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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ནས་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་ཉེསི་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྟབོས་ཤུགོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

བསམ་བླ།ོ

བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ང་རང་ཚེ་ོཐུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བདོ་ལ་
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པོ་ོཡོིན་པོ་ལྟར། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཆེ་ཤིས་ཤིིགོ་རང་དབང་

ལུང་པོར་ཡོངོ་ཐུབ་པོར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། ད་རསེ་ཉེ་ེཆེར་ངསོ་རང་

རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་བདོ་པོའི་ི
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དང༌། དགོའི་ལྡན་ཡོདོ་ས་དརེ་མནོ་གྷོ་ོཟརེ་བའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ད་ེ

རདེ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོ་ོཕྱོནི་འིདུགོ བདོ་ནས་ཚུར་

ཡོོང་བའིི་དགོེ་འིདུན་སློོབ་གོཉེེར་བ་འིབྲས་སྤུངས་དང༌། དགོའི་

ལྡན་གོཉེསི་ལ་ཕེནོ་ཆེ་ེཡོདོ་པོ་ཚེང་མ་སློབོ་སྦྱོརོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ཏེ་ེ

ཡོགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་འིདུགོ རྒྱ་གོར་ཡུལ་མའིི་ིནང་ལ་ཡོང་སྔོནོ་མ་དང་

མི་འིདྲེ་བར་དེང་སང་བོད་མིར་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་བྱུང་ནས་ལོ་
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བཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་དང༌། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིདུས་འིགྱུར་བྱུང་ནས་

ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་ཕྱོི་ནང་གོང་

སར་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐེགོོ་བརྗེསེ་ཏེ་ེམ་ིརབས་གོསར་པོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོོད་ན་ཡོང༌། ལ་ོསྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་

རིགོས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་བསམ་བློ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིདི་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བའིམ། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་བོད་པོ་

ཡོིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བོད་

ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་མཐེོང་མྱོོང་མེད། རྒྱ་

མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་བཤིད་པོ་བཞིནི་གུང་བྲན་ཏེང་གོསི་གོས་ོསྐྱངོ་འིགོོ་

ལ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་

ལ་ལྟ་སྟངས་སྡུགོ་དྲེགོས་པོའིི་སྟབས་ཀྱིིས་ཁོང་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལ་བདོ་པོ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོརང་བཞིནི་གྱིསི་ཤུགོས་

ཆེ་ེརུ་ཆེ་ེརུ་དང༌། གོསལ་དུ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབཙན་

བྱེོལ་བ་རྣམས་སྡེོད་ས་གོཞིན་ཡུལ་ཞིིགོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེབསྡེད་ཡོདོ། 

ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིངསོ་འིཛིནི་གོསལ་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིང་ཚེརོ་རྩི་

བའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཡོོང་ས་ད་ེརདེ། 
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ཁ༽ བདོ་དནོ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་། འིབྲལེ་མལོ་བསྐྱར་

གོས།ོ

ང་ཚེོས་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་མེད་ལ། ང་

ཚེསོ་རྒྱ་མརི་ཐུབ་ཚེདོ་བཤིད་མདེ། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་གོནགོ་སམེས་

གོནོད་སེམས་དེ་བས་བྱེས་མེད། ང་ཚེ་ོས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་

ཁུ་སམི་ཐེགོོ་བསྡེད་པོའི་ིསར་རྒྱ་མ་ིཚུར་འིཛུལ་ཡོངོ༌བ་དང་། འིཛུལ་

བས་མ་ཚེད་བདོ་ཀྱི་ིདཔོནོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོནོ་ད་ེདྲེང་པོ་ོདྲེང་

བཞིགོ་ཅིགོ་ཡོོད་ན་ལྟ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་ཡོང་མེད། བོད་པོས་

རྒྱ་མརི་ཉེནེ་ཁ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མསི་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ི

ནང་ལ་འིཛུལ་ཏེ་ེདབང་བསྒྱུར་ཆེ་ཚེང་བྱེས། བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང༌། 

རགིོ་གོཞུང༌། བདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས། བདོ་པོའི་ིསྐད་ཡོགིོ་གོང་ཡོང་མ་ི

ཤིེས་མཁན་གྱིི་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་དཔོོན་པོ་ོབྱེས། བྱེེད་སྟངས་དེ་

ཡོང་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ།ོ ཧམ་རྫུན་ཤི་སྟགོ སྔོ་དྲེ་ོབཤིད་པོའི་ིསྐད་

ཆེར་དགོོང་དྲེོ་ཆེ་འིཇོགོ་མེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ཏུ་ང་ཚེ་ོ

གོནས་ཡོོད་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕེམ་པོ་ོདང༌། ཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོཞིིགོ་

རེད། རྒྱ་མིར་གོོ་མཚེོན་དང་དམགོ་དཔུང་གོི་སྟོབས་ཤུགོས་

ཡོོད་ཀྱིང༌། བདེན་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་མེད་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབོད་

པོར་དཔུང་སྟབོས་ཀྱི་ིནུས་མདེ་ཀྱིང༌། བདནེ་པོའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་

ཡོོད་སྟབས་དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ང་



4
ཚེསོ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་པོར་བདནེ་འིཛིནི་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་མཐེའི་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 

དཔོརེ་ན། ཉེ་ེབའི་ིལ་ོཤིས་དའེི་ིརངི་ལ་བདོ་མ་ིརྣམས་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་

ཟད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ནང་གྲྭ་བཙུན་མི་མང་དང་བཅས་པོས་ཞིི་

བའི་ིརྔམ་སྟནོ་ཁྲོམོ་སྐརོ་མུ་མཐུད་བྱེས་པོ་དང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིསྟབོས་

ཀྱིསི་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་རྐྱེནེ་འིདས་སུ་ཕྱོནི་ཡོདོ་ལ། མང་པོ་ོཞིགིོ་

ནད་གོཅངོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབཙནོ་ཁང་ནང་ལྷགོས་ཡོདོ། རགིོས་འིགོའི་

ཤིས་བཙནོ་ཁང་ནས་གླིོད་ནའིང་ཉེེས་རྡུང་ཚེབས་ཆེེ་དང༌། ཁྲོགོ་

བཏེནོ་པོ་སོགོས་ཀྱིསི་ལུས་པོ་ོནད་གོཅངོ་ཆེགོས་ཏེ་ེསྡུགོ་བསྔོལ་

ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་མྱོངོ་དགོསོ་བྱུང་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་སྡུགོ་བསྔོལ་མྱོོང་དགོོས་ཆེོད་པོ་ལྟ་བུའིི་

ཕེན་ཐེགོོས་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཐེགོོ་

ནས་ཀྱིང་སེམས་ཁུར་བླངས་ཏེེ་བཙོན་ཁང་ནང་ལྟ་ོཆེས་སྐྱེལ་རྒྱུ་

དང༌། ནད་གོཡོོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཁོང་ཚེོར་སེམས་གོསོ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང༌། ཤི་ཚེ་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོཐེོན་ཡོོད་པོའིི་

ལས་བྱེདེ་པོ་ཚུན་ཆེད་ཚེང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་

ཤུགོས་བསྒྲིལི་བའི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ཚེང་མས་རང་བཞིིན་གྱིིས་དོ་

སྣང་ཡོངོ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 
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རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་གོདུགོ་རྩུབ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། 

བདནེ་པོ་བཀབ་མ་ཐུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་སྟབས། བར་ལམ་

བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད། དོན་དགུ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་

ང་ཚེོར་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་རེད། འིགོ་ོ

སྟདོ་ཕེར་ཚུར་འིབྲལེ་བ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོང༌། དམིགོས་བསལ་

གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡོང་ཐེོན་ཐུབ་མེད། བར་ལམ་ལོ་ཤིས་ཤིིགོ་

རིང་ལ་འིབྲེལ་བ་དེ་ཕྲན་བུའིི་གྲེང་སང་ཐེེབས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས། 

ཡོང་ལ་ོའིདའིི་ིནང་ལ་བསྐྱར་དུ་འིབྲལེ་ལམ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་མཐུད་

ནས་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་དསེ་རྟེགོས་གོང་

ཞིགིོ་སྟནོ་གྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་

ལ་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་

པུས་ཁུངས་འིཁྱོོལ་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་བཀབ་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རང་གོར་བཞིགོ་ཐེབས་མེད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མཚེནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་

ཙམ་ཞིགིོ་བཏེང་སྟ་ེཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོརོ་རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་འིབྲལེ་བ་

ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་དང༌། ཕེན་ཚུན་འིཁནོ་འིཛིནི་མདེ་པོར་འིཆེམ་པོ་ོ

དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་རགོོས་རསེ་བྱེས་ཏེ་ེམཛིའི་མཐུན་ངང་

མཉེམ་སྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་
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མསི་ད་ལྟ་ཕེན་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་བཏེང་བ་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིསྐད་

ཆེ་ལྟར་སྔོར་བྱེས་ལ་རྩིད་གོཅདོ་མདེ་པོར་འིཇགོོ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་དང་

བདོ་གོཉེསི་སྔོར་བསྐལ་པོ་ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་ཁྱོམི་མཚེསེ་བྱེས་

ཏེ་ེབསྡེད་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ང་ཚེ་ོཁྱོམི་མཚེསེ་བྱེས་ནས་

སྡེདོ་རྒྱུ་ལས་གོཞིན་དགོ་ཐེབས་ཤིསེ་མདེ་པོ་དང༌། ཁྱོམི་མཚེསེ་བྱེས་

ཏེ་ེསྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་གྲེགོོས་པོ་ོདང་འིཆེམ་པོ་ོ

བྱེདེ་པོ་དང་། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་རགོོས་རམ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ་བསམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ད་དུང་ཡོང་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་རྩིསི་ཡོདོ། 

གོ༽ དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། སྣདོ་བཅུད་ཀྱི་ི

འིགྱུར་ལྡོགོ

བདོ་ནང་གོ་ིད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན། ཕྱོགོོས་

གོཅིགོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་ཡོོད། ཡོར་རྒྱས་

ཕྱོནི་པོ་ད་ེརགིོས་གོཙ་ོབ་ོདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཆེ་ནས་ཕྱོནི་ཡོདོ། དཔོལ་

འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དསེ་བདོ་རང་ལ་ཁ་ཡོདོ་ལགོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིཕེན་

ཐེོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་ཐེགོ་རིང་པོ་ོརེད། གོཉེིས་ནས་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་

རྒྱས་ལ་བསྙིད་ད་ེརྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་ནང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིཕེནོ་

ཆེ་ེབདོ་ནང་སློབེས་ཟནི་རྗེསེ་རང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོ་ཚེ་ོམ་འིདདོ་
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ཀྱིང༌། རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལས་ཀ་གོང་བྱེས་ན་ཡོང་རྒྱ་

སྐད་མ་ཤིེས་ཐེབས་མེད་ལྟ་བུ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས་པོ་དང་། 

གོཞིན་ཡོང་གྱིོན་ཆེས་གྱིོན་སྟངས་དང༌། མིའིི་རྣམ་འིགྱུར་དང༌། 

གོཤིསི་ཀ་སོགོས་ཚེང་མ་རམི་པོས་རྒྱ་མའིི་ིགོཤིསི་ཀ་དང༌། རྒྱ་

མའིི་ིརྣམ་འིགྱུར་འིཇགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། དཔོལ་འིབྱེརོ་འིདུ་འིགོདོ་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་རིམ་པོས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་

རྒྱུ་དང༌། བོད་པོའིི་བསམ་བློ་རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློར་འིགྱུར་རྒྱུའིི་

ཉེེན་ཁ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིདི་

འིདྲེའིི་སྲིིད་བྱུས་ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང་། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཡོོང་

སྟངས་ལ་བལྟས་ན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཛི་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལས་སྐྱབོ་ཐེབས་ཤིགིོ་ང་ཚེསོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་

ཀྱི་ིམ་ིརགིོས། ས་ོསའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་བཅས་ལ་ཉེམས་མདེ་

གོནས་ཐུབ་པོ་དང༌། གོསནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་དུ་ང་ཚེསོ་

ད་ལྟ་བར་དུ་འིབད་བརྩིནོ་ད་ེལྟར་བྱེས་པོ་རདེ། 

དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདརི་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོའིགྲེ་ིགོ་ིཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་

ནང་ལ་ཡོང་དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིམཚེནོ་པོས་འིགྱུར་བ་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་ཞིིང་པོ་

གྲེོང་གོསེབ་པོ་ཚེོའིི་བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོོད་མེད་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། 

འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་མཐེངོ་རྒྱ་ཐེསོ་རྒྱ་ཡོདོ་མཁན་གྱི་ིཤིསེ་
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ཡོནོ་ཅན་ཚེ་ོདང༌། མཐེ་ོརམི་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་གོ་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཕེལ་མ་ོཆེའེི་ི

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རང་དབང་དང༌། དམངས་གོཙ་ོདནོ་དུ་གོཉེརེ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོརྦ་རླབས་འིཁྲུགོ་པོ་ནང་བཞིནི་ཡོདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོ

འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་དམངས་གོཙ་ོགོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་

ལུགོས་འིད་ིགོནས་ཐེབས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་

ཟནི་པོ་ལྟར། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ད་ེསྔོ་ཕྱོ་ིཙམ་

ལས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རེད། རིམ་པོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དམངས་

གོཙའོི་ིལམ་སྲིལོ་གྱི་ིརང་དབང་དང༌། གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་གོ་ི

གོོ་སྐབས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ན་དེའིི་ཚེེ་དེའིི་དུས་ལ་ང་ཚེོ་བོད་

པོའི་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ང་རང་

ཚེ་ོཚེང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོ་

ལྟར་ད་དུང་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྔོ་རྗེསེ་མང་པོརོ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་ཟནི་པོ་ལྟར། དངེ་སང་ལྷ་སས་

མཚེོན་པོས་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཆེང་རགོ་མང་པོོ་འིཐུང་བ་

དང༌། མ་ཅང་རྩིདེ་རྒྱུའི་ིགོམོས་གོཤིསི་ངན་པོ་འིཇགོས་པོ་ད་ེསྐྱནོ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དསེ་དུས་ཚེདོ་འིཕྲ་ོབརླགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། རམི་པོས་

གོཟུགོས་པོརོ་གོནདོ་རྐྱེནེ་ཡོངོ་རྒྱུ། དཔོལ་འིབྱེརོ་ཆུད་ཟསོ། ལས་

དནོ་འིཐུས་ཤིརོ་སགོོས་ཡོངོ་རྒྱུར་ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། 

ད་དུང་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེ་འིཐེནེ་མཁན་ར་ེཟུང་ཡོདོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཞིགིོ་གོ་ོ
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ཐེསོ་བྱུང་བ། ད་ེརིགོས་ཤིནི་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རདེ། ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་

ནས་མནི་པོས་ད་ེའིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མ་ིརུང༌། 

ང༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། བཏེང་འིགྲེ་ོབཞིགོ་སྡེདོ།

ཕེ་མ་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་

འིདོད་མི་བྱེེད་མཁན་དེ་དགོ་བསམ་བློ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་དྲེགོས་པོ་

རདེ། རྒྱ་ཡོགིོ་མ་གོཏེགོོས་བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ས་མདེ་ན་ཡོང༌། 

སློབོ་སྦྱོངོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིསི་ཕུགོས་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེ་ེབ་ཡོདོ་

པོས། ཕྲུ་གུ་སློབོ་གྲྭར་ངསེ་པོར་དུ་གོཏེངོ་དགོསོ། ད་ེནས་རྒྱ་མའིི་ི

ལས་ཁུངས་ཁགོ་དང༌། ལས་རགིོས་འིདྲེ་མནི་ནང་ལ་ཡོདོ་མཁན་

བོད་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ས་ོསོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་རྒྱ་མིར་མི་

དགོའི་བ་ཡོོད་པོའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ལས་ཀར་དོ་ཁུར་དང༌། དོ་སྣང་

མ་ིབྱེདེ་མཁན་ཡོདོ་ཚེདོ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་ཉེམས་མྱོངོ་གོསགོོ་

མ་ིཐུབ་ལ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཐེབོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ཉེནི་ཞིགིོ་ལས་རགིོས་

འིདྲེ་མནི་ཚེང་མ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་གོ་ིའིགོན་འིཁྱོརེ་དགོསོ་པོའི་ི

དུས་ཚེདོ་ཅགིོ་ཤིར་བའི་ིསྐབས་སུ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་དུས་ཚེདོ་

དེ་སྒུགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་སྟབས། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་རང་

མི་རང་ལས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་དམིགོས་ཡུལ་དེ་

འིཛིནི་གྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་ང་ོཐེགོོ་རང་མ་ིརང་ལས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་
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ཚེདོ་ཤིར་བའི་ིཉེནི་མ་ོདརེ་ལས་རགིོས་མང་པོ་ོབདོ་པོས་ཁུངས་མ་

འིཁྱོོལ་བ་བྱུང་ན་ང་ོཚེ་བ་འིདུགོ ཐེབས་སྡུགོ་རེད། ནམ་ཞིིགོ་ང་

རང་ཚེ་ོས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་གོི་ལས་རིགོས་ཚེང་མ་ས་ོས་ོརང་

གོསི་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ས་ོས་ོབཏེང་འིགྲེ་ོབཞིགོ་སྡེདོ་འིཕེརེ་

བ་ཞིིགོ་སོ་སོས་བྱེེད་བསམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརེད། 

རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ང་ཚེསོ་ལྟ་སྟངས་ངན་པོ་འིཛིནི་མ་ིརུང༌། 

སྔོར་ཕེན་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་ལྷགོ་ཙམ་རངི་རྒྱ་དང༌། བདོ་ཁྱོམི་མཚེསེ་ཀྱི་ི

འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོོད། སྐབས་རེ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

སྐབས་ར་ེའིཆེམ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ཁྱོམི་

མཚེསེ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་སྟབས་རྒྱ་མ་ིདང༌། ང་ཚེ་ོགྲེགོོས་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་མི་དབང་འིཛིིན་པོས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་མ་དྲེང་

བ་ཞིིགོ་དང༌། མ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཚེེ་དེར་ང་ཚེོས་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་

དགོསོ་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ང་ཚེསོ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་

མདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་

མ་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཅན་ང་ཚེ་ོདང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་ང་ཚེའོི་ིབསམ་

ཚུལ་རྣམས་ཤིསེ་པོའི་ིསྐབས་ཁངོ་ཚེསོ་བདོ་པོར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁངོ་ཚེ་ོཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཤི་ཚེ་ཡོདོ། རྒྱབ་

སྐྱརོ་ཡོདོ། ད་ེསྔོ་ཕེན་ཆེད་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཐེགོོ་ནས་བདོ་ནང་གོཏེརོ་
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བཤིགིོ་ཐེབས་སྡུགོ་བྱུང་བར་ང་ཚེ་ོང་ོཚེ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོའིགྱིདོ་པོ་

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་མ་ིགོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་དགོངོས་དགོ་ཞུ་གོ་ི

ཡོདོ་ཅསེ་ངསོ་ལ་ད་ེལྟར་བརྗེདོ་མཁན་འིགོའི་ཤིས་བྱུང༌། རྒྱ་མའིི་ི

ནང་ནས་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་མང་པོ་ོཡོོང་

གོ་ིཡོདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། སྤྱོརི་བཏེང་ང་ཚེརོ་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་

སྡུགོ་དྲེགོས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྒྱ་མ་ིཡོདོ་ཚེད་ལ་ཁངོ་ཁྲོ་ོབྱེས་ན་མ་ི

འིགྲེགིོས། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཅ༽ ར་ིདྭགོས་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རྩྭ་ཆུའིི་ནང་དམ།ེ

ད་ེནས་བདོ་ནང་བྱེང་ཁུལ་ས་ཆེ་མང་པོརོ་ཁྱོ་ིར་རྒྱགོ་མཁན་གོང་

འིཚེམ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ ད་ེསྔོ་རྒྱ་མསི་དཔོལ་འིབྱེརོ་བཀགོ་

སྡེོམ་བྱེས་ཏེེ་ལྟོགོས་ཤིི་ཐེེབས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་སུ་

ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། དེང་སང་དེ་འིདྲེའིི་ཛི་དྲེགོ་མེད་

པོའིི་སྐབས་ལ་པོགོས་རིགོས་དང༌། གླི་རྩིི་དང༌། ཤི་བའིི་རྭ་ཅོ་

སགོོས་ལ་དམགིོས་ཏེ་ེདངུལ་གྱི་ིདནོ་དུ་ར་ིདྭགོས་བསད་ན་ཡོགོ་

པོ་ོམ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་

སྐྱོབ་ཁོངས་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་རི་དྭགོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། ད་ེསྔོ་བདོ་ལ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ར་ི

རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཏེེ་སེམས་ཅན་གོང་བྱུང་སྲིོགོ་གོཅོད་བྱེེད་མི་
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ཆེོགོ་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་སྟབས་ཀྱིིས་དེ་སྔོ་བོད་ནང་བདགོ་ཏུ་མ་

བཟུང་བའི་ིར་ིདྭགོས་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཞིགིོ་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་ཀྱིང་དངེ་

སང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡོིན་པོ་དང༌། རི་དྭགོས་རིགོས་ཁ་ཤིས་ཧ་

ལམ་རྩི་མདེ་ཕྱོནི་ལུགོས་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ དངེ་སང་ལྟགོོས་ཤི་ིཐེབེས་

རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་མདེ་པོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ཡོོད་པོས་ཆེོགོ་ཤིེས་མེད་པོར་རི་དྭགོས་བསད་ན་ཧ་ཅང་

ཐེབས་སྡུགོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། 

དེ་ནས་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་རྩྭ་ཐེང་དང༌། འིབྲོགོ་ས་ས་ཁུལ་ཁ་

ཤིས་ལ་རྩྭ་ཟ་ཆུ་ཟའིི་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཐེོགོ་ནང་ཚེགོས་རྒྱགོ་

རསེ་བརྒྱབ་སྟ་ེཁ་ཤིས་གོསདོ་རསེ་ཀྱིང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ས་རདེ། ང་

ཚེ་ོབདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིསྡུགོ་སྦྱོངོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིའིགོོ་གོནས་བཞིནི་

དུ་ང་རང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་དུ་སྒོེར་གྱིི་འིཚེ་ོབའིི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་

དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་དོན་རྩི་ཕྲ་མོ་ཞིིགོ་གོི་ཆེེད་དུ་ནང་ཚེགོས་རྒྱགོ་

རསེ་བརྒྱབ། གོསདོ་རསེ་གོཏེངོ་བ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ང་ོཚེ་པོ་ོདང༌། ཐེབས་

སྡུགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ངསོ་ནས་འིད་ིལྟར་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོགོཅིགོ་ལ་གོཉེིས་བརྒྱུད་ཀྱིིས་

ཤིདོ་དགོསོ། ད་ེདགོ་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ ཆེསོ་བརྒྱུད་མཐུན་སྒྲིལི་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ།ོ
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ད་ེབཞིནི་དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲན་བུ་

ལྷུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་སུ་ཆེསོ་ལུགོས་འིཐེནེ་འིཁྱོརེ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་ཡོང་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོགོ་

པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་རདེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་དནོ་ན་ིཚེང་མར་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་

དགོསོ་པོ་ལས། ང་ཚེ་ོདང་ཁ་ོཚེ་ོཞིསེ་འིཐེནེ་འིཁྱོརེ་བྱེ་རྒྱུའི་ིལགོ་

ཆེར་ཕྱོིན་ན། དེ་ཆེོས་ལ་མ་ཕྱོིན་པོར་སྨོན་དུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་

རདེ། རྩི་བ་ནས་མ་འིགྲེགིོས་པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིབདོ་

རགིོས་ཚེང་མ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤིད་ན་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི་གོཅགིོ་གྱུར་དང་། སྤྱོརི་སྟངས་ཆེབ་སྲིདི་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤིད་ན། བདོ་རགིོས་རྩི་གོཟན་ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་

གྱུར་རདེ། རྒྱ་གོར་ནང་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང༌། ལྟ་

བའི་ིའིཁྱོརེ་ས་ོལ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་དབྱེ་ེབ་མདེ་པོ། བནོ་པོ་ོདང་བཅས་

པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་དབྱེ་ེབ་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡོདོ། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཡོང་ཆེལོ་ཁ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐེནེ་

འིཁྱོརེ་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ད་ེདགོ་ལ་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བདོ་ནང་ཆེསོ་དད་རང་མསོ་ཀྱི་ིགོ་ོསྐབས་ཕྲན་བུ་མང་དུ་ཕྱོནི་པོའི་ི

སྐབས་སུ་མ་ིའིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ཆེསོ་འིབགོ་ལ་གྱིནོ་ཏེ་ེབཤུ་གོཞིགོོ་

གོཏེངོ་མཁན་དང༌། མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་མཁན། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ི

ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོན་ིས་ོས་ོསམེས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོདང༌། གོཉེམོ་ཆུང༌། 
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དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ གོཞིན་ལ་ཕེན་བད་ེསྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡོནི། མ་ི

མང་གོིས་ཀྱིང་མིའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མགོོ་མ་འིཚེོས་པོར་

དབང་གོནང་མཁན་དང༌། ཆེོས་ཤིོད་མཁན་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་

སར་ཕྱོིན། མཇུགོ་ཏུ་དད་ལོགོ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད་པོས་ཚེང་

མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཇ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་

དབང་།

ད་ེནས་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིལམ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་རྣམས་

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཚེསོ་ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་

རིང་མང་གོཙོའིི་འིཆེར་གོཞིི་མང་པོ་ོབསྒྲིིགོས་ཏེེ་མང་གོཙོའིི་ལམ་

ལ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། དཔོེར་ན། མ་འིངོས་པོར་བོད་ཀྱིི་ལམ་

ཕྱོགོོས་སྐརོ་ལ་ང་ཚེསོ་ཡོགིོ་ཆེ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོའི་ིནང་དནོ་

རྣམས་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་མགོ་ོའིཚེསོ་པོ་དང༌། སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། གོཉེནེ་འིཕྲད་ཟནི་ཏེ་ེབདོ་ལ་འིབྱེརོ་བའི་ིམཚེམས་ལ་ཁྱོདེ་

རང་ཚེོའིི་བློས་འིཁེལ་ས་དང༌། ཤིོད་བདེ་ས་དེ་དགོ་ལ་མ་འིངོས་

པོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བསམ་བླ་ོ

འིད་ིའིདྲེ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་དགོསོ། 

མ་འིངོས་པོར་བར་བརྒལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་བཙུགོས་རྗེེས་སུ་ངོས་
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ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་གྱིི་མིན་ཟེར་བ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ངོས་ནས་བོད་དོན་བློས་བཏེང་བ་

ད་ེལྟར་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང་ཚེ་ེརབས་མང་

པོའོི་ིལས་དང༌། སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། ངསོ་ནས་

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ང་བརྒྱད་བར་དུ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་ཡོིན། མ་འིངོས་

པོར་ངའིི་ཚེེ་ལྷགོ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཇི་ཙམ་བསྡེད་ཀྱིང༌དེའིི་

རངི་རྒྱ་གོར་དང༌། བདོ་གོང་དུ་བསྡེད་རུང་གོང་ལྟར་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་བསམ་པོ་ལས། སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་ནས་

བླསོ་གོཏེངོ་རྩིསི་རྩི་བ་ནས་མདེ། 

ཡོནི་ན་ཡོང་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ད་ེགོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོའིཁྲོདི་ནས་ལས་

ཀ་བྱེས་པོ་ལས། ངོས་རང་ཟུར་དུ་བསྡེད་ནས་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ས་

དང༌། འིགོགོ་དོགོ་སར་ངསོ་ནས་རོགོས་རམ་དང༌། ཐེབས་ཤིསེ་

བྱེས་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེ་ེབ་མདེ་དམ་སྙིམ་པོ་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོནི། 

དེ་ལྟར་བྱེས་ན་མང་གོཙོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང་མཐུན་པོ། དོན་དགོ་

ཆུང་ཙགོ་སྒོང་ལ་དུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་གོཏེངོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་མ་ིཡོོང་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཕྱོནི་ཆེད་ང་ཚེ་ོགོཞིསི་

བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིསྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་
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ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་གྱིི་མིན་ཟེར་བ་དེ་སྐོར་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབླ་ོགོཡོེང་

དང་། སེམས་འིཚེབ་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་མི་དགོོས། བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་

ཏེ་ེསྡེདོ། ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༢ ཚེེས་ ༦ ཉེནི་བདོ་

ནས་འིབྱེརོ་བ་བཞི་ིབརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་དབང་གོ་ིགོལ་གོནད་དང་། དམར་པོའོི་ིབཙན་

དབང་།

བར་ལམ་ཟླ་བ་གོཅགིོ་ཙམ་ཞིགིོ་མཚེམས་ལ་བསྡེད་པོ་ཡོནི། ཁྱོདེ་

རང་ཚེ་ོགོང་ཙམ་སྒུགོ་དགོསོ་བྱུང་སངོ༌། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཁ་ཤིས་སྔོནོ་མ་

ནས་ཐུགོ་ཡོདོ་ལ། ད་ེརངི་ཡོང་བསྐྱར་ཐུགོ་པོ་རདེ། མང་པོ་ོཞིགིོ་ད་ེ

རངི་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་བ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། 

འིདརི་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང་རང་དབང་ཡོདོ། མ་ི

ལ་རང་དབང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དུད་འིགྲེ་ོཡོནི་

ན་ལྟ་ོགྲེདོ་པོ་གོང་དང༌། མལ་ས་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ད་ེགོས་འིགྲེགིོ་གོ་ིཡོདོ། 

འིགྲེ་ོབ་མ་ིཞིསེ་པོ་འིད་ིལ་ད་ེཙམ་གྱིསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ། གོདདོ་མའི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ནས་བཟུང༌། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེསོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ི

རྗེསེ་ལ། སམེས་ཅན་གོཞིན་དགོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་མའིི་ིབསམ་བླ་ོཧ་

ཅང་མང་པོ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཇི་ཙམ་མི་ལ་རང་

དབང་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་བསམ་བློ་ཡོང་མང་བ་འིཁོར་ཐུབ་ཀྱིི་
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ཡོདོ། བཙན་དབང་གོ་ིའིགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོའིད་ིམ་གོཏེགོོས་གོཏེངོ་

ཆེོགོ་གོི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་མིའིི་བསམ་བླ་ོའིདྲེ་མིན་འིཁོར་རྒྱུ་ཡོོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལ་རན་གྱི་ིམདེ། དརེ་བརྟེནེ་རང་དབང་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རང་དབང་ཞིསེ་པོ་བད་ེསྐྱདི་ཁ་ོནའི་ིསྐད་ཆེ་མ་

ཡོནི་པོར་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། 

དཔོརེ་ན། བར་ལམ་ལ་ོཤིས་ཀྱི་ིནང་ལ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡོདོ། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཟརེ་བའི་ིདམར་

པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཝི་ིཏེ་ིནམ། ཀ་ོར་ིཡོ་བྱེང་མ་དང༌། ཁྱུ་

བྷ་ཙམ་ལས་རྩི་མདེ་ཕྱོནི་ཚེར་བ་རདེ། 

དེ་འིདྲེའིི་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོང་ཡོིན་ཟེར་

ན། བཙན་དབང་གོིས་མནན་པོའིི་ཚེེ་མི་སྒོེར་ས་ོསོའི་ིརང་དབང་

བརླགོས་ནས་བད་ེསྐྱདི་མདེ་པོ་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། རང་བཞིནི་གྱིསི་

མིའིི་རྣམ་དཔྱོོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེ་ཡུལ་མེད་པོར་སྤྱོི་ཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་སྒོོ་རྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བའིི་གུང་བྲན་

རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་ན།ི ལུང་པོའི་ིནང་ལ་གྲེལ་རམི་མདེ་

པོར་མ་ིཚེང་མར་བད་ེསྐྱདི་འིཁདོ་སྙིམོས་ཡོངོ་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་

ཡོགོ་པོ་ོཡོིན་ན་ཡོང༌། ལགོ་ལེན་འིགོེལ་སྟངས་མི་ལ་རང་དབང་

མེད་པོར་བཙན་དབང་གོིས་བསྡེམས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་

འིགོོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། དཔོེར་ན། གོཅིགོ་སྡུད་
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བཙན་དབང་གོི་ལམ་ལུགོས་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་པོར་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཅངི་། མཐེར་ཕྱོའིི་ིདམགོ་

ཤུགོས་ཀྱིསི་གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་མདེ་པོ་བཟསོ་པོ་མ་ཡོནི་པོར། 

ལུང་པོ་རང་གོ་ིནང་ནས་མ་ིདམངས་ཚེ་ོཡོདི་ཐེང་ཆེད་པོ་དང་། ར་ེ

བ་བརླགོ་སྟ་ེགུང་བྲན་རངི་ལུགོས་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོ་རེད། 

དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་གུང་བྲན་

གྱི་ིལྟ་བ་དམ་པོརོ་འིཛིནི་མཁན་ཚེསོ་དཔོལ་འིབྱེརོ་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་

གོཏེོང་མི་བྱེེད་ཐེབས་མེད་བྱུང་ཡོོད། དཔོེར་ན། མདུན་མཆེོང་

ཆེེན་པོོ་ཟེར་བ་དང༌། ཞིིང་ལས་ཏེ་ཀྲེ་ཟེ་བ་དེ་དགོ་གོི་སྐབས་སུ་

བཙན་དབང་གོིས་མིའིི་སྲིོགོ་ལ་ཕེངས་མེད་དང༌། མི་དུད་འིགྲེོ་

ལྟ་བུར་ཁྱུ་འིདེད་བྱེས་ནས་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུར་

ཤུགོས་བརྒྱབ་ཡོོད་ཀྱིང༌། མི་སྒོེར་ས་ོསོས་ནུས་པོ་མ་བཏེོན་ན། 

ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོིས་ར་སྤྲོོད་

གོང་བྱུང་ཡོོད་ཟེར་ན། འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ལ་རང་དབང་མེད་

ན། བཙན་དབང་གོི་འིགོོ་ནས་ལུང་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

མ་ིཐུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་རང་

དབང་ཞིསེ་པོ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ཁ༽ ནགོ་པོ་ོཡུགོ་འིབྱེམས་དང་། ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིདམིགོས་
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ཡུལ།

ད་ཕེན་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་གོཞིི་རྐང་བཙན་བྱེོལ་

བ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚེརོ་རང་དབང་ཡོདོ་པོས། ཁྱོདེ་

རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་པོར་དགོའི་བསུ་ཡོོད། 

བོད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་ཡོིན་ཞིིང་། ངོས་རང་གོིས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་མགྲེིན་

ཚེབ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། བོད་ཀྱིི་འིདོད་

པོ་གོང་ཡོོད་རྣམས་རང་དབང་གོི་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ནང་ཉེམས་ཉེེས་

ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་སྔོ་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོི་རིང་ལ་བོད་

ནང་ལ་དཀའི་ངལ་སྣ་ཚེོགོས་བྱུང་ཡོོད། རྒྱལ་པོོ་གླིང་དར་མའིི་

སྐབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཡོངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་ནགོ་པོ་ོཡུགོ་

འིབྱེམས་འིད་ིལྟར་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིད་ིམ་གོཏེོགོས་བྱུང་མདེ། 

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་ཡོང་ཉེམས་

ཆེགོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོ་ན།ི ཆེསེ་མུན་ནགོ 

ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་རྗེསེ་ལུས་རདེ་ཅསེ་བཤིད་

ད་ེབདོ་པོར་མཐེངོ་ཆུང་དང༌། ཁྱོད་གོསདོ་ཀྱི་ིའིགོོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་
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ལ་བསྙིད་ད་ེའིཁརོ་ལམ་མང་པོ་ོབཟསོ་ཡོདོ། སློབོ་གྲྭ་དང༌། སྨོན་

ཁང་དང༌། བཟ་ོགྲྭ་འིགོའི་ཤིས་བཙུགོས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། འིད་ིདགོ་གོ་ི

ཕུགོས་ཀྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེའོི་ིཁ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་པོ་ཤི་

སྟགོ་ཡོནི། དཔོརེ་ན། འིཁརོ་ལམ་བཟསོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་མཚེནོ་

ན། དམགོ་མའིི་ིའིགྲེམི་འིགྲུལ་གྱི་ིདགོསོ་མཁ་ོདང༌། གོཞིན་ཡོང་

ཤིངི་ནགོས་གོཅདོ་བྲགེོས་ཚེདོ་མདེ་བྱེས་པོའི་ིཤིངི་ཆེ། གོཏེརེ་ཁ་

ཁགོ་གོ་ིདངསོ་པོ་ོསགོོས་བདོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་འིརོ་འིདྲེནེ་ཆེདེ་བདེ་

སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མི་གོང་དུ་མང་སར་གླིོགོ་ཁང་བཟོས་ཡོོད་ལ། གླིོགོ་

ཀྱིང་འིཁྲོིད་ཡོོད། བོད་པོ་རྐྱེང་པོ་གོནས་སའིམ། ལུང་ཁུགོ་ཞིིང་

འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་ཁགོ་ལ་ད་དུང་ཡོང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་མེད། འིཁོར་

ལམ་བཟོས་མེད་ལ། སློོབ་གྲྭ་ཡོང་མེད། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་

དང༌། བཙན་དབང་མཁན་གྱིི་ལུང་པོ་ཚེང་མའིི་ནང་ཤིེས་ཡོོན་

དང༌། སློོབ་གོསོའི་ིཐེོགོ་ནས་མིའིི་བསམ་བློ་སྟངས་འིཛིིན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། བོད་ནང་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་ལ་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་

པོ་འིདི་དགོ་ཀྱིང་ཕུགོས་རྩི་རྒྱ་མིའིི་ཁེ་ཕེན་གོཙ་ོབོར་དམིགོས་པོ་

གོསལ་པོ་ོརེད། འིདི་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོབོད་

མིའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་བརླགོས་པོས་མ་ཚེད། གོཞིི་རྩིའིི་

མའིི་ིཐེབོ་ཐེང་བྲལ་བ་ཞིིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡོདོ། 
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གོ༽ ལྷ་སའི་ིརྒྱ་གྲེོང་དང་། གོནམ་གྱིསི་ས་བརྡུང་བ།

ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རྒྱ་མ་ིདང་ཐེ་དད་

པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་རང་བཞིནི་གྱིསི་གོསལ་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་བསྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུར་དངོས་དང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཐེབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ལྷ་ས་གྲེངོ་ཁྱོརེ་ནང་ཚེངོ་ཁང་སྟངོ་ཕྲགོ་ཡོདོ་པོ་

འིདི་དགོ་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་མིའིི་ཚེོང་ཁང་རེད། བོད་པོས་ཟིན་པོའིི་

ཚེོང་ཁང་ཉུང་ཤིས་ལས་མེད། བར་ལམ་རྩིེ་ཕེ་ོབྲང་གོི་སྟེང་ནས་

བརྒྱབ་པོའི་ིཔོར་ཞིིགོ་མཐེངོ་བྱུང༌། བྱེང་ངསོ་སུ་བལྟས་ན། སྔོ་མ་ོ

ཚེསེ་གོསུམ་ཐེང་ཞིསེ་ས་སྟངོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེགྲེངོ་ཁྱོརེ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་འིདུགོ་ལ། ད་ེབཞིནི་རྩི་ེཕེ་ོབྲང་གོ་ིནུབ་ངསོ་ལ་བལྟས་ན། 

ད་ེསྔོའི་ིགླིངི་ཁ་ཡོངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་གྲེངོ་ཁྱོརེ་ཆེགོས་འིདུགོ ང་ཚེའོི་ི

བདོ་པོ་རྣམས་ན་ིསྔོ་མའོི་ིབར་སྐརོ་ནང་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་གོ་ི

ཉེེ་སྐོར་ཁང་པོ་རྙིིང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་བསྡེད་པོ་ལས། ལྷ་སའིི་

གོཡོས་གོཡོོན་གྲེོང་ཁྱོེར་གོསར་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་རྒྱ་མིའིི་ལས་

ཁུངས་དང༌། ལས་བྱེདེ་པོ་རྣམས་བསྡེད་ཡོདོ། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་

བོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་མིན་ན་ཡོང༌། གོཙ་ོབ་ོ

མང་ཆེ་ེབ་རྒྱ་མ་ིཡོནི། 

ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐེགོོ་འིད་ིབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའི་ིདུས་ཚེདོ་
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གོཉེན་འིཕྲང་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིསྐབས་ཤིགིོ་འིཁལེ་ཡོདོ་ལ། ངསོ་རང་སྒོརེ་

ངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང༌། རང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ཙམ་ལ་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོ་བྲལ་ཞིངི་། ད་ཆེ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ལ་སློབེས་ཡོདོ། མ་ིཚེའེི་ི

ནང་གོ་ིལ་ོདར་མའི་ིདུས་སྐབས་སུ་རང་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ནས་བསྟན་

སྲིདི་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ང་ཚེ་ོསྤྱོ་ི

སྒོསོ་གོང་གོསི་ཆེ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནའིང༌། ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐེགོོ་འིད་ི

དངསོ་འིབྲལེ་བསདོ་ནམས་དམན་པོའིམ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་

པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། བདོ་པོའི་ི

དཔོ་ེལ་ཡོདོ་པོ་ལྟར། གོནམ་གྱིསི་ས་བརྡུང་བ་ལྟ་བུའི་ིའིཕེ་ོའིགྱུར་

ཆེནེ་པོ་ོའིདའིི་ིའིགོོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིའིདདོ་པོར་ཡོདོ་པོ་ལྟར་བདོ་ཅསེ་

པོ་འིད་ིམངི་མདེ་ནགོ་བསུབ་གོཏེངོ་ཐུབ་མདེ། བདོ་ལུང་པོ་འིད་ིརྒྱ་

མསི་གོང་དུ་བཞིགོ་བཞིགོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིའིདདོ་པོར་གོང་ཡོདོ་ཐེགོོ་

ཏུ་འིཁྲོདི་ཐུབ་མདེ། ད་ལྟ་ཡོནི་ནའིང་བདོ་དནོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིཕྱོ་ི

འིབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་ཐེགོོ་རྒྱུན་དུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ང༽ མ་ིརབས་གོསར་རྙིངི་དང་། རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིབྱེ་བ།

ད་ེསྔོ་རྒྱ་མ་ིདམར་པོ་ོཐེགོོ་མར་ཡོངོ་སྐབས་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་མཁན་

གྱིི་མི་ཐེོགོ་རྣམས་རྫོོགོས་ཚེར་བ་རེད། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༥ 
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ལོ་མཇུགོ་ནས་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་བར་རྒྱ་མི་ལ་གོདོང་ལེན་དང༌། 

འིཁྲུགོ་འིཛིངི་བྱེདེ་མཁན་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བྱུང་བའི་ི

མ་ིཐེགོོ་ཀྱིང་ཕེལ་ཆེརེ་རྫོགོོས་ཚེར་བ་རདེ། ཁ་ཤིས་སྙིངི་རྗེ།ེ བར་

ལམ་བཙོན་ཁང་དང༌། ངལ་རྩིོལ་སྒྱུར་བཀོད་འིགོོ་ཏུ་གོནས་པོའིི་

རྒས་པོ་ོད་ེའིདྲེ་འིགོའི་ཞིགིོ་ལས་ལྷགོ་མདེ། མ་ིཐེགོོ་འིད་ིལྟར་བརྗེསེ་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་རྗེེས་ལ་སྐྱེས་ཤིིང༌། མདོར་

ན་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་གོསོ་སྐྱོང་འིགོོ་འིཚེར་ལོངས་བྱུང་བའིི་མི་

རབས་གོསར་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་གོདོང་

ལེན་མུ་མཐུད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། འིདི་ནི་དངོས་འིབྲེལ་རླབས་

ཆེནེ་གྱི་ིབྱེ་བ་ཡོནི། རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བདོ་པོ་རྒན་པོ་རྣམས་

རྫོགོོས་ན། བདོ་པོ་གོཞིནོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་མསི་མཛུབ་མ་ོགོར་བསྟན་

ཤིར་ལ་འིཁྲོིད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་པོའིི་རེ་བ་བརྒྱབ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རེ་

བ་ད་ེའིགྲུབ་མེད། 

ད་ེསྔོ་བདོ་རྗེ་ེཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ིསྐབས་སུ་བདོ་ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་

གྱུར་ཡོནི་ཀྱིང༌། བར་ལམ་ལ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིརངི་ལ་བདོ་སལི་བུ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། མད་ོསྨོད་ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། ཕེལ་ཆེརེ་ལུང་པོ་ས་ོསརོ་དཔོནོ་འིགོ་ོར་ེབྱེས་ཏེ་ེལྷ་ས་

ནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིནུས་པོ་ཡོང་མ་སློབེས། རྒྱ་མའིི་ིནུས་པོ་ཡོང་

མ་སློབེས་པོར་ཡུལ་སྡེ་ེར་ེར་ེརང་བཙན་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། 
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ད་ེབཞིནི་མད་ོསྟདོ་ཁམས་ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བར་སྐབས་འིབྲ་ི

ཆུ་ཤིར་ནུབ་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཁ་རྒྱུན་ལ་ཁམས་པོ་དང་

བདོ་པོ་ཞིསེ་བཤིད་སྲིལོ་འིཇགོས་ཡོོད་ལ། བསམ་བླའོི་ིནང་ཕེན་

ཚུན་ཐེགོ་རངི་པོ་ོལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོདོ། 

རྒྱ་མསི་གོདུགོ་རྩུབ་དྲེགོ་པོསོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་

གོཅིགོ་གྱུར་གྱིིས་མནན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས། མད་ོ

སྟདོ་སྨོད་ས་ཁུལ་ཡོངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིམ་ིཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་གོངས་

ཅན་པོ་ཞིེས་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་དང༌། ལྷགོ་

དོན་རྒྱ་ནགོ་མཐེོ་རིམ་སློོབ་གྲྭར་ཕྱོིན་པོ་མང་ཆེེ་བའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོད་པོ་འིདི་

ཕྱོོགོས་བཙན་བྱེོལ་ཡོོང་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ངོས་ཀྱིིས་ད་ོསྣང་

བྱུང༌། ཤིེས་ཡོོན་ཅན་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་

བ་ཧ་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་

ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཡོནི། རྐྱེནེ་ངན་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས། བདོ་ཆེལོ་ཁ་

གོསུམ་གྱིི་ཁྱོོན་ལ་མི་ཐེོགོ་རྒན་པོ་རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། མི་

ཐེོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚེོས་ལས་ཀའིི་མཇུགོ་མཐུད་དེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། ལྷགོ་དོན་དུ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོའིི་

བོད་རིགོས་མདོར་ན་པོེ་ཅིང་དང་ཁྲོེན་ཏུ་སོགོས་རྒྱ་ནགོ་རང་དུ་

ཡོདོ་མཁན་དང་། རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་དང་། ཏེང་ཡོནོ། ཞི་ིདྲེགོ་གོ་ི
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གོོ་ས་མཐེོན་པོོ་ཡོོད་མཁན་འིདི་དགོ་གོི་ནང་དུའིང་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་བདོ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིགོངོ་

བུའི་ིནུས་པོ་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དརེ་བརྟེནེ་རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་གོ་ིནང་

ལ་བདོ་རགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་དགོོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། བདོ་

པོའིི་མིགོ་གོི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན། རྒྱ་རོ་དང༌། རྒྱ་སྤྲོང་

ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བསམ་བླའོི་ིནང་སློབེས་ཏེ་ེདངསོ་དནོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ལྟ་བ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཤིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་

སློབེས་ཡོོང་གོ་ིཡོདོ། 

ཅ༽ མང་གོཙའོི་ིལས་འིགུལ་དང་། རིགོ་གོནས་གོསར་

བརྗེ།ེ

དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོིར་འིཕེོ་འིགྱུར་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་ཡོང༌། རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་དང༌། 

ལྷགོ་དོན་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་ནང་ལ་རང་དབང་མང་གོཙ་ོལ་དོན་

གོཉེེར་དང༌། འིདོད་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་མེད་ཧ་ཅང་

གོསལ་པོ་ོརདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་སློབེས་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་འིབུམ་

ལ་བརྒལ་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིནང་ནས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ང་ཚེ་ོ

དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། ད་ེདགོ་གོསི་རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོབསྟན་པོ་

ན།ི རང་དབང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་ངསོ་འིཛིནི་
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བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁངོ་ཚེསོ་མང་གོཙ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་

རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན། བརྒྱད་ཅུ་གྱི་དགུའིི་

ལོར་པོེ་ཅིང་རང་ལ། རང་དབང་མང་གོཙོའིི་སྲིིད་དབང་གོཅིགོ་

སྡུད་ཀྱིི་ལྟ་བ་མཁྲོེགོས་བཟུང་བྱེེད་པོ་འིདི་སྔོ་ཕྱོི་ཙམ་ལས། རྒྱ་

མི་རང་གོི་ཐེོགོ་ལ་ཡོང་འིགྲེོ་སྟངས་མེད་པོ་དང༌། གོནས་ཐེབས་

མདེ་པོས་རངི་མནི་རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་གོཙ་ོདང་རང་དབང་གོ་ིའིགྱུར་

བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ད་ེ

གོ་རང་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིགོོ་ལ་

གོནས་དགོསོ་བྱུང་ཡོདོ། བདོ་ནང་གོཏེརོ་བཤིགིོ་ཚེད་ལས་འིདས་

པོ་བྱེས་པོ་དང༌། མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་བསད་རྨས་བྱུང་བ་རེད། འིནོ་

ཀྱིང༌། བོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་ནམ་ལངས་རྒྱུར་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོའིི་

དུས་སྐབས་ཡོནི་པོས་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་སྒྲིལི་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་

བྱེེད་དགོོས། སེམས་ཤུགོས་སྒྲིིལ་ཏེེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་

བ་འིདི་རྒྱ་མིར་འིཁྲུགོ་འིཛིིང་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་མིན། ང་ཚེ་ོབོད་

ཁ་བ་གོངས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོར་རང་

ལས་གོཞིན་གོཅསེ་པོར་འིཛིནི་པོའི་ིཐེེགོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཉེམས་

ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོད་ེསྔོ་བདོ་ལ་ཡོདོ་དུས་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་ཡོངོ་

གོ་ིམདེ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིཕྱོ་ིནས་དཔོརེ་ན། རྒྱ་མའིི་ི
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ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། བོད་པོའིི་

གོཤིསི་ཀ་མ་ིའིདྲེ་ཙམ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་མཁན་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ།

མ་གོཞིི་བོད་པོའིི་ནང་མི་གོསོད་མཁན་དང༌། རྐུན་མ་རྐུ་མཁན་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་གོསི་བདོ་མ་ིཚེ་ོསམེས་རྒྱུད་བཟང་

པོ་ོདང༌། ཡོ་རབས་ཀྱིི་གོཤིིས་ཀ་ཡོོད་མཁན་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རེད། 

ཁྱོེད་རང་རྒན་པོ་ཚེོས་ཤིེས་གོསལ་ལྟར། དེ་སྔོ་བོད་ནང་དཔོེར་

ན། སམེས་ཅན་ཞིགིོ་ཤི་ིབའིམ། ཁྱོ་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་རྨས་ནས་བསྡེད་པོ་

མཐེོང་ན་ཚེང་མའིི་ཁ་ནས་སྙིིང་རྗེེ་དང༌། སྙིིང་རྗེེ་ཞིེས་རང་བཞིིན་

གྱིསི་ཐེནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། མ་ིཞིིགོ་བསད་པོ་ཐེསོ་ན། ཧནོ་ཐེརོ་ཐེརོ་

བྱེས་ནས་ཆེགོ་གོ་ོམི་བསད་འིདུགོ་ཅེས་བླ་ོཡུལ་དུ་མི་ཤིོང་བ་ལྟ་

བུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚེོར་དེ་འིདྲེའིི་གོོམས་གོཤིིས་སམ། བགོ་

ཆེགོས་ཤིགིོ་ཡོདོ། དངེ་སང་དཔོནོ་པོ་ོགོསར་པོ་གུང་བྲན་སློབེས་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་མ་ིགོསདོ་རྒྱུར་ཐེ་ེཚེམོ་གོང་ཡོང་མདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

ནགོ་ནས་བྲོས་ཡོོང་བའིི་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་དགུའིི་ལོར་

མང་གོཙའོི་ིལས་འིགུལ་ནང་ཞུགོས། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ོགོསུམ་ཙམ་

རངི་ཡོབིས་ནས་བསྡེད། ཁ་སྔོནོ་ཧངོ་ཀངོ་བརྒྱུད་དངེ་སང་ཨ་རརི་

སློབེས་ཡོོད།

ཁ་ོཔོས་ཁྱོབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའི་ིནང་གུང་བྲན་ཏེང་གོསི་འིགོ་ོའིཁྲོདི་

པོའི་ིགོསར་བརྗེ་ེའིདའིི་ིའིགོོ་ལ། མ་ིསྤྱོདོ་ལས་འིདས་པོས་མནར་
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གོཅདོ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཧ་ཅང་རྗེསེ་ལུས། ཐེབས་སྐྱ་ོ

པོ་ོཡོདོ་ལུགོས་དང༌། དཔོརེ་ན། རགིོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ིསྐབས་

ཧྲན་ཤིའིི་ིནང་ཁ་ོཔོས་ཡོགིོ་ཆེ་དངསོ་སུ་མགིོ་མཐེངོ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་

གོ་ིནང༌། སྐབས་དའེི་ིགོསར་བརྗེའེི་ིང་ོལགོོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་བསད་པོའི་ི

རྗེེས་ལ། དེའིི་ཤི་བཙོས་ནས་གོསར་བརྗེེའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་

མཁན་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོནོ་ད་ེདགོ་གོསི་ཨ་རགོ་མཉེམ་དུ་ཟ་ཞིངི༌། 

དེ་ནི་གོསར་བརྗེེའིི་དཔོའི་བ་ོཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཚུལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོཔོས་

བཤིད་འིདུགོ ད་ེང་ཚེ་ོབདོ་པོས་བཤིད་པོ་ཞིགིོ་མནི་པོར་རྒྱ་མ་ིདསེ་

ཨ་རརི་ཁྱོབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིའིད་ིའིདྲེ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། སམེས་ཅན་གོཞིན་གྱི་ིསྲིགོོ་ལ་ལྟ་ཅ།ི མའིི་ིསྲིགོོ་

ལ་ཡོང་རྩིསི་མདེ་གོཏེངོ་མཁན་ཞིགིོ་རདེ།

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིབཟང་སྤྱོདོ་དང་། འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབ།

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིགོཤིསི་ཀ་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་ཙམ་ཡོངོ་བ་འིད་ིདགོ་

ང་ཚེའོི་ིཆེསོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་བཟང་པོ་ོའིད་ིལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་

ཡོནི། བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་འིད་ིདགོ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

ཞིི་བདེ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། མིའིི་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་

བླའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡོདོ་པོ་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་

འིདུགོ་ཅེས་མང་པོོས་དགོའི་པོ་ོབྱེེད་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་
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འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོར་དངེ་སང་གོཞི་ིནས་ཤི་ཚེ་བྱེདེ་

མཁན་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་མ་ིརྣམས་སྤྱོདོ་པོ་བཟང་པོ་ོདང༌། 

ཕེན་སེམས་ཡོོད་པོ། འིཚེེ་བ་མེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་ཅན་ལ་བརྩིི་གོི་

ཡོོད་པོ་ལྟར། ང་ཚེོས་ཀྱིང་ལྟ་སྤྱོོད་བཟང་པོ་ོདེ་དགོ་བརྟེན་བཟུང་

བྱེདེ་དགོསོ།

སྐབས་ར་ེརྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་རྐྱེནེ་གྱིསི་ཁངོ་ཁྲོ་ོཟ་བ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་

ཀྱིང༌། ང་ཚེསོ་འིཚེ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེདམ་བཅའི་བརྟེན་པོ་ོའིཛིནི་རྒྱུ་

ངསོ་ནས་སམེས་ཤུགོས་སྐྱདེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་མརི་འིཁྲུགོ་པོ་

རྒྱགོ་དགོསོ་བཤིད་པོ་མནི། འིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས། 

ང་ཚེསོ་གྲེ་ིམ་ེམདའི་འིཁྱོརེ་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིལ་ཁ་གོཏེད་བཅགོ་ན་རྒྱ་མརི་

དགོོས་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་ཡོིན། བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བདུན་དང༌། གྱི་བརྒྱད་

སྐབས་སུ་བདོ་པོས་ས་ཕེགོ་དང་རྡོ་ོའིདྲེ་གོཞུས་པོ་ལས། མ་ེམདའི་

བརྒྱབ་མེད་ཀྱིང༌། རྒྱ་མིས་འིཛིམ་གླིིང་སྒོང་ལ་དང་པོོ་བོད་པོས་

མེ་མདའི་བརྒྱབ་བྱུང༌། ང་ཚེོས་མེ་མདའི་བརྒྱབ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་

ཡོོད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མིས་མེ་མདའི་བརྒྱབ་ནས་

བདོ་མ་ིཤི་ིཡོདོ་ལ། མ་ེམདའི་ཕེགོོ་མཁན་གྱི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིཙམ་དུ་

མ་ཟད། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིགོཅིགོ་ཀྱིང་ཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་རྗེསེ་སུ་རང་

སྲུང་གོི་དོན་དུ་གོནམ་མདའི་བརྒྱབ་པོ་ཡོིན་བཤིད་ཡོོད། གོནམ་

མདའི་བརྒྱབ་ན་མདའེུ་མའིི་ིགོཟུགོས་པོརོ་ཕེོགོ་ཤིསེ་སྟངས་མདེ། 



31
ང་ཚེོས་གྲེི་མེ་མདའི་མེད་པོར་བདེན་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་ཁ་

གོཏེད་བཅགོ་ན། རྒྱ་མི་ལན་རྒྱགོ་ཁགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་དོན་ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་མི་བྱེེད་

ཁགོ་པོོ་དང༌། མི་བདེ་བ་ཡོོང་བ་འིདི་བོད་པོ་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེ་

དྲེགོས་ནས་བྱུང་བ་མིན་པོར། བོད་པོར་བདེན་པོ་ཡོོད་པོའིི་ཆེ་

ནས་བྱུང་བ་ཡོིན། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་ང་ཚེ་ོབོད་པོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། ཤི་ཚེ་ཡོོང་བ་འིདི་ཡོང་བོད་པོར་དངོས་འིབྲེལ་

བདེན་པོ་འིདུགོ བོད་པོར་ཁགོ་མི་འིདུགོ བོད་པོར་རྒྱ་མིས་ཐུབ་

ཚེོད་བཏེང་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚེོར་ཤི་ཚེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོར་

བརྟེེན། ང་ཚེོས་རང་དབང་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་འིདི་མཐེའི་

གོཅིགོ་ཏུ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་འིགྲེོ་དགོོས། ང་

ཚེོས་རྒྱ་མི་གྲེོགོས་པོ་ོབཟོས། རྒྱ་མིར་ཡོིན་ལུགོས་མིན་ལུགོས་

བཤིད་དེ་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཐུབ་པོ་བཟོ་དགོོས། རྒྱ་མི་ཚེང་མ་

སྡུགོ་ཆེགོ་ནམ་ཡོང་མནི། རྒྱ་མའིི་ིནང་ལ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་དབྱེ་ེཕྱོ་ེ

ཐུབ་མཁན་མང་པོ་ོཡོདོ། 

ལྷགོ་དོན་རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་དངོས་གོནས་

གོནས་ཚུལ་མ་ཤིསེ་པོ་ལས། ཤིསེ་ན་དྲེང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་

མཁན་མང་པོ་ོཡོདོ། དཔོརེ་ན། ལ་ོབཅུ་གྲེངས་སྔོནོ་ངསོ་རང་ཨ་

རིའིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེ་ོསྐབས། རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཅིགོ་ཐུགོ་
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འིཕྲད་བྱུང༌ཞིངི་། ཁ་ོཔོས་བརྗེདོ་དནོ། ཁ་ོཔོ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཡོདོ་པོའི་ི

སྐབས་ལ། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ཞིེས་པོ་དེ་སྤེོའི་ོལོགོ་སྤྱོོད་པོ་སྡུགོ་ཆེགོ་

ཅགིོ་ཡོདོ་པོར་བསམ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེཉེནི་སློབོ་གྲྭ་འིདརི་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་

སྐད་ཆེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལུགོས་ཐེསོ་སྟབས། གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་དམ་

སྙིམ་སྟེ་ཉེན་པོར་ཡོོང་བ་ཡོིན། ད་ཆེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་

ནས་རདེ་མ་ིའིདུགོ ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཁྱོདེ་རང་གོསི་ཚེང་མས་སམེས་

བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། མི་ཚེང་མ་འིཆེམ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཕེན་ཚུན་གོནོད་པོ་མི་བྱེེད་པོ་འིདི་འིདྲེའིི་གོསུང་སྟངས་དེ་དགོ་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོ་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་རྩི་བ་ནས་

འིདྲེ་གོི་མི་འིདུགོ ད་ཆེ་ངས་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་མཐེོང་ནས་ཡོིད་

ཆེསེ་སྐྱསེ་ཏེ་ེཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཐུགོ་པོར་ཡོངོ་བ་ཡོནི་ཞིསེ་བཤིད་བྱུང༌།

རྒྱ་མ་ིཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ད་ེསྔོ་བདོ་པོས་འིབྲས་བཙསོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་

ཞིསེ་དྲེསི་མཁན་ཡོདོ། བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོའི་ིསྐབས་བདོ་ལ་

འིབྲས་གྲེ་ོཞིབི་ཧ་ལམ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། གོང་ལྟར་རྒྱ་མ་ི

མང་ཚེགོོས་ཀྱིསི་བདོ་པོའི་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་མ་ཤིསེ་པོ་འིད་ི

ཧ་ཅང་གོི་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། ད་ལྟ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་

མཁན་རྒྱ་མ་ིཉུང་ཉུང་ཡོནི་པོ་ལས། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོ་ོཤིསེ་ན། དངསོ་འིབྲལེ་བདནེ་རྫུན་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་བྱེདེ་མཁན་ཡོངོ་

ངསེ་རདེ། དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་གོདུགོ་རྩུབ་ལགོ་བསྟར་
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བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབས། སྐད་ཆེ་ཤིདོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡོནི་ཀྱིང༌། ང་ཚེ་ོཕྱོ་ི

ནང་སྲིདི་བྱུས་འིད་ིལྟར་ཟནི་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ་ོང་

ཚེསོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཁྱོརེ་ཏེ།ེ ང་ཚེསོ་བདནེ་པོའི་ིལགོ་ཆེ་དང༌། 

བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་

མིར་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་རྩིོད་གླིེང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོནད་དོན་དགོ་ཚེང་

མས་གོསལ་པོ་ོཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེེས་ ༢༣ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་བདུན་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཕེ་ཡུལ་གོཉེསི་པོ་དང་། དད་དམ་གོཡོ་ོམདེ།

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་དགོའི་བསུ་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོརང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་པོ་རེད། ངོས་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལ་ོསུམ་

ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་གོི་རིང་སྡེོད་སའིི་ལུང་པོ་རྒྱ་གོར་ཟེར་བ་འིདི་ང་

ཚེ་ོབདོ་དང་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིརངི་འིབྲལེ་བ་དམགིོས་བསལ་ཡོདོ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོཉེསི་ནས་རྒྱ་གོར་མ་ིདམངས་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ཚེང་མའི་ིཐེགོོ་ནས་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་

བཟུང་ནས། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་བཙན་བྱེལོ་བའི་ིཐེགོོ་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོསི་ལྟ་རྟེོགོ་རོགོས་རམ་ཧ་ལས་པོ་བྱེས་ཡོདོ།

འིདས་པོའི་ིལ་ོང་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིའིི་ིརངི་ལ་ང་ཚེསོ་ལས་ཀ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་པོའིི་ནང་གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་

དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་གོསར་སློེབས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་

སློོབ་སྦྱོོང་ཆེ་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐེབས་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

བོད་པོ་རང་ཉེིད་ལ་རིགོ་གོཞུང་རྙིིང་ཁུངས་གོཏེིང་ཟབ་ཅིགོ་ཡོོད་

པོ། འིད་ིདགོ་མ་ིཉེམས་རྒྱུད་འིཛིནི་ཐུབ་རྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོ
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བྱེས་ཡོདོ། གོཉེསི་ནས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་འིཚེ་ོབ་རང་འིཚེ་ོཐུབ་

པོ་བྱེ་རྒྱུ། ད་ེབཞིནི་རསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་མདརོ་ན་བནོ་

དང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་སྒོར་བསྟ་ིགོནས་བཙུགོས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་བདོ་

རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་བོད་ནང་བཤིད་པོ་དང༌། སྒྲུབ་

པོའི་ིསྒོ་ོནས་ལུང་རྟེགོོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛིནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་དགོ་

ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐེནོ་ཡོདོ། འིད་ིལྟར་ཡོངོ་བའི་ི

རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙ་ོབོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། རོགོས་རམ་

ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་བརྟེེན་རྒྱ་གོར་ནི་ང་ཚེོའིི་ཕེ་ཡུལ་

གོཉེསི་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་རདེ།

ད་ལྟ་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིདརི་སློབེས་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བདོ་ནས་ཚུར་

ཡོངོ་མཁན་ཚེ་ོཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིཆེོགོ་མཆེན་རགོ་རྒྱུར་

འིགྲེ་ོསོང་བཏེང༌། ལྟགོ་སྒོ་ོབརྒྱུད་དགོོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོ

ཡོདོ་པོ་དང༌། མང་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོོ་མཆེན་རགོ་མནི་ལ་མ་ིལྟསོ་པོར་

ཚུར་བྲོས་ཡོོང་བ་དང༌། ལམ་བར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་དང་བལ་

ཡུལ་ས་མཚེམས་ནས་འིཛིིན་བཟུང༌དང་། སྔོོགོ་གོཤིེར་བྱེེད་

མཁན་རིམ་པོ་མང་པོོའི་ིདཀའི་ངལ་དང༌། བརྡོབ་གོསིགོ་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་ཚེ་ོཚེང་མ་ཁྱོད་དུ་བསད་དེ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང་བར་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ལྷགོ་བསམ་
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དང་། དད་པོ་དམ་ཚེིགོ་གོཡོོ་བ་མེད་པོ་ཧ་ལས་པོ་རེད། ཁྱོེད་

རང་ཚེོས་ཇི་ཙམ་གྱིིས་ངོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་དང་བློས་བཀལ་བ་དེ་

ཙམ་གྱིིས་ངོས་རང་ལ་སེམས་ཁུར་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ ཚེེ་རིང་དུ་

སྡེདོ་རྒྱུའི་ིའིཕེནེ་པོ་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་ཡོང༌། ང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་

འིཛིམོས་སྐྱདི་པོའི་ིཉེ་ིམ་མ་ཤིར་བར་དུ། ངསོ་རང་ཤི་ིན་འིགྲེགིོས་

མ་སོང་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་ཡོོངས་

རྫོགོོས་ཀྱིསི་བསྒྲུབ་བྱེ་བདོ་རང་དབང་ཡོནི། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་

ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་

ཀྱིི་ལྟ་བ་ཟིན། སོ་སོའི་ིབདེན་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་མ་བརྗེེད་པོར་དཀའི་

ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོང༌། ཚེང་མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་

བསྡེད་པོ་འིདི་རླབས་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚེ་ོམི་རིགོས་འིདི་གྱིོང་པོོ་

དང༌། མཁྲོགེོས་པོ་ོཡོོད་པོ་དེ་དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡོངོ་གོི་ཡོདོ།

ཁ༽ བདོ་མའིི་ིརང་གོཤིསི་དང་། བདོ་དནོ་ལ་བདནེ་

རྒྱབ།

ལྷགོ་པོར་དུ་མི་རིགོས་འིདི་ལ་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཅིགོ་ཡོོད་

པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་མི་རིགོས་འིདི་ཡོ་རབས་དང༌། ང་ོཚེ་ཁྲོེལ་

གོཞུང་ཡོོད་པོ། རང་བཞིིན་གྱིི་སེམས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་
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འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོོངས་གྲེགོས་ཆེགོས་ཡོོད། དོ་སྣང་

བྱེདེ་མཁན་ཚེསོ་བདོ་མརི་བསྔོགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་མཁན་ལས། དམའི་

འིབབེས་ཁྱོད་གོསདོ་བྱེདེ་མཁན་ཧ་ལམ་མདེ། དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིརྒྱལ་

བ་བོད་དང༌རྒྱ་ནགོ་ནང་ལྟ་སྐོར་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོིས་

བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་རྒྱ་ནགོ་ནང་

ཁུལ་དང་བསྡུར་ན་བོད་ནང་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་མིའིི་

གོཤིསི་ཀ་གོཏེན་ནས་འིདྲེ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་གོར་

ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད། 

རྒྱ་གོར་གྱིི་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་

ཡོོད། མི་སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་

གོར་གྱིི་ས་ཁུ་ས་ོསོའི་ིལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དང༌། གོཞུང་གོི་ལས་

བྱེདེ་པོ་མ་ིམང་དང་བཅས་པོས་བདོ་པོ་ལ་བསྟདོ་བསྔོགོས་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ལ་རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིཆེ་

ནས་རང་བཞིནི་གྱི་ིགོཤིསི་ཀ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་རདེ། 

དཔོེར་ན། དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཡོང་སྒོོས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེ་ོ

བཞིནི་ཡོདོ། ཨ་མ་ིར་ིཁའི་ིལུང་པོ་གོཅགིོ་པུར་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་

ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་གོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་
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ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་གྱིི་ཆེོས་ཚེོགོས་ཆེེ་ཆུང་བསྡེོམས་ན་སྟོང་

ཕྲགོ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་འིདུགོ ད་ེབཞིནི་ཡུ་རབོ་ས་ཁུལ་ཁགོ་དང༌། 

ཨུ་རུ་སུ་དང་དེ་སྔོ་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡོིན་པོའིི་ལུང་པོ་མང་

པོའོི་ིནང་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་གོསར་དུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ།

རྒྱ་མའིི་ིནང་ལ་ཡོང་ཡོདོ་པོ། དཔོརེ་ན། ཐེའི་ེཝིན་དང༌། ཧངོ་ཀངོ༌། 

སིང་གོ་པུར་སོགོས་དང༌། མདོར་ན། རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་ཆེེན་པོོའི་ི

ནང་ལ་ཡོང་པོེ་ཅིང་དང༌། ཧྲང་ཧད་སོགོས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ནང་

གོསང་ཐེབས་དང༌། མངོན་ཆུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོའིི་ཆེོས་ལ་

ཐེོས་བསམ་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ སློོབ་

སྦྱོོང་ཉེམས་ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་རང་དབང་གོི་གོོ་སྐབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོདོ་ན། རྒྱ་མའིི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

རྒྱ་ཆེ་ེགོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིའིདྲེའི་ིཆེ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་བྲལ་བའིི་ལུང་པོ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་

མ་ིའིདྲེ་བའི་ིདམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ།

དེར་བརྟེེན་ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐེོབ་ཐེང་བརྡོལ་

བཤིགིོ་ཕྱོནི་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་རིགོས་གོཅགིོ་

དང༌། ཡོང་བོད་ལུང་པོ་འིདི་ཉེིད་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གོི་མཛིེས་
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སྡུགོ་ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་པོ་ཡོོད་པོའིི་ཆེ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་

རགིོས་གོཅིགོ གོཞིན་ཡོང་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང༌། རང་བྱུང་གོ་ིཁརོ་

ཡུགོ་གོནས་སྟངས་ཕུན་སུམ་ཚེགོོས་པོ་ོཡོདོ་པོ་རྣམས་བར་ལམ་

རྒྱ་མསི་བཙོགོ་པོ་བཟསོ་པོ་དང༌། ཉེམས་ཆེགོ་བཏེང་བར་བརྟེནེ་

ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་སྣང་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་

ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་རང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

སྟངས་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་

ང་ོམཚེར་སྐྱསེ་ཏེ་ེབདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་

རིགོས་གོཅིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཕྱོོགོས་གོང་ཅི་ནས་བོད་

པོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ།

གོ༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། བདོ་མའིི་ིསྤེབོས་སམེས།

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་བོད་དོན་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་

ཕྱོིན་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་གོནད་དོན་རྒྱལ་སྤྱོི་ཅན་ལ་

བསྒྱུར་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ང་ཚེརོ་ནགོ་ཁྲོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་དནོ་

རྒྱལ་སྤྱོ་ིཅན་ལ་འིགྱུར་བ་རྒྱ་མསི་བཟསོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མརི་ཕེར་སྐད་

ཆེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཤིད་རུང༌། ཉེན་ཤིེས་གོོ་ཤིེས་རྩི་བ་ནས་མེད་

པོ་དང༌། ང་ཚེོའིི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔོལ་གྱིི་སྐོར་ལ་ཞིིབ་ཞིིབ་མོལ་
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མལོ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཤིདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་གོཏེན་ནས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་

མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བདོ་པོ་སྡུགོ་གོསདོ་བཏེང་བཞིགོ་ན། འིཇམ་

འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་རང་ཡོངོ་མ་ིཐུབ། ང་ཚེ་ོ

བོད་པོར་བཞིགོ་ན། ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྷགོ་གོི་ལོ་རྒྱུས་ཡོོད་པོའིི་མི་

རགིོས་ཤིགིོ་རདེ། སྔོནོ་ཆེད་ང་ཚེ་ོརྒྱ་མ་ིདང་འིགྲེགོོས་འིདྲེསི་མདེ་

པོ་མནི། ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་ལྷགོ་གོ་ིརངི་རྒྱ་མ་ིདང་ཁྱོམི་མཚེསེ་ས་འིབྲལེ་

བྱེས་ནས་སྐབས་རེ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། སྐབས་རེ་འིཆེམ་

པོོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། མང་ཉུང་གོི་ཆེ་ནས་ང་ཚེོར་དཀའི་ངལ་

འིཕྲད་པོ་ལས། སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའི་ིའིགོོ་ལ་གོཉེའི་

ཆེགོ་དགོསོ་དནོ་ནམ་ཡོང་མདེ། བདོ་མ་ིརྒན་པོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་འིད་ི

འིདྲེ་ཤིོད་མཁན་ཡོོད། རང་འིདྲེ་རང་མཉེམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་

འིཁྲུགོ་འིཛིིང་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། བོད་པོ་གོཅིགོ་གོིས་རྒྱ་མི་ཁ་

ཤིས་འིཕུར་མཉེདེ་བཏེང་སྟ་ེགོསདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་

པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྤེབོས་པོ་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྒྱ་

མརི་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་སྟ་ེང་ཚེའོི་ིའིདདོ་དནོ་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ་

ལ། འིགྲུབ་ན་ཡོང༌། ཕྱོནི་ཆེད་དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་གོནས་རྒྱུ་རདེ། 

བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཁྱོམི་མཚེསེ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོར་བརྟེནེ་ང་ཚེསོ་

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས། རང་དབང་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་མ་འིངོས་པོར་བོད་རྒྱ་
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གོཉེསི་དངསོ་འིབྲལེ་ཁྱོམི་མཚེསེ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཐུབ་

པོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། ཡོང་བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་རྒྱ་མརི་

དཔུང་ན་ིཡོདོ། སྟབོས་ན་ིཡོདོ། སྤྱོང་གྲུང་ན་ིཡོདོ། རགིོས་གོནས་

ན་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་གླིགོས་འིཁལེ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ འིད་ི

ན་ིབྱེབ་ཆུང་བའི་ིབསམ་ཚུལ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཞིདེ་སྣང་བྱེདེ་དགོསོ་

དནོ་མདེ། རྒྱ་མརི་སྟབོས་དང་ནུས་པོ་ཡོདོ་པོས་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཙམ་

གྱིི་རིང་ལ་བོད་ལུང་པོ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་བོད་པོ་

ནགོ་སུབ་རྩི་བརླགོ་བཏེང་ཐུབ་མདེ། བདོ་པོ་བསད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་

ན། སྤྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གོསུམ་ཕེན་ཆེད་ལ་

བདོ་པོ་འིབུམ་བཅུ་གོཉེསི་ཙམ་ཞིགིོ་རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་རྐྱེནེ་

འིདས་ཕྱོནི་ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་མརི་ཆེསེ་རྗེསེ་ལུས་དང༌། ཆེསེ་མུན་

ནགོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ་ོརདེ་ཅསེ་དམའི་འིབབེས་བྱེདེ་

པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེ་ོཧ་ཅང་ཡོར་ཐེནོ་ཅན་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་

ཀྱིང༌། རྟེ་ཕེ་ོབྲསེ་ལ་བཏེགོས་ན་གོོང་ཐེང་མི་ཡོསི་རྒྱགོ་ཅེས་པོའི་ི

དཔོ་ེལྟར། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ། བདོ་པོའི་ིཆེསོ་

དང་རིགོ་གོཞུང་རྒྱ་མ་ིལས་ལྷགོ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡོདོ། 

དེང་སང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མི་མང་

པོོ་བརྫོངས་ཡོོང་བ་འིདི་ཉེེན་ཁ་ཞིིགོ་རེད། དཔོེར་ན། དེང་སང་

ནང་སོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སོགོ་པོོའི་ིམི་འིབུམ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡོོད་
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སར་རྒྱ་མི་འིབུམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་སློེབས་ཡོོད། ང་ཚེ་ོ

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དེ་ལྟར་མེད་ཀྱིང༌། མ་འིངོས་པོར་དེ་

ལྟ་བུའིི་ཉེེན་ཁ་མེད་པོ་མིན། དེར་བརྟེེན་ང་ཚེོས་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་

བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེ

ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ལུང་པོ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོས་རམི་པོས་

གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཡོོད། མི་གྲེངས་མང་ཉུང་གོི་ཆེ་ནས་

ང་ཚེའོི་ིགོནས་སྟངས་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་གོནས་ཡོདོ་

ཀྱིང༌། ང་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་ས་ོསསོ་ཡོདི་

ཆེེས་དང༌། སོ་སོས་གོདེང་འིཇོགོ་སྤེོབས་པོ་སྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རེད། དཔོེར་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་

བཤིད་ན། ད་ལྟ་ས་ོསརོ་ཁ་ཐེབས་མདེ་ཀྱིང༌། སམེས་ཅན་ཐེམས་

ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་ངས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོིན་སྙིམ་

པོའི་ིསྙིངི་སྟབོས་སྐྱདེ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

གོོ་འིཕེང་རིམ་བཞིིན་ཐེོབ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་

གོིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་གོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་སྙིམ་ནས་བློས་

བཏེང་སྟེ་འིབད་བརྩིོན་མ་བྱེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་ོའིཕེང་ཐེོབ་

ཐེབས་མེད། དེ་བཞིིན་དུ་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རང་དབང་འིཐེབ་

རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་ཡོང༌། དཀའི་ངལ་དང༌། ཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེོར་བདེན་པོ་ཡོོད། བདེན་པོའིི་མཐེའི་གོསལ་གྱིི་

རདེ་སྙིམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ཏེ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ན། 
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ང་ཚེོར་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོ་ིརདེ། ད་ཕེན་འིདས་པོའི་ི

ལ་ོད་ེདགོ་གོ་ིརངི་ལ་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་

བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་མ་འིངོས་པོར་ཡོང་མུ་མཐུད་སམེས་ཤུགོས་

སྐྱདེ་ད་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་

ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐེའི་སལེ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོའོི་ིསྒོང་ལ་སློབེས་

ཡོདོ་པོས་ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁ་སྔོོན་སྒོང་ཏེོགོ་

ལ་ཡོངོ་མཁན་ཚེརོ་ཉེནི་མ་སྦྲེལེ་ཏེ་ེསྐད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟར། ཁྱོདེ་རང་

ཚེའོི་ིསམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ།

ང༽ སྣདོ་བཅུད་ཀྱི་ིརྒུད་ཚེོགོས་དང་། བྱེ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིལམ་

སྟནོ།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་མ་ཎིི་དུང་ཕྱུར་གོསོགོ་མཁན་བོད་ནང་ཁུལ་

ནས་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེ་བཞིིན་རང་

རང་ས་ོསོའི་ིཁ་འིདོན་དགོེ་སྦྱོོར་གྱིིས་མཚེོན་པོས་སྡེིགོ་སྤེོང་དགོེ་

སྒྲུབ་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པོ་བཛྲ་གུ་རུ་

མང་ཙམ་གོསགོོ་ཐུབ་ན་སྙིམ་ནས་ཁ་སྔོནོ་འིབྲས་ལྗོངོས་ལ་འིབདོ་

སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང༌། གོང་ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོའིི་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་དང༌། 
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ང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཚེང་མའི་ིཐེགོོ་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་དུང་ཕྱུར་

བརྒྱ་ཙམ་ཞིགིོ་གོསགོོ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་

རྒྱུ་བྱུང༌། དསེ་སྤྱོརི་བསྟན་པོ་རྒྱས་པོ་དང༌། འིགྲེ་ོབ་བད་ེབ། བདོ་

རང་དབང་གོི་དོན་དགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བར་ལམ་དིང་རི་སོགོས་

བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་ས་འིགུལ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། བྱེང་འིབྲགོོ་

ས་ཁུལ་ལ་ལར་གོངས་རྡོིབ་བྱུང་བ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ཆེར་ཆུ་

དུས་སུ་མི་འིབབ་པོ་སོགོས་སྣོད་བཅུད་སྤྱོིའིི་རྒུད་པོ་སེལ་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཕེར་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་

སམེས་ལ་བཅངས་ཏེ་ེངས་འིབདོ་སྐུལ་ད་ེའིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་

ཤིདོ་དགོསོ།

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་གོཞིི་རྩིའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་

རུང༌། བསམ་བླའོི་ིནང་ཡོདི་ཐེད་ཆེད་པོའིམ། སམེས་མ་སྐྱདི་པོ་

ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེའིི་ངང་ནས་ཆེང་འིཐུང་དང་རྩིེད་མོར་གོཡོེངས་ཏེེ་

སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ལས་ཀར་འིཐུས་ཤིོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གོ་ོརྒྱུ་འིདུགོ འིད་ིསྐརོ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་མུས་

ལྟར། འིདི་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་གོཏེན་ནས་

མི་འིགྲེིགོས། ལས་རིགོས་མི་འིདྲེ་བའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་

པོ་ཚེོས་སོ་སོའི་ིལས་ཀ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས། ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་

ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་ལས་རགིོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང་རང་མགོ་ོཐེནོ་
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པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེ་བཞིིན་ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་འིཐེེན་འིཁྱོེར་བྱེདེ་མི་རུང༌། མད་ོ

སྨོད་ཁུལ་ལ་རྩྭ་སའིི་དོན་དུ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་

བྱུང་ཡོོད་ཚེོད་དེ་རིགོས་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ནམ་

ཡོང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། བོད་ལུང་པོ་སྤྱོི་ཡོོངས་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་

ཁ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་ནང་ཁུལ་དནོ་རྩི་ཕྲ་མརོ་

འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་གྱིིན་བསྡེད་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། དེ་བཞིིན་བོད་

རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་འིདྲེ་མིན་ནང་དེ་སྔོ་ཧུར་

བརྩིོན་བྱེེད་མཁན་འིདི་རིགོས་ལའིང་འིཁོན་འིཛིིན་གོཏེན་ནས་

བྱེེད་མི་རུང༌། ཁོང་ཚེོར་ཁགོ་མེད། གོཅིགོ་ནས་ཁོང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའིི་

འིཁྱོགོོ་བཤིད་སློབོ་གོསརོ་མགོ་ོའིཁརོ། བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ང་ོམ་

དེ་ཡོང་མ་ཤིེས། གོཉེིས་ནས་ཞིེད་སྣང་གོི་འིགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་

ད་ེདགོ་དབང་མདེ་དུ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ལྟ་བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་

ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ཕྱོནི་ཆེད་དུས་ཚེདོ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་པོའི་ིམཚེམས་ལ་

ང་ཚེ་ོནང་ཁུལ་གོསོད་རེས་བཏེང་མི་ཡོོང་ངམ་ཟེར་མཁན་འིདུགོ 

ད་ེའིདྲེ་ནམ་ཡོང་མ་ིཡོངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིཞི་ིདྲེགོ་

ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ཕེལ་མ་ོཆེེར་ས་ོསོའི་ི

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་ཞིནེ་ཁགོོ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། ར་ེཟུང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ད་ེསྔོ་ཧུར་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་རྒྱུ་མཚེན་
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དུ་བྱེས་ནས་ཁོང་ཚེོར་འིཁོན་འིཛིིན་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་

མེད། བསམ་བཞིིན་ཁྱོད་གོསོད་བྱེེད་མཁན་ཞིགིོ་ཡོིན་ན་གོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་ལས། གོཞིན་ང་ཚེོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ས་དང༌། གུ་

ཡོངས་ས་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ།

ཅ༽ མང་གོཙའོི་ིལམ་ཡོིགོ་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ།

མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོམང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོའི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོགིོ་

ལམ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་ཟནི་པོ་རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིའུ་ཐུགོ་སྟ་ེ

གྲེངོ་གོསབེ་ཁགོ་ལ་སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་སྐབས། ཕྱོནི་ཆེད་སྤྱོ་ིཚེགོོས་

རྙིིང་པོ་བསྐྱར་ལངས་རྒྱགོ་རྩིིས་ཡོོད་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་གོསུམ་ཁྲོི་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་

ལ་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་བསྐྱར་ལངས་བྱུང་ན་སྙིམ་པོ་སུ་གོཅིགོ་

གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་མདེ། རྒྱ་མརི་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐེོགོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་

ཤིདོ་རྒྱུ་མདེ་སྟབས་འུ་ཐུགོ་སྟ་ེཧམ་པོ་དང༌། སྨྱོནོ་འིཛུགོས་ད་ེའིདྲེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིཧམ་བཤིད་ལ་མགོ་ོམ་འིཁརོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང་ཚེ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས། དེ་སྔོ་སྤྱོི་ལ་ོཆེིགོ་

སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོཅིགོ་རེ་གོཉེིས་ནས་མ་འིངོས་པོར་ང་

ཚེ་ོམང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་པོ་དང་། དྲུགོ་

ཅུ་ར་ེགོསུམ་ལརོ་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲོམིས་ཟནི་བྲསི་གོཏེན་
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འིབབེས་བྱེས་པོ་རདེ། ཉེ་ེབའི་ིལ་ོཤིས་རངི་ལ་ང་ཚེསོ་མང་གོཙའོི་ི

ལགོ་ལནེ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་བཏེང་སྟ་ེལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེས་ཡོདོ། ན་ནངི་

མ་འིངོས་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ལམ་སྟོན་ཅེས་པོའིི་དེབ་གོཅིགོ་གོཞུང་

འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོཁ་

ཤིས་ཀྱིསི་མཐེངོ་ཡོདོ་ཤིས་ཆེ།ེ གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་

མགོ་ོའིཚེོས་པོ་དང་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚེ་ོགོཞིིས་

བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ། ང་ཚེ་ོམང་གོཙ་ོརང་

དབང་ལྡན་པོ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས། དེ་

མནི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཉེསི་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིམགྲེནི་ཚེབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོ་ལས། ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་མཁན་

ཡོནི་བསམ་པོ་ནམ་ཡོང་དྲེན་གྱི་ིམདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནས་ཚུར་

ཡོོང་བ་རེད། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཚེབ་ལྟ་བུ་ཡོིན་སྟབས་ཧ་

ཅང་གོ་ིདགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི།

ད་ལྟ་བདོ་ནང་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིདནོ་དུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བཙནོ་ལ་ཚུད་པོ་དང༌། མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་འིདས་གྲེོངས་སོང་བ། མང་པོོ་ཞིིགོ་ནད་གོཅོང་ཆེགོས་པོ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཚེང་མས་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་ལ་ཡོང་མ་

གོཅེས་པོར། རྒྱལ་བསྟན་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་



48
དནོ་དུ་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། སམེས་གོས་ོཙམ་

ལས་མ་བྱུང་ན་ཡོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིདགོ་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང་བས་ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། སྔོར་བཞིནི་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེེད་རོགོས། ང་ཚེོའིི་བདེན་མཐེའི་མགྱིོགོས་པོ་ོགོསལ་རྒྱུའིི་

ར་ེབ་ཡོདོ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་བརྒྱ་ལྷགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བསམ་བླའོི་ིརིགོ་གོནས་དང་། གོཞིསི་བཞུགོས་ཀྱི་ི

སྙིངི་སྟབོས།

ཚེང་མར་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། འིདི་ཕྱོོགོས་ང་ཚེོའིི་རང་

ཡུལ་མིན་ནའིང་རང་དབང་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་ལ་

ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིཕེ་ཡུལ་གོཉེསི་པོ་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིདརི་འིབྱེརོ་བར་དགོའི་བསུ་ཡོོད། 

ང་རང་ཚེོའིི་བོད་ལུང་པོ་འིཕེགོས་མཆེོགོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་

གོདུལ་ཞིིང༌། ཆེོས་རྒྱལ་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཚེོས་བསྐྱངས་

པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་རདེ། བདོ་ཡུལ་ལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་

མེད། ནང་བསམ་བློའི་ིརིགོ་གོནས་ཀྱིི་སྐོར་དང༌། ལྷགོ་པོར་ནང་

དོན་རིགོ་པོའིི་སྐོར་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཚེད་མཐེོ་པོོ་ཡོོད་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོནས་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོར་ནང་དནོ་རིགོ་

པོ་ཚེད་མཐེ་ོཡོིན་པོ་རྒྱ་མིས་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་

བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་ཧ་ཅང་རྗེེས་ལུས་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ།

འིནོ་ཀྱིང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་ཚེོས་
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བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོདང༌། རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྩི་ི

གོི་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་རྣམས་དེ་ལྟ་བུའིི་རིགོ་གོཞུང་

དང༌། ལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིརིགོས་ཤིགིོ་དང༌། སྙིངི་སྟོབས་

ཅན། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ། དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐབས་གོདངོ་ལནེ་

བྱེདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ིམ་ིརགིོས་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། བར་ལམ་

རྒྱ་མསི་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོཡུན་འིད་ིཙམ་གྱི་ིརངི་ལ། རྒྱུ་

དངོས་པོོ་སྤྲོད་དེ་འིཇམ་པོོས་བསླུ་ཐེབས་བྱེས་ཡོོད་ལ། གོདུགོ་

རྩུབ་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་ཏེེ་བོད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་གོཅོགོ་ཐེབས་

རམི་པོས་བྱེས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླརོ་རྒྱ་

མིས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐུབ་མེད། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིི་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་

དང༌། ལྷགོ་བསམ་བརྟེན་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་པོའི་ིདབང་གོསི་ད་ཆེ་

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་གོང་ས་གོང་

ནས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་

ཀྱིང་གོཞི་ིནས་ངསོ་ལནེ་བྱེས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནང་

ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཚེབ་ཡོནི་པོས། ཚེང་མར་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། དངེ་སང་རྒྱ་གོར་ལ་གོནམ་གོཤིསི་ཚེ་བ་རྒྱས་

པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཡོནི་སྟབས། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་གོཙང་སྦྲེ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་

ལྷདོ་ཡོངས་མ་སངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། ཕྲན་བུ་བད་ེམནི་བྱུང་ན་ལམ་

སེང་སྨོན་པོ་བསྟེན་དགོོས། གོནམ་གོཤིིས་ཚེ་གྲེང་དང༌། ས་ཆུ་
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བསྒྱུར་བརྗེསེ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ནད་གོཞི་ིལྗོདི་པོ་ོཆེགོས་ན་ཡོགོ་

པོ་ོམདེ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཁ༽ རྒྱ་ཡོ་ིམ་ིསེར་སྤེལེ་ཡུལ་དང་། འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ི

དགོ་ེསྐྱནོ།

ཉེ་ེཆེར་རྒྱ་གོར་ནས་ཨ་མ་ིར་ིཁ་དང༌། དབྱེནི་ཇའིི་ིལུང་པོ། ད་ེསྔོ་དམར་

པོའོི་ིལུང་པོ་ཡོནི་པོ་པོའི་ོལན་བཅས་ལ་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབས་སྤེབོས་པོ་སྐྱདེ་

འིསོ་པོ་འིདུགོ ལྷགོ་པོར་དུ་ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིནང་གོཞུང་འིཛིནི་གྱི་ིམ་ིསྣ་

ཚེསོ་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཤི་ཚེ་དང༌། སམེས་ཁུར་ད་ེགོངོ་ནས་ཡོདོ་མུས་

རདེ། རྒྱལ་ཁབ་གོཅགིོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་བསྒྱུར་བཅསོ་ལས་སློ་པོརོ་བྱེདེ་

ཐེབས་མདེ་ན་ཡོང༌། རམི་པོས་དུས་ཚེདོ་དང་བསྟུན་ནས་བདོ་པོའི་ི

ཐེགོོ་ལ་ཐེབས་ཤིསེ་དང༌། རགོོས་རམ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོདོ་པོ་

ལྟར། ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིགྲེསོ་ཚེགོོས་གོངོ་འིགོོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས། བདོ་

ལུང་པོར་རྒྱ་མསི་མ་ིསརེ་སྤེལེ་ཡུལ་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་པོར་གོཞུང་

འིབྲལེ་གྱིསི་ངསོ་འིཛིནི་ཡོངོས་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་རདེ།

བོད་ནང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་བདལ་བཤིིགོ་འིགྲེོ་བ་དང༌། རྒྱ་

མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོབདོ་ལ་འིབྱེརོ་དང་འིབྱེརོ་བཞིནི་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་

ལའིང་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དབྱེིན་ཡུལ་ལ་
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ཡོང་ད་ེད་ེབཞིནི་ཡོགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་རདེ། ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

པོའི་ོལན་ན་ིད་ེསྔོ་དམར་པོའོི་ིལུང་པོ་སྟ།ེ ཨུ་རུ་སུའི་ིའིགོོ་ལ་བཙན་

དབང་དང༌། མཐེངོ་ཆུང་མྱོངས་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་རང་བཞིནི་གྱིསི་

བདོ་པོར་ད་ོསྣང་དང༌། ཤི་ཚེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ པོའི་ོལན་གྱི་ི

ལུང་པོ་འིད་ིཨུ་རུ་སུ་དང་འིཇར་མན་གོཉེསི་ཀྱི་ིདབར་ལ་ཡོདོ་ཅངི་

། བདོ་དང་འིདྲེ་པོ་ོཡོདོ། དཔོརེ་ན། བདོ་ད་ེརྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་

ཀྱི་ིབར་ལ་ཡོདོ་པོས། ལུང་པོ་འིདརི་ཞི་ིབད་ེཡོགོ་པོ་ོབྱུང་ན། ཁྱོམི་

མཚེེས་ལུང་པོ་གོཉེིས་ལའིང་ཕེན་གྱིི་ཡོོད། དེ་མིན་ཁྱོིམ་མཚེེས་

ལུང་པོ་ཆེེན་པོ་ོགོཉེིས་ལ་ཡོང་དཀའི་ངལ་རྟེགོ་ཏུ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་དང་འིདྲེ་པོ་ོཡོདོ།

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ལ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་རྨ་མདེ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ལྟར། 

ད་དུང་ཡོང་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་བདོ་

ནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་བ་འིད་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་

ཀྱི་ིཡོདོ། འིདའིི་ིརྐྱེནེ་རྩི་གོཅགིོ་བདོ་པོ་རང་ཁུངས་ནས་ནརོ་འིཁྲུལ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། འིཚེམེ་བཟ་ོདང༌། ཤིངི་བཟ་ོསགོོས་ལས་

ཀ་ཙགོ་ཙིགོ་མང་པོོ་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་མ་བྱེས་པོར་རྒྱ་

མིར་ཕེར་གོ་ོསྐབས་སྤྲོོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་ས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་ང་

རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ས་ཞིིང་རྒྱ་མིར་བོགོས་མ་གོཏེོང་བ་དང༌། ལྷ་
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ས་ཁུལ་ལ་བདོ་པོའི་ིཚེལ་ཞིངི་རྒྱ་མརི་བོགོས་མ་བཏེང་བ་ད་ེའིདྲེ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེརགིོས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་གོ་ིངསོ་ནས་འིཕྲལ་

ཕུགོས་ཀྱིི་དགོེ་སྐྱོན་ལ་ད་ོསྣང་ཆུང་དྲེགོས་པོ་དང༌། ལྷོད་ཡོངས་

དང་སྣང་ཆུང་ལ་ཕྱོིན་ནས་འིཐུས་ཤིོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་

རང་ངསོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

གོ༽ ཆེསོ་ལུགོས་འིཐེནེ་འིཁྱོརེ་དང་། ལུང་ཚེན་གྱི་ི

ཕྱོགོོས་ཞིནེ།

དངེ་སང་བདོ་ནང་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིགོ་ོསྐབས་ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་

པོའི་ིསྐབས་ལ། ས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་རསི་མདེ་ལ་དད་པོ་

དགོ་སྣང་སྦྱོངས་ཏེ་ེདམ་ཚེགིོ་འི་ོཆུ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ན་ིཧ་

ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོང་ས་ཆེ་ཁ་ཤིས་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་རྒྱུ་མཚེན་དུ་

བྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མ་ིདགོའི་བ་དང༌། གོཅགིོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་སྐུར་བ་བཏེབ་རསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

གོ་ོརྒྱུ་འིདུགོ མ་གོཞི་ིད་ེསྔོ་ཡོནི་ན་ཡོང་བདོ་ནང་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡོདོ། 

བླ་མ་སྐྱསེ་ཆེནེ་དམ་པོ་རགིོས་གོཅགིོ་གོསི་གྲུབ་མཐེའི་རསི་མདེ་

ལ་གོསན་སྦྱོོང་དང༌། ཉེམས་བཞིེས་གོནང་སྟེ་རིས་མེད་ལ་དད་

པོ་དགོ་སྣང་ཡོོད་པོའིི་ཕྱོགོ་སྲིོལ་བཟང་པོ་ོཡོོད་པོ་དང༌། ཡོང་བླ་

མ་སྐྱེས་ཆེེན་དམ་པོ་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ས་ོསོའི་ིརང་ལུགོས་ཁ་ོ
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ན་ལས་གོཞིན་དགོ་ཕེར་ཚུར་ཉེམས་བཞིེས་མ་གོནང་བར་གྲུབ་

མཐེའི་གོཙང་མ་དགོསོ་ལུགོས་གོསུང་མཁན་རགིོས་གོཅགིོ་ཡོདོ།

ད་ེལྟ་བུའི་ིདབང་གོསི་ཆེསོ་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་ད་ེཙམ་མདེ་

པོ་དང༌། འིབྲེལ་བ་མེད་པོའིི་སྟབས་ཀྱིིས་ཕེན་ཚུན་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་མ་རྟེོགོས་པོར། སྐྱོན་འིདོགོས་བྱེེད་རེས་དེ་ལྟར་བྱུང་

ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོསྟནོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིརྗེསེ་འིབྲང་ཡོནི་པོས་མ་ིམཐུན་

པོའིི་གོཞིི་རྩི་གོང་ཡོང་མེད། བོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང༌། བོད་ལ་

སངས་རྒྱས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དར་བའིི་རྗེེས་ལ། བོན་གྱིིས་ནང་

པོའིི་ཆེོས་མང་པོོ་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོཉེིས་ནས་བོན་ནི་

ང་རང་ཚེོའིི་གོནའི་རབས་ཀྱིི་ཆེོས་ལུགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་པོས། བོན་

ཚུན་ཆེད་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་མ་ིམཐུན་པོ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེ།ེ ངན་

སྨྲས་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། གྱིངོ་ད་ེབདོ་མ་ིརིགོས་སྤྱོ་ི

ལ་ཕེོགོ་གོི་རེད། ཆེོས་ལུགོས་ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

དེ་བཞིིན་ལུང་ཚེན་གྱིི་འིཐེེན་འིཁྱོེར་བྱེེད་མི་རུང༌། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་

ལ་ཐེོགོ་མར་སློེབས་པོ་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་འིདིའིི་

རིང་ལ། ང་ཚེ་ོབོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་རིགོས་ཚེང་མ་སྐྱིད་

སྡུགོ་གོཅགིོ་སྒྱུར་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། སྔོར་མན་ཇུའི་ིསྐབས་བདོ་

སྡེ་ེའིགོའི་ཤིས་དུམ་བུར་བཟསོ་པོ་དང༌། དུས་ཕྱོསི་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་
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གྱིིས་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་དུམ་བུ་མང་པོོར་བགོོས་ཏེེ་བོད་མི་རིགོས་ཁ་

བྲལ་གོཏེངོ་ཐེབས་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་འིདརི། ང་ཚེ་ོབདོ་རགིོས་

ནང་ཁུངས་ནས་གོནད་དནོ་འིད་ིདང་དུ་བླངས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེ་ེང་

ཚེ་ོནང་ཁུལ་འིབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་མ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲེགིོས་

པོས་ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རིགོས་

རྩིམ་གོཟན་མ་ཎི་ིབགྲེང་མཁན་ཚེང་མ་དམ་ཚེགིོ་འི་ོཆུ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། བར་ལམ་ལྷ་ས་ཁུལ་དང༌། ས་

ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་བདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཁགོ་གོཅགིོ་གོསི་ཆེང་འིཐུང་

བ་དང༌། རྒན་པོ་ོའིགྱིདེ་པོའི་ིརྩིདེ་མའོི་ིརིགོས་ལ་ཉེནི་མཚེན་སྦྲེལེ་

ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལུགོས་གོ་ོཐེོས་བྱུང༌། བྱེ་སྤྱོོད་དེ་རིགོས་སྤྱོི་སྒོེར་

འིཕྲལ་ཕུགོས་གོང་སར་གོནོད་འིགོལ་ཉེེན་ཁ་ལྗོིད་པོོ་ཡོིན་པོས་

མཚེམས་འིཇོགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲིིགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིཞིབས་འིདྲེནེ།

མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་རང་དབང་མང་གོཙ་ོཅན་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོགིོ་ལམ་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་ཡོོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཟིན་པོ་རེད། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་དེ་དགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་གོནད་དོན་ཤིེས་པོ་བྱེེད་

དགོོས། རྒྱ་མིས་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིིགོ་གོིས་ཕྱོི་

ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོས་མ་འིངོས་པོར་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་
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བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྩིསི་ཡོདོ་ལུགོས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་

ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་སུ་གོཅགིོ་གོསི་ཀྱིང་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་བསྐྱར་

གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོརྨ་ིལམ་དུ་ཡོང་བཏེང་མྱོངོ་མདེ། རྒྱ་མརི་

བདེན་འིབྲེལ་སྐད་ཆེ་ཤིོད་རྒྱུ་མེད་སྟབས་ཧམ་རྫུན་དེ་འིདྲེ་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོོད། ལུང་ཁུགོ་གོི་མི་མ་ཤིེས་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། གོང་འིདྲེ་

ཡོིན་ནམ་སྙིམ་པོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ང་ཚེོས་འིདིར་ཁ་མཁས་པོ་ོ

བཤིད་པོ་མ་ཡོིན་པོར་དོན་དགོ་ལགོ་ལེན་ང་ོམའིི་ཐེོགོ་ནས་མང་

གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིརྣམས་ཁྱོདེ་རང་

ཚེོས་རྟེོགོས་པོ་བྱེས་ཏེེ། བོད་ནང་ལ་མགོོ་སྐོར་ཐེེབས་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁ་ཡོོད་པོ་ད་ེརིགོས་ལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ།

དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ཡོས་མས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་

བདོ་རགིོས་ད་ེསྔོ་ཡོར་ཐེནོ་དང༌། ཧུར་བརྩིནོ་བྱེདེ་མཁན་བདོ་མའིི་ི

སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་མཐེོང་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོམེད་པོ་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚེོས་

བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་ས་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ། བདོ་རགིོས་ནང་ནས་

རྒྱ་མའིི་ིརྒྱུགོ་ཁྱོ་ིབྱེདེ་མཁན་ད་ེརགིོས་མང་ཆེ་ེབ་ཞིདེ་སྣང་གོ་ིའིགོོ་

ལ་བྱེས་པོ་ལས། ཕེལ་ཆེ་ེབ་ན་ིརང་གོསི་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

མ་ཤིེས་པོར། རྒྱ་མིས་གོཡོ་ོསྒྱུའིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་ལ་མགོ་ོ

འིཁོར་བ་ཡོིན་པོས། དེ་སྔོ་ཧུར་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་

ཏེེ་དེ་ལ་གོནགོ་སེམས་གོནོད་སེམས་འིཁོན་འིཛིིན་གོཏེན་ནས་
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བྱེེད་མི་རུང༌། ད་ཕེན་རྒྱ་མི་དང་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་

བཞིིན་པོ་རྣམས་ནས་ཉེམས་མྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བསགོས་

ཡོདོ་པོས། མ་འིངོས་པོར་མུ་མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱོརེ་ཏེ་ེབདོ་མ་ི

མང་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཇ་ིཙམ་ཐུབ་ཐུབ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་

པོ་ོརདེ། ང་ཚེསོ་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་ལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁན་ཚེསོ་བླ་ོབད་ེབགོ་ཕེབེས་ངང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ལྟ་བ་མ་བརྗེདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་སྙིངི་བཅང་བྱེདེ་དགོསོ།

རྒྱ་གོར་ནང་ཆེསོ་སྒོར་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཡོགོ་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། སྦིརི་སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚུར་ཡོངོ་

བའིི་དམིགོས་ཡུལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་དོན་ལ་ཡོོང་བར་བརྟེེན། སློོབ་

སྦྱོོང་ལ་ད་ོསྣང་ཡོགོ་པོ་ོགྱིིས། བར་ལམ་འིདིའིི་ནང་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་

བརྒྱབ་སྟ་ེཞིབས་འིདྲེནེ་གོང་འིཚེམ་ཞུས་བྱུང༌། ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱེས་

པོ་རདེ། ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོོད། གོཉེམོ་ཆུང་

བྱེདེ་དགོསོ། ཀྲགོོ་ཀྲགོོ་བྱེདེ་ས་འིདརི་མ་རདེ། དཔོའི་བླ་ོཁགོོ་ཡོདོ་

ན་བདོ་ལ་བསྡེད་དགོསོ་པོ་ལས། འིད་ིཕྱོགོོས་ཡོངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

ང་ཚེོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་གོང་ས་གོང་དུ་འིབོད་སྐུལ་འིདྲེ་

བྱེས། གོང་ལྟར་བདོ་རང་དབང་གོ་ིབདནེ་དོན་སནོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

བདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་ཡོནི་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ི

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པོ་ཡོིན་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཤིོད་རྒྱུ་དེ་
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ཡོང་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ལས། ཧམ་པོ་བཤིད་པོ་མནི་ན་ཡོང༌། ར་ེ

ཟུང་གོསི་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ།

སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚེོགོས་གོང་དུའིང་མི་སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་ཡོོང་སྲིིད་པོ་

ཡོིན་ཀྱིང༌། དེ་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། མི་བཟང་པོ་ོབརྒྱ་སྟོང་ཁྲོི་

འིབུམ་ཡོོད་ཀྱིང་ཉུང་དྲེགོས་པོ་དང༌། ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་མི་

གོཅིགོ་ཡོིན་རུང་མང་དྲེགོས་པོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཞིབས་

འིདྲེནེ་ཞུས་པོར་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་ཆེསེ་

མུན་ནགོ་དང༌། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། 

དསེ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ། ང་ཚེ་ོབདོ་

རགིོས་ནང་ཁུངས་ནས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་ན་ཤིནི་ཏུ་ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། 

འིཛིམ་གླིིང་གོི་མི་ཚེོས་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་ནམ་བསམ་པོ་དྲེན་སྲིིད་ཀྱིི་

རདེ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདོ་ནས་ཚུར་ཡོངོ་བ་ཧ་ལམ་སྟངོ་ཕྲགོ་བཞི་ིལྔའི་ི

བར་སློབེས་ཡོདོ། ད་ེདགོ་ཚེང་མ་རང་རང་གོ་ིབླ་ོམསོ་དང༌། ལ་ོ

ནར་བསྟུན་ནས་དགོནོ་སྡེ་ེཁགོ་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་བཏེང་ཡོདོ། 

བདོ་གོཞུང་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིངསོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་དང༌། སྔོནོ་

འིབྱེརོ་གྱི་ིདབྱེ་ེབ་གོང་ཡོང་མདེ་པོར་ལྟ་རྟེགོོ་གོཅགིོ་གྱུར་དུ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་པོས་ད་ེསྐརོ་བླ་ོགོཡོངེ་རྩི་བ་ནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། ཚེང་མས་
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ཧུར་ཐེགོ་གྱིསི། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༧ ཉེནི་བདོ་

འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཕེགོས་ཡུལ་གྱི་ིམཐེངོ་ཐེོས་དང་། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ི

ཀུན་སྤྱོོད།

ཁྱོེད་རང་ཚེོར་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་

རྟེགོ་པོར་ང་ཚེའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་རྣམས་ཡོིན་པོ་དང༌། ངོས་ནས་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚེའོི་ིམགྲེནི་ཚེབ་པོ་ཡོནི་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེ

རངི་འིདརི་དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོའོི་ིཆེ་ཤིས་ཤིགིོ་སློབེས་པོར་ངསོ་ནས་

དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི།

རྒྱ་གོར་ལུང་པོ་བདོ་པོའི་ིཕེ་ཡུལ་མནི་ན་ཡོང༌། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་

བོད་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡུལ་འིདིའིི་ནང་བསྡེད་ཡོོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་གོར་དང་བོད་སྔོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་

ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ལུང་

པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་རང་དབང་ཡོོད། ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་

བཅས་པོའི་ིདགོནོ་སྡེ་ེཁགོ་མང་པོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་གོསར་
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དུ་ཚུགོས་ཏེེ་རང་རང་གོི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་མང་པོོའི་ིནང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྲོི་

ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེཚེའོི་ི

ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་འིགྲེ་ོསོང་དམིགོས་བསལ་བཏེང་སྟེ་

རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་འིཁྱུགོ་ཙམ་བསྡེད་དེ་བོད་ལ་ཕེར་ལོགོ་

འིགྲེ་ོམཁན་རྣམས་བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་ལོགོ་རྒྱུགོས། ཕེར་སློེབས་

ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ས་ོསསོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་མཐེངོ་ཐེསོ་གོང་

བྱུང་བ་རྣམས་བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་

གོསུམ་ནས་གོནས་ཚུལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་ནང་

ཆེསོ་སྒོར་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཡོས་མས་ལ་

འིགྲེ་ོམཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོདེང་སང་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ཚེ་བ་ཆེེ་

བའི་ིསྒོང་ཡོནི་པོས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་བྱེདེ་སྒོ་ོཁགོ་ལྷདོ་གོཡོངེ་མ་ཤིརོ་

བ་བྱེེད་དགོོས། སྦྲེང་མ་འིཁོར་བའིི་ལྟོ་ཟས་རྙིིང་པོ་དེ་རིགོས་ཟ་

བ་དང༌། ཆུ་གོང་བྱུང་མང་པོ་ོའིཐུང་མི་རུང༌། ཚེ་བ་ཡོོད་སྟབས་

འིཕྲོད་བསྟེན་ལྷོད་གོཡོེང་ཤིོར་ཏེེ་ན་ཚེ་ཕེོགོ་ན་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

རྒྱུར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་དང༌། ཆེསོ་སྒོར་ཁགོ་

ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཡོོད་པོས་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིམ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་སམེས་ལ་བཅང་
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དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་

གོི་དོན་དུ་ཡོོང་བ་ལས། སྤྲོང་འིཁྱོམ་ཆེེད་དུ་ཡོོང་བ་མིན་སྟབས། 

གོདན་ས་ཚེོའིི་ནང་ལ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་

ཡོནི་ཡོང་རུང༌། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་སྐབས་རམི་པོ་

དང་པོརོ་འིགྲེ་ོམཁན། ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། སྤྱོདོ་ལམ་

ཚུལ་མཐུན་མེད་པོ། འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་བསམ་བློ་ཐུང་ཐུང་སྣང་བ་

སྐྱིད་པོོ། གོ་ོསྐབས་བྱུང་ན་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཁ་ཤིས་

ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེམ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

ང་ཚེོས་བདོ་མི་མང་གོ་ིདནོ་དགོ་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས། 

སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་བདེན་པོར་ཡོིད་ཆེེས་ཀྱིིས་སྤེོབས་པོ་ལྡན་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ལས། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ོདང༌། ཀྲོགོ་

ཀྲགོོ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ། བླ་ོཕེམ་པོ་ཞིགིོ་ལ་བར་ལམ་བདོ་ནས་

ཡོངོ་མཁན་ར་ེཟུང་གོསི་དནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་ཐེགོོ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་

བརྒྱབ་སྟ་ེམ་ིགོསདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་གོཉེསི་བྱུང་སངོ༌། ཤིནི་

ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མ་ིརུང༌།

དེ་བཞིིན་གྲྭ་སར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེ་ོཡོིན་ན་ཡོང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་

གོཉེརེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེསོ་གྱིནོ་པོའི་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་

སྤྱོོད་ལམ་ཡོང་དེ་དང་མཐུན་པོ། གྲྭ་པོའིི་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་བྱེེད་
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དགོསོ། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་པོ་ཙམ་ལས་བསམ་བླ་ོཁྱོམི་པོ་དང་

གོཅགིོ་གྱུར་དུ་བསྡེད་ན་ཆེསོ་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི་པོ་ལས། རང་

གོཞིན་ཚེང་མར་ཕེན་གྱིི་མ་རེད། གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེོས་སྒྲིིགོ་

ལམ་ཀུན་སྤྱོདོ་ཚུལ་མཐུན་དང༌། བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཧུར་ཐེགོ་

བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཀྱིང་

སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ད་ོསྣང་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་

བ་གོཟབ་གོཟབ་གྱིསི།

ཁ༽ བདོ་ཀྱི་ིབདེན་དནོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདཀའི་ངལ།

དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་བདནེ་རྒྱབ་བྱེདེ་

མཁན་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། སྤྱོརི་

བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་གོི་ས་ཁུལ་མང་པོོར་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་རྒྱ་

སྐྱེད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་ཇུས་

ནང་བོད་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་རྒྱུན་དུ་འིཕྲད་

ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེོས་ཞིིགོ་ལ། ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་

པོ་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོཞུང་ཚེབ་ཁགོ་པོེ་ཅིང་ལ་

ཚེོགོས་འིདུ་འིཚེོགོས་པོའིི་སྐབས་སུ། གོཞུང་ཚེབ་ཁང་ཁགོ་ལ་

བདོ་དནོ་སྐརོ་བསུན་པོ་ོབཟ་ོམཁན་དང༌། བསྙིད་བསྐ་ོབྱེདེ་མཁན་

རྒྱུན་དུ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོས། བདོ་དནོ་སྐརོ་དགོོངས་བཞིདེ་རྒྱ་ཆེ་ེ
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ཙམ་གོནང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བསམ་འིཆེར་བཤིད་ལུགོས་

གོ་ོརྒྱུ་འིདུགོ བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་རྒྱུན་

དུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིཡོདོ།

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་དནོ་ད་ེབདོ་མ་ིམང་དྲེགོས་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིཤིསེ་

ཡོནོ་ཆེ་ེདྲེགོས་པོ། བདོ་མ་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་བྱུང་བ་མིན་ན་ཡོང༌། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་གོནད་དོན་འིདི་བདེན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ནང་བོད་པོའིི་

བདནེ་དནོ་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེས་པོར་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། རྒྱ་མ་ི

གུང་བྲན་ཏེང་གོསི་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་ཅསེ་མ་ཎི་ིབགྲེང་

བགྲེང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་དང་རྒྱ་ཐེ་དད་ཡོནི་པོའི་ིབདནེ་དནོ་

ད་ེབསུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་བཅངིས་བཀྲལོ་དང༌། 

རོགོས་རམ་གྱིི་མིང་འིཁྱོེར་བའིི་འིགོོ་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་བཏེང་ཡོདོ། སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་དང་། ལམ་ཁ་

བཟསོ་པོ། བཟ་ོགྲྭ་བཙུགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། འིད་ིཐེམས་

ཅད་ཀྱིི་རྩི་བའིི་ཁེ་ཕེན་དེ་རྒྱ་མིས་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། དོན་གྱིི་

བདགོ་པོོ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཁེ་ཕེན་ཐེོབ་པོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། 

དཔོེར་ན། དེང་སང་གྲེོང་ཁྱོེར་ནང་ཨར་ལས་ལྟ་བུའིི་ངལ་རྩིོལ་

གྱི་ིལས་ཀ་ཡོང་བདོ་མརི་རགོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོོད།
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གོ༽ གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་དང་། བདོ་རིགོས་ལ་ལྟ་

ཚུལ།

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་གུང་བྲན་གྱིསི་བདོ་ནང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའི་ི

གོཏེོར་བཤིིགོ་བཏེང་ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ལྟ་

བུ་བྱེས་པོར་བརྟེེན། དེ་སྔོ་རྒྱ་མི་ཐེོགོ་མར་བོད་ལ་ཡོོང་སྐབས་

དགོའི་བསུ་ཞུ་མཁན་གྱིི་མི་དེ་རིགོས་ཀྱིང་དེང་སང་བསམ་བློར་

འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཡོོད། རྒྱ་མི་ཐེོགོ་མར་བོད་ལ་ཡོོང་སྐབས་སུ་བོད་

རིགོས་ཡོིན་པོའིི་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོོན་དེ་འིདྲེ་གོང་འིཚེམ་ཡོོད། 

ཁ་ཤིས་ངསོ་ནས་ང་ོཤིསེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ོཤིསེ་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ངའི་ི

གྲེགོོས་པོ་ོཡོང་ཡོནི། ཁངོ་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རྩི་བ་བདོ་དང་

རྒྱ་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་ཀྱིང༌། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིནང་

ལ་རྒྱལ་མཚེམས་རསི་མདེ་རངི་ལུགོས་ཞིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་

གྱིི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་རྒྱུར་ད་ོགོལ་དེ་ཙམ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། འིཛིམ་གླིིང་ངལ་

རྩིོལ་མི་མང་ཡོོངས་རྫོོགོས་སྐྱིད་སྡུགོ་གོཅིགོ་གྱུར་རེད། རྒྱ་མི་

གུང་བྲན་བོད་ལ་སློེབས་པོས་ལམ་ལུགོས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ལྟ་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་བོད་ལུང་པོ་འིདིར་འིཛུགོས་

སྐྲུན་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིམང་ལ་འིདྲེ་མཉེམ་གྱི་ིཁ་ེ

དབང་ཞིགིོ་ཐེབོ་ཀྱི་ིརདེ་སྙིམ་པོའི་ིར་ེབ་བྱུང་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་

ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། བཅངིས་བཀྲལོ་ཟརེ་བ་ཁ་
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ཚེགིོ་སྐམ་པོ་ོལས། དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐེོགོ་ལ་ལགོ་ལནེ་གོང་ཡོང་

བྱེས་མདེ་པོ་ཚེང་མས་ཤིསེ་གོསལ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། བདོ་རྒྱའི་ིན་གོཞིནོ་ཚེརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་སྟངས་འིདྲེ་མཉེམ་

མེད་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤིེས་ཚེད་འིདྲེ་

མཉེམ་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། ལས་ཀའི་ིགོ་ོསྐབས་རྒྱ་མརི་མ་གོཏེགོོས་བདོ་

པོའི་ིཕྲུ་གུར་ཐེབོ་པོ་ཁགོ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེགོངོ་རྒྱ་མརི་ར་ེབ་དང༌། ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁན་ད་ེ

དགོ་གོི་གྲེས་དེང་སང་བསམ་བློར་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོཐེེབས་ཡོོད། 

རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་བོད་པོ། 

རྒྱ་མའིི་ིགོསོ་གྱིནོ། རྒྱ་མའིི་ིཕེགོོས་ཟ་མཁན་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

རྒྱ་མརི་དགོའི་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། བདོ་མ་ིབརྒྱ་ཆེ་དགུ་ཅུ་

གོ་ོགྲེངས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་མཁན་

དང༌། རྒྱ་མརི་བླ་ོལགོོ་ནས་སྡེདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བོད་རིགོས་ཡོནི་

ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་ཡོོད། དེ་

མཐེངོ་བའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་བར་དརེ་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁན་བདོ་རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ོམངི་རང་འིཇགོས་ཡོནི་

ན་ཡོང༌། ལས་དོན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་དབང་ཆེ་མེད་སར་ཟུར་འིབུད་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།
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ང༽ ཞི་ིབའི་ིརྔམ་སྟནོ་དང་། ལས་དནོ་ལ་སམེས་ཁུར།

བོད་མི་མང་རྒྱ་མིར་ཞིེ་ལོགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་ཉེེ་

བའི་ིཆེར་ལྷ་སར་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམོ་སྐོར་བྱེས་ཏེ།ེ འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་ཁྱོབ་བསྒྲིགོས་དང༌། བདེན་པོའིི་ར་སྤྲོོད་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་

བྱུང་སངོ༌། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ད་ལྟ་བར་དུ་སམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོ་རེད། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་

སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོརི་བདོ་མ་ིཡོངོས་རྫོགོོས་

དང་། ལྷགོ་པོར་དུ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་ལས་ཀ་དང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུར་ད་ོཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། བསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་

