ་བདེ་སྒོ་ོམ་ོཆེེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བའིི་སྐབས་

ལ་ང་ཚེོའིི་དམགོ་དཔོོན་ཁགོ་གོཅིགོ་གོིས་ད་རེས་ཀྱིི་གོོ་སྐབས་

འིདི་བཟུང་ནས་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་

དང༌། ཡོང་དམགོ་དཔོོན་ཁགོ་གོཅིགོ་གོིས་ད་ལན་ཐོེངས་གོཅགིོ་

འིཐོནེ་ཙམ་བྱེས་ན་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ལུགོས་བཤིད་

པོ་རྒྱ་མི་དེས་ངོས་ལ་བརྗེོད་བྱུང༌། གོང་ལྟར་དམགོ་མིའིི་ནང་ལ་

ཡོང་བསམ་བླ་ོའིདྲེ་མནི་འིཁརོ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེསྔནོ་རྒྱ་མའིི་ིདཔོ་ེབལྟ་

ས་དང༌། བླ་ོགོཏེད་བཅོལ་ས་ཨུ་རུ་སུ་ཡོིན་པོ་དང༌། སི་ཏཱ་ལིན་

སོགོས་བསྟོད་བསྔགོས་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་ཡུལ་དེ་དགོ་གོིས་འིཛམ་

གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་རང་མདོགོ་ཆེ་ཚེང་བསྟན་ཟིན་པོར་བརྟེན། ད་

ཆེ་མི་བསམ་བློ་ཡོོད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་ཐུབ་

ཐོབས་མེད་པོ། དེང་སང་རྒྱ་མིས་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་བྱེས་ཏེེ་

དྲེགོ་ཤུགོས་ཁ་ོནར་བརྟནེ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིབསམ་པོར་

བོད་མི་རྣམས་ལ་ཁོང་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་དང༌། མདུན་ལམ་

བསྟན་ཡོདོ་བསམ་གྱི་ིཡོོད་ཀྱིང༌། བདོ་མ་ིསྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིསྨོསོ་ཅ།ི 

མཐོ་ོརམི་ཏེང་མའིི་ིནང་ལ་ཡོདོ་པོ་མང་ཆེ་ེབས་རྒྱ་མརི་རྩི་བ་ནས་

མ་ིདགོའི་བར་ཞི་ེལགོོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་དུས། མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་

དྲེགོ་རྩུབ་ཁ་ོན་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས། གོཞིན་གྱི་ིཐོབས་ཤིསེ་མདེ་པོ་ལྟ་བུར་

བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིནང་ནས་ཀྱིང་དམར་པོོའི་ིགོཞུང་སྦུགོ་སྲུབ་

དགོ་པོ་ོའིད་ིརངི་མནི་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་ཅསེ་ཤིདོ་མཁན་ཡོདོ། 
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ཁ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཁྱེོགོ་བཤིད་དང་། ཞིངི་བྲན་བྱེམས་

པོ།

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོདོ། འིགྱུར་བ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་སྔར་

དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་ནང་མི་རབས་

བརྗེ་ེའིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། བདོ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་བདེན་དོན་རྩིོད་རྒྱུའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོ་མུ་

མཐུད་གོནས་ཡོོད་པོར་བརྟེན། བར་ལམ་ལོ་ཤིས་ནང་དངོས་

དང་བརྒྱུད་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་བའི་ིརྣམ་འིགྱུར་གོསལ་

པོ་ོབསྟན་ཡོདོ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་བདོ་པོའི་ིབདནེ་

མཐོའི་ཇེ་གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། ལ་ོཁ་

ཤིས་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་

འིཛོམས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོབློ་

བདེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚེང་མས་ད་བར་

སམེས་ཤུགོས་བཅངས་ཏེ་ེཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོདོ། ད་དུང་ཡོང་སམེས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

བདོ་མ་ིའིགོའི་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང༌། རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་ལགོོ་པོའི་ི

ཉེིན་མ་ོང་ཚེོའིི་དོན་དགོ་ཚེང་མ་བསྒྲུབས་པོ་རེད་བསམ་གྱིི་ཡོོད་
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ཀྱིང༌། རྒྱ་མི་བོད་ནས་ལོགོ་སྟེ་རང་ཡུལ་རང་མིས་འིཛིན་སྐྱོང་

བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་ཤིར་བའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚེ་ོལས་འིགོན་ཆེེ་རུ་

ཕྱོནི་ཡོདོ། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་གོ་ིལས་རིགོས་ཚེང་མའི་ི

འིགོན་བོད་མི་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་ལྟ་ནས་

ལགོ་རྩིལ་དང༌། ཤིསེ་ཡོནོ་གོང་ཅརི་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་

ཡོགོ་པོ་ོབསགོས་ནས་འིགོན་ཚེང་མ་ས་ོསསོ་འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་བླ་ོཕེམ་པོ་ཞིིགོ་ལ། ལྷ་སས་མཚེནོ་

པོའིི་གྲེོང་ཁྱེེར་ཆེེ་ཁགོ་ཚེོའིི་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཁགོ་གོཅིགོ་ཆེང་

རགོ་ལ་མགོ་ོའིཁརོ་ནས་ཉེ་ིམ་གོང་འིཁྱེལོ་དུ་བསྡེད་ད།ེ སློབོ་སྦྱོངོ་

འིཐུས་ཤིརོ་གོཏེངོ་བ་དང༌། ལས་ཀའི་ིགོ་ོསྐབས་ཀྱིང་དམ་འིཛནི་

བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་

ཤིནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརདེ། 

གོང་ལྟར་སོ་སོར་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་ལུང་པོའིི་

འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། ཤིསེ་ཡོནོ། འིཕྲདོ་བསྟནེ་སགོོས་ལས་རགིོས་

གོང་ཅིའིི་འིགོན་ང་རང་ཚེོས་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ད་ེལྟར་བྱེདེ་པོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་ཡོདོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིའིགྲེགིོས་

པོར་ཤིསེ་ཡོནོ་དང་ཉེམས་མྱོངོ་ཟུང་འིབྲལེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི་པོས། 

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་

པོའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ལྷ་ས་ཁུལ་དང༌། གྲེངོ་ཁྱེརེ་ཆེ་ེཁགོ་
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ཚེའོི་ིནང་གོ་ིམ་ིཚེ་ོགོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་མཐོངོ་དང་རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་

ཡོོད། གྲེོང་གོསེབ་དང༌། འིབྲོགོ་པོའིི་ས་ཁུལ་ཁགོ་ནང་དེ་ལྟར་

མདེ་པོའི་ིདབང་གོ་ིབསམ་བླ་ོའིཁརོ་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། བསམ་བླའོི་ི

ཤིསེ་ཚེད་མ་ིའིདང་བའི་ིསྐྱནོ་ཡོདོ། གྲེངོ་གོསབེ་ཁགོ་ནས་ལྷ་སར་

ཚུར་ཡོངོ་མཁན་དང༌། ཡོང་གྲེངོ་གོསབེ་ཁགོ་ལ་ཕེར་འིགྲེ་ོམཁན་

ཚེསོ་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་དང༌། 

སྔར་རྒྱ་མ་ིམ་སློབེས་གོངོ་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ། རྒྱ་མ་ིསློབེས་ནས་

གོང་བྱུང་བ། དཔོརེ་ན། ཞིངི་བྲན་བྱེམས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྟ་བུ། རྒྱ་

མསི་འིཁྱེོགོ་བཤིད་བྱེས་པོ་ད་ེརིགོས་མང་ཚེོགོས་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་

དོན་གྲེོང་གོསེབ་ལུང་ཁུགོ་ནང་གོི་མི་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

གོ༽ མང་གོཙརོ་ཤིཪ་བསྐྱདོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིརྫུན་

རྐུབ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེའོི་ིབཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལམ་ལུགོས་མང་

གོཙའོི་ིཐོགོོ་སྐྱདོ་རྒྱུར་ང་ཚེསོ་འིབད་བརྩིནོ་རམི་པོར་བྱེས་པོ་དང༌། 

སྔ་ལ་ོཡོང་ང་ཚེསོ་སྒྱུར་བཅསོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བཏེང་བ་ཡོནི། 

གོང་ལྟར་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལུགོས་བརྟན་པོ་ོདང༌། གོདངེ་འིཁལེ་བ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་ལ། ཡོགིོ་ཆེ་དང་འིབྲལེ་ནས་མང་གོཙའོི་ིསྒྲིགིོ་
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འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་སྐརོ་བཅའི་ཁྲིམིས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བཟསོ་

ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛམོས་བྱུང་རྗེསེ་

ཀྱིང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་གོཏེན་འིཁལེ་བ་ཡོནི། 

འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡོངོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ་པོ་ལྟར། ང་ཚེ་ོབདོ་

མ་ིརྣམས་ཀྱིང་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པོའི་ིམང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུ་ལས། སྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱར་ལོགོ་བྱུང་ན་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་མཁན་མ་ིགོཅགིོ་མདེ། མང་གོཙའོི་ིང་ོབ་ོགོསལ་པོ་ོཤིསེ་

ཀྱིི་ཡོོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་མི་ཚེོས་མང་གོཙ་ོགོསོལ་རས་

གོནང་བྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

རྒྱ་མི་ཚེོས་བོད་པོ་མགོ་ོསྐོར་གོཏེོང་བའིི་དོན་དུ། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་

ཕྱོི་ལ་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་བ་འིདི་བོད་ཀྱིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་

བསྐྱར་གོསོ་བྱེ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་རེད་ཅེས་ཧིམ་རྫུན་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དཔོེར་ན། ༡༩༨༧ ལོར་ལྷ་སར་བོད་མིས་ཁྲིོམ་སྐོར་བྱེེད་

པོའི་ིསྐབས་ལ། ཀྲེའི་ོཙ་ེདབྱེང་གོསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཚེགོས་པོར་འིགོདོ་

མཁན་ལ། ད་རེས་ལྷ་སའིི་ཟིང་འིཁྲུགོ་དེར་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་ར་ོ

ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་

མཐོོ་རིམ་དཔོོན་རིགོས་ཀྱིིས་མགོོ་མ་འིཚེོས་པོའིི་སྐད་ཆེ་དེ་འིདྲེ་

བཤིད་པོ་ན་ིརང་ཉེདི་རྫུན་མ་ཆེགོས་རྒྱུ་ལས། གོཞིན་ཕེན་ཐོགོོས་

གོང་ཡོང་ཡོོང་རྒྱུ་མདེ། 
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ང་ཚེསོ་ད་ཕེན་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་འིད་ིརང་དབང་མང་གོཙའོི་ིལམ་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱིསི་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེས་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཚེང་མས་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། དཔོརེ་ན། 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ། ངོས་ནས་བོད་

གོཞུང་གོི་འིགོོ་འིཁྲིིད་བྱེ་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་ཐོགོ་བཅད་དེ་འིཛམ་གླིིང་

ཡོོངས་གྲེགོས་ཀྱིིས་བཤིད་ཡོོད། དེ་གོོང་རྒྱ་གོར་གྱིི་སློོབ་དཔོོན་

གྷན་དྷིས་རྒྱ་གོར་གྱིི་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་གོནང་སྐབས་འིགོན་

རྐང་བཞིསེ་པོ་དང༌། རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་སུ་གོཞུང་གོ་ི

འིགོོ་ཁྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་མ་བཞིེས་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་དེའིི་རྗེེས་སུ་ངོས་རང་འིགྲེོ་གོི་ཡོིན་ཞིེས་ཡོོངས་གྲེགོས་ཀྱིིས་

བཤིད་ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིརྒྱ་མི་ཚེསོ་ཤིསེ་ཀྱིི་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཁ་ོ

པོོ་ཚེ་ོའུ་ཐུགོ་དུས་ཧིམ་རྫུན་མཚེམས་ཚེོད་མེད་པོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོརེ་ན། ལ་ོདརེ་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་ནས་མ་ིབསད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཉེནི་

ཁ་ཤིས་རངི་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་མདེ་ཅསེ་བཤིད་པོ་དང༌། ད་ེཁུངས་མ་

འིཁྱེལོ་བའི་ིདུས་ལ་མ་ེམདའི་གོནམ་ལ་བརྒྱབ་པོ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་

ཡོོད། མདེའུས་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་མིའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་

མའིི་ིརྣ་བར་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིསྐད་ཆེ་བཤིད་ཡོདོ། 

ད་ེརྗེསེ་པོ་ེཅངི་གོནམ་བད་ེསྒོ་ོམའོི་ིམདུན་དུ་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཡོང་དེ་ལྟར་རེད། གོཟུགོས་མཐོོང་བརྙོན་འིཕྲིན་ནང་འིཛམ་གླིིང་
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ཡོངོས་ཀྱིསི་མཐོངོ་བཞིནི་དུ། མ་ིབསད་མདེ་ཅསེ་ཧིམ་པོ་བཤིད་

ཡོདོ། ད་ེན་ིདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཧིམ་པོ་དང༌། ས་ོསོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་

སོ་སོས་ཞུས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ལགོ་པོར་མེ་མདའི་ཡོོད་རིང་ངོ་ཚེ་

ཁྲིལེ་མདེ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ན་ིཧི་ཅང་ཐོབས་

སྡུགོ་རདེ། 

ང༽ མང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་དང་། བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་

གོཞུང་།

མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚེ་ོརང་དབང་མང་གོཙ་ོགོཙང་མའི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོ

སྟངས་སྐརོ་རངི་མནི་ཡོགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་ཐོནོ་རྒྱུ་ཡོནི། ཡོགིོ་ཆེ་དའེི་ིནང་

ལ། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་རང་དབང་ཐོབོ་སྟ་ེགོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛམོས་

བྱུང་མཚེམས་ངསོ་ནས་བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོསར་པོ་ཞིགིོ་

འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོདོ་

པོའིི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དབང་ཆེ་རྣམས་སྲིིད་གོཞུང་དེར་རྩིིས་

སྤྲོདོ་བྱེ་རྒྱུ། བར་བརྒལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་ིགོཞུང་གོསར་པོ་དསེ་བདོ་

ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིས་ཁུལ་ཡོངོས་ནས་མ་ིམང་གོ་ིའིཐུས་མ་ིབསྡུ་

བསྐངོ་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོགོཉེསི་ཀྱི་ིནང་ཚུད་ལ་བདོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་འིཐུས་མའིི་ི

ཚེགོོས་ཆེནེ་ཞིགིོ་འིཚེགོོས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིམང་གོ་ིཚེགོོས་

ཆེེན་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་མང་གོཙོའིི་རྩི་ཁྲིིམས་
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གོཏེན་འིབབེས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། རྩི་ཁྲིམིས་ད་ེགོཞིརི་བཟུང་སྲིདི་གོཞུང་

གོསར་པོ་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། སྲིིད་གོཞུང་གོསར་པོའིི་ལས་

བྱེེད་ཡོོངས་རྫོོགོས་བཀོད་སྒྲིིགོ་མ་ཟིན་བར། ད་ལྟ་བོད་ཆེོལ་ཁ་

གོསུམ་གྱིི་ཁྱེོན་དུ་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ལས་རིགོས་ཁགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་

རྣམས་ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་དགོསོ། 

ཡོང་མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་རྒྱ་མའིི་ིརྒྱུགོ་ཁྱེ་ིབྱེདེ་མཁན་ར་ེཟུང་ཡོདོ་སྲིདི་

པོ་དེ་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་ཐོ་དད་ཡོིན། ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་ཕེོགོས་ཟན་

བདོ་མ་ིབརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུའི་ིསམེས་ནང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིལྟ་བ་བརྟན་པོ་ོདང༌། མཁྲིགེོས་པོ་ོཡོདོ་པོ་ངསོ་ནས་གོསལ་པོ་ོ

ཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། བར་ལམ་ལྷ་སའི་ིརྒྱ་ཡོིགོ་ཚེགོས་པོར་

ཞིིགོ་ནང༌། བོད་རིགོས་ཏེང་མིའིི་ནང་ཆེོས་དད་ཡོོད་མཁན་མང་

པོ་ོཡོོད་ལུགོས་འིཁོད་པོ། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གོསར་འིགྱུར་ནང་ཤིོད་ཀྱིི་

འིདུགོ བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་

བཅུ་གོོ་དགུ་བོད་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་དཀར་གོཙང་དུ་གོནས་ཡོོད། 

སྙིིང་རྗེེ། ལས་བྱེེད་པོ་ཁ་ཤིས་རྒྱ་མིའིི་དབང་ཤུགོས་ལ་འིགྱུར་བ་

ཕྱོིན་ན། ཁོང་ཚེོའིི་མ་འིངོས་མདུན་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་སྙིམ་ནས་

བློ་གོཡོེང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་འིདུགོ བློ་གོཡོེང་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་དགོོས་

དོན་མེད། རང་ཉེིད་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 
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བོད་མི་རིགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། མུ་མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱེེར་རྒྱུར་རྗེེས་སུ་ཡོི་

རངས་དང༌། དགོའི་བསུ་བྱེ་རྒྱུ་ལས་མེད། ཞིིབ་པོ་ཡོིགོ་ཆེ་ཐོོན་

ཡོངོ་གོ་ིརདེ། འིད་ིརྣམས་ཁྱེེད་རང་ཚེསོ་སེམས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས། 

ཕེར་སློེབས་པོ་དང་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིགོས་བློས་འིཁེལ་བ་ཚེོར་

བཤིད་ན་འིགྲེིགོས། 

ཅ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚེམས་དང་། ཤི་ཚེའི་ིརོགོས་

རམ།

ཁ་སྔོན་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིན་བློན་ལྡི་ལིར་འིབྱེོར་དུས་བོད་མི་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོིས་ངོ་རྒོལ་བྱེས་ཡོོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གོར་སྐོར་བྱེ་བས་

བོད་པོ་གོང་འིཚེམ་འིཛིན་བཟུང་བྱེས་ཡོོད་ཅིང༌། དེ་དུས་བོད་

མིའིི་ནང་རྒྱ་གོར་ལ་མཐོོང་ཕྱོོགོས་དང་བླ་ོཕེམ་གྱིིས་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་ཡོདོ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ང་ཚེསོ་ལྟ་སྟངས་འིད།ི གོནས་ཚུལ་

ཡོོངས་རྫོགོོས་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་ཏེེ་ལྟ་དགོོས་པོ་ལས། རྐྱེེན་

ཅགིོ་གོསི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ནས་ལམ་སངེ་རྒྱ་གོཞུང་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་

བརླགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་ལས་

བྱེེད་པོ་ཁགོ་གོཅིགོ་བློ་ཁོགོ་ཆུང་དྲེགོས་ཏེེ་རྒྱ་མིར་ཧི་ཅང་ཟོན་

དང༌། བསྟུན་མཁས་བྱེེད་དྲེགོས་པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། རྩི་
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བའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་བསམ་བློ་ཡོོད་མཁན་ཚེང་མས། དེ་སྔ་བོད་

རང་བཙན་ལྡན་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ། རྒྱ་

གོར་བྱེང་རྒྱུད་རྣམས་ཞི་ིབདའེི་ིས་ཁུལ་དུ་གོནས་པོ་དང༌། ད་ེནས་

རིམ་བཞིིན་བོད་རྒྱ་མིས་བཙན་ཟོས་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་ལ། རྒྱ་གོར་

གྱིི་བྱེང་རྒྱུད་ས་ཁུལ་རྣམས་ཧི་ཅང་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ལ་གྱིར་བ་

ཚེང་མས་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སྔར་ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་ནས་བདོ་དང་རྒྱ་གོར་གོཉེསི་

ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིཡོང་རྒྱུ་མཚེན་གོཅགིོ་

ཡོིན། གོཉེིས་ནས་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ཀྱིི་

ལུང་པོ་འིད་ིརྒྱ་གོར་ལ་ཧི་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་པོར་

བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་གོཅགིོ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་

རྣམས་ལ་ལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྲི་ིཕྲགོ་འིགོའི་

ཤིས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་འིགོན་འིཁྱེརེ་ཏེ་ེའིགྲེ་ོསངོ་

ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེན་ིཧི་ཅང་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ད་

ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཉེསི་ལྷགོ་ཙམ་སངོ་ཡོང༌། རྒྱ་གོར་ནང་བདོ་

མ་ིབཙན་བྱེལོ་རྣམས་བདོ་མའིི་ིརྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བར་བསྡེད་ཐུབ་པོ་

འིདི་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། རོགོས་རམ་གོནང་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནི་ཐོོགོ་མཐོའི་བར་

གོསུམ་དུ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཤི་ཚེ་བྱེེད་
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དགོོས་དོན་ཡོང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཁེ་

ཕེན་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། བླ་ོགོཡོངེ་བྱེདེ་དགོོས་དནོ་མདེ། ཚེང་

མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁ་ཤིས་ལོ་གོསར་ལ་འིདི་གོར་སྡེོད་

ཀྱི་ིཡོདོ་ལས་ཆེ།ེ ལ་ོགོསར་རྗེསེ་སྨོནོ་ལམ་དང་བཀའི་ཆེསོ་ཡོདོ། 

སྨོོན་ལམ་མཇལ། བཀའི་ཆེོས་ཚེར་བ་དང་ལོགོ་ཕྱོིན་ན་གོནམ་

གོཤིསི་དྲེདོ་སློབེས་ཀྱི་ིརདེ། དའེི་ིབར་གོནས་སྐརོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་

ཡོོད་ན་ཕེར་ཚུར་ཕྱོིན། ལ་ོགོསར་སྐབས་འིདིར་འིཛོམས། ཡོང་

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཁ་ཤིས་མགྱིགོོས་པོ་ོལགོོ་དགོསོ་མཁན་ཡོདོ་ན་ཕྱོནི་

ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཆེབིས་སྒྱུར་དང་། མའི་ོཡོ་ིསྐད་ཆེ།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེ་ིདང༌། བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་

ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོཐུགོ་པོར་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོདགོའི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། ངསོ་

རང་ཡོང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་མང་རྣམས་དད་པོ་

དམ་ཚེིགོ་ཧི་ལས་པོ་རདེ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ་བརྟན་པོོར་ཟིན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཕྱོེད་ཀ་རྒྱ་མིས་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་

རེད། རྒྱ་མིས་བྱེམས་པོ་ོབྱེས་ཡོོད་ན་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

འིད་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཨོཾ་ེཡོངོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་ཚེད་མདེ་

པོའི་ིསྡུགོ་པོ་ོབཏེང༌། བདོ་མ་ིརིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོར་

དམའི་འིབབེས་དང༌། མཐོངོ་ཆུང་བྱེས་པོར་བརྟནེ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་

ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་དང༌། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་ཐོབས་མདེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ལརོ་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ནས་འིགོ་ོཚུགོས་ཏེ་ེལྔ་བཅུ་ཐོམ་
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པོའིི་ལོར་བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོཞུང་གོི་འིཛིན་སྐྱོང་ས་

ཁོངས་ལ་རྒྱ་དམར་གོཞིི་ནས་འིཛུལ་བ་རེད། ལྔ་བཅུ་ང་གོཅིགོ་

ལརོ་གྲེསོ་མཐུན་དནོ་ཚེན་ ༡༧ ཟརེ་བ་ཞིགིོ་བཞིགོ་པོ་རདེ། སྐབས་

དརེ་ངསོ་རང་གྲེ་ོམརོ་བསྡེད་ཡོདོ། གྲེསོ་མཐུན་ནང་རྒྱ་མསི་བདོ་

ས་གོནས་སྲིདི་གོཞུང་ཟརེ་བ་མུ་མཐུད་གོནས་ཆེགོོ་པོ་ལྟ་བུ་བཀདོ་

ཡོོད་སྟབས་དེ་ལ་རེ་བ་བྱེས་ནས་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་བསྡེད་པོ་རེད། 

ལྔ་བཅུ་ང་བཞིིའིི་ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ང་ལྔའིི་

ལ་ོསྟོད་བར་རྒྱ་ནགོ་ལ་བསྡེད་པོ་ཡོནི། ད་ེདུས་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་

ང་ོའིཛུམ་ཤིགིོ་ཤིགིོ་བསྟན་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

ཨོཾའུ་ཙམ་མི་ཡོོང་ངམ་བསམས་ནས་རེ་བ་བྱེས། པོེ་ཅིང་དུ་མའི་ོ

ཙ་ེཏུང་དང༌། ད་ེམ་ིདཔོནོ་རིགོས་མང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། 

གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་མའི་ོཙེ་ཏུང་མཇལ་འིཕྲད་སྐབས་སུ་ཁོང་ཧི་ལས་

པོའི་ིསྐད་ཆེ་བཤིད་མཁས་པོ་ོའིདུགོ དཔོརེ་ན། སྐབས་དརེ་བདོ་

རྗེསེ་ལུས་རདེ། བདོ་ལ་ལྟསོ་ན་རྒྱ་མ་ིརགིོས་སྔནོ་ཐོནོ་ཡོར་རྒྱས་

གོང་འིཚེམ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིརགིོས་ཀྱིསི་བདོ་

རིགོས་ཀྱིིས་མཚེོན་པོའིི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་གོཞིན་ཚེོར་རོགོས་

རམ་བྱེེད་རྒྱུ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་རེད། བབ་འིསོ་ཡོོད་པོར་བརྟེན་

བདོ་ལ་རགོོས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རྒྱ་མ་ིད་ེདགོ་བདོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་

རདེ། ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིརྗེསེ་ལ་བདོ་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། བདོ་
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ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་དེར་རྒྱ་མི་ཚེང་མར་

འིཐོནེ་གྱི་ིརདེ། ད་ེནས་བདོ་ལ་རྒྱ་མ་ིསྡེདོ་དགོསོ་དནོ་མེད། ལ་ོཉེ་ི

ཤུའི་ིརྗེསེ་བདོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིམཚེམས་ལ་བདོ་པོས་རྒྱ་མརི་

ཚུར་རོགོས་རམ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ད་ེའིདྲེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེནས་ཉེནི་ཞིགིོ་ཅགོོ་ཙ་ེརངི་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲིགིོ་པོའི་ིཕེར་ཕྱོགོོས་སུ་མའི་ོ

ཙ་ེཏུང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་དཔོནོ་རགིོས་འིགོའི་ཤིས་གྲེལ་གོཅགིོ་དང༌། 

ཚུར་ཕྱོགོོས་སུ་ངསོ་དང༌། བཀའི་བླནོ་ཚེ།ོ ཡོངོས་འིཛནི་རྣམ་པོ་

གོཉེསི་བཅས་ང་ཚེ་ོགྲེལ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་མཇལ་འིཕྲད་བྱེདེ་

སྐབས་དམགོ་དཔོནོ་ཀྲེང་གོ་ོཧྭ་དང༌། དམགོ་དཔོནོ་གོཞིན་གོཅགིོ་

འིདུགོ མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་དམགོ་དཔོོན་གོཉེིས་པོོར་མཛུབ་མོ་

བཙུགོས་ཏེ་ེདམགོ་དཔོནོ་གོཉེསི་པོ་འིད་ིབདོ་ལ་གོཏེངོ་དནོ་ཏཱ་ལའི་ི

བླ་མ་ཁྱེདེ་རང་ལ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱེདེ་རང་གོ་ིལས་དནོ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་བཏེང་བ་རདེ། གོལ་སྲིདི་དམགོ་དཔོནོ་ཁངོ་ཚེའོི་ི

གྲེས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་རང་གོི་འིདོད་པོ་དང་མི་མཐུན་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ་ན། ལམ་སངེ་ང་ལ་ལབ་ཤིགོོ ངས་ལམ་སངེ་འིཐོནེ་གྱི་ིཡོནི་

ཞིསེ་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ 

ཁ༽ གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོནོ་ལྷན་ཁང་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབཙན་

འིཛུལ།
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ཡོང༌། མའི་ོཙེ་ཏུང་དང༌། ངོས་རང་གོཅིགོ་པུ་མཇལ་འིཕྲད་ཀྱིི་

སྐབས་ཤིིགོ་ལ། གྲེསོ་མཐུན་དོན་ཚེན་བཅུ་བདུན་ནང་ལ་བདོ་དུ་

དམགོ་སྲིདི་ཨུ་ཡོནོ་ལྷན་ཁང་འིཛུགོས་རྒྱུ་བཀདོ་ཡོདོ་པོ་ད་ཆེ་བདོ་

ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་ལྡགོོ་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོས་དམགོ་སྲིདི་ཨུ་ཡོནོ་ལྷན་

ཁང་འིཛུགོས་མ་ིདགོསོ་པོར་དའེི་ིཚེབ་ལ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཀྱི་ི

གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཁང་བཙུགོས་ན་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་

མའི་ོཙ་ེཏུང་གོསི་དགོངོས་འིཆེར་གོསུང་གོི་འིདུགོ ད་ེསྐརོ་བཀའི་

བློན་རྣམས་དང་མཉེམ་དུ་གོོ་བསྡུར་བྱེས་པོ་ཡོིན། གོནད་དོན་

དེ་མ་འིངོས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་མིན་ཚེོད་ཐོིགོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡོིན་ན་

ཡོང༌། ཚེགིོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན། དམགོ་སྲིདི་ཨུ་ཡོནོ་

ཨུ་ཡོནོ་ལྷན་ཁང་ཟརེ་དུས་དམགོ་གོ་ིནུས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཟེར་དུས་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ལ་ལས་

འིགོན་ཕྲན་བུ་མང་བ་ཡོོད་པོའིི་གོ་ོདོན་ཡོོད་པོར་བརྟེན། དམགོ་

སྲིིད་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཁང་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་ཚེབ་ལ་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་

སྔོན་འིགྲེོའི་ིགྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོོན་ལྷན་ཁང་བཙུགོས་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་

ཅསེ་བཤིད་པོ་ཡོནི། 

ང་ཚེ་ོརྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིསྐབས་དརེ་ཕྱོ་ིནས་བལྟས་ན་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཡོདོ། གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་ཁ་གོསལ་གོཏེངི་གོསལ་ཞིསེ་

ང་ོམའིི་ལགོ་ལེན་ཐོོགོ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་
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ངསོ་རང་གོསི་ཀྱིང་མཐོངོ་བྱུང༌། ཨོཾའུ་ཙམ་མ་ིཡོངོ་ངམ་བསམས་

ནས་རེ་བ་བྱུང༌། དེ་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལོའི་ིདབྱེར་ཐོོགོ་ལྷ་སར་

ཡོོང་སྐབས་ལམ་འིཁེལ་ཁམས་ཁུལ་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

ད་ཆེ་སྔོན་མ་ནང་བཞིིན་སྐྱིད་པོ་ོམེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་དང་བཅས་

སྐད་ཆེ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབཤིད་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་

སྡེ་ེདགོ་ེབྱེ་རྒདོ་སྟབོས་ལྡན་གྱི་ིནང་ལ་ཉེ་ིམ་གོཅགིོ་བསྡེད་པོ་ཡོནི། 

ད་ེསྐབས་ཁངོ་གོསི་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་

བཙན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མ་གོཏེགོོས། ཕུགོས་ལ་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་དཀའི་

ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བཤིད་བྱུང༌། ད་ེདུས་རང་བཙན་ཟརེ་

བའིི་སྐད་ཆེ་འིདི་ཤིོད་རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མིན། གོང་

ལྟར་དེ་དུས་ཁམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོང་

ཙམ་གོསལ་པོ་ོཐོནོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་འིདུགོ ད་ེནས་ ༡༩༥༦ ལརོ་ལ་ི

ཐོང་ཁུལ་ལ་དམངས་གོཙོའིི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེས་པོར་བརྟེན་མི་མང་

ང་ོལགོོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེལ་རྒྱ་མསི་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལྷ་སར་གོ་ོཐོསོ་བྱུང༌། ད་ེནས་གོནས་ཚུལ་ཇ་ེསྡུགོ་

ཏུ་སངོ་ཡོདོ། ད་ེསྐབས་དཀར་མཛསེ་བདོ་རིགོས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་

གྱིིས་བཏེོན་པོའིི་བོད་ཡོིགོ་ཚེགོས་པོར་ཞིིགོ་ལྷ་སར་འིབྱེོར་བ་

དསེ་བདོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བླརོ་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཐོབེས་ཡོདོ། 

རྒྱ་མིས་ཕེན་ཚུན་རྒྱུ་མཚེན་ཤིོད་རེས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའི་ངལ་

ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཐོབས་མི་བྱེེད་པོར་ལམ་སེང་མེ་མདའི་བེད་སྤྱོོད་
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བྱེས་པོར་བརྟནེ་གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་སྡུགོ་པོ་ོའིད་ིབྱུང་བ་རདེ། 

གོ༽ བཙན་དབང་གོ་ིལམ་ལུགོས་དང་། བདོ་མའིི་ིབདནེ་

དནོ།

གོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོོ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིརབས་བརྗེ་ེའིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་

འིགྱུར་བ་མདེ་ཐོོགོ ལྷགོ་བསམ་ར་ིལྟར་གོཡོ་ོབ་མདེ་པོར་གོནས་

པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་

གོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། དངེ་སང་བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་

ཤིསེ་རྟགོོས་བྱུང་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་བདོ་ལ་སློབེས་ནས་འིཁརོ་

ལམ་མང་པོ་ོབཟསོ་པོ་དང༌། སྨོན་ཁང་དང༌། སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་པོ་

བཅས་བྱེས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་གོཏེརོ་བཤིིགོ་བཏེང་

བ་དང༌། མི་ལ་སྡུགོ་སྦྱོོང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་བཏེང་ཡོོད། དེར་

བརྟནེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྒྱ་མརི་རྩི་བ་ནས་མ་ིདགོའི་བ་འིད་ིདངེ་

སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ། 

སྤྱོིར་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ཚེང་མ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་རྒྱ་མི་

གུང་བྲན་གྱིི་དམངས་གོཙ་ོགོཅིགོ་སྡུད་ཟེར་བའིི་བཙན་དབང་གོི་

ལམ་ལུགོས་དེ་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་ཀྱིིས་ཧི་ཅང་སྡུགོ་ཆེགོས་སུ་
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བརྩིི་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་སྲིིད་བྱུས་ལགོ་

ལེན་བསྟར་བ་དེ་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་ཡོིན་པོ་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་

གྲེགོས་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་བདོ་དནོ་ཐོགོོ་

ལ་ཤི་ཚེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཐོད་ནས་རྟགོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ང་ོཚེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སྤེམ་ཤིརོ་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་ལ་ིཕེང་འིཛམ་

གླིིང་རྒྱལ་ཚེོགོས་དང༌། ཡོ་ོརོབ་ཁུལ་གྱིི་ལུང་པོ་ཁ་ཤིས་ལ་ཕྱོིན་

ཡོོད། འིགྲེོ་ཡུལ་ས་གོནས་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེང་མས་ལི་

ཕེང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོས་མ་ཚེད། བོད་པོའིི་གྲེོགོས་པོོ་ཕྱོི་རྒྱལ་

བ་མང་པོསོ་ལ་ིཕེང་འིགྲེ་ོཡུལ་གོང་སར་ང་ོརྒལོ་བྱེས་འིདུགོ གོལ་

ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་མི་མང་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ལ་ཡོིད་

ཆེསེ་བརླགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཇ་ེགོསལ་དང༌། ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་མ་འིངོས་པོར་ལ་ོལྔ་ནས་བཅུའི་ིབར་ལ་

རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོསྲིདི་པོ་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་

མཐོའི་གོསལ་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་ཡོོང་རྒྱུའིི་རེ་བ་

ཆེེན་པོ་ོཡོོད། ཚེང་མས་ད་མུས་བཞིིན་ལྷགོ་བསམ་སྙིིང་སྟོབས་

འིགྱུར་བ་མདེ་པོར་གོནས་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང༽ རང་ཁྱེམི་རང་བདགོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤིསེ་
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ཡོནོ།

བོད་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚེར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོ་ཚེོས་ཡོོན་

ཏེན་ལ་དང་དོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། སོ་སོའི་ིམི་

རིགོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་སྨོོས་ཅི། དེ་མིན་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཡོིགོ་བརྒྱུད་

ནས་སློབོ་དགོསོ་བྱུང་ཡོང་གོནད་འིགོགོ་མདེ་པོས། གོང་ལྟར་དངེ་

དུས་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིཤིསེ་ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་

མསི་རྟགོ་པོར་བདོ་པོས་འིཇོན་གྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

རགོོས་རམ་མདེ་ན་བདོ་པོ་མགོ་ོཐོནོ་གྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོརང་དབང་འིདདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིགོཡོགོོ་པོ་ོབྱེདེ་འིདདོ་མདེ་

ན། ང་རང་ཚེོའིི་ལས་དོན་ཚེང་མ་སོ་སོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་འིཇོན་

ཐོང་ཡོདོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། རང་ཁྱེམི་རང་བདགོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་པོ་ལ་

འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིམཚེནོ་པོའི་ིལས་ཀའི་ིའིགོན་ཚེང་མ་ས་ོསསོ་འིཁྱེརེ་

ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོ་ིའིགྱུར་བ། བདོ་

མ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་བཅས་ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ལ་བརྟནེ་

ནས་ཉེི་མ་གོཅིགོ་རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕྱོིར་འིཐོེན་བྱེེད་པོའིི་དུས་སུ་

བོད་ཀྱིི་ལས་རིགོས་མི་འིདྲེ་བའིི་འིགོན་ཚེང་མ་བོད་མིས་འིཁྱེེར་

མ་ཐུབ་ན་ཧི་ཅང་ང་ོཚེ་པོ་ོཡོནི། མ་གོཞི་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིབྲལེ་བར་



251
འིགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ལུང་པོ་གོཞིན་གྱིི་མི་

རགིོས་མཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་སློབེས་ཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ེ

གོངོ་ཨུ་རུ་སུའི་ིམཁས་པོ་མང་པོ་ོསློབེས་ཡོདོ་པོ་དང༌། དངེ་སང་ཉེ་ི

ཧིངོ་གོ་ིམཁས་པོ་དང༌། ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིམཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་སློབེས་

ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ནའིང་འིཛམ་གླིངི་གོང་ས་ནས་

རོགོས་རམ་བྱེེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་སྙིམ། འིནོ་

ཀྱིང་རྩི་བའིི་རྨང་གོཞིིའིི་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་སོ་སོའི་ིམིས་འིཁྱེེར་

ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེང་སང་ཤིེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་ཁ་

ཤིས་ནང་ལྷོད་གོཡོེང་འིགྲེ་ོགོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ མཐུན་

རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་མེད་ཀྱིང་ད་ལྟ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོོད་པོ་དེ་

བེད་སྤྱོད་ནས་ཤིེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ཆེང་མང་པོ་ོའིཐུང་བ་དང༌། མ་ཅང་རྒྱན་རྩིདེ་ཀྱིིས་

དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་རྒྱ་མིར་དགོོས་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད། 

ན་གོཞིོན་འིཚེར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོ་ཚེོའིི་ཤིེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་

འིཐུས་ཤིརོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་གོསོགོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤིརོ་ན། ད་ེ

ན་ིམ་འིངོས་པོར་བདོ་མ་ིརགིོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་ཤིནི་ཏུ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུ་རདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་ནང་རགིོ་གོནས་

གོསར་བརྗེེ་ཟེར་བ་བྱེས་པོ་དུས་དེའིི་རིང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཤིེས་ཡོོན་
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ལ་འིཐུས་ཤིརོ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེེའིི་སྐབས་ཀྱིི་མི་རབས་དེ་དགོ་དེང་སང་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོོ་

ཐོེབས་ཡོོད་པོ་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོ་ན་གོཞིོན་ཚེོས་ཆེང་རགོ་

ཚེོད་མེད་འིཐུང་བ་དང༌། ཤིོ་སྦགོ་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་ཀྱིི་མི་ཚེེ་ཆུད་

ཟསོ་བཏེང་ན་ད་ེན་ིསྐྱནོ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས་ངསེ་པོར་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ངོས་ནས་ཡོང་ཡོང་དྲེན་སྐུལ་བྱེས་ཡོོད། 

འིད་ིཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། སྐད་ཡོགིོ་གོཅགིོ་

གྱུར།

ད་ེནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་བཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ཏེ་ེད་ལྟ་བར་ལ་ོ ༣༣ 

ལ་ཉེ་ེབ་སངོ་བ་དའེི་ིརངི་ང་ཚེསོ་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ། ངསོ་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཨོཾ་མད་ོབ་ཡོནི་ཞིངི་། དགོའི་ལྡན་

ཕེ་ོབྲང་གོཞུང་ཚུགོས་ནས་ཨོཾ་མད་ོཁུལ་ལ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་

བ་ཙམ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་ཙམ་བྱུང་མེད། ཁམས་

ཕྱོོགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དར་རྩིེ་མདོ་ཡོན་སྔར་དུས་སྐབས་ངེས་

མེད་ནང་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོོད་ན་ལས། སྤྱོིར་བཏེང་ཕེལ་

ཆེེར་འིབྲེལ་བ་ཟབ་པོ་བྱུང་མེད་དམ་སྙིམ། ངོས་ནས་ཡོགོ་པོ་ོམི་

ཤིེས། སྔ་མོ་ང་རང་ཚེ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་རིགོས་ཚེང་མ་
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ཁྱེིམ་ཚེང་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། བར་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཆེ་ནས་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ལས། ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་རྡོོགོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་མ་ཐུབ་པོར་གོནས་པོ་རེད། 

དོན་སྙིིང་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་མི་རྩིམ་ཟན་ཡོོངས་རྫོོགོས་སྐད་

ཡོགིོ་གོཅགིོ་གྱུར་དང༌། ཆེསོ་དད་གོཅགིོ་གྱུར། མ་ཎ་ིབགྲེང་མཁན་

གོཅགིོ་གྱུར་བཅས་ཡོནི། 

རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་ང་ཚེོར་དབང་སྒྱུར་བྱེས་རྗེེས་ལུང་པོའིི་ནང་

གོཏེརོ་བཤིིགོ་བཏེང་བ་དང༌། མང་ཚེོགོས་ལ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་བ་

ཚེང་མ་གོཅགིོ་གྱུར་དུ་མྱོངས་ཡོདོ། དུས་ཚེདོ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདིའིི་སྐབས་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྡུགོ་མཉེམ་མྱོོང་དང༌། རྒྱ་མི་གུང་

བྲན་ལ་འིཐོབ་རྩིདོ་མཉེམ་དུ་བྱེས་ཡོདོ། ཕྱོནི་ཆེད་ང་རང་ཚེའོི་ིརང་

དབང་ལགོ་ཏུ་སོན་པོའིི་སྐབས་སུ་ཡོང༌། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་མཉེམ་

དུ་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུར་ངང་བད་ེསྐྱདི་ལ་མཉེམ་དུ་ལངོས་སྤྱོདོ་རྒྱུའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་

ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་དབང་གོི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་འིདི་ང་

ཚེའོི་ིརྩི་བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་ཡོནི་པོར་བརྟནེ། རང་ཉེདི་སྐྱསེ་ཡུལ་

དབུས་གོཙང་དང༌། མད་ོསྟོད། མད་ོསྨོད་བཅས་གོང་ནས་ཡོིན་

ཀྱིང་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་གོངས་ཅན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོའིི་

བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟེ་མཐུན་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་པོས་དམ་
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ཚེགིོ་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ལྷ་ས་བ་ཚེསོ་ཨོཾ་མད་ོབས་མར་འིཁྱེརེ་ཡོངོ་བ་དང༌། ཇ་ོབ་ོམཇལ་

ནས་ལབ་རྙོགོོ་མདེ་པོར་ལགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་དང༌། ཁམས་

པོས་རྙོོགོ་དྲེ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེར་མཁན་ཡོོད། སྡུགོ་པོ་ཁ་ཤིས་

ཕྱོོགོས་གོང་སར་ཡོོང་གོི་རེད། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན་

ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། དཔོརེ་ན། ངའི་ིམ་ིཐོགོོ་འིདརི་གོདན་ས་གོསུམ་གྱིསི་

མཚེོན་པོའིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིས་མེད་དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་ནང་གོི་

མཁས་པོ་དང༌། མཁན་པོ་ོདགོ་ེབཤིསེ་མང་ཆེ་ེབ་ཁམས་པོ་རདེ། 

སྔ་དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་སྤྱོ་ིལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་མད་ོསྟདོ་སྨོད། 

དབུས་གོཙང་མངའི་རསི་དང་བཅས་པོའི་ིས་ཁུལ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིབྱེ་བ་གོནང་མཁན་སྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ་

པོ་དང༌། དེ་དགོ་ཐུན་མོང་གོིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛིན་

སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་གོནང་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ད་ེལྟར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཐུན་

མངོ་གོསི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་ཏེ་ེ

དམ་ཚེིགོ་མཐུན་པོརོ་གོནས་རྒྱུ་འིད་ིརྩི་དནོ་ཡོནི་པོ་ཤིསེ་དགོསོ། 

ཆེ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། གོདུང་ཤུགོས་

གོཅགིོ་སྒྲིལི།



255
ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་ལུགོས་ཁགོ་ལ་མཚེནོ་ན། ས་དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་བཞི་ི

སྨོོས་ཅི། མདོར་ན་བོན་པོོ་དང་བཅས་པོ་ཚེང་མས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཅིགོ་གྱུར་མྱོངས་ཡོོད་པོ་ལས། རྒྱ་མིས་གོཅིགོ་

ལའིང་དམིགོས་བསལ་བཏེང་མེད། ད་ལྟ་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་

བྱེདེ་སྐབས་དང༌། རྗེསེ་སུ་རང་དབང་ཐོབོ་པོའི་ིདུས་སྐབས་བཅས་

གོང་ཞིིགོ་ཏུ་ཡོིན་རུང༌། ཆེོས་ལུགོས་ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་

རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། དེང་སང་བོད་ནང་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་ཁ་

ཆེེ་དང་ནང་པོའིི་དབང་དཀྲུགོ་ཤིིང་རྒྱགོ་ཐོབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་

སྐད་ཆེ་གོ་ོརྒྱུ་འིདུགོ 

ལྷགོ་དོན་ཨོཾ་མདོའི་ིཁུལ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཁ་ཆེེ་དང་

འིགོལ་ཟླ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་འིདུགོ ཁ་ཆེ་ེབྱེ་ེབྲགོ་པོ་ར་ེཟུང་

གོི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་

བཤིད་ན། དེ་སྔ་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཞིེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་མཆེོད་སྦྱོིན་གྱིི་མངའི་བདགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་ལྷ་ས་དང༌། 

གོཞིིས་ཀ་རྩིེ། ལྷོ་ཁ་ཁུལ་སོགོས་ལ་ཁ་ཆེེ་སྟོང་ཕྲགོ་ཡོས་མས་

ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ས་ོསའོི་ིལྷ་ཁང་གོ་ིནང་དུ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་པོ་སགོོས་

རང་དབང་གོི་ངང་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་ལས་སུན་པོ་ོབཟ་ོམཁན་སུ་ཡོང་

མེད། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ཇི་བཞིིན་ཁ་ནས་ཆེོས་དད་རང་

མོས་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་མེད་ཀྱིང༌། དོན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ཁ་ཆེེ་དང༌། 
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བོན་པོོ། ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང༌། རང་རང་སོ་

སོའི་ིཆེོས་ལུགོས་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྐབས་རེ་བླ་མ་དང་

དཔོནོ་པོ་ོརསེ་འིགོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ན་

ལས། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རང་རང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་ལ་དད་པོ་

རང་མོས་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་འིདི་དེ་སྔོན་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་དངོས་

འིབྲལེ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། 

ད་ལྟ་རྒྱ་གོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་བོན་པོོ་དང་ཁ་

ཆེ་ེབཅས་པོ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བདོ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིའིདུ་ཤིསེ་

ཐོགོོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་ཕེན་གོཅགིོ་རགོོས་དང༌། དུས་དུས་ལ་

མཉེམ་འིཚེགོོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་ཆེསོ་ལུགོས་མ་ིའིདྲེ་

བ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེཁ་ཆེ་ེདང་བདོ་པོའི་ིབར་དབྱེནེ་སྦྱོརོ་དཀྲུགོ་

ཤིངི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ན། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ། རྒྱ་མསི་འིཐོབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཟརེ་བ་ལྟར། ང་ཚེསོ་

ཀྱིང་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་སྐབས་འིཐོབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་

བྱེདེ་དགོསོ། ས་ོསའོི་ིལྟ་བ་དང༌། ཁམས་དང་མསོ་པོ་མ་ིའིདྲེ་བའི་ི

དབང་གོིས་བསམ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཚེང་མ་རང་དབང་འིདོད་མཁན་དང༌། རྩིོད་ལེན་

བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོས། དེ་ཐོོགོ་གོདུང་

ཤུགོས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། ཆེོས་ལུགོས་དང༌། 
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ལུང་ཚེན་གྱི་ིའིཐོནེ་ཁྱེརེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། 

ཇ༽ མང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་དང་། མང་གོཙའོིི་བོད་གོཞུང་།

ད་ེནས་མ་འིངོས་པོར་བདོ་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་བཤིད་

པོ་ལྟར། སྔནོ་མ་ང་ཚེསོ་མང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་ཤིིགོ་

བཟསོ་ཏེ་ེ ༡༩༦༣ ལརོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་ཡོནི། ད་ེནས་ད་

བར་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟནེ། སྔ་ལ་ོམང་གོཙའོི་ིརྩི་

ཁྲིམིས་བཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་ིཚེགོོས་ཆུང་གོཅགིོ་བཙུགོས་པོ་དང༌། དའེི་ི

ཐོགོོ་ནས་མང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་སྙིངི་དནོ་འིཁདོ་པོའི་ིཡོགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་

བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིིན་ཡོདོ་ཅངི༌། ཕེལ་ཆེརེ་མགྱིོགོས་པོ་ོཐོོན་རྒྱུ་

རེད། དེའིི་ནང་གོང་འིདྲེ་འིཁོད་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། མ་འིངོས་པོར་

བོད་རང་དབང་ཐོོབ་ནས་ང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་བྱུང་

བའི་ིམཚེམས་ལ་དངསོ་གོནས་མང་གོཙའོི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེནས་རམི་པོས་རྩི་ཁྲིམིས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་

འིཁདོ་ཡོདོ། 

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོའིདིར་ཟླ་བ་གོཅིགོ་ཙམ་སྡེོད་མཁན་ཡོོད་ན་ཡོིགོ་ཆེ་

མཐོོང་གོི་རེད། ཡོང་བདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ནས་འིགྲེོ་མཁན་

ཡོདོ་ན་ཡོགིོ་ཆེ་མཐོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་གོནས་ཚུལ་འིད་ི

སྐརོ་བཤིད་ན་བསམ་པོ་ལྟར་བཤིད་པོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་
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དགོསོ། ཚེང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོདང༌། བླ་ོབད་ེཔོ་ོགྱིསི། ཧུར་ཐོགོ་

བྱེེད་དགོོས། ཁ་ཤིས་སྨོོན་ལམ་ཡོས་མས་བར་སྡེོད་མཁན་ཡོོད་

ལས་ཆེ།ེ ལ་ོགོསར་དང་སྨོནོ་ལམ་ཟནི་ནས་ཚེ་བ་མ་ལངས་གོོང་

ལོགོ་ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། ཤིེས་སོང་ངམ། བཀྲེ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༨ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༨ ཉེནི་

གོསར་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་གོསར་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ དམར་ཤུགོས་ཉེམས་དམས་དང་། རང་འིགོན་རང་

སྒྲུབ།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོརྒན་པོ་ཁ་ཤིས་སྔནོ་མ་བདོ་ནས་ཐུགོ་མྱོངོ་བ་ད་ེའིདྲེ་

ཡོདོ་ཤིས་ཆེ།ེ གོཞིནོ་སྐྱསེ་མང་ཆེ་ེབ་ད་ེརངི་ཐུགོ་པོ་དང་པོ་ོརདེ། 

དེང་སང་དུས་ཚེོད་འིགྱུར་བ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། 

འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡོངོས་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་

གོ་ིགོནས་སྟངས། དའེི་ིནང་ཚེན་རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིནང་ལ་ཡོང་འིགྱུར་

བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོམུས་མཐོངོ་གོསལ་རདེ། དནོ་སྙིངི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ནུབ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་གུང་

བྲན་གྱིིས་དབང་ཆེ་ཁྱེི་ཁ་རུས་བཟུང་མཁྲིེགོས་པོ་ོབྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱ་

ནགོ་མ་ིམང་གོསི་བླ་ོམསོ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་

ནང་དང༌། བདོ་ཀྱིསི་མཚེནོ་པོའི་ིགྲེངས་ཉུང་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་

ཚེང་མར་དྲེགོ་ཤུགོས་ལ་བརྟནེ་ན་མ་གོཏེགོོས། གོཞིན་ཐོབས་ཤིསེ་

མདེ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ། 
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འིཛམ་གླིངི་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་དང༌། རྒྱུ་

མཚེན་ལྡན་པོའིི་ཉེན་བཤིད་མི་བྱེེད་པོར་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་བཙན་