བའི་ིདབང་གོསི་སློོབ་སྦྱོངོ་བྱེེད་མ་ིའིདདོ་པོ། ལས་ཀ་ཡོང་ཉེནི་མ་

གོང་འིཁྱོལོ་བྱེས་ན་ཕུགོས་ལ་ང་ཚེརོ་གྱིངོ་ཕེགོོ་གོ་ིརདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེེད་མཁན་ཚེོས་ཚེིགོ་གོཅིགོ་ལས་མེད་ན་ཡོང་ཤིེས་ཐེབས་དོན་

གོཉེེར་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ལ་ལས་

ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་

དའེི་ིལས་འིགོན་ས་ོསསོ་འིཁུར་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ།

ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་ཕྱོརི་ལགོོ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཞིསེ་སྐད་རྒྱགོ་

གོ་ིཡོདོ། ནམ་ཞིགིོ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིམདེ་པོའི་ིདུས་སྐབས་ཤིར་བའི་ི

མཚེམས་ལ། ལགོ་རྩིལ་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་རྣམས་བོད་པོས་
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ཁུངས་མ་འིཁྱོལོ་བར་ཕྱོ་ིམ་ིགླི་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་ཤིནི་ཏུ་

ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོས་འིཇནོ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། མ་འིཇནོ་པོ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་བཟསོ་པོ་རདེ། རྒྱ་

མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ནས་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགོཉེསི་ཙམ་སངོ་བ་དའེི་ིརངི་

ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོར་དོན་དམ་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད། ཉེམས་མྱོོང་

སྤྲོད། སྦྱོངོ་བརྡོར་སྤྲོད་ཡོདོ་ན། བདོ་པོས་ལས་འིགོན་མ་ིཐེེགོ་པོ་

ཡོོང་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། དེ་འིདྲེ་རྒྱ་མིས་བྱེས་མེད་པོའིི་ཁར། ད་དུང་

བོད་པོས་མི་འིཇོན་པོའིི་ཁ་འིཕེངས་ལགོ་ཕྱོིས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་

འིདྲེའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་བདོ་པོ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་དོན་ལ་

སེམས་ཁུར་མ་བླངས་པོར་ཆེང་འིཐུང་དང༌། རྩིེད་མོར་གོཡོེངས་

ཏེེ་བསྡེད་ན་རྒྱ་མིར་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། རང་

དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད་པོས་ཚེང་མས་

ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ བདོ་ཁམས་གོཅིགོ་གྱུར་དང་། མ་ིསྨོནོ་རང་སྐྱདི།

དེ་ནས་ང་ཚེོ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་རིགོས་ཚེང་མ་འིཕེགོས་

མཆེོགོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་བྱེ་གོཅིགོ་གྱུར་དང༌། རྩིམ་

པོ་ཟ་མཁན་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོས། ཚེང་མས་བདོ་གོངས་ཅན་པོ་

ཡོིན་བསམ་པོའིི་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་འིདུ་ཤིེས་འིཛིིན་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བོད་པོ་དང༌། ཁམས་པོ། ཨ་མདོ་ཞིེས་བཤིད་དེ་

བསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱང་ཐེགོ་རངི་པོ་ོབྱེས་ན་ཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། རྒྱ་

མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་སྔོ་མའོི་ིམན་ཇུའི་ིསྲིདི་གོཞུང་ད་ེལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་རདེ། 

དསེ་མ་ིརགིོས་ཁ་བྲལ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། དནོ་

དགོ་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལ་གུང་བྲན་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་བོད་སྡེེ་དུམ་བུ་མང་

པོརོ་བགོསོ་ཏེ་ེམ་ིརིགོས་ཁ་བྲལ་ཆེདེ་མངགོས་བཏེང་ཡོདོ། འིད་ི

འིདྲེའིི་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཡོོངས་རྫོོགོས་གོངས་

ཅན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཚེང་

མ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

དེ་ནས་མ་འིངོས་པོར་བོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ་ཟེར་

ན། རྒྱ་མསི་ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་

བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་བསྐྱར་ལངས་བྱེེད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་

འིཛིནི་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཧམ་རྫུན་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་མནི་

འིཛིམ་གླིངི་ཡོངོས་གྲེགོས་ཀྱིསི་མཐེོང་གོསལ་རདེ། ང་ཚེསོ་བདོ་

རང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་

བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལས། སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་བསྐྱར་ལངས་བྱེདེ་

རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛིིན་མཁན་སུ་ཡོང་མེད། མདོར་ན་རྨི་

ལམ་དུ་ཡོང་མདེ།
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ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་དུས་སྐབས་ད་ཕེན་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་

རིང་ལ་ང་ཚེོས་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་དངོས་སུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད་

ལ། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་གོི་ཡོོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཕེན་ཚུན་ཚེང་

མའི་ིནང་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་མང་གོཙའོི་ིལགོ་ལནེ་སྦྱོངོ་བརྡོར་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ། དསེ་མ་ཚེད་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ད་ེམང་གོཙ་ོརང་དབང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་ཀྱིིས་

འིཛིམ་གླིངི་ལ་ཡོངོས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ཟནི་པོ་ཡོནི། མ་འིངོས་པོར་

བོད་རང་དབང་གོི་དུས་ཚེོད་ཤིར་སྐབས་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ། 

མདོར་ན་འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོོད། མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད། ཞིི་བདེའིི་བསྟི་

གོནས་ཤིགིོ་ཡོངོ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་ལ། འིཆེར་གོཞི་ིཡོང་

གོདངི་གོ་ིཡོདོ། གོནད་དནོ་ད་ེདགོ་ཚེང་མས་སམེས་ལ་བཅངས་

དགོོས། ཤིེས་སོང་ངམ། ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་བདོ་

འིབྱེརོ་ཉེསི་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ རྒྱལ་ཁའི་ིགོཞི་ིརྩི་དང་། ཞུ་མེད་ཀྱི་ིསྙིིང་སྟབོས།

ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་ཁྱོདེ་ཚེོས་དཀའི་ལས་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་

འིཁྲོདི་ཡོངོ་བ་རདེ། ལྷགོ་དནོ་དུ་ས་མཚེམས་ལ་རྐྱེནེ་ངན་ཧ་ཅང་

བྱུང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་བློ་ཕེམ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རེད། བོད་

ནང་ལ་རྒྱ་མིས་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང༌། འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་རེ་བ་ཞིིགོ་

བརྒྱབ་ནས་ཡོངོ་སྐབས་ས་མཚེམས་ནས་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་འིཕྲགོོ་

ཅིང་། ཐེ་ན་ཚེེ་སྲིོགོ་ཀྱིང་ཤིོར་དགོོས་པོ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་རྐྱེེན་ངན་

ཆེེན་པོོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་འིདི་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཐུགོ་ས་རྒྱ་མི་

གུང་བྲན་ལ་ཐུགོ་པོ་རདེ། ང་ཚེསོ་བླ་ོཕེམ་སམེས་ཞུམ་སྟ་ེབསྡེད་

པོས་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར། ང་རང་ཚེ་ོའིགྱིལེ་ས་ནས་ཡོར་ལངས་ཐུབ་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོ

བཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། དའེི་ིརངི་ལ་གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་

གོསི་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་མྱོངས་ཡོདོ་ལ། ང་

ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་མཁན་ཚེརོ་ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིསི་

དཀའི་ངལ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཚེང་མས་དཀའི་ངལ་དེ་ཐེམས་ཅད་

ཁྱོད་དུ་བསད་ད།ེ བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་
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པོར་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་ང་རང་ཚེའོི་ིརང་དབང་གོ་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་

རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་ད་

ཆེ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་གོནད་དོན་འིདི་གོང་བྱུང་

གོསི་ནགོ་སུབ་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ།

རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ལྟསོ་ན་སྟབོས་འིབྱེརོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་རྟེགོ་ཏུ་ང་ོཚེ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ལྷགོ་དོན་འིདས་པོའིི་ལོ་

གོཉེིས་གོསུམ་ནང་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་

ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིབདནེ་མཐེའི་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་

ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་པོར་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

པོས་སེམས་ནང་ཞུམ་པོ་སྐྱེ་མི་རུང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྒྲུབ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོིན་ན་མི་ཚེེ་གོཅིགོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚེེ་རབས་ནས་ཚེེ་རབས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་གོསུངས་ཡོོད། མི་ཚེང་མའིི་རྒྱུད་

ལ་ཁམས་བདེ་གོཤིེགོས་སྙིིང་པོ་ོཡོོད་པོས་ཉེོན་མོངས་པོའིི་སྒྲིིབ་

པོ་དང༌། ཤིསེ་བྱེའི་ིསྒྲིབི་པོའི་ིམ་ིམཐུན་ཕྱོོགོས་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཡོདོ་ན། འིཕྲལ་སལེ་མསི་མ་ིལ་ཐུབ་ཚེདོ་བཤིད་པོའི་ིདཀའི་



73
ངལ་འིད་ིང་ཚེསོ་ངསེ་པོར་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚེརོ་དཀའི་ངལ་

མང་པོོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སེམས་ཞུམ་མི་རུང༌། ཞུམ་པོས་

ཕེངོས་ལས་ཐེར་མ་ིཐུབ་གོསུངས་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་འིཇམ་པོསོ་བསླུ་

སར་འིཇམ་པོསོ་བསླུས། མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བཙན་པོསོ་སྡུགོ་གོདུགོ་

སྦྱོོང་བཏེང༌། གོསོད་དགོོས་པོ་བསད། རྡུང་དགོོས་པོ་བརྡུངས་

ཏེ་ེསྒོ་ོགོང་ས་ནས་འིཇམ་རྩུབ་ཐེབས་ཤིསེ་ཡོདོ་དགུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ནས་བདོ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོབསྒྱུར་རྒྱུའི་ིའིབད་བརྩིནོ་ལ་ོནས་ལ་ོ

བསྟུད་དེ་བྱེས་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་བསམ་བློར་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་

ཐུབ་མེད། གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ང་ཚེོར་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་རྒྱུའིི་གོཞིི་

རྩིའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཡོནི།

ཁ༽ རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་ིདཀའི་སྤྱོད་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ི

མནར་གོཅདོ།

ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་མ་དགོའི་བ་བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་གོནདོ་འིཚེ་ེབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་བ་མ་ཡོནི་པོར། ང་

ཚེརོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡོདོ་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་དང༌། 

ཡོང་དགོ་པོ་དྲེང་བདནེ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ང་ཚེསོ་

ས་ོསའོི་ིཐེབོ་ཐེང་ད་ེརྩིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་བོད་དོན་ཐེོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་
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པོར་མ་ཟད། རྒྱ་མའིི་ིནང་ནས་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཇ་ི

ཙམ་ཤིསེ་པོ་ད་ེཙམ་གྱི་ིབདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཤི་ཚེ་སློབེས་པོ་དང༌། བདོ་

དནོ་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་

ཞི་ེགྲེངས་སངོ་བའི་ིརངི་ལ་བདོ་མའིི་ིམ་ིཐེགོོ་རྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། 

བདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེསོ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་བཟུང་ནས་བདོ་

ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་སྒྲུབ་རྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ཆེ་

ལ་ོཁ་ཤིས་ཀྱི་ིནང་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་

ང་ཚེསོ་རང་དགོར་ལྷདོ་གོཡོངེ་གོསི་བསྡེད་ན་འིགྲེགིོས་ཐེབས་མདེ་

པོས་ཚེང་མས་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་དགོསོ།

བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་ས་ོསའོི་ིརང་སྲིགོོ་འིབནེ་

ལ་བཙུགོས་ཏེ་ེདཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། འིདརི་བཙནོ་པོ་གོསུམ་

སློེབས་ཡོོད་པོ་ལྟར། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་ཡོོད། ཤིི་

མཁན་གོང་ཙམ་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱ་མསི་སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་སྟ་ེདབང་

པོོ་ཡོན་ལགོ་སྐྱོན་ཅན་མི་ཚེེ་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་པོ་ཆེགོས་མཁན་

མང་པོོ་བྱུང་ཡོོད། ད་དུང་བཙོན་ལ་བསྡེད་ནས་སྡུགོ་སྦྱོོང་མྱོོང་

མཁན་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། འིད་ིརྣམས་ཀྱིསི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ་པོས་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མྱོངས་གོ་ོཆེདོ་པོ་

ལྟ་བུ་ཡོིན། བཙོན་པོ་རྣམས་གླིོད་ཐེབས་ལ་ང་ཚེོས་ཐེབས་ཤིེས་

གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིནས་ཀྱིང་སྐད་རྒྱགོ་
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མཁན་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ།

གོ༽ ཁརོ་ཡུགོ་ཉེམས་དམས་དང་། ཡོ་རབས་བཟང་

སྤྱོདོ།

ད་ལྟ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། བོད་ནང་ལ་བོད་མི་སྐྱེ་སྒོོ་

འིགོགོོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གོང་སར་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཤིིང་ནགོས་

གོཅོད་བྲེགོས་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེེད་པོ། རྒྱ་མིའིི་ཡོིགོ་ཆེར་

གོཞིིགོས་ན་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ནས་གོཏེེར་ཁ་འིདྲེ་མིན་བརྒྱ་དང་

དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་ཤིིགོ་བསྔོོགོས་འིདོན་བྱེེད་པོ་སོགོས། འིདི་

འིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ལྟར་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་རྫོོགོས་

ལ་ཉེམས་ཉེེས་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་སྐྱོབ་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་ཕེན་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིང་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་དང་ང་ཚེ་ོཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་ཐེབས་ཤིེས་

གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ད་ཕེན་

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཐེད་དབང་ཤིདེ་ཁ་ོན་མ་གོཏེོགོས། གོ་ོགོ་ོ

བསྡུར་བསྡུར་དང༌། ཉེན་ཤིསེ་གོ་ོཤིསེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིརྣམ་པོ་ཞིགིོ་ཐེནོ་

གྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་

ཐེབས་ཤིེས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་
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ནས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོར་རྒྱབ་གོཉེེར་དང་ད་དུང་

ནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཐེབས་ཤིསེ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་དཀའི་

ལས་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་ཚུར་འིཁྲོདི་ཡོངོ་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་སློབོ་

སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ཡོནི་པོར་བརྟེནེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་སློབོ་གྲྭར་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོགྱིསི། ད་ེནས་གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་གྲྭ་

ས་ས་ོསའོི་ིསྒྲིགིོ་ཁྲོམིས་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱོརེ། སློབོ་གོཉེརེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ད་ལྟ་ཕེན་བདོ་ནས་སློབོ་གོཉེརེ་རྒྱགོ་མཁན་སྟངོ་ཕྲགོ་ལྷགོ་

ཙམ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡོདོ་པོ་ཚེ་ོསློབོ་གོཉེརེ་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ཡོགོ་

ཐེགོ་ཆེདོ་འིདུགོ ས་ཁུལ་ཡོས་མས་གོང་དུ་བསྡེད་ན་ཡོང༌། གོཉེམོ་

ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརདེ། བདོ་མ་ིརིགོས་ཟརེ་

བ་འིདི་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་གོི་མི་

ཞིིགོ་ཡོིན། བོད་མིར་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་དེ་རང་བཞིིན་

ལྷན་སྐྱསེ་ལ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ད་ེགོཞི་ིམདེ་འུད་སྒྲིོགོ་བྱེས་པོ་མནི། དཔོེར་ན། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིཡོངོས་

ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤིད་ན། ཕེར་རྒྱ་མ་ིདང་བསྡུར་ན་ཡོང༌། བདོ་པོ་ཡོ་

རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་མང་བ་ཡོདོ། ཚུར་རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིདང་བསྡུར་ན་

ཡོང་བདོ་པོ་ཡོ་རབས་མང་བ་ཡོདོ། མ་ིབརྒྱ་ཕྲགོ་སྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིནང་
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ལ་མ་ིསྡུགོ་པོ་ར་ེཟུང་གོང་དུ་ཡོང་ཡོངོ་བ་ཆེསོ་ཉེདི་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་

པོར་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཟབ་པོ་ོཡོོད་པོ་དང༌། མིའིི་རང་བཞིིན་

གྱི་ིགོཤིསི་ཀ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་ཅེས་ངསོ་ནས་སྤེབོས་

པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བཤིད་པོའི་ིསྐབས་ལ། ང་ཚེའོི་ིནང་ཁུལ་ལ་

རྒྱགོ་རེས་བྱེེད་པོ་སོགོས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་ངོ་ཚེ་པོོ་

རདེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིམ་ིགོཅིགོ་ཡོནི་ནའིང་མང་སྐྱནོ་ཡོནི་པོས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཚེང་མས་གོཉེམོ་ཆུང་དང༌། ཡོ་རབས་བྱེེད་

རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

དངེ་སང་ཚེ་བ་ལངས་པོའི་ིགོནམ་གོཤིསི་ཀྱི་ིཆེ་ནས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་

བྱེེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ཕྲན་བུའིི་གོཟུགོས་པོོ་མ་བདེ་བ་

བྱུང་ན་ལམ་སེང་སྨོན་པོ་བསྟེན་ནས་ལྷོད་གོཡོེངས་མ་བྱེེད། དྷ་

རམ་ས་ལར་ཆེ་བཞིགོ་ན། བད་ེལགེོས་སྨོན་ཁང་དང༌། སྨོན་རྩིསི་

ཁང་བསྟེན་རྒྱུ་ཡོོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ཏུ་

ཡོང་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་ངན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་སྨོན་བཅོས་ལྟ་རྟེོགོ་

བྱེདེ་མཁན་ཡོདོ་སྟབས་འིཕྲལ་འིཕྲལ་སྨོན་པོ་བསྟནེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། གོཟབ་གོཟབ་གྱིསི།

ང༽ བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། རང་ས་རང་

སྲུང་།
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བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐེོས་ཞིིགོ་ལ། མི་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་དངུལ་

གྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ།ེ རྒྱ་གོར་ལ་ངས་འིཁྲོདི་ཐུབ་ཅསེ་བརྗེདོ་ད་ེ

འིགྲུལ་པོའི་ིས་ནས་དངུལ་བསྡུས་ཏེ་ེས་མཚེམས་བར་དུ་བསྐྱལ། 

དེ་ནས་ལམ་འིགྲུལ་བདེ་བགྲེོད་ཆེ་ཚེང་གོི་འིགོན་མ་འིཁྱོེར་བར་

མཛུབ་མ་ོར་ིསྟནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཚེདོ་འིདུགོ ར་ལུགོ་སློདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་

པོ་འིདི་རིགོས་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་ཡོིན་པོས། ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་

རུང༌། བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་ཡོང་དངསོ་གོནས་གྲྭ་

སར་སློབོ་གོཉེརེ་རྒྱགོ་མཁན་དང༌། སློབོ་གྲྭར་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

དམིགོས་ཡུལ་ཡོོད་པོ། ཡོང་ན། རྒྱ་མིའིི་བཙོན་ལ་ཚུད་པོའིམ། 

ཚུད་ཉེེན་གྱིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་གྲེས་ཡོིན་ན། འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་

ཡོོང་བར་དགོའི་བསུ་ཡོོད། འིདིར་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛིོམས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། གོ་ལརེ་འིགྲེིགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ།

ད་ེལྟར་གོང་ཡོང་མནི་པོར་རྒྱ་གོར་ལ་ཐེར་ན། ཟས་ཆེགོོ་འིཐུང་ཆེགོོ་

ཡོོད་པོ་དང༌། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ོབྱེེད་ས་ཡོོད་བསམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་

ཡོོང་མཁན་འིགོའི་ཞིིགོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ སློོབ་གོཉེེར་

གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་མདེ་པོ། རྒྱ་མསི་ཆེབ་སྲིདི་ཐེོགོ་ནས་ཉེསེ་མིང་

བཏེགོས་པོའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད་མཁན་ཡོང་མིན་པོ། འིདི་ཁུལ་སློེབས་

ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་ཀ་འིཐུས་ཚེང་བྱེདེ་མ་ིཐུབ་མཁན། ཕྲན་

བུའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛིམོས་པོའི་ིསྐབས་ལ་ལམ་སངེ་མ་འིགྲེགིོས་
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མ་འིཐུས་པོའི་ིརྙིགོོ་དྲེ་ཤིདོ་མཁན། རམི་པོས་བདོ་ལ་ལགོོ་པོའི་ིརྗེསེ་

སུ་ཡོང་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་མཁན་མ་ིའིདུགོ ལྟ་

རྟེོགོ་བྱེེད་མཁན་མི་འིདུགོ་ཅེས་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་མཁན་ཁ་ཤིས་ཁ་

ཤིས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེ་ོགོཞིན་གྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་བཙན་

བྱེལོ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ལས། ང་ཚེསོ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ི

ནང་ལ་བསྡེད་མདེ། བཙན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་འིདརི་ས་ོསསོ་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་འིཚེ་ོཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་

གོ་ིཐེགོོ་ལའིང༌གོཞིན་གྱི་ིརགོོས་རམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལས། ང་ཚེརོ་རྒྱས་རྒྱས་འིབུར་འིབུར་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིམཐུན་

རྐྱེནེ་འིཛིམོས་པོ་ོམདེ། རང་ངསོ་ནས་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཇ་ི

བཞིནི་མ་ཤིསེ་པོར་བདོ་ནང་ལོགོ་ནས་མགོ་ོམ་འིཚེསོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་བྱུང་བཤིད་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། བྱེ་སྤྱོདོ་ད་ེདགོ་མ་ིདགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོབརྫོངས་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོོད་པོའིི་དུས་སྐབས་འིདིར་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་

སོ་སོའི་ིས་ཆེ་འིཛིིན་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ལས། སོ་སོ་སྡེོད་སའིི་

ས་ཆེ་སྟོང་པོར་བཞིགོ་སྟེ་རྒྱ་མི་ཡོོང་རྒྱུར་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་

བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ། གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།
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ཅ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་གོསར་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ལམ་

སྟནོ།

མ་འིངོས་པོར་བདོ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ད་ཕེན་

ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིིའིི་རིང་ལ་ང་ཚེོས་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིངས། ལགོ་

ལེན་བསྟར་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་གོི་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་བོད་

རང་དབང་ཐེོབ་སྟེ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་བའིི་སྐབས་

སུ་བདོ་ནང་མང་གོཙའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོནི་

པོ་མ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ་ཟརེ་བའི་ིདབེ་ཅགིོ་གོཞུང་

འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཏེེ་བཏེོན་ཡོོད་པོ་དེར་

ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

རྒྱ་མིས་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚེོས་འིདིར་བོད་རང་

དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་པོའིི་ལས་འིགུལ་འིདི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེེད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་རེད་ཅེས་རྒྱ་

མིས་ཧམ་པོ་བཤིད་དེ་བོད་མིར་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཤིསེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་མགོ་ོསྐརོ་ཐེབེས་

ཐེབས་མདེ་ཀྱིང༌། གྲེངོ་གོསབེ་ལུང་ཁུགོ་གོ་ིམ་ིཁ་ཤིས་ནས་གོང་

འིདྲེ་ཡོིན་ནམ་བསམ་པོ་ཡོོང་སྲིིད། དེས་ན་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་འིདི་རྣམས་བོད་མི་ཚེང་མས་ཤིེས་དགོོས་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་
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པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོམ་འིངོས་པོར་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིལམ་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་གོཏེན་འིབབེས་ཟནི་པོ་འིད་ིརགིོས་ཁྱོདེ་

རང་ཚེོས་མགོོ་འིཚེོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༧ ཚེསེ་ ༡༦ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་དྲུགོ་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཚེད་བརྒལ་གྱི་ིཉེམས་ཉེསེ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ི

འིགྱུར་འིགྲེསོ།

ཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ཞིེས་

སངས་རྒྱས་སྐུ་བལྟམས་ཤིིང་། ཆེོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་བསྐོར། མྱོ་

ངན་ལས་འིདས་པོའི་ིམཛིད་པོ་མཛིད་སའི་ིཡུལ་ཡོནི་པོ་དང༌། ང་

ཚེ་ོབདོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡོདོ། ཉེ་ེབའི་ིཆེར་མ་ི

ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིི་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་

བ་རྣམས་གོནས་སའི་ིལུང་པོ་ཆེགོས་ཏེ་ེང་ཚེའོི་ིཕེ་ཡུལ་གོཉེསི་པོ་

ལྟ་བུ་འིདརི་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཡོངོ་བར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། རྒྱ་གོར་ལུང་

པོའི་ིནང་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། རྩི་བའི་ིརང་དབང་ལུང་པོ་

ཡོནི་སྟབས་ཞིདེ་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་གོཏེན་

ནས་མདེ། བདོ་ལུང་པོ་ང་ཚེའོི་ིསྐྱསེ་ས་དང་། འིཚེར་ས། ས་ོསའོི་ི

ལུང་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང་རྒྱ་མའིི་ིགོཞིན་དབང་འིགོོ་ལ་ཚུད་པོར་བརྟེནེ་

བོད་པོའིི་འིགྲེོ་འིདུགོ་སྤྱོོད་གོསུམ་སྨྲ་བརྗེོད་གོང་ཅིར་རང་དབང་

མདེ་པོར་རྒྱ་མའིི་ིམཐེངོ་སྣང་ལ་ཕྲན་བུ་མ་མཛིསེ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ལམ་སངེ་འིཛིིན་བཟུང་གོ་ིཉེནེ་ཁའི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ།
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བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་དོན་གྱིི་བདགོ་

པོ་ོཡོིན་པོ་དང༌། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོདོན་གྱིི་བདགོ་པོོའི་ིཆེ་ཤིས་ཡོིན་པོ་

རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྐབས་དངངས་སྐྲགོ་དང་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། བལ་པོོའི་ིས་ཆེ་ཟིན་པོའིི་རྗེེས་

ལ་ཡོང་ཞི་ེབསུན་དཀའི་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། ཁྱོདེ་རང་

ཚེསོ་དཀའི་ངལ་ཚེང་མ་ཁྱོད་དུ་བསད་ནས་འིད་ིགོར་ཐུགོ་འིཕྲད་

དུ་ཡོངོ་བར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ང་ཚེ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའིི་དནོ་

དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ེསྔོ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་རྒུད་ཆེགོ་མང་

པོ་ོབྱུང་མྱོངོ་ཡོང༌། བར་སྐབས་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་བདོ་དུ་སློབེས་ནས་

མ་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷགོ་ཙམ་སངོ་བའི་ིརངི་གོ་ིརྒུད་ཆེགོ་འིད་ིའིདྲེ་བྱུང་

མདེ། བདོ་མ་ིས་ཡོ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་དུས་མནི་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོནི་

པོ་དང༌། དགོོན་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་དྲུགོ་ལྷགོ་ཙམ་གོཏེོར་བཤིིགོ་དང༌། 

ཉེམས་ཉེེས་ཧ་ལས་པོ་བྱུང་བ་འིདི་ལྟ་བུ་ད་ཕེན་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བྱུང་མ་མྱོོང་བ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང༌། ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་རྩི་

བརླགོ་ཏུ་ཕྱོིན་མེད། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རང་དབང་སློར་གོསོ་བྱེ་

རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོའོི་ིདུས་སྐབས་ལ་སློབེས་ཡོདོ། ཚེང་མས་ཤིསེ་

གོསལ་ལྟར་འིདས་པོའི་ིལ་ོཁ་ཤིས་ཀྱི་ིནང་ལ་སྤྱོརི་འིཛིམ་གླིངི་ལ་

འིགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་ཨུ་རུ་སུས་

མཚེོན་པོས་ཡོོ་རོབ་ནང་གོི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡོོངས་རྫོོགོས་

འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ཚེར་བ་རདེ།
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ཤིར་ཕྱོགོོས་ལ་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཀ་ོར་ིཡོ་བྱེང་མ། ཝི་ིཏེ་ིནམ། ད་ེམནི་

ཁྱུའུ་བྷ་ཙམ་མ་གོཏེགོོས། ད་ེསྔོ་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཡོནི་མཁན་

ཚེང་མ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཚེར་བ་རེད། མི་ཕེལ་མོ་ཆེེའིི་མཐེོང་ཚུལ་

ལ། དངེ་སང་གོ་ིའིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དམར་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་

ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། གོཞུང་གོསི་འིཛིནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་

སྟངས། ལྟ་བའི་ིའིཁྱོརེ་ས་ོགོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ཐེགོོ་མ་ིལ་རན་གྱི་ིམདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་ནགོ་གུང་

བྲན་རངི་ལུགོས་ཀྱིང་སྔོ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེགོོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཐེགོ་ཆེདོ་

པོ་རེད། མིའིི་བསམ་བློར་མ་རན་བཞིིན་དུ་མུ་མཐུད་སྡེོད་ཐུབ་

ཐེབས་མདེ། རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་

ནས་ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་རེ་

བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ཕེན་བདོ་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའིི་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་ད་ཆེ་

བོད་ལུང་པོ་རང་དབང་སློར་གོསོ་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོའི་ི

དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོས། ཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཁ༽ སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིབཟང་སྤྱོདོ་དང་། འིཁྱོོགོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིདབེ་

དཀར།
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རྒྱ་གོར་ནང་སློབོ་གྲྭར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོདང༌། ཆེསོ་སྒོར་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོ

མཁན། ད་ེམནི་རྒྱ་གོར་ནང་སྡེདོ་འིདདོ་ཡོདོ་མཁན་ཚེསོ་ས་གོནས་

གོང་དུ་བསྡེད་རུང༌། གོཉེམོ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། དུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་གོཏེངོ་མ་ིརུང༌། འིཁྲུགོ་

པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། རྐུན་མ་རྐུ་བ་ལྟ་བུའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མི་རུང༌། 

རྒྱ་མསི་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོ་འིཕྲགོོ་པོ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་རྒྱ་

མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་ཇགོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་སྟབས། བདོ་མ་ིའིགོའི་ཤིས་

ཀྱིསི་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཅ་དངསོ་འིཁྱོརེ་ཡོངོ་མཁན་ར་ེ

ཟུང་ཡོདོ་ཚེདོ། ད་ེཚེ་ོཤིནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། བདོ་མའིི་ིཞིབས་

འིདྲེནེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། རྩི་བའི་ིང་ཚེ་ོ

བོད་མི་སྤྱོི་བྱེིངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤིད་ན། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་སེམས་ཤུགོས་རྨ་མེད་པོ། ལྷགོ་བསམ་བརྟེན་པོ་ོདང༌། 

དད་པོ་དམ་ཚེིགོ་གོཡོོ་བ་མེད་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་། རེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་

སྟངས་མ་རབས་ཐེ་ཤིལ་དང་། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་

དུས་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་

མཁན་མ་ིགོཅགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང་མ་ིདགོསོ་པོ་རདེ། ཚེང་མས་གོཉེམོ་

ཆུང་དང་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

དེ་ནས་བོད་ལ་ལོགོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོསྔོར་བཞིིན་སེམས་
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ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྟབས་བཟ་ོཔོ་ོདང༌། མཁས་པོ་ོམ་

བྱེས་པོར་གླིནེ་རྟེགོས་ཚེ་དྲེགོས་ཏེ་ེརྒྱ་མསི་ལམ་སངེ་བསད་རྨས་

བཏེང་ན། ང་ཚེའོི་ིལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱི་ིམ་ིགོཅགིོ་ཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་ན་

ཡོང་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོཡོནི་པོས་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེསོ་

རྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་མང་གོཙའོི་ིབཀདོ་སྒྲིགིོ་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་མདེ་དང༌། མ་འིངོས་པོ་བདོ་རང་དབང་ཐེབོ་པོའི་ིམཚེམས་ལ་

ང་ཚེ་ོམང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཡོོང་རྒྱུར་ཡོིགོ་ཐེོགོ་གོཏེན་འིབེབས་

བྱེས་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིརྣམས་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེས་

ཏེ་ེབདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ། བདོ་ནང་གོཞིནོ་

སྐྱསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་ཀར་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་

པོར་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། རྩིེད་མོའི་ིརིགོས་ལ་རྣམ་གོཡོེང་

བགོ་ཡོངས་བྱེེད་མཁན་དེ་ལྟར་ཡོོད། བྱེ་སྤྱོོད་དེ་དགོ་གོིས་གྱིོང་

རང་ཉེདི་ལ་ཕེོགོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོས་ནརོ་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེབཞིནི་

ལས་ཁུངས་འིདྲེ་མནི་ཁགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་ཉེནི་

མ་གོང་འིཁྱོོལ་མ་བྱེས་པོར། ཕྱོིན་ཆེད་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་གོི་

ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་ས་ོསོས་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོའིི་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་

དགོོས། འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་བོད་ལ་

བསྡེད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་སྐད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་མི་མེད་

པོའིི་དུས་ཚེོད་བྱུང་སྐབས། ལས་རིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ང་ཚེ་ོབོད་

པོས་ཁུངས་མ་འིཁྱོལོ་བ་བྱུང་ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ོཚེ་
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པོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེ་མ་ིཡོངོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ལྟ་ནས་གོཏེོང་དགོསོ།

ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིང་ལ་ང་ཚེོས་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་བདོ་བར་གྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤིསེ་

བྱེས་པོ་དང༌། ད་དུང་མུ་མཐུད་བྱེ་རྒྱུའི་ིརྩིསི་གོཞི་ིཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་ེ

ལྟར་འིབྲལེ་བ་བྱེས་དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིམུར་རྒྱ་མསི་དབེ་དཀར་

པོ་ོཟརེ་བའི་ིཡོགིོ་ཆེ་འིཁྱོགོོ་བཤིད་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་བཏེནོ་སངོ༌། 

ད་ེལ་ང་ཚེསོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུའི་ིཡོགིོ་

ཆེ་དཔོེ་དེབ་ཅིགོ་བོད་ཡོིགོ་དང༌། དབྱེིན་ཡོིགོ་ཐེོགོ་བཏེོན་ཟིན་

པོ་དང༌། རྒྱ་ཡོིགོ་ཐེོགོ་ལ་སྒྱུར་བཞིིན་པོ་རེད། ཡོིགོ་ཆེ་འིདི་ཁྱོེད་

རང་ཚེོས་བོད་ནང་ལ་འིཁྱོེར་ཐུབ་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། གོང་ལྟར་

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོའིདིར་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་དོན་གོལ་

ཆེེ་བ་རྣམས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ། བོད་ནང་འིགྲེེལ་བཤིད་

རྒྱགོ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཤིསེ་སངོ་ངམ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་

བདོ་ནས་བྲསོ་འིབྱེརོ་བརྒྱད་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡུལ་དང་། བསམ་ངན་ཁོགོ་

བཅངས།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེ་ེབཙན་བྱེལོ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་རྩིསི་

ཡོནི་པོ་རདེ། རྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་རང་དབང་ཡོདོ་སྟབས་ས་ོསའོི་ི

སམེས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་དནོ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡོདོ་ན་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། བདོ་ནང་རང་དབང་མདེ་དུས་བྱེདེ་འིདདོ་ཡོདོ་ཀྱིང་བྱེདེ་

ཐེབས་མདེ་པོ་དང༌། མདརོ་ན་སྲིགོོ་གོ་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་པོས་རྟེགོ་པོར་

དགོོས་ཟནོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརང་དབང་

ལུང་པོའི་ིནང་སློབེས་པོར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་

ཁ་བལྟས་ནས་ཡོངོ་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཙ་ོབ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་

བསམས་ནས་ཡོངོ་བ་རདེ། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་མཁན་ཚེརོ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཡོང༌། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིརངི་ལ་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དམགིོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་ནས་ཐེབས་

ཤིསེ་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་
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ནས་འིཆེར་གོཞི་ིའིདྲེ་གོང་འིདྲེ་གོཏེངི་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ་སགོོས་

གོང་ཅརི་ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། གོ་ོརམི་འིཆེར་གོཞི་ིབསྒྲིགིོས་

ཏེ་ེའིཕྲལ་སལེ་གོཞི་ིཆེགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་དང་གོདན་

ས་ཁགོ་འིཛུགོས་བསྐྲུན་བྱེདེ་རྒྱུ། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིནང་བདོ་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་

གླིངེ་བརྗེདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་ལས་དནོ་ཚེང་མ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

དམགིོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་ནས་བྱེས་པོ་ཤི་སྟགོ་རདེ།

ད་ཆེ་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིཁྲོདོ་དུ་སྡེདོ་རྒྱུ་ཡོནི་པོ་རདེ། 

ཉེ་ེབའི་ིཆེར་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་སྡུགོ་སྦྱོངོ་གོང་འིདྲེ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་

མདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིབསམ་ངན་ཁོགོ་

བཅངས་ཀྱི་ིགོ་ོརམི་གོང་འིདྲེ་བསྒྲིགིོས་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་

པོའིི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ལགོ་རྩིེད་གོང་འིདྲེ་རྩིེད་ཀྱིི་ཡོོད་མེད་སོ་སོས་

དངོས་སུ་མྱོོང་བའིམ། དངོས་སུ་མྱོངས་མེད་ན་ཡོང་ལོ་མང་

རིང་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་མཐེོང་ཐེོས་གོང་བྱུང་བ་རྣམས་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་

སེམས་ནང་དུ་དྲེན་པོ་གོསལ་པོོ་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རྣམས་མ་བརྗེེད་

སྙིིང་བཅང་གོི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལྷགོ་བསམ་མི་འིགྱུར་བ་བྱེེད་དགོོས། 

འིད་ིཕྱོགོོས་ཚུར་ཡོངོ་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་དགོསོ་དནོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དནོ་དགོ་ལ་དམགིོས་པོ་ཡོནི་སྟབས། ད་ཆེ་ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་

འིགྱུར་བ་མེད་པོ་བརྟེན་པོོར་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ནས་



90
ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོགྲྭ་པོ་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་ཆེོས་

སྒོར་ཁགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་ཆེསོ་སྒོར་ས་ོསའོི་ིསྒྲིགིོ་ཁྲོམིས་ཡོགོ་

པོ་ོའིཁྱོརེ། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས། དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་པོ་ོབལྟ་དགོསོ། འིཕྲདོ་

བསྟནེ་ཐེོགོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ལྷདོ་ཡོང་མ་གོཏེངོ༌།

ཁ༽ ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོ་ོསྐབས་དང་། མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་

ཚུལ།

བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ན་གོཞིོན་ཚེོའིི་ཁོངས་བོད་ཡོིགོ་ཡོགོ་པོ་ོམ་

ཤིེས་མཁན་ཁགོ་གོཅིགོ་དང༌། རིགོས་གོཅིགོ་བོད་ཡོིགོ་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཤིེས་ཀྱིང་དབྱེིན་ཇི་ཤིེས་འིདོད་དང་སློོབ་འིདོད་ཡོོད་

མཁན། རིགོས་གོཅིགོ་རྒྱ་ཡོིགོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་པོ། དབྱེིན་ཇི་སློོབ་

འིདདོ་ཡོདོ་པོ་བཅས་སྣ་ཚེགོོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིརགིོས་གོཏེན་

འིཇགོས་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་གོ་ིནང་ལ་ལ་ོཚེདོ་ཀྱི་ིཆེ་ནས་གོཏེངོ་སྟབས་

འིགྲེིགོ་གོི་མེད་སྟབས། ཁོང་ཚེོའིི་རེ་བ་བསྐོང་རྒྱུ་ང་ཚེོའིི་ལས་

འིགོན་ཡོནི་སྟབས་སྦིརི་ལ་ཁངོ་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་སའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཞིགིོ་

དམགིོས་བསལ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བཙུགོས་པོ་རདེ། བར་ལམ་

བདོ་ནས་འིབྱེརོ་མཁན་ན་གོཞིནོ་རགིོས་གོཅགིོ་བདོ་ནང་དཔོནོ་པོ་ོ

གོསར་པོའིི་དབང་སྒྱུར་སྡུགོ་སྦྱོོང་དངངས་སྐྲགོ་འིགོོ་བསྡེད་པོའིི་

ཤུགོས་རྐྱེེན་ནམ། གོོམས་གོཤིིས་ངན་པོ་འིཇགོས་པོ་གོང་ལྟར་
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ཡོང་མ་ིསྤྲོ་ོཐུང་ཐུང༌། ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་ོབྱེདེ་མ་ིཤིསེ་མཁན། ཕྲན་

བུ་མ་འིགྲེིགོས་ན་ལམ་སེང་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་མཁན། རྡོོ་དང་གྲེི་

ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་འིགོའི་ཤིས་བྱུང༌། 

འིད་ིརགིོས་མ་རབས་ཐེ་ཆེད་ཡོནི་པོ་ལས་ཡོགོ་པོ་ོགོང་ཡོང་མནི།

ང་ཚེསོ་བསྟན་པོའི་ིདནོ་དགོ་དང་། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་གོ་ི

དོན་དུ་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོང་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་

བདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤིགིོ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚེ་ོར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ི