པོ་ོདབང་ཡོོད་ཁ་ོནས་གོཞུང་འིཛིན་ན། ཡུན་རིང་གོནས་ཐོབས་

མེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་བཙན་དབང་ཤིོད་མཁན་གྱིི་གོཞུང་

མང་པོ་ོབྱུང་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཚེང་མ་དུས་ཚེོད་ངེས་མེད་ཞིིགོ་སོང་

མཚེམས་མཇུགོ་འིགྲེིལ་བ་ལས་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་མེད། བོད་

ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང༌། རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་ལ་ོམང་ལས་ཀ་བྱེས་

ཏེ་ེསྡེདོ་མཁན་གྱི་ིལས་བྱེདེ་པོ། མདརོ་ན་བདོ་མ་ིགུང་བྲན་ཏེང་མ་ི

དང་བཅས་པོ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་ཅུ་གོ་ོདགུ་རྒྱ་གོཞུང་ལ་བླ་ོལོགོ་དང༌། 

སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་མཁན་ཞིིགོ་

ཆེགོས་པོ་འིདསི་ང་ཚེའོི་ིབདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་རམི་

བཞིནི་གོསལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་དནོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་བསུན་པོ་ོ

དང༌། ང་ོཚེ་ཁ་སྐྱངེས་ཡོངོ་བ་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཏུ་གྱུར་ཡོོད། སྔ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་འིགྱུར་

བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ།

ད་ལྟའིི་དུས་ལ་ང་ཚེོས་མ་འིངོས་པོའིི་ཆེེད་དུ་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་

དང་དོད་དང༌། ལས་ཀའིི་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་

ལུང་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་གོ་ིལས་འིགོན་བདོ་མ་ིརང་གོ་ིའིཁྱེརེ་ཐུབ་པོའི་ི
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བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་

རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ནང་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེདེ་དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ཚེསོ་

ཕྱོིན་ཆེད་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིགོན་གོཙང་མ་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུའིི་

བསམ་བློའི་ིནང་གུང་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་སེམས་འིཁུར་དང༌། དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས། ལེགོས་ཉེེས་ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ཏུ་ཡོོད་

པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོ་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མི་

བྱེདེ་པོར་ཉེ་ིམ་གོང་འིཁྱེལོ་གྱིསི་ཆེང་རགོ་དང༌། རྩིདེ་མའོི་ིརགིོས་

ལ་གོཡོངེས་ནང་དུས་ཚེདོ་འིཕྲ་ོབརླགོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེརགིོས་

ཡོགོ་པོོ་མེད། རང་ཉེིད་དྲེིན་ཆུང་དུ་བཏེང་བ་ཡོིན། གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་ཁུར་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ལས་རིགོས་སྣ་

ཚེོགོས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་ཕྱོིན་ཆེད་རང་གོིས་འིགོན་

ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་དེ་ཉེམས་མྱོོང་སྣེ་

གོཅགིོ་ལས་མ་བྱུང་ཡོང་གོསོགོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁ༽ མཚེན་ལྡན་གྱི་ིམང་གོཙ་ོདང་། བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་

གོཞུང་།

ང་ཚེ་ོཕྱོི་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་

མཚེམས་དངསོ་དནོ་གྱི་ིམང་གོཙའོི་ིམཚེན་ཉེདི་ཡོངོས་སུ་ཚེང་བའི་ི
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གོཞུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་

བདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་གོཙང་མ་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་དམགིོས་ཡུལ་

ལ་བཟུང་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་

འིཛམོས་བྱུང་མཚེམས་ལས་ཀ་དང་པོ་ོན་ིབདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ི

ས་ཁུལ་ཡོོངས་ནས་འིཐུས་མི་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་བསྡུ་བསྐོང་བྱེ་རྒྱུ་

དང༌། བར་བརྒལ་དུས་སྐབས་ཀྱིི་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ། དེ་

ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་ཡོོད་པོའིི་དབང་ཆེ་

རྣམས་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུ། བར་བརྒལ་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ལ་ོགོཉེིས་

ཀྱིི་ནང་ཚུད་ལ། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་

མིའིི་ཚེོགོས་ཆེེན་བསྡུ་བསྐོང་བྱེ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཡོོངས་འིཐུས་མིའིི་

ཚེགོོས་ཆེནེ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲིམིས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། རྩི་ཁྲིམིས་གོཞིརི་བཟུང་སྟ་ེམང་གོཙའོི་ིགོཞུང་

འིཛུགོས་རྒྱུ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོཞུང་འིད་ིམ་ཚུགོས་བར་ད་ལྟ་བདོ་ཆེལོ་

ཁ་གོསུམ་གྱིི་ཁྱེོན་དུ་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ལས་རིགོས་

སྣ་ཚེོགོས་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེོར་ཤིེས་

ཡོནོ་དང༌། འིཕྲདོ་བསྟནེ། དཔོལ་འིབྱེརོ་སགོོས་ལས་རགིོས་གོང་

ཅའིི་ིཉེམས་མྱོངོ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོས་ད་ེདགོ་གོསི་མུ་མཐུད་ལས་

འིགོན་འིཁྱེརེ་དགོསོ་རྒྱུ། བདོ་ནང་བར་བརྒལ་སྲིདི་གོཞུང་ཚུགོས་

པོའིི་མཚེམས་ལ། བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་འིདི་རང་བཞིིན་གྱིིས་

མཇུགོ་འིགྲེལི་རྒྱུ་དང༌། ད་བར་བཙན་བྱེལོ་སྲིདི་གོཞུང་ནང་ལས་
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ཀ་བྱེེད་མཁན་རྣམས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་གོང་ཡོང་

མདེ། ཡོནི་ནའིང་འིད་ིཕྱོགོོས་ཉེམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབསགོས་པོ་དང༌། 

མཐོངོ་རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱ་ཡོང་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིལས་བྱེདེ་པོར་

བར་བརྒལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་གོསར་པོས་ལས་ཀ་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེེད་

སྲིདི་པོ་ཡོནི། ད་ེན་ིཕེན་ཚུན་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བོད་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ངོས་ནས་གོཞུང་

གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་ཀྱི་ིལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་རྒྱུ་མནི་ཞིསེ་བཤིད་ཡོདོ། བར་

བརྒལ་དུས་སྐབས་ཀྱིི་སྲིིད་གོཞུང་བཙུགོས་རྗེེས་ངོས་ནས་

དམགིོས་བསལ་གོཞུང་གོ་ིལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་རྒྱུ་མནི། ད་ེན་ིངསོ་

རང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། བོད་སྤྱོི་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་

མེད་པོ། ཡོང་ན་ཕྱོིར་འིཐོེན་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ནས་མིན། ད་ལྟ་

བར་དུ་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་

ཡོང་ངསོ་རང་མ་ཤི་ིབར་དུ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དུ་ཆེསོ་སྲིདི་གོང་ཅའིི་ི

ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཁུར་བླངས་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་འིདིའིི་ཐོད་བློ་གོཡོེང་

བྱེེད་མི་དགོོས། ངོས་ཀྱིིས་གོཞུང་གོི་འིགོོ་འིཁྲིིད་ནས་བསྡེད་ན། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་བློས་བཟོད་བདེ་པོ་ོཡོོང་རྒྱུའིི་

དགོེ་མཚེན་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་སྐྱོན་ཆེ་མང་པོ་ོཡོོད་

པོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ངོས་ནས་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་མ་

བྱེས་ན། ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ནས་དགོོས་པོ་ལས་དགོེ་མཚེན་ཆེེ་བ་
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ཡོོད་པོར་བརྟེན། ད་ལྟ་ཡོིགོ་ཆེ་བཟོ་བཞིིན་ཡོོད་པོས་མགྱིོགོས་

པོ་ོཐོནོ་རྒྱུ་རདེ། རྩི་བའི་ིགོངོ་དུ་བཤིད་པོ་བཞིནི། བདོ་འིད་ིདམགོ་

འིཁྲུགོ་མེད་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོ་ོམཚེོན་རིགོས་རྩི་བ་ནས་

མདེ་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་དང༌། མ་ིམང་མང་མསོ་

ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིཚེགོོས་ཆེནེ་ནས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའི་ིརྩི་ཁྲིམིས་གོཞིརི་

བཟུང་མང་གོཙོའིི་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ། དེ་ཡོང་བོད་མི་

ཕེལ་ཆེ་ེབའི་ིརང་བཞིནི་བླ་ོམསོ་ཇ་ིབཞིནི། ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་

བྱེ་རྒྱུ། དཔོལ་འིབྱེོར་འིགྲེོ་སྟངས་ཐོད་སྤྱོི་ཚེོགོས་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་

ལམ་སྲིལོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིལེགོས་ཆེ་དང༌། མ་རྩིའི་ིརངི་ལུགོས་ཀྱི་ི

ལམ་སྲིོལ་ནང་ཡོོད་པོའིི་ལེགོས་ཆེ་བཅས་ཚེང་མ་ཕྱོོགོས་བསྡུ་

བྱེས་པོའི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་ལམ་ལུགོས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐོགོོ་

ཐོབས་ཤིསེ་ཀྱིསི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། རྩི་དནོ་ད་ེལྟར་འིཁདོ་

པོའིི་ཡོིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་རིང་མིན་ཐོོན་རྒྱུ་རེད། ཡོིགོ་ཆེ་མཐོོང་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པོར་དོན་དགོ་སྙིིང་པོ་ོགོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་འིདི་ཡོིན། བདུན་

ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་སྡེོད་མཁན་ཚེ་ོརྗེེས་ལ་ཐུགོ་གོི་རེད། མགྱིོགོས་པོོ་

ལགོོ་མཁན་ཡོདོ་ན་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་རྣམས་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ཏེ་ེལོགོ་རྒྱུགོས། བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་

བདོ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེོར་བ་མ་ིབདོ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེོར་བ་མ་ི

གྲེངས་བདུན་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།གྲེངས་བདུན་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་དཀར་ནགོ་དང་། དགོའི་སྐྱའོི་ིགོནས་སྟངས།

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོའིདིར་རང་དབང་ལུང་པོར་སློེབས་པོ་རེད། རྒྱ་གོར་

འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ཞིེས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སེམས་ཐོགོ་ཉེེ་པོོ་

ཞིགིོ་ཡོདོ། ང་ཚེརོ་བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་པོདོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་

ཙམ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོའི་ིདཔོ་ེཆེ་ཚེང་མའི་ིདབུར། རྒྱ་གོར་སྐད་དུ་ཞིསེ་

འིཁདོ་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་སྐད་དུ་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་འིཁདོ་མདེ། གོང་ལྟར་

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་གོཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་གོར་ནས་དར་བའི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་ཡོནི། རྒྱ་གོར་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་རྒྱ་ནགོ་

ལའིང་དར་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོར་དང༌། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཐོགོ་ཉེེའིི་

བབས་ཀྱིིས་ཡོིན་ནམ། གོང་ལྟར་རྒྱ་གོར་དང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་

ཐོགོོ་ནས་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིསམེས་ཐོགོ་ཉེ་ེཔོའོི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ། 

འིདས་པོའི་ིལ་ོས་ོགོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་འིདའིི་ིརངི་ལ་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་

བ་བོད་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་

ནང་བསྡེད་པོ་རདེ། རང་དབང་ཡོདོ་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་མའིི་ིབསམ་

བླ་ོགོང་ཡོང་གོཏེོང་ཆེོགོ་པོ་དང༌། བསམ་བློར་ཡོོད་པོ་དེ་ཁ་ནས་
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བཤིད་ཆེོགོ་པོ། ཁ་ནས་བཤིད་པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་དུ་བསྟར་ཆེོགོ་གོ་ི

ཡོདོ། མ་ིགོསདོ་རྐུ་འིཕྲགོོ་ལྟ་བུ་མ་ཡོནི་པོར་དངསོ་གོནས་ཁྲིམིས་

དང་མཐུན་པོའི་ིལས་དནོ་གོང་ཡོང་བྱེས་ཆེགོོ་པོའི་ིརང་དབང་ཡོདོ་

པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་

སློེབས་པོར་བཀྲེ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོདགོའི་པོོ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ལ། ངསོ་རང་ཡོང་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བོད་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོོང་མཁན་རྣམས་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐབས། འིདི་

རྣམས་ང་ཚེོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོཡོིན་བསམ་པོ་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་

དྲེན་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོས་རང་དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་འིཐོབ་རྩིོད་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་ལུང་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ། ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོ་ིརང་དབང་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐོབ་རྩིདོ་

བྱེདེ་སྐབས་མ་ིམང་བ་ད་ེགོཙ་ོཆེ་ེབར་འིཛནི་དགོསོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་

པོའི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིའིབུམ་གོཅགིོ་དང་ཁྲི་ིགོཉེསི་གོསུམ་ཙམ་ལས་

མེད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་བོད་མི་ས་ཡོ་

དྲུགོ་ནི་ང་ཚེོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོཡོིན། བོད་ནས་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོམི་

ཉུང་ཤིས་ཚུར་འིབྱེོར་བའིི་སྐབས་སུ་ངོས་ལ་དངོས་གོནས་དོན་

གྱི་ིབདགོ་པོའོི་ིསྐུ་ཚེབ་འིབྱེརོ་བའི་ིསྣང་བར་ཤིར་གྱི་ིའིདུགོ དངསོ་

ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ི

བདོ་མ་ིཚེརོ་རྩི་བའི་ིདཀའི་ངལ་མདེ་པོ་མནི་ན་ཡོང༌། ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་
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ལ་ཉེེན་ཁའིི་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། ད་ལྟ་རང་པུ་ལི་སི་ཉེེན་རྟོགོ་པོ་

ཡོངོ་སྟ་ེའིཛནི་བཟུང་བྱེས་མ་ིཡོངོ་ངམ་བསམ་པོ། ད་ོནུབ་མཚེན་

དགུང་ལ་སྒོ་ོརྡུང་མཁན་སུ་སློབེས་ཡོངོ་བསམ་པོ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསམེས་

ཁྲིལ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ལ་ཡོདོ་པོ་

རྣམས་ད་ེའིདྲེའི་ིདངངས་སྐྲགོ་འིགོོ་ཏུ་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། གོནས་

ཚུལ་ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོོ་ནས་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཐུགོ་དུས་སྐབས་ར་ེསམེས་ལ་

དགོའི་སྣང་དང༌། སྐབས་རེ་སེམས་ལ་སྐྱ་ོསྣང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་

རངི་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཐུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ཁ༽ བདོ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། བདོ་སྐྱབོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ།

ད་རསེ་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཐུགོ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་

ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་བརྗེདོ་ན་བསམ་བྱུང༌། མང་པོ་ོབཤིད་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་

མ་ིའིདུགོ ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེརྩིད་གོཅདོ་བྱེས་ན་ཤིསེ་

ཀྱི་ིརདེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་དངསོ་

གོནས་རང་དབང་མང་གོཙ་ོཚེད་མཐུན་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུའིི་ང་

ཚེོའིི་མདུན་ལམ་ལ་གོཞིིས་བྱེེས་མི་མང་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཕེལ་མོ་

ཆེསེ་མསོ་མཐུན་ཡོདོ་ཅངི༌། བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཁངོ་ཚེསོ་བོད་སྤྱོ་ིཚེསོ་རྙོངི་པོར་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིམ་རདེ་ལ། སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་རྙོིང་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ནི་དུས་ལས་ཡོོལ་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་
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ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་འིདས་

པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོསུམ་རིང་ང་ཚེོས་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་

རྒྱུའི་ིའིབད་རྩིལོ་རབ་དང་རམི་པོར་བྱེས་ཡོདོ། 

དཔོརེ་ན། འིདས་ལའོི་ིནང་ང་ཚེསོ་མང་གོཙའོི་ིབཅའི་ཁྲིམིས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེས་ཏེ།ེ མདརོ་ན་བཀའི་ཤིགོ་གོ་ིབཀའི་བླནོ་ཡོང་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེས་ཐོད་ཀར་བསྐོ་རྒྱུ་མེད་པོ་སོགོས་ཀྱིི་སྒྱུར་བཅོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བཏེང་ཡོདོ། ད་ེདགོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། 

དངེ་སང་དྷ་རམ་ས་ལར་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་ཤིདོ་མཁན་དང༌། ཕེར་

ཚུར་སྐྱོན་བརྗེོད་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་ལ། དཔོེར་ན། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་སྤུན་མཆེེད་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་གོ་ོཐོསོ་བྱུང་ཡོདོ་ཀྱི་ི

རདེ། སྐྱནོ་བརྗེདོ་གོང་གོ་ིདནོ་ལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། རགིོས་

གོཅིགོ་གོིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གྱིི་

ཐོོབ་ཐོང་ང་ཚེོར་ཡོོད་པོས་དེ་དགོ་ལམ་སེང་ཡོོང་བ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་

མེད་རུང༌། རང་དབང་རང་བཙན་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ངེས་པོར་རྩིོད་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཡོང་

རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་ང་ཚེོར་རང་བཙན་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་

ཡོདོ་པོ་འིད་ིདངསོ་འིབྲལེ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་ལྟའི་ིཆེར་བདོ་ནང་ཛ་

དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། ད་ེགོང་ཡོདོ་ཟརེ་ན། བདོ་ནང་
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ལ་མི་མང་པོ་ོའིཛིན་བཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ལ་མནར་གོཅདོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ། སྐྱ་ེསྒོ་ོའིགོགོོ་གོ་ིཡོདོ་པོ། བདོ་

ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང༌། མདརོ་ན་བདོ་པོའི་ིསྐད་ཡོགིོ་ཚུན་ཆེད་

ལ་ཆེ་ེམཐོངོ་མདེ་པོར་ཉེམས་རྒུད་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ། ད་ེབཞིནི་དུ་བདོ་

ནང་རྒྱ་མི་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ། ས་གོཏེེར་ཁགོ་སྔོགོ་

འིདོན་བྱེེད་པོ་དེ་ཡོང་ཡུལ་གྱིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་བཀོད་པོར་གོནོད་

སྐྱནོ་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིགོང་ཡོང་མདེ་པོར། ཟ་རྔམས་ཁ་ོན་

བྱེས་ནས་གོང་བྱུང་གོིས་བསྔོགོ་པོར་བརྟེན་ཡུལ་ལུང་ཁགོ་ལ་

གོཏེོར་བཤིིགོ་ཚེབས་ཆེེ་འིགྲེོ་བ་བཅས་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་སྐྱབོ་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ། དའེི་ི

ཆེདེ་དུ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་ཕྱོགོོས་ལ་གོདངོ་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་ད་ེ

ཛ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་སེལ་ཐོབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅེས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡོངོ་བ་ད་ེལ་ངསོ་ནས་བལྟས་ན། ང་ཚེ་ོམང་

གོཙའོི་ིལམ་ལ་བསྐྱདོ་ད་ེགོཏེམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོས། སྤུན་མཆེདེ་ཡོནི་མནི་དང༌། དགོའི་ཉེ་ེབླ་ོདཀར་ཡོནི་

མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར། མ་ིས་ོསརོ་བསམ་ཚུལ་འིཆེར་སྒོ་ོགོང་ཡོདོ་

པོ་རྣམས་འིཛེམས་ཟོན་མེད་པོར་ཤིོད་རྒྱུའིི་རང་དབང་དང༌། གོོ་

སྐབས་ཡོདོ་པོ་གོསལ་པོརོ་མཚེནོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 
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གོ༽ མཁས་བརྒྱ་འིགྲེན་གླིངེ་དང་། མ་ེཏེོགོ་མཉེམ་

བཞིད།

རྒྱ་མིས་སྔོན་མ་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེའིི་སྐབས་བསམ་ཕེོད་པོ་

དང༌། ཤིདོ་ཕེདོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིེས་བཤིད་ཡོདོ། བསམ་ཕེདོ་པོ་

དང༌། བཤིད་ཕེདོ་པོ་བྱེས་པོ་ད་ེཁངོ་ཚེའོི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་མཐུན་ན་

འིགྲེགིོས་པོ་དང༌། ཁངོ་ཚེའོི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་མ་མཐུན་ན་བསམ་ཕེདོ་

པོ་དང༌། ཤིོད་ཕེོད་པོ་བྱེེད་མཁན་ལ་ཉེེས་བརྡུང་གོཏེོང་བ་དང༌། 

བསམ་བླརོ་སྐྱནོ་འིདུགོ་ཅསེ་ནགོ་ཁྲི་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༧-༡༩༥༨ ལ་ོཡོས་མས་ལ་མའི་ོཙ་ེཏུང་གོ་ིབསམ་བླའོི་ི

ནང་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། སྤྱོ་ིམསོ་ཡོདོ་

བསམ་པོའིི་ཚེོད་དཔོགོ་བྱེས་ནས་མཁས་བརྒྱ་འིགྲེན་གླིེང་དང༌། 

མ་ེཏེོགོ་མཉེམ་བཞིད་ཟརེ་བའི་ིལས་འིགུལ་སྤེལེ་བ་རེད། སྐབས་

དེར་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་གུང་བྲན་

ཏེང་གོ་ིམང་གོཙ་ོགོཅགིོ་སྡུད་ཟརེ་བའི་ིསྲིདི་དནོ་ཤིགོོ་ཁགོ་གོཅགིོ་

དང༌། འིགོ་ོཁྲིདི་ཉུས་ཤིས་ཤིགིོ་གོསི་དབང་ཆེ་འིཛནི་པོ་དརེ་དགོའི་

མསོ་མདེ་པོ་རདེ། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེན་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་

མི་མཐུན་པོ་དང༌། ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུར་གོནོད་སྐྱོན་ཡོོད་

པོའི་ིམཐོངོ་ཚུལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 
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དཔོརེ་ན། སུན་ཀྲུང་ཧྲན་གྱི་ིམ་ིསརེ་དནོ་གོསུམ་རངི་ལུགོས་ཟརེ་

བའིི་ནང་ལའིང་མང་གོཙ་ོབཤིད་ཡོོད། གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་མང་

གོཙ་ོཞིེས་པོའིི་མཇུགོ་ལ་གོཅིགོ་སྡུགོ་ཟེར་བ་འིདི་སྦྱོར་ཡོོད་པོར། 

དནོ་ལ་མང་གོཙ་ོཟརེ་བ་སྐད་ཆེ་སྟངོ་པོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་མཁས་བརྒྱ་འིགྲེན་གླིེང་གོི་སྐབས་སུ་

སྐྱནོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིབསམ་འིཆེར་མང་པོ་ོཐོནོ་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརངི་

ཡོགིོ་ཆེནེ་ཚེགོས་པོར་སྦྱོར་བ་རྣམས་སང་ཉེནི་ཚེང་མ་བཀགོོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོོད། སྔོན་མ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་གོར་

ལ་ཚུར་ཡོོང་བ་དང༌། ༡༩༥༧ ལོར་བོད་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེས་པོ་

ཡོིན། ཕེར་ལགོོ་རྗེེས་རྒྱ་མིས་ཚེོགོས་འིདུ་གོ་དུས་འིཚེོགོས་ཀྱིང་

བསམ་འིཆེར་ཤིོད་ཅེས་འིཆེར་ཅན་ཤིོད་ཀྱིི་རེད། དེ་དུས་མགྲེོན་

གོཉེརེ་ཆེནེ་མ་ོཕེ་ལྷ་དང༌། ཁངོ་ཚེ་ོཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ངསོ་ལ་དངེ་སང་

རྒྱ་མིས་བསམ་འིཆེར་ཤིོད་ཅེས་མང་པོོ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ བསམ་

འིཆེར་ང་ོམ་བཤིད་དགོོས་ན་སྔོན་ལ་ཀ་ལོན་སྦུགོ་བར་དུ་གོཏེོང་

རོགོས། དེ་རྗེེས་བསམ་འིཆེར་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོིན་ཞིེས་ཟེར་དགོོས་

གྲེབས་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། བསམ་འིཆེར་བཤིད་པོ་

ཕྲན་བུ་རྣ་བར་མ་ཕྱོིན་ན། ཁྱེདེ་རང་གོ་ིབསམ་བླ་ོརྗེསེ་ལུས་རདེ། 

བསམ་བློར་ལོགོ་སྤྱོོད་པོའིི་ཀློད་སྐྱོན་འིདུགོ་ཅེས་ལམ་སེང་ནགོ་

ཉེསེ་ཕེགོོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། ངསོ་ནས་ད་ེདགོ་བརྗེདོ་པོའི་ིདནོ་སྙིངི་

པོོ་ནི། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་དབང་སྒྱུར་འིགོོ་གོཏེམ་བརྗེོད་ཀྱིི་རང་
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དབང་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ད་ེཡོནི། 

ང༽ ཡོོལ་ཟནི་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་དང་། མང་གོཙའོི་ིལམ་བུ།

ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་བཙན་བྱེལོ་དུ་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང་དངསོ་

གོནས་གོཏེམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་ཡོདོ་སྟབས། དཔོརེ་ན། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། བདོ་གོཞུང་ལའིང་འིགྲེགིོ་

གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་

གོནས་ཚུལ་འིད་ིརགིོས་ལ་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱུ་མཚེན་མདེ་

པོའི་ིསྐྱནོ་བརྗེདོ་འིདུགོ་ན། ད་ེན་ིཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་མཐོངོ་ཚུལ་ད་ེནརོ་

བ་ལས་དནོ་དངསོ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཡོནི་ཞིསེ་གོསལ་བཤིད་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིསྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན། ད་ེ

ནི་ལྷོད་ཡོངས་ཀྱིིས་ནོར་འིཁྲུགོ་བྱུང་འིདུགོ དགོོངས་དགོ་ཅེས་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྐྱོན་བརྗེོད་དང་དུ་ལེན་རྒྱུ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་ནང་ཁུལ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་བརྗེདོ་པོ་འིད་ིདངསོ་

གོནས་ང་ཚེརོ་གོཏེམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་དང༌། བསམ་བླའོི་ིརང་

དབང་ཡོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མང་གོཙོའིི་འིཚེ་ོབར་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་

ཡོདོ་པོའི་ིརྟགོས་མཚེན་ཞིིགོ་རདེ། མ་ིར་ེལ་ཀློད་པོ་ར་ེཡོདོ་པོས། 

སམེས་ནང་འིཆེར་སྣང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡོངོ་བ་ད་ེདགོ་ཞིདེ་སྣང་བྱེདེ་མ་ི

དགོསོ་པོར་བཤིད་ཆེོགོ་པོ་འིད་ིཡོགོ་པོ་ོརདེ། 
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ད་ལྟ་ཕེན་ལོ་མང་རིང་ང་ཚེོས་མང་གོཙོའིི་ལམ་གྱིི་ཐོོགོ་གོོམ་པོ་

སྤེོས་ནས་བསྐྱོད་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་

བའིི་མཚེམས་སུ་ཡོང་ང་ཚེོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་བསྐྱར་གོསོ་དང༌། སྡེེ་

དཔོོན་མི་དྲེགོ་དང༌། དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་གོིས་དབང་ཆེ་བཟུང་བ་དེ་

རིགོས་རྩི་བ་ནས་ཡོོང་གོི་མ་རེད་ལ། སྔར་གྱིི་གོཞུང་སྒོེར་ཆེོས་

གོསུམ་ཟེར་བ་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་ཡོོང་གོི་མ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་རྒྱ་

མིས་མང་གོཙོའིི་བཅོས་བསྒྱུར་དང༌། ས་ཞིིང་བགོོ་བཤིའི་བྱེེད་

པོ་དེ་དགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན་པོས་ང་ཚེོས་དགོའི་བསུ་བྱེེད་འིསོ་པོ་

ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་མང་གོཙོའིི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེེད་སྟངས་ཐོད་མི་མང་

མཉེམ་ལས་ཁང་འིཛུགོས་པོ་སགོོས་གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་འིགོའི་ཞིགིོ་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ལ་འིཚེམས་པོ་ོམདེ་པོ་དང༌། 

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་མཐུན་གྱིི་མེད་པོ་རེད། དོན་སྙིིང་མ་

འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་མང་གོཙ་ོརང་དབང་གོི་འིགྲེ་ོལམ་ཐོོགོ་བསྐྱོད་

རྒྱུ་ཡོིན་པོ་འིདི་ཁྱེོད་ཚེོའིི་སེམས་ནང་གོསལ་པོོ་འིཆེར་ཐུབ་པོ་

བྱེས་ནས་བོད་ལ་ཕེར་སློེབས་མཚེམས་རྒྱ་གོར་ནང་བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། གོཞིིས་སྒོར་ཁགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་བཅས་ཚེང་མ་མང་གོཙའོི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ། མ་

འིངོས་པོར་བདོ་མང་གོཙའོི་ིལམ་དུ་འིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲིམིས་སྙིངི་

དནོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ཉེ་ེཆེར་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོའི་ིཡོགིོ་
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ཆེ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོོད་པོ་སོགོས་དེ་དགོ་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་བློ་འིཁེལ་ས་

འིཁལེ་ས་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཚེརོ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ། 

ཅ༽ བདནེ་པོ་གོཅིགོ་དང་། ཚེགོས་པོར་གོཉེསི།

དེང་སང་རྒྱ་མི་འུ་ཐུགོ་པོའིི་ལས་ཀ་ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་ལ་སློོབ་

གོསོའི་ིལས་འིགུལ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོོད། སློོབ་གོས་ོདེ་དྲེང་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དངོས་གོནས་མི་མང་གོི་ཤིེས་ཚེད་མཐོོ་རུ་འིགྲེོ་

བ་དང༌། མི་མང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་གོོ་རྟོགོས་མཐོོ་རུ་འིགྲེོ་བ་བཅས་

ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་ཡོནི་ན་དགོའི་བསུ་བྱེ་རྒྱུ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་མནི་པོ་

ཤིསེ་གོསལ་རདེ། དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་ནང་གོཞུང་གོ་ིདྲེལི་

བསྒྲིགོས་ཚེང་མ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་ཁ་ོན་ལས་མདེ། གུང་

བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ཞིགིོ་ཡོནི་རུང་ད་ེཡོགོ་པོ་ོཟརེ་བ་དང༌། 

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་གོ་ིལགེོས་ཆེ་ཞིགིོ་ཡོནི་རུང་ད་ེསྐྱནོ་རདེ་ཟརེ་བ་

འིད་ིགུང་བྲན་གྱི་ིལུང་པོ་ཚེང་མས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེདངསོ་གོནས་

ཡོནི་ན་ཁ་ོརང་ཚེ་ོལས་བྱེདེ་ནང་ཁུལ་གྱིསི་བལྟ་རྒྱུའི་ིཚེགོས་པོར་

གོཅིགོ་དང༌། མི་མང་གོིས་བལྟ་རྒྱུའིི་ཚེགོས་པོར་གོཅིགོ་བཅས་

ཁགོ་གོཉེསི་དགོོས་དནོ་མདེ། 

བདནེ་པོ་གོཅིགོ་ལས་མདེ་ཅངི༌། ད་ེམ་ིཚེང་མས་ཤིསེ་པོ་བྱེ་རྒྱུའི་ི

ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་ཅངི་། དབྱེ་ེབ་ཕྱོ་ེསྟ་ེམ་ིཁ་ཤིས་ཀྱིསི་མཐོངོ་ཆེོགོ་པོ་
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དང༌། མ་ིམང་ཆེ་ེབས་མཐོངོ་མ་ིཆེགོོ་པོ་བཅས་ཁགོ་གོཉེསི་ཡོངོ་གོ་ི

འིདུགོ བྱེདེ་སྟངས་ད་ེནང་གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིརང་མནངོས་

འིགོབེས་སྲུང་བྱེདེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ངོ་ལྐོོགོ་རྒྱབ་མདུན་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་ཀུན་

ལ་སྟནོ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོསར་འིགྱུར་འིགོདོ་

མཁན་མང་ཙམ་མགྲེནོ་འིབདོ་ཀྱིསི་བལྟ་རུ་འིཇུགོ་དགོསོ། ད་ེལྟར་

བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡོོང་ན་མི་རེ་ངོ་རེའིི་རྒྱབ་

ལ་རྒྱ་མིའིི་ས་ོཔོ་རེ་རེ་བཙུགོས་ཏེེ་བོད་ནང་ལ་བྱེས་པོའིི་ལས་ཀ་

བཙོགོ་པོ་རྣམས་མཐོོང་དོགོས་ཀྱིིས་དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན་རྒྱ་གོར་དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་རང་

དབང་མང་གོཙ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལགེོས་ཉེསེ་གོང་ཡོདོ་ནའིང་

ཚེང་མ་གོསར་འིགྱུར་འིགོོད་མཁན་ལ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་ལ། བལྟས་

ཀྱིང་ཆེོགོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་དྲེང་པོ་ོམིན་པོའིི་འིཁྱེོགོ་བཤིད་བྱེས་

པོ་དེ་འིདྲེའིི་འིགོོ་མགོོ་སྐོར་ཐོེབས་ན་དངོས་གོནས་བློ་ཕེམ་དང༌། 

ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་མགོ་ོསྐརོ་མ་ཐོབེས་

པོའིི་དོན་དུ་འིདི་ཕྱོོགོས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། རང་མགོ་ོརང་ཐོནོ།
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བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་དངསོ་གོནས་ལྷགོ་བསམ་

ཡོདོ་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། མདརོ་ན་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་གུང་བྲན་ཏེང་མི་ཡོིན་པོ་དང༌། གོོ་གོནས་

ཀྱིང་གོང་འིཚེམ་ཡོོད་པོའིི་མི་དེ་རིགོས་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་ལྔ་

ཡོན་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོཡོདོ་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡོནི། ར་ེཟུང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིཐོ་དད་ཡོནི། ཞི་ིདྲེགོ་ལས་རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ནང་

ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་རགིོས་ཏེང་མ་ིཚེསོ་འིད་ིཕྱོགོོས་སྐྱབས་ཞུ་དང༌། ཁ་

ལན་མང་པོ་ོབསྐུར་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ དསེ་གོང་ཞིིགོ་མཚེོན་གྱི་ིཡོདོ་

ཅ་ེན། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་གུང་བྲན་ཏེང་མ་ིདང༌། 

མཐོ་ོརམི་གྱི་ིལས་བྱེདེ་ཡོནི་ན་ཡོང་བསམ་བླའོི་ིགོཏེངི་ལ་ས་ོས་ོབདོ་

པོ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་ཧི་

ཅང་གོསལ་པོརོ་མཚེནོ་ཡོདོ་པོས། ད་ེདགོ་ན་ིབསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་

འིསོ་པོ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་བྱེདེ་འིསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི། 

འིནོ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིནང་ལ་ལས་དནོ་ཐོགོོ་སྣང་ཆུང་ལྷདོ་གོཡོངེ་བྱེདེ་

པོའི་ིསྐྱནོ་ཞིགིོ་མདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ རང་ཉེདི་ལས་ཁུངས་དང་

ལས་རགིོས་གོང་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེཕྱོནི་

ཆེད་ལས་རིགོས་དའེི་ིཐོད་རང་མགོ་ོཐོནོ་པོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས། དཔོརེ་ན། རྒྱ་རིགོས་ལས་བྱེདེ་པོ་དང་བདོ་པོ་

མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེདེ་སྐབས་ལས་ཀ་འིད་ིརྒྱ་མའིི་ིརདེ་བསམ་པོ་
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ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་འིགོན་མ་ིའིཁུར་བ་དང༌། ད་ོསྣང་སམེས་ཁུར་མ་

བླངས་པོར་ཉེ་ིམ་གོང་འིཁྱེལོ་ངང་ཕྱོནི་ན། རྗེསེ་སུ་ང་རང་ཚེསོ་རང་

མི་རང་ལས་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་འིཆེར་སྐབས་རང་མགོོ་མ་ཐོོན་

པོ་བྱུང་ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚེསོ་རང་དབང་དགོསོ་

ཞིསེ་སྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་ཤིསེ་ཡོནོ་

གྱི་ིལས་ཀ་དང༌། འིཕྲདོ་བསྟནེ། བཟ་ོལས་སགོོས་ཀྱི་ིལས་རགིོས་

ཚེང་མ་བདོ་པོས་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོར་རྒྱ་མ་ིགླི་དགོསོ་བྱུང་ན་ཧི་ལས་

པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་དང༌། ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལྟ་བདོ་ནང་

ལས་རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེསོ་

ས་ོསའོི་ིལས་རགིོས་ལ་རྒྱུན་དུ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེལས་རགིོས་

དའེི་ིགོནད་འིགོགོ་ཆེ་ཚེང་ཁགོོ་ཏུ་ཆུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་

བསགོས་ནས་ཕྱོནི་ཆེད་རང་མགོ་ོཐོནོ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེསོ་ད་ལྟ་ཡོགོ་ཉེསེ་ལ་མ་

ལྟསོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དུ་ངསེ་པོར་

འིགྲེ་ོདགོསོ། ལྷ་ས་དང་གྲེངོ་ཁྱེརེ་ཆེ་ེཁགོ་མནི་པོའིི་ས་ཁུལ་ལུང་

ཁུགོ་ཁ་ཤིས་དང༌། ལྷགོ་དོན་ཁམས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་

པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཕེ་མ་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་རང་གོི་བུ་ཕྲུགོ་གོཏེོང་འིདོད་

མི་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་འིདུགོ དེ་ནི་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། བུ་
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ཕྲུགོ་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། དེ་སྔ་སློོབ་

སྦྱོངོ་མདེ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིརང་དབང་ཤིརོ་བ་རདེ། 

མ་འིངོས་པོ་ཡོང་ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་བདགོ་པོ་ོཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་པོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་གོཅགིོ་པུས་འིདང་གོ་ིམདེ། 

ངསེ་པོར་དུ་ཤིསེ་ཡོནོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། ད་ེལུགོས་བདོ་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་

ཚེང་མས་ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕེ་མ་ཚེསོ་

ཀྱིང་བསྐུལ་ལྕེགོ་བྱེས་ནས་ཕྲུ་གུར་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོོབ་ཐོབས་བྱེེད་རྒྱུ་

འིད་ིཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ཇ༽ སྒྱིདི་ལུགོ་གོ་ིབྱེེད་བབས་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིསྐད་

ཆེ།

དེ་ནས་གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་རིགོས་ཁགོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་བསམ་འིགྲེན་ཟླ་

བྲལ་བ་ཡོོད་པོ་སྟེ། དཔོེར་ན། ཞིི་བའིི་རྔམ་སྟོན་ཁྲིོམ་སྐོར་བྱེེད་

སྐབས་སྔནོ་དང་པོརོ་ཐོནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་རྣམ་ཀུན་

སྒྱིིད་ལུགོ་གོིས་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། མ་ཅང་རྩིེས་ནས་སྡེོད་

ཀྱི་ིཡོདོ་འིདུགོ ད་ེན་ིཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་རདེ། གོནད་དནོ་འིད་ི

ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་

འིད་ིའིདྲེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་དགོསོ། ད་ེསྔ་ཡོང་རྩིདེ་མརོ་མགོ་ོ

འིཁརོ་ཏེ་ེལས་ཀ་མང་པོ་ོའིཐུས་ཤིརོ་ཕྱོནི་ཡོདོ། དངེ་སང་ཡོང་ད་ེ
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འིདྲེ་བྱེས་ན། ས་ོསོའི་ིཤིེས་ཡོོན་འིཐུས་ཤིོར་དང༌། ཁྱེིམ་ཚེང་གོི་

ལས་དནོ་འིཐུས་ཤིརོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཀྱིང་

འིཐུས་ཤིརོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་བཅས་ད་ེདགོ་ན་ིཡོགོ་པོ་ོམནི། རྒྱ་གོཞུང་ནས་

དེ་རིགོས་ལ་དམ་དྲེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ཅིང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་དགོའི་

བསུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་སྲིདི། 

རྒྱ་མིའིི་ནང་དུའིང་མི་སྣ་ཚེོགོས་ཡོོད་ཅིང༌། མིའིི་ཁྱེད་ཆེོས་ལྡན་

པོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་རིགོས་མང་པོོས་བོད་པོར་ཤི་

ཚེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། སྔོན་མ་བོད་ནང་ལ་ོམང་པོ་ོལས་ཀ་

བྱེེད་མྱོོང་བ་དང༌། དེང་སང་པོེ་ཅིང་ལ་རྒས་ཡོོལ་དུ་བསྡེད་པོའིི་

རྒྱ་མ་ིཞིིགོ་གོསི། བར་ལམ་པོ་ེཅངི་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཞིགིོ་ཐུགོ་

དུས་བརྗེདོ་པོར། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ི

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ལས་ཀའིི་རིགོས་ཚེང་མ་བོད་པོ་རང་གོིས་

འིགོན་འིཁྱེརེ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་རགིོས་བླ་ོམཐུན་ཚེའོི་ིབསམ་

བློའི་ིནང་ཁོང་རང་ཚེོ་བོད་དུ་སྡེོད་རིང་ཟང་ཟིང་མེད་པོའིི་ལྷིང་

འིཇགོས་ཡོངོ་ཐོབས་དམགིོས་ཡུལ་གོཙ་ོབརོ་བཞིགོ་པོ་ལས། བདོ་

ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོ

ཡོདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བཤིད་འིདུགོ  ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་ལྷགོ་བསམ་

གྱིི་སྐད་ཆེ་རེད། མིའིི་བསམ་བླ་ོདང༌། མིའིི་བརྩིེ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་
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ཡོིན་ན་མི་གོཞིན་དཀའི་ངལ་ཡོོད་མཁན་ལ་ཤི་ཚེ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། 

དཔོརེ་ན། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་དཀའི་

ངལ་ཡོོད་ན་དེར་རོགོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ནི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཆེོས་ཉེིད་དང༌། 

འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིཁྱེད་ཆེསོ་རདེ། མད་ོདནོ་ཡོང་

སྙིངི་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རགིོས་རྒན་གོཞིནོ་ཚེང་མའི་ིཐོགོོ་ནས་རགིོ་པོ་

བསྒྲིམིས་དགོསོ། སྐད་བརྒྱབ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིའིགྲེགིོས། ས་ོསའོི་ི

རང་ཁྱེིམ་ས་ོསོས་སྐྱོང་ཐུབ་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཉེམས་

མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་དགོོས། རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་བོད་

ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་པོར་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ད་དུང་ཡོང་ང་རང་ཚེོའིི་བདེན་མཐོའི་

གོསལ་རྒྱུ་ཐོགོ་ཇེ་ཉེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོོད་པོས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཉེ༽ ལྷུགོ་གོཏེངོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། བདོ་རིགོས་ཀྱི་ིཐོབོ་

ཐོང་།

སྤྱོིར་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། ཡོང་སྒོོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་མཚེོན་ན་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་

དང༌། ལྷགོ་པོར་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་ཚེོའིི་ནང་ལ་རང་དབང་འིདོད་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་ཡོདོ། ད་ལྟ་མང་གོཙ་ོགོཅགིོ་

སྡུད་ཟརེ་བའི་ིམ་ིཚེང་མའི་ིཁ་བཀགོ་པོ་འིད་ིགོནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་
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ཁགོ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། ཏེངི་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་སྔ་ལའོི་ིསྟནོ་མཚེམས་

སུ་རྒྱ་ནགོ་ལྷ་ོཕྱོོགོས་ལ་གོསུང་བཤིད་གོནང་བའིི་ནང་སྲིིད་བྱུས་

ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་དཔོལ་འིབྱེརོ་སྒོ་ོམ་ོཕྱོ་ེ

ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུར་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་པོ། 

དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་མ་རྩིའི་ིརངི་ལུགོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་དགོོས་པོ་ཡོིན་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་འིདི་ཚེ་ོཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོ་མཐོོང་བའིི་སྐད་ཆེ་དངོས་

གོནས་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོོན་རིགོས་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་གོདུགོ་རྩུབ་དྲེགོ་

གོནནོ་གྱིསི་གྲེ་ིདང་མ་ེམདའི་ཁ་ོན་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིདགོ་དངེ་

གོི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པོ་ཤིེས་ནས་སྲིིད་བྱུས་

ལ་འིགྱུར་བ་གོང་འིཚེམ་བཏེང་སྟེ་དངོས་གོནས་བདེན་པོ་བདེན་

ཐུབ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཉེན་བཤིད་བྱེདེ་འིདདོ་བྱེས་

ན། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་སྐད་ཆེ་

ཤིདོ་རྒྱུ་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། རྒྱ་

ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལའིང་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚེོས་གོང་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཟེར་ན། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། 

རྒྱ་མསི་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། བདོ་མསེ་པོའོི་ི

རྒྱལ་ཁབ་ཁྱེམི་ཚེང་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་གོ་ིསྤུན་ཟླ་མ་ིརགིོས་རདེ་ཟརེ་གྱི་ི
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ཡོདོ། ད་ེལྟར་ང་ོམ་ཡོནི་ན་དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་

རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ནང་ལ་ཡོང་དཔོལ་འིབྱེརོ་

ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ། འིནོ་ཀྱིང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་གོ་ིམདེ། རྒྱ་

མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོཚེསོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོནི་ནས་བདོ་

ནང་འིགྲེ་ོམཁན་གྱིི་མི་ཚེང་མས་ཡོོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་བཤིད་

མུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ནི། བོད་དང་རྒྱ་གོཉེིས་བསྡུར་ན་བོད་ལུང་

པོའི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་ཤིནི་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ཕྲན་བུ་ཁྱེད་

པོར་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང༌། ཁྱེད་པོར་ཧིང་སོང་ཆེེན་པོ་ོའིདི་ལྟ་བུ་ནི་ཧི་

ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་ཁོ་རང་

ཚེོར་དགོོས་མཁ་ོཡོོད་པོ་ཚེང་མ་ཟ་བེད་བྱེས། བོད་པོར་ཚུར་ལྟ་

རྟགོོ་རོགོས་རམ་འིསོ་འིཚེམ་ཞིིགོ་བྱེས་མདེ། 

ཏེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིའིགྲེན་

བསྡུར།

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ན། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་

ཐོོགོ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་བོད་ཀྱིི་

ནང་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁན་འིབུམ་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་ཡོོད། རྒྱ་

མིའིི་ཟ་ཁང་ཕྱོོགོས་གོང་སར་ཡོོད་པོ་ལས། རྒྱ་མིའིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོི་སྐོར་གླིེང་སྒྲིོས་བྱེེད་མཁན་མེད། དེང་སང་འིཛམ་
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གླིིང་ཐོོགོ་གོི་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་ཚེོང་ར་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་རིན་ཐོང་ཆེེན་པོོ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། 

མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིཤིསེ་ཚེད་ཐོགོོ་ནས་བཤིད་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རྒྱ་མ་ི

ལས་ལྷགོ་པོ་མེད་ཀྱིང་ཞིན་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད། སྔར་གྱིི་ལ་ོརྒྱུས་

ནང་བལྟས་ཀྱིང་བདོ་པོ་ལྷགོ་པོ་ལས་ཞིན་པོ་མདེ། དཔོརེ་ན། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དུས་རབས་བདུན་པོ་བརྒྱད་པོའིི་ནང་

བདོ་ལ་དར་ཁྱེབ་བྱུང་ཡོདོ། ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་པོ་མ་ིགྲེངས་ཧི་ཅང་

ཉུང་ཉུང་ཡོིན་ཅིང་། མི་གྲེངས་ཉུང་ཉུང་འིདིའིི་ནང་ནས་ནང་པོའིི་

ཆེོས་ལུགོས་མཁས་པོ་ཇི་ཙམ་ཐོོན་ཡོོད་པོ་དང༌། མཁས་པོ་དེ་

དགོ་གོིས་བརྩིམས་པོའིི་ལེགོས་བཤིད་ཀྱིི་དཔོེ་ཆེ་ཇི་ཙམ་ཡོོད་

པོ། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་མི་འིབོར་ཆེེན་པོོ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་མཁས་

པོ་ཇི་ཙམ་ཐོོན་ཡོོད་དང༌། མཁས་པོ་དེ་དགོ་གོིས་བརྩིམས་པོའིི་

ལེགོས་བཤིད་ཀྱིི་དཔོེ་ཆེ་ཇི་ཙམ་ཡོོད་པོ་གོཤིིབ་བསྡུར་བྱེས་ན། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོ་མང་བ་ཡོདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ།

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་འིདི་རྒྱལ་ཁབ་རྙོིང་ཁུངས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང༌། གོཉེིས་ནས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་

ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་འིདི་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པོ་

ལས་རྗེེས་སུ་ལུས་མེད། ང་ཚེ་ོའིདི་འིདྲེའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་དཔོོན་

པོོ་གོསར་པོ་རྒྱ་མི་སྙིིང་རྗེེ་མེད་པོ་དེ་དགོ་གོི་བཀའི་བཀོད་འིགོོ་
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ཏུ་སྡེདོ་རྒྱུ་གོཏེན་ནས་འིགྲེིགོས་ཐོབས་མདེ། རྒྱ་མ་ིདང་ང་ཚེ་ོའིདྲེ་

མཉེམ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོས་མ་ཤིེས་པོ་རྣམས་རྒྱ་མིས་ཚུར་སློོབ་

རགོོས་བྱེས། ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིལས་དནོ་རྣམས་བདོ་

པོ་རང་ལ་འིགོན་གོཙང་མ་འིཁུར་དུ་བཅུགོ རྒྱ་མ་ིརྣམས་བདོ་ལུང་

པོར་རགོོས་རམ་བྱེདེ་པོར་ཡོངོ་བ་དངསོ་འིབྲལེ་ཡོནི་ན་བདོ་ལུང་

པོར་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་སྟབས་དའེི་ིཐོད་བདོ་པོས་རྒྱུས་མངའི་

ལམ་སྟོན་བྱེས། བོད་པོས་རྒྱུས་མངའི་ལམ་སྟོན་བྱེས་པོར་རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རང་ཤིདེ་མ་བྱེས་པོར་ཉེན་ཤིསེ་གོ་ོཤིསེ་བྱེས། 

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དང་འིཚེམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་དངོས་གོནས་

སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རོགོས་རམ་

བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། 

རྒྱ་མ་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མ་ཤིསེ་མཁན་ཞིགིོ་གོསི་དབང་

ཆེར་བརྟནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིདཔོནོ་པོ་ོབྱེདེ་ཤིགོ་ཤིགོ་དང༌། བཀའི་བཏེང་

ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམེད། དཔོེར་ན། རྩིེ་ཕེ་ོབྲང་ཉེམས་

གོས་ོབྱེདེ་སྐབས་རྒྱ་མའིི་ིཨོཾར་ལས་མཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་སློབེས་ཡོདོ། 

ཁོང་ཚེོས་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ། གོནད་

དོན་འིགོའི་ཤིས་ཁོང་ཚེོས་ཤིེས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བོད་པོའིི་ལགོ་

ཤིེས་པོ་ཚེོར་སྐད་ཆེ་དྲེིས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་འིདུགོ ངོ་མའིི་

ལགོ་ལེན་ཐོོགོ་བོད་པོའིི་ལགོ་ཤིེས་པོར་བསྟུན་ན་མ་གོཏེོགོས། 
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ཚེང་མ་རྒྱ་མིས་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་ཕྱོི་ཚུལ་ལ་རྒྱ་

མའིི་ིལམ་སྟནོ་འིགོོ་བདོ་པོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིརྣམ་པོ་ཞིགིོ་

སྟནོ་དགོསོ་ཀྱིི་ཡོདོ། 

ང་ཚེརོ་འིདྲེ་མཉེམ་མ་ིབྱེདེ་པོ་དང༌། ཐུབ་ཚེདོ་བཏེང་བ་འིད་ིརགིོས་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལས། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་

ལ་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚེ་ོརྒྱ་མི་རིགོས་ལ་གུས་ཞིབས་དང་

བརྩི་ེགོདུང་ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་པོ་ལྟར། རྒྱ་མི་

ལ་ཡོང་བད་ེསྐྱདི་བྱུང་ན་བསམ་གྱི་ིཡོདོ། འིད་ིརྣམས་ཞིརོ་འིཕྲསོ་

ཡོནི་ཀྱིང་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོང་ལྟར་

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཞིསེ་པོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་

མི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་བློ་གྲེོས་ཡོོད་པོ། 

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་ལྡན་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་

ཡོནི་པོས། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང༌། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས། ཤིེས་སོང་ངམ། རྗེེས་སུ་ང་ཚེ་ོམགྱིོགོས་པོོ་ཐུགོ་

ཡོངོ༌། ཞིེས་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༢༧ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༢༧ ཉེནི། 

གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ི གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ི 

སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་གོསི་མངགོས་བཅལོ་བཞིནི་ཐོེགོ་སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་གོསི་མངགོས་བཅལོ་བཞིནི་ཐོེགོ་

ཆེནེ་ཆེསོ་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་༸གོོང་ས་ཆེནེ་ཆེསོ་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་༸གོོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོརོ་བརྟན་བཞུགོས་བསྟར་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོརོ་བརྟན་བཞུགོས་བསྟར་

འིབུལ་ཞུས་པོ་ལྟར། ཕྱོ་ིཉེནི་སྒྲིལོ་དཀར་ཡོདི་འིབུལ་ཞུས་པོ་ལྟར། ཕྱོ་ིཉེནི་སྒྲིལོ་དཀར་ཡོདི་

བཞིནི་འིཁརོ་ལའོི་ིཚེ་ེདབང་སྩལ་རྗེསེ་གོནང་བའི་ིབཞིནི་འིཁརོ་ལའོི་ིཚེ་ེདབང་སྩལ་རྗེསེ་གོནང་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དནོ་ཆེནེ་འིགྲུབ་པོར་ངང་རངི་དང་། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྒྱུ་

རྐྱེནེ།

ང་རང་ཚེ་ོཁ་སང་ནས་ཉེ་ིམ་སྦྲལེ་ཏེ་ེབཀའི་མལོ་བྱུང་བ་བཞིནི་ཆེསོ་

ཉེམས་ལེན་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པོ་བོད་

ནས་གོཉེེན་འིཕྲད་ལ་ཡོོང་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ད་ོདགོོང་དང་སང་

དགོངོ་ནས་ཐོོན་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོནི་པོ་ལྟར། རྩི་བ་ས་ོསའོི་ིརང་ཡུལ་ལ་

ལགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་། རང་ཡུལ་དགྲེ་ལགོ་ཏུ་ཤིརོ་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིགོོ་བད་ེབ་མདེ་པོར་ཕེར་སློབེས་རྗེསེ་རྩིད་གོཅདོ་གོང་ཞིགིོ་
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ཐོོན་ཡོོང་། སྤྱོི་བདེའིི་མི་སྣ་སུ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་བསམས་ནས་

དངངས་སྐྲགོ་དང་། མ་བདེ་ཤིིགོ་ཤིིགོ་བྱེས་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་མཁན་གྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་

བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཡོནི་པོ་ལྟར། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚེང་

མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོོད་ཅིང་། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེས་ནས་སྙིིང་སྟོབས་སྐྱེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སྦི་གོསང་དོད་པོ་ོ

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དནོ་ཆེནེ་སྒྲུབ་པོར་ངང་རངི་ཟརེ་བ་བཞིནི་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ངང་ཐུང་དང་ཟང་ཟངི་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། 

བླ་ོརྩི་བརྟན་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ངང་བསྲིངིས་ཏེ་ེབྱེས་ན་རམི་པོས་བདནེ་

མཐོའི་གོསལ་རྒྱུ་ཡོོད་ལ། དེ་ཡོང་ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་འིགོོ་ནས་བདེན་མཐོའི་གོསལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས། 

ལམ་སང་ཕྲན་བུ་ཁགོ་པོ་ོཡོིན། ཁ་སང་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ལ་ོབཞིི་

ལྔའིི་ནང་འིགྱུར་བ་ཡོོང་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད་ན། ཚེང་མས་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཁ༽ ཕྱོི་ཡོ་ིརྣམ་འིགྱུར་དང་། ནང་གོ་ིལ་རྒྱ།

ཁ་སང་གོསར་འིབྱེོར་བ་ཚེོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་གོི་

ཚེབ་བྱེས་ཏེ་ེབརྟན་བཞུགོས་༸ཞིབས་བརྟན་བཏེནོ་པོར་ཐུགོས་རྗེ་ེ
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ཆེ་ེཞུ་ཡོནི། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་དངསོ་གོནས་ལྷགོ་བསམ་དང་མསོ་པོ་

རྩི་ེགོཅགིོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཆེ་ོགོ་བཏེནོ་པོ་འིདསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོགོོས་

ཡོངོ་རྒྱུར་བརྟནེ་ངསོ་རང་ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིདད་པོ་དང་། དམ་ཚེིགོ ལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོགོ་ཅསེ་པོ་འིད་ི

ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་འིདུགོ དཔོརེ་ན་སྔནོ་མ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ 

ལརོ་ངསོ་རང་ཁྲིནོ་བདོ་རླབས་འིཁརོ་གོཞུང་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནགོ་

ལ་འིགྲེོ་སྐབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དྲེན་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཁམས་བྲགོ་

མགོརོ་སློབེས་པོའི་ིཉེནི་ད་ེགོར་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་ཁ་ཤིས་འིདུགོ་པོ་

དའེི་ིཁྲིདོ་རྒྱ་ཆེས་སྔནོ་པོ་ོགྱིནོ་ཞིངི་མ་ེམདའི་བཏེགོས་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་

གོསི་རླངས་འིཁརོ་མདུན་གྱི་ིམ་ིཚེོགོས་འིཚེང་གོ་བཤིངས་སངོ་།

ཁའོི་ིགོདངོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་དང་གྱིནོ་ཆེས་གྱིནོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་

མི་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་མདོགོ་ཁ་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་པོ་དེས་རྒྱ་སྐད་ཤིེས་

ལ་མ་ཤིེས་ཤིིགོ་བརྒྱབ་ནས་རླངས་འིཁོར་བཀགོ་སྟེ་ཁ་ལོ་པོར་

ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་གོང་དུ་ཡོདོ་དྲེསི་སངོ་། ངསོ་རང་ཁ་ལ་ོབའི་ིའིཁྲིསི་

སུ་ཡོདོ་ཅངི་། ཁ་ལ་ོཔོས་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་འིད་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་སངོ་། 

དེ་མ་ཐོགོ་ཁོ་པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཞིི་ནས་ཞྭ་མོ་ཕུད་དེ་

ཕྱོགོ་དབང་ཞུ་བར་སློེབས་བྱུང་། ཕྱོི་ཡོི་བཟ་ོདབྱེིབས་ལ་བལྟས་

ན་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་མདགོོ་མདེ་ལ། ཁ་ོཔོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ི

རྒྱུགོ་ཁྱེ་ིལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོདོ། ད་ེདུས་རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེ་ེལངས་
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མེད་ཅིང་། ཚེང་མས་ཤིེས་གོསལ་ལྟར་གོསར་བརྗེེ་བྱེེད་མཁན་

ཚེང་མ་ཕྲན་བུ་འུར་བའིི་སྒོང་རེད། གོསར་བརྗེེ་དང་། གུང་བྲན་

ཏེང་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོོད་པོའིི་མི་དེ་དགོ་ལའིང་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་

ཞིནེ་ཁགོོ་ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེ་ེཡོདོ་པོ་སྐབས་ད་ེདུས་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་

གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་བྱུང་། 

ད་ེབཞིནི་མད་ོསྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བསྐྱདོ་ཀྱིང་བདོ་མ་ི

ལས་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་ཕྱོནི་གུང་བྲན་ཏེང་མ་ིརྒས་པོ་ོད་ེཚེརོ་ཡོང་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་སམེས་ནང་དམགིོས་བསལ་

གྱི་ིཚེརོ་སྣང་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ ཞིབི་ཕྲ་བཤིད་དགོསོ་

དནོ་མ་ིའིདུགོ སྐབས་ད་ེདུས་བདོ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཆེབ་སྲིདི་

ཀྱིི་ལྟ་བ་མི་འིདྲེ་བ་དང་། གོནས་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་གོསར་པོ་ཕྲན་

བུ་སློབེས་བཞིནི་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ལ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཞིནེ་ཁགོོ་དང་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོར་མངནོ་པོ་མ་ཟད། ད་ེ

ཡོང་ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ས་ོདྲུགོ་རིང་མུ་མཐུད་ལ་ོརེ་བཞིིན་

རྣམ་འིགྱུར་ཇ་ེགོསལ་དུ་ཕྱོནི་ནས། ད་ཆེ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་ཁྱེོན་དུ་རྒྱ་མིའིི་མིགོ་ནང་བོད་མི་ཞིིགོ་

ཡོནི་ཕྱོནི་དགོོས་པོ་བྱེདེ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

རྒྱ་མསི་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་ནས་ད་བར་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་སངོ་

བ་དའེི་ིརངི་རྒྱ་མརི་མ་ིགོས་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་དང་དུས་ཚེདོ་
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ཆེ་ཚེང་བྱུང་ཡོདོ་ཀྱིང་། རྒྱ་མསི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བླསོ་འིཁལེ་བའི་ིབདོ་

མི་གོཅིགོ་མཐོོང་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་གོནད་ཆེེ་བ་མཐོའི་དགོ་གོི་

དབང་ཆེ་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིིས་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་ལས་བོད་

མ་ིགོཅགིོ་ཀྱིང་མཐོངོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་བའི་ིམདུན་ལ་

ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་ལྟ་བུར་རྐུབ་སྟེགོས་བཟུང་མཁན་ནང་བོད་མི་

ཁྱེནོ་ཆེ་ེབཞིགོ་ཡོདོ་པོར་མ་ཟད། ད་དུང་ཇ་ེམང་དུ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། 

དངོས་གོནས་ནང་དོན་འིགོགོ་རྩིར་ཐུགོ་དུས་དབང་ཆེ་རྒྱ་མིའིི་

ལགོ་པོར་ཡོོད་པོ་ལས། བོད་པོའིི་ལགོ་པོར་མེད། རྒྱ་མིས་བློས་

བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་འིཁལེ་བའི་ིབདོ་མ་ིཞིགིོ་ཡོདོ་ན། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་

ཐོོགོ་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་མིང་དང་དོན་མཐུན་པོ་ཡོོད་ཅེས་མགྲེིན་པོ་

བཏེགེོས་ནས་ཤིདོ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ཏེན་ཏེན་འིཛུགོས་ངསེ་རདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་བདོ་མ་ིརགོ་གོ་ིམདེ། དངསོ་གོནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱིསི་

དད་དམ་འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བརྟན་བཞུགོས་ཕུལ་བ་

འིདསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་གྱི་ིརདེ། ངསོ་རང་ཡོང་ཤིནི་ཏུ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་།

གོ༽ དད་དམ་གྱི་ིབརྟན་བཞུགོས་དང་། མཛད་འིཕྲནི་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ངོས་ནས་རྟགོ་པོར་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ངོས་ལ་རྟོགོས་པོའིི་ཡོོན་

ཏེན་གོང་ཡོང་མདེ་ཀྱིང་། ཚེ་ེརབས་མང་པོ་ོནས་ལས་དང་བསདོ་
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ནམས་བསགོས་པོའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་མཐུ་བཙན་པོ་ོཡོིན་པོ་རིགོས་

པོས་བསྒྲུབས་ན་ཕེལ་ཆེརེ་ཤིསེ་ཐུབ་ཅངི་། དུས་ཚེདོ་གོཉེན་འིཕྲང་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་འིགོ་ོཚུགོས་པོའི་ིསྐབས་ངསོ་རང་སྐྱསེ་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་གོདན་གྲེལ་དུ་སློེབས་པོ་བརྟེན། དཔོེར་ན། ད་ལྟ་

ཤིི་ན་དུས་ཚེོད་གོཉེན་འིཕྲང་ཅན་འིདིར་སྐྱེས་པོའིི་གོོ་ཆེོད་མེད། 

སྤྱོིར་བཏེང་བྱེས་ན་ལོ་དྲུགོ་ཅུར་ཉེེ་བར་བཅར་བ་དེའིི་རིང་ངའིི་

མི་ཚེེ་རང་དབང་བྲལ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་ཐོོགོ་

ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

བསྒྲུབས་ཡོདོ། ངསོ་ལ་འིཇནོ་པོ་ོརྒདོ་པོའོི་ིནུས་པོ་གོང་ཡོང་མདེ་

ཀྱིང་། ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་དང་། ལས་དང་སྨོནོ་ལམ་

གྱི་ིམཐུ་བཙན་པོའོི་ིདབང་གོསི་ཕེན་ཐོགོོས་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྐབས་ལ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་། 

བོད་པོའིི་མིང་དང་བཅས་པོ་མ་བརླགོ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་བར་ལས་

ཀར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད། 

དེ་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་དོན་ཡོང་རང་གོི་ལུང་པོའིི་རང་དབང་རང་

ལགོ་ཏུ་སོན་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཉེི་མ་

འིཆེར་ཐུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་ཡོནི། ང་ཚེའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིད་ིཏེན་ཏེན་

འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་པོའིི་

རྗེེས་སུ་ངའིི་ཚེེ་ལྷགོ་ད་དུང་ལ་ོཉེི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་སྡེོད་
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ཐུབ་པོའི་ིསྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། 

ལས་དང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིམཐུ་བཙན་པོ་ོཡོནི་སྟབས་སྨོནོ་ལམ་འིགྲུབ་

ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དརེ་བརྟནེ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཚེེ་ལ་

སྐྱོན་གོང་ཡོང་ཡོོང་གོི་མ་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོབློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་ཆེོགོ 

དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཚེ་ེརངི་པོ་ོཞིསེ་པོ་འིད་ིལུས་པོའོི་ིའིཕྲདོ་

བསྟནེ་དང་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོར་མ་ཟད། ད་ེཡོང་སམེས་ཀྱི་ི

ཞི་ིབད་ེདང་འིབྲལེ་བ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིདའིི་ིཆེ་ནས་བཤིད་

ཀྱིང་ངའིི་གོཟུགོས་པོ་ོབདེ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོོད། སྐབས་རེ་ངའིི་བསམ་

བླའོི་ིནང་རང་ཉེདི་ཁྱེད་མཚེར་སྡུགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་ཡོང་དྲེན་གྱི་ི

འིདུགོ་ཀྱིང་བཅོས་སུ་ཡོོད་ན་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བཅོས་སུ་

མདེ་པོ་ན་ིགོང་ཡོང་བྱེདེ་ཐོབས་མ་ིའིདུགོ་བསམས་ནས་འིཁྲིབེ་ལ་

ཚུད་ད་ེསམེས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ལས་དནོ་བསྒྲུབ་པོ་ལ་སམེས་ཁྲིལ་བྱེས་ནས་དགོསོ་དནོ་མདེ། ང་

རང་ཚེ་ོཐུན་མངོ་གོསི་བསགོས་པོའི་ིལས་ད་ེགོང་འིདྲེ་བྱེས་ཀྱིང་ང་

རང་ཚེསོ་མྱོངོ་རྒྱུ་ལས་ཐོབས་ཤིསེ་གོཞིན་མདེ། དསེ་སམེས་ལ་

ཞིི་བདེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ནས་འིཕེེན་པོ་ཐུང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་ཞུམ་སེམས་

རིགོས་ནམ་ཡོང་ཡོོང་གོི་མི་འིདུགོ ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་

བློ་བཏེང་ན་ང་རང་ལོ་བཅུ་བཞིི་བཅོ་ལྔ་ནས་བཟུང་རྣ་བ་འིདིར་

སྐད་ཆེ་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་ལས། བཀྲེ་ཤིསི་པོའི་ིབཟང་པོའོི་ིགོཏེམ་ཞིགིོ་
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ཕེལ་ཆེེར་ཐོོས་རྒྱུ་མེད་པོར་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་། དེའིི་དབང་གོིས་

ཁ་ཆེགོ་སྣ་རལ་དང་། བཀྲེ་མ་ཤིིས་པོ་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོང་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་པོ་ལས་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་དེ་ཙམ་

ཡོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཐུགོས་ཕེམ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་

སོགོས་བརྗེོད་ནས་ཁ་ཤིས་ལ་སེམས་ཁྲིལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ས་རེད། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིསམེས་ཁྲིལ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། བླ་ོལྷདོ་པོ་ོབྱེས་

ནས་སྡེདོ། གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤིསོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིབསམ་བློའི་ིའིཁྱེརེ་

ས་ོདང་། ལགོ་ལནེ་ཐོགོོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

བོད་སྤྱོི་པོའིི་རྩི་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་མ་འིཕྱུགོས་པོ་སོ་སོའི་ིལས་

རགིོས་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིརང་གོ་ིམདུན་ལ་ལས་འིགོན་ར་ེཡོདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་ཡོགོ་པོ་ོབསྒྲུབ་དགོསོ། ད་ེལྟར་བྱེས་ན་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ཆེོགོ་

གོ་ིརདེ། བླ་ོབདའེི་ིངང་ནས་ལོགོས་རྒྱུགོས་ཨོཾང་།

ང༽ བྱེསེ་གོནས་བརྒྱུད་སྤྲོོད་དང་། རྒྱ་བོད་ཐོ་དད།

འིདི་ཕྱོོགོས་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་གོནས་ཚུལ་བཟང་ངན་སྣ་

ཚེོགོས་ཡོོད་ཅིང་། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་། 

བྱེསེ་འིབྱེརོ་བདོ་པོ་སྤྱོ་ིབྱེངིས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ། བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་བཅས་གོང་ཅརི་ཁྱེནོ་ཡོངོས་ནས་ཕྱོགོོས་བསྡེམོས་
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བྱེས་ན་ཏེན་ཏེན་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་ཡོོད། བོད་རང་དབང་སྒྲུབ་

མཁན་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཞི་ིརྩི་ཚུགོས་པོ་འིདའིི་ིནང་བྱེསེ་འིཁདོ་

བོད་མི་ཆེིགོ་འིབུམ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་ཚེང་མས་ཆེེ་སའིི་ཆེ་ནས་

དངོས་གོནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོབླ་ོབདེ་པོ་ོ

བྱེདེ་ཆེོགོ 

ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཐོགོོ་ལམ་སྟནོ་ཡོགིོ་ཆེ་

ཞིགིོ་བར་ལམ་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་ད་ཆེ་ཡོགིོ་ཆེ་པོར་འིདབེས་

ཟིན་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཚེང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ནས། བོད་

ནང་སློེབས་རྗེེས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚེོའིི་གོནས་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་དང་། མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་

པོ་འིདི་དགོ་བརྒྱུད་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡོནི། ཕེ་རལོ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ངང་རྫུན་གྱི་ི

ཕུང་པོ་ོབསྒྲིགིོས་ནས་ཞིངི་འིབྲགོོ་ས་ཁུལ་ལ་སློབོ་གོས་ོགོསར་པོ་

ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ངོས་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་འིདི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་

ནས་རྒྱ་མརི་རྩིདོ་མེད་དགོ་པོ་ཞིིགོ་དང་། ལྷགོ་པོར་བདོ་རྒྱ་མསི་

བཅངིས་བཀྲེལོ་བཏེང་བའི་ིརྗེེས་ལ། དངསོ་གོནས་བདོ་མརི་དནོ་

དམ་པོའིི་ཁེ་ཕེན་བརྒྱ་ཆེ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་ན་བདེ་

སྐྱདི་སུས་སྤྲོད་ཀྱིང་ཁྱེད་པོར་མདེ་པོས་ང་ཚེསོ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་
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དནོ་མ་ིའིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཕྲན་

བུ་ཞིིགོ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོོད་ཀྱིང་། གོཏེོར་བཤིིགོ་དེ་བས་མང་བ་ཞིིགོ་

བཏེང་སྟེ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་ལ་སྟོན་མི་ནུས་པོ་

སྦས་འིགོབེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་མང་པོ་ོབཟསོ་ཡོདོ། ད་ེདགོ་འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོི་ལ་སྦས་འིགོེབས་ཐུབ་ཀྱིང་། བོད་མིས་དངོས་སུ་མྱོངས་

ཡོདོ་པོས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིམདུན་ལ་སྦས་འིགོབེས་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། 

དརེ་བརྟནེ་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ནད་ཐོགེོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་དནོ་

འིད་ིཡོནི། བདོ་དང་རྒྱ་ཞིསེ་ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་ནས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་

གོསལ་པོ་ོཡོོད་པོ་ལྟར། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིི་སེམས་ནང་རང་ཉེིད་

རྒྱ་མ་ིཡོནི་བསམ་པོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། དངེ་སང་ཀྲུང་གོ་ོཟརེ་བ་འིད་ི

བདོ་ཐོ་ེབའི་ིས་ཁུལ་ཡོངོས་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཞིསེ་རྒྱ་མསི་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་

ནས་བཟསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིབླ་ོགོཟུ་བ་ོགོནས་པོ་ཚེསོ་

རྒྱ་ནགོ་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཟརེ་བ་ལས་བདོ་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཟརེ་བའི་ིཐོ་སྙིད་འིད་ི

སྦྱོར་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ འིཛམ་གླིངི་གོང་སར་གོནས་པོའི་ིཕྱོརི་སྡེདོ་རྒྱ་མ་ི

ཚེསོ་རྒྱ་སྐད་ལ་ཀྲུང་གོ་ོཧྭ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ལས་ཧིན་ཧྭ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

མ་ིའིདུགོ རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་ཆེབ་སྲིདི་སློབོ་གོས་ོསྤྲོད་པོའི་ིམསི་

རྒྱ་སྐད་ལ་ཧིན་ཧྭ་བརྗེདོ་པོ་ལས་ཀྲུང་གོ་ོཧྭ་ཟརེ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་

སྐད་ལ་ཙང་ཧྭ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ལས་ཀྲུང་གོ་ོཧྭ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ཀྲུང་གོ་ོཟརེ་བའི་ིབརྡོ་ད་ེཀུན་ལ་ཁྱེབ་པོ་ཞིགིོ་ཁངོ་ཚེསོ་ཨུ་ཚུགོས་
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བརྒྱབ་ནས་བཟསོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་རདེ།

དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིམངའི་ཁངོས་ཡོནི་

ན་གྲེསོ་མཐུན་བཞིགོ་ནས་ད་བར་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་སངོ་ཡོང་། 

ད་དུང་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཡོིན་ཞིེས་མ་ཎི་བགྲེང་བ་ནང་

བཞིནི་རྟགོ་པོར་ཤིདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེལྟར་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ནས་

ཤིདོ་དགོསོ་བྱུང་བ་རདེ་དམ། པོ་ེཅངི་དང་། ཧྲང་ཧིད། ཀངོ་ཏུང་

ད་ེདགོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་ཞིསེ་ཤིདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ། དངསོ་

ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམངའི་ཁངོས་མནི་པོ་ཞིགིོ་ཨུ་

ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམངའི་ཁངོས་བཟ་ོདགོསོ་སྟབས་ཉེནི་

ལྟར་མ་ཎ་ིབགྲེང་བ་ནང་བཞིནི་ཤིདོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཆེགོས་པོ་རདེ། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་གོནད་དོན་ནི་ལས་སློ་པོོར་ཧིམ་བཅོམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་མནི། གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤིསོ་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ནས་ང་ཚེསོ་

སྡུགོ་བསྔལ་ཤིིན་ཏུ་མང་པོ་ོམྱོངས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེན་ནས་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡོིན། 

ཞིངི་འིབྲགོོ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མསི་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་གོནས་ཚུལ་

དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་

ཤིསེ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ཁ་ཤིས་མགོ་ོའིཁརོ་ཐོབེས་མི་སྲིདི་པོ་མནི། 

དོན་དངོས་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་དྲེང་པོོ་ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་དེ་ལ་

རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་དང་། རྫུན་མ་ཞིིགོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་བཤིད་
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ནའིང་དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས། ང་ཚེ་ོབོད་པོས་བཤིད་

པོ་ཚེང་མ་བདེན་པོ་དང་ཡོགོ་པོ་ོཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་མེད་ལ། རྒྱ་

མསི་བཤིད་ཚེད་སྡུགོ་ཆེགོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཡོང་རྒྱུ་མདེ། དྲེང་པོ་ོ

སུས་བཤིད་ཀྱིང་ད་ེཁས་ལནེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་དྲེང་པོ་ོཞིགིོ་བཤིད་

ན་དེར་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྫུན་མ་ཞིིགོ་བཤིད་ན་དེའིི་རྫུན་

ཕུགོ་བརྟོལ་དགོོས་པོ་ལས་ང་ཚེོས་འིདི་མུར་འིཇོགོ་ཐོབས་མེད། 

ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ས་ཁུལ་ཁགོ་ལ་རྒྱ་མིས་

རྫུན་གོཏེམ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན་ད་ེདགོ་དངསོ་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་

ནས་སལེ་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ཅ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། ལས་རིགོས་ཀྱི་ིལགོ་ཤིསེ།

ཡོང་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ལེགོས་ཉེེས་ལ་མ་ལྟོས་པོར་

བཟ་ོགྲྭ་དང་། སློབོ་གྲྭ། འིཕྲདོ་བསྟནེ་བཅས་ཀྱི་ིལས་འིགོ་ོབཙུགོས་

པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚེརོ་དགོསོ་གོལ་དང་། ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་

པོས་ང་ཚེསོ་ཁས་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། ངསོ་ནས་རྟགོ་པོར་བརྗེདོ་པོ་

བཞིིན་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ཚེོས་ཉེམས་

མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། རྒྱ་མིས་བསྐུལ་བའིི་

ལས་ཀ་རེད་ཅེས་གོཡོོ་ཟོལ་བྱེས་ན་དེ་ནི་བློ་ཆུང་གོི་བྱེ་བ་ཡོིན་

པོས་དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ཕེགོོས་རྒྱ་མིས་བརྒྱབ་པོ་དང་། སྒྲིིགོ་
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འིཛུགོས་རྒྱ་མསི་བཟསོ་པོ་ཡོནི་ཀྱིང་ལས་ཀའི་ིང་ོབ་ོན་ིཡོར་རྒྱས་

ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང་། ས་ོསོའི་ིལུང་པོར་དགོོས་མཁ་ོ

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ལས་རིགོས་སྣ་ཚེགོོས་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་

མ་ིཚེསོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ནས་ཉེམས་མྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོགོསོགོ་དགོསོ། 

ཉེ་ིམ་གོཅགིོ་རྒྱ་མ་ིམདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་ཤིར་དུས་ས་ོསསོ་འིགོན་

ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་དུས་སྐབས་དང་། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་པོའིི་དུས་

སྐབས་ལ་རྣམ་གོཡོེང་བྱེེད་མི་རུང་ཞིིང་། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་མིར་བློ་

ཡོིད་མ་རངས་པོའིི་དབང་གོིས་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང་། མཱ་ཅང་

རྒྱགོ་པོ་སོགོས་ཀྱིིས་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་ན་དེ་ནི་རང་དྲེིན་རང་ལ་

ཆུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོས་གོཏེན་ནས་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། 

ངོས་ནས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་དེང་སང་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོོད་

པོའིི་བོད་མི་ལས་བྱེེད་པོ་ཕེལ་མོ་ཆེེ་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་སྲིིད་བྱུས་

དང་། གོསར་བརྗེེར་དགོའི་མིན་སྣ་ཚེོགོས་ཡོོད། སྔོན་མ་ཕྱོི་ལོ་ 

༡༩༥༤-༡༩༥༥ ལརོ་གོསར་བརྗེའེི་ིདབྱེངིས་འིཕེར་བའི་ིསྐབས་

སུའིང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་ཡོོད་པོ་ངོས་ནས་

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ཡོིན་ན། ད་ཆེ་ནི་དེ་བས་གོསར་བརྗེེ་བ་

སྣ་ཚེགོོས་ཡོངོ་བ་བརྗེདོ་མ་ིདགོསོ། སྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོརྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོདོ་

དུས་སུའུ་ལེན་དང་སུའུ་ལེན་ཞིེས་སྐད་གྲེགོས་གོང་འིཚེམ་བྱེས་
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ནས་ལས་ཀ་ཚེང་མ་སུའུ་ལནེ་ལ་དཔོ་ེབལྟས་ནས་བྱེདེ་པོའི་ིསྒོང་

རདེ། རྒྱ་མ་ིརང་ཉེདི་ཀྱི་ིསློབོ་དཔོནོ་ནམ། སློབོ་སྟནོ་པོ་ཕུལ་བྱུང་

དུ་བརྩི་ིབའི་ིལུང་པོ་ད་ེད་ཆེ་འིཐོརོ་ཞིགིོ་ཏུ་སངོ་ཟནི་པོས་རྒྱ་མ་ིཚེ་ོ

གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་སྡེདོ་ཐོབས་ཡོདོ་དམ། 

དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་དབང་ཡོདོ་ཤིདོ་པོའི་ིསྒྲིགིོ་སྲིལོ་ད་ེམའིི་ི

རང་བཞིནི་ལ་འིཚེམས་ཀྱི་ིམདེ་ཅངི་། ད་ེལྟར་མ་འིཚེམས་བཞིནི་

དུ་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟ་ེསྡེདོ་པོ་འིདསི་གོང་ཞིགིོ་མཚེནོ་གྱི་ིཡོདོ་ཅ་ེ

ན། དམགོ་མ་ིཁ་ོན་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཡོནི། ད་ེན་ི

དྲེང་པོ་ོརྩི་བ་ནས་མིན། མིའིི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཡོིད་ཆེེས་

རྙོེད་ཐུབ་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་མེད་དུས་གོོ་མཚེོན་ཁོ་ནས་གོནོན་

རྒྱུ་ལས་བྱེ་ཐོབས་གོཞིན་མེད། དེ་ནི་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ཀྱིི་བྱེ་བ་

དང་། ཁུངས་མ་འིཁྱེལོ་བའི་ིབྱེདེ་སྟངས་ཤིིགོ་ཡོནི། 

དེ་སྔ་གོསར་བརྗེེར་ཡོིད་ཆེེས་དང་དགོའི་མོས་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་

ལས་བྱེདེ་པོ་མང་པོརོ་ད་ཆེ་ས་ོསའོི་ིཉེམས་མྱོངོ་ཐོགོོ་ནས་བསམ་

བླ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་འིཁརོ་བཞིནི་ཡོདོ་ཅངི་། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཞིསེ་

པོ་འིད་ིརྩི་ཆེ་ེཡོནི། བདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་སྐརོ་ཡོདོ་པོའི་ིནང་རྒྱ་མརི་

དགོའི་མཁན་བརྒྱ་ཆེ་གོཅགིོ་ཀྱིང་ཟནི་གྱི་ིམདེ་ཅངི་། ད་ེའིཕྲསོ་བརྒྱ་

དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་བརྒལ་བ་ཞིགིོ་རྒྱ་མརི་དགོའི་གོ་ིམདེ། ལས་བྱེདེ་

པོའིང་དེ་བཞིིན་བྱེས་ཏེེ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་བརྒལ་བ་ཞིིགོ་



300
རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་བསྡེད་ད་ེཕེགོོས་ཟ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་། བསམ་

བླའོི་ིནང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཟབ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཤིནི་ཏུ་གོསལ་

པོ་ོཡོནི། ད་ེདགོ་གོསི་མུ་མཐུད་འིགོན་ཁྱེརེ་ཏེ་ེལས་ཀ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་

ཐུབ་ན་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིམང་ཚེགོོས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོངོ་རྒྱུ་མ་

ཟད། ས་ོསརོ་ལས་ཀའི་ིརྒྱུས་མངའི་དང་ཉེམས་མྱོངོ་ཐོབོ་རྒྱུར་ཏེན་

ཏེན་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་ནས་བར་

བརྒལ་སྲིདི་གོཞུང་འིཛུགོས་སྐབས་ད་ེདགོ་གོསི་མུ་མཐུད་འིགོན་

འིཁྱེརེ་དགོསོ་ཞིསེ་ངསོ་ནས་ཡོགིོ་ཆེའི་ིནང་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་

ཡོདོ། ད་ེརྩིསི་ཚེང་མས་ཁུར་ལནེ་གྱི་ིལྷགོ་བསམ་བསྐྱདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ གོནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ཞིབི་དང་། ཆེལོ་ཁ་ཆེསོ་

ལུགོས་མཐུན་ལམ།

བར་ལམ་ལས་བྱེདེ་རྒས་ཡོལོ་ལ་བཏེང་བ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་བླ་ོགོཡོངེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ བླ་ོགོཡོངེ་རྩི་

བ་ནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། མ་འིངོས་པོར་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ང་

ཚེསོ་བདོ་མ་ིཡོངོས་རྫོགོོས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

གོ་ིཡོདོ། སྔནོ་ཆེད་ད་ེདགོ་གོསི་འིཇགིོས་སྣང་དངངས་སྐྲགོ་གོ་ིའིགོོ་

དང་། ཡོང་ན་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་མ་རྟོགོས་པོར་མགོོ་

འིཁརོ་གོཡོམ་རྒྱུགོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤིདོ་སྟངས་དང་། ལས་
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ཀ་བྱེདེ་སྟངས་བདོ་མ་ིམང་བླ་ོཤིས་ཡོངོ་བའི་ིལས་འིཛལོ་ཏེན་ཏེན་

བྱུང་ཡོདོ་ན་ཡོང་ད་ེདགོ་མང་ཆེ་ེབ་འིཇགིོས་སྣང་མ་བཟདོ་པོ་དང་

ཁ་ཤིས་སྤྲོལེ་ལད་ཀྱིསི་བྱེས་པོ། ཁགོ་གོཅགིོ་མགོ་ོའིཐོམོས་ནས་རྒྱ་

མསི་བརྗེདོ་པོ་ད་ེརང་རདེ་བསམས་ཏེ་ེབྱེས་པོ་ཡོནི་སྟབས། ད་ེལ་

འིཁནོ་འིཛནི་དང་གོནགོ་སམེས་གོནདོ་སམེས་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་

མདེ། དརེ་བརྟནེ་ཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་ང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་ཆེོལ་ཁ་དང་ཆེོས་ལུགོས་གོང་ཐོད་

དམ་ཚེིགོ་མཐུན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཆེོལ་ཁ་དང་ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་དམ་ཚེིགོ་སེལ་ལྷད་འིགྲེོ་བའིི་རིགོས་ཆེོས་

ཀྱི་ིམངི་ཁྱེརེ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ནའིང་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་མིང་ཁྱེེར་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ནའིང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས། 

གོང་ལྟར་ཆེོས་ལུགོས་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་འིཐོེར་འིཁྱེེར་བྱེེད་

མཁན་ཞིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་བླ་མ་ཡོནི་ནའིང་རུང་། དཔོནོ་པོ་ོཡོནི་ནའིང་

རུང་། སུས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་དེ་ན་ིནརོ་འིཁྲུལ་ཡོནི་པོས་ང་ོརྒལོ་

བྱེེད་དགོོས། གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། ང་ཚེ་ོཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་

བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་མི་རྩིམ་ཟན་མ་ཎི་བགྲེང་མཁན་ཚེང་

མ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། 

བར་ལམ་བདོ་མ་ིརང་ཉེདི་ནས་བླ་ོསྦུགོ་དགོོ་དྲེགོས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་

ཀོ་ཐོགོ་གླིོད་དེ་རང་མགོོ་རང་གོིས་འིདོན་མ་ཐུབ་པོ་འིདི་བྱུང་བ་
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རདེ། ད་ེཡོང་སྐབས་ར་ེབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གོསུངས་པོ་ལྟར་

གྱིི་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཀྱིང་བྱེེད་མ་ཐུབ། 

སྲིདི་ཕྱོགོོས་ནས་བྱེདེ་འིདདོ་ན་རང་སྣང་གོང་དྲེན་བྱེས། ཡོང་བྱེདེ་

མ་འིདོད་པོའིི་སྐབས་ང་ཚེ་ོཆེོས་པོ་ཡོིན་ཞིེས་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཏུ་ཡོིབ་

ནས་བསྡེད། ས་ོསའོི་ིའིདདོ་པོ་དང་ཁ་ེཕེན་གྱིསི་བརྡོབ་གོསགིོ་ཅགིོ་

གོཏེངོ་རན་དུས་ད་ེན་ིབསྟན་པོ་དང་། དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིདནོ་ཡོནི་ཞིསེ་

བསྟན་དོན་ཁ་ལ་ཁྱེེར་ནས་སྐབས་རེ་མི་ལ་བཤུ་གོཞིོགོ་དང་

ཐུབ་ཚེོད་གོཏེོང་མཁན་དང་། གྲྭ་པོས་དཔུང་བསྒྲིིགོས་ནས་ཐུབ་

ཚེོད་གོཏེོང་མཁན་བྱུང་ཡོོད། དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་

དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་མནི། 

ཇ༽ བསྟན་སྲིདི་གོཅིགོ་འིབྲལེ་དང་། སྔནོ་བྱེས་ཀྱི་ིནརོ་

འིཁྲུལ།

གོང་ལྟར་དེ་སྔ་ནོར་འིཁྲུལ་དེ་རིགོས་མང་པོ་ོབྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་

མཐོའི་མ་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་རང་དབང་ཤིོར་བ་རེད། རང་དབང་

ཤིརོ་བའི་ིཉེནི་མ་ོད་ེནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཡོང་

རྩི་ཞིགིོ་འིགྲེ་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་པོ་འིདསི་བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་གོཉེསི་ཁགོོ་གོཅགིོ་ཏུ་འིབྲལེ་ཡོདོ་

པོ་གོསལ་པོོ་ཡོིན། དེ་སྔ་སྐབས་རེ་ཆེོས་ཀྱིི་མིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་
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འིཐུས་ཤིོར་ཁ་ཤིས་ཏེན་ཏེན་བཏེང་ཡོོད། དཔོེར་ན་སྐུ་མདུན་སྐུ་

གོངོ་མའི་ིསྐུ་དུས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུར་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིཚེམ་

ཉེམས་མྱོོང་ནས་མཁྱེེན་རྟོགོས་བྱུང་བས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོི་རྒྱལ་

གྱིི་སྐད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་། ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

འིབད་བརྩིོན་གོནང་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་དུས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མིང་

གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཕྱོ་ིལུགོས་བདོ་ལ་དར་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཉེམ་

ཉེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་ཟརེ་ཏེ་ེཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིསྐད་ཡོིགོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ཕྱོ་ི

རྒྱལ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུར་དགོགོ་བྱེའིི་འིགོལ་རྐྱེེན་བྱུང་ཡོོད་བཟ་ོ

འིདུགོ ད་ེདགོ་བླ་ོསྦུགོ་དོགོ་དྲེགོས་པོའི་ིསྐྱནོ་རདེ། 

ཁ་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་དོན་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའིི་དོན་ཡོིན་ཞིེས་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་དནོ་དངསོ་ས་ོསའོི་ིམགིོ་ལ་ས་ོསསོ་ཐོལ་བ་བཏེབ་

ཞིགིོ་ཡོནི། གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚེའོི་ིརང་དབང་གོ་ི

ལུང་པོ་དེ་ཤིོར་བ་རེད། འིདས་པོའིི་ང་ཚེོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ས་ོསོས་

བྱེབ་བསྐྱལ་བ་དང་། བློ་ཆུང་དྲེགོས་ནས་བློ་ཆུང་ཕེན་བཏེགོས་

ཀྱིི་བྱེ་བ་ཏེན་ཏེན་བྱུང་ཡོོད། ད་དུང་ཡོང་སྐབས་རེ་ས་ོསོས་ཞིེན་

ཁགོོ་ཡོནི་ཁུལ་བྱེས་ནས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་འིཐུས་ཤིརོ་དང་། གོནདོ་

སྐྱནོ་འིགྲེ་ོབའི་ིརགིོས་ཆེལོ་ཁ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིམངི་གོ་ིཐོགོོ་

ནས་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པོ་བཟོ་བའིི་རིགོས་

ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་ད་ེན་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ཚེང་མ་
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ཆེསོ་སྲིདི་གོང་ཐོད་ནས་ད་ེརིགོས་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས།

སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོི་ིཟླ་བཞི་ིཔོ་ལྔ་པོར་བཙན་

བྱེལོ་དུ་འིབྱེརོ་བ་ད་ེནས་བཟུང་བདོ་སྐད་ནང་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་དང་། 

དབྱེིན་ཇིའིི་ཚེིགོ་ནང་ཊི་སྦད་ཊི་ (Tibet) ཞིེས་པོའིི་ཚེིགོ་འིདིའིི་

འིགོོ་བདོ་མ་ིཚེང་མ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། བདོ་ནང་

དུའིང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོ་ོརྟགོོས་མཐོ་ོརུ་སངོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

དུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་མི་མང་པོོས་གོངས་ལྗོོངས་ཞིེས་པོའིི་ཚེིགོ་

འིདི་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་ཅེས་བརྗེོད་སྐབས་བོད་དང་

བོད་ཆེེན་པོོ་ཞིེས་པོའིི་དབྱེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ལ། སྐབས་རེ་

ཁམས་བོད་ཅེས་པོའིི་ཤིོད་སྟངས་གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཡོོད་པོས་དེ་

རགིོས་ལ་བསམས་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་གོངས་ཅན་པོའིམ། 

གོངས་ལྗོོངས་ཞིེས་པོའིི་ཞིིགོ་འིདི་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ད་ོསྣང་

བྱེས་ནས་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ ང་ཚེ་ོབདོ་རིགོས་

ཆེལོ་གོསུམ་ཡོངོས་རྫོོགོས་དང་། རྩིམ་ཟན་ཡོངོས་རྫོོགོས། མ་ཎ་ི

བགྲེང་མཁན་ཡོོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་འིདུ་ཤིེས་ལ་ད་ོཁུར་

བྱེདེ་ཐོབས་འིད་ིཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ཚེང་མ་མཐུན་

པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་འིད་ིཡོནི།

ཉེ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། གོནས་དུས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེ
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ཞིབི།

འིཛམ་གླིིང་ནང་ཆེོས་ལུགོས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་

དགོ་ཚེང་མར་ས་ོསའོི་ིལགེོས་ཆེ་ར་ེར་ེཡོདོ་ཅངི་། ང་ཚེ་ོནང་པོའི་ི

ངསོ་ནས་ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ཚེང་མར་དགོ་སྣང་གོསི་གུས་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། ངསོ་རང་ནས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན་ཁ་

སྔནོ་མཚེ་ོཔོདྨར་ཧིནི་དཱུའི་ིལྷ་ཁང་དང་། སགིོ་གོ་ིལྷ་ཁང་ལ་ཕྱོནི་པོ་

ཡོནི། ངསོ་ཀྱིསི་རྣམ་ཀུན་ནས་ད་ེལྟར་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། སྔནོ་མ་ཧིནི་

དཱུའི་ིཆེསོ་ཚེོགོས་ཀྱི་ིལ་ོའིཁརོ་བཅུ་གོཉེསི་རའེི་ིདུས་མཚེམས་ལ་

ཚེོགོས་པོའིི་ཚེོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་ཏུ་གོདན་ཞུ་བྱུང་བ་ལྟར་འིགྲེ་ོརྩིིས་

བྱེེད་སྐབས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚེོགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ངོས་ལ་གླིོགོ་

འིཕྲིན་བཏེང་ནས་ནང་པོའིི་གྲྭ་པོ་ཧིིན་དཱུའིི་ཆེོས་ཚེོགོས་ནང་ཕྱོིན་

ན་འིགྲེོགོས་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁན་བྱུང་། 

དེ་ནི་ཕེལ་ཆེེར་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉེི་ཤུའིི་གོོང་དུ་ཡོིན། དེང་སང་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིལྟ་བ་ཆེསོ་ལུགོས་ཚེང་མར་གུས་བརྩི་ིབྱེདེ་པོ་འིད་ི

རིམ་བཞིིན་ཕེལ་མོ་ཆེེས་ཤིེས་ནས་རྙོོགོ་དྲེ་ཤིོད་མཁན་མི་འིདུགོ 

ངསོ་རང་ནང་པོ་ཡོནི་པོ་ལྟར་ནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིཟབ་ཤིསོ་དང་རྒྱ་

ཆེ་ེཤིསོ་ཡོནི། དཀནོ་མཆེགོོ་ཁས་ལནེ་མཁན་གྱི་ིཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་
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མིན་དེ་དགོ་ནི་ཡོང་ན་རྟགོ་མཐོའི་ལ་ལྷུང་བ་དང་། ཡོང་ན་ཆེད་

ལྟ་ལ་ལྷུང་ཡོདོ་པོ་ཤིནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡོདོ། མང་ཆེ་ེབ་ནི་ནང་པོའིི་

ངསོ་ནས་བཤིད་ན་རྟགོ་ཆེད་གོཉེསི་ཀའི་ིམཐོའི་ལ་ལྷུང་ཡོདོ། འིནོ་

ཀྱིང་སམེས་ཅན་གྱི་ིཁམས་དང་མསོ་པོ་སྣ་ཚེགོོས་ཡོདོ་པོར་བརྟནེ་

དེ་དགོ་ཚེང་མར་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་ཕེན་གྱིི་རེད་བརྗེོད་མི་ཐུབ། 

ཕུགོས་ལ་ཚེང་མའི་ིསམེས་ལ་ཁམས་བད་ེགོཤིགེོས་སྙིངི་པོ་ོཡོདོ་

པོས་འིཚེང་རྒྱ་རྒྱུ་ཡོནི་ཀྱིང་། གོནས་སྐབས་རིགོས་ཐོ་དད་ཅིང་། 

ས་ོསའོི་ིཁམས་དང་། མསོ་པོ་སྣ་ཚེགོོས་པོའི་ིདབང་གོསི་ནང་པོའི་ི

ཆེོས་ཀྱིིས་ཕེན་མི་ཐུབ་པོ་དེ་རིགོས་ལ་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་གྱིིས་

ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ད་ེན་ིའིགྲེིགོས་པོ་རདེ། 

ཆེསོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོར་སྡེདོ་པོ་ལས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་མ་རན་པོའི་ི

མཐུད་ཀ་ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ངསོ་

ནས་ཆེོས་ལུགོས་ཚེང་མར་མཐུན་སྒྲིིལ་དང་། བརྩིི་བཀུར་ཁ་ཞིེ་

གོཉེསི་མདེ་བྱེས་ཏེ་ེད་ེདགོ་གོསི་འིགྲེ་ོབ་མརི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེས་པོ་

འིད་ིའིགྲེིགོས་པོ་རདེ་བསམས་ནས་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོདོ། དངེ་

སང་བོད་ནང་ཁ་ཆེེའིི་ཆེོས་ལུགོས་ནས་ཕྲན་བུ་རྙོོགོ་དྲེའིི་རྐྱེེན་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་བཟ་ོའིདུགོ ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་དགོ་སྣང་སྦྱོང་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཡོང་རགིོས་ཁ་ཤིས་ནས་ཁ་ཆེའེི་ིཆེསོ་ལུགོས་

ཀྱི་ིམངི་ཁྱེརེ་ཏེ་ེནང་དནོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་འིདྲེསེ་པོ་ད་ེལྟར་
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ཡོོང་སྲིིད། དེ་དགོ་ནི་དེའིི་ཚེེ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དབྱེེ་ཞིིབ་

བྱེདེ་དགོསོ། 

ཏེ༽ སྨྱོནོ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་། བདོ་མའིི་ིའིཇནོ་ཐོང་།

ལྷགོ་པོར་ཤིར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐོན་ནས་ཡོངོ་བ་ད་ེདགོ་ཆེསོ་ལུགོས་ཁ་

ཆེ་ེཡོནི་ཀྱིང་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིཆེ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་དང་ཧི་ཅང་

འིདྲེ་པོ་ོཡོོད། ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་ཏུ་ཤིར་ཏུར་སི་ཐོན་གྱིི་མི་གོང་འིཚེམ་

ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་ང་ོཤིསེ་འིབྲལེ་བ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། བདོ་

དང་། ནང་སོགོ ཤིར་ཏུར་ཀི་སི་ཐོན་བཅས་ཀྱིི་ཚེོགོས་པོ་ཅིགོ་

ཀྱིང་བཙུགོས་ཡོོད། དེ་ནི་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་བྱེས་ནས་

བཙུགོས་པོ་གོང་ཡོང་མིན་ལ། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་

དང་ཁ་གོཏེད་ཀྱིང་འིཇལ་གྱི་ིམདེ། ང་ཚེ་ོརང་ཉེདི་ས་ོསའོི་ིཐོབོ་ཐོང་

རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་མི་རིགོས་

གོཞིན་དགོ་ད་ེདགོ་ལ་མཛའི་བརྩི་ེདྲེང་བདནེ་གྱིསི་ལྟ་རྟགོོ་བྱེས་ན་

རྙོོགོ་དྲེ་ཤིོད་དགོོས་དོན་མེད། ཡོིན་ནའིང་རྒྱ་མིས་དཔོོན་པོ་ོབྱེེད་

རྐྱེང་དང་། ང་ཚེོར་ཚེེ་གོཡོོགོ་བསྐུལ་རྐྱེང་བྱེེད་པོ་འིདི་རིགོས་

འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་ལམ་སྟནོ་ནརོ་འིཁྲུལ་མདེ་པོ་

རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་བྱེདེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ་ན་འིགྲེགིོས་པོ་རདེ་

ཀྱིང་ད་ེལྟར་བྱེས་མདེ། ཕེལ་ཆེརེ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ནང་ལའེུ་ཧྲའི་ོ
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ཆེའིི་ིལྟ་བའི་ིའིགོོ་ཕྲན་བུ་བཟང་བ་བྱུང་མདེ་དམ། 

རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེའིི་སྐབས་ནི་རྦད་དེ་སྨྱོོན་པོ་རང་རེད། 

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིཁ་ཤིས་ཀྱིསི་བཤིད་པོར། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་སྔནོ་

ཆེད་མ་ིསྨྱོནོ་པོ་ཆེགོས་མྱོངོ་ཡོདོ་ཀྱིང་། རྒྱལ་ཁབ་སྨྱོནོ་པོ་ཡོངོ་མྱོངོ་

མེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་བདེན་པོ་རེད་འིདུགོ རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེའེི་ིསྐབས་ཡོངོས་གྲེགོས་ཀྱིསི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་སྨྱོནོ་པོར་བརྩི་ི

གོ་ིཡོདོ་ཅངི་། ད་ེན་ིརིགོས་བརྩི་ིས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ཁ་ོརང་ཚེ་ོ

ཁ་ཐོབས་འིད་ིལས་མདེ་པོར་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལམ་སྟནོ་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ཏེ་ེབྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ་དམ། ད་ེན་ིགོད་མ་ོཤིརོ་བའི་ིདབང་ཡོདོ་ཀྱི་ིབྱེ་

བ་ཞིིགོ་རདེ། གོལ་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་ནང་གྲེ་ལེགོས་འིགྲེིགོ་གོ་ིཐོོགོ་ནས་

ང་ཚེོར་ལམ་སྟོན་བྱེེད་པོར་ཡོོང་བ་ཡོིན་ན་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དགོའི་

བསུ་ཞུ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྲིིད། ཁོ་རང་ཚེ་ོཁ་ཐོབས་འིདི་ལས་

མདེ་པོར་ང་ཚེརོ་ལམ་སྟནོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱེེད་ཀྱི་ིརདེ་དམ། 

བོད་ནང་བོད་པོ་རྒྱུས་མངའི་ཆེེ་ཞིིང་། བོད་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་མི་

ཤིསེ་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ིསྐབས་ནས་

ང་ཚེ་ོརང་མགོོ་རང་གོིས་འིདོན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་

ནས་འིཛམ་གླིངི་ནང་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་ངམོ་ཆེགོོ་པོ་དང་། 

འིཛམ་གླིིང་གོི་ཚེད་མཐོོའི་ིརིགོ་གོཞུང་གོི་གོདན་གྲེལ་ལ་སྙིེགོས་
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ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ། ད་ེན་ིབདོ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་བསྐྲུན་པོ་ལས། མ་ི

གོཞིན་སུ་ཞིགིོ་གོསི་ང་ཚེའོི་ིཚེབ་བྱེས་ནས་བསྐྲུན་པོ་ཞིགིོ་མ་རདེ། 

འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་རྒྱ་མིའིི་ཟ་ཁང་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་ལས་དེ་མིན་རིགོ་

གོཞུང་གོི་བསྟི་གོནས་རྒྱ་ཆེེ་བ་གོང་ཡོང་མཐོོང་རྒྱུ་མེད། ང་ཚེ་ོ

བོད་པོར་ཟ་ཁང་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིང་། ༡༩༥༩ ལོའི་ིརྗེེས་ནས་

བཟུང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་པོའིི་ཆེོས་རིགོ་གོི་བསྟི་གོནས་སྟོང་

ཕྲགོ་བརྒལ་བ་ཞིིགོ་ཐོོན་ནས། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིིས་མི་ཐོོགོ་ནས་

མི་ཐོོགོ་སྦྲེལ་ཏེེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྐྲུན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

གོཞིན་ལ་ངོམ་ཆེོགོ་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོནས་ཡོོད། དེ་ནི་

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིའིཇནོ་ཐོང་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡོནི། ང་ཚེསོ་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོར་ཚེགོས་ཚུད་པོ་ོཏེན་ཏེན་བྱེདེ་ཐུབ།

ཐོ༽ རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་དང་། རྡོོགོ་རྩི་གོཅིགོ་སྒྲིལི།

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིི་རང་བདགོ་ས་ཆེ་སྦར་

མཐོལི་ཙམ་མདེ་ཀྱིང་འིཛམ་གླིངི་ཀུན་གྱི་ིབསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཡུལ་

ཞིགིོ་དང་། ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེརེ་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

འིད་ིཡོང་བདོ་པོའི་ིའིཇནོ་ཐོང་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡོནི། ང་ཚེསོ་

སོ་སོའི་ིལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་པོ་དང་། འིཇོན་ཐོང་གོི་

གོདེང་ཚེོད་ཡོོད་པོའིི་ཐོགོོ་ནས་ས་ོསོའི་ིཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་
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ལས་སྤྲོོས་པོའིི་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་དང་། གོནགོ་སེམས་གོནོད་