ཡོོད། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་དམགོ་དང༌། བཙན་དབང་མེད་པོ་དོན་

དམ་པོའིི་ཞིི་བདེ། མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད་ཅིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚེ་ོབོད་མི་

རགིོས་རང་ཉེདི་ལ་ཕེན་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་

ལ་ཡོང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡོངོ་རྒྱུ་ངསེ་ཅན་རདེ། ང་ཚེསོ་དམགིོས་ཡུལ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་

ནས་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་བཞིནི་དུ། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ལ་རྡོ་ོགོཞུ་རསེ་

དང༌། གྲེ་ིརྒྱགོ་རསེ་བཏེང་ན། དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། 

ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་དང་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་ང་ཚེ་ོབོད་མི་

རིགོས་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན་ས་ོས་ོསྤེོབས་པོ་བསྐྱེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ཕྱོི་མི་གོཞིན་དགོ་ཚེོའིི་མཐེོང་སྣང་ལ་བོད་པོ་ཚེ་ོངང་རྒྱུད་རིང་པོོ། 

བསྲིགེོས་བཏུབ་འིཕེརེ་བའི་ིབླསོ་འིཁལེ་པོ།ོ ཡོ་རབས་གོཞུང་བཟང་
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གོ་ིམ་ིརགིོས་རདེ་ཅསེ་བསྟདོ་བསྔོགོས་བྱེདེ་ཡུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཁྱོད་ནོར་དུ་བརྩིི་བའིི་ཡོ་རབས་གོཞུང་བཟང་གོི་

གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོ་ོཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ས་ོསོས་བདལ་བཤིིགོ་

བཏེང་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ། སྦིརི་ལ་སྡེདོ་མཁན་ཚེརོ་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་པོས་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ ལས་རིགོས་ཀྱི་ིཞིབས་ཞུ་དང་། དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིལ་ོ

རྒྱུས།

བདོ་དུ་ལས་རགིོས་འིདྲེ་མནི་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་ེཉེམས་མྱོངོ་གོང་

འིཚེམ་བསགོས་པོའི་ིམ་ིཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཁགོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་

ཚེ་ོལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐེོགོ་འིདི་ཕྱོོགོས་བྲོས་ཡོོང་བ་རེད། ཁྱོེད་རང་

ཚེོས་བོད་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་ཉེམས་མྱོོང་དང༌། སོ་སོའི་ིརེ་

འིདུན་བསྟན་པོས་འིདི་ཁུལ་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་དང་གོང་

ཡོོད་རིམ་པོས་སྣེ་ལེན་ཁང་དང་ཡོར་མར་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་དགོོས། 

ལས་ཀ་འིསོ་འིགོབ་གོང་ཡོདོ་བལྟས་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ཡོང་ལམ་སངེ་

འིདདོ་པོ་ཡོངོས་སུ་ཚེམི་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་མ་ཡོངོ་ཐེ་ེཚེམོ་རདེ། འིདརི་

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་དངོས་དང་བསྟུན་དགོོས་

པོ་རེད། དེ་ཡོང་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་སྔོ་ས་ནས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 
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ལམ་སང་ཟས་ཆེགོོ་འིཐུང་ཆེགོོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་བྱེདེ་

མི་རུང༌། རྩི་བའིི་ས་ོསོའི་ིརེ་འིདུན་དང་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོོད་པོ་

བཤིད་དགོསོ། འིད་ིནས་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་ཁྱོདེ་ཚེའོི་ིར་ེ

འིདོད་འིགྲུབ་ཐེབས་བྱེས་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ།

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྟེ་

ཕེར་མ་ལགོོ་རྒྱུར་སམེས་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་ཚེསོ་བར་སྐབས་བདོ་ནང་

ས་ོསའོི་ིཐེགོོ་ལ་བྱུང་བ་ཡོནི་ཡོང་རུང༌། ས་ོསའོི་ིང་ོཤིསེ་པོ་དང༌། 

གྲེགོོས་པོ་ོགྲེགོོས་མཆེདེ། ད་ེམནི་ཡུལ་མ་ིགོཞིན་དགོ་ཐེགོོ་བྱུང་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་མཐེངོ་ཐེསོ་ཇ་ིབྱུང་ཧ་ེབགོ་མདེ་པོའི་ིཚེགིོ་ཐེ་ོཁ་གོསལ་

འིབྲ་ིདགོསོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་

སྤྱོདོ་ལས་འིདས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་དང་གོང་བྱུང་ཡོདོ་པོ། ཐེགོོ་

མར་འིཛིནི་བཟུང་སྐབས་ཉེསེ་རྡུང་གོཏེངོ་སྟངས། བཙནོ་ཁང་ནང་

སློབེས་ཚེར་བའི་ིརྗེསེ་ལ་དྲེ་ིབ་འིདྲེ་ིསྐབས་སྡུགོ་སྦྱོངོ་གོཏེངོ་སྟངས། 

ད་ེབཞིནི་བཙནོ་པོར་ལྟ་ོཆེས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་སྤྲོདོ་སྟངས། 

ཚེད་ལས་བརྒལ་བའི་ིངལ་རྩིལོ་སྐུལ་སྟངས་སགོོས་དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་རྣམས་འིབྲ་ིདགོསོ། ལྷགོ་པོར་དུ་བདོ་མ་ིའིགོའི་ཞིགིོ་

གོསི་བཙནོ་ཁང་ནང་བདོ་རགིོས་ཚེའོི་ིལུས་ནས་ཁྲོགོ་གོཙགོ་གོ་ི

ཡོདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཡོནི་ན་ཁྲོགོ་གོཙགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་དང༌། 

རྒྱ་ཁ་ཆེ་ེཡོནི་པོའི་ིབཙནོ་པོ་ཚེའོི་ིཟ་ཤིའི་ིཆེདེ་སམེས་ཅན་ས་ོསསོ་
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གོསདོ་དུ་བཅུགོ་སྟ།ེ རྒྱ་མསི་འིད་ིཁ་ོཚེའོི་ིལུགོས་སྲིལོ་རདེ། འིད་ི

ལ་བརྩི་ིབཀུར་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་དང༌། བདོ་པོའི་ིབཙནོ་པོ་སྤྱོ་ིདང་

ལྷགོ་པོར་གྲྭ་བཙུན་ཡོདོ་པོ་ཚེརོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེའོི་ིདད་པོ་འིད་ིརྨངོས་

དད་རདེ་ཅསེ་ཆེདེ་མངགོས་སམེས་ཅན་གོསདོ་དུ་བཅུགོ ད་ེཡོང་

རྣམ་ཀུན་བདོ་པོས་འིཛིམེས་བྱེ་བྱེདེ་པོའི་ིཚེསེ་བཟང་དུས་བཟང་

སྐབས་ལ་ཆེདེ་མངགོས་གོསདོ་དུ་འིཇུགོ་གོ་ིཡོདོ་ལུགོས་ཟརེ་གྱི་ི

འིདུགོ ད་ེཚེ་ོདངསོ་འིབྲལེ་ཡོནི་ན་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིམ་ི

རགིོས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་དང༌། བདོ་པོར་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཞི་ེགོནགོ་

དང༌། ཁྱོད་གོསདོ་བྱེདེ་སྟངས་ཞིགིོ་རདེ།

སྔོནོ་མ་ནས་ཡོནི་ན་བདོ་མ་ིརིགོས་ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། ཆེསེ་

མུན་ནགོ ཆེེས་ཀློ་ཀློོ་རེད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། བར་ལམ་ནས་གྲེངས་

ཉུང་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལ་བོད་ཡོིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་མཁན་

ལ་མདུན་ལམ་གོང་ཡོང་མེད་སྟབས། ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་རྒྱ་

ཡོིགོ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་མཁན། འིདི་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་

ནས་རྒྱ་མསི་གོཏེངི་རངི་པོའོི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་གྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། 

ཚེངོ་རགིོས་ཁགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཞིངི་འིབྲགོོ་ས་ཁུལ་ལ་སྔོར་མདེ་

པོའིི་མིང་འིདོགོས་སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཁྲོལ་རིགོས་རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོ

ལནེ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚེསོ་མགིོ་གོསི་མཐེངོ་གོསལ་བདོ་ཀྱི་ིས་
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ཁུལ་ནང་ཤིངི་སྣ་ད་ེལྟ་བུ་གོཅདོ་བྲགེོས་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་ལ་དབརོ་

གྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་མགིོ་གོསི་མཐེངོ་རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིས་འིགོོ་ནས་གོཏེརེ་

ཁ་འིདྲེ་མནི་ཤིནི་ཏུ་མང་པོ་ོབཏེནོ་ནས་འིཁྱོརེ་གྱི་ིཡོདོ། འིད་ིརགིོས་

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ས་ོསོས་དངོས་སུ་མཐེོང་བའིམ། དེ་མིན་ས་ོསོའི་ི

གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་ཚེོས་མཐེོང་ཐེོས་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ངསེ་གོསལ་ཞིབི་ཕྲ་ཡོིགོ་ཐེགོོ་ཐེ་ོའིགོདོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ང༽ མ་ིརིགོས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་དང་། ཤིོགོ་བུ་སྣུམ་ཐེིགོས།

ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་དནོ་མདེ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེའོི་ི

ཁ་ནས་ང་ཚེ་ོསྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་ཡོིན། བོད་ལ་རོགོས་རམ་བྱེེད་

པོར་ཡོོང་བ་ཡོིན་ཟེར་བ་བཞིིན། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་བོད་ཀྱིི་

ཕུགོས་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཕྲལ་དུ་བདེ་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་

ན། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། རྒྱལ་རབས་ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་ན་ཡོང༌། དངསོ་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་ནས་ང་ཚེ་ོབླ་ོབཞིགོ་ས་

ཞིགིོ་དང༌། བལྟ་བཟ་ོའིཇགོོ་བཟ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རྒྱ་མསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

ན། གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། ངོ་རྒོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཚེབ་ལ་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང༌། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་རྒྱ་མི་བོད་ལ་སློེབས་ནས་མི་རིགོས་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཀྱིིས་མཚེོན་
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པོས། གོང་ལྟར་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་གོཙང་མར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིདནོ་དུ་

ཤིགོོ་བུ་སྣུམ་ཐེགིོས་ལྟ་བུའི་ིསྲིདི་ཇུས་ཤིགིོ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བཏེངི་

གོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལགོ་ལནེ་བྱེས་པོའི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་

ང་ོམ་རྣམས་ཐེ་ོའིགོདོ་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ང་ཚེརོ་དགོསོ་མཁ་ོཆེནེ་

པོ་ོཡོདོ། ང་ཚེ་ོདང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ནས་ད་

ཕེན་ལོ་བཅུ་བཞིི་བྱུང་བ་རེད། ད་དུང་འིབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་བྱེེད་

རྩིསི་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་མ་ིདང་མ་ིགོདངོ་ཐུགོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་པོའི་ི

སྐབས་རྒྱ་མིར་ང་ཚེ་ོརླུང་ལངས་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་

ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་གོསི་རྒྱ་མརི་

ཁ་ནས་བཤིད་པོ་དང༌། ལགོ་ལེན་མི་མཐུན་པོར་བོད་ནང་ཚུལ་

དང་མི་མཐུན་པོའིི་བྱེ་སྤྱོོད་གོང་དང་གོང་བྱེས་པོ་རྣམས་གོསལ་

པོརོ་ཤིདོ་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚེའོི་ིལགོ་ཆེ་དང་། ང་ཚེའོི་ིསྟབོས་ཤུགོས་རདེ། 

ང་ཚེོས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་པོོར་ཤིོད་སྐབས་

ཁོང་ཚེོས་ང་ོགོནོང་ནས་ཁ་རོགོས་སྡེོད་རྒྱུ་ལས། ལན་རྒྱགོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམདེ། གོནས་ཚུལ་དངསོ་ཡོདོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་

ལམ་སངེ་མ་ེམདར་ལགོ་པོ་འིཆེང་གོ་ིཡོདོ་སྟབས་ཤིདོ་ཐེབས་མདེ། 

འིད་ིཕྱོགོོས་རྐུབ་སྟགེོས་ཐེགོོ་འིདྲེ་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ནས་གོནས་ཚུལ་

བཤིད་པོའིི་སྐབས་སུ་ཁ་རོགོས་སྡེོད་ཀྱིི་འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་གོང་

སར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིགོཅིགོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིསྐརོ་སྐད་ཆེ་བཤིད་ན། རྒྱ་

མིར་བདེན་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགོ་པོ་ཤིོད་རྒྱུ་མེད་སྟབས་རྒྱ་མི་
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མང་ཆེ་ེབ་གོདངོ་མདོགོ་དམར་པོ་ོཆེགོས་ནས་སྡེོད་ཀྱི་ིཡོདོ།

ཅ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདཔོང་རྟེགོས། ཡོིགོ་སྒྱུར་གྱི་ིདགོསོ་

མཁ།ོ

ང་ཚེསོ་རྒྱ་མའིི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དངསོ་ལ་བརྟེནེ་ནས། བདནེ་པོ་བདནེ་ཐེགོོ་

ཏུ་འིཁྱོལོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་སྟབས་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་མཐེངོ་ཐེསོ་བྱུང་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཡོིགོ་ཐེོགོ་ཏུ་འིཁོད་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དགོོས་མཁོ་

ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ཁ་ཤིས་འིཕྲལ་སལེ་ཉུང་བསྡུས་བཀདོ་

ན་འིགྲེགིོས་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རགིོས་ཁ་ཤིས་མ་ིཐེགོོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་

ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཞིིབ་ཆེ་བཀོད་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོད་ན། བྲེལ་འིཚུབ་མ་

བྱེས་པོར་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེས་ཏེ་ེབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོནི་གོཏེངོ་གོནི་ཡོགིོ་

ཐེགོོ་ལ་ཞིབི་གོསལ་བཀདོ་ན་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ།

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་རྒྱ་ཡོིགོ་ཕེར་ཚུར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཡོགོ་

པོོ་རེད། ང་ཚེོས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་རྣམས་བོད་ཡོིགོ་

ཐེོགོ་ལ་བཀོད་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་རྒྱ་ཡོིགོ་ནང་སྒྱུར་གྱིི་ཡོོད། 

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོིར་སྡེོད་རྒྱ་མི་ཧ་ལམ་ས་ཡོ་ལྔ་བཅུ་

ང་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད། དེ་བཞིིན་ཐེའིེ་ཝིན་ནང་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོཡོོད། 

བོད་ནང་གུང་བྲན་གྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་

བ་རྣམས་ཕྱོ་ིསྡེདོ་རྒྱ་མ་ིཚེསོ་གོསལ་པོ་ོཤིསེ་ཐུབ་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་
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ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྒྱ་ཡོིགོ་ཐེོགོ་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་

ལས་དོན་འིདིའིི་ནང་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡོགོ་

པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ།

བདོ་ལ་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་འིདྲེ་ཡོདོ་ན། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ི

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་རམི་པོས་ཤིསེ་ཀྱི་ིརདེ། 

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོའིི་ལམ་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་གོཞུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཡོགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་

ཟནི་པོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེས་ནས་

བོད་ནང་འིགྲེེལ་བཤིད་དང་ང་ོསྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་རྒྱ་མིས་

བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་སྐྱར་གོསོ་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད་ལུགོས་ཧམ་

པོ་བཤིད་ད་ེམགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིརགིོས་རྟེགོོས་ཐུབ་པོ་

བྱེདེ་དགོསོ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༢༧ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་དྲུགོ་ཅུ་སྐརོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དངུལ་དངསོ་འིཇམ་བསླུས་དང་། བྱུས་ངན་ལ་

ཕེམ་ཉེསེ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོར་དགོའི་བསུ་

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཚེསོ་བདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་མ་ི

བརླགོ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་དནོ་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེགོཞིསི་ཆེགོས་ཚུགོས་སྟངས་

དང༌། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ། ས་དགོ་ེབཀའི་རྙིངི་བནོ་

དང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་སྒོར་ཁགོ་ཚུགོས་རྒྱུ་སགོོས་ཚེང་མ་བདོ་སྤྱོ་ི

པོའིི་དོན་དགོ་དམིགོས་ཡུལ་དུ་བཞིགོ་སྟེ་ང་ཚེོས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིད་ིདགོ་བཙུགོས་པོ་རདེ། དུས་ཡུན་དའེི་ིརངི་ལ་དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

བདོ་ནང་ལ་བསྡེད་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཁྱོདེ་རང་ཚེརོ་རྒྱ་མསི་སྡུགོ་

སྦྱོངོ་བཏེང་ཡོདོ། དངུལ་སྤྲོད་ནས་འིཇམ་བསླུས་བརྒྱབ་ཡོདོ།

ད་ེབཞིནི་སློབོ་གོས་ོབསླུ་ཁྲོདི་བྱེདེ་རྒྱུས་མཚེནོ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་

ཐེབས་ཤིེས་བྱེས་ཏེེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་རྒྱ་མིར་དགོའི་ཞིེན་

བྱེདེ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེས་པོས་མ་ཚེད། ཁ་
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ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་དགོའི་བསུ་

ཞུ་གོ་ིཡོདོ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། དནོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་བདོ་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་རྒྱ་མརི་བླ་ོགོཏེད་བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་

མདེ། ང་རང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་ཚེང་མའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དུ་སྙིིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་

ད་ཆེ་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་

ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་དང༌། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ལ་

ཡོང་བྱེེད་མི་བདེ་བ་དང༌། གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་

རྒྱུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། བདོ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོའི་ིནང་སློབེས་ཚེར་བའི་ི

རྗེེས་ལ་བོད་དོན་ཟེར་བ་ནགོ་བསུབ་གོཏེོང་ཐུབ་རྒྱུའིི་དམིགོས་

ཡུལ་བཟུང་སྟེ་རེ་བ་བརྒྱབ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རེ་བ་དེ་འིགྲུབ་ཐུབ་མེད། 

གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་

པོར་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེ་ོསོ་སོའི་ིམི་ཚེེ་འིདི་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱེས་

པོའི་ིའིགོོ་ལ་སྐྱསེ། རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་ལ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་

ཀྱིང༌བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ནམ་

ཡོང་བརྗེེད་ཐེབས་མེད་པོ་ལྟར་སེམས་ཤུགོས་མི་ཐེོགོ་རྒན་པོ་ཚེ་ོ

ལས་ཆེ་ེབ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེདགོ་ང་ཚེའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་

རྒྱུའི་ིརྩི་བའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་རེད། ད་ཆེ་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོིའི་ིའིགྱུར་བ་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་རྒྱ་མསི་ནགོ་བསུབ་གོཏེངོ་ཐེབས་མདེ་པོ་
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ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ།

ཁ༽ བདོ་ཡུལ་གྱི་ིའིགྱུར་ལྡོགོ་དང་། ཁརོ་ཡུགོ་ལ་ཉེམས་

ཉེསེ།

ཡོིན་ན་ཡོང་དེང་སང་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་བཞིིན་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདསི་ལ་ོཁ་ཤིས་ནང་བདོ་ཡུལ་དུ་བདོ་པོ་གྲེངས་

ཀ་ཉུང་བ་ཆེགོས། རྒྱ་མི་གྲེངས་ཀ་མང་བ་ཆེགོས་ན། བོད་ལུང་

པོ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེ་ཛི་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། ཇ་ིཙམ་རྒྱ་མ་ིམང་བ་སློབེས་པོའི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་

རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་སྙིིང་མ་འིདོད་ནའིང་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་

དགོོས་པོ་དང༌། ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་མིའིི་སྤྱོོད་ལམ་དང༌། རྣམ་

འིགྱུར་ཆེས་གོསོ་སགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་རམི་པོས་རྒྱ་མའིི་ིརྣམ་པོར་

འིགྱུར་བའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། 

མདོར་ན་གོཞིན་དགོ་ཕེར་བཞིགོ་སྟེ་ཉེ་དང༌། བྱེ། རི་དྭགོས་དེ་

དགོ་ཚེང་མ་འིཁོས་སུ་མི་ཕེེབས་པོ། དེ་སྔོ་མོ་ཡོིན་ན་བྱེང་ཁའིི་

འིབྲོང་ཞིེས་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་སེམས་ཅན་དེ་འིདྲེ་བརྒྱ་ཕྲགོ་

སྟངོ་ཕྲགོ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་ད་ཆེ་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་རྫོགོོས་ཚེར་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཁོར་

ཡུགོ་སྣོད་བཅུད་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་
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ཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་

དེ་སེལ་ཐེབས་ལ་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཅུ་བཞིིའིི་རིང་ང་ཚེོས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་ཐེབས་ཤིེས་བྱེས་ཡོོད། 

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་སུ་བདོ་རྒྱ་མསི་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་སྟབ་

ཐེབས་ཤིེས་བསྟེན་སྟངས་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་གོདོང་

གོཏུགོས་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་དེ་ཐེབས་ཤིེས་ཤིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ནས་རྒྱ་

མིའིི་ཐེོགོ་གོནོན་ཤུགོས་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤིེས་ཤིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བོད་ནང་རྒྱ་མིས་རྐང་བརྐྱེང་ལགོ་བརྐྱེངས་གོང་འིདོད་ལྟར་མི་

བྱེེད་པོའིི་ཐེབས་ཤིེས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཐེོན་ཡོོད། དཔོེར་ན། སྔོོན་མ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བདུན་གྱི་

བརྒྱད་ད་ེདགོ་གོ་ིསྐབས་སུ་ལྷ་སར་ཞི་ིརྒལོ་གྱི་ིཁྲོམོ་སྐརོ་བྱེདེ་དུས་

རྒྱ་མསི་ཐེ་ེཚེམོ་མདེ་པོར་མ་ེམདའི་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ད་རསེ་ཉེ་ེཆེར་ལྷ་

སར་མི་མང་གོིས་ཁྲོོམ་སྐོར་བྱེེད་དུས་ལམ་སེང་མེ་མདའི་རྒྱགོ་

མ་ནུས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་

པོ་མནི་ན་ཡོང༌། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིམཐེངོ་ཚུལ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མསི་

འིཛིམེས་ཟནོ་ཕྲན་བུ་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ

གོ༽ སྔོནོ་བྱུང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་།  མ་ིརིགོས་རང་སྐྱངོ་།
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ད་ེསྔོ་ཕེན་ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་མཚེནོ་ན་རང་བཙན་གོཙང་

མ་ཡོིན་པོ་དེ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་བསུབ་རྒྱུ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཟེར་བ་འིདི་བཙན་པོོ་དབང་ཡོོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐེབས་མེད། ལོ་རྒྱུས་བཟང་པོོ་ཡོིན་

ཡོང་རུང༌། ངན་པོ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། དེ་དགོ་ནི་བྱུང་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་

རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ལ་འིཁྱོོགོ་བཤིད་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

ཀྱིང་དེས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁུངས་འིཁྱོོལ་ཐེབས་མེད་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། འིདས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

གོམོས་གོཤིསི་དང༌། ཤིསེ་ཡོནོ། རགིོ་གོཞུང་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་

ནགོ་དང་བདོ་ཐེ་དད་ཡོནི་པོ་རང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིང་རང་ཚེའོི་ི

བླ་ོལ་འིཆེར་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་རྒྱ་

མིར་སྐད་ཆེ་བཤིད་པོའིི་སྐབས་སུ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་ང་ཚེོར་རང་

བཙན་གོཙང་མ་དགོསོ་ཞིསེ་མ་བཤིད་པོར། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་

ནས་ཐེབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ།

ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་ནས། མད་ོསྟདོ་སྨོད་ས་ཁུལ་ལ་སྐད་དང་ཡོ་ིགོསེ་

ཤིན་ཕྱོ་ེབའི་ིབདོ་རགིོས་ཁྱོནོ་ཆེ་ེཡོདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་མསི་དུམ་བུ་ལྔ་

ཙམ་ལ་བགོོས་ཡོོད། བོད་རིགོས་ཡོོངས་རྫོོགོས་སྡེེ་ཚེན་གོཅིགོ་

ནང་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་

རྒྱུས་མཚེོན་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ལ་སྟབས་བདེ་རུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ནུས་
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པོ་ཐེོན་པོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེོའིི་རྩི་

ཁྲོམིས་ཐེགོོ་ཏུ་ཡོང་གྲེངས་ཉུང་མ་ིརགིོས་ཞིསེ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ི

ངསོ་ལནེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡོདོ། བདོ་རགིོས་

ཡོོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་མི་རིགོས་རང་སྐྱོང་གོཙང་མ་ཞིིགོ་

ཡོོང་རྒྱུར་ཁོ་རང་ཚེོའིི་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་ནས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་

པོ་མ་རདེ།

གོཉེིས་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་རང་སྐྱོང་ཞིེས་ཟེར་བ་འིདི་དགོ་མིང་

སྐམ་པོོ་ཙམ་ལས། དོན་ངོ་མའིི་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་

པོར་ཉེར་བསྡེད་ཡོོད། གོསུམ་ནས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་

རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་གོིས་རང་སྐྱོང་ཟེར་བའིི་མིང་འིདོགོས་

སའི་ིགོཞི་ིརྩི་གོཏེན་ནས་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ལྟ་

ཕེན་ཆེད་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་འིཛིིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་འིདི་འིགྲེིགོ་

གོ་ིམ་ིའིདུགོ འིདསི་བདོ་མ་ིམང་གོ་ིའིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ང་ཚེསོ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། རྩི་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོར་

རྒྱ་དང་བོད་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་

མཉེམ་དུ་སྡེོད་དང༌། རྒྱ་དང་བོད་རྩི་བ་ནས་ཐེ་དད་གོང་བྱེེད་བོད་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་རིམ་པོས་ཐེགོ་གོཅོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་རེད། ད་ལྟ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་མེད་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་
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ཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིསྐྱབོ་རྒྱུ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི་སྟབས་ང་

ཚེསོ་ད་ཕེན་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་དང༌། འིབད་

བརྩིནོ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ སྤྱོདོ་ཡོནོ་གོཉེསི་ལྡན་དང་། གོཅིགོ་སྒྲིལི་གྱི་ིདགོ་ེ

མཚེན།

ད་ེནས་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོགྲྭ་སར་ཕྱོནི་ནས་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་མཁན་ཚེ་ོདང༌། 

ད་ེབཞིནི་སྦིརི་སློབོ་གྲྭར་ཕྱོནི་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁན། ད་ེམནི་ཕྲུ་

གུ་ཆུང་བ་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཡོིན་སྟབས་

ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོདོ་པོ་རྩིིང་པོ་ོབྱེདེ་མ་ིརུང༌།

བོད་ལ་ལོགོ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེོའིི་གྲེས་རྒྱ་གོར་ནང་གོཙ་ོཆེེན་གོནས་

སྐརོ་བྱེས་ཡོདོ་པོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་འིཁྱུགོ་ཙམ་

སློེབས་པོའིི་སྐབས་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་འིགྲེ་ོསྟངས་མང་

གོཙའོི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་མདེ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་

བོད་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་ཡོོང་བའིི་སྐབས་ལ་རང་དབང་

མང་གོཙོའིི་གོཞུང་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་

ང་ཚེོས་ཡོིགོ་གོཞིིའིི་ལམ་ནས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་ཟིན་པོ་འིདི་ཚེ་ོཁྱོེད་

རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས་བོད་ནང་བརྒྱུད་བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཐུབ་
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པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

དེ་ནས་ང་ཚེོས་དུས་རྟེགོ་ཏུ་ཆེོས་ལུགོས་ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚེ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་རིགོས་ཚེང་

མ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང༌། མ་ཎིི་བགྲེང་

མཁན་གོཅགིོ་གྱུར། རྩིམ་པོ་ཟ་མཁན་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་པོས་མཐུན་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་མིས་ཆེོལ་ཁ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་སུ་ལའིང་

དམིགོས་བསལ་མེད་པོར་རྒྱུགོ་པོ་ལེབ་རྡུང་གོིས་ཚེང་མར་དྲེགོ་

གོནནོ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱེས་པོ་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་ང་ཚེ་ོཆེལོ་

ཁ་ཆེསོ་ལུགོས་ཚེང་མས་དཀའི་ངལ་གོཅགིོ་གྱུར་དུ་མྱོངས་པོ་རདེ། 

དེང་སྐབས་བོད་དོན་བདེན་མཐེའི་གོསལ་བའིི་ཐེབས་ལམ་སྒྲུབ་

པོའི་ིསྐབས་དང༌། མ་འིངོས་པོར་འིབྲས་བུ་ལནོ་པོའི་ིདུས་སྐབས་

ཚེང་མར་ང་རང་ཚེ་ོསྐྱདི་གོཅགིོ་སྡུགོ་གོཅགིོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཡོངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་

སྒྲིིལ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་གྱིོང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ི

ཐེོགོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། དེ་ཁྱོེད་རང་

ཚེ་ོཚེང་མའི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ རྒྱ་རིགོས་ལ་འིབྲལེ་ལམ་དང་། བདནེ་པོའི་ིསྟབོས་

ཤུགོས། 
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ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ལ་དྲེང་

བདེན་མིན་པོའིི་བཙན་དབང་བཤིད་པོ་དེར་ང་ཚེོས་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མ་ིརགིོས་ང་ོཤིསེ་པོ་འིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་གྲེགོོས་པོ་ོ

བཟོས་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཁོང་ཚེོས་རྟེོགོས་པོ་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་ལོགོས་སུ་རྒྱ་

མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཕེོན་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་སློབེས་ཡོདོ། རགིོས་གོཅགིོ་པོ་ེཅངི་གོནམ་སྡེ་ེ

སྒོོ་མོ་ཆེེའིི་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་རྗེེས་བྲོས་འིགྲེོ་མཁན་གྲེས་ཡོིན་པོ་

དང༌། ཁགོ་གོཅགིོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་སློབེས་རྗེསེ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཕྱོརི་ལགོོ་མ་

བྱེས་པོ་ཡོང་མང་པོ་ོཡོདོ། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་མང་པོ་ོཞིགིོ་དང་ང་

ཚེའོི་ིདབར་འིབྲལེ་བ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེའིབྲལེ་

བ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ལགོ་ཆེ་དང་ང་ཚེོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དེ་བདེན་དོན་

ཡོིན་པོར་བརྟེེན། ཕེན་ཚུན་ང་ོཤིེས་ནས་སྐད་ཆེ་བཤིད་དེ་བདེན་

པོའིི་དགོ་སྐྱེལ་བྱེ་རྒྱུ་ལས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མིགོ་ལོགོ་

བལྟས་ནས་བསྡེད་པོས་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡོང་མེད། ང་ཚེོས་རྒྱུ་

མཚེན་གོཅིགོ་ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་ཏེེ་བདེན་པོའིི་དགོ་སྐྱེལ་

མི་དང་མིའིི་གོདོང་ཐུགོ་ནས་བྱེེད་སྐབས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚེ་ོགོནོང་
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ཤིགིོ་ཤིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོང་ཚེོར་བདེན་པོ་མེད་སྟབས་སེམས་

ཀྱི་ིགོཏེངི་དུ་རང་གོནངོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོར་བདེན་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ཡོོད་སྟབས་རྒྱ་མི་སུ་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཐུགོ་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོང་ོགོནངོ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་

མདེ། བདནེ་པོའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་དང༌། ནུས་པོ་ད་ེམ་ིདང་མ་ིགོདངོ་

ཐུགོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤིདོ་སྐབས་འིདནོ་དགོསོ། བདོ་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱ་

མི་རེ་ཟུང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་དང༌། བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་

གོདུང་སེམས་མཉེམ་བསྐྱེད་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་མཁན་དེ་འིདྲེ་

ཡོོད། རྒྱ་མི་རིགོས་སྒོེར་པོ་གོཅིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤིད་ན། ང་

ཚེོས་གོཉེེན་དང༌གྲེོགོས་པོ་ོསྒྲིིགོ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་ཁོང་ཚེོར་དགྲེའིི་

འིདུ་ཤིསེ་བཞིགོ་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། གོནད་དནོ་ད་ེདགོ་ཁྱོདེ་རང་

ཚེོའིི་སེམས་སུ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཤིེས་སོང་ངམ། ཧུར་ཐེགོ་

བྱེདེ་དགོསོ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༢༨ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་སྐརོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཙན་བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་དནོ་དང་། སྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ིབསློབ་

བྱེ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ི

ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་བོད་ཀྱིི་དོན་

གྱིི་བདགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་ཚེ་ོའིདིར་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་

མཁན་རྣམས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་འིདོད་དོན་གོང་ཡོོད་སྒྲུབ་

རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་འིཁྱོརེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོནི་ཞིངི་། གོཙ་ོབ་ོམ་འིངོས་

པོ་ང་ཚེ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོམནི་ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་རགོ་

ལུས་ཡོོད། བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོརིགོས་གོཅིགོ་རྒྱ་

གོར་ལ་སློབེས་ན་སྐལ་པོ་བཟང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཡོངོ་བ་རདེ། 

རགིོས་གོཅིགོ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོོང་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེ

མིན་རིགོས་གོཅིགོ་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་སྦྱོངས་ཏེེ་བོད་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་མཁན་ཡོདོ། ད་ེདགོ་

ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 
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ཡོང ་འིགོའི་ཤིས ་རྒྱ ་གོར ་ལ ་སློེབས ་ན ་སྐྱིད ་པོོ ་ཡོོད ་

བསམས་ནས་ཡོངོ་མཁན་ར་ེཟུང་ཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ བསམ་ཚུལ་ད་ེ

དགོ་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། རྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

ང་ཚེོར་གོང་ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛིོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་པོ་

དང༌། གོཉེསི་ནས་ད་ལྟའི་ིབདོ་མ་ིརབས་འིད་ིསྐྱདི་པོ་ོརྒྱགོས་པོ་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིམ་ིརབས་ཤིིགོ་མ་རདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་ང་ཚེ་ོབོད་པོའི་ི

སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོཚེདོ་རྩིསི། དབང་ཡོདོ་བཤིད། ཁ་ནས་བཅངིས་བཀྲལོ་

དང༌། ཡོར་རྒྱས་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ིམངི་སྙིན་བཏེགོས་པོའི་ིའིགོོ་ལ་

དོན་དགོ་ཡོང་སྙིིང་བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགོས་པོའིི་ཁེ་

ཕེན་ཚེང་མ་རྒྱ་མསི་ཟས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཛི་དྲེགོ་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་འིདིར་ང་རང་ཚེ་ོས་ོསོའི་ིའིཕྲལ་སེལ་གྱིི་

སྣང་བ་སྐྱདི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན་འིགྲེགིོས་ཐེབས་མདེ། ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་མ་ིམང་འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་

ལ། ང་ཚེསོ་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡོདོ། འིད་ིས་ོསརོ་

ཐེབོ་ཐེང་ཡོདོ་པོའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཞིགིོ་ལས། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་

མ་དགོའི་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམེད། 

སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་

ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཅསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི། བདོ་པོ་བདོ་ཡུལ་ནང་སྡེདོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ལ། རྒྱ་
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མིས་ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོོང་སྟེ་དབང་ཡོོད་བཤིད་པོ་

འིདིར་ང་ཚེ་ོནད་འིཁྱོོགོ་ཐེབས་མེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་དུས་ཚེོད་

སྐབས་ལ་འིཕྲལ་སེལ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་དུ་བསྡེད་པོའིི་ལ་དགོ་

གོ་ིམ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོར་ཡོངོ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཡོངོ་

གོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གྲྭ་ས་ཁགོ་ལ་ཕྱོནི་ཏེ་ེདཔོ་ེཆེ་བལྟ་མཁན་ཡོནི་ན་དཔོ་ེཆེ་ཧུར་ཐེགོ་

བལྟས། གྲྭ་ས་ཁགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱོརེ་དགོསོ། 

དཔོ་ེཆེ་བལྟ་བ་ལ་ད་ེཐེར་པོ་དང་ཐེམས་ཅད་མཁྱོནེ་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་

ཐེབོ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལས། སྐྱདི་པོ་ོརྒྱགོས་

པོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་མནི་ལ། སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་མ་

རེད། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན། མིང་ལ་གྲྭ་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་འིཐེོགོས། 

བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་མཁན་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོསའོི་ིམངི་དང་

ཆེས་གོོས་ལ་དཔོགོས་པོའིི་ཚུལ་མཐུན་ཡོ་རབས། འིདོད་ཆུང་

ཆེགོོ་ཤིསེ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་ོསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་

འིཕྲད་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཕྲན་བུའི་ིརྒན་པོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

དོན་དགོ་ལ་ཚུར་ཡོོང་བ་རྣམས་བོད་ཡོིགོ་སུམ་རྟེགོས་དང༌། 

དབྱེནི་ཇའིི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་འིདདོ་གོང་ཡོདོ་ཆེདེ་མངགོས་བཙུགོས་

པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་གོཟབ་
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གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། འིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། སྡེདོ་སྟངས་གོང་ཅའིི་ིཐེོགོ་

ནས་ཚུལ་མཐུན་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་

མཁན་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་སྤྱོི་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཆེེད་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེས་ོས་ོསྒོརེ་ལ་ཡོང་ཤིསེ་ཡོནོ་གོསར་པོ་འིཇགོས་

ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡོང་མེད་པོར་རྒྱ་གོར་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱིིས་ལོ་ཟླ་གོང་འིཁྱོོལ་སྡེོད་འིདོད་

བྱེས་ན་དེ་ཙམ་དགོོས་པོ་མེད། དེ་ལས་བོད་ལ་ལོགོ་ན་ལེགོས། 

དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་ཁེངས་ཡོོང་བའིི་དུས་ཚེོད་ཡོིན་

སྟབས། བོད་པོ་གོཅིགོ་ལས་མེད་ན་ཡོང་སོ་སོའི་ིས་ཆེ་བསྲུང་

སྟ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཁ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིལམ་བཟང་། དངསོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིབརྡོ་

ལན།

གོཉེནེ་འིཕྲད་དང༌། གོནས་སྐརོ་ལ་ཡོངོ་མཁན་རྣམས་གོནས་སྐརོ་

ཟིན་རྗེེས་བོད་ལ་བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་ནས་བོད་ལ་ཕྱོིན། རྒྱ་གོར་ལུང་

པོར་བདུན་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤིས་བསྡེད་པོའི་ིརངི་རྒྱ་གོར་ནང་བདོ་པོའི་ི

གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་ཤིསེ་པོ་བྱེས། ང་ཚེསོ་ལ་ོནས་ལ་ོ

བསྟུད་མང་གོཙའོི་ིང་ོབ་ོམཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིལས་ཀ་

མང་པོོ་བྱེས་ཡོོད། འིདིར་གྲེོས་ཚེོགོས་དང་བཀའི་ཤིགོ བཙན་



113
བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་ཁགོ ཆེསོ་སྒོར་རྣམས་དང༌། གོཞིསི་

ཆེགོས་ཁགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་རང་དབང་འིགྲུབ་

པོའིི་མཚེམས་ལ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་ཡོོང་བའིི་དོན་དགོ་ལ་

རྩི་ཁྲོིམས་དང༌། སྒྲིིགོ་གོཞིི་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་

ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོོས།

བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོས་ཞིིང་བྲན་

ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་ཧམ་

པོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚེསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་ཐེབས་ལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང་། ཁ་ཞི་ེང་ོལྐོགོོ་མདེ་

པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ཡོདོ་ལ། ཐེབས་

ཤིེས་ཀྱིང་བྱེས་ཡོོད། ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོས་གོང་

ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛིོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེོས་

མང་གོཙོའིི་ལགོ་ལེན་བསྟར་གྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་

ཤིར་བའིི་སྐབས་སུ་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་བ་

འིད་ིཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་དགོསོ་པོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེབདོ་ནང་

དངསོ་དང་བརྒྱུད་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་མ་ིལ་ཤིདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

བོད་རྒྱ་མིས་བཙན་ཟོས་བྱེས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཤིིགོ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། བདོ་པོའི་ིརང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་འིད་ི
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རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་འིགོ་ོའིཁྲོིད་

པོའི་ིབཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོསི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་

བཞིའིི་ིརངི་ལ་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཐེགོོ་

མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་པོ་ོ

གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ནས་མཐེངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེལ་

བརྟེནེ་ནས་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་ཤི་ཚེ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་

ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོདོ། 

བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། 

སམེས་ཤུགོས་བརྗེསེ་ཀྱི་ིམདེ་པོས་མ་ཚེད། ད་དུང་སམེས་ཤུགོས་

ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་

རང་གོི་ནང་ལ་ཡོང་མང་གོཙོའིི་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིོད་

བྱེདེ་མཁན་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ད་ེལྟ་བུ་ིཧ་ཅང་དཀའི་