སེམས་བཅངས་ནས་རྒྱ་མི་ཕྱོིར་འིབུད་དང་། གོནོད་འིཚེེ་གོཏེོང་

དགོསོ་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིམདེ།

རྒྱ་མི་གྲེོགོས་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤིད་ནའིང་ང་ཚེ་ོའིདོད་པོ་

ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། ང་ཚེ་ོའིདོད་པོ་

ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་དེ་དགོ་འིཇོགོ་

དགོསོ་དནོ་མདེ། རྒྱ་དམགོ་འིཇགོོ་མ་ིདགོསོ་ན་དམགོ་གྲེནོ་རྣམས་

ལྷགོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་བླསོ་བཀལ་ནས་བྱེམས་བརྩི་ེབྱེས་

ན་ང་ཚེ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་པོ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་

ཁས་ལནེ་མཁན་ཞིགིོ་གོསི་ཁངོ་ཚེརོ་མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་

མེད་ལ། མགོ་ོསྐོར་གོཏེོང་གོི་ཡོང་མ་རེད། རྒྱ་མིས་ང་ཚེོར་ཚུར་

མི་མཐོོང་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེས་ན། ང་ཚེོས་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་ཕེར་རྒྱ་

མིར་དྲེིན་འིཇགོས་བྱེེད་པོ་ལས། གོནགོ་སེམས་གོནོད་སེམས་

བཅངས་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

ང་ཚེསོ་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིས་ོསའོི་ིཁ་ེདབང་ཐོབོ་ཐོང་

རྩིདོ་པོ་ལས། རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་དང་། ཕྲགོ་དགོོ་འིགྲེན་སམེས་

ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེས་པོ་མནི། མད་ོདནོ་བདོ་པོ་དང་། ནང་སོགོ ཤིར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐོན་བཅས་རྡོོགོ་རྩི་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་ནུས་པོ་ཐོོན་

མནི་ལ་མ་བལྟསོ་པོར་ལས་འིགུལ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་
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བདོ་ནང་ཤིར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐོན་ནས་ཡོངོ་བའི་ིཚེངོ་པོ་དང་། ཟ་ཁང་

གོཉེེར་མཁན་དང་། དེ་བཞིིན་ནང་སོགོ་ནས་ཡོོང་མཁན་དེ་ཚེོར་

གོདུང་སམེས་མཉེམ་སྐྱསེ་ཐོགོོ་ནས་མཐུན་སྒྲིལི་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། སྐབས་ར་ེཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིམངི་གོ་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱ་མསི་

འིགོལ་ཟླ་བཟ་ོསྲིདི་པོས་དརེ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདྲེེས་པོ་ཞིིགོ་

ཆེསོ་འིབགོ་གྱིནོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་ད་ེལ་དགོགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་

ལ། རྣམ་དཔྱདོ་བཏེནོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། སྤྱོརི་བཏེང་ཁ་ཆེའེི་ིཆེསོ་ཡོནི་

པོ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། འིད་ི

སམེས་ལ་ངསེ་དགོསོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོམཚེ་ོཔོདྨ་དང་། དྷ་སར་སྡེདོ་

རངི་སྐྱདི་པོ་ོབྱུང་ཡོང་། གོནམ་གོཤིསི་སྡུགོ་པོ་ོབསྟན་བྱུང་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་སེམས་ནང་ཡོོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རེད། དེ་ནི་དྲེན་རྟེན་ཡོགོ་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོནི། ཚེང་མ་བླ་ོབད་ེདགོའི་སྐྱདི་ངང་ལགོོ་རྒྱུགོས། བཀྲེ་

ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༡༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༡༣ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བདོ་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་དུ་ཆེབིས་སྒྱུར་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབྱེ་སྤྱོདོ།

(ཐོགོོ་མར། ཕེ་ཡུལ་རྨ་ིལ་ིནས་ཡོནི་པོའི་ིགྲྭ་པོ་ཞིགིོ་ལ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་བར། ཁངོ་ནས་

རང་ཉེདི་གོཞིསི་དགོནོ་དུ་དཔོ་ེཁྲིདི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ཁུལ་གོནས་མཇལ་ཟནི་

པོ་དང་བདོ་དུ་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེ་རྩིསི་ཡོདོ། བྱུང་ན་རྒྱ་གོར་ནས་བདོ་དུ་དཔོ་ེཁྲིདི་བྱེདེ་མཁན་

རེ་ཟུང་ཕེེབས་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོནས་སྙིན་སེང་ཞུས་པོར།) ཁྱེེད་རང་གོིས་

དཔོེ་ཆེ་འིཁྲིིད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། གོདན་ས་ཁགོ་

ནང་རྨི་ལིའིི་གྲྭ་རྒྱུན་ངོ་ཤིེས་པོ་ཡོོད་ན། དེ་དགོ་ལ་སྔོན་ལ་ཕེར་

ཚུར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དགོོས། དོ་བདགོ་གོཉེེན་འིཕྲད་དང་སྦྲགོས་

ཕེ་ཡུལ་ལ་འིགྲེ་ོའིདདོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ཕེ་ཡུལ་ལ་སློབེས་རྗེསེ་དཔོ་ེ

ཆེ་ཁྲིིད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན་ལོ་གོཉེིས་གོསུམ་བསྡེད་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། གོང་ལྟར་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་དཔོེ་ཆེ་ཁྲིིད་རྒྱུར་

ད་ོསྣང་བྱེས་པོ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརདེ། 

(མཚེམས་འིདིར་༸གོོང་ས་༸སྐྱབས་མགོོན་རིན་པོོ་ཆེེ་བོད་དུ་གོང་མགྱིོགོས་ཆེིབས་

བསྒྱུར་གོནང་རོགོས་ཞིེས་ཞུས་པོར།) ཡོིན་དང་ཡོིན། ངོས་རང་བོད་ལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིའིདདོ་པོ་ཡོདོ། ངསོ་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ས་ོསོའི་ིལས་
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དང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་བདོ་ལུང་པོའི་ིབསྟན་པོ་དང་འིགྲེ་ོབའི་ི

དནོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཕྲན་བུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ིལས་ཤིགིོ་བསགོས་

ཡོདོ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་

ཡོིད་ཆེེས་དང༌། སེམས་ཐོགོ་ཉེེ་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངོས་རང་གོིས་

ངསོ་ནས་ཉེནི་མ་གོཅགིོ་ཡོནི་རུང་སྔནོ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ི

འིདདོ་པོ་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེའོི་ིརྒན་ལགོས་སྐུ་དབང་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོདོ་སྟབས། ངསོ་རང་རྒྱ་མརི་མགོ་ོསྒུར་ནས་ཕྱོནི་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། 

རྒྱ་མི་ཐོོགོ་མར་བོད་དུ་སློེབས་པོ་ནས་བཟུང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་བར་

ལ་ོདགུ་ཙམ་ངོས་རང་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་བསྡེད་པོ་ཡོིན། ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུགོ་ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང་བ་དེའིི་སྐབས་སུ་གོནས་

སྐབས་བོད་ལ་ཕེར་མ་ལོགོ་པོར་རྒྱ་གོར་ལ་བསྡེད་ནས་ཐོབས་

ཤིསེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང་ན་ཡོང༌། མ་

ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིརྩི་བར་བསྐྱར་དུ་བདོ་ལ་ལགོོ་པོ་རདེ། ལྔ་བཅུ་

ང་བདུན་གྱི་ིཟླ་བ་གོཉེསི་པོ་ནས། ང་དགུའི་ིཟླ་བ་གོཉེསི་པོ་བར་དུ་

ལྷ་སར་བསྡེད་ནས། རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་ཐོབས་ཤིསེ་གོང་ཡོདོ་བྱེས་པོ་

རདེ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེའོི་ིའིདདོ་པོར་གོང་ཡོདོ་པོ་ད་ེལས། 

ཕེར་སྐད་ཆེ་བཤིད་ས་གོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་འིདོད་ཚུལ་

ནི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་

བལྟས་ནས་བརྩི་ིའིཇོགོ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེརདེ། 
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བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོར་སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ངེས་པོར་དུ་

བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ། བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་སྟངས་ད་ེཡོང་

ང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོར་འིཚེམས་པོའི་ིབསྒྱུར་བཅསོ་ཤིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་

པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་བ་ཇ་ིབཞིནི་ང་ཚེ་ོབདོ་

པོའི་ིཐོགོོ་ལ་བཏེང་ན་རན་གྱི་ིམདེ། འིད་ིརགིོས་རྒྱ་མརི་རྩི་བ་ནས་

བཤིད་ས་མ་ིའིདུགོ བསམ་འིཆེར་ཤིདོ་དགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། བསམ་

འིཆེར་བཤིད་ན། ཁངོ་རང་ཚེའོི་ིརྣ་བར་འིགྲེ་ོབ་རྣམས་བླངས། ཁ་ོ

རང་ཚེོའིི་རྣ་བར་མི་འིགྲེོ་བ་རྣམས་ལ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་གོི་མ་རེད། 

དུས་གོང་འིཚེམ་སོང་རྗེེས་ཁྱེེད་ཀྱིི་བསམ་བློ་དེ་ལོགོ་སྤྱོོད་པོའིི་

བསམ་བླ་ོརདེ་ཅསེ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་

རྒྱ་མ་ིརྣམས་ལ་རྒན་ལགོས་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ཅངི་། རྒན་ལགོས་ཀྱི་ིབྱེདེ་

སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ཏུ་ངོས་རང་བོད་དུ་ཕྱོིན་ན་ངོས་རང་

སྡུགོ་པོོ་ཡོོང་བ་སྨོོས་མེད་དང༌། བོད་མི་མང་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་

བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

དཔོེར་ན། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོ་ོཆེེ་སྐུ་མཉེེལ་པོ་ོཇི་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་

ངམ། རྩི་བའི་ིཆེ་ནས་ངསོ་རང་གོང་སྔ་སྔ་བདོ་ལ་ལགོོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡོང་ཐོ་མ་འིཁྱུགོ་ཙམ་ལྟ་སྐོར་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་

ན་བསམ་པོ་ཡོདོ། སྔནོ་མ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གོསུམ་ལརོ་བསམ་ཚུལ་

འིད་ིབཤིད་པོ་དང༌། ད་ེནས་སྔ་ལརོ་ཡོང་བསྐྱར་བསམ་ཚུལ་འིད་ི
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བཤིད་པོ་ཡོནི། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་སྔནོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་

བདོ་རང་བཙན་མ་རདེ། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཁངོས་གོཏེགོོས་རདེ་ཅསེ་

ཁས་ལནེ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེནས་བདོ་ལ་ཡོངོ་ཆེགོོ་གོ་ི

རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཁ༽ ཕེན་ལས་གོནདོ་ཆེ་ེདང་། ཕྱོིར་ཕེབེས་ཀྱི་ིར་ེསྒུགོ

ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་སྔནོ་ལ་བདོ་ནང་ཕྱོནི། པོ་ེཅངི་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་

བྱུང་རུང་ཕྱོནི་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོརྣམས་ཐུགོ ཁངོ་ཚེརོ་ང་ཚེ་ོབདོ་

པོའི་ིབསམ་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་པོརོ་བཤིད། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་

འིཁོར་ལམ་བཟོས་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ། སྨོན་ཁང་དང་

བཟོ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་འིདི་རིགོས་ནི་ང་ཚེོར་དགོོས་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་རྣམས་ལ་དུད་འིགྲེ་ོལྟ་བུའི་ིལྟ་

སྟངས་འིཛནི་གྱི་ིཡོདོ་པོ། དཔོརེ་ན། བདོ་མ་ིགུང་བྲན་ཏེང་མ་ིདང༌། 

ལས་བྱེདེ་པོ་རྒན་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་ཀྱིང་ད་ེལ་མཐོར་ཐུགོ་གོ་ིདབང་ཆེ་

སྤྲོདོ་ཀྱི་ིམདེ། མཐོར་ཐུགོ་གོ་ིདབང་ཆེ་ན་ིབདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་། རགིོ་

གོཞུང་ལ་ཆེ་རྒྱུས་གོཏེན་ནས་མེད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་གོི་ལགོ་པོར་

སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ལྟ་བར་བདོ་ནང་

རྒྱ་མསི་ནརོ་འིཁྲུལ་མང་པོ་ོབྱེས་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

བོད་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། བོད་ལུང་པོར་འིཛུགོས་
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སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་བདོ་ནང་ཕེན་པོ་ལས་གོནདོ་པོ་མང་བ་བྱུང་ཡོདོ། 

ད་ེལྟར་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་བ་རྣམས་རྒྱ་མ་ིཚེརོ་

གོསལ་པོ་ོབཤིད། རྒྱ་མིས་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་ཙམ་བཏེང་

སྟེ། ཕེར་ཚུར་གོོ་བསྡུར་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་

ཡོང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིགོ་ོསྐབས་གོཏེན་ནས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིམནི་འིདུགོ རྒྱ་མའིི་ི

ཅ་ིགོསུང་བཀའི་སྒྲུབ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་ལ་ཡོངོ་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ི

རེད་བཤིད་པོ་དེ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་བར་མི་ལ་ོསུམ་ཅུ་

ས་ོགོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རང་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ི

ཁ་ེཕེན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེབཙན་བྱེལོ་ལ་བསྡེད་ཡོདོ། བསྡེད་

པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་བདོ་ལུང་པོ་རྒྱ་མསི་དབང་ཤུགོས་ཀྱིསི་བཟུང་

བ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་གོིས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་ནས་བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་

འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིརྩིདོ་རྙོགོོ་ཅགིོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་

བརྟནེ་རྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་

བསམ་བླ་ོམ་ིགོཏེངོ་ཐོབས་མདེ་དང༌། མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་མགོ་ོན་

ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཏུ་གྱུར་ཡོདོ། འིདའིི་ིཐོད་ངསོ་རང་རྒྱ་མའིི་ི

ལགོ་འིགོོ་ཏུ་མདེ་པོར་རང་དབང་ལུང་པོར་བསྡེད་ན་ཕེན་ཐོགོོ་ཆེ་ེ

བར་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་བདོ་ནང་ནས་མ་ིམང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་རང་བོད་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་རེ་སྒུགོ་བྱེེད་
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ཀྱི་ིཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་ཐོགོ་གོཅདོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་

བར་ལམ་སངེ་བདོ་ལ་ཡོངོ་ཐོལ་མ་བྱེདེ་རགོོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་དུས་ཚེདོ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཅངི༌། དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་

རྒྱ་ནགོ་གོི་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་མི་ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་ན། ན་ནིང་ཕེན་ཆེད་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་དྲེགོ་རྩུབ་

བྱེེད་པོའིི་བསམ་བླ་ོདེ་ད་ཆེ་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་འིགྲེ་ོབཟ་ོའིདུགོ 

རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་མི་ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིི་ཚེོགོས་འིདུའིི་ཐོོགོ་

ལ་ོགོཅིགོ་གོོང་ལྷ་ས་ནས་པོེ་ཅིང་ལ་གོནས་སྤེོས་བྱེས་པོ་ཧུ་ཆེིང་

ཐོའི་ོཡོ་ིགོཏེམ་བཤིད་ནང༌། བདོ་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་

རྒྱུ་དང༌། ཕྱོ་ིཕྱོགོོས་ལ་སྒོ་ོམ་ོཕྱོ་ེནས་ཚེངོ་འིབྲལེ་ཐོགོོ་ཤུགོས་སྣནོ་

རྒྱགོ་དགོསོ། འིད་ིལྟར་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་ན། བདོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་

བླརོ་འིགྱུར་བ་ཐོབེས་ཀྱི་ིརདེ་ཟརེ་བ་ལས། དྲེགོ་གོནནོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་དང༌། ཁ་བྲལ་རིང་ལུགོས་པོར་རྡུང་རྡོེགོ་གོཏེོང་དགོོས་ཟེར་

བའིི་རྩུབ་པོ་ོདེ་རིགོས་བཤིད་མི་འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོ་ོ

ཁྲིདི་དབང་འིཛནི་ཁངོས་བསམ་བླ་ོགུ་དགོོ་མཁྲིགེོས་འིཛནི་མཁན་

གོཅགིོ་པོ་ོམ་ཡོནི་པོར་ཕྲན་བུ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་གོཏེངོ་མཁན་གྱི་ི

རགིོས་ཀྱིང་སློབེས་ཡོདོ་པོས། རམི་བཞིནི་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། 

ང་ཚེོའི་ིབདནེ་མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

གོ༽ བགོ་མདེ་ལངོས་སྤྱོདོ་དང་། རང་དྲེནི་རང་ཆུང་།
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ད་ཕེན་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེང་མ་སྙིིང་སྟོབས་ཧི་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོདང་། སམེས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མདེ་པོར་གོནས་ཡོདོ། 

ད་དུང་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་དང་། ཚེང་མ་མཐུན་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་

སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ་

སེམས་པོ་སྐྱིད་པོ་ོམེད་པོའིི་དབང་གོིས་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། 

རྩིདེ་མརོ་གོཡོངེས་ནས་དུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་བཏེང་ན་ཧི་ཅང་ཕེངས་

པོ་ོཡོནི། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་རང་ལ་ཤིསེ་ཡོནོ་གོང་འིཚེམ་

འིཇགོས་ཐུབ་ན། ཕྱོནི་ཆེད་ལུང་པོ་སྤྱོ་ིལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་ཐུབ་

པོ་དང༌། རང་སྒོརེ་གྱི་ིམ་ིཚེའེི་ིམདུན་ལམ་ལ་ཡོང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་

རྒྱུར་བརྟནེ་སློོབ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེ་ོཡོིན་

ན་ཡོང༌། རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་པོའིི་རིང་གོང་ཅིར་ད་ོསྣང་

ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་ཡོགོ་པོ་ོགོསོགོ་དགོོས། ང་རང་ཚེོས་

རང་དབང་དགོོས་ཞིེས་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རང་

དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་བདོ་ལུང་པོ་བདོ་པོ་རང་གོསི་བདགོ་

པོོ་བརྒྱབ་སྟེ་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ད་

ལྟ་རྒྱ་མ་ིཡོདོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་རྒྱ་མསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐད་

བརྒྱབ། ཉེིན་མ་གོཅིགོ་རྒྱ་མི་ལོགོ་པོའིི་སྐབས་སུ་བཟོ་གྲྭ་ཁགོ་
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དང༌། སྨོན་ཁང་ལ་སོགོས་པོའིི་ལས་རིགོས་ཚེང་མ་བོད་མི་རང་

གོིས་བདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་སྟེ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན། ང་ཚེ་ོང་ོཚེ་

བ་མི་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་མིས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་འིདི་དགོ་གོི་

ལས་འིགོན་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་གོསི་ཆེ་ཚེང་ལནེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། མུ་མཐུད་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་དང་འིཚེམས་

པོའི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་ལགོོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་ང་ཚེའོི་ིལས་འིགོན་སྒྲུབ་ཟནི་

པོ་མིན། ལུང་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་གོིས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས། དེང་

སང་རྒྱ་མིས་ང་ཚེོར་དབང་ཡོོད་བཤིད་པོ་དང༌། དྲེང་པོ་ོམ་བྱེས་

པོའི་ིདབང་གོསི་ཁངོ་ཚེ་ོདང་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོ་

ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཁ་ོཚེའོི་ིས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་

ཡོདོ་པོས་ཉེནི་གོཅགིོ་ཡོནི་ཀྱིང་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་སངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་དང༌། ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ལ་ཡོང་ཆེང་

འིཐུང་རྒྱགོ་པོ་དང༌། རྩིདེ་མ་ོགོང་བྱུང་རྩིདེ་མཁན་ཡོདོ་ཚེདོ་འིདུགོ་

པོ་ཡོདི་གོཟབ་མ་བྱེས་ན། ཕུགོས་ཡུལ་རང་ལ་གྱིངོ་ཕེགོོ་རྒྱུ་དང༌། 

རང་གོིས་རང་དྲེིན་ཆུང་དུ་གོཏེོང་ཉེེན་ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་

བོད་པོའིི་བྱེ་སྤྱོོད་དེ་གོ་ལ་ད་ོསྣང་གོིས་སྟངས་འིཛིན་གོང་ཡོང་མི་

བྱེེད་པོ་འིདི་ནི་སྔར་དབྱེིན་ཇིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཉེལ་ཐོ་སྤྲོད་པོ་བཞིིན་
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བོད་པོར་ངན་སྤྱོོད་གོོམས་འིདྲེིས་སུ་འིཇགོས་འིཇུགོ་གོི་ཡོོད་

པོས། ད་ེལུགོས་བདོ་པོ་རང་ཉེདི་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེརང་དྲེནི་

ཆུང་དུ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་

ལུགོས་ཕེན་ཚུན་དང༌། ལུང་པོ་ཕེན་ཚུན་བར་བཅས་པོ་མཐུན་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ། 

ང༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དང་། རང་དབང་ལྡན་པོའི་ི

མང་གོཙ།ོ

མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་བདོ་ལུང་པོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་སྟངས་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ལམ་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་

ཡོནི་པོ། གོཞུང་གོ་ིལམ་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ། ང་ཚེའོི་ིལྟ་བའི་ི

འིཁྱེེར་སོ་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ་བཅས་ཀྱིི་རྩི་དོན་རྣམས་འིཁོད་པོའིི་

ཡོགིོ་ཆེ་ཞིིགོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡོདོ། གོང་ལྟར་མ་འིངོས་པོར་

བོད་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུར་གོཏེན་འིཁེལ་བ་འིདི་དགོ་

ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེང་སང་གྲེོང་ཁྱེེར་ནང་གོི་

མི་ཚེོར་རྒྱ་མི་རེ་ཐོགོ་ཆེད་དེ་གྲེོང་གོསེབ་ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་ལ་

མགོ་ོསྐོར་གོཏེོང་ཆེེད་སློོབ་གོསོའི་ིལས་འིགུལ་ཞིིགོ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོོད་

འིདུགོ རྒྱ་མསི་གྲེངོ་གོསབེ་པོ་རྣམས་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་

རྙོིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེ་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་
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ཚེོར་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་དགོོས་དང་མི་དགོོས་ཞིེས་སྐད་ཆེ་དྲེིས་

པོར། སྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙོངི་པོ་མ་ིདགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིའུ་ཐུགོ་སྟ་ེ

མི་མང་ལ་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་ཆེེད་དེ་འིདྲེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚེོས་

བོད་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་

པོ་རོ་ལངས་རྒྱགོ་ཐོབས་བྱེེད་པོ་གོཏེན་ནས་མིན། དེ་ལྟར་བྱེས་

ན་ནོར་བ་རེད། ང་ཚེོས་བོད་འིདི་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་མང་

གོཙ་ོརང་དབང་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་བསྐྱདོ་རྒྱུའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིབཏེངི་ཡོདོ། 

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོད་རསེ་འིདརི་སློབེས་ཞིརོ་ལ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིརྣམས་

ཤིསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ནང་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་སྐད་

ཆེ་དྲེང་པོ་ོབཤིད་ན་དགོའི་བསུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་རྫུན་

བཤིད་བྱེས་པོའི་ིའིགོོ་མགོ་ོསྐརོ་མ་ིཐོབེས་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

རདེ། སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོདང༌། གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་སློབོ་

སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་ཚེ་བ་ལང་

གོི་ཡོོད་པོས། འིཕྲོད་བསྟེན་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། གོཉེེན་འིཕྲད་

དུ་ཡོོང་སྟེ་ཕེར་ལོགོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོབླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། བཀྲེ་

ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ནས་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ནས་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དམར་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་དང་། བདནེ་མཐོར་མངནོ་

དུ་ཕྱོགོོས་པོ།

(ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་འིབྱེོར་བར་དགོའི་བསུ་ཡོོད་ཅེས་དང༌། བལ་ཡུལ་

ས་མཚེམས་ནས་ཚུར་ཡོོང་དུས་དཀའི་ངལ་བྱུང་མིན་དང༌། གོཉེེན་འིཕྲད་དུ་དགོོངས་

པོ་ཞུས་ནས་ཡོངོ་མཁན་སུ་སུ་ཡོདོ་པོ། སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་མཁན་སུ་སུ་ཡོནི་པོ་

སགོོས་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་རྗེསེ།) ཁྱེདེ་རང་གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་

ཡོགོ་པོ་ོབལྟ་དགོོས། རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོོགོས་ལ་དེང་སང་ཚེ་བ་ཕྲན་

བུ་ཡོདོ་པོས་ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་སགོོས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ། ཚེ་གྲེང་འིཐོབ་སྟ་ེནད་རྐྱེནེ་མ་ིའིབྱུང་ཆེདེ་སྨོན་རྩིསི་ཁང་

ནས་སྨོན་ལྟ་བུ་འིཁྱེརེ་ཕྱོནི་ན་ལགེོས། སྦརི་སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་

ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ཀྱི་ིརྩིསི་བྱེས་ན་ཚེ་བའི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ེབ་མདེ། གོང་

ལྟར་གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེང་

མས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོདང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། སྐབས་ར་ེ

བདོ་ནས་ཚུར་ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་མང་

པོ་ོམྱོངས་པོའི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་ལྟ་བུས་ཕྲན་བུའི་ིསྤྲོ་ོཐུང་ཐུང་བྱེདེ་ཀྱི་ི

འིདུགོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ང་ཚེ་ོཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་གོར་
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ནང་བཙན་བྱེལོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། 

གོཉེིས་ནས་གོནམ་གོཤིིས་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོགོོ་ནས་མ་རན་པོ་དང༌། ཆེ་རྐྱེནེ་མ་ཚེང་བའི་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོ

ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོང་དཀའི་ངལ་ལ་བཟདོ་བསྲིན་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། སྤྲོ་ོ

ཐུང་བྱེས་ཏེེ་ལམ་སེང་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་རྩིིས་བྱེེད་མི་རུང༌། ཁྱེེད་

རང་ཚེ་ོགོཉེནེ་འིཕྲད་བྱེས་ཏེ་ེཕེར་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁགོ་ཅགིོ་ཡོདོ་

པོ་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོོས། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་བདོ་དནོ་ཐོགོོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་དང༌། ཤི་ཚེའི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་

བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། བདོ་པོའི་ིཆེསོ་

དང་རིགོ་གོཞུང་འིད་ིགོཏེངི་ཟབ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་

པོའི་ིངསོ་འིཛནི་ཟབ་ཏུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། 

འིགོལ་རྐྱེེན་གྱིི་ཆེ་ནས་བཤིད་ན། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཨུ་རུ་སུ་གོཙ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཕེལ་

ཆེེ་བ་མེད་པོར་ཆེགོས་པོ་རེད། དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་

ལ། སྤྱོིར་མིའིི་རང་དབང་འིཕྲོགོས་ཏེེ་བཙན་དབང་གོི་ཐོོགོ་ནས་

དབང་སྒྱུར་བྱེེད་པོའིི་ལམ་ལུགོས་དང༌། ཡོང་སྒོོས་ཆེོས་ལ་དུགོ་

ལྟར་བལྟས་ཏེེ་རྩི་མེད་བཟ་ོབའིི་རིང་ལུགོས་སམ། ལུགོས་སྲིོལ་

སྡུགོ་ཤིོས་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ཡོིན་པོ་རེད། མ་གོཞིི་དམར་

པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོ་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོངོ་ཐོབས་ཐོགོོ་ལ་
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ལེགོས་པོའིི་ཆེ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བཀལ་བའིི་

སྐབས་སུ་དབང་ཡོོད་ཤིོད་རྒྱུ་དང༌། དྲེགོ་པོོས་མིའིི་བསམ་བློར་

དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཐོབས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་མ་ིལ་རན་གྱི་ིམདེ། ད་ེ

ལྟ་བུའིི་རིང་ལུགོས་འིཛིན་མཁན་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཀོ་རི་ཡོ་བྱེང་

མ། ཝེ་ིཏེ་ིནམ་ཙམ་མ་གོཏེོགོས་ལྷགོ་མདེ། 

རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་སྤྱོརི་རྒྱ་ནགོ་མ་ིདམངས། ཡོང་སྒོསོ་

ཤིེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་ནང་ལ་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་

བརླགོས་ཚེར་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་བདེ་མཐོའི་

གོསལ་རྒྱུར་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། གོཙ་ོ

བ་ོབདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས། བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་

པོོ་རྣམས་ད་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོར་

བསྡེད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོལ་རྒྱུའིི་ཚེབ་ལ། གོཞིི་ནས་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་བའིི་དུས་ལ་སློེབས་ཡོོད། དེ་ནི་གོཙ་ོབོ་བོད་

ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་

ཞིགིོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་ཚེསོ་ཀྱིང་གོང་ཡོངོ་ཅ་ི

ཡོོང་གོིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོིན་པོས། ཚེང་

མས་སྔར་བཞིནི་དུ་སམེས་ཤུགོས་སྐྱེད་དགོོས། 

ཁ༽ ལགོོ་པོའི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་དང་། བདནེ་དོན་གྱི་ིགོཟ་ི
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འིདོ།

ང་ཚེོས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོ་

མིན་ལ། རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་མི་དགོའི་བ་ཡོང་མིན། ང་ཚེོར་དངོས་

དོན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོོད་པོའིི་ང་ཚེོའིི་ཐོོབ་ཐོང་དང༌། རང་

དབང་མང་གོཙ་ོལ་འིགོལ་རྐྱེེན་བཟ་ོམཁན་དེ་ནི་རྒྱ་མི་ལ་ཡོང་མི་

དགོོས་པོ་ཡོིན་ལ། ང་ཚེ་ོབོད་པོ་ལ་ཡོང་མི་དགོོས་པོ་ཡོིན། ང་

ཚེོས་རང་དབང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་དྲེང་བདེན་གྱིི་ལམ་ནས་རྩིོད་ལེན་

བྱེེད་པོ་འིདི་ལ་རྒྱ་ནགོ་མི་དམངས་བོད་པོའིི་གོནད་དོན་ངོ་ཐོོགོ་

ཤིེས་མཁན་ཚེོར་རིམ་བཞིིན་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་དང༌། རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་སགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིབི་ཆེ་ཤིསེ་

རྟགོོས་བྱུང་བའི་ིསྐབས་སུ། བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལྟ་སྟངས་ལ་འིགྱུར་བ་

ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ 

དེ་ཡོང་ཁོང་ཚེ་ོདེ་སྔ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་སུ་བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་གོཏེན་ནས་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་

གོི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་བཞིིན་ཡོོད་པོ་ནི་ཧི་ཅང་གོི་རྗེེས་ལུས་

དང༌། ཀློ་ཀློ།ོ གོདུགོ་རྩུབ་ཅན་གྱི་ིམ་ིརིགོས་ཤིིགོ་ཡོནི་པོ་ད་ེནས་
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རྒྱ་མསི་བཅངིས་བཀྲེལོ་བཏེང་ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་པོས་ད་ེལ་དགོའི་

སྒོོམ་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་ལྡོགོ་སྟེ་ད་དུང་ང་ོལོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་འིདི་ནི་ཧི་ཅང་མ་འིསོ་པོ་རེད་སྙིམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོོང་གོི་

ཡོདོ་འིདུགོ ཁངོ་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་སློབེས་ནས་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་ཤིསེ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིསློབེས་

རྗེེས་གོཏེོར་བཤིིགོ་ཇི་ལྟར་བཏེང་བའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་རིམ་བཞིིན་གོསལ་པོ་ོཤིེས་པོའིི་སྐབས། བོད་པོར་བདེན་

པོ་ཡོདོ་པོ་ཤིསེ་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིཁ་ཤིས་ནས་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱིསི་བདོ་

ནང་ལ་རྒྱ་མིས་གོཏེོར་བཤིིགོ་མང་པོོ་བཏེང་སྟེ་ནོར་འིཁྲུལ་བྱེས་

འིདུགོ ང་ཚེ་ོརྒྱ་མ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་དགོངོས་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི་ཟརེ་

མཁན་བྱུང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་དང༌། མང་གོཙའོི་ིཐོབོ་

ཐོང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་ལ་དངོས་གོནས་གོདུང་སེམས་མཉེམ་

བསྐྱདེ་ཀྱིསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོ༽ ཞི་ིབའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་དང་། མཐོའི་མའིི་གྲུབ་འིབྲས།

ང་ཚེོས་དྲེང་བདེན་དང་རང་དབང་མང་གོཙོའིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ལེན་

བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་དང་ཡོང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་

ལས། ང་ཚེསོ་རྒྱ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཕེན་ཚུན་བར་འིགོལ་ཟླར་འིཛནི་

གྱི་ིམདེ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་བདོ་དང་རྒྱ་གོཉེསི་གྲེགོོས་པོ་ོགྲེགོོས་
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མཆེདེ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་རགོོས་རམ་བྱེས་

ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་ལས། དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤིེད་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་མིན། ང་

ཚེོས་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་པོ་འིདི་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་བོད་བར་འིཁྲུགོ་རྩིོད་བྱེས་ཏེེ་རང་དབང་

ལནོ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའི་བ་དང༌། གོལ་ཏེ་ེལནོ་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ཡོང་

དེ་ནི་ཚེབས་ཆེེའིི་གོཏེོར་བཤིིགོ་དང༌། མི་གོསོད་ཁྲིགོ་སྦྱོོར་ལས་

བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་དགོའི་རྒྱུ་མེད། གོཉེིས་ནས་འིདོད་རུང་

མ་འིདོད་རུང་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་སྔར་ནས་ད་བར་ཁྱེིམ་མཚེེས་སུ་

གོནས་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ཁྱེམི་མཚེསེ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་ལས་

གོཞིན་མེད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་

བར་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མཛའི་བརྩིེའིི་བསམ་པོ་མ་བརླགོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་

ཀྱི་ིའིདུ་ཤིསེ་འིཛནི་ཐུབ་ན། བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཀར་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ། 

ཕེན་ཚུན་དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤིེད་དུ་བསྡེད་ན། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་

དཀའི་ངལ་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པོར་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚེོས་

མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ཐོབས་ལམ་ལ་བརྟེན་པོའིི་རྒྱུ་

མཚེན་འིད་ིལྟར་ཡོནི། 

ད་ལྟ་ང་ཚེོས་རང་དབང་དགོོས་ཞིེས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ཕྱོིན་

ཆེད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ལས་
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རིགོས་ཚེང་མའིི་ལས་འིགོན་ས་ོས་ོརང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ནམ་ཞིགིོ་འིགྱུར་བ་བྱུང་སྟ་ེབདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིརགིོས་

མེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་ཤིར་སྐབས་ལས་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་སྒོ་ོརྒྱགོ་

དགོོས་པོ་བྱུང་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། དེས་ན་ལས་བྱེེད་པོ་ལས་

རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་པོ་ཚེོས་ས་ོསོའི་ིལས་རིགོས་དེའིི་ནང་

ལ་ཉེམས་མྱོངོ་གོསགོོ་རྒྱུ་དང༌། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་སྦྱོངོ་བརྡོར་

གོང་ཐུབ་བྱེས་ཏེེ། ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོས་རང་སྐྱ་འིཕེེར་བའིི་འིགོན་

འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང༽ གོཞིནོ་སྐྱེས་ལ་ཤིསེ་ཡོནོ་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ།

གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེ་ོསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་གོཏེངོ་རྒྱུར་ཚེང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

དགོོས། ལྷ་ས་དང༌། གོཞིིས་ཀ་རྩིེ་སོགོས་གྲེོང་ཁྱེེར་ཆེེ་ཁགོ་ལ་

མཐུན་རྐྱེེན་ཕྲན་བུ་བཟང་བ་ཡོོད། གྲེོང་གོསེབ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཁགོ་

ལ་སློོབ་གྲྭའིི་མིང་ཙམ་ལས་མཐུན་རྐྱེེན་ཇི་བཞིིན་མེད་ཀྱིང༌། བུ་

ཕྲུགོ་སློོབ་གྲྭར་མ་བཏེང་ན་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོར་གྱིོང་ཕེོགོ་རྒྱུ་རེད། 

དཔོརེ་ན། བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་མདེ་པོའིམ། རྒྱ་ཡོིགོ་གོཙ་ོབ་ོབྱེས་

ཏེ་ེསློབོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། ཡོནོ་ཏེན་མདེ་པོ་ལས། རྒྱ་ཡོིགོ་

བརྒྱུད་ནས་ཤིེས་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་ན་ལེགོས། དེར་བརྟེན་བུ་

ཕྲུགོ་རྣམས་སློབོ་གྲྭར་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚེའོི་ི
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སྒོེར་པོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་མི་དམངས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་དོན་དགོ་ལ་སྒོེར་

བཙུགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁ་ཤིས་བཙུགོས་ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ དེ་ཚེོ་ཧི་

ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། བྱེས་རྗེསེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་ཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་སྐོར་ལ་ཡོང་བོད་མི་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་དོ་

སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ང་རང་ཚེོའིི་ལྷ་

ས་སྨོན་རྩིསི་ཁང་གོསི་མཚེནོ་པོའི་ིསྨོན་ཁང་ཁགོ་གོ་ིནང་ཡོདོ་པོའི་ི

བདོ་རགིོས་སྨོན་པོ་ཚེ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ི

དགོེ་རྒན་ཚེོ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་

ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ནས་རེ་ཟུང་ཙམ་མ་

གོཏེོགོས་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཡོོད་

མཁན་དང༌། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་

མཁན་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་བོད་

ནང་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེོས་

ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཁྱེརེ། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་

ལ་ད་ལྟ་ཕེན་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་སྔར་

བཞིནི་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རྩི་ཁྲིམིས་བརྒྱུད་

བསྒྲིགོས།
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ད་ེནས་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོཐོསོ་ལ། བྱེང་ཁུལ་ར་ིདྭགོས་

ཡོདོ་ས་ད་ེཚེརོ་བདོ་པོའི་ིནང་ནས་ར་ིདྭགོས་རྒྱགོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་

ཚེདོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེརགིོས་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། སྔནོ་མ་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་

མདེ་པོར་ལྟགོོས་ཤིའིི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་པོའི་ིསྐབས་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་དངེ་

སང་ཚེངོ་གོ་ིརྩི་བའིམ། དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིདནོ་དུ་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་

པོ་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཁརོ་ཡུགོ་

སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་པོའི་ིཐོད། བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ིསམེས་ཅན་གྱི་ིཚེ་ེ

སྲིགོོ་སྐྱབོ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཆེསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅགིོ་ཡོནི། ང་རང་ཚེའོི་ིཁ་ནས་ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་

པོའོི་ིཆེསོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིགྲེ་ོབ་རགིོས་དྲུགོ་གོ་ིསམེས་ཅན་ཐོམས་

ཅད་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེསྔ་ཡོནི་

ན། བདོ་ལ་ར་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཏེ་ེར་ིདྭགོས་རྩི་བ་ནས་བསད་

མ་ིཆེགོོ་པོ་རདེ། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། བྱེ་ེབྲགོ་བདོ་

རང་གོ་ིཁྱེད་ཆེསོ་གོང་ལ་གོཞིགིོས་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ནས་

ར་ིདྭགོས་གོསདོ་པོ་ད་ེརགིོས་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིའིསོ་པོས། ངསེ་པོར་

མཚེམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེནས་གྲེངོ་ཁྱེརེ་ཁགོ་ནང་གོ་ིམསི་ཆེང་རགོ་མང་པོ་ོའིཐུང་བ་དང༌། 

རྩིེད་མོར་གོཡོེངས་ནས་སྡེོད་པོ་དེ་དགོ་ཡོགོ་པོ་ོམིན། དེ་རིགོས་

ཀྱིིས་སོ་སོའི་ིགོཟུགོས་པོོ་འིཕྲོ་བརླགོ་དང༌། ལས་ཀ་དང་སློོབ་
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སྦྱོོང་ལ་འིཐུས་ཤིོར། མཐོའི་མཇུགོ་སོ་སོའི་ིམི་ཚེེའིི་དཀའི་སྡུགོ་

འིཕྲད་རྒྱུ་བཅས་སྐྱནོ་ཆེ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་འིདི་དགོ་ཁྱེེད་ཚེོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་གོཅིགོ་ལགོ་

གོཉེསི་བརྒྱུད་ཀྱིསི་ང་ོཤིསེ་ཚེརོ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ། 

ད་ཕེན་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རངི་ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་

བདོ་རང་དབང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་བཟུང་

ནས་འིཆེར་གོཞི་ིབཏེངི་སྟ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། བཙན་བྱེལོ་

དུ་སྡེོད་རིང་གོི་ལས་ཀའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་མང་པོ་ོཞིིགོ་མང་གོཙ་ོལགོ་

བསྟར་གྱིིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

བསགོས་ཡོོད། ༡༩༦༣ ལོར་མ་འིངོས་བོད་ཀྱིི་མང་གོཙོའིི་རྩི་

ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོ་དང༌། ཉེ་ེཆེར་ད་ེབཟ་ོ

བཅསོ་བྱེས་ཏེ་ེང་ཚེརོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་ལམ་སངེ་

ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུའིི་རྩི་ཁྲིིམས་ཀྱིི་འིཆེར་ཟིན་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

བཟོས་ཡོོད་དེའིི་ནང་ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེིས་རིང་ང་ཚེོས་ལས་ཀ་གོང་

དང་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིབྱེ་རམི་ཁགོ་ཡོགིོ་ཐོགོོ་བཀདོ་ཡོདོ། ཁྱེདེ་

རང་ཚེསོ་དནོ་རྣམས་ཡོགོ་པོ་ོངསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ལ་སློབེས་རྗེསེ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་ཉེེ་ཆེར་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོའིི་གོཞུང་

འིབྲལེ་ཡོགིོ་ཆེ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ དའེི་ིནང་ལ་དནོ་དགོ་འིད་ིདང་

འིདི་བཀོད་འིདུགོ་ཅེས་གོནས་ཚུལ་བརྒྱུད་བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་
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ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། བཀྲེ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་

སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་བདོ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་བདོ་

ནས་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ནས་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིགོནས་བབ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

བྱེདེ་ཕྱོགོོས།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོགོཉེནེ་འིཕྲད་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ལ་ཕྱོརི་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོ

རྒྱ་གོར་ནང་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ། རྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིབདོ་མ་ིཚེའོི་ིགོནས་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ཆེསོ་སྡེ་ེཁགོ སློབོ་གྲྭ་ཁགོ གོཞིསི་

ཆེགོས་ཁགོ བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིགྲེ་ོསྟངས། མ་ི

མང་གོ་ིསྤྱོ་ིའིཐུས་དང༌། བཀའི་ཤིགོ་གོསི་མཚེནོ་པོས་ལས་ཁུངས་

ཁགོ་གོང་དང་གོང་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིལས་དནོ་བྱེདེ་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་སགོོས་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་གོསི་གོནས་ཚུལ་ཤིསེ་པོ་

བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ནང་ལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་

གོི་རེད། གོཞིི་རྐང་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིང༌། ང་

ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བདོ་མ་ིཚེའོི་ིགོང་ཅའིི་ིགོནས་སྟངས་སྤྱོ་ིཡོངོས་ནས་

བཤིད་ན་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོ་ོཕྱོནི་ཡོདོ། རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ། 

འིབྲུགོ་ཡུལ་བཅས་པོའི་ིནང་ཕེལ་ཆེརེ་བདོ་མ་ིའིབུམ་གོཅགིོ་ཙམ་

དང༌། དེ་མིན་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་ཁ་ཤིས་ནང་བོད་མི་ཁྱེིམ་

ཚེང་རེ་ཟུང་དང༌། ཁ་ཤིས་ནང་བརྒྱ་ཁ་ཤིས་བཅས་ཁྱེོན་བཙན་
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བྱེོལ་བ་བོད་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་དང་ཁྲིི་གོཉེིས་ནས་གོསུམ་བར་

ཡོོད་པོ་རྣམས་སྤྱོི་ཡོོངས་ནས་བཤིད་ན་གོནས་སྟངས་འིགྲེིགོས་

ངསེ་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་ང་

ཚེ་ོམང་གོཙའོི་ིལམ་ལུགོས་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིདནོ་དུ་ད་ཕེན་ང་ཚེསོ་གྲེ་

སྒྲིགིོ་མང་པོ་ོབྱེས། ཉེམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབསགོས་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་

ལས་ཀ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་རྣམས་ང་ཚེོས་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཏེན་

འིབེབས་བྱེས་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱེེད་རང་ཚེོས་བལྟས་ཏེེ་གོནས་

ཚུལ་ཤིསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁ༽ ཉེམས་མྱོངོ་རམི་གོསོགོ་དང་། རང་འིགོན་ལེགོས་

སྒྲུབ།

བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ནས་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་

ཀྱི་ིལྟ་བ་བརྟན་པོརོ་བཟུང་སྟ་ེམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

རྒྱུར་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་བཅངས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་ཧི་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརེད། གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་དེ་སྔ་

རང་དབང་གོནས་སྐབས་ཀྱི་ིབདོ་ལུང་པོ་མཐོངོ་མྱོངོ་མདེ་ན་ཡོང༌། 

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་རྒྱུར་སམེས་ཤུགོས་

ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ད་དུང་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེདེ་རྒྱུལ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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དེང་སང་བོད་ཀྱིི་གྲེོང་ཁྱེེར་ཆེེ་ཁགོ་ཚེོའིི་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། མ་ཅང་སགོོས་ཀྱི་ིརྩིདེ་མརོ་

གོཡོེངས་ཏེེ་དུས་ཚེོད་སྟོང་ཟད་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཐོབས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། ཡོགོ་པོ་ོནམ་ཡོང་མིན། དེས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། 

སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་བཅས་ཚེང་མར་གོནོད་སྐྱོན་

ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིལས་

ཁུངས་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིབདོ་རགིོས་ཁ་

ཤིས་ཀྱིསི་ཉེནི་མ་གོང་འིཁྱེལོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡོང་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

ས་ོས་ོལས་རིགོས་གོང་གོ་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོོད་ན་ཡོང་རགིོ་

པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་ལས་རིགོས་དེར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ཉེམས་མྱོོང་

གོསོགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། སྔར་

ཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ིསྐབས་ནས། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་བདོ་ཡུལ་

ན་སྐྱདི་ཅསེ་རྒྱ་དང་བདོ་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་

བོད་ང་ཚེོས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉེིན་ཞིིགོ་ཤིར་བའིི་སྐབས་སུ་

བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་མི་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོལ་བྱེས། རྒྱ་མི་མེད་པོའིི་

སྐབས་ལ་ང་ཚེསོ་ལས་རགིོས་ཆེ་ཚེང་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་མ་ཐུབ་ན་

ཧི་ཅང་ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་རིགོས་ལ་ལགོ་རྩིལ་

དང༌། འིཇནོ་ཐོང་མདེ་སྟབས་རྒྱ་རགིོས་ལགོ་རྩིལ་བ་མང་པོ་ོབདོ་

ནང་མ་བསྡེད་ཐོབས་མེད་ཡོིན་ཚུལ་ཁགོ་འིདོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་
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པོར་བརྟེན། བོད་པོ་ཚེོས་ས་ོསོའི་ིལས་རིགོས་སྡེེ་ཚེན་གྱིི་གོནད་

འིགོགོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་མ་འིངོས་པོར་རང་གོིས་འིགོན་འིཁྱེེར་

ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

གོ༽ བདོ་མའིི་ིཆེ་ེམཐོངོ་དང་། བདོ་མའིི་ིམཚེན་ཤིས།

དངེ་སང་སྤྱོརི་འིཛམ་གླིངི་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ་པོ་

དང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུར་ཡོང་མངནོ་དུ་ཕྱོགོོས་

པོ་ལྟ་བུ་ཡོོད། འིད་ིཁུལ་ཆེསོ་སྡེེ་ཁགོ་ནང་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་བར་འིགྲེ་ོ

མཁན་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་པོ་ོབལྟས། ཆེསོ་སྡེ་ེཚེང་མར་འིདུལ་བའི་ི

བཅའི་ཁྲིིམས་དང༌། དགོེ་འིདུན་གྱིི་ནང་ཁྲིིམས་ཡོོད་པོས། སྒྲིིགོ་

ཁྲིམིས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེརེ་དགོསོ། ད་ེམནི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་

ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོདང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། དནོ་

མདེ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། ཤིགོོ་ཁའིི་འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་རིགོས་བྱེདེ་

མི་རུང༌། བར་ལམ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་གྱིི་ནང་ནས་སྤྱོོད་པོ་

རྩིིང་པོ་ོདང༌། འིཁྲུགོ་སློོང་བྱེེད་མཁན་ཁ་ཤིས་བྱུང༌། འིདི་ཧི་ཅང་

ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་མང་ཆེེ་བ་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ཞིནེ་ཤི་ཚེ་ཡོདོ་པོ། དད་པོ་དམ་

ཚེགིོ་གོཡོ་ོབ་མདེ་པོ་བཅས་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། ཉུང་ཤིས་རྒྱ་མསི་

ཆེེད་མངགོས་བཏེང་བ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཁ་ཤིས་བྱུང༌། 
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དའེིི་གྲེས་མ་ིགོཅིགོ་ཡོནི་ཡོང་མང་དྲེགོས་པོ་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་མ་ི

ཚེའོི་ིམཐོངོ་སྣང་ལ། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ཡོདོ་

པོ་དང༌། ང་ོའིཛུམ་ཤིགིོ་ཤིགིོ གོཞུང་བཟང་པོ།ོ རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་

མེད་པོ། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ལ་མཐོོང་སྟེ། བོད་

མིར་རང་བཞིིན་ཤི་ཚེ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན་

སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བོད་པོ་གོང་དུ་ཡོོད་སའིི་ས་གོནས་ཀྱིི་ཡུལ་

མ་ིཚེསོ་བདོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་བོད་པོའིི་ཚེོང་ཤིགོ་རྒྱ་གོར་བ་ཚེོས་བོད་པོར་ཡོིད་ཆེེས་

བློས་འིགོེལ་བྱེས་ཏེེ་མ་དངུལ་འིབོར་ཆེེའིི་ཅ་ལགོ་སྔན་ལ་བསྐུར་

བ་དང༌། དངུལ་སྔ་གོཡོར་སོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་བོད་པོར་མཐོོང་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་པོའིི་

སྐབས་འིདིར། མི་རེ་ཟུང་ནས་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། 

གྲེི་བཏེོན་ནས་གོསོད་རེས་བྱེེད་པོ་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་ན་ཧི་ཅང་ཐོབས་

སྡུགོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིམཚེན་ཤིས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཚེསོ་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་དང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་མདེ། གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ི

འིདྲེ་བྱེེད་མཁན་རྒྱ་གོར་ནང་མི་གོཅིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་མང་དྲེགོས་པོ་

ཡོནི་པོས། བདོ་ལ་ལོགོ་ན་ཡོགོ་ཤིསོ་རདེ། བདོ་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་
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དབང་ཡོོད་བཤིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོངོ་བ་ན་ིབཙན་དབང་གོ་ིདངངས་སྐྲགོ་འིགོོ་མ་ིའུ་ཐུགོ་ནས་ཐོབས་

ཟད་པོ་ཡོནི་པོས། ཁགོ་མདེ་ལུགོས་བརྗེདོ་ཆེོགོ་ཀྱིང༌། འིདརི་རྒྱ་

གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ཚུལ་མིན་གྱིི་སྤྱོོད་ངན་གོནས་ཚུལ་

ད་ེརགིོས་བྱུང་ན། འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་ཁགོ་པོ་ོདང༌། ཞིབས་འིདྲེནེ་

ལས་དྲེ་ིངན་ས་གོཡོགོོ་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། ཤིསེ་སངོ་ངམ། ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤིགོོ་སྒྲིལི་འིཐོནེ་འིཁྱེེར་དང་། ཞིབས་འིདྲེནེ་གྱི་ིབྱེ་

སྤྱོདོ། 

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོ་རདེ། ཉེནེ་ཁ་གོང་ཡོང་

མདེ་པོས་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་ཆེོགོ རྩི་དནོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་སྐརོ་ལ་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོགོོ་ད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོདོ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་

དང༌། ཡོང་སྒོསོ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུར་བ། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་ནང་

མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་འིཐོོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་སོགོས་ཕྱོོགོས་གོང་ཅི་

ནས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛོམས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

དང༌། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུར་མངནོ་དུ་ཕྱོགོོས་

པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོས་ཚེང་མས་རགིོ་པོ་བསྒྲིམི་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེོས་ཆེོས་སྡེེ་ས་ོསོའི་ིནང་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་

ངན་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་གོང་ལྟར་ཟས་ཆེགོོ་འིཐུང་ཆེགོོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། 



340
ད་ཕེན་འིབྱེོར་ཟིན་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་བྱུང་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོ

གོནམ་གོཤིིས་གྲེང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་འིབྱེོར་བ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང༌། 

དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོ་ོབལྟས་ནས་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གྲྭ་

སའིི་སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེེར་དགོོས། ད་བར་གྲྭ་སའིི་ནང་ལ་