ངལ་འིགོོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་དུས་རྒྱུན་དུ་བརྟེན་ལྷངི་དང་བརྟེན་

ལྷངི་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཀའི་ངལ་དང་དངངས་སྐྲགོ་མདེ་ན་རྟེགོ་

པོར་བརྟེན་ལྷངི་ཟརེ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ཀྱིང༌། དངངས་སྐྲགོ་གོཅགིོ་

ཡོོད་པོའིི་སྟབས་ཀྱིིས་རྟེགོ་པོར་བརྟེན་ལྷིང་དང་བརྟེན་ལྷིང་ཞིེས་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིགོཅགིོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་འིད་ིའིཐེརོ་

ཞིགིོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ཡོོད། གོང་ལྟར་སྔོ་ཕྱོི་
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མ་གོཏེགོོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཚེདོ་ཐེགིོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། འིད་ིདགོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ནང་ལ་

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་བློས་འིཁེལ་སར་ཁགོ་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེས་ན་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༣ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྐརོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་སྲིོགོ་འིབནེ་བཙུགོས་དང་། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིད་ིནས་ཚུར་རང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོ་རདེ། ང་

རང་ཚེ་ོཐུགོ་པོར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཡོིན་ཞིེས་ངོས་ནས་

རྟེགོ་ཏུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་བསྡེད་

ཡོོད་ཀྱིང་མཐེར་གོཏུགོས་ན་རང་གོི་སྲིོགོ་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། སྤྱོིར་ན་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ལྷགོ་

ཙམ་གྱི་ིརངི་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་

ཙམ་གྱི་ིརངི་ལ་བདོ་མའིི་ིངསོ་ནས་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིལུང་པོར་ཤི་

ཞིེན་དང༌། སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཞིེན་ཁོགོ་བྱེས་

ན་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིརྣ་བར་མ་ིའིགྲེ་ོབ་བྱེདེ་པོ་དང༌། བདོ་པོ་གོཅིགོ་གོསི་

རང་གོི་རིགོས་ཞིནེ་དོར་ཏེ་ེརྒྱ་སྐད་བད་ེཔོ་ོརྒྱགོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མརི་

དགོའི་པོ་ོབྱེས་ན་ད་ེཡོར་ཐེནོ་རདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ།
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རྒྱ་མིའིི་ཁ་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་དང༌། མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་ལ་

སགོོས་པོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཤིདོ་ཀྱི་ིཡོོད་ཀྱིང༌། དནོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་

བོད་ཡུལ་དེ་རྒྱ་མིས་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དབང་འིོགོ་ཏུ་

བཅུགོ་སྟེ་བར་ལམ་འིདས་པོའིི་ལོ་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་བོད་ཡུལ་

ནང་ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་བསྟི་གོནས་དགོོན་པོ་

ཁགོ་གོིས་མཚེོན་པོས་ལྷ་ཁང་ཆེེ་ཆུང་སྟོང་ཕྲགོ་དྲུགོ་ལྷགོ་ཙམ་

ཞིིགོ་རྩི་གོཏེོར་ཕྱོིན་པོ་རེད། རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོའིི་འིགོོ་ལ་བོད་པོ་ཧ་

ལམ་འིབུམ་བཅུ་གོཉེསི་ལྷགོ་ཙམ་ཤི་ིཡོདོ། བདོ་ཡུལ་ནང་དཔོནོ་

པོ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་པོའི་ིཛི་དྲེགོ་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་གོ་ིའིགོོ་

ལ་སྡེདོ་མཁན་མ་ིམང་གོ་ིཁྲོདོ་ནས་ཚུར་ཡོངོ་མཁན་ཁྱོདེ་རང་ཚེརོ་

དགོའི་བསུ་ཡོོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ོསོའི་ིཆེོས་དང་། རིགོ་གོཞུང༌། 

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་རང་སྲིགོོ་འིབནེ་ལ་བཙུགོས་

ནས་ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་འིགྱུར་བ་མདེ་པོར་གོནས་པོ་ད་ེཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ངསོ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོནི།

རྩི་བ་རྒྱ་དང་བདོ་ཐེ་དད་ཡོདོ་པོ་འིད་ིང་ཚེསོ་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱསེ་

ཀྱིསི་གོསར་པོ་བཟསོ་པོ་མ་ཡོནི་པོར། ལ་ོརྒྱུས་རང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

རྒྱ་དང་བདོ་ཅསེ་ལུང་པོ་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཆེགོས་ཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིའིདདོ་

པོར་བོད་པོ་ཚེོས་རྒྱ་མི་ཡོིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་འིཛིིན་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ལ་ོརྒྱུས་དང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ནས་རྒྱ་དང་
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བདོ་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་སྟབས་ད་ེཡོངོ་གོ་ིམདེ།

ཁ༽ མ་ིརིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་དང་། མ་ིརིགོས་སྲུང་སྐྱབོ།

འིདས་པོའི་ིལ་ོཡུན་འིད་ིདགོ་གོ་ིརངི་ལ་རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་བྱེམས་

པོ་ོབྱེས་ན་ཨ་ེདྲེགོ གོདུགོ་རྩུབ་བྱེས་ན་ཨ་ེདྲེགོ སློབོ་གོས་ོབཏེང་ན་

ཨ་ེདྲེགོ སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་ན་ཨ་ེདྲེགོ ཐེབས་ཤིསེ་རམི་པོར་བྱེས་ཀྱིང་

བདོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིགྱུར་ཐུབ་མདེ། མཐེའི་མ་རྒྱ་མསི་ཕུགོས་རྒྱང་

རིང་པོོའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་

ཐེབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། ལྷ་ས་གྲེངོ་ཁྱོརེ་དང༌། གོཞིསི་

ཀ་རྩི།ེ ཆེབ་མད།ོ དསེ་མཚེནོ་པོས་མད་ོསྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་རྒྱ་མ་ིསྡེདོ་

བགོ་ཕེབེས་པོ་ོཡོདོ་ས། གོནམ་གོཤིསི་དྲེ་ོགྲེང་དང༌། མཁའི་རླུང་

སགོོས་རྒྱ་མརི་འིཕྲདོ་པོ་ོཡོདོ་སའི་ིས་ཆེ་མང་པོའོི་ིནང་ལ་རྒྱ་མ་ིཧ་

ཅང་འིབརོ་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཡོདོ་ས་ཚེརོ་ཆུ་གླིགོོ་

དང༌། འིཁརོ་ལམ། སྨོན་ཁང་དང༌། སློབོ་གྲྭ་སགོོས་མཐུན་རྐྱེནེ་

ལགེོས་པོ་ཡོདོ་ལ། རྒྱ་མ་ིམདེ་ས་བདོ་པོ་ཁ་ེགོཙང་ཡོདོ་སའི་ིཁུགོ་

ཀྱིགོོ་ཚེརོ་ད་ེའིདྲེའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་མདེ། 

ལྷགོ་པོར་དུ་རྒྱ་མ་ིང་རང་ཚེའོི་ིཁྱོམི་མཚེསེ་ཡོནི་པོས་རྒྱ་ཡུལ་ནང་

ལ་བཀྲ་ཤིསི་པོ་དང༌། ཚེགོས་ཚུད་པོ། ཡོགོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་ཚེ་ོ

དགོའི་བ་སྒོམོ་རྒྱུ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ། བད་ེསྐྱདི་
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ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་མརི་དགོསོ་ལ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཡོང་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་

པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསྒོང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་མདེ་པོའི་ིམཐེངོ་

ཆུང༌། ཁྱོད་གོསདོ། བརྙིས་བཅསོ། འིགྲེ་ོཚེདོ། ཐུབ་ཚེདོ་འིད་ིའིདྲེ་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིདགོ་ང་ཚེསོ་ནད་ཐེགེོ་ཐེབས་མདེ། ང་ཚེསོ་ས་ོས་ོརང་

ཉེིད་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོོད་པོའིི་བདེན་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཞིིགོ་

རྩིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལས། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་འིཁྱོགོོ་བཤིད་ཧམ་རྩིདོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མསི་ཧམ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་བདོ་པོའི་ིསྒོང་ལ་སྡེིགོ་ལགོ་

བརྐྱེངས་པོ་ད་ེསྐརོ་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ི

ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་བཞིའིི་ིརངི་

ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ང་ཚེ་ོཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ནའིང་བསམ་བློ་གུ་

ཡོངས་ཙམ་ཞིིགོ་བཏེང༌། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་མི་

རགིོས་སྲུང་སྐྱབོ་ཐུབ་པོའི་ིདནོ་དུ་རྒྱལ་སྲུང་ད་ེརགིོས་ལ་གུ་ཡོངས་

ཙམ་བྱེས་ནས་གོཉེིས་ཕེན་དང༌། ཐུན་མོང་གོི་ཁེ་ཕེན་ལ་བལྟས་

ནས་གོཉེིས་མོས་ཤིིགོ་བྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་

འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་པོ་བྱུང་མེད། ད་དུང་ཡོང་

མུ་མཐུད་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ།

གོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་

མཁ།ོ
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གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་ལ་སློེབས་

པོའིི་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཚེོའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་སྙིངི་བཅངས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིམངི་

འིཛིནི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་

སརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡོངོ་བར་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཚེབ་བྱེས་ཏེ་ེའིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་

པོའིི་བདེ་སྡུགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བ་ང་ཚེོས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་

ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབས་ཁ་ནས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ཡུལ་ནས་རྒྱུགོས་

ཟརེ་བ་དང༌། བདོ་རང་དབང་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་བཤིད་པོ་གོཅགིོ་

པུས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། དེས་འིདང་གོི་མེད། ང་ཚེོས་ལགོ་ལེན་ངོ་

མའིི་ཐེོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་ས་ོསོས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོར་

འིཛིིན་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་ས་ོ

སོས་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་རང་དབང་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་

པོ་ོརདེ། ཤིསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཐེགོོ་དང༌། ལགོ་རྩིལ་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིལས་

རགིོས་ཚེང་མ་རྒྱ་མིར་རེ་མི་དགོོས་པོ་ས་ོསོས་ཆེ་ཚེང་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ཡོོང་བ་ལ་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

དགོསོ། ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་དང་དོད་བྱེདེ་དགོོས།

ང་ཚེོར་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤུས་དགོ་པོོ་
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ཞིིགོ་དང༌། ཆེ་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོད། ཆེོས་ཀྱིི་ཁུངས་གོཏུགོས་ས་

བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་པོོ་ཏེི་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་དེ་

དགོ་གོི་ནང་ལ་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་སྟངས་དང༌། གོཏེེར་ཁ་སྔོོགོ་

འིདནོ་བྱེདེ་སྟངས། གླིགོོ་ཁྲོདི་སྟངས་ལ་སགོོས་པོ་གོསུངས་མདེ། 

བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་པོ་ོཏེ་ིསུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིནང་ལ་ང་

རང་ཚེོའིི་བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། བྱེམས་སྙིིང་

རྗེེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་སྒོོམ་ལ་སོགོས་པོའིི་བསློབ་བྱེ་མཐེའི་མ་

འིགོགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཐེར་པོ་དང་ཐེམས་ཅད་མཁྱོནེ་པོ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

ལམ་བསྟན་ཡོདོ་པོ་ལས། སྤྱོརི་བཏེང་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་གོསུངས་མདེ། ང་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་

བ་དང༌། ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་བ་ལ་དེང་དུས་

ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་མ་བྱེས་ན་འིདང་གོ་ིམདེ། དརེ་བརྟེནེ་བདོ་

རགིོས་ན་གོཞིནོ་ཚེསོ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་སྣ་མང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང༽ ནང་ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱིི་གོཟ་ི

བརྗེདི།

ད་ལྟ་འིདིར་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོདགོེ་འིདུན་པོ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་སློེབས་

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོདགོ་ེའིདུན་པོའི་ིངསོ་ནས་བཤིད་ན། གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་ཐུབ་
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ཙམ་ཞིགིོ་དང༌། གྲེངོ་ཆེོགོ་རྒྱུགོས་ཤིསེ་ཙམ་ཞིིགོ་གོསི་འིགྲེིགོ་གོ་ི

མདེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཟརེ་བ་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཟརེ་

རམ། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་མང་དུ་ཡོདོ་

པོའི་ིནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིཁྱོད་ཆེསོ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱོད་པོར་དུ་འིཕེགོས་པོ་ཡོིན་མིན་ཤིེས་དགོོས་

པོ་རེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཆེོས་ལུགོས་སྤྱོིར་བཏེང་ཕེལ་མ་ོཆེེར་

རྨོངས་དད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་

སྟངས་ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིནི་བརྟེགོ་དཔྱོད་བྱེས་ན་རྨངོས་དད་རྩི་བ་ནས་

མ་རདེ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིརྨངོས་དད་མནི་པོ་དངེ་

སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིམཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་

དང་ཚེན་རགིོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ནས་ནང་པོས་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་སྟངས་

ད་ེཚེན་རགིོ་དང་མཐུན་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེརྨངོས་དད་

ལ་བརྩི་ིགོ་ིམདེ།

དེ་ལྟར་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

འིདི་སོ་སོས་ཤིེས་དགོོས་པོ་ལས། སོ་སོས་གོང་ཡོང་མ་ཤིེས་

པོར་བསྡེད་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོཟི་བརྗེིད་དང༌། ནང་པོའིི་ཁྱོད་

ཆེསོ་ཐེནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་སློབོ་གོཉེརེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོར་དགོོན་པོ་

བཞིེངས་རྒྱུ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་
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ལྷ་ཁང་རྩིིགོ་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ནང་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་

རྟེེན་སྒྲིིགོ་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སྔོོན་རྒྱ་གོར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་མཁས་གྲུབ་

གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་འིཚེ་ོབ་བསོད་སྙིོམས་ལ་

བསྟནེ་ནས་གོནས་ངསེ་མདེ་དུ་བཞུགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོི་འིགོོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་རིམ་པོས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོ་རེད། ལྷ་ཁང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་གྲྭ་པོ་གོང་འིཚེམ་ཤིིགོ་

འིཚེགོོས། ད་ེདགོ་ལ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ་དང༌། ཆེསོ་ཕྱོགོོས་

ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ་མཁན་

ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན་དསེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོར་ཕེན་གྱི་ིམདེ། བར་

སྐབས་བདོ་ལ་བསྟན་པོར་ཉེམས་ཆེགོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ནས་དངེ་སང་

གོཞི་ིནས་བསྟན་པོ་སློར་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྐབས་

སུ་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། དཔོ་ེཆེ་བལྟས་པོའི་ིདནོ་རྣམས་ལགོ་ལནེ་

ལ་བསྟར་ནས་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིགོཉེསི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། དགོོན་པོ་

བཞིངེས་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། དའེིི་ནང་གྲྭ་པོ་ཤིསེ་ཡོནོ་གོང་ཡོང་

མདེ་མཁན་གོང་འིཚེམ་འིཚེོགོས་ཐུབ་པོར་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། འིད་ི

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས་ཚེང་མས་ཡོདི་ལ་བཅངས་དགོསོ།
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ཅ༽ མ་ིརིགོས་མཉེམ་བསྲིསེ་དང་། མ་ིའིབརོ་འིཕེལེ་

རྒྱས།

ད་ེནས་རྒྱ་མ་ིས་ཡོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ལྷགོ་ཙམ་དའེི་ིམདུན་དརེ་བདོ་པོ་ས་

ཡོ་དྲུགོ་ཤིནི་ཏུ་ཉུང་ཉུང་རདེ། ཡོང་སྒོསོ་ངསོ་ནས་གོ་ོཐེསོ་ཞིགིོ་ལ་

བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ལ་ན་གོཞིོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཤིིང་། དེའིི་

ནང་ནས་རིགོས་གོཅིགོ་རྒྱ་གོར་ལ་ཚུར་ཐེོན་ཡོོང༌བ་དང་། བོད་

ལུང་པོའིི་ནང་སྐྱེ་དམན་མང་བ་ལྷགོ་ནས་བསྡེད། རྒྱ་མིས་བོད་

པོའིི་སྐྱེ་དམན་ལ་བདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་ཐེོགོ་མར་ཟ་ཁང་གོི་ལས་

བྱེདེ་དང༌། གོཡོགོོ་མ་ོལྟ་བུར་ཉེར། གོ་ལརེ་རྒྱ་མ་ིདང་བཟའི་ཚེང་

བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་ཚུལ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ འིདི་རིགོས་ཕུགོས་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། བོད་ཡུལ་ནང་རྒྱ་མི་

སྡེདོ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་པོའི་ིབུ་མ་ོརྒྱ་མརི་བཟའི་ཚེང་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགྲེ་སྒྲིགིོ་

བདོ་པོ་རང་གོསི་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། དངེ་སང་བདོ་མ་ི

རིགོས་ཆེགོས་དང་འིཇིགོ་གོི་མཚེམས་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོས། ང་

ཚེསོ་བསམ་བླ་ོནན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ།

དཔོརེ་ན། སྔོནོ་རྒྱ་གོར་དུ་བྲམ་ཟ་ེདགོ་ེཚུལ་མ་ཞིགིོ་བྱུང༌ཞིངི་། ཁངོ་

གོིས་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་འིགྲུབ་པོའིི་བུ་ཚེ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ན་དགོངོས་ཏེ་ེཁངོ་རྒྱལ་པོ་ོཞིགིོ་དང་འིདུས་ནས་འིཕེགོས་པོ་
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ཐེགོོས་མདེ་འིཁྲུངས། བྲམ་ཟ་ེགོཅིགོ་དང་འིདུས་ནས་སློབོ་དཔོནོ་

དབྱེིགོ་གོཉེེན་འིཁྲུངས། ཁོང་གོཉེིས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོར་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་ཡོིན། དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་

ཚེོས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་དད་གུས་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་

རིགོས་ཀྱིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དབང་ཡོོད་བྱེས་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

པོ་དང༌། རགིོས་གོཅིགོ་གོ་ོསྐབས་ཟནི་ནས་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

གོ་ོསྐབས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་སྤྲོད་ན་ནོར་

འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་རང་དྲེནི་རང་ལ་

ཆུང་བ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། གོང་ལྟར་རྒྱ་མསི་ད་ཕེན་ང་རང་

ཚེའོི་ིབདོ་མི་རིགོས་ཤིནི་ཏུ་མང་པོ་ོབསད་ཡོདོ་པོའི་ིཁར། ད་དུང་

བོད་རིགོས་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཞིབས་འིདེགོས་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས་པོས་ཚེང་མས་བསམ་

བླ་ོཡོགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ།

ཆེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིཧམ་བཤིད་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིལམ་

ཕྱོགོོས།

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིགོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚེསོ་

ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷགོ་བསམ་སྙིངི་ལ་བཅངས་ནས་ཚེང་མར་ཧུར་ཐེགོ་
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འིབད་ཐེགོ་བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡོང་མ་འིངོས་པོར་ཚེང་མས་ལྷགོ་

བསམ་འིགྱུར་བ་མདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསརོ་སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ི

ལས་དནོ་ཚེང་མ་ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིལ་ར་ེམ་ིདགོསོ་པོར་ས་ོསསོ་འིགོན་

ཆེ་ཚེང་འིཁུར་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་

ནས་དྲེང་བདེན་དང་། རྒྱུ་མཚེན་གྱིིས་བདར་ཤི་གོཅད་རྒྱུ་མེད་

སྟབས་འུ་ཐུགོ་ནས་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱར་གོསོ་བྱེེད་རྩིིས་

ཡོདོ་ལུགོས་མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་པོའི་ིཧམ་བཤིད་དྲེལི་བསྒྲིགོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ཤིསེ་མཁན་བདོ་པོ་བྱེངིས་རྣམས་མགོ་ོ

སྐརོ་ཐེབེས་ཉེནེ་མདེ་ཀྱིང་། ལུང་ཁུགོ་གོནས་ཚུལ་མ་ིཤིསེ་མཁན་

འིགོའི་ཤིས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་ནམ་བསམ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མ་

རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ།

མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་ངོས་རང་གོི་

ངོས་ནས་བོད་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀྱིི་བདགོ་པོོ་བྱེས་བསམ་པོ་རྩི་

བ་ཉེདི་ནས་མདེ། ངསོ་ཀྱིསི་ཡོིགོ་ཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་

ཚེར་བ་ཡོིན། བོད་རང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་མང་གོཙོའིི་

གོཞུང་གོ་ིབར་བརྒལ་གྱི་ིདུས་སྐབས་ཀྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་བཙུགོས་ནས་

ད་ེལ་ངསོ་ཀྱི་ིའིགོན་དབང་ཡོདོ་པོ་ཆེ་ཚེང་རྩིསི་སྤྲོད། བར་བརྒལ་

གྱིི་དུས་སྐབས་ཀྱིི་གོཞུང་དེས་མི་མང་གོི་འིཐུས་མི་འིཛིམ་གླིིང་
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སྤྱོི་སྲིོལ་དང་མཐུན་པོ་འིསོ་འིདེམས་བྱེས། དེ་འིདྲེའིི་མི་མང་གོི་

ཚེགོོས་ཆེནེ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲོམིས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་

རྒྱུ་དང༌། རྩི་ཁྲོིམས་དེ་གོཞིིར་བཟུང་བོད་མང་གོཙོའིི་གོཞུང་འིསོ་

བསྡུའིི་ཐེགོོ་ནས་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོགིོ་ཆེའིི་ཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་

བྱེས་ཟིན་པོ་རེད། དེ་དགོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་དངོས་

དང་བརྒྱུད་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཁྱོདེ་རང་ཚེའོི་ིགྲེགོོས་པོ་ོང་ོཤིསེ་པོ་ཚེརོ་

འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་དགོསོ།

ཇ༽ སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིབཟང་སྤྱོདོ་དང་། ཞི་ིབདེའི་ིབསྟ་ི

གོནས།

ད་ེནས་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་གྲྭ་ས་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེ་ོདཔོ་ེ

ཆེ་ཡོགོ་པོོ་བལྟས། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས། གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་

དགོསོ། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ཚེསོ་ཀྱིང་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོ

བྱེས། གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ཚེང་མས་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་

དགོསོ། བར་ལམ་བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་བྱེངིས་ཡོགོ་པོ་ོཡོནི་ནའིང༌། 

ཁ་ཤིས་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོའི་ིགོཤིསི་ཀའི་ིཤུགོས་

རྐྱེནེ་ནམ་གོང་ལྟར་སྤྲོ་ོཐུང་ཐུང༌། འིཁྲུགོ་པོ་ཚེ་པོ།ོ ཁ་རྩིདོ་ཤིརོ་བའི་ི

སྐབས་ལམ་སངེ་གྲེ་ིལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་ནས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁན་

ཁ་ཤིས་ཁ་ཤིས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་མི་
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བཙན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བསྔོགོས་བརྗེདོ་དང༌། སྙིན་གྲེགོས་ཐེབོ་

ཡོོད། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོ་ཅེས་བརྗེོད་སྐབས་རང་

བཞིིན་བཟང་པོ་ོཡོིན་པོ་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཡོོད་མཁན་

ཞིིགོ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་ཡོོངས་གྲེགོས་མཐེོང་

ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ལ་བོད་

པོ་ར་ེཟུང་གོསི་སྤྱོདོ་ངན་བྱེས་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིམཚེན་

ཤིས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་སྐྱོན་ཆེ་ཆེེན་པོོ་རེད། མ་རབས་སྤྱོོད་པོ་བྱེས་ན་

ས་ོས་ོསྒོརེ་ལ་ཡོང་སྡེགིོ་པོ་བསགོས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལས་དགོ་ེམཚེན་

ཅི་ཡོང་མེད་པོས། ཚེང་མས་གོཉེམོ་ཆུང་ཡོ་རབས་ཚུལ་མཐུན་

ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེནས་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་

བཟ་ོདགོསོ་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྒྱ་མརི་རྩིདོ་པོ་འིད་ིརྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། 

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོར་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཚེོར་མ་

འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོདགོསོ་ཡོདོ་ཅསེ་འིབདོ་

སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཟརེ་བ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོནི་ནམ་ཟརེ་ན། བདོ་ནང་དམགོ་དང༌། གོ་ོམཚེནོ་སྤེངས་པོའི་ིལུང་

པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། དམགོ་དང་གོ་ོམཚེནོ་མདེ་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན། ལུང་པོ་དའེི་ིནང་ལ་སྡེདོ་མཁན་མ་ིཚེརོ་སྲིགོོ་གོ་ིའིཇགིོས་



129
པོ་མདེ་པོ། སམེས་ལ་དངངས་སྐྲགོ་མདེ་པོར་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་

སུ་གོནས་ཐུབ་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོར་ཡུགོ་གོཙང་མ་ཆེགོས་

ཐུབ་པོ། མདརོ་ན་བྱེ་ར་ིདྭགོས་ཚུན་ཞི་ིབདརེ་སྡེདོ་བགོ་ཕེབེས་པོ་

ཡོོང་རྒྱུ། ཆེེ་ས་ནས་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེིས་ལའིང་འིཁྲུགོ་སློོང་མི་

ཡོངོ་བའི་ིའིགོན་སྲུང་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ།

ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཡུལ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིཛིནི་གྱི་ིཡོདོ་སྟབས། བདོ་པོ་མ་ིར་ེ

ང་ོརེའིི་སྤྱོོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་དེ་འིདྲེའིི་འིཚེེ་བ་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་

བསྟ་ིགོནས་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་དང་མཐུན་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་འིཛུགོས་མཁན་རང་

ཉེིད་རྟེགོ་པོར་གྲེིའིི་མགོོ་ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ལྟས་ངན་རདེ། ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་

འིཛིམ་གླིངི་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིལ་ཕེན་པོའི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ་

བྱུང་ན། ང་ཚེོས་དམགོ་དཔུང་འིཁྲོིད་ནས་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། བྱེདེ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། དཔོེར་ན། ཨ་

མ་ིར་ིཀར་གོ་ོམཚེནོ་གྱི་ིནུས་པོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེལ་ང་ོམཚེར་ཆེ་ེརྒྱུ་

གོང་ཡོང་མདེ། དམགོ་དཔུང་དང་མཚེནོ་ཆེའི་ིནུས་པོ་ཡོདོ་པོ་ཚེརོ་

ཤིསེ་ལྡན་སུས་ཀྱིང་དགོའི་མསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ལ་

དམགོ་དཔུང་གོ་ིནུས་པོ་ཡོདོ་ཀྱིང་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ། རང་
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གོཞིན་ཚེང་མར་ཞིདེ་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་སྣནོ་མ་ཞིིགོ་ལས་

མའིི་ིསམེས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཅ་ིཡོང་སྤྲོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་མི་ལ་ཕེན་བདེ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས་བྱུང་ན་འིཚེེ་མེད་ཞིི་

བའི་ིལམ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་བདོ་མ་ིཚེང་མས་ས་ོསའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་རྒྱུན་

དུ་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཡོདོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཉེ༽ ངན་སྤྱོདོ་འིགོོགོ་ཐེབས་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཁྱོབ་སྤེལེ།

དངེ་སང་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་པོ་ནང་ཚེགོས་རྩྭ་ཟ་ཆུ་འིཐུང་གོ་ི

དོན་རྩི་ཆུང་ཙགོ་ལ་མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་བྱེས་ནས་མི་གོསོད་ཀྱིི་

དནོ་རྐྱེནེ་བྱུང་ཚུལ་གོ་ོཐེསོ་འིདུགོ་པོ་ཤིནི་ཏུ་ང་ོཚེ་པོ་ོདང༌། ཐེབས་

སྡུགོ་རདེ། རྒྱ་མསི་ང་རང་ཚེའོི་ིལུང་པོ་བཟས་ནས་སྡུགོ་པོ་ོགོ་ཚེདོ་

བཏེང་སངོ༌། རྒྱ་མསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིམགོ་ོབརྡུངས་པོའི་ིརྨ་མ་དྲེགོ་

གོོང་ལ་ང་རང་ཚེོ་ནང་ཁུལ་རྒྱགོ་རེས་བཏེང་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡོངོ་བ་འིདུགོ་གོམ། ཤིནི་ཏུ་ཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ནམ་ཡོང་

བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ང་ཚེསོ་བདོ་ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིཞིངི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། ང་རང་

ཚེ་ོརང་དབང་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ལ་གོཞུང་ཐེོགོ་ནས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་

བསྡེམས་ཏེ་ེར་ིཀླུང་སྐམ་གོཤིརེ་ལ་གོནས་པོའི་ིསྲིགོོ་ཆེགོས་བསད་

ཆེགོོ་གོ་ིམདེ། ང་ཚེོར་མིགོ་དཔོ་ེབཟང་པོ་ོད་ེལྟར་ཡོདོ། དངེ་སང་
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རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་སློབེས་ནས་སྲིགོོ་ཆེགོས་ཡོདོ་ཚེད་གོསདོ་པོའི་ིལད་

ཟློས་ང་ཚེོས་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང༌དང་། མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས། ཡུལ་

གོམོས་གོཤིསི་ལུགོས་གོང་ཅ་ིརྒྱ་མ་ིདང་ཐེ་དད་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་

པོ་ལྟར་ཐེ་དད་ཡོིན་པོ་དེ་ང་ཚེོས་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་དངོས་

སུ་སྟོན་དགོོས་པོ་རེད། ང་ཚེོས་སྤྱོོད་ལམ་ལེགོས་པོ་དེ་རྒྱ་མིར་

བསློབས་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། རྒྱ་མིའིི་སྤྱོོད་ལམ་སྡུགོ་པོ་དེ་ཚེ་ོང་ཚེོར་

ཚུར་མ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ།

མ་གོཞི་ིརྒྱ་མ་ིཚེང་མ་སྡུགོ་པོ་མནི། རྒྱ་མའིི་ིནང་དངསོ་གོནས་བྱེང་

ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ལྟ་བུའི་ིམ་ིཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། སྤྱོརི་བཏེང་རྒྱ་

མ་ིརགིོས་ཞིསེ་ལ་ོརྒྱུས་ཡུན་རངི་ཡོདོ་པོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་

ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ཁྲོམ་

པོ་དང་། མ་རབས། སྙིངི་རྗེ་ེདང་ང་ོཚེ་ཁྲོལེ་གོཞུང་མདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ས་ོསའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང༌། སྤྱོོད་ལམ་གོོམས་གོཤིིས་ནང་ལེགོས་པོའིི་ཆེ་གོང་དང་

གོང་ཡོདོ། ཉེསེ་པོའི་ིཆེ་གོང་དང་གོང་ཡོདོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་གོོམས་གོཤིིས་གོང་ལ་ཡོང་ལེགོས་ཉེེས་གོང་

འིདྲེ་ཡོོད་མེད་ཤིེས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བཟང་པོོའི་ིལེགོས་ཆེ་རྣམས་

འིཛིིན་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ངན་པོ་རྣམས་དོར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་
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དགོོས་པོ་ལས། ཁ་ནས་འུད་ཤིོབ་ལུང་པོ་གོང་བཤིད། ལགོ་

ལེན་ང་ོམའིི་ཐེོགོ་ནས་གོཞིན་གྱིི་ཉེེས་སྤྱོོད་རང་ལ་འིཇགོས་པོ་མ་

ཚེརོ་བར་བསྡེད་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། དཔོརེ་ན། ཚེདོ་མདེ་ཀྱི་ིཆེང་

འིཐུང་རྒྱགོ་པོ་དང༌། ཐེ་མགོ་འིཛིད་མདེ་འིཐེནེ་པོ། རྒྱུན་དུ་མ་ཅང་

རྒྱགོ་པོ་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཡོགོ་པོ་ོགོང་ཡོང་མནི། ད་ེདགོ་མ་ིདགོསོ་པོ་

རེད། དཔོེར་ན། ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་སྔོོན་དུ་ལྷ་སར་ཕེ་མ་གོཉེིས་

མ་ཅང་རྒྱགོ་ཏུ་ཕྱོིན། ཕྲུ་གུར་ཁྱོིས་སོ་བརྒྱབ་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤིོད་

རྒྱུ་འིདུགོ་པོ་ཧ་ཅང་ང་ོཚེ་པོ་ོརེད། རྩི་བ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་མེ་ལྟར་འིབར་བ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྐད་ལོགོ་རྒྱགོ་ཤིེས་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་

པོར། ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིརྒྱུན་གྱི་ིསྤྱོདོ་ལམ་མགིོ་དཔོརེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དངོས་སུ་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ ད་ེརྩིསི་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཤིསེ་

སངོ་ངམ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་དྲུགོ་ཅུ་ལྷགོ་ལ་སྩལ་བའིི་བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཁྱོོགོ་བཤིད་དང་། བདོ་མའིི་ིབདནེ་

དནོ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། མ་ིསྣ་འིཛིམོས་པོ་ོའིདུགོ དགོ་ེའིདུན་པོ་དང༌། ལས་བྱེདེ་

པོ། དགོ་ེརྒན། མ་ིམང༌། ལྷགོ་དནོ་བཙནོ་དུ་བསྡེད་མྱོངོ་བ་དང༌། 

རྒྱ་མའིི་ིམ་ེམདའི་འིཕྲགོོ་མཁན་བཅས་ཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོ་ི

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སྡུགོ་བསྔོལ་མྱོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལས། སྒོརེ་གྱི་ིདནོ་

དགོ་མནི། བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་

གོནས་སྟངས་ད་ེསྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རྐྱེང་པོ་ཞིགིོ་མནི་པོར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཇ་ིསྲིདི་བདོ་ལ་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་གོནས་པོ་དེ་སྲིིད་དུ། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་སྤུས་དགོ་ཤིསོ་དང༌། རྒྱ་ཆེ་ེཤིསོ་ད་ེབདོ་

ནང་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་རང་དབང་བརླགོ་

པོའི་ིཉེནི་མ་ོདརེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཉེམས་ཆེགོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ།

དརེ་བརྟེནེ་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་རང་དབང་འིད་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་
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པོ་དང་ཧ་ཅང་འིབྲེལ་བ་ཟབ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ངོས་

རང་ཟུར་དུ་མཚེམས་བསྙིེན་སྒྲུབ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིབདོ་རང་དབང་གོ་ིལས་

དོན་འིདི་སོ་སོས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་བྱེས་ན། ཆེོས་བྱེས་པོ་

དང་གོཅིགོ་པོ་རེད་བསམས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

རྒྱ་མིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ད་བར་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཕྱོིན་

པོ་རདེ། རམི་པོས་རྒྱ་མསི་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོདངོ་འིབགོ་

ཕུད། རང་མདོགོ་རྗེེན་པོ་བསྟན་ཏེེ་བོད་ནང་གོཏེོར་བཤིིགོ་དང༌། 

བཙན་དབང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའིི་གོདུགོ་རྩུབ་བྱེས་ཏེེ་ལོ་སུམ་

ཅུ་ས་ོལྔ་ས་ོདྲུགོ་ཙམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་ནས་

ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་ཙམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ།

གོང་ལྟར་དུས་ཡུན་འིདིའིི་རིང་ལ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་དཔུང་གོི་ཐེོགོ་

ནས་ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། ང་རང་ཚེོར་བདེན་པོ་ཡོོད་

པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་མི་ཡོང་མི་

རང་སོང་བ་ཡོིན་སྟབས་དུས་ཚེོད་རིམ་པོར་སོང་རྗེེས་རྒྱ་མིའིི་རྣ་

བར་བདེན་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་འིདི་བགྲེང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་

མིས་བདེན་དོན་རྟེོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། ད་ལྟ་

རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་པོོ་འིདི་དགོ་ཁོ་རང་ཚེོའིི་ལྟ་བའིམ། རང་ཤིེད་ཁོ་

ནའིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལས། མིའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོོད་པོ་དང༌། 
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མིས་སྡུགོ་བསྔོལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་མྱོོང་གོི་ཡོོད་མེད། བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་མནི། བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིརྒྱལ་རབས་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡོནི་མནི། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་མགོ་ོའིཚེསོ་ཀྱི་ིམདེ། ཁ་ོརང་

ཚེསོ་ཧམ་པོ་དང༌། མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་

རྫུན་མ་བཟོས་ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་རིམ་པོས་བདེན་པོའིི་

མཐེའི་གོསལ་གྱི་ིརདེ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་དངོས་གོནས་བདེན་པོ་ལ་རྒྱབ་བཅོལ་

ཏེེ་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོང་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་

སྟབོས་དང༌། འིགྱུར་བ་མདེ་པོའི་ིལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས། དུས་

ད་ལྟ་བར་དུ་འིཚེ་ོཟནི་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་དེང་སང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤིེས་ན་མ་གོཏེོགོས་ཤིེས་

མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། བོད་པོར་ཚེང་མས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ས་དང༌། 

ཚེང་མས་བརྩི་ེཔོ་ོབྱེདེ་ས་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། བདོ་པོ་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་མ་ིགོཉེམོ་ཆུང༌། ཡོ་རབས་འིད་ིའིདྲེ་ལ་རྒྱ་མསི་བཙན་

དབང་དང༌། ཐུབ་ཚེོད་བཏེང་འིདུགོ་ཟེར་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད། འིདི་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་པོས་རྒྱ་མིའིི་དཔུང་གོི་ཐེོགོ་

ནས་བོད་པོའིི་སྒོང་ལ་རྐང་བརྐྱེངས་ལགོ་བརྐྱེངས་བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་

ཀྱི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལ་བརྟེེན་ནས། རྒྱ་མསི་ཞུམ་བྲུན་ས་འིགོོ་ལ་སྦིས་
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པོ་བཞིནི། ལྐོགོོ་དང་ངསོ་ཀྱིསི་འིཛིམེས་གོཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡོདོ། བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚེསོ་ད་ལྟ་བར་ས་ོསའོི་ི

རང་ཚུགོས་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི།

ཁ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་དམས་དང་། རང་སྐྱ་འིཕེརེ་བའི་ི

ལས་སློབོ།

ང་ཚེ་ོའིདརི་བཙན་བྱེལོ་དུ་ཡོདོ་མཁན་གྱི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཚེང་མས་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེས་ཏེེ། འིགོགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་

བོད་མི་ཚེང་མས་གོདུང་ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡོོད། ད་ཆེ་འིཛིམ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་ལྡོགོ་མང་པོོ་བྱུང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་འིགོོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡོདོ་པོས་

ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོལ་

ཆེ་ེཤིསོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། གོམོས་གོཤིསི། ཡོ་

རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ཟརེ་བ་འིད་ིདགོ་ང་ཚེའོི་ིསྲིགོོ་ནང་བཞིནི་བདགོ་

གོཅསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་

མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་རྐྱེེན་པོས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེར་བ་འིདི་

དགོ་རམི་པོས་ཉེམས་བརླགོ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོའི་ི

གོོམས་གོཤིིས་འིཇགོས་པོ། ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོ་ོཞིིགོ་
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ཆེང་རགོ་འིཐུང༌བ་དང་། ཐེ་མགོ་འིཐེེན་པོ་། སློོབ་སྦྱོོང་དང༌ལས་

ཀའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོར་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་སྟོང་ཟད་བཏེང་

ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརདེ།

རྩི་བའི་ིརྒྱ་མརི་མ་ིདགོའི་བའི་ིབསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང་རྒྱ་

མརི་མ་ིདགོའི་བ་བྱེས་པོ་ཙམ་གྱིསི་ཕེན་གྱི་ིམ་རདེ། ཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་

མརི་ར་ེམ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་མརི་ལྟསོ་མ་ིདགོསོ་པོར་ལས་

རིགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ས་ོས་ོརང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིགོན་བླངས་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིད་ིཡོངོ་བ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། 

ཉེམས་མྱོངོ་གོསགོོ་དགོསོ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེའོི་ིརྩི་ཁྲོམིས་ནང་བདོ་

རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཟརེ་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་

ལ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་ཟརེ་བ་དང༌། རང་སྐྱངོ་རྫོངོ་ཞིསེ་རང་སྐྱངོ་ཟརེ་

བའི་ིམངི་ཞིགིོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེནེ་ནས་མ་བཏེགོས་

རང་བཏེགོས་ཆེགོས་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། རང་སྐྱངོ་ཟརེ་བའི་ིཚེིགོ་འིད་ི

ཡོིགོ་ཐེོགོ་ལ་ཡོོད་པོ་ཙམ་ལས། དོན་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚེོད་ལ་

དབང་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་ཏུ་བཟུང་ཡོདོ་སྟབས། ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོ

སའོི་ིལས་ཀ་ཆེ་ཚེང་ས་ོས་ོརང་གོསི་འིགོན་འིཁྱོརེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལ་ཡོདོ་མཁན་ཚེསོ་རང་དབང་གོ་ིལུང་པོར་ཡོདོ་