ཡོོད་པོ་ཚེོས་ཞིབས་འིདྲེེན་དེ་ཙམ་ཆེེན་པོོ་ཞུས་མེད། ཁྱེེད་རང་

གོསར་པོ་འིབྱེརོ་བ་ཚེོས་ཀྱིང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁྱེེད་རང་ཚེོའིི་ནང་སྦིར་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་འིགྲེོ་མཁན་དུམ་བུ་ཅིགོ་

ཡོོད་ཅིང་། བོད་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ཡོོང་

བར་བརྟནེ་འིདརི་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོམདེ་

ན་ཡོང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་ཡོོད་པོས། དུས་ཚེོད་དམ་

འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ཕེན་

སྦིར་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཚེ་ོཁགོ་གོཅིགོ་གོིས་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་ནས་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཆེེན་པོོ་ཞུས་ཡོོད། ང་ཚེ་ོབོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྒྱ་

གོར་ལ་སློབེས་ནས་ད་ཕེན་ལ་ོ ༣༣ ལྷགོ་ཙམ་སངོ་བ་དའེིི་རིང་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མ་མྱོོང་བ་དེ་འིདྲེ་བོད་ནས་གོསར་འིབྱེོར་ཡོོང་

བའི་ིཁངོས་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྦརི་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ནས་ང་ཚེ་ོཚེང་

མ་ངོ་ཚེ་དགོོས་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཆེེན་པོོ་ཞུས་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་

ཚེ་ོབོད་ནས་ཡོོང་དུས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དནོ་དགོ་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་འིཁྱེརེ་ནས་ཡོངོ་བ་ཡོནི་ན། སློབོ་སྦྱོངོ་
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ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིསྒྲིིགོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོ

འིཁྱེརེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོཁམས་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོཨོཾ་མད།ོ ང་ཚེ་ོཡོས་

ཡོནི། མས་ཡོནི་ཟརེ་ནས་ཤིགོོ་བསྒྲིལི་འིཐོརེ་འིཁྱེརེ་བྱེས་ན་རྩི་བ་

ནས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རདེ། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་འིདདོ་ཡོདོ་ན་བདོ་ལ་ལགོོ་

ཕྱོནི་ན་ཡོགོ་གོ་ིརདེ། འིདརི་བསྡེད་ནས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ང་ཚེོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་དོན་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ཆེེད་

དྲེང་བདནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་མ་ིརིགོས་འིད་ི

ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིལྷགོ་

བསམ་ཅན་ཞིགིོ་ཡོནི་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིད་ིའིདྲེའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་

མི་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞིབས་

འིདྲེནེ་ཞུས་ན། ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིལ་གོདངོ་བསྟན་མ་ིཤིསེ་པོ། སྐད་

ཆེ་ཤིདོ་མ་ིཤིསེ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་རྗེསེ་ལུས་

དང༌། དུད་འིགྲེ་ོལྟ་བུར་བརྩི་ིབ་དའེི་ིཁུངས་སྐྱལེ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ལས། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། བྱེ་སྤྱོོད་དེ་དགོ་རྩི་བ་

ནས་ཡོགོ་པོ་ོམནི། ངསོ་ནས་ད་ེའིདྲེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁྱེདེ་རང་

ཚེསོ་ང་ོཤིསེ་པོ་ཚེརོ་ཤིདོ་དགོསོ།

བར་ལམ་སྦིར་ལ་སྡེོད་མཁན་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་དེ་འིདྲེ་

ཡོནི་ན། བདོ་རང་བཙན་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཁྱེད་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་

དྲེན་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཧི་ཅང་བྱེདེ་སྟངས་ཐོབས་སྡུགོ་རདེ། ད་ེ
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ནི་ད་ལྟ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོོགོ་འིད་ིཙམ་དུ་མ་ཟད། མ་ིཐོོགོ་རྗེསེ་མ་ཚེསོ་

ཀྱིང་བརྗེདེ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁྱེདེ་ཚེསོ་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་བཟུང་

ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། སློོབ་གྲྭའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེེར། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས། ཁམས་

པོ་ཁམས་པོའིི་ཤིོགོ་དང༌། ཨོཾ་མདོ་ཨོཾ་མདོའི་ིཤིོགོ་ལ་ཤིོགོ་ཟེར་

མཁན་བྱུང་ན་འིགྲེ་ོམ་ིརུང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བདོ་གོཞུང་

གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཅགིོ་ཡོདོ་པོ་འིདའིི་ིའིགོོ་ལ་རང་ཚུགོས་བཟུང་

ནས་བསྡེད་ན་འིཕྲལ་ཕུགོས་གོང་སར་དེ་དྲེིན་ཆེེ་གོི་རེད། གོང་

བྱུང་མ་བྱུང་མ་བྱེདེ། ཤིསེ་སངོ་ངམ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཙན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་དང་། ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་

ཧུར་བརྩིནོ།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོསུམ་སྡེདོ་སའི་ི

རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་སློབེས་པོ་རདེ། ད་ལྟ་ནམ་དུས་ཚེ་

གྲེང་སྙིམོས་པོའི་ིསྐབས་འིཁལེ་བས་གོནས་སྐརོ་ལ་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེས་

ཏེ་ེའིགྲེ་ོཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོགོཉེནེ་འིཕྲད་དང༌། གོནས་སྐརོ་

ལ་སློབེས་པོའི་ིཞིརོ་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་དང༌། དགོནོ་པོ་ཁགོ་ཚེའོི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། 

ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ བཙན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ི

འིགྲེ་ོསྟངས། མ་ིམང་གོ་ིའིཐུས་མ་ིདང༌། གྲེསོ་ཚེགོོས། བཀའི་ཤིགོ་

དང༌། ལས་ཁུངས་ཁགོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་སགོོས་ཇ་ིལྟར་ཡོདོ་པོ་ཤིསེ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐོའི་

གོསལ་མཚེམས་ང་ཚེ་ོརང་དབང་མང་གོཙའོི་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ི

འིཆེར་གོཞི་ིཞིགིོ་བར་ལམ་ཡོགིོ་ཐོགོོ་ལ་བཀདོ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིཁྱེདེ་
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རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེས་ནས་ནང་དནོ་རྣམས་བདོ་ལ་སློབེས་རྗེསེ་

ཕེན་ཚུན་བཤིད་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། རསི་མདེ་ཆེསོ་སྒོར་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་

ཚེོས་དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོོ་བལྟས། སོ་སོའི་ིདགོོན་པོ་གྲྭ་ཚེང་གོི་སྒྲིིགོ་

ཁྲིིམས་ཡོགོ་པོོ་འིཁྱེེར་དགོོས། དེ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་སྦིར་ལ་

འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བར་ལམ་སྦརི་

ལ་རྙོགོོ་དྲེ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་བ་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེས་ཏེ།ེ ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་

སྒོོ་ཕྱོེ་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་དཀའི་

རྙོོགོ་མི་ཡོོང་བའིི་དོན་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་ཡོོད། སྤེང་བླང་

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིགོ་ོའིཛནི་ཚེསོ་ཤིདོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་

དགོོས། བོད་ཡུལ་ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། དཔོོན་པོ་ོགོསར་

པོ་ཞིིགོ་གོི་བཙན་དབང་འིགོོ་ཚུད་ཡོོད། ང་ཚེ་ོའིདིར་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཡོིན་ཀྱིང་སོ་སོར་རང་དབང་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

བརྟནེ་ནས་ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོའིད་ིཕྱོགོོས་བྲསོ་ནས་ཡོངོ་བ་རདེ། བྲསོ་

པོའིི་དགོོས་དོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས། སོ་སོའི་ིརྣམ་དཔྱོད་ལ་

གོཞིིགོས་པོའིི་ལ་ོཤིས་རིང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ། དེ་ནས་མུ་མཐུད་

རྒྱ་གོར་ལ་བསྡེད་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིའིདདོ་པོ་རདེ། བདོ་ལ་ལགོོ་ན་ཡོང་

ས་ོསོའི་ིའིདོད་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་སློབོ་གྲྭར་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ་སློོབ་

སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྙོོགོ་དྲེ་མ་ིབཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 



345
ཁ༽ བཙན་གོནནོ་གྱི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། རང་ནུས་ཀྱི་ི

འིབད་བརྩིནོ།

སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་ལུང་པོ་རྒྱ་མསི་དབང་སྒྱུར་

བྱེས་ཏེ་ེལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། དའེི་ིརངི་བདོ་མ་ིམང་

པོ་ོཞིིགོ་གོསི་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མྱོངས་ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་

མནར་གོཅདོ་འིགོོ་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོནི་ཡོདོ། སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣-༡༩༨༤ 

ཕེན་ཆེད་ལ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་པོར་

གོཞིིགོས་ན། རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་ནས་བཟུང༌། རྒྱ་མིས་བཙན་

དབང་བཤིད་པོའིི་འིགོོ་ལ་རྐྱེེན་འིདས་ཕྱོིན་པོ། དངོས་སུ་དམར་

གོསདོ་བཏེང་བ། ད་ེམནི་མུ་གོསེ་ཤི་ིབ། གོང་ལྟར་དུས་མནི་རྐྱེནེ་

འིདས་ཕྱོིན་པོ་མི་གྲེངས་ས་ཡོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཟིན་གྱིི་འིདུགོ 

བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོོངས་ཀྱིི་བོད་མིའིི་ཁྱེིམ་ཚེང་རེ་ནས་མི་རེ་

རྒྱ་མསི་ལགོ་པོའི་ིའིགོོ་རྐྱེནེ་འིདས་མ་ཕྱོནི་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་མདེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཡོནི། ས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་གྲེངོ་སྡེ་ེལབེ་སྟོངས་ཕྱོནི་པོ་བྱུང་ཡོདོ། 

དོན་སྙིིང་མི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཀྱིི་རིང་དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའི་ིདཀའི་སྡུགོ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་མྱོངས་ཡོདོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་ས་ོསའོི་ི

མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མ་བརླགོ་པོར་བདེན་དོན་རྩིོད་རྒྱུར་ཞུམ་པོ་
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མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་འིཁྱེེར་ཏེེ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡེད་པོ་རེད། 

ད་ེལྟར་བསྡེད་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ། བདོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལས་ལྡོགོ་སྟ།ེ སློར་

ཡོང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་གོསལ་དུ་ཕྱོིན་ནས་བོད་དོན་ལ་ད་ོ

སྣང་གོསར་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་

པོ་འིདི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རིགོ་གོཞུང་རྙོིང་ཁུངས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང༌། གོཉེིས་ནས་དེང་སང་གོི་དུས་ཚེོད་འིདིའིི་སྐབས་ལ། འིགྲེ་ོ

བ་མི་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་

འིཛམ་གླིིང་གོིས་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ལྟ་བུའིི་བོད་ཕྱོི་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཐོོགོ་ནས་བོད་དོན་བདེན་

མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་རང་

ཚེ་ོམིས་འིབད་བརྩིོན་མ་བྱེས་པོར་རང་བཞིིན་གོནམ་གྱིི་ཆེར་ཆུ་

སྒུགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་པོས། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིགོཞིསི་བྱེསེ་

ཡོངོས་རྫོགོོས་ཀྱིསི་རང་དནོ་རང་གོཅསེ་ཐོགོོ སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་

ཚེང་མས་ཁུར་བླངས་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ། 

མ་གོཞི་ིངསོ་ནས་རྟགོ་ཏུ་བཤིད་མུས་ལྟར། དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་ིགྲེངོ་
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ཁྱེེར་ཆེེ་ཁགོ་ཚེོའིི་ནང་ལ་བོད་མིས་ཆེང་རགོ་ཚེོད་མེད་འིཐུང་བ་

དང༌། མ་ཅང་ཟེར་བའིི་རྩིེད་མོར་གོཡོེང་བའིི་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་

པོ་འིད་ིདགོ་ངསེ་པོར་མཚེམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་

མའིི་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོརྒྱ་མསི་བཙུགོས་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་གོཏེངོ་འིདདོ་མ་ི

བྱེདེ་པོ་ད་ེདགོ་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། བུ་ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭར་གོཏེངོ་དགོསོ། 

རྒྱས་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་རྒྱ་ཡོིགོ་སློོབ་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། སློོབ་གྲྭར་ཕྱོིན་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད། དེ་

བཞིིན་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ཚེོའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་

བྱེདེ་པོ་ཚེསོ་ས་ོསའོི་ིལས་དནོ་ཐོགོོ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་བསྡེད་ན་

མི་འིགྲེིགོས། ཉེིན་ཞིིགོ་ང་ཚེོར་རང་དབང་བྱུང་སྟེ་སོ་སོའི་ིལུང་

པོའིི་ནང་གོི་ལས་རིགོས་ཚེང་མའིི་འིགོན་ས་ོསོས་འིཁྱེེར་དགོོས་

པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཤིར་བའི་ིསྐབས་ལ། ལས་རགིོས་ཚེང་མའི་ིའིགོན་

འིཁྱེརེ་མ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཧི་ཅང་ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིཚེའོི་ི

ཁ་ནས་ང་ཚེ་ོབོད་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དུ་ཡོོང་བ་ཡོིན། བོད་ཡོར་

རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཡོོང་བ་ཡོིན་ཞིེས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་པོ་ལྟར། ང་རང་ཚེོས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོོ་

སྐབས་ལནེ་རྒྱུ་འིཐུས་ཤིརོ་མདེ་པོ་བླངས་ཏེ།ེ ཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་མརི་ར་ེ

མ་ིདགོསོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

བདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ལ་སྐབས་ར་ེདནོ་དགོ་མདེ་པོའི་ིའིཁྲུགོ་རྩིདོ་
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བྱེེད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་འིབྲོགོ་སྡེེ་ཁུལ་དང༌། ཨོཾ་མདོ་ཁུལ་གྱིི་

ས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་རྩྭ་སའི་ིདནོ་ལ་རྩིདོ་ནས་མ་ིགོསདོ་རསེ་བྱེདེ་པོ་

དེ་དགོ་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། བོད་ཡོོངས་ལ་རྒྱ་མིས་དབང་

སྒྱུར་ནས་བསྡེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་འིདི་འིདྲེར་བོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་

འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ། སྐབས་རེ་སྡུགོ་ས་ནས་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་

འིདི་འིདྲེ་ནི་ཧི་ཅང་བློ་ཕེམ་ཐོབས་སྐྱོའི་ིབྱེ་བ་དང༌། ལྐུགོ་པོ་དང་

གླིནེ་པོའི་ིབྱེདེ་སྟངས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི། ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་

མི་རུང༌། གོང་ལྟར་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་ལ་དོན་དགོ་ཆུང་

ཙགོ་ཐོགོོ་བཟདོ་བསྲིན་མ་ིབྱེདེ་པོར་ལམ་སངེ་འིཁྲུགོ་རྩིདོ་བྱེས་ན་

ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ལུང་ཚེན་

གྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། མ་གོཞི་ིབར་ལམ་དྲེགོ་ཏུ་

ཕྱོནི་ཡོདོ་འིདུགོ ད་དུང་ཡོང་ད་ེདགོ་གོ་ིཐོགོོ་ཚེང་མས་ཡོདི་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་འིབད་བརྩིོན་དང་། སྤྱོ་ིཚེོགོས་ཀྱི་ི

འིགྱུར་འིགྲེསོ།

དངེ་སང་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོནམ་དུས་ལགེོས་

སྒོང་ལ་སློབེས་པོ་རདེ། དགོནོ་པོར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་

པོ་ོབལྟ་དགོོས། དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་

ཤིིགོ་སློེབས་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེེ་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་དུ་གོཙ་ོབོ་དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོོ་བལྟས། 

གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས། དགོོན་པོ་ས་ོསོའི་ིསྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེེར་

དགོསོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོསྦརི་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོཁགོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། བར་

ལམ་སྦིར་ལ་རྙོོགོ་དྲེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ན་ཡོང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བསྐྱར་

གོསོ་བྱེས་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང་དགོོས་དོན་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་སྟབས། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་བརྩིོན་འིགྲུས་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཤིགོོ་ཁའི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། གོཉེམོ་

ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་གྲྭའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིགྲེིགོས་ངསེ་ཡོདོ་པོས། 
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ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བདོ་མཐོའི་དབུས་ཡོངོས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོར་ལྷ་

ས་སགོོས་གྲེངོ་ཁྱེརེ་ཆེ་ེཁགོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་

ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་རྒྱུའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་

པོའིི་དབང་གོིས་རྒྱ་མིའིི་མིགོ་ཁྲིར་གོཟན་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོང་

ལྟར་དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོོ་དང༌། 

སྙིངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོར་བསྡེད་པོ་ལ་བརྟནེ་ནས། དངེ་སང་

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེ་

ཆེེར་འིགྲེ་ོབ་དང༌། ད་ོསྣང་ཇི་ཙམ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་བོད་

དོན་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད། འིདི་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་དོན་སྐོར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་རྒྱུན་

དུ་སུན་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་

བྱུས་ཐོགོོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་ནས་ནགོ་ཐོགིོ་ཕེགོོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

ད་ལྟ་བར་དུ་མི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་རྒྱ་མིས་སྲིིད་

བྱུས་འིཇམ་རྩུབ་ཐོབས་ཤིེས་སྣ་ཚེོགོས་ཤིིགོ་ལགོ་ལེན་བསྟར་ཏེེ་

བསད་ན་ཨོཾེ་དྲེགོ བརྡུང་ན་ཨོཾེ་དྲེགོ མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་དྲེགོ་གོནོན་

བྱེས་ན་ཨོཾེ་དྲེགོ རྒྱུ་དངོས་དང་། གོོ་མིང་སྙིན་པོོས་བསླུ་ཐོབས་

བྱེས་ན་ཨོཾ་ེདྲེགོ བཙན་དབང་དང་སློབོ་གོས་ོཟུང་སྦྲལེ་བྱེས་ན་ཨོཾ་ེ

དྲེགོ གོང་ལྟར་བདོ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐོབས་
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ཤིེས་རྣམ་པོ་མང་པོ་ོབྱེས་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ནགོ་སུབ་དང༌། འིགྱུར་བ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མནི་པོས། ལ་ོ

ཟླ་ཁ་ཤིས་རྫུན་དང༌། གོཡོོ་ཁྲིམ་གྱིིས་མགོོ་བོ་རྨོངས་སུ་འིཇུགོ་

ཐུབ་ཀྱིང༌། དུས་ཡུན་བསྲིངིས་དུས་རྫུན་རྐུབ་བརྡོལོ་ནས་ཁུངས་

འིཁྱེལོ་ཐོབས་མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདརི་འིགྱུར་བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 

དཔོེར་ན། ༡༩༥༤-༡༩༥༥ ལོར་ང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྲེོ་སྐབས་རྒྱ་

ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་ས་དང༌། ཁོང་ཚེོར་ལམ་

སྟོན་བྱེེད་མཁན་ཨུ་རུ་སུ་རེད། རྒྱ་མིས་སུ་ལན་ཞིེས་ཧི་ཅང་རྩི་

ཆེརེ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ།

ད་ཆེ་སུ་ལན་གྱིིས་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་རྩི་བ་ནས་དོར་བ་དང༌། 

མད་ོདོན་ཨུ་རུ་སུ་ཐོེ་བའིི་ཡོ་ོརོབ་ནང་ཡོོད་པོའིི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་

ཁབ་ཡོོངས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་འིགྱུར་བ་སོང་ཟིན་པོ་རེད། ཤིར་ཕྱོོགོས་

ལ་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཀ་ོར་ིཡོ་བྱེང་མ། ཝེ་ིཏེ་ིནམ་བཅས་གོསུམ་དང༌། 

ནུབ་ཕྱོགོོས་ལ་ཁྱུའུ་བྷོ་བཅས་ལས་ལྷགོ་མདེ། རྒྱ་ནགོ་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོར་མུ་མཐུད་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ཨུ་རུ་སུ་དང༌། 

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་བསྡུར་ན། བར་ལམ་སྲིདི་

བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེས་རྗེསེ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་

ཨུ་རུ་སུ་ལས་ལེགོས་པོ་ཡོོད་ཅིང༌། མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་ད་ཆེ་
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དཔོལ་འིབྱེོར་གོནས་སྟངས་འིགྲེིགོས་ངེས་འིདུགོ་བསམ་མཁན་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་འིདུགོ 

དེ་མིན་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་ནང་ནས་རང་དབང་

དང་མང་གོཙ་ོཞིེས་པོ་འིདི་མི་ལ་དགོོས་མཁ་ོཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་

པོ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེས་དེ་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་

གོཅིགོ་པུར་མགོོ་མི་འིཁོར་བར་རང་དབང་དང་མང་གོཙོར་རྒྱ་

ནགོ་ནང་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་ལ་

རྒྱ་རིགོས་སློོབ་ཕྲུགོ་དང༌། དགོེ་རྒན་སོགོས་རྒྱ་མི་འིབུམ་ཡོས་

མས་ཤིགིོ་ཡོདོ་པོ་དགོ་གོ་ིནང་ནས་ཀྱིང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་ནགོ་

ནང་རང་དབང་མང་གོཙ་ོཡོངོ་ཐོབས་ལ་སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེ

ལས་འིགུལ་བྱེས་དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་སྔ་ཕྱོ་ིཙམ་

ལས་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ།

ཁ༽ ཚེད་བརྒལ་གྱི་ིདྲེགོ་གོནནོ་དང་། ཐོབས་མཁས་ཀྱི་ི

ལས་འིགུལ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་གོནད་དོན་ལ་མཚེོན་ན། དེ་སྔ་སྤྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠-

༡༩༧༠ ནང་ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཕྱོི་ནང་བར་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་

ཡོོད། ཁྱེེད་རང་བོད་ནང་སྡེོད་མཁན་ཚེོས་ཕྱོི་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་

མདེ་ཤིསེ་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིལ་སྡེདོ་མཁན་རྣམས་ནས་སྤྱོརི་
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བཏེང་བདོ་ནང་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཙམ་ལས་ཞིབི་ཕྲ་གོསལ་

པོ་ོཤིསེ་རྟོགོས་ཡོོང་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་ཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོི་ཡོངོས་

ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིལ་ོདང༌། དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ལ་

བདོ་དནོ་ཐོགོོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་ལས། ད་ེམནི་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམང་ཚེགོོས་ནང་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱུང་མདེ་ལ། ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་མཁན་ཡོང་བྱུང་མདེ། ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་ཡོོད་མཁན་ཚེོའིི་ནང་

ནས་ད་ཆེ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ར་ེབ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་

ཤིདོ་མཁན་བྱུང༌། ཡོནི་ན་ཡོང་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་

མ་བརླགོས་པོར་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་

འིབྲས་བུར་ད་ཆེ་སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༠-༡༩༩༠ ནང་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཐོགོོ་ནས་

བདོ་དནོ་ལ་གོཞི་ིནས་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡོོད། ང་ཚེོས་སྔར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རིགོ་པོ་

བསྒྲིིམ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ལརོ་བདོ་ནང་རྔམ་སྟནོ་ཁྲིམོ་སྐརོ་བྱེས་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་གྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིགོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཆུད་ཟསོ་

ཕྱོནི་པོ་དང༌། མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་བཙནོ་ལ་ཚུད་པོ། རགིོས་གོཅགིོ་ད་ལྟ་

ཡོང་བཙནོ་ནང་མནར་བཅདོ་མྱོངོ་བཞིནི་ཡོདོ་པོ། ད་ེརྗེསེ་སུ་ཡོང་

ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་མཁན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོ་རམི་པོར་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེ
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དགོ་རྒྱ་མིས་ལམ་སེང་འིཛིན་བཟུང་བྱེས་ཏེེ་བཙོན་འིཇུགོ་དང༌། 

རྡུང་རྡོགེོ་གོང་བྱུང་བཏེང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོནོ་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་

ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་

པོ་ོབྱུང་ཡོོད། ཤིི་མཁན་ཚེ་ོཤིི་གོ་ོཆེོད་པོ་དང༌། ཉེེས་བརྡུང་ཕེོགོ་

མཁན་ཚེ་ོསྡུགོ་བསྔལ་མྱོངས་རནི་ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོདོ། 

ཡོནི་ན་ཡོང༌། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིབྱེ་ཐོབས་ཟད་པོ་ལྟ་བུས་གོདུགོ་རྩུབ་

ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་མ་ེམདའི་རྒྱགོ་རྒྱུར་ཐོ་ེཚེམོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་པོར་བརྟནེ། 

བདོ་མའིི་ིངསོ་ནས་བྱེདེ་ཐོབས་མཁས་པོ་ོདགོསོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོནི། དཔོརེ་ན་ངསོ་ནས་ཐོ་ོཐོསོ་ལ། ཁ་སྔནོ་མང་གོཙའོི་ིདུས་དྲེན་

ཟླ་བ་དགུ་པོའི་ིཚེསེ་གོཉེསི་ཉེནི་མང་ཚེགོོས་ནས་ཁྲིམོ་སྐརོ་སྐད་

འིབདོ་རགིོས་མ་བྱེས་པོར་བསང་གོསལོ་བྱེས་འིདུགོ་པོ་དང༌། ད་ེ

མིན་སྐབས་རེ་ཚེོང་ཁང་སྒོ་ོརྒྱགོ་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་

སྟངས་འིད་ིརགིོས་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ རྩི་བའི་ིཆེ་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་མ་

རྫོགོོས་བར་འིད་ིའིདྲེའི་ིལས་འིགུལ་བྱེདེ་མཁན་མུ་མཐུད་ཡོངོ་རྒྱུ་

ཡོནི། དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིགོདུགོ་རྩུབ་འིདའིི་ིའིགོོ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིལྷགོ་བསམ་

ཅན་མང་པོའོི་ིལུས་སྲིགོོ་ཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་ན་ཕེངས་པོ་ོཡོནི་པོས། ཕྱོདི་

ཆེད་ལས་འིགུལ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྟབས་བཟ་ོཔོ་ོདང༌། ཐོབས་མཁས་

པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

གོ༽ མ་རབས་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། རྩྭ་ཆུའི་ིནང་དམ།ེ
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བར་ལམ་བདོ་ཀྱི་ིགྲེངོ་ཁྱེརེ་ཆེ་ེཁགོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚེསོ་ཆེང་འིཐུང་བ་

དང༌། རྩིེད་མོས་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་བ་དེ་དགོ་དེང་སང་

ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་ཕྱོནི་ལུགོས་གོ་ོཐོསོ་བྱུང་བ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། མ་གོཞི་ི

རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་དང༌། མནར་གོཅོད་འིགོོ་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་

བྱུང་སྐབས་ཆེང་འིཐུང་བ་ཁགོ་མེད་ཀྱིང༌། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ས་

དང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོ་གོཏེོང་དགོོས། ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་

རིགོས་མང་པོོ་མེད་པོས་མི་ཚེེ་སྟོང་ཟད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏེང་

བར་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཧུར་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལས་རགིོས་འིདྲེ་

མིན་ནང་ཡོོད་པོའིི་མི་ཚེོས་ལས་རིགོས་དེ་དགོ་གོི་ཉེམས་མྱོོང་

བསགོས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་མ་ིམདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་ཤིར་སྐབས། 

ལས་རིགོས་ཚེང་མའིི་ལས་འིགོན་བོད་མི་རང་གོིས་འིཁྱེེར་ཐུབ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིཞིངི་འིབྲགོོ་ཐོནོ་སྐྱདེ་བྱེདེ་སྟངས་

སྔར་མུས་ལྟར་གོནས་ཐོབས་མདེ་པོར་དངེ་རབས་ཅན་ལ་འིགྱུར་

དགོསོ་སྟབས། བཟསོ་ལས་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས། ད་ེམནི་ཚེན་རགིོ་

ལགོ་རྩིལ་གོང་ཅའིི་ིཐོགོོ་བདོ་མ་ིརང་ངསོ་ནས་དུས་ཚེདོ་ཀྱི་ིརྗེསེ་

ཟནི་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དངེ་སང་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིའིབྲགོོ་སྡེའེི་ིས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་རྩྭ་ཆུའི་ིདནོ་

དུ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། སྐབས་རེ་མེ་མདའི་

བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོོད་འིདུགོ ང་ཚེརོ་བཙན་དབང་
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གོཉེའི་གོནོན་བྱེེད་མཁན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་བཞིིན་པོའིི་མདུན་

ལ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་པོ་ནི་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། 

ཞིབས་འིདྲེེན་ཆེེན་པོོ་རེད། ཁྱེེད་རང་ཚེོས་གོཅིགོ་ལ་གོཉེིས་

བརྒྱུད་ཀྱིསི་ངསོ་ནས་ད་ེརགིོས་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིརུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་

ལུགོས་ཤིོད་དགོོས། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཆེོལ་ཁ་དང༌། ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་དངེ་སང་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ང་

ཚེ་ོབདོ་རིགོས་རྩིམ་ཟན་དང༌། མ་ཎ་ིབགྲེང་མཁན་ཡོངོས་རྫོོགོས་

སྐྱིད་ན་གོཅིགོ་དང༌། སྡུགོ་ན་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། 

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་རིང་བོད་

རགིོས་ཡོངོས་རྫོགོོས་ལུང་ཚེན་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་མདེ་

པོར། གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ང་

ཚེ་ོམཐུན་སྒྲིལི་དམ་གོཙང་གོ་ིཐོོགོ་ནས་སྐྱདི་སྡུགོ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེ་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ང༽  རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབསླུ་བྲདི་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་ིརྗེེས་

བསྙིགེོས།

རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་

པོའིི་ཁོངས་ཀྱིི་རེ་ཟུང་བསམ་བླ་ོམི་འིདྲེ་བ་ཡོོང་སྲིིད། མང་ཆེེ་བ་

བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་ན་ིབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། རགིོས་
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ཞིེན་བརྟན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཅན་ཤི་སྟགོ་ཡོིན་པོ་ཧི་ཅང་

གོསལ་པོ་ོའིདུགོ དེ་སྔ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་ནང་ཡོོད་པོའིི་

བོད་རིགོས་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་རྡུང་རྡོེགོ་གོཏེོང་བ་

སོགོས་འིདྲེ་མིན་བྱེས་ཡོོད། དེ་དགོ་ལ་འིཁོན་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་གོོ་

སྐབས་བྱུང་ན་འིཁོན་ལན་སློོགོ་དགོོས་བསམ་མཁན་དང་དེ་འིདྲེ་

ཤིོད་མཁན་ཡོང་ཡོོད། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་འིདི་དགོོས་པོ་

རྩི་བ་ནས་མེད། ཁོང་ཚེ་ོཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་རྒྱུད་སྐུལ་

འིགོོ་ཞིདེ་སྣང་མ་བཟདོ་པོ་དང་། གོཉེསི་ནས་གོནད་དནོ་མ་ཤིསེ་

པོར་མགོ་ོསྐརོ་ཐོབེས་ཏེ་ེགོཡོམ་རྒྱུགོས་བྱེས་ཏེ་ེབྱུང་བ་ཞིགིོ་རདེ། 

ད་ེསྔ་རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ིསྐབས་ལ་སྔནོ་ལ་མཆེངོས་མཁན་

ད་ེདགོ་དངེ་སང་མཆེདོ་མཇལ་ཞུ་བར་སྔནོ་དང་པོརོ་རྒྱུགོ་འིགྲེ་ོགོ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ བསམ་བླའོི་ིགོཏེངི་ལ་ད་ེལྟར་ཡོདོ་པོར་

བརྟནེ། འིདས་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིཁནོ་འིཛནི་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་

མི་རུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚེ་ོརང་དབང་གོི་དུས་སྐབས་གོསར་པོའིི་

ནང་ཚེང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་བྱེས་ཏེ་ེསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིགྲུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་མ་ིམང་ན་ིསྐྱདི་སྡུགོ་མང་པོ་ོམྱོངས་མྱོངོ་བ་

ཞིགིོ་ཡོནི་ཅངི་། རང་དབང་བརླགོས་ན་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་

པོ་རང་གོི་མྱོོང་ཐོོགོ་ནས་ར་སྤྲོོད་གོསལ་པོ་ོབྱུང་བའིི་ཉེམས་མྱོོང་
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མང་པོ་ོཡོདོ། ང་ཚེ་ོཕྱོི་ལ་ཡོདོ་མཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་འིཛམ་གླིངི་གོསི་

འིགྱུར་འིགྲེསོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མཐོངོ་ཡོདོ། 

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་ད་ལྟ་ང་ཚེོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདིས་དཀའི་སྡུགོ་ཧི་ཅང་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་མྱོངས་ཡོདོ། དའེི་ིའིབྲས་བུར་མ་ིཚེང་མའི་ིསྙིངི་སྟབོས་

མཁྲིགེོས་སུ་སངོ་སྟ་ེདཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དཀའི་ངལ་

ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་བདེན་

པོའི་ིམཐོའི་གོསལ་རྒྱུ་དང་བདནེ་པོའི་ིམཐོའི་གོསལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། 

མ་འིངོས་པོར་བདོ་ལུང་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོ་ཡོང་ཚེདོ་

དཔོགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོིན། བོད་ལུང་པོ་འིདི་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེིས་

ཀྱིི་དཀྱིིལ་ལ་གོནས་ཡོོད་པོས་འིདི་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདིའིི་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚེོར་བས་ཁྱེབ་པོ་

ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་བས་

མ་ཚེད། བྱེ་བྱེའིུ་ཚུན་ཆེད་ལའིང་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་དཀར་

ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ཁྱེིམ་མཚེེས་ལུང་པོ་ཚེང་མར་ཕེན་

ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་རྒྱ་མི་ཚེོས་གོནད་དོན་གོང་ཡོང་མ་ཤིེས་པོའིི་དབང་གོིས་

རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེ་ོམཁས་པོ་དང༌། འིཇོན་པོོ་ཧི་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

བསམ་པོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། བདོ་པོར་མུན་ནགོ་དང་རྗེསེ་ལུས། ཀློ་ཀློ་ོ

ལྟ་བུའི་ིའིདུ་ཤིསེ་འིཛནི་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་
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ཚེན་རིགོ་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་

མང་པོོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་དང་བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་བཅས་ནི་རིན་ཐོང་བརྩིི་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚེོའིི་མ་

འིངོས་པོའིི་མདུན་ལམ་ཧི་ཅང་བཟང་པོ་ོཡོོད་པོས། ཚེང་མ་ཧུར་

ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ།

ཅ༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ།

རྒྱ་གོར་ཚེ་བའིི་ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་པོར་བརྟེན་གོཙང་མ་འིཕྲོད་

བསྟནེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། གོཙང་སྦྲ་ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱེས་ན་ས་ོསའོི་ི

འིཕྲོད་བསྟེན་དང༌། སྤྱོིའིི་ཁོར་ཡུགོ་བཅས་ལ་ཡོང་གོནོད་སྐྱོན་

ཡོོད། དེང་སང་ང་ཚེོར་བསམ་འིཆེར་ཕྲན་བུ་ཤིོད་མཁན་ཡོོད། 

ཉེ་ེཆེར་ངསོ་ལ་ཡོ་ིགོེ་གོཏེངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་དང༌། དངསོ་སུ་ཤིདོ་

མཁན་ཡོང་བྱུང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀྱིསི་གོཙང་མ་དགོསོ་ཞིསེ་གོསུང་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་པོ་སྡེདོ་ས་

མེགོ་ལོར་གྷན་ཇི་ཧི་ཅང་བཙོགོ་པོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་

ནི་བདེན་པོ་རེད། ང་ཚེོས་གོཙང་མ་ཡོོང་བའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཆུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཞིན་པོོ་དང༌། གོཙ་ོབོ་གྲེོང་སྡེེ་ལས་

ཁུངས་ནས་ལགོ་ལནེ་དུས་ཐོགོོ་མ་ིབྱེདེ་པོ། ད་ེབཞིནི་ཕྱོདེ་ཀ་ང་ཚེ་ོ
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བདོ་མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ོཁུར་མ་བྱེས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཡོང་ཡོདོ། གོཙང་སྦྲ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོམོས་གོཤིསི་སུ་འིཇགོས་ན། རང་བཞིནི་འིགྲེ་ོཞིརོ་སྡེདོ་

ཞིརོ་ཚེང་མར་གོཙང་མ་བཟ་ོབའི་ིམགིོ་ལྟསོ་ཤིགིོ་སློབེས་ངསེ་རདེ། 

གོམོས་གོཤིསི་སུ་མ་འིཇགོས་ན་ཆེདེ་མངགོས་སྐུལ་མཁན་ཞིགིོ་

མ་བྱུང་བར་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་

བདོ་ནས་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་བདོ་ནས་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སམེས་ཤུགོས་ཆེརེ་བསྐྱདེ་དང་། རང་དནོ་རང་

གོཅེས།

མ་གོཞིི་ཁྱེེད་རང་ཚེོར་ཡོང་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོོད་ཤིས་ཆེེ། དེང་སང་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོགོི་ཡོོད། འིཛམ་

གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དོན་བདེན་མཐོའི་

གོསལ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོང་ཇ་ེབཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ི

རྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ལྟ་བུས་བོད་ནང་ལ་

དམགོ་མི་དང༌། གོསང་མྱུལ་མང་དུ་གོཏེོང་བས་མཚེོན་གོདུགོ་

རྩུབ་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་སྤེལེ་གྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཨུ་རུ་སུ་

དང་མི་འིདྲེ་ཞིིང༌། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོ་ོཁྲིིད་སྤེ་ོབ་ོདེ་དགོ་ནི་

རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐོགོོ་མར་གོསར་བརྗེ་ེབྱེདེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིཐོོགོ་ཡོནི་པོར་

བརྟེན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྤྱོི་མོས་ཀྱིི་བྱེས་རྗེེས་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་

དང༌། གོཉེིས་ནས་རྒྱ་མིའིི་གོོམས་གོཤིིས་ནང་མཐོ་ོརིམ་ལ་བརྩིི་

བཀུར་བྱེདེ་པོའི་ིམགིོ་ལྟསོ་ཕྲན་བུ་ཡོདོ་པོ། གོསུམ་ནས་བར་ལམ་
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ལ་ོབཅུ་གྲེངས་རངི་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེས་པོ་

དསེ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ི

ཡོར་རྒྱས་མགྱིགོོས་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ་པོ་བཅས་ཀྱིསི་བར་ལམ་

ཨུ་རུ་སུར་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ནང་བཞིནི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཕེལ་ཆེརེ་

ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་རམི་བཞིནི་འིགྱུར་བ་མ་ིགོཏེངོ་ཐོབས་

མདེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ།

ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཕྱོི་ནང་ས་ཕྱོོགོས་གོང་དུ་ཡོོད་པོ་ཚེང་

མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོནི། ལྷདོ་གོཡོངེ་རྩི་བ་ནས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེསྔནོ་བདོ་ཕྱོ་ིནང་

བར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཐོབས་མེད་པོར་བརྟེན་བོད་ནང་སྡེོད་མཁན་

ཚེོས་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་པོའིི་

ཁར། རྒྱ་མིས་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་བཙན་གོནོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་

ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་ཡོོད། ད་ཆེ་འིཛམ་

གླིངི་ནང་འིགྱུར་བ་འིད་ིའིདྲེ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོའི་ིསྐབས་སུ་ང་ཚེ་ོསམེས་

ཤུགོས་ཆེགོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོང་ཡོང་མེད་པོས། ཚེང་

མས་སམེས་ཤུགོས་སྐྱདེ་དགོསོ། སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་

དགོོས་ཟེར་བ་འིདི་རྒྱ་མིར་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱོབས་ཟེར་བ་མིན་ལ། རྒྱ་

མིར་འིཛིང་རེས་ཐོོངས་ཟེར་བའིང་མིན། ང་རང་ཚེོར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་

ཐོོགོ་ནས་བདེན་པོའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་
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ཐོབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ཁ་ཚེ་

དགོོས་གོཏུགོས་དང་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐེས་ཚེོའིི་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ཡོགོ་ཉེསེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་

སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་དེ་ནང་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་དུ་གོཏེོང་དགོོས། ས་

ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཡོིགོ་མ་གོཏེོགོས་ཡོོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེདེ་ས་མདེ་ན་ཡོང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ཡོང་མདེ་པོ་ལས། རྒྱ་ཡོིགོ་

ཤིསེ་ན་ཁ་ེཕེན་ཆེ་ེབ་ཡོནི་པོས་བདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་སློབོ་གྲྭར་བཏེང་

ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་

བདོ་རགིོས་ལས་བྱེདེ་ཚེསོ་ཉེ་ིམ་གོང་འིཁྱེལོ་མ་བྱེས་པོར་ས་ོསའོི་ི

ལས་རགིོས་དའེི་ིནང་གོ་ིགོནད་དནོ་ཚེང་མ་ཤིསེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཉེ་ི

མ་ར་ེར་ེབཞིནི་ལས་ཀའི་ིཉེམས་མྱོངོ་བསགོས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་མ་ི

མེད་པོར་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་རང་གོིས་ལས་འིགོན་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོ་

བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེོར་མི་རིགོས་རང་དབང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་

པོས། ང་ཚེསོ་རང་སྐྱངོ་དགོསོ་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། རང་སྐྱངོ་ཟརེ་

བ་ནི། རང་མསི་རང་ཡུལ་འིཛིན་སྐྱངོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོདནོ་ཡོནི། རྒྱ་

ནགོ་གོ་ིརྩི་ཁྲིམིས་ནང་རང་སྐྱངོ་ཞིསེ་འིཁདོ་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། བདོ་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་བུར་ཆེ་མཚེནོ་ན་མངི་ལ་རང་སྐྱངོ་ཟརེ་གྱི་ི

ཡོོད་ཀྱིང་། དོན་དངོས་ཐོོགོ་ཀའིི་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་
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པོར་བཟུང་བར་བརྟེན་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་མེད། 

རང་སྐྱོང་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་སོ་སོའི་ིལས་ཀའིི་

འིགོན་ཆེ་ཚེང་ས་ོསསོ་འིཁྱེརེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། རྒྱ་མསི་བདོ་དབང་

བསྒྱུར་བྱེས་ནས་ད་ཕེན་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་སོང་བ་དེའིི་རིང་

བོད་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། སྦྱོོང་བརྡོར་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྤྲོད་ཡོོད་ན། 

དུས་ད་གོཟོད་བོད་ནང་གོི་ལས་རིགོས་ཚེང་མ་བོད་པོ་རང་གོིས་

འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོང༌། ད་ེལྟར་བྱུང་མདེ། 

ད་ེན་ིརྒྱ་མསི་ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤིད་པོ་ཙམ་ལས། དནོ་ལ་

བདོ་པོ་སྡུགོ་ལས་བསྐུལ་ས་ལྟ་བུ་ལས། ཤི་ཚེ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐོོགོ་

ནས་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་པོའིི་ལས་ཀ་ཚེང་མ་བོད་པོ་རང་གོིས་བྱེེད་

ཐུབ་པོའི་ིསློབོ་གོས་ོདང༌། སྦྱོངོ་བརྡོར་སྤྲོད་མདེ། དརེ་བརྟནེ་བདོ་

པོ་ཚེསོ་རང་དནོ་རང་གོཅསེ་བྱེས་ནས་ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོས་ོརང་མགོ་ོ

ཐོནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ཁ༽ ངན་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། མང་གོཙའོི་ིལམ་

སྲིལོ།

ད་ེནས་ལུང་ཚེན་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་བྱེདེ་པོ་བར་

ལམ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་

སང་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིའིབྲགོོ་སྡེའེི་ིས་ཁུལ་ལ་བདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་
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རྩྭ་ཟ་ཆུ་འིཐུང་སྐརོ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། གོསདོ་རསེ་བྱེདེ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། དེ་

རགིོས་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱིསི་དཀའི་

སྡུགོ་འིད་ིའིདྲེ་མྱོངོ་བའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་འིཆེམ་པོ་ོབྱེདེ་

རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ད་ེནས་ང་ཚེའོི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ཆེང་རགོ་མང་པོ་ོའིཐུང་

བ་དང༌། ཐོ་མགོ་ནགོ་པོ་ོའིཐོནེ་པོ། མ་ཇང་རྩིདེ་པོ་སགོོས་ཀྱིསི་མ་ི

ཚེེ་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་བ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་རེད། དེ་ལྟར་

བྱེས་ཚེེ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་མི་རིགོས་ལ་དྲེིན་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་

ཆེེན་པོ་ོཡོོད། སྔ་མ་ོརྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོང་ཉེལ་ཐོ་ཡོིས་རྒྱ་ནགོ་ཕུང་ལ་

སྦྱོར་བའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོོད། ཆེང་རགོ་ཚེོད་མེད་འིཐུང་བ་དང༌། ཐོ་

མགོ་གོང་བྱུང་འིཐོེན་པོ། རྒྱན་པོོ་འིགྱིེད་པོའིི་རྩིེད་མོའི་ིརིགོས་དེ་

དགོ་གོསི་མ་ིཚེ་ེཆུད་ཟསོ་དང་། སློབོ་སྦྱོོང་དང༌། ལས་ཀ་གོང་ཅི་

འིཐུས་ཤིོར། སྤྱོི་སྒོེར་ཚེང་མར་གོནོད་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོས་

ཚེང་མས་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། 

མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་མང་གོཙོའིི་

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་བར་ལམ་ཡོགིོ་ཆེ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་

ཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཡོགིོ་ཆེ་ད་ེདགོ་ལ་བལྟས། དནོ་དགོ་རྣམས་

ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ལ་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་
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བྱེདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

ད་ེའིདྲེ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚེརོ་བརྗེདོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་བདོ་དུ་

སློབེས་ན། ད་ེསྔའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོའི་ིཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་

གོསོ་བྱེ་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་ཚེོའིི་གྲེས་རྒྱ་མི་

འུ་ཐུགོ་ནས་ཧིམ་པོས་མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། ང་

ཚེོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅིགོ་དང་ཁྲིི་གོཉེིས་གོསུམ་

ཞིིགོ་ཡོོད། དེའིི་ནང་ལ་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་སྤྱོི་

ཚེགོོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིགོཅགིོ་ཀྱིང་མདེ། ད་ེ

འིདྲེ་རྨ་ིལམ་ལའིང་མདེ། 

བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་པོའིི་ལམ་ལུགོས་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིས་

བཤིད་པོ་ནང་བཞིནི་ནགོ་པོ་ོནགོ་རྐྱེང་ཞིགིོ་མནི་ཡོང༌། རྗེསེ་ལུས་

ཡོིན་པོ་བོད་མི་ཚེང་མས་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོོད། རྗེེས་ལུས་ཡོིན་པོ་ཤིེས་

བཞིིན་དུ་རྗེེས་ལུས་དེའིི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོིན་སུས་ཟེར་གྱིི་རེད་

དམ། རྒྱ་མ་ིའུ་ཐུགོ་སྟ་ེབདོ་མརི་མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིསྐད་ཆེ་ཤིདོ་

ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤིེས་

པོའི་ིམ་ིའིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་མསི་བརྗེདོ་པོ་ད་ེམནི་ནམ་བསམ་པོ་ད་ེ

འིདྲེ་དྲེན་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། ད་ེལྟར་མགོ་ོསྐརོ་ཐོབེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་

པོས། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ང་ཚེ་ོམ་འིངོས་པོར་མང་གོཙའོི་ིལམ་དུ་འིགྲེ་ོ
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གོཏེན་འིཁལེ་བའི་ིགོནས་ལུགོས་རྣམས་གོསལ་པོ་ོཤིདོ་དགོསོ། 

ང་ཚེསོ་ཡོགིོ་ཆེ་བཀྲེམས་པོ་ད་ེདགོ་ཚེགིོ་སྐམ་པོ་ོགྲེལ་སྒྲིགིོ་པོ་མ་

ཡོིན་པོར། ལགོ་ལེན་དངོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཆེེ་ཆུང་ཚེང་མ་གོང་ཐུབ་མང་གོཙོའིི་ལམ་གྱིི་ཐོོགོ་འིགྲེོ་

རྒྱུའིི་ལགོ་ལེན་རབ་དང་རིམ་པོ་བྱེས་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཆུང་ས་

གོཅིགོ་ལ་མཚེོན་ན་དྷ་རམ་ས་ལའིི་བདེ་དོན་གོཞུང་བསྐོས་མ་

ཡོནི་པོར། འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ནས་བསྐསོ་ཡོདོ། ང་ཚེའོི་ིགོཞིསི་སྒོར་

ཚེང་མའིི་འིགོོ་འིཛིན་རྣམས་ཀྱིང་ཆེ་རྐྱེེན་འིཛོམས་ན་ས་ཁུལ་དེ་

གོའི་ིམ་ིམང་གོསི་འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིའིབདོ་སྐུལ་བྱེས་

ཡོདོ་ལ། ཉེམས་མྱོངོ་ཡོང་གོསགོོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེདགོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་

ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོོས། 

དེ་ནས་མ་འིངོས་པོར་བོད་འིདི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟོ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། འིདའིི་ིཐོོགོ་ནས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ི

ས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེདནོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁྱེམི་མཚེསེ་ཡུལ་ཁགོ་དང༌། 

འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་བཅས་ལ་ང་ཚེོས་ཕེན་ཐོོགོས་ཇི་ལྟར་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་བསམ་བློའི་ིནང་འིཆེར་བ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ་

གྲྭ་སར་སློོབ་གོཉེེར་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོད་ཕེན་བོད་ནས་སྟོང་ཕྲགོ་

ཁ་ཤིས་འིབྱེརོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་དང་མཉེམ་དུ་སྡེདོ་སྐབས་སློབོ་སྦྱོངོ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེེར་དགོོས། དེ་ནས་སྦིར་
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སློོབ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོཁགོ་གོཅིགོ་ཡོོད། བར་ལམ་སྦིར་སློོབ་

གྲྭར་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་དེ་ཚེོའིི་ནང་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་ལས་ཀ་མ་

སྒྱིིད་པོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་མེད་པོ། སྤྲོང་ཏེོ་ཁྲིེལ་མེད་བྱེ་རྒྱུར་ངན་

ལང་ཤིརོ་བ་ད་ེརགིོས་ནས། རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་

མི་རིགོས་མཚེན་ཤིས་ཀྱིི་བྱེ་བ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་བསམ་པོའིི་

དྲེན་ཤིསེ་བགོ་ཡོོད་མ་བསྟནེ་པོར། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་རྩིདོ་

བྱེས་ནས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁན་འིགོའི་ཤིས་བྱུང༌། ཁྱེདོ་རང་ཚེ་ོ

འིད་ིཕྱོགོོས་ཡོངོ་བའི་ིདགོསོ་དནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་ཡོངོ་བ་རདེ། 

གོལ་སྲིིད་བོད་སྤྱོི་པོ་བསམ་བླ་ོའིཁོར་གྱིི་མེད་ན་ཡོང༌། ས་ོས་ོལ་

སློོབ་སྦྱོོང་ཞིིགོ་ཨོཾེ་རགོ་མི་རགོ་བསམས་ནས་ཡོོང་བའིི་དགོོས་

དོན་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སོ་སོའི་ིནུས་ཤུགོས་གོང་ཡོོང་སློོབ་སྦྱོོང་

གོི་ཐོོགོ་ལ་བསྒྲིིལ་དགོོས། ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཧུར་བརྩིོན་

དང༌། ཤུགོས་སྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་སྲུང་བརྩིི་ཡོགོ་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྤྱོི་སྒོོས་ཚེང་མར་ཕེན་གྱིི་རེད། 

ས་ོས་ོརང་ཉེདི་དྲེནི་ཆུང་དུ་མ་ིའིགྲེ་ོབར་ཕེན་གྱི་ིརདེ། ཁྱེདེ་རང་ཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་ོན་ིདཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་མདེ་ཅངི༌། འིགྲེིགོས་འིགྲེ་ོ

གོ་ིརདེ། ཤིསེ་སངོ་ངམ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་

འིབྲ་ིགུང་བྱེང་ཆུབ་གླིངི་གོ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་སྒོ་ོའིབྲ་ིགུང་བྱེང་ཆུབ་གླིངི་གོ་ིགོཙུགོ་ལགོ་ཁང་སྒོ་ོ

འིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིསྐབས་ལ་དྭགོས་སོགོས་ཧིི་མ་འིབྱེདེ་མཛད་སྒོའོི་ིསྐབས་ལ་དྭགོས་སོགོས་ཧིི་མ་

ལ་ཡོའིི་ར་ིརྒྱུད་མ་ིདང༌། བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ལ་ཡོའིི་ར་ིརྒྱུད་མ་ིདང༌། བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་

བ་བཅས་མི་གྲེངས་ལྔ་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའིི་བ་བཅས་མི་གྲེངས་ལྔ་སྟངོ་བརྒལ་བར་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལས་བསྐསོ་ཀྱི་ིབཙན་བྱེལོ་དང་། རང་ནུས་ཀྱི་ི

ལས་འིགོན།

ཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེི་ཡོོད། ད་རེས་འིབྲི་གུང་ཆེོས་ཚེོགོས་ཀྱིི་

མ་དགོནོ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་ཀྱི་ིམཛད་རམི་ཁགོ་ཐོགོོ་མཐོའི་བར་གོསུམ་གྲེ་

འིགྲེིགོས་པོོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌། ཁྱེེད་རང་ལ་དྭགོས་ནས་ཡོོང་

མཁན་ཚེ་ོའིདི་གོར་གོནམ་གོཤིིས་བསིལ་ཞིིང་ཚེ་དུབ་མེད་པོས་

ཉེིན་ཤིས་རིང་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོསྐྱིད་པོ་ོབྱུང་ཡོོད་ཤིགོ དེ་རིང་ང་རང་

ཚེ་ོཚེང་མ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དད་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་དང༌། 

ཡོང་སྒོསོ་བདོ་ཁ་བ་གོངས་ཅན་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ཐོགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་ཚུལ་འིད་ིཉེམས་སུ་

ལནེ་མཁན་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་མཉེམ་འིཛམོས་བྱུང་བ་
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རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་པོ་

ཡོནི་སྟབས་རྗེསེ་འིབྲང་པོ་རྣམ་དགོ་ཅགིོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ང་རང་ཚེོས་ལུས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་ཁ་ཕྱོོགོས་ཏེེ་

དད་གུས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སེམས་ཀྱིིས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་

རྒྱབ་ཕྱོོགོས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། 

༼འིདིའིི་བར་གྱིི་བཀའི་སློོབ་རྣམས་མང་ཚེོགོས་ལ་སྩལ་བའིི་བཀའི་སློོབ་ཀྱིི་ཁོངས་སུ་

བཅུགོ་ཡོདོ།༽

ད་ེརངི་འིདརི་བདོ་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། ཁངོ་

ཚེོར་གོནས་ལུགོས་ཕྲན་བུ་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོས་ལ་

དྭགོས་དང༌། ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་ནས་ཕེབེས་པོ་ཚེ་ོཟུར་ཉེན་བྱེས་

ཏེ་ེང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་ཁྱེདེ་རང་

ཚེསོ་ཀྱིང་ཡོགོ་པོ་ོཉེན་རགོོས། ད་རསེ་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་སྐུ་

ཞིབས་ཚེ་ོདང༌། བདོ་མ་ིརྒན་བྱེསི་གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་འིདརི་སློབེས་

ཡོདོ་པོར་ངསོ་རང་ཤིནི་ཏུ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཁ་སང་

ཁ་ཉེིན་ཉེིན་གོཉེིས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཐོོས་

ཡོོད། སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ལུང་གོིས་ཟིན་པོའིི་བོད་

གོངས་ལྗོངོས་ཀྱི་ིང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོགོོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

ནང་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤིོས་ཀྱིི་དུས་ཚེོད་ནང་སྐྱེས་པོའིི་མི་ཐོོགོ་ཅིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་ཆེ་བཞིགོ་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་



371
པོ་ོཆེེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ངའིི་ཚེེ་འིདིར་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྐབས་

སམེས་ཤིནི་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོའིདུགོ ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ཙམ་ནས་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོ་དང་བྲལ་ཏེེ་མི་ཡུལ་དུ་གྱིར་ནས་ད་ཆེ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ལ་

སློབེས་ཏེ་ེམ་ིཚེ་ེམང་ཆེ་ེབ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་བསྡེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

དེ་ཡོང་མི་ཚེེའིི་ནང་གོི་དུས་ཚེོད་ཡོགོ་ཤིོས་རྣམས་གོཞིན་ཡུལ་

དུ་སྐྱེལ་དགོོས་བྱུང་བ་རེད། ས་ོསོའི་ིལས་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

ཐོོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། འིགྲེོ་བའིི་དོན་དགོ་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་སྨོོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་

མི་མང་ཚེོས་ཀྱིང་ངོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་དང་དགོའི་མོས་ཆེེན་པོ་ོའིདི་

འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། ངོས་རང་དེ་དགོ་དང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་

ད་ེཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡོང༌། ངསོ་ནས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་རང་དབང་ལུང་

པོར་བསྡེད་ད་ེགོང་ཐུབ་ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང༌། ཡོང་

སྒོོས་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོས་ཀྱིི་བསྟན་སྲིིད་སྤྱོི་དོན་ལ་སྒོོ་གོང་ས་

ནས་ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། རང་

གོི་ནུས་པོས་མ་འིདང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་ཐོ་དད་རེད། འིཛམ་

གླིིང་ཐོོགོ་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་པོོ་

དྲེང་བཞིགོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། 

ཁ༽ བདོ་མའིི་ིའིཆེ་ིརྐྱེནེ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེངས་འིབརོ།
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སྤྱོརི་བཏེང་དྲེང་པོ་ོབྱེདེ་མཁན་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེདེ་མཁན་

ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་ཆེསོ་ཉེདི་ཡོནི་སྟབས། ངསོ་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་

ལ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་གོནས་གོང་ས་ནས་སམེས་ཐོགོ་ཉེ་ེཔོའོི་ིགྲེགོོས་

པོ་ོབླ་ོཐུབ་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྙོདེ་བྱུང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་

ནས་བཤིད་ནའིང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ང་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་བསམ་

པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་དང༌། སོ་སོའི་ིཐོད་ནས་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོཡོོ་ཟོལ་མེད་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ལ་རང་

བཞིནི་གྱིསི་དགོའི་མསོ་དང་བརྩི་ིབཀུར། ཤི་ཚེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་བཅས་

བྱེེད་མཁན་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་ལོ་རེ་བཞིིན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ད་ེན་ིང་ཚེརོ་སམེས་གོས་ོདང་སྐྱ་ོརགོོས་བྱེདེ་མཁན་

ཡོགོ་ཤིསོ་ཤིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ད་ེལྟར་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྐབས་དངསོ་གོནས་

སེམས་སྐྱོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་

བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐབས་མི་གོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཆེོད་ཡོོད་

བསམས་ནས་སྤྲོོ་བ་འིཕེེལ་གྱིི་འིདུགོ གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་

རྒྱ་མསི་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དངསོ་

གོནས་གོཏེརོ་བཤིགིོ་དང༌། ཉེམས་ཆེགོ་ཧི་ལས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་མི་ཐོོགོ་མར་ཡོོང་བའིི་སྐབས་ང་ཚེོའིི་ས་མཚེམས་

ཁགོ་ལ་འིཛིང་རེས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་བཏེང་ཡོོད་པོ་དང༌། 
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ད་ེརྗེསེ་ ༡༩༥༦ ལརོ་ཁམས་ཁུལ་དང༌། ༡༩༥༧-༡༩༥༨ ལ་ོད་ེ

དགོ་ཏུ་མགོ་ོལོགོ་ཁུལ། ཨོཾ་མདའོི་ིཁུལ། མཐོའི་མ་ ༡༩༥༨ ལརོ་

དབུས་གོཙང་ཁུལ་ནས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེས་ཏེེ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

ཆེོལ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་ལ་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། 

དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོ་བར་དུ་བོད་མི་དུས་མིན་

རྐྱེེན་འིདས་ཇི་སོང་གོི་གོནས་ཚུལ་ང་ཚེོའིི་ལགོ་ཏུ་འིབྱེོར་བ་ཁགོ 

དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོི་ིཟླ་བ་ ༣ ནས་ ༡༩༦༠ ལའོི་ིཟླ་ 

༩ བར་ལྷ་སའིི་ཉེེ་འིཁོར་ལ་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་

དམར་གོསདོ་བཏེང་བའི་ིགྲེངས་འིབརོ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་ཐོ་ོབཀདོ་

བྱེས་པོའིི་ཡོིགོ་ཆེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ན་བོད་མི་བརྒྱད་ཁྲིི་བདུན་སྟོང་

བསད་འིདུགོ ད་ེན་ིརྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་ཐོ་ོབཀདོ་བྱེས་པོའི་ིཡོགིོ་ཆེ་

ང་ོམ་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་དཔོོན་ཞིིགོ་གོི་ལགོ་ནས་ང་ཚེོར་ཐོོབ་པོ་དེའིི་

ནང་གོསལ་པོ་ོའིཁདོ་འིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཕེན་ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་

འིད་ིཕྱོགོོས་མ་ིསྣ་ཡོངོ་བ་ཚེ་ོདང༌། འིད་ིཕྱོགོོས་ནས་ཀྱིང་བདོ་ནང་

ལྟ་སྐརོ་དང༌། གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཡོདོ་པོ་སགོོས་གོནས་

ཚུལ་འིབྱུང་ཁུངས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེསོ་ཕྱོགོོས་

བསྡེམོས་བྱེས་པོར་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ལ་ོཕེན་ལ་བདོ་མ་ིདམར་གོསདོ་
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བཏེང་བ་དང༌། འིཐོབ་འིཛངི་བཏེང་ནས་བསད་པོ། སྡུགོ་མནར་མ་

བཟདོ་པོར་རང་ཤི་ིརྒྱགོ་དགོསོ་བྱུང་བ། ལྟགོོས་ཤི་ིཐོབེས་པོ། ལྷགོ་

པོར་མད་ོསྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༧-༡༩༥༨ 

ནས་འིགོ་ོཚུགོས་ཏེ་ེམུ་གོ་ེབྱུང་ཡོདོ་པོ་དང༌། དབུས་གོཙང་ཁུལ་

ལ་ཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ནང་མུ་གོ་ེབྱུང་སྟ་ེརྒྱ་མསི་བདོ་མ་ིདགོ་ལ་

ཟླ་བ་གོཅགིོ་གོ་ིལྟ་ོཆེས་ཚེད་གོཞི་ིབཟསོ་པོ་དསེ་ཉེནི་བཅ་ོལྔ་ཉེ་ིཤུ་

ལས་མ་འིདང་བར། ད་ེའིཕྲསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་རྣམས་སྔ་ོལྡུམ་དང༌། ཤིངི་གོ་ི

ལ་ོམ། རང་བྱུང་གོ་ིས་འིཇམ་པོ་ོབཅས་བཟས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་བྱུང་

འིདུགོ སྔ་ོལྡུམ་ཡུན་རངི་ཟ་མཁན་ད་ེདགོ་ལ་སྐྲང་སྦསོ་ཀྱི་ིན་ཚེ་ཕེགོོ་

སྟ་ེལྟགོོས་ཤི་ིཐོབེས་པོ་འིབུམ་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་བྱུང་ཡོདོ། གོངོ་གོསལ་

གོནས་ཚུལ་གྱི་ིརྐྱེནེ་པོས་བདོ་མ་ིདུས་མནི་འིདས་གྲེངོས་སངོ་བ་ས་

ཡོ་གོཅགིོ་དང་འིབུམ་གོཉེསི་ཙམ་ཟནི་འིདུགོ བདོ་མའིི་ིརྩི་འིབརོ་ས་

ཡོ་དྲུགོ་བརྗེདོ་པོ་དའེི་ིནང་ནས་ས་ཡོ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་ཤི་ིབ་ད་ེན་ིཧི་

ཅང་མང་པོ་ོརདེ། དགོནོ་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་དྲུགོ་སྟངོ་ཉེསི་བརྒྱ་ལྷགོ་

ཙམ་ཞིགིོ་མདེ་པོ་བཟསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ལ་ཉེམས་ཆེགོ་ཧི་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོབཟསོ་པོར་མ་ཟད། དུས་ད་ལྟའིང་བདོ་མའིི་ིལུས་སྲིགོོ་

རྒྱ་མརི་དབང་བ་ལྟ་བུའི་ིགོནས་སྟངས་སུ་གོནས་ཡོདོ། 

གོ༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དང་། བདོ་མ་ིགྲེངས་ཉུང་།
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བར་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་སྐབས་ར་ེཕྲན་བུ་ལྷདོ་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། 

སྐབས་ར་ེདམ་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིའིགྱུར་བ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། དངེ་

སང་སྔནོ་མའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ེཕྲན་བུ་ལྷདོ་དུ་ཕྱོནི་ནས་ཧི་

ཅང་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མདེ་པོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིགོནས་

སྟངས་ཀྱིང་ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་

རགིོ་གོཞུང་ལ་བརྩི་ིའིཇགོོ་ཡོདོ་མདགོོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ནས་

བདོ་པོ་ན་ིསྔར་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱེས་རྗེསེ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་རདེ་ཅསེ་

བསྟདོ་བསྔགོས་ཕྲན་བུ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། ཁ་ོརང་ཚེའོི་ིབསམ་བླ་ོང་ོ

མ་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེའིི་སྐབས་བཤིད་པོ་ལྟར་བོད་ནི་ཆེེས་

མུན་ནགོ་དང༌། ཆེསེ་རྗེསེ་ལུས། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་

ཅན་ཞིིགོ་རེད་བཤིད་ནས་བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཕེན་

ཐོོགོས་མེད་པོའིི་དངོས་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཡོོད། 

དེ་དགོ་གོི་ཐོད་བར་ལམ་ཕྲན་བུ་བརྗེོད་སྟངས་འིགྱུར་ཡོོད། ཡོིན་

ན་ཡོང་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤིད་ན་རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་གྱི་ིའིགོོ་

རམི་པོས་བདོ་མ་ིརགིོས་དང༌། རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ིསྐབས་

ཁངོ་ཚེསོ་འིཆེར་གོཞི་ིལྡན་པོའིི་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ཡོདོ། 

ད་ེརངི་ཁ་སང་ད་ེལྟའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིལྡན་པོ་ཡོནི་མནི་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ་

ཀྱིང༌། རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་དུ་སློབེས་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་དབང་སྒྱུར་

བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ལས་རིགོས་ཕྲན་བུའིི་གོལ་ཆེེ་
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རྣམས་རྒྱ་སྐད་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོར་བརྟནེ། ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེའེི་ི

མདུན་ལམ་ཞིགིོ་འིཚེལོ་དགོསོ་བྱུང་ན་རྒྱ་ཡོགིོ་མ་བསློབས་ཐོབས་

མདེ་ཆེགོས་པོ། བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཇ་ིཙམ་ཡོདོ་ཀྱིང་མཐོའི་མ་

བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་དགོ་ེརྒན་བྱེདེ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གོཏེགོོས། ད་ེ

ལས་ལྷགོ་པོའི་ིམདུན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་མདེ་སྟབས་རང་ཤུགོས་

ཀྱིིས་བོད་ཡོིགོ་གོི་མཐོོང་བརླགོ་འིགྲེ་ོཡོི་ཡོོད། ཕེ་མ་ཚེ་ོབོད་པོའིི་

རགིོ་གོཞུང་ལ་ཞིནེ་ཁགོོ་དང༌། གུས་བརྩི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་ཡོིགོ་གོཙོ་བོ་མ་བྱེས་ཐོབས་མེད་

ཆེགོས་ཡོོད། མཐོ་ོརིམ་སློབོ་གྲྭ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་བྱུང་ན་ཡོིགོ་

ཚེད་གོཙ་ོབ་ོརྒྱ་ཡོགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། དམའི་རམི་སློབོ་

གྲྭ་ནས་བཟུང་འིབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་བར་བོད་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་

བརྒྱབ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ད་ེདགོ་མཇུགོ་ཏུ་རྒྱ་

ཡོགིོ་ཡོགིོ་ཚེད་མ་ལནོ་པོར་རྗེེས་ལུས་ཐོབེས་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ད་ེལྟར་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་བཤིད་ན་བདོ་མ་ིརགིོས་རགིོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེ་ོབའི་ིཉེནེ་ཁའི་ིསྒོང་ལ་གོནས་

ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ནང་སགོོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ནང་སགོོ་རང་གོ་ིཡུལ་

མ་ིས་ཡོ་གོསུམ་ཙམ་ཡོདོ་གོནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡུལ་མ་ིས་ཡོ་

གོསུམ་ཙམ་ཡོདོ་པོའི་ིས་ཆེ་དའེི་ིཐོོགོ་ད་ཆེ་རྒྱ་མ་ིཇ་ིཙམ་སློབེས་

ཡོདོ་ཅ་ེན། གོནས་ཚུལ་ཁ་ཤིས་ནས་རྒྱ་མ་ིས་ཡོ་བཅ་ོབརྒྱད་དང༌། 
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ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ས་ཡོ་ཉེ་ིཤུ་སློབེས་པོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ཡུལ་

མ་ིས་ཡོ་གོསུམ་ཡོདོ་སར་རྒྱ་མ་ིས་ཡོ་བཅ་ོལྔ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིགིོ་

སློེབས་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་རིམ་པོས་ཡུལ་སོགོ་

ཡུལ་ཡོནི་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ཡུལ་ཆེགོས་འིགྲེ་ོ

ཡོ་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ལུང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་རམི་པོས་བདོ་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམ་ཞིགིོ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁའི་ིགོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་གོསལ་

པོ་ོའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོཕྱོ་ིལགོོས་སྡེདོ་མཁན་བདོ་མ་ིཚེརོ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་བཙན་བྱེལོ་བྱེས་ཏེ་ེརང་ཡུལ་བྲལ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་

ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་མཁན་ཚེརོ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དཀའི་ངལ་འིད་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་མ་ིཐོགོོ་སྦྲལེ་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། ད་ེལྟར་ང་ཚེ་ོདུས་

རབས་འིདརི་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིཐོགོོ་འིད་ིསྐརོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྐབས་

སམེས་པོ་ཧི་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ ད་ལྟ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་བདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོར་ཞིནེ་ཁགོོ་བྱེས་ན་ད་ེཁྲིམིས་འིགོལ་

ལ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། བདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་མརི་ཞིནེ་ཁགོོ་བྱེས་ན་ད་ེཡོར་

ཐོནོ་ལ་བརྩི་ིབ་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་ད་ེན་ིཧི་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ང༽ དཔོནོ་པོ་ོགོསར་པོ་དང་། མ་ིསརེ་སྤེལེ་བའི་ིརངི་

ལུགོས།

རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་ད་ེརངི་བཤིད་པོ་སང་ཉེནི་ཆེ་འིཛནི་
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མེད་པོ་པོར་ཁ་ནས་ཏེང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཐོོགོ་མཐོའི་བར་གོསུམ་དུ་

ཡོང་དགོ་པོ་ཡོནི། འིགྱུར་བ་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ཉེནི་

རེ་བཞིིན་འིགྱུར་བའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་རླུང་པོོ་བརྒྱབ་པོ་ལྟར་ཡོིད་

བརྟན་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེབ་སྲིིད་གོདུགོ་རྩུབ་ཅན་

ཡོདི་བརྟན་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་དུས། ད་ེརངི་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་འིདའིི་ིའིགོོ་

ནས་སྐད་ཆེ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཤིོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སང་ཉེིན་

སྲིདི་བྱུས་འིགྱུར་ནས་ད་ེརངི་གོ་ིསྐད་ཆེ་འིདརི་ནགོ་ཉེསེ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བཀལ་ཡོོང་བསམས་ནས་མི་ཚེང་མ་བླ་ོགོཡོེང་དང་དོགོས་

ཟོན་ཁ་ོནའིི་ངང་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚེ་ོབོད་པོ་ཞིེས་ལྟ་ོཆེས་

ཟ་སྟངས་ཐོ་དད་དང་། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་ཐོ་དད། གོོམས་

གོཤིསི་ཐོ་དད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོ་དད་ཡོནི་པོས་འིད་ིདགོ་ཕེར་བོགོ རྒྱ་

མི་ཁོ་རང་ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མང་ཆེེ་བ་ཡོིད་ཐོང་ཆེད་དེ་སྡེོད་

དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། དབང་སྒྱུར་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་གོསི་བདོ་

ཡུལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་དངོས་གོནས་སེམས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

དཔོོན་པོོ་གོསར་པོ་དེ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་

ལུགོས་བཟང་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་རང་དབང་བྲལ་ཡོང་ཕྲན་

བུ་བློ་བལྟ་ས་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། དཔོེར༌ན། རྒྱ་གོར་དབྱེིན་ཇིའིི་

འིགོོ་ཚུད་སྐབས་མ་གོཞིི་མི་སེར་སྤེེལ་ཡུལ་བྱེས་ཏེེ་ཧི་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོ
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ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེསྐབས་ཁྲིམིས་ས་ཟུར་དུ་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། མཧཱ་དྷ་

མ་གྷན་དྷསི་རྒྱ་གོར་རང་བཙན་གྱི་ིལས་འིགུལ་གོནང་སྐབས་ཁངོ་

དབྱེནི་ཇའིི་ིད་ོདམ་འིགོོ་བཙནོ་ལ་བཞུགོས་དགོསོ་བྱུང་ན་ཡོང༌། ད་ེ

སྐབས་ཁངོ་རང་གོ་ིལྟ་བ་རྒྱས་བཤིད་དང༌། རྒྱ་གོར་གྱི་ིརང་བཙན་

ཐོབོ་ཐོང་བཅས་པོ་ཁྲིམིས་སར་རྩིདོ་ཆེགོོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་

གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ཀྱིི་མི་སེར་སྤེེལ་ཡུལ་

འིདི་དགོ་གོི་འིགོོ་ལ་དེ་འིདྲེའིི་སྐད་ཆེ་བཤིད་ས་གོཏེན་ནས་མེད། 

ཁྲིིམས་ས་དང༌། ལས་རིགོས་ཚེང་མ་ཏེང་གོིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་དང་

སྟངས་འིཛནི་འིགོོ་སྡེདོ་དགོསོ། ཁྲིམིས་ས་ལྟ་བུ་རང་བཙན་ཞིིགོ་

ཟུར་དུ་མདེ་པོ་འིདསི་རྒྱུ་མཚེན་བཤིད་ས་མདེ། 

ངོས་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཁ་ཤིས་ལ་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡོདོ། སྔནོ་མ་རྒྱ་གོར་དབྱེནི་ཇ་ིབཙན་རྒྱལ་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིམ་ིསརེ་

སྤེེལ་ཡུལ་གྱིི་དབང་སྒྱུར་འིགོོ་ཚུད་སྐབས་དངོས་གོནས་གོདུགོ་

རྩུབ་མྱོངས་ཡོོད། ཁོང་ཚེོས་མི་གོསོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དྲེགོ་གོནོན་

ཡོང་བྱེས་ཡོོད་པོ་དེ་ནི་ཐོབས་སྡུགོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་དེང་སང་

ཕྱོོགོས་ཡོོང་ནས་བསྡུར་ན་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་མི་སེར་

སྤེེལ་ཡུལ་ནི་དེ་དགོ་ལས་ཀྱིང་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་བ་ཡོོད་ཅེས་ཤིོད་

ཀྱི་ིཡོདོ། དངསོ་གོནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིད་ལྟའི་ིམ་ིཐོགོོ་འིད་ིཕྱོགོོས་

གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོསམེས་སྐྱ་ོདགོསོ་པོ་
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ཞིགིོ་རདེ་འིདུགོ 

ཅ༽ དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིལ་ོཟླ་དང་། རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ།

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཇ་ིཙམ་དཀའི་ངལ་ཡོདོ་

པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་

བཞིིན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ང་རང་དུས་ཚེོད་

ཤིིན་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སྐྱེས་ཏེེ་མི་ཚེེ་འིདི་གོའིི་ངང་ལ་ཕྱོིན་

སོང་བསམས་པོ་སྐབས་རེ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་རུང༌། བསམ་བླ་ོཞིིབ་

ཏུ་གོཏེོང་སྐབས་ང་རང་དངོས་གོནས་དུས་ཚེོད་དཀའི་ངལ་ཅན་

བདོ་མ་ིརགིོས་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ིམཚེམས་ལ་སློབེས་སྐབས་སྐྱསེ་

པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་རདེ། ས་ོསསོ་ནུས་པོ་བཏེནོ་ཏེ་ེབྱེདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན། 

བདོ་མ་ིརིགོས་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ིམཚེམས་ལ་ཐུགོ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་

འིདརི་ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ཅངི་

། དངོས་གོནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་བྱེེད་རིན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ནུས་ཤུགོས་བཏེོན་ན་འིདོན་ས་ཡོོད་པོའིི་དུས་ཚེོད་ཅིགོ་ལ་སྐྱེས་

པོ་འིད་ིགོཟ་ིབརྗེདི་རདེ་འིདུགོ་སྙིམ། 

ང་རང་ཚེོ་སྐལ་བཟང་ལུགོས་བཟང་གོི་དུས་ཚེོད་ལ་སྐྱེས་ན། 

དམིགོས་བསལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་ས་གོང་ཡོང་མེད། 
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ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་གོཉེན་འིཕྲང་ཅན་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མི་

རིགོས་འིཇིགོ་ལ་ཕྱོོགོས་པོའིི་དུས་ཚེོད་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྐབས་

སུ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིཡོནི་སྟབས་དངསོ་གོནས་ང་ཚེའོི་ིཐོགོོ་ལས་འིགོན་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡོདོ། ང་རང་ཚེསོ་ནུས་ཤུགོས་བཏེནོ་ཏེ་ེལས་

འིགོན་འིད་ིའིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརིགོས་

ཀྱི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡོནི། བདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱིསི་རང་ལ་རང་བཞིནི་ལྷན་

སྐྱེས་སུ་ཡོོད་པོའིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་ནུས་པོ་རྣམས་འིདོན་དགོོས་

པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོོད། དེ་ལྟར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྐབས་འིགོལ་རྐྱེནེ་ཇ་ིཙམ་མང་བ་ད་ེཙམ་གྱིསི་ང་རང་ཚེརོ་

རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིིང་སྟོབས་འིདོན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིགོ་ཡོོང་གོི་

ཡོདོ། ཚེང་མས་ནུས་ཤུགོས་ཡོདོ་རྒུ་བཏེནོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདོ་མ་ིམང་སམེས་ཞུམ་མདེ་ཅངི༌། ས་ོསའོི་ི

སྲིགོོ་གོ་ིཉེནེ་ཁའི་ིའིགོོ་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེ

བསྡེད་ཡོདོ། བར་ལམ་གྲྭ་བཙུན་དང་སློབོ་གྲྭ་བ་སགོོས་གོང་འིཚེམ་

ཞིགིོ་སྲིགོོ་དརོ་དགོསོ་བྱུང་བ་དང༌། མང་པོ་ོཞིགིོ་བཙནོ་ལ་ཚུད་ད་ེ

སྡུགོ་སྦྱོངོ་ཁྲིམིས་གོཅདོ་ཚེད་མདེ་བཏེང་ནས། མདརོ་ན་ལུས་ཀྱི་ི

ཟུངས་ཁྲིགོ་ཚུན་གོཙགོ་པོ་སོགོས་གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱ་ོ

པོོ་མང་པོོ་མྱོོང་བཞིིན་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་ནི་དངོས་

གོནས་ཧི་ལས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 
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ང་ཚེསོ་དགོའི་སྒོམོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༤༩-༡༩༥༠ 

ལོ་དེ་དགོ་ལ་རྒྱ་མི་ཐོོགོ་མར་ཡོོང་སྐབས་ཁོང་ཚེོར་གོདོང་ལེན་

བྱེེད་མཁན་གྱིི་མི་ཐོོགོ་རྣམས་རྫོོགོས་ཟིན་པོ་དང༌། དེ་རྗེེས་ཕྱོི་ལ་ོ 

༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༢ བར་རྒྱ་མིར་འིཐོབ་རྩིོད་གོདོང་ལེན་བྱེེད་

མཁན་གྱི་ིམ་ིཐོགོོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་གོང་འིཚེམ་ལ་ོརྒན་ཆེགོས་ཏེ་ེད་ཆེ་

ལོ་ ༦༠-༧༠ ཐོོགོ་ཏུ་སློེབས་ནས་མི་ཚེེ་རྫོོགོས་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་

སུ་སློེབས་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་རྒྱ་མིར་མུ་མཐུད་བསུན་པོ་ོབཟ་ོ

མཁན་ན་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་མ་ིརབས་རྣམས་ཡོནི། ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོགོོ་

བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་མི་རབས་གོསར་པོ་ཚེོས་མུ་མཐུད་

འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་དངསོ་གོནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་གོསལ་པོརོ་མཚེནོ་གྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིཚེའོི་ི

ཐོགོོ་མའི་ིབསམ་བླརོ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོའི་ིནང་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་

པོའི་ིམ་ིཐོོགོ་ད་ེདགོ་གོསི་གོསར་བརྗེརེ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་ལས། མ་ི

ཐོགོོ་གོསར་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་གོསར་བརྗེརེ་དགོའི་བསུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ་

བསམ་པོའི་ིཡོདི་ཆེསེ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིཐོགོོ་རྒན་པོ་རྣམས་རྫོགོོས་རྗེསེ་

ཁངོ་ཚེ་ོབླ་ོལྷདོ་པོའོི་ིངང་རང་གོ་ིའིདདོ་པོ་ལྟར་བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་

ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཀྱིང་འིགྲུབ་ཐུབ་མེད། 

དེང་སང་མི་ཐོོགོ་རྒན་པོ་ཚེ་ོལས་གོཞིོན་པོ་ཚེ་ོསེམས་ཤུགོས་ཆེེ་

བ་ཡོདོ་གོནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ིཐོགོོ་རྒན་པོའི་ིགྲེས་ཁ་ཤིས་སྙིངི་

རྗེ།ེ སྔནོ་མ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོམྱོངས་པོའི་ིརྐྱེེན་གྱིསི་ད་ཆེ་
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བླ་ོཁོགོ་ཕྲན་བུ་ཆུང་བ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་

དགོ་གོསི་རྒྱ་ར་ོཞིསེ་སམེས་ཤུགོས་མ་ེལྟར་འིབར་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེདགོ་གོསི་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་མཚེནོ་པོར་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོས། ད་ེན་ིང་ོམཚེར་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ད་ཕེན་ང་ཚེ་ོ

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་སྙིིང་སྟོབས་འིདི་རྒྱ་མིས་མེད་པོ་བཟ་ོཐུབ་མེད་

ལ། ད་དུང་ཡོང་གོཉེན་འིཕྲང་གོི་དུས་ཚེོད་འིདིར་ཚེང་མས་ངར་

ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་བའིི་དོན་ལ་ཞུམ་

མདེ་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་རྒྱུན་འིཛནི་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ཆེ༽ ཆུ་སྤྲོལེ་ཞིལ་གོདམས་དང་། དྲུགོ་བཞིའིི་ིདནོ་རྐྱེེན།

བར་ལམ་ལོ་ཤིས་ནང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་འིགྱུར་བ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་

བྱུང་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ༸རྒྱལ་མཆེོགོ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གོསུམ་པོ་ཆེནེ་

པོོའི་ིཞིལ་གོདམས་བཀའི་སློོབ་ནང༌། ཡོང་སྒོོས་དམར་པོོའི་ིལས་

ལུགོས་ཆེསེ་ཆེརེ་བད་ོབས་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པོའི་ིསྐྱ་ེསྲིདི་རྩིད་གོཅདོ་

མ་ིཆེགོོ་པོ་དང༌། ཆེསོ་བྱེདེ་དགོནོ་སྡེ་ེཁགོ་གོ་ིམཆེདོ་རྒྱུན་རྩི་འིཕྲགོོ་

གོ་ིདགོ་ེའིདུན་པོ་དམགོ་མརི་བཅུགོ་པོས་མཚེནོ་རྒྱལ་བསྟན་མངི་

མེད་དུ་བཅོམ་པོ་དྷཱ་ཁུ་རལ་གྱིི་ལམ་ལུགོས་ཇི་བྱུང་གོོ་ཐོོས་བྱུང་

དང་འིབྱུང་མུས་ཀྱི་ིསྲིལོ་ལྟར་འིབྱུང་འིགྱུར་བདོ་ལྗོངོས་ཆེསོ་སྲིདི་

གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་འིདིར་ཡོང་ཕྱོི་ནང་གོང་ས་ནས་ལྷགོས་པོར་
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ངསེ་པོས་ཞིསེ་སགོོས་བཀའི་གོནང་ཡོདོ་ལ། ང་རང་ཚེསོ་ཀྱིང་ད་ེ

སྔ་ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོ་ོཞིསེ་ཞིདེ་སྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིལུང་པོ་དརེ་

དེང་སང་ཧི་ལས་པོའིི་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྱོིན་ནས་ཡོོངས་སུ་ཕྱོི་ནང་

ལོགོ་ཡོོད། ཡུ་རོབ་གླིིང་ཆེེན་ནང་བཙན་དབང་མཁན་གྱིི་དམར་

པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་ཀྱིང་ལྷགོ་མདེ། 

རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལརོ་མང་

གོཙའོི་ིལས་འིགུལ་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོའོི་ིསྒོ་ོནས་འིགོ་ོཚུགོས་པོ་

དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༦-༡༩༨༧ ལ་ོད་ེདགོ་གོ་ིསྐབས་སུ་སློབོ་

ཕྲུགོ་ཚེོའིི་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་གྱིི་ནུས་ཤུགོས་མངོན་གོསལ་

དདོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ལརོ་གོནམ་བད་ེ

སྒོ་ོམ་ོཆེེའིི་མདུན་དུ་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོན་

ནས་འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་ནས་མིགོ་གོིས་ལྟ་བཞིིན་པོའིི་སྐབས་རྒྱ་

མ་ིའུ་ཐུགོ་སྟ་ེགོདངོ་ལྤགོས་དབྲལ་ནས་མ་ིབསད་ཁྲིགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིདྲེགོ་

འིཐོབ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་བ་རདེ། ལས་འིགུལ་དསེ་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་

དང༌། ལྷགོ་པོར་ཤིསེ་ཡོནོ་ཅན་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོརྟགོོས་ཕྲན་

བུ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་དེ་དགོ་མང་གོཙ་ོགོཅིགོ་སྡུད་ཟེར་བའིི་བཙན་

དབང་ལམ་ལུགོས་ལ་ཞིནེ་པོ་གོཏེངི་ནས་ལགོོ་སྟ་ེརང་དབང་མང་

གོཙ་ོདནོ་གོཉེརེ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིརྟགོས་མཚེན་གོསལ་

པོ་ོབསྟན་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཅངི་། རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོ



385
འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། 

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་དཔོལ་འིབྱེརོ་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་འིགོོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་གྲེངས་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་

ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་སྲིདི་གོཞུང་གོསི་དཔོལ་འིབྱེརོ་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་

དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཐོད་ཤིནི་ཏུ་དམ་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཏེ་ེགོནས་ཐུབ་པོའི་ི

ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམཁས་པོ་མང་པོསོ་དཔོལ་

འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིཚེད་གོཞི་ིངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་སྐབས་ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིརང་དབང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་མ་བཏེང་ན། དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་དུ་ཡོོང་བ་དེ་ནི་ཆེོས་ཉེིད་

རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དརེ་བརྟནེ་རམི་པོས་ལ་ོཤིས་ནང་འིགྱུར་

བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརདེ། ཚུར་ཕྱོགོོས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ཚེའོི་ིསམེས་ཤུགོས་དང༌། ཆེལོ་གོསུམ་ཡོངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིས་

ཁུལ་ནང་རྒྱ་མརི་ཞི་ེལགོོ་ནས་མ་ིདགོའི་བ་བྱེདེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཇ་ེ

ཆེེར་འིགྲེོ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་

སྣང་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་བཅས་ད་ེདགོ་ལ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་སྐབས་ལ་ོཁ་ཤིས་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། མགྱིགོོས་

མྱུར་བདེ་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོའི་ིསྒོང་ལ་སློེབས་ཡོོད་

པོས་ཚེང་མས་སྔར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རིགོ་པོ་
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བསྒྲིིམ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ཇ༽ དགོནོ་སྡེ་ེགོསར་བཞིངེས་དང་། དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ི

གོནས་སྟངས།

ད་ེརངི་འིདརི་དགོ་ེའིདུན་པོ་མང་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་བདོ་ནང་ཆེསོ་སྒོ་ོ

ཕྱོ་ེསྟ་ེས་ཁུལ་གོང་སར་དགོནོ་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཉེམས་གོསའོི་ིལས་

ཀ་ཞིགིོ་བྲལེ་འིཚུབ་ངང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེན་ིརྩི་བ་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོངོ་བར་ཚེང་མས་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། དའེི་ིཐོད་ལྷདོ་ཡོངས་ཤིརོ་ན་དགོནོ་པོ་

ཉེམས་གོསོ་བྱེས་ཏེེ་གྲྭ་པོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་གོསར་ཞུགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ཡོང༌། སྤུས་ཀ་ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ན་མཇུགོ་ཏུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

ཀྱིི་རེད། རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་འིཛིན་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་ངོ་

མའིི་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེར་དང༌། ཉེམས་ལེན་ཐོོགོ་དང་པོོ་ནས་

མགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་འིཛུགོས་མ་ཐུབ་ན། རྗེསེ་སུ་དགོནོ་པོའི་ི

ནང་གྲྭ་པོ་ཇ་ིཙམ་ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ེདགོ་དནོ་ང་ོམའི་ིཐོགོོ་ཆེབ་བ་ེཆེབོ་བ་ེ

ལུང་པོ་གོང་ཆེགོས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། མང་བ་ལས་སྤུས་དགོ་པོ་

གོཙ་ོབརོ་འིཛནི་དགོསོ། 

ད་ལྟ་དགོནོ་པོ་ཉེམས་གོས་ོབྱེདེ་དུས་སྔནོ་མ་གྲྭ་པོ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་

ཞིགིོ་ལ་ཐོགོོ་མར་འིགོ་ོཚུགོས་སྐབས་གྲྭ་པོ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ལས་མདེ་
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ནའིང་ད་ེདགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོསློབོ་གོཉེརེ་ཐོགོོ་དང༌། འིདུལ་ཁྲིམིས་ཀུན་

སྤྱོདོ་གོང་ཐོད་ལ་བལྟ་བཟ་ོཡོདོ་པོའི་ིགོཞི་ིརྩི་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཚུགོས་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། རམི་པོས་དའེི་ིཐོགོོ་ལྔའིམ། བཅུ། ཉེ་ིཤུ་སྣནོ་མ་

བརྒྱབ་ཀྱིང་སྤུས་ཀ་ཞིན་དུ་མ་སངོ་བ་རང་འིཇགོས་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་

ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེམནི་ཧི་བ་ེཧིབོ་བརེ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཕེ་མ་ཚེསོ་

དགོནོ་པོར་སྐྱལེ་འིདདོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཚེསོ་ཀྱིང་གྲྭ་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ནས་དགོནོ་པོའི་ིནང་འིཛུལ་ན་མཐོའི་མ་ཕྱོའིི་ིརྟགོས་

ཆེ་ལུགོས་བརྗེ་ེཐུབ་ཙམ་ཞིགིོ་ལས། ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ད་ེཙམ་མདེ་

པོ་དང༌། ཉེམས་ལནེ་ཀུན་སྤྱོདོ་ཀྱིང་མདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ན་ད་ལྟའི་ི

དུས་ཚེདོ་འིདརི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཐོད་ལའིང་ཕྲན་

བུ་གོནདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་བཟང་

དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་ཁྱེནོ་ཡོངོས་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་

གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐོད་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ལས། དངུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་

བ་དེ་ལམ་སང་དགོོན་པོའིི་ཞིལ་འིདེབས་ལ་འིབུལ་གྱིིན་བསྡེད་

ན། མ་གོཞིི་སྐད་ཆེ་འིདི་ངོས་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་མི་འིཚེམས་པོ་ལྟ་

བུར་འིདུགོ་ཀྱིང་། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཡོགོ་པོོ་ཨོཾེ་ཡོོང་

སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ སྔནོ་ལ་ལུང་པོ་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་

ཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་བའི་ིཐོགོོ་ལ་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཐུབ་ན། ཁྱེནོ་ཡོངོས་ཀྱི་ི
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དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ལ་དགོནོ་པོ་

དང༌། ལྷ་ཁང་བཞིངེས་རྒྱུ་རང་བཞིནི་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་

ལྟ་སྤུ་ཕྲན་བུ་སྐྱེས་པོའིི་སྐབས་ལ་ལམ་སང་རྩིེ་གོཏེོགོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་

ཤུགོས་ཆེེ་དྲེགོས་ན་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོང་བསམས་ཏེེ་བློ་གོཡོེང་

ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་ཐོགོོ་ཀྱིང་གོནད་འིགོགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཉེ༽ སྐྱ་ེསྒོ་ོབཙན་འིགོོགོ་དང་། མ་ིརིགོས་རྩི་བརླགོ

གོནད་འིགོགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་ཕེ་རོལ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བོད་མིའིི་སྐྱེ་སྒོོ་

དབང་ཤུགོས་ཀྱིིས་བཀགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་མངལ་ནས་འིདོན་པོ་དང༌། 

ལྷགོ་པོར་ས་ཁུལ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཁ་ཤིས་ལ་བུ་མོ་ལོ་ ༡༤-༡༥ དེ་

འིདྲེ་ཡོང་སྐྱེ་སྒོོ་བཀགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ངོས་ནས་གོོ་ཐོོས་བྱུང༌། 

ད་ེརིགོས་མང་པོ་ོམདེ་ནའིང༌། ད་ེརིགོས་བདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་

རྩི་བ་ནས་སྐྱ་ེརྒྱུ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། 

འིཆེར་ལྡན་བུ་བཙའི་ཟརེ་བའི་ིཕྲུ་གུ་གྲེངས་བཅད་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་མ་

རདེ། དངསོ་གོནས་བྱེས་ན་རྒྱ་མའིི་ིམ་ིའིབརོ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

པོས་ཁ་ོརང་ཚེ་ོསྐྱེ་སྒོ་ོམང་ཙམ་བཀགོ ཚུར་ཕྱོོགོས་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་

དང༌། སགོོ་པོ་ོསགོོས་དངསོ་གོནས་མ་ིགྲེངས་ཉུང་ཉུང་ཡོནི་པོས་

གོནས་སྐབས་སྐྱ་ེསྒོ་ོམ་བཀགོ་པོར་བཞིགོ་ན་འིསོ་པོ་ོའིདུགོ་ཀྱིང་། 
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དེ་ལྟར་མི་བྱེེད་པོར་དབང་ཤུགོས་ཀྱིིས་སྐྱེ་སྒོོ་འིགོོགོ་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། ང་རང་ཚེ་ོཚུར་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་དང་དུ་བླངས་ནས་ཚེད་

ལངོས་སྤུས་དགོ་མདེ་པོའི་ིགྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ོབྱུང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚེའོི་ི

མ་ིརགིོས་རྩི་བརླགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་ཡོནི་

པོས་དེ་ཡོང་ང་ཚེོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་

ཅགིོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་པོར་ཡུལ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་ནང་གོི་བུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དགོོན་པོར་

ཞུགོས་ནས་གྲྭ་པོ་བྱེེད་པོ་དང༌། ཡོང་ཁགོ་ཅིགོ་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོོང་

བ་དེ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་གྲེོང་གོསེབ་དེ་ཚེོའིི་ནང་བུད་མེད་མང་ཞིིང༌། 

སྐྱེས་པོ་ཉུང་བའིི་གོནས་སྟངས་འིགྱུར་ལྡོགོ་གོིས་རིམ་པོས་གྲེོང་

གོསབེ་ད་ེདགོ་རྒྱ་མ་ིསྡེདོ་ས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་འིདུགོ དརེ་

བརྟེན་ཆེོས་སྒོ་ོཕྱོེ་བའིི་དགོོན་པོ་དེ་དགོ་གོིས་དང་པོ་ོནས་གྲེངས་

ཚེད་གོཙ་ོབོར་མི་འིཛིན་པོར་སྤུས་ཚེད་གོཙ་ོབོར་འིཛིན་རྒྱུར་དོ་

སྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། དེ་ནས་དགོོན་པོ་དཔོེར་ན། 

ས་ེར་དང༌། འིབྲས་སྤུངས་དགོནོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ཕེལ་ཆེརེ་སློབོ་

གྲྭ་ཡོོད་འིདུགོ་པོ་དེ་ནི་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ མ་འིངོས་པོར་

དགོོན་པོ་ཁགོ་གོིས་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས་པོར་མ་ཟད། 

སྤྱོིར་བཏེང་ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་ཡོང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོནི། དཔོརེ་ན། ཉེ་ིཧིངོ་གོ་ིནང་པོའི་ིདགོནོ་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཆེནེ་
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པོོ་དེ་དགོ་ལ་རང་གོི་ཁོངས་གོཏེོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་མང་པོོ་ཡོོང་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིཧི་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཤིེས་ཡོོན་ཡོང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་ཏེེ་ཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་

ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། ང་རང་ཚེསོ་མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིདགོནོ་པོ་ཁགོ་གོ་ིནང་

དེང་དུས་ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོ

རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། འིདརི་གྲྭ་པོ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་སྟབས་

འིཕྲསོ་བཤིད་བྱེས་ནས་བརྗེདོ་པོ་ཡོནི།

ཏེ༽ བདོ་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཅན་དང་། རིགོ་གོཞུང་གོ་ིགྲུབ་

འིབྲས།

དེ་ནས་བར་ལམ་བོད་ནང་གོཞིི་རྐང་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཤིེས་

ཡོནོ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརབས་རྫོགོོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་ཉུང་ཤིས་

ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་བར་ལམ་བྲིས་པོའིི་རྩིོམ་དེབ་འིདྲེ་མིན་

མང་པོ་ོཐོནོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ལྟ་དུས་དངསོ་གོནས་བསམ་བླ་ོམང་པོ་ོ

བཏེང་སྟ་ེཧུར་ཐོགོ་བྱེས་འིདུགོ མངནོ་གོསལ་དདོ་པོའོི་ིསྐད་ཆེ་ཤིདོ་

ས་མེད་ཀྱིང༌། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་

པོ་འིདིའིི་རྣམ་པོ་གོཟེངས་སུ་ཐོོན་པོ་ཡོོང་བའིི་དོན་ལ་ཚེང་མས་

ཧུར་སྐྱེད་བྱེས་པོར་ངོས་རང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། མི་དེ་དགོ་གོི་གྲེས་
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མང་པོ་ོལྷགོ་མདེ་ལ། བར་ལམ་ཁོང་ཚེསོ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མང་པོ་ོམྱོངོ་

དགོསོ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ཆེ་ཚེ་ེམཇུགོ་འིདརི་གོཞི་ིརྩི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་

རགིོ་གོཞུང་གོ་ིདནོ་ལ་ས་ོསསོ་རྩིམོ་ཡོགིོ་གོང་ཡོངོ་བྲསི་ཏེ་ེཞིབས་

འིདེགོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོར་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་གོསོ་བ་རིགོ་པོར་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་ཁུལ་མང་

པོོའི་ིནང་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་བཞིིན་ཡོོད། དུས་ཚེོད་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྐབས་ལ་བདོ་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལྷ་ས་སྨོན་རྩིསི་

ཁང་གོསི་མཚེནོ་པོའི་ིམད་ོསྟདོ་སྨོད་ཁུལ་དུ་ཡོང་གོས་ོབ་རིགོ་པོ་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཡུལ་ཁགོ་ཁ་ཤིས་ཚུགོས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་

ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ དེ་བཞིིན་སྒོེར་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་དང༌། ཁ་ཤིས་

ཀྱིིས་ལས་ཞིོར་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ནས་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། 

ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད་མཁན་གྱིིས་དབྱེིན་ཡོིགོ་ཀྱིང་སློོབ་པོ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོཡོནི། ད་ེམཚུངས་སྒོརེ་ས་ོསསོ་དང་དདོ་བྱེས་ཏེ་ེསྨོན་ཁང་

ཆུང་ཆུང་དེ་རིགོས་གོཉེེར་ནས་སྨོན་བཅོས་ཐོད་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་མཁན་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་ཧི་ཅང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་པོས་རྗེེས་

སུ་ཡོ་ིརངས་ཡོདོ། 

ཐོ༽ མང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་དང་། བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་

གོཞུང་།
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གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་རང་དབང་ཆེདེ་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ི

དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོབརྒྱུད་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས། མ་འིངོས་པོར་

རང་དབང་ཉེི་མ་ཤིར་སྐབས་ང་རང་ཚེོས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་ཐོད་ད་ལྟ་ནས་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ང་

ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་རིང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཙམ་ནས་འིགོོ་

བཙུགོས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་རྩི་ཁྲིིམས་ཤིིགོ་བཟོས་པོ་དེའིི་

གོཞིི་རྩི་མང་གོཙོའིི་ཐོོགོ་བཞིགོ་ཡོོད། དེའིི་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོ

ཆེའེི་ིདབང་ཆེ་ད་ེའིཐུས་མ་ིགོསུམ་ཆེ་གོཉེསི་ཀྱི་ིའིསོ་ཤིགོོ་གོ་ིཐོགོོ་

ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བཀོད་དེ་མང་གོཙོའིི་

རང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་

གོསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདབང་ཆེར་བསྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་ན་མ་ི

འིགྲེིགོས་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་ད་ལྟ་བར་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སོང་ཞིིང༌། 

དེའིི་རིང་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་པོར་བརྟེན། ད་ཆེ་སྔོན་

མ་བཟོས་པོའིི་རྩི་ཁྲིིམས་དེ་དགོ་མང་གོཙོའིི་ང་ོབ་ོཆེ་ཚེང་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་ཏུ་བཟ་ོབཅོས་བྱེ་རྒྱུ་སྐབས་སུ་བབ་ཡོོད་སྟབས། མ་འིངོས་

བོད་ཀྱིི་བྱེེད་འིཆེར་སྐོར་ལ་བར་ལམ་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཡོིགོ་ཆེ་

ཞིགིོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡོདོ། 

དེའིི་ནང་གོི་སྙིིང་དོན་ནི་ང་རང་ཚེ་ོམ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་

བྱུང་སྟ་ེགོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛམོས་བྱུང་མཚེམས་ངསོ་ནས་བར་
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བརྒལ་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་བསྐོ་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བར་བརྒལ་

སྲིིད་གོཞུང་དེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་ཡོོད་

པོའིི་དབང་ཚེད་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བར་བརྒལ་སྲིིད་གོཞུང་

དེས་ལོ་གོཉེིས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་དུ་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་མིའིི་

ཚེགོོས་ཆེནེ་བསྡུ་བསྐངོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། འིཐུས་མ་ིཚེོགོས་ཆེནེ་ད་ེན་ི

རྩི་ཁྲིིམས་ཁྲིིམས་བཟོ་ལྷན་ཚེོགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེས་

མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིམང་གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲིམིས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེ་རྒྱུ། རྩི་

ཁྲིིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་སྐབས་བསམ་བློའི་ིདཔྱད་གོཞིི་ཡོོང་

ཆེདེ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་རང་དབང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལུགོས་མ་ིའིདྲེ་བ་

མང་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིནང་ནས། དཔོ་ེམཚེནོ་སྙིངི་བསྡུས་ཁ་ཤིས་ཤིགིོ་

ད་ལྟ་གོ་ོསྒྲིིགོ་བྱེས་དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ཡོནི། གོང་ལྟར་ང་ཚེསོ་མ་

འིངོས་པོའི་ིབདོ་ད་ེརང་དབང་མང་གོཙའོི་ིམཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ཞིགིོ་

ཡོངོ་བ་དམགིོས་ཡུལ་དུ་བཞིགོ་སྟ་ེའིཆེར་གོཞི་ིད་ེའིདྲེ་བཀདོ་ཡོདོ། 

བར་བརྒལ་གྱིི་དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བཀོད་

སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་གྱི་ིབདོ་

མི་ཚེོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིགོའི་འིཁྱེེར་དགོོས། ལས་བྱེེད་པོ་

ད་ེདགོ་གོ་ིཁྲིདོ་ནང་མ་ིཁ་ཤིས་བར་ལམ་རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ི

སྐབས་སྨྱོནོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ཁ་ཤིས་ཡོདོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། 

མི་དེ་རིགོས་ལ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཆེ་བཞིིན་སྔོན་བྱེས་ལ་རྩིད་
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གོཅདོ་མདེ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛནི་རྒྱུ་ཡོནི། མ་ིད་ེཚེའོི་ིགྲེས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ན་ིདབང་མདེ་དང་ཞིདེ་སྣང་འིགོོ་རྒྱ་མའིི་ིམདུན་ལ་སྤྲོལེ་ལད་

འིཁྲིབ་དགོོས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ཁ་ཤིས་ནི་གོནས་ཚུལ་

ང་ོམ་མ་ཤིསེ་པོར་རྒྱ་མསི་འིཁྱེགོོ་བཤིད་བྱེས་པོའི་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཁ་ོན་ཐོསོ་པོ་ད་ེལ་མཉེམ་འུར་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་

ཆེགོས་ཡོོད། མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་དེང་སང་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་

མི་ལས་བྱེེད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཧི་ལམ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་

རྒྱ་མརི་ཞིེ་ལོགོ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། 

བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་པོ་ེཅངི་སོགོས་ས་ཁུལ་འིདྲེ་

མནི་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིགོནས་རམི་གོང་འིཚེམ་མཐོ་ོཔོརོ་སློབེས་

པོ་འིདི་འིདྲེ་ནས་རང་རིགོས་དང༌། དེ་མིན་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་སྣ་བཅས་