པོའིི་གོོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་སྐད་ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་བརྒྱབ། ཁྱོེད་རང་
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ཚེ་ོབདོ་ནང་ཡོདོ་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་འིབནེ་ལ་

བཙུགོས་ཏེ་ེང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལ་དངསོ་གོནས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། འིནོ་ཀྱིང་མང་ཚེགོོས་དང༌། ལྷགོ་པོར་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེའོི་ིཐེགོོ་

ནས་གོཙ་ོབ་ོརིགོ་པོ་སྒྲིིམ་ས་དེ་ཤིེས་ཡོོན་དང༌། ལས་དོན་ལ་ད་ོ

སྣང་ཆེནེ་པོསོ་རང་སྐྱ་འིཕེརེ་བ་མ་བྱེས་པོར་སྒྱིདི་ལུགོ་ལྷདོ་ཡོངས་

ཕྱོིན་ན། རྒྱ་མི་གོཏེིང་ནས་གོད་མ་ོཤིོར་གྱིི་རེད། ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་

འིདི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་ས་

མཚེམས་ཧ་ཅང་གོཉེན་འིཕྲང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིརབས་

ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་མི་རབས་འིདིས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། བོད་རྒྱབ་ཁབ་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་མུ་མཐུད་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་གོི་རདེ།

གོ༽ ངན་བྱུས་ལ་ཕེམ་ཉེསེ་དང་། ཕུགོས་རིང་གོ་ིརྩིསི་

ངན།

གོལ་སྲིིད་ང་ཚེོའིི་མི་རབས་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ལྷོད་ཡོངས་འིཐུས་

ཤིོར་ཕྱོིན་ན། ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ། 

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཏེན་ཏེན་

ཡོོད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་
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ནང་ལ་བྱུང་མ་མྱོོང་བའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་དུས་སྐབས་ལ་

སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིརབས་ཤིགིོ་ཡོནི་པོས་ང་ཚེསོ་མ་ིགོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཕེསོ་ཕེ་ོགོ་ོཆེདོ་པོ་དང༌། མསོ་མ་ོགོ་ོཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཡོང་ང་རང་ཚེོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་རྒྱུ་འིདིར་

འིབྲས་བུ་འིགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། དཀའི་ངལ་བརྒྱབ་པོ་

སྡུགོ་གྱིངོ་ཡོནི་ནའིང་། ད་ེལྟར་ནམ་ཡོང་མནི། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མ་ི

སློེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་བོད་ནང་ལ་འིཇམ་པོོས་བཏུལ་ས་འིཇམ་

པོོས་བཏུལ་ཡོོད། རྩུབ་པོོའི་ིཐེབས་ལ་བརྟེེན་ཡོོད། མགོོ་སྐོར་

བསླུ་ཁྲོིད་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་བརྟེེན་ཡོོད། བོད་མི་མང་གོི་བསམ་བློ་

བསླུ་ཁྲོདི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤིསེ་རབ་དང་རམི་པོར་བྱེས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། 

ཚེང་མ་ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ།

ལྷགོ་དོན་བོད་པོ་མི་རབས་གོསར་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་འིདི་དགོ་གུང་

བྲན་ཏེང་གོསི་གོས་ོསྐྱངོ་འིགོོ་ལ་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། 

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་དངོས་གོནས་ཧ་ལས་པོ་འིདུགོ 

ད་ཆེ་རྒྱ་མི་འུ་ཐུགོ་སྟེ། བོད་ཡུལ་ལ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོབརྫོངས་ནས་

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ནང་བོད་མི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ཤིིགོ་བཟོས་

ན། བོད་པོས་སྤེོ་འིཕེེར་གྱིིས་མ་རེད་བསམ་པོའིི་རྩིིས་ངན་རྒྱགོ་

དགོོས་པོ་ཆེགོས་འིདུགོ གོང་ལྟར་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ཕྱོི་བྱུགོ་ནང་

བླུགོ་གོ་ིཐེབས་ཤིསེ་རམི་པོ་བྱེས་པོར་དནོ་འིབྲས་མ་བྱུང་སྟབས། 
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ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིའིཆེར་གོཞིི་ངན་པོ་གོཏེིང་གོི་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་

མ་ིརགིོས་གྱིངོ་པོ་ོདང༌། མཁྲོགེོས་པོ་ོརྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིངི་

སྟོབས་ཡོོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྟངས་ཐེབས་ལ་མཁས་

པོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོོད་ལྡན་པོའིི་སྒོོ་ནས་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་འིདི་

འིཚེ་ོཐུབ་པོ་དང༌། ང་ཚེའོི་ིརང་དབང་ལནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ད་ེཚེང་མས་སམེས་ལ་བཅངས་ཏེ་ེཧུར་ཐེགོ་གྱིསི། 

ང༽ སྔོར་གྱི་ིའིཐུས་ཤིརོ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡོནོ།

མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚེོའིི་རང་དབང་བདེན་མཐེའི་གོསལ་བའིི་

མཚེམས་ལ་ང་ཚེ་ོབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་མང་གོཙ་ོཡོང་དགོ་པོའིི་

ལམ་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས། དེ་སྔོའིི་བོད་ཀྱིི་ཞིིང་བྲན་ལུགོས་དང༌། 

ལུགོས་སྲིོལ་རྙིིང་པོ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེ་རྒྱུ་བོད་པོ་སྤྱོི་བོ་གོནམ་

བསྟན་སུ་ཞིིགོ་གོི་རྨི་ལམ་དུ་ཡོང་མེད། རྒྱ་མིར་དྲེང་བདེན་རྒྱུ་

མཚེན་ཤིདོ་རྒྱུ་མདེ་སྟབས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་རྩིསི་

ཡོདོ་ལུགོས་ཧམ་པོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་མ་འིངོས་པོར་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེས་ཟནི་པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོརང་ཉེདི་ལ་ཤིསེ་ཡོནོ་འིདང་ངསེ་

མེད་ན་མང་གོཙ་ོཡོགོ་པོ་ོཡོོང་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརེད། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་

རྟེནེ་གོང་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ཡོང་ཤིསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས། ལོ་གོཞིོན་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེ་ོསྨྲོས་ཅི། 

རྒན་པོ་ཚེོས་ཀྱིང་ཞིར་དང་ཞིོར་ལ་གོསར་ཤིོགོ་འིདྲེ་ཀློོགོ ཤིེས་

ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ།

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ལ་ཡོང་དད་པོ་བགོ་ཙམ་ཡོོད་པོས་ཕེན་གྱིི་མ་རེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི། ཆེོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་

འིདྲེ་བ་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་

པོའིི་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། སོ་སོ་

རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མ་ཤིསེ་ན་མ་ིགོང་ཟགོ་བྱེ་ེབྲགོ་

པོ་དའེི་ིདད་པོ་རྨངོས་དད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་ཆེསོ་

ལ་དད་པོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ཎི་ིབགྲེང་ཤིསེ་པོ་ཙམ་ལ་ཆེ་མ་གོཞིགོ་

པོར། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་སངས་རྒྱས་དང་ཆེསོ་དགོ་ེའིདུན་

ཞིེས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཟེར་བ་དང༌། སྐྱབས་འིགྲེོ་སེམས་བསྐྱེད་

ཅསེ་པོའི་ིདནོ་གོང་ཡོནི་པོ་ངསེ་པོར་དུ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་

ཀྱི་ིགོནད་དནོ་མ་ཤིསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ཎི་ིའིབུམ་ཕྲགོ་དང༌། ས་ཡོ་

བགྲེངས་པོ་ལས། ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཤིེས་ནས་མ་ཎིི་ཕྲེང་སྐོར་

གོཅགིོ་བགྲེངས་པོ་འིད་ིབསདོ་ནམས་དང༌ཕེན་ཡོནོ་ཆེ་ེཡོདོ། གོང་

ལྟར་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡོདོ་མཁན་སརེ་སྐྱ་ཚེང་མས་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང་ཚེོས་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་གོི་བསམ་བློ་གུ་དོགོ་བྱེེད་མི་
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རུང༌། ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོ་རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་

པོས་སྐྱིད་སྡུགོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མྱོངས་པོ་རེད། ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་གོོང་

མ་ཚེོའིི་སྐབས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་རང་དབང་ཡོོད་པོ་དང༌། 

ལྟ་ོགོོས་འིགྲེིགོས་ཙམ་ཡོོད་པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚེ་ོལྷོད་ཡོངས་

དང་འིཐུས་ཤིོར་ཕྱོིན། ཐེ་མ་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོ་ཤིོར་ལུང་པོའིི་ནང་

གོཏེརོ་བཤིགིོ་འིད་ིལྟ་བུ་བྱུང་བ་རདེ། འིད་ིདགོ་གོ་ིལན་རྩི་ཚེང་མ་

རྒྱ་མསི་བྱེས་པོ་མནི། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཚེགོས་ཚུད་བྱེདེ་

མ་ཐུབ་པོའིི་ཉེེར་ལེན་ལས་གྲུབ་པོ་རེད། ང་ཚེོའིི་དེ་སྔོའིི་ཉེམས་

མྱོོང་ལ་གོཞིིགོས་ན། ང་ཚེ་ོའིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོནས་པོ་

གོང་ཞིིགོ་ལ། འིཛིམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོོད་ལ་མཐེོང་རྒྱ་

ཐེསོ་རྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་ནས་འིཐུས་ཤིརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོརང་དབང་རང་ལགོ་ཏུ་སོན་པོ་དང༌། རང་

དབང་སོན་ནས་མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོང་དང་མ་ཡོོང་

ང་ཚེོའི་ིཤིསེ་ཡོནོ་དང༌། འིཇནོ་ཐེང་ལ་རགོ་ལུས་ཡོདོ་པོས། ཚེང་

མས་བསམ་བླ་ོགྲུང་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཆེསོ་དང༌། ཆེབ་སྲིདི། ཕྱོ་ིདང་ནང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཚེང་མར་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མསི་

བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཕྲུ་གུ་གོཏེོང་འིདོད་མེད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ་ཚེདོ་ད་ེའིདྲེ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ།
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ཅ༽ ཡོདི་སྐྱའོི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། མ་ིཚེའེི་ིལམ་སྟནོ།

མད་ོསྟོད་སྨོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ། རྩྭ་ས་ཆུ་སའིི་དོན་ལ་བོད་

མི་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ། མེ་མདའི་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཚུལ་ཟེར་

བ་དེ་དགོ་ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན་པོས་དེ་ལྟར་

གོཏེན་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚེའོི་ིཕེ་མསེ་དུས་ནས་བདོ་

ནང་བདགོ་པོོས་མ་བཟུང་བའིི་སྐམ་གོཤིེར་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་

ཆེགོས་ལ་འིཚེ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཡོདོ། དགོའི་ལྡན་

ཕེ་ོབྲང་གོ་ིཆེབ་འིབངས་ཚེང་མར་ར་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཀྱི་ིཡོདོ། 

འིདི་རིགོས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མིགོ་དཔོེར་འིསོ་པོའིི་བྱེ་བ་

བཟང་པོ་ོརདེ། དངེ་སང་ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་

ལ་ཡོནི་ནའིང༌། གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

དེང་སང་བོད་ནང་མུ་གོེས་ཤིི་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་མེད་པོའིི་སྐབས་སུ་རི་

དྭགོས་གོསདོ་པོ་འིད་ིརགིོས་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། དངེ་སང་ལྷ་

སས་མཚེོན་པོའིི་གྲེོང་ཆེེ་ཁགོ་ཚེོར་རྒྱ་མིའིི་ཟ་ཁང་མང་པོོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། ཟ་ཁང་ད་ེདགོ་ཏུ་སྦྲུལ་དང༌། སྦིལ་པོ། འིབུ་སྲིནི་མང་པོ་ོ

བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབོད་པོས་ཤི་སྤེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། 

འིབུ་སྲིནི་ཟ་རྒྱུའི་ིགོམོས་གོཤིསི་མདེ། ད་ེདགོ་གོ་ིགོམོས་གོཤིསི་

མ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེའོི་ིཕེ་མསེ་ནས་ཡོདོ་པོའི་ིལྟ་ོཆེས་
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བཅུད་ཡོདོ་པོ། འིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིཔོགོས། འིད་ིམཉེམ་དུ་ཤི་ཟ་དགོསོ་

བྱུང་ནའིང༌། ཚེགོ་ཤི་འིད་ིཚེའོི་ིགྲེས་སྲིགོོ་ཆེགོས་གོཅགིོ་གོ་ིཤིས་མ་ི

མང་པོརོ་འིདང་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། འིབྲ་ིགོཡོགོ་གོསདོ་པོ་ཤིནི་ཏུ་ཐེབས་

སྡུགོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། དགོགོ་བྱེ་དགོསོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་ཐེོགོ་ནས་བཤིད་

ན་ཅུང་ཟད་དྲེགོ་གོི་རེད། རྒྱ་མིའིི་ལྟོ་ཟས་འིབུམ་སྲིིན་དེ་རིགོས་

དཀར་ཡོལོ་གོཅགིོ་གོ་ིནང་དུ་སྲིགོོ་ཆེགོས་བཅུ་ཉེ་ིཤུའི་ིསྲིགོོ་སློབེས་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། འིདི་རིགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་བར་དུ་

ང་ཚེོའིི་དུས་ཚེོད་དཀའི་ངལ་ཆེེ་སྒོང་དེ་ཡོོལ་ཚེར་བ་རེད། ད་ཆེ་

བདེན་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུར་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོའིི་དུས་སྐབས་ཡོིན་

པོས། ཚེང་མས་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས། ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་

ཤིསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༢ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། འིཕེགོས་པོའི་ིགོདུལ་བྱེ།

ཚེང་མར་དགོའི་བསུ་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེི་ཡོོད། ང་ཚེ་ོབཙན་

བྱེོལ་ལ་སློེབས་པོ་དང༌། གོསར་སྐྱེས་བསྡེོམས་མི་གྲེངས་ཆེིགོ་

འིབུམ་སུམ་ཁྲོ་ིཙམ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་དགོསོ་

དབང་གོི་ཐེོགོ་ནས་མོན་པོ་དང༌། འིཇང་ཟེར་བ་དེ་འིདྲེ་ཁ་ཤིས་

བདོ་རིགོས་མ་རདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་ནང་

བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ལས། ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་

བདོ་མ་ིརྣམས་དའེི་ིཆེ་ཤིས་ཤིགིོ་རདེ། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ི

ས་ཡོ་དྲུགོ་ང་ཚེའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་

མཁན་ཚེརོ་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། རང་དབང་ཡོདོ་སྟབས་

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་བགོ་ཕེབེས་ནས་སྡེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་

ཚེ་ོརྩི་བ་རང་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། དཔོོན་པོ་ོགོསར་པོ་ཞིིགོ་

གོ་ིའིགོོ་ལ་འིགྲེ་ོསྟངས་སྡེདོ་སྟངས་ཕྲན་བུ་མ་འིགྲེགིོས་ན་ཡོང་རྙིགོོ་
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དྲེ་ཐེནོ་གྱིི་ཡོདོ་པོ་དང༌། རྙིགོོ་དྲེ་ཆེ་ེས་ནས་བཤིད་ན། སྲིགོོ་ལ་རྒྱ་

མསི་ལགོ་རྩིདེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡོདོ། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ལགོ་འིཁྱོེར་ཡོོད་པོ་ཚེོར་ཆེ་མཚེོན་ན། རྒྱ་མིའིི་ལས་

ཁུངས་ལ་ལྟགོ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་ཨེ་དྲེགོ འིགྲེོ་སོང་བཏེང་ནས་ཨེ་

དྲེགོ མཁས་པོོ་སྙིན་པོོ་བཤིད་ནས་ཨེ་དྲེགོ་བལྟས་ནས་ཡོོང་བ་

དང༌། ལམ་དུ་ཡོང་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་རྒྱུ་དངོས་འིཕྲོགོ་པོ་དང༌། བསུན་

གོཙེར་དཀའི་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད། བྲོས་བྱེོལ་དུ་ཡོོང་མཁན་

ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། དེ་བས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཐེེབས་ན་བཙོན་

ལ་འིཇུགོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་སོགོས་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཁྱོད་དུ་བསད་

ནས་ཡོོང་བ་རེད། ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

གོིས་ཡོིད་ཆེེས་དང༌། རེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངོས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཞིིགོ་ཐེོགོས་པོའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་འིགོན་

ཁུར་ཞིིགོ་འིཁྲོི་གོི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོའིི་ཚེེ་རབས་མང་པོོའིི་ལས་དང་

སྨོོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྔོར་བྱུང་

མ་མྱོོང་བའིི་དུས་ཚེོད་སྡུགོ་ཤིོས་འིདིའིི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚེོ་སྐྱེས་

པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་དབང་གོིས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ད་རེས་ཆེེད་མངགོས་

ཐུགོ་འིཕྲད་དུ་ཡོོང་བར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 
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ཁ༽ གོངས་ཅན་བདོ་པོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡོགིོ

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་ཁ་བ་གོངས་ཅན་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་

གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་ལ་སྐྱེས་པོའིི་བོད་མི་ཤི་སྟགོ་ཡོིན། ང་

ཚེརོ་ཤིསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་མདེ་དང༌། རྒྱུ་ནརོ་ཡོདོ་མདེ་གོང་ལྟར་ཡོང་། 

བདོ་པོ་དང༌བདོ་གོངས་ཅན་པོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་འིད་ིས་ཕྱོགོོས་གོང་དུ་

ཕྱོནི་ཀྱིང་འིགྱུར་རྒྱུ་མདེ། བདོ་གོངས་ཅན་པོ་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་འིད་ིང་

ཚེོས་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་དུ་གོསར་དུ་བཏེགོས་པོ་མིན་

པོར་ང་ཚེོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ནས་བོད་པོ་ཟེར་བའིི་མིང་འིཐེོགོས་

མཁན་གྱི་ིམ་ིརིགོས་ཤིགིོ་དང༌། ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཟནི་པོ་རེད། 

དེ་བཞིིན་ང་ཚེོའིི་ཡོི་གོེ་འིདི་ཡོང་བོད་པོས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

དོན་དགོ་ལ་གོསར་དུ་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་མིན། ང་ཚེོར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་གོཞིན་དགོ་སུ་ཞིིགོ་ལ་རེ་མ་དགོོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགོ་ཅིགོ་

ང་རང་ཚེོར་ཡོོད། མཁས་པོ་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྟེང་དུ་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ཕྱོིན་པོའིི་ཡོི་གོེ་རྙིིང་ཤིོས་བཅུ་གྲེངས་ཤིིགོ་

ཡོོད་པོའིི་ནང་ཚེན་ནས་གོཅིགོ་བོད་ཡོིགོ་འིདི་རེད་ཟེར། གོང་ལྟར་

ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་
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ཡོིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤིིས་ཡོོད་པོའིི་བོད་གོངས་

ཅན་པོ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། རྒྱ་

མིས་བོད་དང་རྒྱ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོོང་ཐེབས་སུ་དབང་ཡོོད་བཤིད་

ནས་ཨེ་དྲེགོ མཁས་པོོ་བྱེས་ནས་ཨེ་དྲེགོ མཉེམ་བསྲིེས་ཇི་ལྟར་

བྱེས་ཀྱིང་འིདྲེེས་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། མི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་དབང་དུ་བྱེས་ནས་

བཤིད་ན་སྐྱེས་པོའིི་ཉེི་མ་དེ་ནས་མ་ཤིི་བར་དུ་བོད་པོ་ཞིིགོ་བོད་པོ་

རང་ལ་སྡེོད་པོ་ལས། དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

དེར་བརྟེེན་ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་བོད་གོངས་ཅན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་

ནས་བསྡེད་ཡོོད།

གོ༽ འིཚེ་ེམདེ་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། སྤེབོས་པོ་ཅན་གྱི་ིམ་ི

རགིོས།

དངེ་སང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོར་སྤྱོརི་བཏེང་མཐེངོ་

ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། སྔོ་མ་ཡོིན་ན་མི་མང་པོོས་

བོད་པོ་ལྐུགོ་པོ་ལྟ་བུར་བརྩིི་གོི་ཡོོད་འིདུགོ བར་ལམ་ནས་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་ཡོགོ་ཏུ་

ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་
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བོད་པོར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོ་ནི་རིགོ་གོཞུང་

གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་དསེ་

མ་ིརྣམས་ཡོ་རབས་དྲེང་བདནེ་དང༌། ཕེན་ཚུན་མཛིའི་བརྩི་ེལྡན་པོ་

བཟོ་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཡོོད་པོ། འིཛིམ་གླིིང་ཁོར་ཡུགོ་ལ་དཀའི་ངལ་

མང་པོ་ོའིཕྲད་མུས་ལའིང་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དེས་ཕེན་ཐེོགོས་

ཡོདོ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དངེ་སང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་བདོ་པོར་ཆེེ་མཐེངོ་ཡོགོ་པོ་ོསློབེས་ཡོདོ། 

ཆེབ་སྲིིད་རང་དབང་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་ཐེོགོ་ལ་ཡོང༌། བོད་པོས་དྲེང་

པོོ་དྲེང་བཞིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་དང༌། 

འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ངོ་བོ་ཡོང་འིཚེེ་བ་མེད་པོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་ས་ཕྱོོགོས་གོང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཡོང་ང་ཚེོ་གོངས་ཅན་པོ་རྣམས་

མགོོ་འིཕེང་མཐེོན་པོོའིི་ངང་ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

རྒྱ་མིས་ད་ལྟ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ཐུབ་ཚེོད་གོཏེོང་

ཡུལ་དང༌། བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་ས་ལྟ་བུར་མཐེོང་གོི་ཡོོད་པོ་ལས། 

སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ང་ཚེོ་བོད་གོངས་ཅན་པོ་

རྣམས་དེང་སང་དངོས་གོནས་སྤེོབས་པོ་མཐེོ་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་
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ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

སོ་སོ་བོད་པོ་ཡོིན་བསམ་པོ་དེ་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོ་ལས། བོད་ཡུལ་ལུང་པོ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཅིགོ་ལ་སྐྱེས། ང་ཚེོའིི་

ལུང་པོ་སྐྱོ་པོོ་དང༌། ང་ཚེོ་བོད་མི་རིགོས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན་བསམ་པོ་

ནམ་ཡོང་དྲེན་མི་རུང༌། རང་ཉེིད་བོད་པོ་ཡོིན་པོར་ལྷགོ་པོར་དུ་

སྤེོབས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་འིདི་རླབས་

ཆེེན་ཡོིན་བསམ་པོ་དྲེན་དགོོས། དེ་ཡོང་རྒྱ་མིས་གུང་བྲན་ཏེང་

རླབས་ཆེེན་ཡོིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མིན། གུང་བྲན་ཏེང་རླབས་ཆེེན་

ཡོིན་ཞིེས་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཤིད་པོ་དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་གོི་

སྲིིད་ཇུས་ཐེོགོ་མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་འིགྱུར་བ་མེད་ཅེས་ཟེར་གྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། འིགྱུར་བ་རྟེགོ་པོར་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱུན་དུ་

ལྷན་པོ་བརྒྱབ་མ་ཚེར་བར་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་གུང་བྲན་ཏེང་རླབས་ཆེེན་རེད་ཟེར་མཁན་སུ་ཡོང་མེད། 

ང༽ རྒྱ་བདོ་སྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙིངི་པོ་དང་། མངི་འིདྲེ་ཡོང་དནོ་

མ་ིའིདྲེ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང༌། བོད་མི་རིགོས་བཅས་
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ཡོགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་ཞིསེ་ང་ཚེསོ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེས་མདེ་

ཀྱིང༌། མ་ིཚེསོ་བརྟེགོ་དཔྱོད་བྱེས་ཏེ་ེད་ེལྟར་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། མ་ིཁ་

ཤིས་ཀྱིསི་བདོ་ཡུལ་ན་ིལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡོནི་པོར་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ ད་ེ

ལྟར་མ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྗེསེ་ལུས་རདེ། ཞིངི་

བྲན་ལམ་ལུགོས་རདེ། ང་ཚེའོིི་སྤྱོ་ིཚེོགོས་རྙིངི་པོའི་ིནང་སྐྱནོ་དང་

ནོར་འིཁྲུལ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་དཀར་ནགོ་དང་བསྡུར་ན་

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་ད་ེནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

དང་འིབྲལེ་བའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཤིགིོ་ཡོནི་པོས། གོཞིན་དགོ་ལས་དཀའི་

སྡུགོ་ཆུང་བ་ཡོོད་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

རྒྱ་མིའིི་སྔོར་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མོ་རྐང་རིལ་བཟོ་

གོི་ཡོོད་ལ། མི་ཕེོ་ཆེེན་བཟོ་གོི་ཡོོད་། ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ན་དེ་

ལྟར་བྱུང་མྱོོང་ནམ་ཡོང་མེད། རྒྱ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ཧ་ལས་པོའིི་

བཙན་དབང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་

མིང་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། རྒྱ་མིའིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་སྟངས་བར་

ལ་གོནམ་ས་ལྟ་བུའིི་ཁྱོད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་

བོད་ནི་ཆེེས་རྗེེས་ལུས་དང་། ཆེེས་མུན་ནགོ ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ། 
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ཆེེས་ཀློ་ཀློོ་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིས་འིགྲེེལ་བཤིད་

རྒྱགོ་དུས་བོད་ནི་དམྱོལ་ཁམས་མི་ཡུལ་དུ་འིཕེོས་པོ་ནང་བཞིིན་

རེད་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ལྟར་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མ་རེད། 

བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་དེ་དམྱོལ་ཁམས་མི་ཡུལ་དུ་འིཕེོས་པོ་ལྟ་

བུ་ཡོིན་ན་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་དེའིི་ནང་འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་བོད་

པོ་རྣམས་ཀྱིི་གོདོང་ལ་སྡུགོ་བསྔོལ་གྱིིས་མནར་བའིི་རྣམ་འིགྱུར་

ཞིིགོ་རྒྱུན་དུ་ཐེོན་དགོོས་ཀྱིང༌། དེ་ལྟར་མེད་པོར་བོད་པོ་རྣམས་

ཀྱིི་གོདོང་ལ་བལྟས་ན་འིཛུམ་ཤིིགོ་ཤིིགོ་དང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་བཤིད་ན་མི་གོཞུང་བཟང་པོོ། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་ཡོོད། ཁྱོིམ་ཚེང་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྒོང་ནས་འིབུ་སྲིིན་

གོསོད་རྒྱུར་རང་བཞིིན་གྱིིས་འིཛིེམས་ཆེ་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོས་མིའིི་སྲིོགོ་ལ་གོནོད་འིཚེེ་གོ་ལ་བྱེེད། རྒྱུན་དུ་བྱེ་བྱེིའུ་དང༌། 

ཉེ་དང༌། སྦྲུལ་སོགོས་འིབུ་སྲིིན་མཐེོང་ཚེད་གོསོད་ཅིང༌། ཟ་བའིི་

གོོམས་གོཤིིས་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མིའིི་སྲིོགོ་ལ་རིན་ཐེང་གོང་

ཡོང་བརྩིི་གོི་མེད། མི་གོསོད་དགོོས་བྱུང་ན་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་ཁའིི་

ཟུར་ནས་ཐེོན་གྱིི་མེད། བོད་པོས་ཤི་ཟ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་དེའིི་ནང་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བའིི་ཚེིགོ་དེ་ཁ་ནས་རྒྱུན་དུ་
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ཐེོན་གྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། རྒྱ་མིས་བཤིད་པོ་ལྟར་བོད་པོ་ཆེེས་མུན་

ནགོ་དང༌། ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ་ཟེར་བ་དེ་ལྟར་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མ་རེད་

ཅེས་ངོས་ནས་ཚེང་མར་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་དང༌། རྒྱ་མི་ས་ཡོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་

ཡོོད་པོས་ཚེོང་དང༌། ཆེབ་སྲིིད། དམགོ་དོན་སོགོས་སྒོོ་གོང་ས་

ནས་རྒྱ་མི་འིདེམས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་

དྲེང་བདེན་གྱིི་དོན་དགོ་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། ཤི་ཚེ་ཇེ་ཆེེ་ཇེ་

ཆེེར་འིགྲེོ་བཞིིན་དུ་ཡོོད།

ཅ༽ རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་དང་། བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་།

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཞི་ིདྲེགོ་ཐེབས་ཤིསེ་ཡོདོ་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་

བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་ད་ེབདོ་མ་ིརགིོས་མངནོ་མདེ་བཟ་ོརྒྱུའི་ི

བསམ་བླ་ོབཏེང་བར་དནོ་འིབྲས་མ་བྱུང་སྟབས་ད་ཆེ་བདོ་ཡུལ་ནང་

རྒྱ་མ་ིའིབརོ་ཆེནེ་བཏེང་སྟ་ེགྲེངས་འིབརོ་གྱི་ིཆེ་ནས་བདོ་མ་ིམངནོ་

མདེ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐེབས་བྱུས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེཛི་དྲེགོ་དང་ཉེནེ་ཁ་ཡོདོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་པོར་བརྟེེན། ང་ཚེོས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་མང་

པོ་ོབཏེང་བ་དེ་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོང་སར་
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སྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ལྟའི་ིཆེར་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་ཁས་ལནེ་བྱེདེ་

མཁན་ལུང་པོ་ཚེསོ་ཀྱིང་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་

ཐེབོ་ཐེང་བདལ་བཤིགིོ་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། 

ཁརོ་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ཉེམས་ཆེགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་

ལ་རྒྱ་མརི་སྐད་ཆེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དཔོེར་ན། ཉེེ་ཆེར་ཤིར་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཚེོང་འིབྲེལ་ཚེོགོས་

འིདུའིི་སར་ཨ་མི་རི་ཀའིི་སྲིིད་འིཛིིན་གྱིིས་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་འིཛིིན་

ཅང་ཙེ་མིན་ལ་ཚེོང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཚེོང་འིབྲེལ་གྱིི་དམིགོས་

བསལ་ཁྲོལ་ཆེགོ་དེ་དགོ་མུ་མཐུད་གོནས་དགོོས་ན་རྒྱ་ནགོ་ནང་

དང༌། བོད་ནང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐེོབ་ཐེང་གོནས་སྟངས་ཡོགོ་

ཏུ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་པོ། བོད་ཀྱིི་དཀའི་རྙིོགོ་སེལ་ཆེེད་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ཏཱ་

ལའིི་བླ་མར་ཐེད་ཀར་བཀའི་མོལ་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་ཡོིན་ལུགོས་

སོགོས་གོསལ་པོོ་གོསུངས་འིདུགོ གོང་ལྟར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ནས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་གོང་ས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་

ནང་སྡེོད་མཁན་བོད་པོ་ཚེོས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་མ་འིགྱུར་བའིི་
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བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། རང་ཉེིད་བོད་མི་ཡོིན་པོར་དགོའི་

ཚེོར་སྤེོབས་པོ་སྐྱེད་དགོོས་པོ། སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ལ་མཐེོང་དང་

ཡོིད་ཆེེས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དཔོེར་ན། ང་ཚེོ་མིའིི་བསམ་བློ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

སྔོོན་མ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་མི་གོཅིགོ་དང་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོ་པོ་

རྒྱ་མིར་ཧ་ཅང་སྐྲགོ་ནས་བསྡེད་འིདུགོ མི་འིབོར་ནི་ཁོ་ལ་ཡོོད། གོོ་

མཚེོན་གྱིི་སྟོབས་ཤུགོས་ནི་ཁོ་ལ་ཡོོད། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ནུས་པོ་

ནི་ཁོ་ལ་ཡོོད། ད་ཆེ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ཡོང་བོད་

པོ་གོཞིན་གོཅིགོ་གོིས་དེ་ལྟར་མི་བརྗེོད་པོར། རྒྱ་མི་དཔུང་ཆེེན་

པོོ་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས་མཚེོན་ཆེ་འིཁྱོེར་ནས་ང་ཚེོར་དབང་ཡོོད་

བཤིད་པོ་ལས། མི་འིདྲེ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་གོཏུགོས་དགོོས་བྱུང་ན། 

རྒྱ་མི་འིཕུར་མཉེེད་ལས་སློ་པོོར་གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ 

རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་མང་ཉུང་གོི་ཁྱོད་པོར་ཙམ་ལས་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིར་དམའི་འིབེབས་མཐེོང་ཆུང་གོིས་གོཤིམ་

འིོགོ་ཏུ་བཞིགོ་གོི་འིདུགོ 

ངོས་ནས་རྒྱ་མི་གོཤིམ་འིོགོ་ཏུ་བཞིགོ་གོི་མེད། རྒྱ་མི་ཡོང་རིགོ་

གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་པོ། ལོ་རྒྱུས་རིང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་
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ཤིིགོ་རེད། རྒྱ་མི་རིགོས་ས་ཕྱོོགོས་གོང་དུ་ཡོོད་ཀྱིང་སོ་སོའིི་རིགོ་

གོཞུང་ཟིན་ཏེེ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ངོས་ནས་རྒྱ་མི་

གྱིོང་པོོ་དང༌། ཡོགོ་པོོ་རེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ནས་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཁྱོིམ་མཚེེས་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། སྐབས་

རེ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ལ། སྐབས་རེ་མཛིའི་གྲེོགོས་བྱེས་ནས་

བསྡེད་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ང་ཚེོ་ཁྱོིམ་མཚེེས་བྱེས་ནས་སྡེོད་

དགོོས་པོར་བརྟེེན་གྲེོགོས་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོ་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་འིཁོན་འིཛིིན་གྱིི་

བསམ་བློ་གོང་ཡོང་མེད། སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་རྒྱ་

རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད་ཅེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། 

སྐྱིད་པོོ་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀར་དགོོས་པོ་རེད། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་

ལ་མཐེོང་ཆུང་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། 

ཆེ༽ བདོ་ཀྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། མ་ིརིགོས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ།

ཡོང་རྒྱ་མསི་ང་ཚེ་ོཡོར་ཐེནོ་ཡོནི། བདོ་པོ་རྗེསེ་ལུས་རདེ་ཅསེ་བདོ་

པོར་མཐེངོ་ཆུང་ཁྱོད་གོསདོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེའིསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོར་ཐེནོ་

ཟརེ་བ་ཕྱོའིི་ིཁྲོ་ཁྲོ་ཟངི་ཟངི་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ཡོདོ་
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མདེ་ལ་བལྟ་དགོསོ། ཡོར་ཐེནོ་གྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་

ཐེབས་ལ་དམགིོས་པོ་ལས་གོཞིན་གོང་ཡོང་མནི། འིཛིམ་བུ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དངེ་སང་ཨ་མ་ིར་ིཀས་མཚེནོ་པོས་ལུང་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ི

ནང་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཧ་ལས་པོའི་ིཡོར་རྒྱས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། 

མིའིི་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཙམ་མེད། དེང་སང་ཡོར་རྒྱས་ཚེད་

མཐེོར་སོན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་སྤྱོིར་ཤིར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང༌། དའེིི་ནང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། རྒྱ་མིས་བོད་པོ་རྗེེས་ལུས་རེད་

ཞིེས་ང་ཚེོར་མཐེོང་ཆུང་དང༌། ཁྱོད་གོསོད་བྱེས་པོ་ལ་ང་ཚེ་ོཞུམ་

དགོོས་དོན་གོཏེན་ནས་མེད། ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་རླབས་ཆེེན་

ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་པོ་དང༌། ང་ཚེོར་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རླབས་

ཆེནེ་ཞིིགོ་ཡོདོ་བསམ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ད་ལྟ་ཕེན་ལོ་བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ཐེད་

ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་ཡོིན། རྩི་བ་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཐེ་དད་སོ་སོ་

རེད། དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེགོས་པོ་ལས། ང་ཚེོས་བསམ་

བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་བྱེས་ནས་བཟོས་པོ་གོང་ཡོང་མ་རེད། ཡོིན་ན་

ཡོང་མ་འིོངས་པོར་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཁྱོིམ་མཚེེས་བྱེས་ནས་སྡེོད་
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དགོོས་སྟབས་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ཐེབས་ལམ་བཙལ་ཆེོགོ་

གོི་རེད། གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ཐེབས་ལམ་འིཚེོལ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ད་ལྟ་བར་དུ་འིབད་རྩིོལ་དེ་ལྟར་བྱེས་པོ་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་མིས་ཁ་

བྲལ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། ངའིི་ངོས་ནས་རང་བཙན་གོཙང་མ་དགོོས་

ལུགོས་བཤིད་མེད། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལམ་ཁ་བཟོས་ཡོོད། སློོབ་

གྲྭ་དང༌སྨོན་ཁང་བཙུགོས་ཡོོད། དཔོལ་འིབྱེོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། དེ་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་མཐེར་ཐུགོ་གོི་ཁེ་ཕེན་རྣམས་

རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོའིི་ལགོ་པོར་འིགྲེོ་བ་ལས། བོད་མིར་དེ་ཙམ་གྱིི་

ཁེ་ཕེན་ཐེོབ་ཀྱིི་མེད། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་ནང་བལྟ་སྐོར་ལ་འིགྲེོ་

མཁན་ཚེོས་གོསལ་པོོ་མཐེོང་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། གྲེོང་གོསེབ་

ས་ཁུལ་བོད་པོ་ཁེ་གོཙང་ཡོོད་སར་གླིོགོ་དང༌། འིཁོར་ལམ་མེད་

པོ་དང༌། རྒྱ་མི་ཡོོད་སའིི་གྲེོང་གོསེབ་ལ་གླིོགོ་དང༌། འིཁོར་ལམ་

ཡོོད་པོ་མ་ཟད། རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་སར་རང་ཤུགོས་ཀྱིི་གོང་

ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་བ་དང༌། ཞིིང་འིབྲོགོ་གོི་ས་ཁུལ་དེ་རིགོས་

ལ་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨོན་ཁང་གོི་མིང་ཙམ་མ་གོཏེོགོས། མཐུན་རྐྱེེན་

གོང་ཡོང་མེད། 

དཔོེར་ན། ཧུའུ་ཡོའིོ་ཕེང་ལྷ་སར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནགོ་
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ནས་དངུལ་འིབོར་ཆེེན་པོོ་དེ་ཙམ་བཏེང་བ་རྣམས་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་

ཡོར་ཀླུང་གོཙང་པོོའིི་ནང་ལ་གོཡུགོས་པོ་ཡོིན་ནམ་ཞིེས་ཤིོད་

དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། གོང་ལྟར་བོད་རྒྱ་མིས་དབང་

སྒྱུར་བྱེས་པོའིི་ཁ་སྟབས་འིདི་ལས་མེད་སྟབས་ང་ཚེོས་རང་དབང་

གོཙང་མ་དགོོས་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་པོ་འིདི་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུ་འིདི་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རང་ལ་མེས་

འིཚེིགོ་མེར་གོཏུགོས་ཀྱིི་ཐེབས་ཤིེས་འིབད་རྩིོལ་ད་ཕེན་ལོ་བཅུ་

བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིང་བྱེས་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་ནས་འིབད་

རྩིོལ་བྱེེད་རྩིིས་ཡོོད། 

ཇ༽ བདོ་རིགོས་རང་སྐྱངོ་དང་། གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིདགོེ་

མཚེན།

གོང་ལྟར་ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་གུ་བཤིངས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ་ན་མ་གོཏེགོོས་

ཡོདོ་ཚེད་བྱེས་ན་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ད་ེལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་

མེད་སྟབས་ད་ཕེན་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་མེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་

མིས་རང་སྐྱོང་གོི་མིང་ཙམ་བཏེགོས་ཏེེ་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་མིས་
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བཟུང་བ་འིདིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་

ནས་བཟུང་སྐད་དང་ཡོ་ིགོསེ་ཤིན་ཕྱོ་ེབའི་ིཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིབདོ་

མི་རིགོས་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་རྒྱ་མིའིི་

གོཞུང་འིབྲེལ་རྩི་ཁྲོིམས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་མི་རིགོས་སྡེེ་ཚེན་ཟུར་

དུ་ཡོིན་པོ་ངོས་འིཛིིན་བྱེས་ཏེེ་བོད་རིགོས་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་དང༌། 

རང་སྐྱངོ་ཁུལ། རང་སྐྱངོ་རྫོངོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་མང་པོ་ོཞིགིོ་བཏེགོས་

ཡོདོ། འིད་ིརྣམས་བདོ་རགིོས་ཡོནི་པོ་དང༌། ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

ཟུར་གོསལ་ཡོདོ་པོ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་ངསོ་ལནེ་བྱེས་པོ་རདེ། ངསོ་

ལནེ་བྱེས་པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ་རང་སྐྱངོ་ཚེ་ོཁགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བཟསོ་པོ་

ལས། གོཅིགོ་གྱུར་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོང་

ཅིའིི་ཐེོགོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་སློ་བ་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། ལུང་པོ་