བརྒྱུད་ད་ེའིད་ིཕྱོགོོས་ཁ་ལན་དང་སྐྱབས་ཞུ་བསྐུར་མཁན་ཡོངོ་གོ་ི

འིདུགོ དསེ་གོང་ཞིགིོ་མཚེནོ་གྱི་ིཡོདོ་ཅ་ེན། ཁངོ་ཚེ་ོརྒྱ་མའིི་ིཕེགོོས་

ཟས་ནས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ནང་དོན་

བསམ་བླ་ོབདོ་པོ་རང་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ་པོ་གོསལ་པོརོ་མཚེནོ་པོ་

ད་ེཡོནི། སྔནོ་ཆེད་སྨྱོ་ོམཆེངོ་རྒྱགོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་ནའིང༌། ད་ེན་ི

གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར་དའེི་ིདུས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤིསེ་པོ་

དང་གོཅིགོ གོཉེིས་ནས་རྒྱ་མིས་ཚེ་འིདེད་འིར་འིདེད་བཏེང་བའིི་

འིགོོ་ཞིེད་སྣང་གོིས་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་ང་ཚེོས་
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བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་བདོ་ནང་རམི་

པོས་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ན་ད་ེསྐབས་ནང་ཁུལ་དུ་གོསདོ་རསེ་བཏེང་མ་ི

ཡོོང་ངམ་སྙིམ་ནས་ཞིེད་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོས་གོནས་ཚུལ་

ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མ་ིཡོངོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ལྟ་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ། 

དནོ་མདེ་ང་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་སྡུགོ་པོ་ོགོཏེངོ་རསེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་བྱུང་ཚེེ་དེ་ནི་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན་པོས་དེ་ལྟར་མི་ཡོོང་

བ་བྱེདེ་དགོསོ། 

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཐོགོོ་མར་རང་བཙན་རྩིདོ་ལནེ་བྱེས། རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་

ལ་རང་དབང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་ལ་ལངོས་སྤྱོད་ད་ེབད་ེལྷདོ་ངང་མ་བསྡེད་

པོར། ནང་འིཁྲུགོ་བརྒྱབ་སྟེ་ནང་ཁུལ་སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་རེས་བྱེེད་

མཁན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་རང་ཚེསོ་ད་ེདགོ་ནས་ཉེམས་མྱོངོ་བླངས་

ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚེ་ོདངསོ་གོནས་ཆེགིོ་བསྒྲིལི་དམ་ཟབ་ཏུ་

གོནས་དགོསོ་པོ་ལས། ཐོབས་སྐྱ་ོཔོའོི་ིལས་ཀ་མ་ིཡོངོ་བའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ད༽ རྩྭ་ཆུའི་ིནང་དམ་ེདང་། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས།

དེ་ནས་དེང་སང་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཀྱིི་འིབྲོགོ་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་འིདྲེ་རྩྭ་

ཆུའིི་དོན་གོནད་ཆུང་ངུ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱ་མིས་རི་དྭགོས་
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རྔོན་ཆེེད་དུ་སྤྲོད་པོའིི་མེ་མདའི་ཡོང་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་ནང་

ཁུལ་གོསོད་རེས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་འིདུགོ ཨོཾ་མདོ་ཁུལ་ལ་དེ་འིདྲེ་

བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོསོ་བྱུང༌། ད་ེན་ིཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་ཕྲན་བུ་མི་མཐུན་པོ་ཡོོང་སྐབས་བསམ་བློ་

རྒྱ་ཆེ་ེས་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ། གོནད་དནོ་ཆུང་ངུ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ལམ་

སངེ་ལགོ་འིགྱིགོོས་གོསདོ་རསེ་བྱེདེ་པོ་ན་ིབསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་

པོའི་ིཐོབས་སྐྱའོི་ིབྱེ་བ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི། 

མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེརོ་རང་དབང་ཐོབོ་མཚེམས་ཚེང་མའི་ིནུས་པོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིཐོགོོ་བསྒྲིལི་ཏེ་ེཆུང་རྩིགོ་རགིོས་སྣང་ཆུང་དུ་བཏེང་ནས་ང་

ཚེའོི་ིབདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤིིགོ་ཡོངོ་བའི་ིངསོ་ནས་སྨོནོ་

ལམ་ཚུད་ཆེད་བརྒྱབ་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་ཞིེས་པོ་འིདི་འིཚེེ་བ་སྤེངས་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

མདོར་ན་བྱེ་བྱེིའུ་ཚུན་ཆེད་ཀྱིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ཚེང་མ་ཞིི་བདེ་བགོ་

ཕེབེས་ལ་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་བའི་ིའིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོསོ་

པོ་ཡོནི། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བ་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིསྤྱོདོ་པོ་འིད་ི

དངསོ་གོནས་ཡོ་རབས་ཤིགིོ་དང༌། བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚེརོ་སྣང་གོསི་

ཁྱེབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ལས། ཕྲན་བུ་འིགྲེིགོས་མནི་ལ་གྲེ་ིམགོརོ་

ལགོ་པོ་འིཆེང་མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། འིདི་

ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཚེང་མས་ཤིེས་དགོོས་པོ་དང༌། 
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སམེས་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ན༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབོད་གོསར་དང་། མང་གོཙའོི་ིལམ་

བཟང་།

མ་འིངོས་པོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་ན་ིབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོགོ་བཅད་ད་ེརང་དབང་

མང་གོཙའོིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོནི། ང་ཚེསོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོར་བདོ་

ཀྱིི་བདེན་དོན་ཆེེད་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདིའིི་དམིགོས་ཡུལ་སྤྱོི་

ཚེགོོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ་ཅསེ་དངེ་སང་རྒྱ་མསི་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེན་ིཁངོ་ཚེ་ོའུ་ཐུགོ་ནས་ཆེདེ་མངགོས་རྫུན་བཟ་ོ

འིཁྱེོགོ་བཤིད་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་ལས། ང་ཚེརོ་དམིགོས་ཡུལ་

དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱིསི་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིཆེར་

གོཞི་ིགོང་ཞིགིོ་གོདངི་གོ་ིའིདུགོ་གོམ་ཞིསེ་སུ་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་ཀྱིང་

ཤིདོ་རྒྱུ་མདེ་ལ། ད་ེསྐརོ་དགོོས་པོ་ཙམ་ཡོང་བྱེདེ་མཁན་མདེ། ཕྱོ་ི

རོལ་དུ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེིགོ་འིབུམ་སུམ་

ཁྲིི་སྐོར་ཡོོད་པོ་འིདིའིི་ནང་ནས་མ་འིངོས་པོར་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་

རྙོིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཕེར་བཞིགོ རྨི་

ལམ་ལ་ཡོང་རྨསི་མཁན་ཨོཾ་ེཡོདོ། ད་ེན་ིརྒྱ་མ་ིཚེའོི་ིར་ིབངོ་གོནམ་

བརྡོིབ་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་རེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ང་ཚེོས་དེ་
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འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་རྒྱ་མ་ིཚེསོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ནའིང་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་

ཟད་ཀྱིསི་ཤིསེ་བཞིནི་དུ་རྫུན་དང་ཧིམ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བཤིད་ན་

དགོའི་བསམས་ནས་བཤིད་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་ཚེ་ོན་ིམ་འིངོས་པོར་

མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་དབང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོནི། 

མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ངསོ་ནས་ལས་འིགོན་

འིཁྱེརེ་གྱི་ིམནི་ཞིསེ་ཚེགིོ་ཐོགོ་བཅད་ནས་བཤིད་ཡོདོ། འིད་ིན་ིངསོ་

རང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ཡོང་ན་ལས་གོཡོལོ་བྱེས་ནས་

བཤིད་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་རང་ཚེ་ོ

ལས་དང་སྨོོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས། ངོས་

རང་མ་ཤིི་བར་དུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང༌། བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་

བའི་ིདནོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་རྒྱུ་འིད་ིས་ོསའོི་ིལས་ཀྱིསི་བསྐསོ་

པོའི་ིལས་ཀ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས། ངསོ་ནས་དུས་ནམ་ཡོང་བླསོ་གོཏེངོ་

ཐོབས་མདེ། ཡོནི་ཡོང་སྲིདི་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དའེི་ིནང་ལ་མ་

བསྡེད་པོར་ཕྱོ་ིརལོ་དུ་བསྡེད་ན་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་ཕེན་

ཐོོགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད། ང་ཚེ་ོམ་འིངོས་པོར་མང་གོཙོའིི་འིསོ་བསྡུའིི་

ལམ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ། འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་འིད་ིལས་བརྟན་པོ་དང༌། 

སྤུས་དགོ་པོ་མེད། དེ་ལྟར་བྱེས་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་རིམ་པོས་གོསོགོ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་རང་ལ་ོདྲུགོ་ཅུར་ཉེེ་ཞིིང༌། 
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དྲུགོ་ཅུ་ནས་བདུན་ཅུ། བརྒྱད་ཅུ། དགུ་བཅུ་བཅས་མཐོ་ོན་སུམ་

ཅུ་ཙམ་སྡེདོ་མ་ིསྡེདོ་ཞིགིོ་ལས། ད་ེལས་བརྒལ་ཏེ་ེསྡེདོ་མ་ིཐུབ་པོ་

སུས་ཀྱིང་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལྟ་ནས་བརྩིསི་པོའི་ིལ་ོ

ཉེ་ིཤུའིམ། སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིརབས་ནས་བདོ་ཡུལ་

འིད་ིཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན་གྱི་ིརང་དབང་གོཙའོི་ིཡུལ་ལུང་ཞིགིོ་ཏུ་

བསྐྲུན་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་གོ་ོརིམ་ཁགོ་ལགོ་ལེན་ང་ོམའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཉེམས་མྱོངོ་བསགོས་ཏེ་ེལྷངི་འིཇགོས་སྲི་བརྟན་ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་པོ་

མ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། ཉེནེ་ཁ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། 

སྤྱོིར་འིཛམ་གླིིང་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ནང་ལའིང་རང་དབང་མང་

གོཙོའིི་ལམ་ལ་དངོས་སུ་འིགྲེོ་དུས་མང་གོཙོའིི་ཉེམས་མྱོོང་བྱེང་

ཆུབ་པོ་ཞིགིོ་མ་ཆེགོས་པོར་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲད་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོབོད་ལའིང་དེ་ལྟར་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲད་སྲིིད། ད་ེའིདྲེའི་ི

སྐབས་ངོས་ནས་གོཞུང་གོི་ཕྱོི་ལ་བསྡེད་དེ་འི་འུབ་མ་འིདུས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐབས་ངསོ་ནས་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། བྱུས་

ཏེགོོ་བྱེས། ད་ེམནི་ང་ཚེསོ་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་ནས་ཐོནོ་པོའི་ིམང་གོཙའོི་ི

སྲིདི་གོཞུང་དསེ་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེརེ་ཏེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡོནི་ན་དའེི་ིཐོད་

རྒྱུས་མངའི་ཆེ་ཚེང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལགོ་ལེན་བྱེང་ཆུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་མིན་ངོས་ནས་གོང་

འིཁྱེོལ་བར་འིགོན་འིཁྱེེར་ཏེེ་བསྡེད་ན། ངོས་ནི་ལ་ོསུམ་ཅུའིི་ནང་
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ཚུད་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་སྡེོད་ཐོབས་མེད། ཧི་མཐོ་ོན་ལ་ོབརྒྱ་

ཙམ་སྡེདོ་ཐུབ་ན་ལྷ་རྒྱལ་རདེ། དུས་ནམ་ཞིགིོ་ངའི་ིམ་ིཚེ་ེན་ིརྫོགོོས་

ནས་མདེ་པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེསྐབས་ཧི་བ་ེཧིབོ་བ་ེབྱེས་ཏེ་ེགོནས་

ཚུལ་འིདྲེ་མནི་བྱུང་ན་ད་ེན་ིཡོགོ་པོ་ོམདེ། ངསོ་ནས་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོ

ཁྲིདི་ད་ེབསྡེད་ད་ེབསྡེད་ན། འིཕྲལ་སྒོང་བདོ་མ་ིམང་པོའོི་ིབསམ་པོ་

བློ་ལྷོད་བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོང༌། དོན་གྱིི་ཆེ་ནས་དྲེིན་ཆུང་ལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་འིདུགོ དེར་བརྟེན་ངོས་ནས་ཚེིགོ་ཐོགོ་བཅད་དེ་

མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ངསོ་ནས་བདོ་གོཞུང་

ནང་ལས་འིགོན་འིཁྱེེར་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་བཤིད་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་འིདི་

འིདྲེ་ཡོིན། ང་རང་ཚེོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ནི་ཕུགོས་རྒྱང་

རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་བོད་འིདི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་སུ་འིགྱུར་བ་བྱེ་

རྒྱུ་ད་ེཡོནི། ང་རང་གོ་ིམ་ིཚེའེི་ིཚེ་ེལྷགོ་གོང་ཡོདོ་པོ་དའེི་ིརངི་སྤྱོརི་

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་རམི་པོས་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས་སུ་འིགྱུར་

རྒྱུའི་ིསྨོནོ་ལམ་ཚུན་བརྒྱབ་སྟེ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

པོ༽ རྒྱན་རྩིདེ་དང་། ཆེང་རགོ ཉེལ་ཐོགོ

དེ་ནས་ད་རེས་ཚེང་མ་འིཕྲད་པོའིི་ཞིོར་ལ་གོནས་ཚུལ་ཆུང་རྩིགོ་

ཁ་ཤིས་བརྗེོད་རྒྱུར། བར་ལམ་ལོ་ཤིས་གོོང་བོད་ནང་ཆེང་རགོ་

འིཐུང་མཁན་མང་དུ་སོང་བ་དེས་རྐྱེེན་པོས་ལུས་པོོ་དང༌། དུས་
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ཚེོད་ཆུད་ཟོས་སུ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

མི་དེ་གྲེས་ཀྱིིས་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེེ་ས་ནས་གོཏེོང་དགོོས། མ་གོཞིི་

སམེས་མ་སྐྱདི་པོ་དང༌། ཁངོ་ཁྲི་ོལངས་པོའི་ིསྐབས་ཉེནི་མ་འིཁྱེལོ་

ཐོབས་སུ་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན་ཁགོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང༌། ཕུགོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་རང་

གོིས་རང་ལ་དྲེིན་ཆུང་བཏེང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན། དེས་རྐྱེེན་པོས་ལས་

ཀ་མ་སྒྱིིད་པོར་འིཐུས་ཤིོར་བ་དང༌། སོ་སོའི་ིལུས་པོོར་ཡོང་ན་

ཚེ་ཕེོགོ་པོ་བཅས་ཡོགོ་པོ་ོམ་རེད། ཆེང་རགོ་ཚེོད་མེད་འིཐུང་བ་

དང་གོཅགིོ གོཉེསི་ནས་དངེ་སང་བདོ་ནང་ཐོ་མགོ་ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོནེ་

མཁན་ཁ་ཤིས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱན་པོོ་འིགྱིེད་པོའིི་རྩིེད་མོ་མ་ཅང་རྒྱགོ་མཁན་མང་པོོ་

ཡོདོ་པོར་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ེལ་ས་ཕེགོ་རྩིགིོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་གོསར་

པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བཏེགོས་འིདུགོ མ་ཅང་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ན་ཡོགོ་པོ་ོ

མེད། ལྷགོ་པོར་ན་ནིང་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཐོོས་བྱུང༌། དེ་ཆེ་ཚེང་

བདེན་པོ་ཡོིན་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། ཕེ་མ་གོཉེིས་ཀ་མ་ཅང་རྒྱགོ་

པོར་ཕྱོནི་ཏེ་ེཕྲུ་གུ་ཁྱེསི་ཟས་པོ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེརགིོས་ཧི་ཅང་

ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། མ་ཅང་བརྒྱབ་ནས་ཉེནི་

མཚེན་གོང་འིགྲེ་ོམ་ིཤིསེ་པོར་བསྡེད་ན་ལས་ཀ་དང༌། ལྟ་ོགོསོ་ལ་

འིཐུར་ཤིོར་འིགྲེོ་རྒྱུ་སྨོོས་མེད་ཁར། ཕེར་ཕྱོོགོས་རྒྱ་མི་ལའིང་ངོ་



402
ཚེ་བ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། ང་རང་ཚེ་ོཚུར་ཕྱོོགོས་ནས་བདོ་མ་ིརིགོས་

འིད་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་པོའིི་མ་ིརིགོས་ཤིགིོ་ཡོནི། ང་ཚེརོ་

རང་དབང་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོའིི་ཁ་ཐོབས་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ལས་མེད་ན་དངོས་གོནས་ཉེེན་ཁ་ཡོིན། འིདི་འིདྲེ་རྩི་བ་

ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། 

ཕེ༽ བུ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་དང་། ལས་རིགོས་ཀྱི་ིལས་རྩིལ།

དེ་བཞིིན་ཡོགོ་ཉེེས་ལ་མ་ལྟོས་པོར་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་སློབོ་སྦྱོངོ་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོནི། དཔོརེ་ན། མཐོའི་མཚེམས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་རྒྱ་ཡོིགོ་

མ་གོཏེོགོས་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་ཀྱིི་མེད་པོ་དེ་རིགོས་ཧི་ཅང་ཐོབས་

སྐྱོ་པོོ་ཡོིན་ནའིང༌། སྔ་འིཕྲོས་རྒྱ་ཡོིགོ་མ་གོཏེོགོས་སློོབ་ཀྱིི་མེད་

ཀྱིང་སློོབ་སྦྱོོང་མེད་པོ་ལས་ཡོོད་པོ་ལེགོས་པོས་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭར་

གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། དེ་ནས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ཁགོ་

ནང་ཡོདོ་པོའིི་བདོ་མ་ིཚེསོ་ལས་ཀའི་ིཐོོགོ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོར་ད་ེ

ལས་གོཡོོལ་ཏེེ་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱེོལ་དུ་སྡེོད་མི་རུང༌། རང་ཉེིད་

རྒྱ་མསི་བཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིལས་རགིོས་གོང་ཞིགིོ་ཏུ་ཡོདོ་ཀྱིང་

ལས་རགིོས་དེའིི་ནང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེེ་ཉེིན་རེ་བཞིིན་ཉེམས་མྱོོང་

བསགོས་ནས། སློད་ཕྱོིན་ལས་རིགོས་དེའིི་འིགོན་ཆེ་ཚེང་རང་



403
གོསི་འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚེསོ་རང་དབང་དགོསོ་ཞིསེ་རྩིདོ་པོ་ལྟར་ཉེནི་གོཅགིོ་ང་ཚེ་ོརང་

ཁྱེམི་རང་བདགོ་དང༌། ས་ོས་ོལུང་པོའི་ིའིགོན་ཆེ་ཚེང་བདོ་པོ་རང་

གོསི་འིཁྱེརེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཤིགིོ་ཤིར་སྐབས་ང་རང་ཚེསོ་འིགོན་

འིཁྱེརེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ད་ལྟ་

རྒྱ་མ་ིཡོདོ་བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་ལ་རྒྱ་མསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་འིདུགོ་ཅསེ་

བརྗེདོ་ད་ེསྐད་བརྒྱབ། ཉེནི་གོཅགིོ་རྒྱ་མ་ིལགོ་རྩིལ་པོ་ད་ེདགོ་མདེ་པོ་

ཆེགོས་པོའི་ིཉེནི་འིཕྲུལ་འིཁརོ་གྱིསི་མཚེནོ་པོའི་ིལས་རགིོས་ཁགོ་

ང་ཚེོས་མུ་མཐུད་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར་ཅམ་བཞིགོ་བྱེེད་

དགོོས་བྱུང་ན་དེ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་ཡོིན། ཁ་ནས་རྒྱ་མི་རྒྱུགོས་

ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་ཡོིན། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་མི་ཕྱོིན་

པོའིི་རྗེེས་སུ་ང་ཚེོས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱེེར་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བླ་ོད་

ལྟ་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ། དརེ་བརྟནེ་ལས་རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ནང་ཡོདོ་

པོའི་ིབདོ་མ་ིཚེསོ་ལས་ཀར་གོཡོ་ོཟལོ་མདེ་པོའི་ིཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེ་ེ

ཉེམས་མྱོངོ་བསགོས་ནས་ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོསསོ་འིགོན་འིཁྱེརེ་ཐུབ་པོ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

རྒྱ་མི་བོད་ནང་སློེབས་ནས་ད་བར་ཡོར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་ཕྱོིན་ཡོོད། 

དཔོརེ་ན། གོཞུང་ལམ་དང༌། སློབོ་གྲྭ། སྨོན་ཁང་སོགོས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེས་སྐོར་ཤིོགོ་ཐོོགོ་ཡོིགོ་ཆེར་འིཁོད་པོར་བལྟས་ན་རྣམ་



404
གྲེངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཡོིན་ནའིང་དེའིི་ཁེ་ཕེན་མཐོར་ཐུགོ་

གོང་དུ་འིགྲེ་ོམནི་བལྟས་ན། ད་ེན་ིརྒྱ་མ་ིཚེའོི་ིལགོ་པོར་འིགྲེ་ོབ་ལས། 

བོད་པོ་ཚེོར་རྒྱ་ཆེེའིི་ཁེ་ཕེན་ཐོོབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརེད་འིདུགོ པོཎ་ཆེེན་

རིན་པོོ་ཆེེ་སྐུ་གོཤིེགོས་ཁར་ཡོོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཏེེ་གོསུངས་

པོའིི་ནང༌། རྒྱ་མི་བོད་ལ་སློེབས་ནས་ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་

ཡོོད་ཀྱིང༌། གོཏེོར་བཤིིགོ་བཏེང་བ་དེ་དགོ་དང་བསྡུར་ན་གོཏེོར་

བཤིིགོ་བཏེང་བ་ཤིིན་ཏུ་མང་བས། ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེས་དེའིི་

ཚེབ་ད་ོཐུབ་མདེ་ཅསེ་གོསུངས་ཡོདོ། 

བ༽ རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཀྱིང་། བདོ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར།

གོང་ལྟར་བོད་ནང་ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་

སྣའི་ིམགིོ་སྔར་ཁྲི་ཁྲི་ཟངི་ཟངི་མཐོངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་ཙམ་ཞིགིོ་ལས། ང་ོམ་

ཞིིབ་ཚེགོས་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་

ན་དངོས་གོནས་ང་ཚེོར་གྱིོང་གུན་ཆེེན་པོ་ོཕེོགོ་ཡོོད། སྤྱོི་ཡོོངས་

ནས་རྒྱ་དང༌། བདོ་ཅསེ་ང་ཚེ་ོལ་ོརྒྱུས་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི། ང་རང་

ཚེོའིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་

ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཅསེ་ད་ེདུས་ནས་སྲིདི་བྱུས་འིད་ིགོཏེན་འིབབེས་གོནང་

ཡོདོ། ངསོ་ནས་རྩིདེ་མ་ོདང་སྦྲགོས་ནས་རྒྱ་མ་ིརྣམས་ཆུའི་ིནང་གོ་ི

འིབུ་སྲིནི་ཆུང་ཆུང་རགིོས་བཟའི་རྒྱུར་དགོའི་པོ་ོརདེ། ད་ེརགིོས་ཀྱི་ི
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ཐོོན་ཁུངས་བོད་ལ་མེད། རྒྱ་མི་རྣམས་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྡེད་ན་སྐྱིད་

ཀྱི་ིརདེ། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡཱ་རྩི་ེདང༌། དུང་དཀར། ཉེ་རགིོས་འིདྲེ་མནི་

སགོོས་འིབལེ་པོ་ོཡོདོ། ཁ་ོརང་ཚེ་ོརྒྱ་ནགོ་ལ་བསྡེད་ན་སྐྱདི་ཤིསོ་

རདེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ན་ིབདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི་གོསུངས་པོ་ལྟར་

བོད་ལ་ཚེགོ་ཤི་དང༌། རྩིམ་པོ་འིབེལ་པོ་ོཡོོད་པོས་དེ་དགོ་བཟས་

ཏེ་ེབསྡེད་ན་སྐྱདི་ཤིསོ་ཡོནི། 

སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ིསྐབས་སུ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་བདོ་ཡུལ་

ན་སྐྱདི་ཅསེ་གོསུངས་པོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀར་ཁེ་ཕེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ད་ལྟ་བོད་

ནང་རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུར་ཏེེ་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་

ལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་རྒྱ་མ་ིཚེ་ོགོདངོ་པོགོས་མཐུགོ་དྲེགོས་པོ་ལས། 

འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་ང་ོཚེ་ཁ་སྐྱངེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་

གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་གོང་འིཚེམ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་རྒྱལ་ཁ་

ཕྲན་བུ་ཐོོབ་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་དོན་གོནས་ཚུལ་ཐོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་

འིབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ལ་གོ་དུས་ཡོིན་ཡོང་ཕེམ་ཁ་འིཁྱེེར་ནས་དཀའི་

ངལ་མུ་མཐུད་འིཕྲད་དང་འིཕྲད་བཞིནི་པོ་རདེ། 

བདོ་རྒྱ་མ་ིབཟུང་བའི་ིརངི་ལ་བདོ་པོ་ཚེ་ོསྡུགོ་པོ་ོསྨོསོ་མདེ་ཁར། རྒྱ་

མ་ིཚེརོ་ཡོང་རྟགོ་པོར་རྫུན་བཤིད་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡོདོ། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོ་ལས་བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་
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པོ་ནི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་པོའིི་ཟ་སྟངས་འིགྲེོ་སྟངས་

དང༌། རྒྱ་མའིི་ིཟ་སྟངས་འིགྲེ་ོསྟངས་གོཉེསི་རྩི་བ་ནས་འིདྲེ་གོ་ིམདེ། 

ཐོ་དད་སོ་སོ་རང་ཁྱེིམ་རང་བདགོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ན་གོཉེིས་ཀར་

ཁ་ེཕེན་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་སྔནོ་ཆེད་རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་བྱུང་

ཞིསེ་འིཁནོ་འིཛིན་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དཔོརེ་ན་ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། རྒྱ་མིས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ང་ཚེོར་སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་བྱུང་བསམས་

ནས་རྒྱ་མིར་འིཁོན་འིཛིན་བཟུང་སྟེ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོ་

རྩི་བ་ཉེདི་ནས་དྲེན་གྱི་ིམདེ། ད་ེལྟར་བྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཐོོགོས་མདེ། ད་

ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། རྒྱ་མ་ིཚེསོ་ཀྱིང་སྔར་བྱེས་ལ་རྩིད་གོཅདོ་མདེ་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚེོས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཡོིན། ད་

ལྟ་ཕེན་ཆེད་ང་ཚེོའིི་ཐོོགོ་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེན་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སམེས་ཅན་སྤྱོ་ིམཐུན་

གྱི་ིལས་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་ང་ཚེ་ོས་ོསསོ་བསགོས་པོའི་ིལས་ལས་

བྱུང་བ་ཡོནི། ང་རང་ཚེ་ོམ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་བར་བདོ་རྒྱ་ཁྱེམི་

མཚེསེ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སམེས་གོནགོ་བྱེདེ་མ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོངོ་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ན་ིགོཉེིས་ཀའི་ིཁ་ེཕེན་ཡོནི།

མ༽ ཏེངེ་གོ་ིསྐད་ཆེ་དང་། བདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་ལམ།
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ད་ཕེན་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིགོངོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ 

ལའོི་ིལ་ོམཇུགོ་དང༌། ༡༩༧༩ ལའོི་ིལ་ོའིགོ་ོནས་བཟུང་ང་ཚེ་ོདང་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དབར་ཐོད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཞིིང༌། ཐོོགོ་མའིི་

བྲེལ་བ་འིགོ་ོཚུགོས་སྐབས་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་གོི་གོསུང་བཤིད་ནང༌། 

བོད་རང་བཙན་གོཙང་མ་ཞིེས་པོའིི་སྐད་ཆེ་འིདི་ཕེར་ཞིོགོ འིདི་

སྐོར་ང་ཚེོས་སྐད་ཆེ་བྱེེད་ཐོབས་མེད། དེ་མིན་གོནས་ཚུལ་གོང་

ཞིགིོ་ཡོནི་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོགོ་ོབསྡུར་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཡོདོ། 

རྩི་བ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་དང་རྒྱ་ཞིེས་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་པོ་གོཟུ་བོར་

གོནས་པོའི་ིཡོགིོ་ལམ་ཚེང་མའི་ིནང་གོསལ་པོ་ོཡོདོ། དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་ལའིང་བདོ་དང་རྒྱ་ཐོ་དད་ཡོནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིའིགོོ་

ནས་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིབགོ་ཆེགོས་དང་བཅས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོ་

དད་དུ་ཡོདོ། 

ད་ེལྟར་ཡོདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་དབང་བསྒྱུར་

བྱེས་ནས་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་བརྒལ་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་འིད་ིམསེ་

རྒྱལ་དང་ཁ་བྲལ་ཐོབས་མདེ་པོའི་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་ཞིསེ་མ་ཎ་ིབགྲེངས་

པོ་བཞིནི་བགྲེངས་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེན་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

མིན་པོ་ཞིིགོ་ལ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་བཟ་ོདགོོས་སྟབས། ཨུ་

ཚུགོས་བརྒྱབ་ན་ལས་བྱེ་ཐོབས་གོཏེན་ནས་མདེ། བདོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་

གོ་ིཆེ་ཤིས་བསྙིནོ་མདེ་ཅགིོ་ཡོནི་ན་ལ་ོཡུན་ད་ེཙམ་རངི་མུ་མཐུད་



408
ནས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཡོིན་ཞིེས་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་

དོན་མེད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ཐོ་དད་ཡོིན་

པོ་ལྟར། ངོས་ནས་ད་ཕེན་སྔ་རྗེེས་རིམ་པོར་བཤིད་ཡོོད། མཐོའི་

མ་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཐོབོ་ཐོང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

དང་མི་འིགྲེོ་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་བབ་འིསོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

ལ་ཡོདོ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་རང་དབང་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཐོགོ་

གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤིིགོ་སྔ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེགོོས་ཡོངོ་དགོསོ་པོ་

ད་ེལྟར་ཡོངོ་སྐབས་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅེ་

ན། རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོབདོ་ནང་ཡོངོ་སྟ་ེབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིའིཇགིོ་འིགྲེ་ོ

བ་དང་གོཅགིོ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་རྒུད་འིགྲེ་ོབ་དང་

གོཉེིས། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ཤིིང་ནགོས་རྣམས་གོཅོད་འིབྲེགོ་

བྱེདེ་པོ་དང་གོསུམ། ས་གོཏེརེ་ཁགོ་སྔོགོ་འིདནོ་བྱེདེ་པོ་དང་བཞི་ི

བཅས་ཡོནི། 

ས་གོཏེེར་བཏེོན་པོ་དེ་དགོ་གོི་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་བོད་པོ་ཚེོས་

ཤིེས་ཀྱིི་མེད་པོས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མིས་རྐུ་མ་ཧིམ་ཆེེན་ལྟ་

བུ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མི་གོཏེེར་ལས་པོ་ཡོོང་ནས་ས་གོཏེེར་བོད་པོས་མ་

ཤིསེ་པོར་བཏེནོ་ནས་བདོ་ལུང་པོའི་ིཔོགོས་པོ་བཤུས་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་ལ་

འིཁྱེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེན་ིརྐུན་མའི་ིབྱེདེ་སྟངས་རང་རདེ། དངསོ་
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གོནས་བྱེས་ན་བོད་པོས་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདི་ལ་

ཐོནོ་ཁུངས་འིད་ིཡོདོ། གོཏེརེ་ཁ་འིད་ིཡོདོ་ཅསེ་བཤིད་ནས། བདོ་

པོ་ཚེ་ོལའིང་རིན་གོོང་དངུལ་ཕྲན་བུ་སྤྲོད་དེ་བོད་པོ་ཚེ་ོལའིང་ལྟ་

རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེ་ོལའིང་གོཏེརེ་དངསོ་ད་ེདགོ་

ནས་ཁེ་ཕེན་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་བྱེེད་སྟངས་སྡུགོ་པོ་ལ་

དཔོགོས་པོའི་ིཕྲན་བུ་བཟང་བ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་ཁངོ་ཚེསོ་ད་ེལས་ལྡགོོ་སྟ་ེགོཏེརེ་ཁ་ཕྲན་བུ་གོལ་གོནད་

ཆེ་ེབ་ཡོདོ་ས་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། དའེི་ིསར་བདོ་པོ་གོཅགིོ་ཀྱིང་གོཏེངོ་གོ་ི

མེད། དཔོེར་ན། རླངས་འིཁོར་ཁ་ལོ་པོ་ཚུན་ཆེད་ས་མཚེམས་

ནས་བརྗེེ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཇགོ་པོ་རྒྱགོ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་

མངོན་གོསལ་དོད་པོ་ོཡོོད། དེ་ནི་རྐུན་མའིི་བྱེེད་སྟངས་རང་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ཁོགོ་པོ་བསྔོགོས་ཏེེ་

ས་གོཏེེར་བཏེོན། ཕྱོིའིི་ཤིིང་ནགོས་བཅད་ཏེེ་པོགོས་པོ་བཤུས་

ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་མཐོངོ་ཆུང་འིད་ིཙམ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོས། 

གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་གོི་འིགོོ་ནས་བོད་མི་རིགོས་འིཇིགོ་འིགྲེ་ོབ་

དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་

ཚེདོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་ཛ་དྲེགོ་

གོ་ིདགོསོ་མཁ་ོཆེ་ེཤིསོ་ན།ི བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརིགོས་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་

གོཞུང་འིཚེ་ོགོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བདེན་དནོ་ང་ཚེསོ་རམི་
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པོས་རྩིདོ་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ། 

ཙ༽ མ་ིརིགོས་རྩི་བརླགོ་དང་། རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་

དམས།

མཐོའི་མའིི་བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་གོོང་ལ་ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་རྩི་

བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཉེནེ་ཁ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོར་བརྟནེ། ད་ལྟའི་ི

དུས་ཚེོད་འིདི་ངོས་ནས་ཛ་དྲེགོ་ཅིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་ཁྲིམིས་དང་མཐུན་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་གོང་ཡོང་མདེ་

པོར་རང་སྣང་གོང་དྲེན་གྱིིས་བོད་མི་གླི་ོབུར་དུ་འིཛིན་བཟུང་བྱེེད་

པོ་དང༌། འིཛིན་བཟུང་བྱེས་ཕྱོིན་ཉེེས་རྡུང་དྲེགོ་པོོ་བཏེང་སྟེ་ནད་

གོཅོང་བཟ་ོབ། མདརོ་ན་ལུས་ཀྱི་ིཟུངས་ཁྲིགོ་བཙགོས་པོ་བཅས་

ཀྱི་ིཐུབ་ཚེདོ་ཚེད་མདེ་གོཏེངོ་བ་ད་ེདངསོ་གོནས་འིཛམ་གླིངི་རྒྱལ་

སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོོབ་ཐོང་དང་འིགོལ་བའིི་བྱེ་བ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ཁོ་པོ་ཚེོས་ནང་ཁུལ་ལའིང་གོསང་བ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ དཔོེར་ན་ནམ་ཕྱོེད་མཚེན་དགུང་ལ་རྒྱ་མིའིི་ཉེེན་རྟོགོ་པོ་

གླིོ་བུར་བོད་མིའིི་ཁྱེིམ་ཚེང་ནང་འིཛུལ་ནས་དེའིི་ནང་གོི་མི་ཞིིགོ་

འིཛིན་བཟུང་བྱེས་ཏེེ་ད་དུང་ནང་མི་ཚེོར་ཁྱེེད་རང་ཚེོའིི་མི་འིཛིན་

བྱེས་སོང་ཞིེས་གོཞིན་ལ་བཤིད་མི་ཆེོགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

འིདུགོ ད་ེལྟར་བརྗེདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ལས་ཀ་ཚེང་མ་རྐུ་རྫུན་གྱི་ི
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ལས་ཀ་ཤི་སྟགོ་བྱེས་སྟབས། ཁ་ོཔོ་ཚེ་ོང་ོཚེ་དགོོས་པོའིི་མི་བདེ་

བ་ཞིིགོ་ཡོདོ་པོར་བརྟནེ། མ་ིའིཛནི་བཟུང་བྱེས་པོ་ནང་མ་ིཚེོར་ཕྱོ་ི

ལ་བཤིད་མི་ཆེོགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ནི་ཧི་ཅང་བཙན་ཤིེད་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་

རེད། དེ་ནི་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་བརྡོལ་བཤིིགོ་

བཏེང་བ་སྨོོས་ཅི། ཁོ་རང་ཚེོ་ནང་ཁུལ་ལའིང་ལྐོོགོ་ཏུ་གོསང་

བ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། མི་གོཞིན་ལ་བརྗེོད་མི་ནུས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡོདོ་པོ་ད་ེརིགོས་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་ཡོནི་པོས་ངེས་པོར་དུ་

མཚེམས་འིཇོགོ་ཡོངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོཉེསི་པོ། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་མདེ་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའིཆེར་གོཞི་ིལྡན་

པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་མིན་ད་ལྟ་བརྗེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

བརླགོ་དང༌། རམི་པོས་རྩི་འིཐོརོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེེན་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་

ཡོདོ། ང་ཚེསོ་དངསོ་གོནས་བཤིད་ན། འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་དངེ་སང་

རྒྱ་ནགོ་གོི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོཉེིས་བསྡུར་

ན་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ཕེལ་ཆེ་ེབས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོསི་ཉེནི་རའེི་ི

ཁ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་འིཚེ་ོབའིི་ནང་མིའིི་སྙིིང་སྟོབས་འིཕེེལ་ཞིིང༌། 

སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོར་ངོས་

འིཛིན་བྱེེད་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་གོི་རིགོ་གོཞུང་དེ་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་

ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་མཁན་མདེ། དནོ་དམ་དུ་ང་ཚེའོི་ི
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བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་འིཛམ་གླིིང་ནང་འིགྲེོ་དོན་ཆེེ་བ་ཆེགོས་

ཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིརགིོ་གོཞུང་ཁྱེབ་བདལ་ཆེ་ེབ་ཁ་ཟས་ཙམ་དང༌། 

དེ་མིན་ངོ་མཚེར་དུ་བརྩིི་བའིི་ལགོ་རྩིལ་རིགོ་གོཞུང་རྙོིང་པོ་ཁགོ་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། དསེ་མའིི་ིསམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེསྦྱོནི་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིང་ཚེའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིརགིོ་

གོཞུང་འིདིས་མིའི་ིསམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེསྦྱོནི་གྱི་ིཡོདོ། མ་ིཐོ་མལ་པོ་

ཉེམ་ཐོགོ་སྐྱབས་བཅོལ་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོང༌། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། 

རིགོ་གོཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་སློེབས་ཏེེ་ཀུན་སྤྱོོད་

གོཙང་མ་ཆེགོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡོདོ། དསེ་ན་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་འིད་ིང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཕེན་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ི

ལའིང་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོསི་རྒྱ་ནགོ་མ་ི

མང་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་གོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་དམ་བསྒྲིགོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

གོ་ིའིགོོ་ཏུའིང༌། དཔོརེ་ན། པོ་ེཅངི་དང༌། ཧྲང་ཧིད། ཧིང་ཀྲེའི།ོ དྲེནི་

དུ་སོགོས་ས་ཁུལ་མང་པོོར་སྔར་ནས་ནང་པོ་ཡོིན་པོའིི་རྒྱ་མི་དེ་

འིདྲེ་འིདུགོ་ལ། ལྷགོ་པོར་དངེ་སང་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མའོི་ིདགོ་ེརྒན་ནང་

སྤྱོིར་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཡོང་སྒོོས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ད་ོ

སྣང་བྱེེད་མཁན་དེང་སང་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་གོིས་

གོསང་བའི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེཆེར་
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ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིནང་ཆེསོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་

སྐད་ཡོིགོ་ལ་བསྒྱུར་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བརྒྱུད་ནས་

ལགོ་སནོ་ཡོངོ་ཐོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཚེསོ་ཀྱིང་

རྒྱ་ནགོ་ནང་འིཁྱེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཆེསོ་བྱེདེ་མ་ི

ཆེོགོ་ཟེར་ནས་འིཛེམས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་

འིགོོ་ཏུའིང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ལ། 

འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིནས་ན་ིད་ེབས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་འིད་ིཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྲུང་སྐྱབོ་

བྱེདེ་ཐུབ་ན་བདོ་པོར་ཕེན་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེརོ་

ཡོང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལྟར་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོའིི་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་འིདི་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་འིགོན་ང་ཚེ་ོབོད་པོར་ཡོོད་པོར་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། དངོས་གོནས་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོར་ཡོང་

འིགོན་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། མདརོ་ན། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

རྩི་བརླགོ་འིགྲེ་ོབའི་ིདུས་འིདརི་ང་ཚེསོ་ད་ེདགོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོོད། 

ཚེ༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། འིསོ་འིཚེམས་ཀྱི་ིསྲིདི་

བྱུས། 
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གོསུམ་པོ། བོད་ཀྱིི་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་གོོང་

དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་བསྔོགོ ཕྱོི་ནས་པོགོས་

པོ་བཤུ་གོི་ཡོོད། དེ་ཡོར་འིཆེར་གོཞིི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མེད་པོར་གོང་

ས་གོང་ནས་ཕེགོ་པོས་བསྔགོོས་པོ་བཞིནི་བཟསོ་པོའི་ིབྱེདེ་སྟངས་

འིདིས་ནམ་ཞིིགོ་བོད་ཀྱིི་གོནམ་གོཤིིས་དང་འིབྱུང་བའིི་གོནས་

སྟངས་ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ན། ཧིི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་རྒྱ་གོར་གྱིིས་

མཚེནོ་པོའི་ིཡུལ་ཁགོ་མང་པོའོི་ིའིབྱུང་བའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་འིགྱུར་

བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་པོ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཚེན་རགིོ་མཁན་ད་ེརགིོས་

ནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་ཀྱི་ིགོནམ་གོཤིསི་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་ཧི་ིམ་

ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིལ་ོརའེི་ིདུས་བཞིའིི་ིགོནམ་གོཤིསི་ཀྱི་ིའིགྱུར་བར་

འིབྲལེ་བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

བདོ་ས་མཐོའོི་ིདབུས་སུ་གོནས་པོ་དའེི་ིལྷ་ོབྱེང་གོཉེསི་ས་ཆེ་དམའི་

བས་རླུང་གོི་འིགྲེ་ོཕྱོོགོས་ཐོད་དེ་ནས་ཆེ་བགོོས་བྱེས་ཏེེ་འིགྲེ་ོབའིི་

སྐོར་རྣམ་ཀུན་འིགྲེེལ་བརྗེོད་བྱེེད་སྟངས་ཤིིགོ་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་

དའེི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་ས་མཐོའོི་ིགོནམ་གོཤིསི་ལ་གོལ་སྲིདི་འིགྱུར་བ་

ཕྱོནི་ན། བདོ་ཀྱི་ིགོཡོས་གོཡོནོ་དུ་གོནས་པོའི་ིཁརོ་ཡུགོ་ས་ཁུལ་

ཁགོ་གོི་གོནམ་གོཤིིས་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེས་

མ་ཚེད་ལྷ་སའི་ིགོཙང་པོསོ་མཚེནོ་པོའི་ིརྨ་ཆུ་དང་འིབྲ་ིཆུ་སགོོས་

ཆུ་བ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་ཤིར་ལ་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཝེ་ིཏེ་ིནམ། ལྷ་ོལ་རྒྱ་གོར་
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དང༌། ནུབ་ལ་པོ་ཀི་སི་ཐོན་སོགོས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ནང་

རྒྱུགོ་གོ་ིཡོདོ་པོས། གོལ་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིད་ལྟའི་ིརྒྱུན་ལྡན་རང་བཞིནི་གྱི་ི

གོནམ་གོཤིསི་ལ་གླི་ོབུར་དུ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོནི་ན། ཡུལ་

དེ་དགོ་གོི་ཆུ་མང་པོོའི་ིཆུ་རྩི་སྐམ་སྟེ་ཆུས་མ་འིདང་བ་སོགོས་ཀྱིི་

དཀའི་ངལ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱིི་

ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེབདོ་པོའི་ིཁེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་

གོར་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ཐོེ་བའིི་ས་ཁུལ་མང་པོོའི་ིརང་བྱུང་ཁོར་ཡུགོ་

ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། གོོང་གོསལ་དོན་ཚེན་དེ་

དགོ་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དུ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེདགོ་སྐརོ་ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ི

ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིཁ་ེཕེན་མ་ཡོནི་པོར་རྒྱ་མའིི་ིཁ་ེཕེན་ཡོང་

ཆེགོས་ཡོོད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་རྒྱ་མི་ཚེ་ོགོདོང་མཛེས་

པོ་ོམདེ་ཀྱིང་མཛསེ་པོ་ོཞིགིོ་བཅསོ་ཏེ་ེབསྟན་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་

ཅེས་བརྗེོད་སྐབས་སྟོབས་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་པོ་དང༌། སྲིིད་བྱུས་ཡོགོ་

པོ་ོཡོོད་ཅེས་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་འིདིར་

བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་སྲིིད་བྱུས་གོང་འིཚེམ་

རན་པོ་ོཞིིགོ་རྙོེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་རྒྱ་མི་ཚེོར་ཡོང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད། 

འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམངི་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ།

བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་རྒྱ་མ་ིཚེརོ་ཐོབས་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་རྙོདེ་
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པོ་དང༌། བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་ལྷངི་འིཇགོས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ཧིངོ་

ཀོང་གོི་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ཞིི་བདེ་སློེབས་ཐུབ་རྒྱུ་

དང༌། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ལརོ་ཧིངོ་ཀརོ་རྒྱ་ནགོ་དང་

ཟླ་བསྒྲིལི་གོཏེངོ་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་མདེ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེབཞིནི་

རམི་པོ་ཐོའི་ེཝེན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་ནང་དང་ཟླ་བསྒྲིལི་

གོཏེངོ་རྒྱུའིམ། ད་ེམནི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོད་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཐོབེས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེལྟར་མ་བྱེས་ཕྱོནི་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་

དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་འིཕྲད་རྒྱུ་རདེ། དཔོརེ་ན། ད་ལྟ་ཧིངོ་ཀངོ་དང་

ཐོའི་ེཝེན་གྱི་ིམ་ིཚེསོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཡོགིོ་ཆེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོགོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་བཞིགོ་ཀྱིང་དརེ་ཆེ་གོནས་ཀྱི་ིམ་རདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་

དང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དབར་གྲེསོ་མཐུན་དནོ་ཚེན་བཅུ་བདུན་ཟརེ་བ་

ཞིགིོ་བཞིགོ་ཡོདོ་པོ་དརེ་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིསེ་ད་ེདགོ་

དཔོ་ེབླངས་ས་བྱེས་ནས་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་རདེ། 

ཐོགོོ་མར་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོད་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཉེན་ཤིསེ་གོ་ོ

ཤིསེ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ེས་དང་གུ་ཡོངས་ས་ནས་

བཏེང་བའིི་ཐོབས་ལམ་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་རྙོེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཧིོང་

ཀངོ་དང་ཐོའི་ེཝེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ཆེད་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེནེ་

པོ་ོཡོདོ་ལ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་ཐོོགོ་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་

ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ཁངོ་ཚེསོ་དའེི་ིཐོགོོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་
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གོི་མི་འིདུགོ དེ་ནི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་

དྲེགོས་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉེསི་ནས་ཞིདེ་སྣང་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཛ༽ བདོ་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། རྒྱ་བདོ་ཐོ་དད།

ངའིི་ངོས་ནས་བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་བསམ་

པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྐད་ཆེ་བཤིད་པོ་ཡོིན། ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོི་སྐད་ཆེ་བཤིད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་

ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་བོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་འིཚེོང་གོི་

འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་མཁན་བྱུང༌། ངོས་ནས་བོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་བཙོང་

པོ་གོང་ཡོང་མིན། ངོས་ནས་སྔ་རྗེེས་བཤིད་པོའིི་སྐད་ཆེའིི་ནང་

བོད་འིདི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་རེད་ཅེས་ནམ་ཡོང་བཤིད་མེད། མ་

འིངོས་པོར་ཡོང་བོད་འིདི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་རེད་ཅེས་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ཏེེ་བརྗེོད་ཐུབ་བམ། ངོས་རང་མི་གོཅིགོ་གོི་ཁ་ནས་བཤིད་

ནའིང་ལ་ོརྒྱུས་དང་རྒྱལ་རབས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་འིགྲེ་ོཐོབས་མདེ། 

ལ་ོརྒྱུས་ན་ིལ་ོརྒྱུས་རང་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཞིསེ་པོ་འིད་ིབྱུང་ཟནི་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་དེ་སུས་ཀྱིང་མེད་པོ་བཟོ་མི་ཐུབ། 

དཔོརེ་ན། ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱིསི་ད་ེསྔའི་ིཨུ་རུ་སུའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་དང༌། འིཛམ་གླིིང་དམགོ་ཆེེན་གོཉེིས་པོ་ལ་སོགོས་པོའིི་

ཨུ་རུ་སུ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་འིཁྱེོགོ་
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བཤིད་བྱེས་ཏེེ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་ཡོོད་

ཀྱིང་ད་ཆེ་ཕེམ་ཉེེས་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་དབང་

ཆེ་འིཛིན་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་རྒྱུས་དེ་དགོ་

ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་འིདོད་ཡོོད་ཀྱིང་གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོས། 

ངསོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་ད་ེབསྒྱུར་བཅསོ་ཇ་ིལྟར་འིགྲེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་

དམ། དེས་ངོས་རང་རྫུན་པོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་ལས་ལ་ོརྒྱུས་

ལ་བསྒྱུར་བཅོས་འིགྲེ་ོམི་ཐུབ། བོད་དང་རྒྱ་ཐོ་དད་ས་ོས་ོཡོིན་པོ་

ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་གོསལ་པོ་ོཡོོད་པོ་བཞིནི་ངསོ་ནས་ཀྱིང་བོད་དང་རྒྱ་

ཐོ་དད་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ལས། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་རདེ་ཅསེ་

བརྗེོད་ཐུབ་ཐོབས་མེད། གོལ་ཏེེ་བརྗེོད་ཀྱིང་དེས་རྒྱ་མིར་ཕེན་མི་

ཐུབ་པོར་ང་རང་རྫུན་པོ་བཟ་ོཐུབ་ཙམ་ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། རྒྱ་མསི་

ང་ལ་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་

ཀྱིང་ད་ེངས་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ། 

བདོ་དང་རྒྱ་ཐོ་དད་ས་ོས་ོརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོཐུན་མངོ་གོ་ིམསོ་

པོ་མཉེམ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ད་ེན་ིབདོ་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོར། འིཇིགོ་རྟེན་མཐུན་

འིཇུགོ་གོ་ིབགོ་མ་བསུ་ལནེ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས། ང་རང་

ཚེ་ོམཉེམ་དུ་བསྡེད་ན་མཉེམ་ཟ་མཉེམ་འིཐུང་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་པོའི་ིངསོ་

ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཁེ་ཕེན་སྤྲོོད་དགོོས་པོ་སྤྲོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་
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ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཚུར་མཐོངོ་དང་རྩི་ིའིཇགོོ་ཆེ་ཚེང་ཞིགིོ་བྱེས་ན། ང་

ཚེ་ོམཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་ེལྟ་ོགོསོ་ཁྱེམི་ཚེང་གོཅགིོ་ནང་བཞིནི་

བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཆེགོས་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་མ་ིཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ངསོ་ཀྱིི་གྲེསོ་འིཆེར་

འིད་ིཕྲན་བུ་རནི་ཐོང་ཆུང་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ཝེ༽ རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་སྨོན་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབྱེདེ་བབ།

ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་ཆེདེ་བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་

དུ་ད་ལྟ་བར་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ལརོ་ཞི་ིབའི་ིགྲེསོ་

གོཞིི་དོན་ཚེན་ལྔ་དང༌། དེ་རྗེེས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཡོོ་རོབ་ཀྱིི་

འིཐུས་མིའིི་གྲེོས་ཚེོགོས་སར་གྲེོས་གོཞིི་བཏེོན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་

ཕྲན་བུ་གུ་བཤིངས་བྱེས་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་ཁ་ཤིས་ལ་བསམ་

ཚུལ་བྱུང་ཡོདོ། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ན་ིའིད་ིཡོནི། གོང་ལྟར་ད་ལྟ་

ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིལས་སྐྱབོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

བོད་པོ་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིངར་ཤི་ཕྲན་བུ་ཞིི་འིཇགོས་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། 

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ཏུའིང་རྒྱ་ནགོ་ལ་མཐོངོ་ཚུལ་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། 

ད་ེམཚེམས་ནས་རྒྱ་མ་ིཚེ་ོཡོང་ང་ཚེརོ་འིཚེགིོ་ཟ་དགོོས་འིདྲེགོོ་བྱེདེ་

མ་ིདགོསོ་པོ་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོཡོང་སམེས་ནང་འུ་ཐུགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་འིདི་ཕྲན་བུ་ལྷིང་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུར་དེ་སྐབས་རིམ་
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པོས་སྐད་ཆེ་བཤིད་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ། 

མད་ོདོན་སྙིིང་པོ་ོབོད་པོར་ཁེ་ཕེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མི་ཚེོར་

ཡོང་གོང་འིཚེམ་གྱིི་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོོད་པོའིི་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ལམ་

ཞིགིོ་རྙོདེ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིད་ཕེན་ང་ཚེསོ་འིབད་བརྩིནོ་

བྱེས་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློའི་ིའིཆེར་གོཞིི་གོ་ོ

རམི་སྒྲིགིོ་སྟངས་རྣམས་ཡོནི། ད་ཕེན་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བརྡོ་ལན་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་མ་བྱུང༌། དེ་ལས་ལྡོགོ་སྟེ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་གོི་གྲེོས་གོཞིི་འིདིར་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ོཆེེས་གུ་བཤིངས་བྱེས་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

ལ། དངསོ་གོནས་ངསོ་ནས་ཀྱིང་གུ་བཤིངས་བྱེས་ཡོདོ། 

ཡོནི་ནའིང་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ེན་ིརང་བཙན་དང༌། ཕྱོདེ་རང་བཙན་

དང༌། རྣམ་པོ་འིགྱུར་བའིི་རང་བཙན་བཅས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་རེད་

ཅསེ་ཚུར་བསྙིནོ་འིཛུགོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིཁ་ོརང་ཚེརོ་གོནངོ་

ཡོོད་པོ་དེས་མ་བཞིགོ་པོར་བརྟེན་ངིས་ཀྱིི་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་

གྲེོས་གོཞིིར་མིང་འིདྲེ་མིན་བཏེགོས་ནས་ཁགོ་འིདོགོས་བྱེེད་ས་

བཟསོ་ཏེ་ེབརྡོ་ལན་བྱེ་རྒྱུར་ཉེནི་འིགྱིངས་ཞིགོ་འིཕུལ་བྱེས་ཏེ་ེད་བར་

བསྡེད་པོ་རདེ། ད་བར་ང་ཚེསོ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་འིདའིི་ིཐོད་བདོ་མ་ི

ནང་ཁུལ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརལོ་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེེས་ལ་ོབཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིང་བཟོད་བསྲིན་ཆེེས་
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པོོས་མེས་འིཚེིགོས་མེར་གོཏུགོས་ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་

གོནང་བར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡོང་ཐོོན་མེད་པོ་དང༌། ཕེར་ཕྱོོགོས་

རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ད་དུང་རྐང་བརྐྱེང་ལགོ་བརྐྱེང་མུ་མཐུད་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་པོས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་གུ་བཤིངས་ཇ་ིཙམ་གོནང་ཡོང་

ཕེན་ཐོགོོས་མ་ིའིདུགོ བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་རྐང་བརྐྱེང་ལགོ་བརྐྱེང་མུ་

མཐུད་བྱེེད་དུ་བཅུགོ་ན། དེས་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་བོད་པོར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་རགིོས་ཁ་ཤིས་ཕྲན་བུ་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུའི་ི

ཉེནེ་ཁ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁན་འིདུགོ་ལ། སྐབས་ར་ེདངསོ་གོནས་

ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

དརེ་བརྟནེ་སློད་ཕྱོནི་ང་ཚེ་ོགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་འིགྲེ་ོ

དང་མ་ིའིགྲེ་ོརྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་ཕྱོོགོས་ལ་རགོ་ལས་ཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་

ནས་བསམ་བླ་ོཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་ཙམ་ཞིགིོ་བཏེང་ནས་གུ་བཤིངས་

བྱེས་ན། ངའིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གུ་བཤིངས་ཀྱིི་བསམ་བློ་

བཏེང་སྟ་ེསྒོ་ོགོང་ས་ནས་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ལ། ད་དུང་ཡོང་

མུ་མཐུད་ད་ེམཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་ཡོདོ། གོལ་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ི

ངོས་ནས་བསམ་ཤིེས་མེད་པོར་མུ་མཐུད་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིི་

ངན་ཤིེད་བྱེེད་སྟངས་དེ་གོའིི་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ན། དོན་དགོ་སོན་རུང་མ་

སོན་རུང་བསམ་བློ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ངོས་ནས་

བོད་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ལས་སྐྱོབ་པོའིི་དགོོས་མཁོའི་ིའིགོོ་ནས་གུ་



422
བཤིངས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ཡོདོ། ཅ་ིསྟ་ེངསེ་མདེ་ད་ལྟའི་ིཛ་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ལས་སྐྱབོ་པོའི་ིདགོསོ་མཁའོི་ིཐོད་ནུས་པོ་ཐོནོ་པོའི་ིཕེན་

ཐོགོོས་ཤིགིོ་མ་བྱུང་ན། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིང་ཚེའོི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ི

ཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཤིངི༌། ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་

འིགྱུར་འིགྲེསོ་ལ་བསྟུན་གྱིནི་བྱེ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ད་ལྟ་

ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེ་རྒྱུ་མནི། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིམ་འིངོས་

པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཏེང་ཡོོད་

པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིཆེར་གོཞིི་གོོ་རིམ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྒྲིིགོ་ཡོོད་

པོ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤིད་ན་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན། ངོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་

མང་དྲེགོས་མ་སངོ་ངམ། སྐད་ཆེ་མཇུགོ་བཤིད་དུས་མགོ་ོརྣམས་

བརྗེདེ་མ་སངོ་ངམ། གོངོ་གོསལ་རྣམས་ཁྱེདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་

ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ལ་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་རང་

ཉེིད་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོ་ོགྲེོགོས་མ་ོནང་ཁུལ་ང་ོཤིེས་པོ་ཁགོ་ལ་ཕྲན་བུ་

ཁྱེབ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཞི༽ སྙིངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས། འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་

དགོསོ།

འིདརི་རྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་ད་ེགྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་

པོ་ོབལྟས། སྒྲིགིོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོཁུར་ནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེ



423
མནི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཡོདོ་ན་ད་ེལ་དཀའི་ངལ་

གོང་ཡོང་མེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་འིཕྲལ་སེལ་ཛ་དྲེགོ་གོིས་བཙུགོས་

པོའི་ིསྦརི་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་འིགྲེ་ོམཁན་ཡོདོ་ན་བར་ལམ་སློབོ་གྲྭ་དརེ་

དཀའི་རྙོགོོ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་ད་ེན་ིདནོ་མདེ་སྤྲོ་ོཐུང་དང༌། དགོོས་པོ་

རྣམ་རྟགོོ་བྱེས་ནས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཕྲན་བུ་ཞུས་པོ་རདེ། ད་ེརྗེསེ་སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་གོསར་པོ་བཟསོ་ཏེ་ེསྒྲིགིོ་ལམ་ཕྲན་བུ་དམ་དུ་བཏེང་ནས་

ད་ལྟ་ལྷིང་འིཇགོས་ཡོོད་པོས། ཁྱེེད་རང་ཚེོས་ཀྱིང་སྒྲིིགོ་ལམ་

ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱེེར་དགོོས། འིདིར་ཡོོང་བའིི་དགོོས་དོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་

རྒྱུ་ཡོནི་པོས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་དང༌། རྣམ་ཀུན་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་

དགོསོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོགོནས་རྣམས་བསྐརོ་ཏེ་ེལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོ

སམེས་སྐྱདི་པོའོི་ིངང་བླ་ོབད་ེབགོ་ཕེབེས་བྱེས་ཏེ་ེལོགོ་ཆེོགོ

ད་ལྟ་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ནང་བཞིནི་ང་ཚེ་ོབདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་གོང་ནས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་ཡོང་ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་འིདི་སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་

ཚེོའིི་སྐབས་ནས་བཟུང་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རླབས་ཆེེན་ཡོོད་

པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེདུས་ད་ལྟ་བར་གོནས་ཡོདོ། སློད་ཕྱོནི་

མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ང་རང་ཚེ་ོའིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིརགིོས་འིདྲེ་འིདྲེའི་ི

ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་གོནས་ཐུབ་པོ་ཡོོང་ཆེེད་ད་ལྟ་

བར་དུ་ཚེང་མས་དངོས་གོནས་འིཐུས་མ་ཤིོར་བ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་

ཡོོད་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་ཧུར་སྐྱེད་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས། 
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བློ་བདེ་པོོ་བྱེོས། ངའིི་ཐོད་ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོསེམས་ཁྲིལ་རྩི་བ་ནས་

བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། ངསོ་རང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་མདེ་ལ། གོཟུགོས་

པོ་ོཡོང་བད་ེཐོང་ཡོདོ། རྒས་པོ་ོཆེགོས་ནས་ལ་ོགོང་འིཚེམ་སྡེདོ་རངི་

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླརོ་གོཡོ་ོབ་གོཏེན་ནས་མདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོ

གྱིསི། ལ་ོཁ་ཤིས་ནས་བདོ་ལ་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛམོས་ཡོོང་

བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ།

ལ་དྭགོས་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོ་ོཚེོ། ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་སོང་

ངམ། དེ་རིང་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བཤིད་པོ་འིདི་དགོ་

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོརང་གོི་ཡུལ་དུ་སློེབས་སྐབས་ཡུལ་མི་ང་ོཤིེས་ཚེོར་

དངེ་སྐབས་ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིབའོི་ིབྱེང་ཕྱོགོོས་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་ཁ་

བ་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ཞིེས་པོ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་

ཀྱི་ིའིདུལ་ཞིངི་ད་ེརྒྱ་ནགོ་པོསོ་ཟནི་ཏེ་ེགོཏེརོ་བཤིིགོ་དང༌། ཉེམས་

ཆེགོ་གོང་འིདྲེ་ཕྱོནི་པོ་རྣམས་འིགྲེལེ་བཤིད་ཡོགོ་པོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ། 

བདོ་མ་ིམང་འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་ཆེདེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚེང་མས་

སྙིིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་འིདུགོ་ལ། ད་དུང་

ཡོང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཁངོ་ཚེསོ་བདནེ་མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་པོའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་དགོསོ། ད་ཕེན་ཧི་ིམ་ལ་ཡོའི་ི

ར་ིརྒྱུད་མ་ིམང་གོསི་མཚེནོ་པོའི་ིརྒྱ་གོར་མ་ིམང་དང༌། འིཛམ་གླིངི་



425
གོི་ཕྱོོགོས་གོང་སའིི་དྲེང་བདེན་ལ་དགོའི་བའིི་མི་མང་ཚེོས་བོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་ཤིསེ་ན་མ་གོཏེགོོས། ཤིསེ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཤི་ཚེ་

ཞིགིོ་རང་བཞིནི་དུ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་དུང་ཡོང་ད་ེལྟར་ཡོངོ་

ཐོབས་ལ་ཚེང་མས་ཤུགོས་སྣནོ་བརྒྱབ་སྟ་ེརང་རང་སྐབས་སུ་གོང་

བབས་ཀྱི་ིཞིལ་འིདབེས་ཆེ་ེགོཞིགོོས་ཆུང་གོཞིགོོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། བཀྲེ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༨ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བ་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་གོཅགིོ་ལ་ཁགོ་གོཅགིོ་ལ་སྩལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་དང་། བཙན་དབང་ལམ་

ལུགོས།

ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོད་ེརངི་

འིདརི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོཡོནི་པོ་དང༌། ངསོ་

རང་ན་ིབདོ་མ་ིམང་གོ་ིགོཏེམ་བརྗེདོ་པོ་རང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་

ཞིསེ་རྒྱུན་དུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་གོཞིི་བཟུང་ནས་ངོས་ནས་འིདིར་སྐད་

ཆེ་ཤིོད་པོ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོངོ་

ཐོོགོ་སྡེོད་ས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྐད་

ཆེ་ཤིོད་ཡོགོ་ཉེེས་ཙམ་ལ་ཡོང་རང་དབང་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་

བསྟུན་དགོོས་པོ་དང༌། ཞིེད་སྣང་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་ཟེར་བ་འིདི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་
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མདེ་པོའི་ིམའིི་ིཁྱེད་ཆེསོ་དང༌། ཐོབོ་ཐོང་ཞིིགོ་རདེ།

ལྷགོ་པོར་མི་ལ་བཟང་ངན་དང༌། ལེགོས་དང་ཉེེས། འིཕྲལ་དང་

ཕུགོས་བཅས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རང་

བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོད་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་

བདེ་སྤྱོོད་བྱེདེ་ས་མདེ་ན་གོཞི་ིརྩིའི་ིམའིི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་བྲལ་བའིམ། 

ཐོབོ་ཐོང་འིཕྲགོོ་པོ་རདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རངི་

ལུགོས་ཟརེ་ཡོང་རུང༌། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཟརེ་ཡོང་རུང༌། ལྟ་

བ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཉེམ་ཐོགོ་མི་མང་གོི་ཁེ་ཕེན་གོཙ་ོབོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

དང༌། མ་ིཚེང་མ་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོངོ་བ་བྱེ་

རྒྱུ། མ་ིམང་སྤྱོའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེརགིོས་

མངི་ཚེགིོ་བཟང་མདགོོ་ཁ་པོ་ོདང༌། ཡོནི་མདགོོ་ཁ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་ན་

ཡོང༌། ལགོ་ལནེ་དངསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་བཙན་དབང་ཤུགོས་ཆེ་ེདྲེགོས་

པོ་ཡོནི་སྟབས། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་གུང་བྲན་རངི་

ལུགོས་ཟེར་བ་དེ་བཙན་དབང་ལམ་ལུགོས་ཤིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ཁྱེེད་རང་ཚེ་ོསྡེོད་ས་བོད་ནང་ས་ོསོའི་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

བཙན་དབང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་གོནས་ཡོོད་སྟབས། མཐོར་

གོཏུགོས་ན་སོ་སོའི་ིསྲིོགོ་ཀྱིང་སོ་སོར་རང་དབང་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། དཔོེར་ན། རྒྱ་མིས་ང་ཚེོར་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙོིང་
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པོ་ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། ཆེསེ་ཀློ་ཀློའོི་ིཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་འིགོོ་

ཚེ་ེགོཡོགོོ་ཚེའོི་ིསྲིགོོ་ལ་རང་དབང་ཡོདོ་མདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། སྤྱོ་ི

ཚེོགོས་རྙོིང་པོ་རྩི་བ་རྗེེས་ལུས་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོ་དངོས་

འིབྲེལ་ཡོིན་ནའིང༌། དེ་དུས་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་མཁན་བོད་པོ་

ནང་ཁུལ་རདེ། བཅངིས་བཀྲེལོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་སྙིན་པོ་ོད་ེབཏེགོས་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་བདོ་མ་ིཡོངོས་རྫོགོོས་རྒྱ་མའིི་ིཚེ་ེགོཡོགོོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ད་ཕེན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་གོི་རིང་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་མི་ཚེོར་ཤི་ཚེ་

ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དགོོས་སར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད། ལས་

ཀ་དགོོས་སར་ལས་ཀ་སྤྲོད། ཉེམས་མྱོོང་དགོོས་སར་ཉེམས་

མྱོངོ་སློབོ་པོ་བཅས་བྱེས་ཡོདོ་ན། ལ་ོབཞི་ིབཅུའི་ིརངི་རྒྱ་ནགོ་ནང་

ཡོར་རྒྱས་ཇ་ིཙམ་སོང་བ་ལྟར། བདོ་ཀྱིང་ཡོར་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་འིགྲེོ་ངེས་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེས་མེད། ལོ་དེ་དགོ་

རངི་བདོ་མ་ིཚེ་ོརྒྱ་མསི་བཀལོ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོའི་ིཡོ་ོཆེས་སམ། ངལ་

རྩིོལ་བསྐུལ་ཏེེ་ཁོང་ཚེོའིི་ཁེ་ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལྟ་བུར་བརྩིི་

བ་ལས། བདོ་ལུང་པོའི་ིའིགོན་ཆེ་ཚེང་བདོ་པོས་ཐོགེོ་ཐུབ་པོ་བཟ་ོ

རྒྱུ་དམགིོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེབདོ་པོར་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིསྦྱོངོ་

བརྡོར་ཞིིགོ་སྤྲོད་མདེ།

དཔོརེ་ན་ ༡༩༥༥ ལརོ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིསྐབས་ཉེནི་

གོཅགིོ་མའི་ོཙ་ེཏུང་གོསི་ངསོ་ལ་འིད་ིའིདྲེ་གོསུངས་བྱུང༌། བདོ་ནང་
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རྒྱ་མི་ཡོོང་བ་རྣམས་བོད་ལ་རོགོས་རམ་བྱེེད་པོར་བཏེང་བ་རེད། 

ལ་ོཉེ་ིཤུ་སངོ་མཚེམས་བདོ་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ཡོར་

རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིམཚེམས་ལ་བདོ་ནང་གོ་ིའིགོན་ཁུར་ཚེང་མ་བདོ་པོ་

རང་གོིས་འིཁྱེེར་དགོོས། དེའིི་གོནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་མི་རྣམས་

མར་འིཐོནེ་གྱི་ིཡོནི་ཞིསེ་ད་ེངསོ་རང་པོ་ེཅངི་ནས་བདོ་ལ་ཐོནོ་ཁར་

གོསུངས་བྱུང༌། དེས་མ་ཟད་ཕྱོིན་ཆེད་མའི་ོཙེ་ཏུང་དང་ཐོད་ཀར་

འིབྲེལ་བ་ཏེར་འིཕྲིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེེད་དགོོས། བོད་རིགོས་ནང་

ཏེར་འིཕྲནི་གྱི་ིལས་འིགོན་འིཁྱེརེ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་དམ་ཞིསེ་རྩིད་

གོཅོད་ཀྱིང་བྱེས་བྱུང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་ངོས་ལ་

རྫུན་དང༌། གོཡོོ་སྒྱུ་བཤིད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་སྐབས་དེར་

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོདོ་སྲིིད། 

ཁ༽ རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེ་ེདང་། ཚེད་བརྒལ་གྱི་ི

གོདུགོ་རྩུབ།

ད་ེནས་ ༡༩༦༥ ལ་ོརིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེ་ེམ་ལངས་པོའི་ིབར་

ལ་ལོ་བཅུ་ཕྱོིན་ཡོོད། དེའིི་རིང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་ཡོར་

རྒྱས་ཡོོང་དགོོས་ཀྱིང་བྱུང་མེད། རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེ་ཟེར་

བའིི་སྐབས་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་བོད་ལ་དམིགོས་

བསལ་སྡུགོ་པོ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་མནི་ཞིངི༌། རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ི
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སྐབས་གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིདབང་བསྒྱུར་འིགོོ་ཡོདོ་པོའི་ིས་ཁུལ་ཡོངོས་

ལ་དེ་ལྟར་དཀའི་ངལ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱུང་ཡོོད་ཅེས་དེང་སང་རྒྱ་མི་

ཚེསོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་དམགིོས་བསལ་སྡུགོ་པོ་བྱེས་

མིན་ཟེར་བ་ནི་བདེན་པོ་མ་རེད། དཔོེར་ན། རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེེའིི་སྔོན་ལ་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་བསྙིད་དེ་

བོད་མིར་ཡོ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེད་པོའིི་སྒོོ་ནས་བཙན་དབང་སྡུགོ་སྦྱོོང་

ཚེདོ་མདེ་བཏེང་ཡོོད། 

དེར་བརྟེན་བོད་པོ་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ཀྱིིས་རྒྱ་མིར་དངོས་སུ་ངོ་

རྒལོ་བྱེས་ཡོདོ། ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་རྩི་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་

བཟསོ་པོ་རདེ། རྩི་བ་བཅསོ་བསྒྱུར་བྱེདེ་དགོསོ་ངསེ་ཡོནི། འིནོ་ཀྱིང་

བཅསོ་བསྒྱུར་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེརྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་བཅསོ་བསྒྱུར་བྱེས་པོ་

ཇི་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེེད་པོར་ཡོོང་སྐབས་

བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་ལམ་ལུགོས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྤྱོི་ཚེོགོས་ལམ་

ལུགོས་གོཉེསི་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡོནི་ཅངི་། བཀས་བཀདོ་རྒྱུད་

འིཛིན་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཡོིན་པོ་ཆེ་མཚུངས་ན་ཡོང༌། ཞིིང་

བདགོ་དང༌། ཞིངི་བྲན་བར་གྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་རྒྱ་ནགོ་

དང༌། བདོ་གོཉེསི་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་རྒྱ་

མི་ཕེ་ོཆེེན་དང༌། རྒྱ་མ་ོརྐང་རིལ་བཟོས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོོད། བོད་

ལ་དེ་འིདྲེ་བཟོས་པོ་ལ་ོརྒྱུས་རྩི་བ་ནས་མེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་
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ནང་གོ་ིབྱེདེ་སྟངས་ད་ེདགོ་བདོ་ནང་ལ་རན་གྱི་ིམདེ། 

རྒྱ་མསི་བསམ་འིཆེར་ཁྱེརེ་ཤིགོོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། དའེི་ིདམགིོས་

ཡུལ་ན་ིམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིབསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོདོ་མདེ་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེ་

རྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་ལས། ལས་དནོ་ང་ོམའི་ིཆེདེ་དུ་བདོ་པོའི་ིབསམ་འིཆེར་

བསྡུས་པོ་ཞིིགོ་མ་རདེ་ལ། ད་ེལ་ཆེ་འིཇོགོ་ཀྱིང་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེ

ནི་རྒྱ་མིའིི་འིཆེར་ཅན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་རེད། བསམ་འིཆེར་བཤིད་

པོ་དེ་རྒྱ་གོཞུང་གོི་བསམ་བློ་དང་ཕྲན་བུ་མི་མཐུན་པོ་བྱུང་ན། 

ལམ་སེང་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་རེད་ཅེས་ནགོ་ཁྲི་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་

མིར་འིཛིངས་ནས་བོད་པོར་རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོ་སུ་

ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་མེད་ན་ཡོང༌། འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་

ནས་གོནས་ཚུལ་འིད་ིཆེགོས་པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་མརི་ཚེད་ལས་

བརྒལ་བའིི་གོདུགོ་རྩུབ་བྱེེད་པོའིི་འིགོ་ོརིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེའིི་

སྔོན་ཏེེ་ ༡༩༥༥ ལ་ོནས་ཚུགོས་པོར་བརྟེན་རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེ་ེགོཅིགོ་པུར་ཁགོ་འིདོགོས་བྱེདེ་ས་བསྡེད་མདེ། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་དང༌། རང་

དབང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེདང་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གོཉེསི་

བསྡུར་ན། བོད་ནང་ལ་དམ་བསྒྲིགོས་དང་གོདུགོ་རྩུབ་ཧི་ཅང་ཆེེ་

བ་ཡོདོ། གོང་ལྟར་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་རྒྱ་མསི་མཐོངོ་ཆུང་ཁྱེད་

གོསདོ་བྱེདེ་སྟངས་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོ་ོཡོདོ། ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་
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ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན། ད་ེསྔ་ལ་ོགོཞིནོ་དུས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཕྱོནི། རྒྱ་མསི་

ཀྱིང་སློོབ་གོས་ོསྤྲོད། དེ་འིདྲེའིི་ཐོོགོ་ནས་གོསར་བརྗེེའིི་བསམ་བླ་ོ

གོང་འིཚེམ་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་རྒྱ་མི་དང་མཉེམ་

དུ་གོཤིིབས་དུས་གོཞིི་ནས་བསམ་བློར་འིགྱུར་བ་སོང་བ་ཡོོང་

གོ་ིའིདུགོ བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་མང་པོསོ་རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་ཡུན་ཇ་ི

ཙམ་གོཤིབིས་པོ་ད་ེཙམ་གྱིསི་རྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་བ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་

ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དངསོ་གོནས་བྱེས་ན། གྲེགོོས་པོ་ོང་ོཤིསེ་དང༌། 

ཕེན་ཚུན་ནང་ཚེགོས་ཆེགོས་ནས་ལ་ོམང་གོཤིབིས་པོ་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱི་ི

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དགོའི་ཞིེན་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོབ་འིདི་མིའིི་གོཤིིས་

ཀ་ཡོནི་ཡོང༌། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་གོནས་ཚུལ་སགོོས་

ཀྱི་ིའིགོོ་ནས་རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་ལ་ོམང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་དང༌། རྩིདེ་

མ་ོམཉེམ་དུ་རྩིསེ་མྱོངོ་མཁན་ད་ེདགོ་གོ་ིསྣ་ཡོང་འིཚེགིོ་པོ་མང་པོ་ོ

ཡོོང་གོི་འིདུགོ བོད་པོའིི་ཐོོགོ་རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་

ཡོིན་ཟེར་བ་ཇི་བཞིིན་སྤུན་ཟླའིི་འིདུ་ཤིེས་བཞིགོ་ནས་ཤི་ཚེ་དང༌། 

ད་ེལྟར་བྱུང་མདེ། 

གོ༽ བདོ་དནོ་འིཐོབ་རྩིདོ་དང་། བདནེ་པོའི་ིལགོ་ཆེ།

ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་བཙན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ནས་ལ་ོབཞི་ིབཅུར་ཉེ་ེབ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེ་ོརྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་ ༡༩༥༩ ལའོི་ིགོངོ་གོ་ིབདོ་ཀྱི་ི
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སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙོངི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མཐོངོ་མྱོངོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། གོཞིནོ་

སྐྱསེ་རྣམས་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིསྔནོ་མའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་རྩི་

བ་ནས་མཐོངོ་མྱོངོ་མདེ། ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེ་ེའིཚེར་ལངོས་བྱེདེ་སྟངས་མ་ི

འིདྲེ་བ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་ཡོང་མ་ིའིདྲེ་བ་ར་ེབྱུང་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ན་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི་གོ་ིབདོ་ཁ་བ་གོངས་ཅན་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་

པོ་དང༌། སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིསྐད་ཆེ་བཤིད་ན། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་རྩིམ་པོ་

ཟ་མཁན་གྱི་ིབདོ་རགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི། བདོ་ནང་ལ་སྡེདོ་མཁན་

དང་བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལ་སྡེདོ་མཁན་སུ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང་། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་

མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་སྟབས་ང་ཚེ་ོཚེང་མའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིསམེས་ཁུར་གོཅགིོ་གྱུར་དུ་ཡོདོ། གོཅགིོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་སྡུགོ་སྐད་རྒྱགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཚེང་མར་ཤིོད་

རྒྱུ་ཡོདོ། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་དཀའི་སྡུགོ་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་

ཞིགིོ་མྱོངས་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་ཀྱིང་ལུང་

པོ་རྒྱུས་མདེ་ཀྱི་ིནང་ཐོབ་གོསར་གོཞིསི་གོསར་བྱེས་ནས་ལ་ོསུམ་

ཅུ་ས་ོགོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རངི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེས་ཡོདོ། 

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོོགོ་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་སྟངས་ལ་མཚེནོ་

ན། ང་ཚེརོ་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིཤིསེ་ཡོནོ་གོནས་ཚེད་ལངོས་

པོ་ཞིགིོ་མདེ་པོ་དང༌། རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་
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མདེ། ང་ཚེརོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོདོ་ཅ་ེན། ང་ཚེརོ་བདནེ་པོ་ཡོོད་པོ་འིད་ི

ཡོིན། ད་བར་ང་ཚེོས་བདེན་པོའིི་ལགོ་ཆེ་འིདི་འིཁྱེེར་ཏེེ་རྒྱ་མིར་

རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་ད་ེཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

ལ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཐོོགོ་ལ་ཡོང་ང་ཚེསོ་བདནེ་

པོའི་ིདར་ཆེ་འིད་ིའིཕྱོར་ཏེ་ེཞུ་འིབདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་པོར་

བརྟནེ་སྤྱོརི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ིརང་གོཤིསི་ལ་ཉེམ་ཐོགོ་དཀའི་

ངལ་ཅན་ཞིིགོ་མཐོོང་ན་ཤི་ཚེ་སྐྱེ་བ་ཆེོས་ཉེིད་ཡོིན་པོ་དང༌། ཡོང་

སྒོསོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིགོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། 

མི་རིགོས་འིདི་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོང་དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིཁྱེད་ཆེསོ་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་བཅས་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ི

ཐོགོོ་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེངསོ་འིཛནི་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོསུམ་ཙམ་དང༌། 

བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་དབང་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་སོང་བ་

བཅས་དུས་དེའིི་རིང་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་

ཚེོས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་རྒྱུའིི་དམ་བཅའི་བརྟན་

པོརོ་བཟུང་སྟ་ེསྙིངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོར་བསྡེད་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོ

བཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེསོ་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་

བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུར་དངེ་སང་བདོ་དནོ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིཕྱོགོོས་

གོང་སར་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནད་དོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་
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ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང༌། བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རྒྱལ་སྤྱོི་

ཅན་ལ་འིགྱུར་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་སྐད་ངན་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། གོང་ལྟར་

བོད་པོའིི་ཐོོགོ་བགོ་ཟོན་ཕྲན་བུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཡོིགོ་ཆེ་ཨོཾང་དྲུགོ་པོ་ཟེར་བའིི་ནང༌། 

བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་ལྷགོས་ན། དེའིི་བྲགོ་ཆེ་ལམ་

སེང་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིཁོར་གྱིི་ཡོོད་པོས། བོད་ནང་མི་འིཛིན་

བཟུང་བྱེེད་རྒྱུས་མཚེོན་པོའིི་ལས་དོན་ཐོོགོ་ཧི་ཅང་ཡོིད་གོཟབ་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཀོད་འིདུགོ གོང་ལྟར་འིཛམ་གླིིང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ནས་ཀྱིང་བོད་དོན་བདེན་མཐོའི་རིམ་པོས་གོསལ་

རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི། 

ང༽ དམར་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་དང་། མང་གོཙའོི་ིལས་

འིགུལ།

གོངོ་གོསལ་ཐོགོོ་བར་ལམ་ང་རང་ཚེའོི་ིཚེདོ་དཔོགོ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ེ

དམར་པོའོི་ིལུང་པོ་ཚེརོ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ༡༩༥༤-

༡༩༥༥ ལོར་ང་ཚེོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོོད་སྐབས་རྒྱ་མིས་སུའུ་ལེན་

ཞིེས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་གོི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེ་ཤིོས་

དང༌། སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་དང་ལམ་ལུགོས་ཡོགོ་ཤིོས། རྩི་བ་ཆེེ་ཤིོས་

བཅས་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་གྱིིས་བརྩིི་བཀུར་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་
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ལྟར་བརྩི་ིབཀུར་བྱེདེ་པོའི་ིཨུ་རུ་སུའི་ིནང་ལ་དངེ་སང་དམར་པོའོི་ི

ལམ་ལུགོས་འིདི་ཁྲིིམས་འིགོལ་གྱིི་ལམ་ལུགོས་ལྟ་བུར་བརྩིི་གོི་

ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེའིདྲེའི་ིའིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོནི་ཡོདོ། 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡོང་ ༡༩༧༩ ལ་ོནས་བཟུང་མང་གོཙའོི་ི

ལས་འིགུལ་ད་ེཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། མཐོའི་མ་ ༡༩༨༩ ལརོ་

གོནམ་བདེ་སྒོ་ོམ་ོཆེེའིི་མདུན་གྱིི་ལས་འིགུལ་དེ་ལངས་ཤིིང་། དེ་

ལ་སྡེགིོ་པོ་མགིོ་བཙུམས་ཀྱིསི་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་ཏེ་ེམ་ིགོསདོ་ཁྲིགོ་

སྦྱོརོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། ལས་འིགུལ་དསེ་རྟགོས་གོང་བསྟན་ཡོདོ་

ཅེ་ན། རྒྱ་ནགོ་མི་མང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་དང༌། 

སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོགུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཟརེ་བར་ཡོདི་ཐོང་ཆེད་ད་ེསྙིངི་

ནས་ཡོིད་ཆེེས་བརླགོས་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ལྟར་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལུགོས་ཡོིད་མོས་ཀྱིིས་དེའིི་ཐོོགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་

བསམ་འིདུན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་བསྟན་དེ་རེད། རྒྱ་ནགོ་

ནང་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད་པོ་

ད་ེན་ིའིགོོགོ་ཐོབས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

བར་ལམ་ལོ་བཅུ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སྲིིད་བྱུས་གོང་འིཚེམ་ལྷུགོ་ཏུ་

ཕྱོནི་པོ། དཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་གོང་ཙམ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་

ཡོདོ། སྔནོ་མ་ལྟར་ཉེནི་མ་ོལས་ཀ་སྐུལ་འིདདེ་དང༌། མཚེན་མ་ོསློབོ་
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སྦྱོངོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་མདེ་པོར་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོསངོ་བ་

རདེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཕྱོ་ིནང་ཕེན་ཚུན་གོཉེནེ་འིཕྲད་འིགྲེ་ོའིངོ་འིགོ་ོ

ཚུགོས་པོ་བཅས་ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོིས་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་

བཟུང་དུ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ད་ེན་ིརྒྱ་མིས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཤི་ཚེ་བྱེས་ནས་

བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཕེལ་ཆེརེ་མ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ང་ཚེའོི་ིཁྱེམི་མཚེསེ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་བྱེདེ་

མཁན་ཡོིན་པོས་རིགོས་དྲུགོ་གོི་ཕེ་མ་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་

ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེའོི་ིཕེ་མར་མ་གྱུར་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིགོཅགིོ་ཀྱིང་

མདེ། དསེ་ན་རྒྱ་མ་ིརིགོས་ང་ཚེའོི་ིསྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཁངོས་སུ་འིཇུགོ་

ཡུལ་ཡོནི་པོ་ལས། ཡོལ་བར་དརོ་བའི་ིཡུལ་རྩི་བ་ནས་མནི། ཡོནི་

ནའིང་བར་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིཐོགོོ་ནས་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ལུང་པོ་དབང་སྒྱུར་

བྱེས་པོ་གོནད་དནོ་འིདའིི་ིཐོད་ནས་ང་ཚེསོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

གོཞིརི་བཟུང་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། བར་ལམ་རྒྱ་

ནགོ་རྒྱལ་ཡོངོས་ནང་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱོནི་ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེ

ཡོང་ང་ཚེོའིི་རང་དབང་གོི་བདེན་མཐོའི་རིམ་པོས་གོསལ་རྒྱུའིི་

རྟགོས་མཚེན་ཡོནི་གོཤིསི། ཚེང་མས་སྔར་བཞིནི་སམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། ནང་ཆེོས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་།
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ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མནི་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིལས་བྱེདེ་པོ་

ཚེསོ་ལས་ཀའི་ིཐོགོོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཉེམས་མྱོངོ་གོསགོོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། རྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་བ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེལས་

ཀའིི་ཐོོགོ་ལ་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུར་ད་ོཁུར་མ་བླངས་ན། ཉེི་མ་

གོཅིགོ་བོད་ནང་རྒྱ་མི་མེད་པོའིི་དུས་ཤིིགོ་ཤིར་སྐབས་ལས་ཀ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བདོ་པོས་ཁུངས་མ་འིཁྱེལོ་བར་མཚེམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་ཤིནི་ཏུ་ང་ོཚེ་པོ་ོཡོནི། ད་ེདུས་རྒྱ་མ་ིཡོདོ་པོ་ལས་

ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚེོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། 

དཔོརེ་ན་ཞིངི་ལས་དང༌། འིབྲགོོ་ལས། བཟ་ོལས་འིཕྲུལ་རིགོས། 

སྨོན་བཅསོ། ཤིསེ་ཡོནོ་སློབོ་གོས་ོསོགོས་ལས་རིགོས་གོང་ཞིིགོ་

ཡོིན་ཀྱིང་རྒྱ་མི་མེད་པོའིི་ཉེིན་མ་ོང་རང་ཚེ་ོབོད་པོས་རང་མི་རང་

ལས་ཀྱིསི་འིགོན་འིཁུར་ནས་ལས་ཀ་ཚེགོས་ཚུད་པོ་ོདང༌། ཡོར་

རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། ས་ོསོའི་ིམ་ིརིགོས་

ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ལ་སམེས་ཁུར་གོང་ཡོང་མདེ་པོར་ཆེང་རགོ་འིཐུང་

ནས་སྡེོད་པོ་དང༌། མ་ཅང་བརྒྱབ་ནས་མི་ཚེེ་སྟོང་ཟད་གོཏེོང་བ། 

ཉེལ་ཐོ་འིཐོནེ་པོ་སོགོས་བྱེས་ན་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་རདེ། ད་ེདགོ་

གོ་ིཐོད་ལ་ངསེ་པོར་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེནས་དངེ་སང་ཆེསོ་དད་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོནི་
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ཡོདོ། སྤྱོརི་ཆེསོ་དང༌། དའེི་ིནང་ཚེན་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་འིད་ིན་ིནང་བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་ཐོབས་ཤིགིོ་ཡོནི་

པོས། ཕྱོའིི་ིརྟགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེསེ་པོ་ཙམ་དང༌། ལྷ་ཁང་གོཙུགོ་

ལགོ་ཁང་ཡོདོ་པོ་ཙམ་ལ་བསྟན་པོ་རྒྱས་པོ་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ། སམེས་

ཀྱིི་ནང་སྔར་མེད་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་ཞིིགོ་གོསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང༌། གོོང་

ནས་གོོང་དུ་འིཕེེལ་བ་བྱེེད་པོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་སྦྱོོང་

ལ་བརྟེན་ནས་བླང་དོར་གྱིི་གོནད་རྣམས་ཤིེས་པོ་བྱེས། ཤིེས་པོ་

རྣམས་ཉེམས་སུ་བླངས་ཏེ་ེབསམ་བླརོ་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ། 

ནང་བསམ་བློར་རྣམ་རྟོགོ་མཐོའི་ཡོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅིང༌། དེ་ལ་

གོཉེེན་པོོའིང་མཐོའི་ཡོས་པོ་ཞིིགོ་བསྟེན་ཏེེ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་

དགོསོ་པོ་ཡོནི་པོས། ཐོབས་ལམ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོསྟནོ་པོའི་ིདནོ་

ལ་བཀའི་འིགྱུར་དང་བསྟན་འིགྱུར་ཞིེས་པོའིི་པོོད་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་

ཙམ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། 

རྩི་བ་རྒྱ་གོར་ནས་བྱུང་བའི་ིབཀའི་བསྟན་པོ་ོཏེ་ིསུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་

འིད་ིལ་བདོ་ཀྱི་ིམཁས་པོས་འིགྲེལེ་པོ་བརྩིམས་པོ་ཡོང་པོ་ོཏེ་ིའིབུམ་

ཕྲགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་པོས་དེ་ཚེོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། སློོབ་སྦྱོོང་དེ་ཡོང་

ཟླ་བ་ཁ་ཤིས་དང༌། ལ་ོཁ་ཤིས་ཙམ་མིན་པོར། ལ་ོསུམ་ཅུ་ནས་

བཞིི་བཅུའིི་བར་ཞིིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་མཁས་པོར་གྱུར་པོ་དང༌། 

དོན་དགོ་རྣམས་ཉེམས་ལེན་བྱེས་ནས་མཁས་གྲུབ་གོཉེིས་ལྡན་
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བྱུང་བ་ཡོནི། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་ཆེསོ་ལུགོས་རྣམ་པོ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡོདོ་པོའི་ིནང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་འིད་ིའིདྲེ་འིདྲེའི་ི

ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་འིདི་བྱུང་བ་ཡོིན། དེང་སང་ཆེོས་དད་ཀྱིི་གོོ་

སྐབས་གོསར་པོ་ཡོངོ་བའི་ིསྐབས་འིདརི་དགོནོ་པོ་ལྷ་ཁང་ཉེམས་

གོསོ་བྱེེད་པོ་དང༌། གྲྭ་པོ་ཨོཾ་ནི་བཟོས་ཏེེ་རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེེ་

ཐུབ་ཙམ་བྱེས་པོས་མི་འིགྲེིགོས་པོར། ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཟརེ་བ་འིད་ིབསློབས་ནས་ཤིསེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

ཤིེས་ནས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་

བྱེེད་དགོོས། སྐོར་བར་ཕྱོིན། ཕྱོགོ་འིཚེལ། སྐྱབས་འིགྲེོ་བཏེོན་

པོ་དེ་ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེས་ནས་ཆེོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་

ན་མ་ིའིགྲེགིོས། དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བཅམོ་ལྡན་

འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་དགོེ་སློངོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ཉེནི་རའེི་ིཞིོགོས་པོ་ཆུ་

ཚེདོ་བཞི་ིཔོ་ཙམ་ལ་ལངས་ནས་ཆུ་ཚེདོ་བརྒྱད་པོ་དགུ་པོ་བར་ཁ་

ཏེནོ་འིདནོ་པོ་དང༌། སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་པོ། སྒོམོ་རྒྱགོ་པོ་བཅས་ཆུ་ཚེདོ་

སྦྲལེ་ནས་སམེས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་ཐོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་དུང་

དསེ་རྩི་བ་ནས་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ངསོ་རང་གོ་ིའིདདོ་པོར་བཞིགོ་

ན། དངསོ་གོནས་ར་ིཁྲིདོ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་ཉེམས་ལནེ་ཤུགོས་

ཆེ་ེཙམ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་འིད་ིཡོནི།
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ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ད་ེལྟར་བྱེེད་ཐུབ་ཐོབས་མི་

འིདུགོ ཕྱོནི་ཆེད་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ལ་རང་དབང་བྱུང་སྟ་ེགོཞིསི་བྱེསེ་

མཉེམ་འིཛམོས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་ཉེ་ིམ་ཤིར་བ་དང༌། མང་གོཙའོི་ིགོཞུང་

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཚུགོས་པོ་འིད་ིའིདྲེའི་ིདུས་མཚེམས་ལ་གོ་ོསྐབས་ཤིགིོ་

ཡོངོ་བའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟགིོས་དང་ཐོམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོརོ་

བརྩིི་བའིི་མི་འིདིས་ཉེིན་རེ་ཉུང་ཤིོས་ལ་ཆུ་ཚེོད་བཞིི་ལྔ་ཙམ་རིང་

བསམ་སྒོོམ་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཡོིན། ནང་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་དོན་གོང་ཡོང་མི་ཤིེས་པོར་སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། 

སྐོར་བར་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་ཆེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོར་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས།

བདོ་ནང་དགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚེང་རམི་པོས་དར་ཡོངོ་བ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་

ཆེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། བདོ་ཀྱི་ིས་ེ

འིབྲས་གོཉེསི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདའིི་ིའིགོོ་མཚེན་

ཉེདི་སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་འིདུགོ ད་ེབཞིནི་མད་ོ

སྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ནང་སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་མཁན་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་པོ་དང༌། དཔོ་ེཁྲིདི་བྱེདེ་མཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་དཔོ་ེཆེ་

ཧུར་ཐོགོ་ཁྲིདི་ད་ེཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་འིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡོགོ་
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པོ་ོཡོངོ་བ་ཤིགོོ་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་བཞིནི་དུ་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། དའེི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ི

གོནས།

ཡོང་ཆེོས་ཟབ་སར་བདུད་ཟབ་ཟེར་བ་བཞིིན། ཆེོས་དད་ཕྲན་བུ་

རང་དབང་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་

བྱེེད་མཁན་ཡོོང་བ་དེ་ནི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། སྔོན་མ་ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱེརེ་བྱེས་པོའི་ིདབང་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་སྲིདི་

སྤྱོིར་ཉེམས་ཉེེས་འིགྲེ་ོབའིི་རྐྱེེན་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་ནས་ཆེསོ་པོ་ཚེསོ་རང་ཚུགོས་ཟནི་མ་ཐུབ་

པོར་འིཇགིོ་རྟནེ་པོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་ཆེསོ་པོ་ནང་ཁུལ་

འིཐོནེ་འིཁྱེརེ་བྱེས་ཏེ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བྱེ་ེབྲགོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་

དམིགོས་ནས་སྡེིགོ་པོ་གོསོགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་བོད་སྤྱོི་ལ་

གྱིོང་དང༌། ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་བའིི་ཉེམས་མྱོོང་ང་ཚེོར་བྱུང་

ཡོོད་པོས། ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེ་བཞིིན་བོད་རིགོས་རྩིམ་ཟན་ཡོོངས་རྫོོགོས་

འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་བྱེ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོའི་ི

འིདུ་ཤིེས་དང་ལ་རྒྱ་མ་བོར་བར་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། 
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ས་མིང་གོི་དབྱེེ་བར་བརྟེན་ནས་འིཐོེན་འིཁྱེེར་བྱེེད་མི་རུང༌། ཚེང་

མ་འིཆེམ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། མི་སྡུགོ་ཆེགོས་རེ་ཟུང་ཕྱོོགོས་གོང་

སར་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ཐོོགོ་ནས་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་ངན་

སྨྲས་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཧི་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་ནས་མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་མཚེམས་ང་ཚེ་ོམང་

གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ལམ་སྟོན་འིཆེར་གོཞིིའིི་ཡོིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་

གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཁྱེདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོར་བྱེདེ་

དགོོས། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་ང་

ཚེོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ་དེ་དགོ་བླ་ོཡུལ་ལ་འིཆེར་ཐུབ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེསོ་རང་བཙན་ཞིསེ་པོའི་ིཚེིགོ་གོཉེསི་པོ་ོའིད་ི

སྐད་འིབདོ་བྱེས་པོ་ཙམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར། རང་བཙན་བྱུང་ན་

བདོ་ལུང་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི་པོ་དང༌། ལམ་

ལུགོས་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་ཐོགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོནི། ང་ཚེསོ་ཁྱེམི་མཚེསེ་ཚེརོ་

འིབྲེལ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན་པོ། དེ་དགོ་ང་ཚེོའིི་བསམ་

བློའི་ིནང་འིཆེར་བ་བྱེས་ཏེེ། དམིགོས་ཡུལ་འིདི་གོཞིིར་བཟུང་ང་

ཚེསོ་འིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ད་ེགོ་ོརམི་བསྒྲིགིོས་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་

དགོསོ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་

ཤིགིོ་ཡོངོ་ཐོབས་ལ་ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། ལྷ་ོཕྱོོགོས་



444
རྒྱ་གོར་ལ་ང་ཚེོས་དངོས་གོནས་གྲེོགོས་པོོ་བློས་ཐུབ་བྱེེད་པོ་

དང༌། ཤིར་ཕྱོགོོས་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་ང་ཚེསོ་དངསོ་གོནས་གྲེགོོས་པོ་ོ

བློས་ཐུབ་བྱེས་ཏེེ་གོཉེིས་ཀར་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཐུབ་བྱེེད་པོ་ལས། 

གོནདོ་པོ་མ་ིསྐྱལེ་མཁན་གྱི་ིལུང་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡོདོ། 

ཇ༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། ཞི་ིབདེའི་ིབསྟ་ིགོནས།

དེ་ནས་ང་ཚེོས་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ཁོར་ཡུགོ་ལ་གོཅེས་སྤྲོས་དང་

སྲུང་སྐྱོང་བྱེས་ཏེེ་ཁོར་ཡུགོ་གོཙང་མ་ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས། དེང་

སང་བདོ་ནང་སྐབས་ར་ེབདོ་པོའི་ིནང་ནས་ར་ིདྭགོས་རྒྱགོ་མཁན་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རེད། རྒྱ་མིས་དབང་ཡོོད་

ཀྱིསི་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་ན་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐོ་

དད་རདེ། ད་ེམནི་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོས་དང་དུ་བླངས་ནས་ར་ིདྭགོས་

བརྒྱབ་ན་ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་ཡོནི། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་

པོ་རྣམས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེདེ་མཁན་ཡོནི་

པོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོོགོ་ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་

དང༌། དེ་འིབྲེལ་རང་བཞིིན་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་བྱེ་རི་དྭགོས་

སོགོས་རྩི་ཆེེར་བརྩིིས་ཏེེ་དེ་ལ་དོ་འིཁུར་ཆེེན་པོོས་དེ་དགོ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་སྐད་འིབདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ད་ེསྔ་བདོ་ལ་ཡོནི་ན་བྱེང་ཐོང་ལ་འིབྲངོ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱེས་ནས་ཡོདོ་པོ་
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ད་ེདགོ་ད་ཆེ་ཉུང་ཤིས་ལས་ལྷགོ་མདེ་པོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེདང་དསེ་

མཚེོན་པོའིི་རི་དྭགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རིགོས་

ཁ་ཤིས་ན་ིརྩི་མདེ་འིགྲེ་ོབའི་ིམཚེམས་སུ་སློབེས་ཡོདོ། ད་ེརིགོས་

ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་བདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ི

བསྟ་ིགོནས་ཤིགིོ་ཡོངོ་ཐོབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གོང་ཡོནི་

ཟརེ་ན། སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ི

བ་ཡོནི་ཅངི་། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་ཡོིན་པོ་ལྟར་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་སྤྱོོད་འིདི་ང་ཚེ་ོ

བོད་པོར་འིཚེམས་པོ་ོཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ལུང་པོའིི་ཁོར་ཡུགོ་གོི་

གོནས་སྟངས་ལ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལྟ་སྤྱོདོ་འིད་ིདགོསོ་མཁ་ོཡོདོ་པོ་

བཅས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་འིད་ི

ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤིགིོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོནི་བཤིད་པོ་ལས། འིཕྲལ་

སྒོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་དང༌། དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་བཤིད་པོ་

ཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མནི། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ད་ེ

ཡོང་མ་འིངོས་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་དང་མཐུན་པོའི་ིཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 

ཉེ༽ ཐོབས་སྡུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། མ་རབས་ཀྱི་ིབྱེ་

སྤྱོདོ།
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བར་ལམ་བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཁངོས་ནས་རྐུན་མ་རྐུ་མཁན་དང༌། 

རྒྱགོ་རསེ་རྒྱགོ་མཁན་ཁ་ཤིས་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་ན་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། ལྷགོ་བསམ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་ཡོདོ་ན་ཡོང་བྱེ་སྤྱོདོ་མ་

རབས་བྱེས་ན། ད་ེལྟར་བྱེདེ་མཁན་བདོ་པོ་གོཅིགོ་ཡོནི་ཀྱིང་མང་

དྲེགོས་པོས་ད་ེལྟར་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ཁྱེེད་རང་ཚེསོ་རང་གོ་ིང་ོཤིསེ་

པོ་ཚེརོ་ངསོ་ནས་འིད་ིའིདྲེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་དགོསོ། ངསོ་

ནས་བོད་མི་རྣམས་མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་

ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེ་ཤིདོ་པོའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་མའིི་ིནང་ནས་

ར་ེཟུང་གོསི་དངསོ་སུ་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་སྐབས་ངའི་ིསྐད་ཆེ་རྫུན་མ་

ཆེགོས་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ བར་ལམ་བླ་ོཕེམ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཁ་ཤིས་བྱུང༌། སྦིར་སློོབ་གྲྭའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་དེ་

དགོ་བྱུང་དུས་ཧི་ཅང་ང་ོཚེ་པོ་ོབྱུང༌། རྩི་བ་གོནས་ཚུལ་ད་ེརིགོས་

ཡོངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་མནི་ཞིངི༌། སྤྱོརི་ན་ཉེནོ་མངོས་དུགོ་གོསུམ་

ཡོདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་སྲིདི་པོ་ཡོནི། 

ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་དཀའི་ངལ་ཛ་

དྲེགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་སུ་བྱེ་སྤྱོདོ་འིད་ི

འིདྲེ་བྱེདེ་ཕེདོ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ས་ོསའོི་ིལུང་

པོ་རང་དབང་ཡོདོ་པོའི་ིདུས་སྐབས་སུ་ཡོནི་ན་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་གོ་ིརདེ། 

འིགོོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚེང་མ་རང་དབང་
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བྲལ་བའིི་དུས་ཚེོད་འིདི་འིདྲེའིི་སྐབས་སུ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་རྩིོད་བརྒྱབ་

སྟེ་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། འིདི་ཁྱེེད་རང་

ཚེོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲེ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།

པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོཔོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚེརོ་ར་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིལོ་བའི་ིམཐོའི་ཡོས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡོངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤིད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡོང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེོས་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབང་འིབྱེརོ་ཤིགོོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡོང་དེང་དུས་ཡོིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའི་ིསྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་

བཟད་པོས་གོངས་ལྗོོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཉེིན་མོའི་ི

སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོར་བྱེས། ཕྱོོགོས་
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དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚེོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚེེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་

ཉེིན་རེ་བཞིིན་དུ་དར་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚེོགོས་མཚེ་ོལྟར་བརྡོོལ་

བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་ར་ོསློར་

ཡོང་སྔར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིར་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་

དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་པོའིི་ཁྱེོན་ལ་

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའིི་རིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་

སོགོས་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚེོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའི་

རིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་

དགོེ་བསྔོའི་ིསྨོོན་ཚེགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིན་

རྒྱ་མཚེསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།