འིཛུགོས་སྐྲུན་སོགོས་ལས་དོན་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ལ་ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་

ཡོངོ་ངསེ་རདེ། 

ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེེད་པོ་འིདི་ཁ་བྲལ་གྱིི་དོན་དགོ་མིན། 

བོད་པོའིི་འིདོད་པོ་ཚེིམས་ན་ཁ་བྲལ་རྒྱུགོས་ཤིིགོ་བརྗེོད་ཀྱིང་འིགྲེོ་

ཐེབས་མེད། བོད་པོའིི་འིདོད་པོ་མ་ཚེིམས་ན་ཁ་བྲལ་ལ་ཕྱོིན་ན་

མི་འིགྲེིགོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིང་འིགྲེོ་གོི་རེད། དངོས་གོནས་དྲེང་
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གོནས་བོད་པོར་བྱེམས་པོོ་བྱེས། ཁ་རང་ཚེོའིི་ཁ་ནས་བཤིད་པོ་

བཞིིན་སྤུན་ཟླའིི་འིདུ་ཤིེས་ངོ་མ་ཞིིགོ་བཞིགོ བོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ 

བོད་པོར་ཡོིད་ཆེེས་བྱེས། བོད་པོར་བློས་བཀལ་བྱེས་ན། ང་

ཚེོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་ཟེར་བ་གོལ་ཆེེར་བཤིད་

ཡོོད་པོས་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་སྡུགོ་པོ་གོ་ལ་བྱེེད། ང་ཚེོས་རྒྱ་མིའིི་

ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་ལོས་གོཏེོང༌། དཔོེར་ན། དུད་འིགྲེོ་ཁྱོི་ཞིིམ་

དང༌། རྟེ་དྲེེལ་བོང་བུ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཉེེས་རྡུང་གོཏེོང་སར་ཡོོང་

གོི་མ་རེད། བྱེམས་པོོ་བྱེས་ན་ཚུར་འིཁོར་གྱིི་རེད། ང་ཚེོ་མི་རང་

ཡོིན་སྟབས་བྱེམས་པོོ་སུས་བྱེེད་དང༌། སྡུགོ་པོོ་སུས་གོཏེོང་ཤིེས་

གོསལ་མ་རེད་དམ། རྒྱ་མི་བོད་ལ་སློེབས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་

ཙམ་སོང་བའིི་རིང་ལ་བོད་པོ་མང་ཆེེ་བའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་མིས་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་བྱུང་བསམ་པོ་དྲེན་

གྱིི་མེད། ཆེེས་རེ་ཟུང་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། 

སོ་སོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིིགོ་ཆེགོས། ཕེ་མས་སོ་སོར་ཡོང་

ཕེོགོས་དང༌། མིང་གོོ་སའིི་ཐེོགོ་ནས་བློ་ཡོིད་ཚེིམས་པོ་ཡོོང་གོི་

རེད། དེ་ནི་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཆུང་བ་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་ས་ནས་བསམ་

བློ་མ་འིཁོར་བ་རེད། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་སྤྱོི་ཡོོངས་
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ལ་བལྟས་ན་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་རྒྱ་མིར་མ་དགོའི་བ་

ཞིིགོ་ཡོོད། བོད་པོ་རྒྱ་ནགོ་དང་ཁ་བྲལ་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་པོར་བྱེམས་པོོ་

བྱེས་ན་བོད་པོས་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོར་

བྱེམས་པོོ་མ་བྱེས་ན་ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདིས་ཉེན་ནའིང༌མི་ཐེོགོ་

རྗེེས་མ་སུས་ཉེན་གྱིི་རེད། སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་མཁན་གྱིི་འིོགོ་ནས་ཐེོན་

རྒྱུའིི་ཐེོབ་ཐེང་མི་ཚེང་མར་སྐྱེས་ཙམ་ཉེིད་ནས་རང་ཆེས་སུ་ཡོོད། 

ཉེ༽ དབུ་མའི་ིལམ་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོི་མང་གོཙ།ོ

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིགོངོ་བུ་ཟུར་གོསལ་དུ་ཡོདོ་པོ་ད་ེསྔོནོ་

ཀྲའུ་ཨེ་ལན་གྱིིས་བཤིད་མྱོོང༌། ཕེལ་ཆེེར་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ལོར་

ཆེངི་རྡོའི་ོལ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཚེགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་འིཚེགོོས་སྐབས་ད་ེདུས་

ཨུ་རུ་སུ་མནའི་འིབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོདོ་

པོ་ལྟར། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བཟསོ་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བསམ་འིཆེར་

ཡོོང་བའིི་སྐབས་སུ་ཀྲའུ་ཨེ་ལན་གྱིིས་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོབ་ཐེང་དང་ཆེ་

རྐྱེནེ་ཡོདོ་པོ་བདོ་པོ་རདེ། ནང་སོགོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོསློེབས་

ཡོདོ་པོས་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། བདོ་པོར་ཆེ་རྐྱེནེ་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། 
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ཀྲུང་གོོ་སྤྱོིའིི་གོནས་བབས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་ད་ལྟ་དེ་འིདྲེའིི་མནའི་

འིབྲལེ་རྒྱལ་ཁབ་འིཛུགོས་རྒྱུ་རན་པོ་ོམདེ་ཅསེ་བཤིད་འིདུགོ ངའི་ི

ངསོ་ནས་གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེདབུ་མའི་ིཐེབས་ལམ་

ཞིགིོ་བཙལ་ཏེ་ེད་ལྟ་བར་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། ངསོ་ནས་རྒྱ་

མའིི་ིཐེགོོ་ལ་ཁ་ེཕེན་སྤྲོདོ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་གུ་བཤིངས་

བྱེེད་རྒྱུ་མང་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བོད་རིགོས་ནང་ནས་སྐྱོན་བརྗེོད་

དང༌། བསམ་འིཆེར་ཤིདོ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང༌། 

ཡོིན་ནའིང་སྔོོན་ལ་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་ཐེབས་ཤིེས་ཤིིགོ་བྱེས་ན་

བསམས་ནས་ངོས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱེས་པོ་ཡོིན། གོནས་

ཚུལ་འིདི་ལ་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་

མཁན་དང༌། སྐད་འིབོད་བྱེེད་མཁན་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། གོཙོ་ཆེེ་

ཤིོས་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་མང་གོཙོ་དང༌། རང་དབང་གོི་ལས་

འིགུལ་དཔྱོིད་ཀྱིི་དཔོལ་ཡོོན་བཞིིན་འིཕེེལ་རྒྱས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། གུང་བྲན་གྱིི་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་ཟེར་བ་འིདི་གོཏེན་

དུ་གོནས་ཐེབས་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་གོཙོ་དང་

རང་དབང་གོི་ལས་འིགུལ་འིགོོགོ་ཐེབས་མེད་པོ་དང༌། འིཛིམ་

གླིིང་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་
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རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་རེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ནས་རྒྱ་གོར་ལ་སྡེོད་མཁན་གྲྭ་ས་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཚེོས་དཔོེ་

ཆེ་ཡོགོ་པོོ་བལྟ་དགོོས། གོཉེམོ་ཆུང་དང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་

གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཚེོ་འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡོོང་བ་ཡོིན་སྟབས། མཐུན་རྐྱེེན་ཡོགོ་

ཉེེས་ལ་མ་ལྟོས་པོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིགོ་ཡོོད་པོ་

དེ་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། ཚེང་

མས་འིཕྲོད་བསྟེན་ལྷོད་ཡོངས་མ་སོང་བ་བྱེེད་དགོོས། 

ཏེ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིལམ་བུ་དང་། བར་བརྒལ་གྱི་ིསྲིདི་

གོཞུང་།

ད་ེནས་མ་འིངོས་པོར་བདོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོགིོ་ཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཟནི་པོ་རདེ། ཕྱོནི་ཆེད་

ང་ཚེརོ་རང་དབང་བྱུང་ནས་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ི

མཚེམས་ལ་ངསོ་ནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོའིཁྲོདི་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་ཐེགོ་

གོཅདོ་གོཙང་མ་བྱེས་པོ་ཡོནི། ད་ེན་ིངསོ་རང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་
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པོ་དང༌། ངསོ་ནས་སམེས་འིཁུར་ཆུང་དུ་བཏེང་བ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་

མིན། ངོས་ཀྱིིས་བོད་གོཞུང་གོི་འིགོ་ོའིཁྲོིད་ནས་བསྡེད་ན་འིཕྲལ་

སལེ་བླ་ོབད་ེབ་ཙམ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཡོང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་

དྲེནི་ཆུང་དང༌། འིཐུས་ཤིརོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་འིདུགོ ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེེ་ཟུར་དུ་བསྡེད་ན་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའི་ི

སྐབས་ལ་རགོོས་ཕེན་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། བསློབ་བྱེ་བྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཐེགོོས་

བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་ཁུར་ལེན་

མཁན་དེ་མང་གོཙ་ོཚེད་ལྡན་རང་དབང་ཡོོད་པོའིི་མི་མང་གོིས་

འིསོ་བསྡུ་བྱེས་པོའི་ིའིགོ་ོཁྲོདི་ཅགིོ་བསྐ་ོཐུབ་ན། མ་ིམང་གོ་ིབསམ་

བློའི་ིནང་ལ་དེའིི་ཚེོད་ཀྱིི་འིགོན་ཁུར་མང་བ་ཞིིགོ་སློེབས་རྒྱུ་དང༌། 

འིགོན་འིཁུར་མཁན་གྱིི་མི་དེ་ལ་ཡོང་ཉེམས་མྱོོང་མང་བ་གོསོགོ་

ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

མ་འིོངས་པོར་ང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་བའིི་

མཚེམས་ལ་བོད་ནང་འིཕྲལ་སེལ་བར་བརྒལ་གྱིི་གོཞུང་ཞིིགོ་

འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། གོཞུང་དེས་ལོ་གོཉེིས་ཚུན་ཆེད་ལ་མང་གོཙོའིི་

འིོས་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་མི་མང་གོི་ཚེོགོས་འིདུ་ཆེེན་པོོ་བསྡུ་

བསྐོང་བྱེེད་རྒྱུ། ཚེོགོས་འིདུ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་མང་
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གོཙོའིི་རྩི་ཁྲོིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས། དེ་གོཞིིར་བཟུང་བོད་གོཞུང་

གོསར་པོ་མང་མོས་འིོས་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་འིཛུགོས་རྒྱུ་བཅས་ང་

ཚེོས་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་

ཀ་བྱེེད་མཁན་བོད་རིགོས་ལས་ཀའིི་ཉེམས་མྱོོང་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་

གོཞུང་གོསར་པོ་དེའིི་ནང་འིགོན་འིཁུར་ལེན་དགོོས། ད་ལྟ་བོད་དུ་

ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ཡོོད་མཁན་དང༌། ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་

ནང་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱོོལ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། སོ་སོའིི་

ལས་ཁུངས་དེའིི་ནང་གོི་ལས་དོན་དེ་དགོ་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོ་གོཅིགོ་

པུས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས།

ཐེ༽ ལས་རིགོས་གོཅསེ་འིཛིནི་དང་། ངན་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིལད་

ཟླསོ།

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་ཆེང་འིཐུང་བགོ་ཡོངས་བྱེས་ནས་མི་སྡེོད་པོར་

སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་མ་ཅང་རྩིེད་

རྒྱུའིི་དར་སྲིོལ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མིན་པོས་ཚེང་

མས་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་ངསོ་ནས་གོ་ོཐེསོ་ལ། བདོ་

པོས་ས་ཞིངི་རྒྱ་མརི་བོགོས་མར་བཏེང་ཚུལ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་
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ང་ཚེསོ་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་དངངས་སྐྲགོ་

ཆེནེ་པོསོ་སྐད་འིབདོ་བྱེདེ་བཞིནི་དུ་ས་ོསའོི་ིས་ཆེ་ས་ོསསོ་བདགོ་

པོ་ོམ་བརྒྱབ་པོར་རྒྱ་མིར་བོགོས་མ་གོཏེོང་བ་དེ་དགོ་ཤིིན་ཏུ་ནོར་

འིཁྲུལ་རདེ། ད་ེབཞིནི་ཤིངི་བཟ་ོདང༌། ལྷ་བྲསི། འིཚེམེ་བུ་སགོོས་

ལགོ་ཤིསེ་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཚེང་མ་རྒྱ་མརི་སྤྲོདོ་པོ་ད་ེདགོ་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོ

རདེ། བདོ་པོ་ལགོ་ཤིསེ་པོ་དང༌། ལས་ཀ་སྤྲོདོ་མཁན་བདོ་རགིོས་

ཚེང་མས་བསམ་བླ་ོགོཟབ་གོཟབ་གོཏེངོ་དགོོས། 

དེང་སང་བོད་ནང་ཆེོས་དད་ཕྲན་བུའིི་གུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོིན་པོར་

བརྟེེན། བོད་པོ་ཚེོས་དགོོན་པོ་ཉེམས་གོསོ་དང་གོསར་བཞིེངས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་

ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་གྲྭ་པོ་མང་བ་ལས་སྤུས་དགོ་པོ་གོལ་ཆེེ་

བ་ཡོིན། རྒྱ་མིས་ཆེོས་དུགོ་རེད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། དགོོན་པོའིི་ནང་

ལ་སྡེོད་མཁན་གྲྭ་པོ་ཚེོའིི་ངོས་ནས་སློོབ་གོཉེེར་གོང་ཡོང་མེད་པོ་

ཆེོས་འིབགོ་ལ་གྱིོན་ནས་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་མཁན་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བོད་པོ་

ནང་ཁུངས་ནས་དད་པོ་དང་མཐེོང་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་

བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་ཁྱོོན་ནས་མ་རེད། སྤྱོིར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོས་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་
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བསྟན་པོས་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་

གོི་ཕྱོོགོས་གོང་སར་གོསལ་ཐེགོ་ཆེོད་མཐེོང་གོི་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་

དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་ཚེན་

རིགོ་དང་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་འིདི་བོད་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོི་

སྤྱོི་ནོར་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་

བསྟན་འིཛིིན་དགོེ་འིདུན་གྱིི་མིང་རྒྱབ་འིཁུར་གྲྭ་པོ་ཚེོའིི་ངོས་ནས་

སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཚེོའིི་

གྲེས་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

དེ་ནས་བོད་ཀྱིི་ཁོར་ཡུགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། རི་དྭགོས་དང༌། 

བྱེ་རིགོས་གོསོད་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ལུང་པོར་མུ་གོེ་ཤིོར་བའིི་

གོནས་སྐབས་ཡོིན་ན་ཐེབས་ཤིེས་མེད། དེང་སང་དཔོལ་འིབྱེོར་

གྱིི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་སུ་དངུལ་གྱིི་

དོན་ལ་རི་དྭགོས་བསད་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། དེ་འིདྲེ་བྱེེད་མི་རུང༌། སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་སྐབས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཞིེས་འིཚེེ་མེད་ཞིི་

བའིི་ཚེོར་སྣང་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་བཟང་པོོའིི་

གོོམས་གོཤིིས་རེད། བཟང་པོོ་བཟང་པོོར་བལྟས་ནས་ཉེམས་མེད་
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འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་མིས་བྱེ་རི་དྭགོས་དང༌། ཉེ་དང་སྦིལ་པོ། སྦྲུལ་ལ་སོགོས་པོ་

བསད་ནས་ཟ་གོི་ཡོོད། བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་ལད་ཟློས་བྱེེད་དགོོས་

དོན་མེད། ལོ་གོཅིགོ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་ལ་

བརྗེོད་དོན། རྩིེ་ཕེོ་བྲང་གོི་མདུན་ནས་ཕེོ་བྲང་ལ་སྨོོན་ལམ་བཏེབ་

སྟེ་དད་པོ་ཆེེན་པོོ་སྐྱེས་བྱུང༌། འིོན་ཀྱིང་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་གོི་མདུན་དེར་

རྒྱ་མི་སྦྲུལ་ཚེོང་མཁན་ཞིིགོ་འིདུགོ སྦྲུལ་ཉེོ་མཁན་སློེབས་པོ་དང༌། 

པོང་ལེབ་གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སྦྲུལ་གོསོན་པོ་དེའིི་མིགོ་གོི་ཕྱོོགོས་

དེར་གོཟེར་བརྒྱབ་སྟེ་བཞིགོ དེ་ནས་གྲེོད་ཁོགོ་གོཤིགོས་ཏེེ་ཚེོང་

གོི་འིདུགོ སེམས་པོ་ཤིིན་ཏུ་སྡུགོ་བྱུང་ཞིེས་ཁོས་མིགོ་ཆུ་བཏེང་

ནས་བཤིད་བྱུང་བས། ངོས་རང་ཡོང་སེམས་སྐྱོ་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚེོ་

བོད་པོས་དེ་ལྟར་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། གོོང་དུ་བཤིད་པོ་རྣམས་

ཚེང་མས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་

བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༢༧ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིབདོ་མ་ིདང་། ར་ེའིདདོ་ཀྱི་ིརང་

དབང་།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནས་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོར་ཡོངོ་བར་དགོའི་

བསུ་ཞུ་གོི་ཡོོད། སྔོ་མ་ོཡོིན་ན་རྒྱ་གོར་ལ་གོནས་སྐོར་འིགྲེ་ོརྒྱུར་

དཀའི་ལས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། གོནས་སྐརོ་དུ་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་བསདོ་

ནམས་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེང་སང་ངོས་རང་

ཐེེ་བའིི་བཙན་བྱེོལ་བོད་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་སྡེོད་སའིི་ཕེ་ཡུལ་

གོཉེསི་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཡོངོས་

རྫོོགོས་ཀྱིི་རེ་འིདོད་གོཅིགོ་པུ་དེ་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན་བོད་རང་དབང་

སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཚེང་

མས་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱིསི་བཞིགོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་

ཡོིན་པོ་ལས། ང་ཚེོས་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་

མ་རེད། དེ་སྔོ་སྲིིད་པོ་ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་ཐེ་
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དད་ས་ོསརོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཐུགོ་པོའིི་སྐབས་འིདིར་ངོས་ནས་བཤིད་རྒྱུར་བོད་ནང་

ལ་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་དང༌། ལྷགོ་པོར་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོ་མི་རབས་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་ལོ་

རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡོོད་པོའིི་དྲེང་བདེན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་མ་

བརྗེེད་པོར་སེམས་ཤུགོས་རི་བཙུགོས་པོ་ནང་བཞིིན་འིཁྱོེར་ནས་

བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ལ་མ་འིདོད་པོའིི་རྣམ་

འིགྱུར་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་ཐེོན་དང་འིཐེོན་བཞིིན་

ཡོོད་པོ་ལ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་འིདོད་བྱུང༌། 

ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་འིདིའིི་ཁུར་འིགོན་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་འིཁྲོི་

བ་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་ཀྱིང་བོད་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཚེབ་བྱེས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་དོན་

གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཡོིན་

ཞིེས་ངོས་ནས་རྟེགོ་པོར་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། གོལ་ཏེེ་བོད་

ནང་གོི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་ཐེམ་པོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དེང་

སང་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྐྱིད་ཐེགོ་ཆེོད་ཡོོད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ང་ཚེོ་ཕྱོི་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་གོིས་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་
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དོན་མེད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་གོཙོ་བོ་

ཡོིན་པོས། ང་ཚེོས་ཁོང་ཚེོའིི་འིདོད་པོ་གོང་ཡོོད་པོ་སྒྲུབ་དགོོས་

པོ་ཡོིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། ངོ་རྒོལ་

གྱིི་རྣམ་པོ་ཕྱོི་ལ་གོསལ་པོོར་ཐེོན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་། སེམས་ཀྱིི་

གོཏེིང་ལ་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་པོའིི་རི་མོ་གོསལ་ཐེགོ་ཆེོད་བྲིས་ནས་

བསྡེད་ཡོོད། 

རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། རྒྱ་

མིས་ཡོར་ཐེོན་གྱིི་མིང་བཏེགོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང༌། བསམ་

བློའིི་སྦུགོ་ཏུ་ང་བོད་པོ་ཡོིན་བསམ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། བོད་དང་རྒྱ་

གོཉེིས་བསྲིེས་ཀྱིང་འིདྲེེས་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཚེང་མའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་སྔོ་ཕེན་ཆེད་ཧུར་བརྩིོན་དང༌། ཡོར་ཐེོན་

ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་བོད་རིགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་རྒྱ་

མིས་དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དཔོེར་ན། དེང་

སང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲོིད་གོསར་པོ་དེ་སྔོ་ནང་སོགོ་

ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དེས་ཀྱིང་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོོན་དང༌། 
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ལས་བྱེེད་པོ་རྙིིང་ཁུངས་གོསར་བརྗེེའིི་ཡོར་ཐེོན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

རུང༌། བོད་རིགོས་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་མིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བཏེགོས་ཏེེ་

དོན་དགོ་ངོ་མའིི་དབང་ཚེད་ནས་ཟུར་འིབུད་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཁ༽ རྒྱ་རིགོས་གྲེངས་མང་དང་། བདོ་ཀྱི་ིཐེནོ་ཁུངས།

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་བླསོ་འིཁལེ་རྒྱུ་མདེ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། དགོོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཆེགོས་

ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མ་ིཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་

ལ་མ་ིབད་ེབ་ཞིིགོ་བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ལྷགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། གོང་

ལྟར་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོནམ་ཡོང་འིགྱུར་མདེ་

བརྟེན་པོོར་བསྡེད་པོ་འིདི་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཇེ་གོསལ་

ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་དངེ་སང་བདོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་འིཛིམ་གླིངི་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་ལས་ཀའི་ིནང་ལ་

བོད་དོན་སྐོར་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤིོས་དང་། རྙིོགོ་དྲེ་ཚེ་ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་

ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེང་སང་བོད་ནང་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ལ་མཚེནོ་ན། བདོ་ས་མཐེ་ོཔོ་ོདང༌། མཐུན་རྐྱེེན་མདེ་ས། གོནམ་
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གོཤིསི་གྲེང་མ་ོཡོདོ་སར་རྒྱ་མ་ིཡོདོ་མདེ་མ་ིཤིསེ་མ་གོཏེགོོས། ད་ེ

མིན་གྱིི་ས་ཆེ་དམའི་ས་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་འིཛིོམས་ས། འིཁོར་

ལམ་ཡོདོ་ས་ཚེང་མར་རྒྱ་མ་ིམདེ་པོ་ཧ་ལམ་མདེ། 

ལྷགོ་པོར་ལྷ་ས་གྲེོང་ཁྱོེར་གྱིིས་མཚེོན་པོས་གྲེོང་སྡེེ་ཆེེ་ཁགོ་ནང་

བོད་པོ་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཆེགོས་ཡོོད། ང་རང་ཚེོ་བོད་ལུང་པོའིི་

ནང་གོི་ཐེོན་ཁུངས་ཤིིང་ཆེ་ཤིིན་ཏུ་མང་ཞིིང་སྤུས་དགོ་པོ་ཡོོད་པོ་

རྣམས་རྒྱ་ནགོ་ལ་དབོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ད་ཕེན་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་འིཁོད་

པོར་གོཞིིགོས་ན་གོཏེེར་ཁ་འིདྲེ་མིན་བརྒྱ་དང་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་

ཡོོད་པོ་རྣམས་སྔོོགོ་འིཁྱོེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིགྲེོ་སོང་ཆེེན་པོོ་བཏེང་ཡོོད་ཅེས་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་ནས་གོཏེེར་ཁ་བསྔོོགོས་པོ་འིདི་རིགོས་

ཚེིགོ་གོཅིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། བོད་ལུང་པོའིི་ས་ཁུལ་གོནད་ཆེེ་ཁགོ་

ལ་བོད་མི་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཆེགོས་ཡོོད་སྟབས་བོད་པོ་རྣམས་

ཕེར་ཚུར་འིགྲེོ་དགོོས་བྱུང་ནའིང་ཆེོགོ་མཆེན་ཞུ་དགོོས་ལ། རྒྱ་

མིའིི་ལས་ཁུངས་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་བྱུང་ན་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡོིགོ་བེད་

སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་སྨོོས་མེད་ཁར། ཉེོ་ཆེ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་དགོོས་བྱུང་

ནའིང་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ལགོ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་
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བསྐུལ་དགོོས་བྱུང་ནའིང་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ནས་སོ་སོའིི་སྐད་ཡོིགོ་དང༌། 

སོ་སོའིི་གོོམས་གོཤིིས་རྣམས་རང་བཞིིན་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་

ཉེམས་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ 

གོ༽ བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡོགིོ་དང་། སྔོནོ་བྱུང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས།

སྔོོན་མ་པོཎི་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་གོསེར་ཞིལ་འིཚེ་ོབཞུགོས་སྐབས་

པོཎི་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། ང་ཕེོད་ཁོང་ཚེོས་ཐུགོས་འིཁུར་སྐྱེད་

ཏེེ་བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་འིབད་བརྩིོན་

གོནང་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་པོཎི་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་པོ་རྫོོགོས་

ཤིིང་། ང་ཕེོད་ནས་ཀྱིང་བར་ལམ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་གོནས་ཚུལ་

འིགོའི་ཤིས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོསུངས་རྐྱེེན་རྒྱ་མི་མི་དགོའི་བ་

ཆེགོས་ཏེ་ེདངེ་སང་བདོ་ནང་ང་རང་ཚེའོི་ིསྐད་ཡོགིོ་དང་། ས་ོསའོི་ི

རགིོ་གོཞུང་རམི་པོས་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ངསོ་ནས་བདོ་

ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་གྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ད་ེརྣམས་

ལ་ཕྱོགོོས་བསྡེམོས་བྱེས་ནས་བཤིད་པོ་ཡོནི། 

བོད་དེ་བོད་པོའིི་ལུང་པོ་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་
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ནས་ང་རང་ཚེོར་བདགོ་པོའིི་ལུང་པོ་ཡོིན་པོ་ལས། རྒྱ་མིར་བདགོ་

པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མ་རེད། ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་ལ་

ཆེ་མཚེོན་ན། རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཡོིགོ་ལས་ལྷགོ་པོ་ལས་སྐྱོ་བ་གོཏེན་

ནས་མེད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་ཞིིབ་

འིཇུགོ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་ལ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དང༌། རྒྱ་

མིའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་བསྡུར་ན་ང་ཚེོ་སྐྱོ་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་

མེད། བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་

འིགྱུར་པོོ་ཏེི་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་འིདི་དགོ་རྒྱ་གོར་ནས་བསྒྱུར་

བ་རེད། རྒྱ་ནགོ་ནས་བསྒྱུར་བ་པོོ་ཏེི་གོཉེིས་གོསུམ་ཞིིགོ་ལས་

མེད། ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲེགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་

ཚེོ་བོད་པོ་ཧ་ཅང་གྱིོང་པོོ་ཡོོད། བོད་པོས་ཆེོས་དེ་རྒྱ་གོར་ནས་

བླངས། ལྟོས་ཟས་རྒྱ་མིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་བླངས། གྱིོན་ཆེས་སོགོ་

པོོའིི་ས་ནས་བླངས། བོད་ཀྱིི་གོཡོས་གོཡོོན་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་ལུང་

པོའིི་ནང་ནས་ལེགོས་ཆེ་གོང་ཡོོད་བླངས་ཏེེ་གོང་ལྟར་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་

རུང༌། སྐད་ཡོིགོ་ཐེོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། བོད་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁྱོད་ཆེོས་

དང་མཐུན་པོར་འིཛིིན་སྐྱོང་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད། 
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རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཚེོན་ན་བོན་གྱིི་ཆེོས་འིབྱུང་ལོ་རྒྱུས་

ཐེོགོ་ནས་བོད་རྗེེ་གོཉེའི་ཁྲོི་བཙན་པོོ་མ་བྱུང་གོོང་ནས་རྒྱལ་རབས་

མང་པོོ་བྱུང་བའིི་ལོ་རྒྱུས་བགྲེངས་ཏེེ་ཧ་ལམ་ལོ་བཞིི་སྟོང་ལྷགོ་

ཙམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་ས་འོིགོ་ནས་ཐེོན་

པོའིི་དངོས་པོོར་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་ལོ་ལྔ་སྟོང་དྲུགོ་

སྟོང་གོི་ལོ་རྒྱུས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལོ་རྒྱུས་འིདི་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་དུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་

གོསལ་པོོར་སྟོན་གྱིི་ཡོོད། མན་ཇུའིི་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚེོ་བོད་

པོའིི་ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་མཆེོད་ཡོོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

བཟང་པོོ་བློས་འིགོེལ་བྱེས་པོ་ལ་རྒྱ་མིས་མཆེོད་ཡོོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

དེ་དཔོོན་འིབངས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བར་བསྒྱུར་ཏེེ་བོད་མེས་རྒྱལ་དང་ཁ་

བྲལ་ཐེབས་མེད་ཅེས་འིཁྱོོགོ་བཤིད་བྱེས་ཏེེ་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་

བྱུང་བ་རེད། 

དཀའི་ངལ་འིདི་སེལ་ཐེབས་ལ་ཕེན་ཚུན་བརྩིི་བཀུར་དང༌། ཕེན་

ཚུན་ཡོིད་ཆེེས་བྱེས། ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་ཀའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང་སྟེ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་གོོ་བསྡུར་བྱེས། རྒྱ་མིས་དཔོལ་

འིབྱེོར་དང༌། ཆེབ་སྲིིད། ཕྱོི་འིབྲེལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཐེོགོ་ལ་གོནད་
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འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་བརྩིི་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་བོད་པོའིི་ངོས་

ནས་རྒྱ་མིའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང༌། རྒྱ་མིས་ངོས་ནས་བོད་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་མ་ཤིེས་པོ་ལས། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ལ་སྙིན་གྲེགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། 

མི་མང་པོོས་བསྔོགོས་བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་

སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐེབས་ལ་རྒྱས་

མིས་བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ལམ་

ཞིིགོ་རྙིེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

དཔོེར་ན་ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིང་ལ་

གོཅིགོ་ཕེན་གོཉེིས་གྲེོགོས་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་དང་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་རེད། དེ་སྔོ་བོད་རང་བཙན་

རེད། དེ་ང་ཚེོས་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་ཀྱིིས་སྐད་ཆེ་གོསར་པོ་

བཤིད་པོ་མ་རེད། ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོོང་གོི་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་རྒྱ་བོད་ཧོར་

གོསུམ་ཞིེས་ཐེ་དད་སོ་སོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་བོད་རྒྱའིི་དཀའི་ངལ་

སེལ་ཐེབས་སུ་ངོས་ནས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རང་བཙན་དགོོས་ཞིེས་

ཟེར་གྱིི་མེད། ཕྱོི་འིབྲེལ་དང༌། རྒྱལ་སྲུང་རྒྱ་མིས་བྱེས་ན་འིགྲེིགོ་

གོི་འིདུགོ འིོན་ཀྱིང་ཐེ་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་
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བྱེེད་རྒྱུ་ལས། ངོས་རང་མི་གོཅིགོ་གོིས་བརྒྱ་ཁ་གོཅིགོ་ཆེོད་བྱེེད་

མི་ཐུབ་ཅེས་བཤིད་པོ་ཡོིན། ད་དུང་རྒྱ་མི་གྲེོད་ཁོགོ་མ་རྒྱགོས་

པོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཡོིན་ལུགོས་

ཤིོད་དགོོས་ཟེར། དེ་ལྟར་ངོས་ནས་བཤིད་གོ་ལ་ཐུབ། དེང་སང་

རྒྱ་མིས་ཀྲུང་གོོ་ཟེར་བའིི་མིང་ཚེིགོ་དེ་བོད་ལ་ཁྱོབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་

མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིིས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་

ནང་བོད་ཀྲུང་གོོའིི་ཁོངས་སུ་གོསལ་བ་ནམ་ཡོང་མེད། ལྷ་ས་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མདུན་ཡོོད་པོའིི་རྡོོ་རིང་ཐེོགོ་ལེང་གོོ་སྟེ་རྒྱལ་

ཁབ་གོཉེིས་ཞིེས་འིཁོད་པོ་ལས། དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་གོནས་

གོཞུང་ཟེར་བ་འིཁོད་མེད། དཔོེར་ན། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་

སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ནང་ལ་པོེ་ཅིང་མཐེོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་

ཞིིགོ་དང༌། རོགོས་པོ་མི་འིགོའི་ཤིས་ནས་བྲིས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ལོ་

རྒྱུས་དེབ་ཅིགོ་ཨ་མི་རི་ཀར་མཐེོང་སོང༌། དེའིི་ནང་ལ་བོད་རང་

བཙན་གྱིི་གོནས་སྟངས་གོསལ་པོོ་བྲིས་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་མན་ཇུའིི་མི་རིགོས་དེ་འིདྲེས་

ལོ་ཉེིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱིི་གོོང་ལ་བྲིས་པོའིི་དེབ་དང༌། རྒྱ་མི་བློ་གོཟུ་

བོར་གོནས་པོ་དེ་འིདྲེས་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་སྔོོན་དང༌། ལོ་སུམ་ཅུའིི་
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སྔོོན་ལ་བྲིས་པོའིི་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཟུར་དུ་བརྩིི་བ་

ལས། བོད་ཀྲུང་གོོའིི་ཁོངས་གོཏེོགོས་ཡོིན་པོ་བཤིད་མི་འིདུགོ 

གོཞིན་དགོ་ཕེར་བཞིགོ མའི་ོཙེ་ཏུང་སྔོོན་མ་གོཡོའི་རྔན་ཁུལ་ཡོོད་

པོའིི་སྐབས་མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོིས་བོད་དང་མན་ཇུ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ལུང་

པོར་བརྩིི་གོི་འིདུགོ བཞིི་ཅུ་ཞིེ་དགུའིི་ལོར་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་རྒྱ་

ནགོ་དབང་བསྒྱུར་བྱེས། བོད་ལུང་པོ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་དུ་

མཐེོང་རྗེེས་གོཞིི་ས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡོིན་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་དེ་ཧམ་

པོ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ནས་བཤིད་པོ་རེད། བོད་རྒྱའིི་དཀའི་རྙིོགོ་འིདི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ལས། ང་ཚེོས་ཁ་བྲལ་གོསར་པོ་

བཟོས་པོ་གོང་ཡོང་མ་རེད། 

ང༽ དབུ་མའི་ིལམ་དང་། བདོ་སྐྱབོ་ཀྱིི་དགོངོས་གོཞི།ི

ཡོནི་ན་ཡོང་མ་འིངོས་པོར་ཕེན་ཚུན་ཐུན་མངོ་ལ་ཁ་ེཕེན་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ང་ཚེསོ་གུ་བཤིངས་བྱེས་པོ་རདེ། འིད་ི

ལ་ང་ཚེའོི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཁ་ཤིས་ཀྱིསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བདོ་བཙངོ་

པོ་རདེ་ཅསེ་བསམ་འིཆེར་ཤིདོ་མཁན་བྱུང༌། ངསོ་ནས་རང་བཙན་

བཙངོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚེརོ་རང་བཙན་ཐེབོ་ཐེང་ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ིདངསོ་
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ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཆེགོས་འིཇགིོ་གོ་ིམཚེམས་སུ་

སློབེས་ཡོདོ་པོས། ང་ཚེསོ་བདོ་མ་ིརགིོས་རགིོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་

སྐྱབོ་ཐུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་

པོར་བརྟེནེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་ཆེ་བཤིད་ད་ེཐེབས་ཤིསེ་བྱེས་ཀྱིང༌། ད་ེ

ལ་ད་ཕེན་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡོང་མ་བྱུང་བ་རདེ། ད་དུང་ཡོང་རྒྱ་མསི་

བརྡོ་ལན་མ་བྱེས་པོར་མགོ་ོསྐརོ་དུས་འིགྱིངས་བྱེས་ན་ངསོ་ནས་

བསམ་བླ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་མ་ིགོཏེངོ་ཐེབས་མདེ་ཆེགོས་ངསེ་རདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་བདོ་ཁ་བྲལ་ལ་འིགྲེ་ོདང་མ་ིའིགྲེ་ོཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིལགོ་

པོར་ཐུགོ་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་སལེ། 

བདོ་པོས་མ་ཐུབ་པོའི་ིརགིོས་ལ་རགོོས་རམ་བྱེས། བདོ་པོས་ཐུབ་

པོ་རྣམས་བདོ་པོར་བསྟུན་ཏེ་ེབདོ་པོར་ཡོདི་ཆེསེ་དང་། བླསོ་བཀལ་

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ་ན། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིམགོ་ོན་པོ་ོའིད་ིརགིོས་

རྩི་བ་ནས་ཡོངོ་དནོ་མདེ། བདོ་པོའི་ིདཔོ་ེལ་ཡོདོ་པོ་བཞིནི། མགིོ་ན་

བ་ལགོ་པོས་བཟསོ། ཞིསེ་པོ་ད་ེརྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ད་ལྟ་བར་དུ་ངསོ་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། ད་ཆེ་

གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ད་ལྟ་

ཕེན་ཆེད་དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོའི་ིའིགོོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོར་བསྡེད་པོ་ལྟར། ད་དུང་མ་འིངོས་པོར་ཡོང་སམེས་ཤུགོས་མ་
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ཆེགོ་པོར་ས་ོསའོི་ིསྐད་ཡོགིོ་དང་། རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་

མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་གྱིིས་འིཛིིན་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོརེད། བོད་རིགོས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོ་ཚེོས་

ལས་ཀའི་ིཐེོགོ་ལ་ཉེམས་མྱོངོ་གོསོགོ་རྒྱུ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེེ་

ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོསསོ་རང་སྐྱ་འིཕེརེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ ལགེོས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་དང་། རང་དནོ་རང་

གོཅེས།

ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོསློབོ་གྲྭར་བཏེང་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་ཐུབ་པོ་

ངསེ་པོར་དུ་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིད་ིདགོ་ལྷདོ་ཡོངས་གོཏེངོ་

རྒྱུ་མེད། དེང་སང་དགོོན་པོ་ལྷ་ཁང་ཉེམས་གོསོ་དང༌། གོསར་

རྒྱགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིརགིོས་སྤུས་དགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་

གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གྲྭ་པོ་མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་སྤུས་དགོ་པོོ་མེད་

ན་བསྟན་པོར་ཕེན་གྱིི་མ་རེད། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེ་ོགོཞིིས་བྱེེས་

མཉེམ་འིཛིོམས་ཀྱིི་ཉེི་མ་ཤིར་བའིི་སྐབས་ལ་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་

རང་དབང་མང་གོཙ་ོམཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་

ཡོགིོ་ཆེའི་ིཐེོགོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཟནི་པོ་ཡོནི། 
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རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཡུལ་གྱིར་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་བོད་

ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་རོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་རེད་ཅེས་

ཧམ་རྫུན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་རོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུ་བོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་གོསུམ་ཁྲོི་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

སུ་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་མེད། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་

ནང་གོི་སྐྱོན་ཆེ་རྒྱ་མིས་བཤིད་མི་དགོོས་པོ་ང་རང་ཚེོས་ཤིེས་

ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་

ནང་ལེགོས་བཅོས་ལས་ཁུངས་བཙུགོས་ཏེེ་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་

སྐྱོན་ཆེ་སེལ་ཐེབས་བསམ་བློ་བཏེང་ཡོོད། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མ་

ཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐབས་ལའིང་བོད་རྗེེས་ལུས་ཡོིན་པོའིི་རྣམ་པོ་

གོཟིགོས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་ཡོོད། བཅོས་

སྒྱུར་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་མ་གོཏེོགོས་གོཏེོང་མ་ཤིེས་པོ་མ་རེད། 

འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་བཅོས་བསྒྱུར་གོཏེོང་བཞིིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

དེ་སྔོ་བོད་པོས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་མ་བྱེས་པོར་བསྡེད་

པོ་དེས་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་བྱུང༌། སོ་སོའིི་

སྐྱོན་ཆེ་མཐེོང་བཞིིན་དུ་ལྐུགོ་པོ་དབུ་ཚུགོས་བྱེེད་མཁན་སུ་ཡོང་

ཡོོང་གོི་མ་རེད།
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གོང་ལྟར་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་འིདི་མང་གོཙོ་རང་དབང་གོཙང་མའིི་

ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་ཟིན་པོ་ལྟར། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལས་

རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་བོད་

རིགོས་རྣམས་ནས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་དེ་ཉེམས་

མྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བསགོས། ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་གོང་གོི་ནང་དུའིང་

སོ་སོས་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱོོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

འིདརི་གྲྭ་ས་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་རྒྱུན་དུ་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། ས་ོསའོི་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་ཡུལ་མ་ིཚེ་ོདང༌། བདོ་མ་ིནང་

ཁུལ་ལ་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་

ལམ་སངེ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་སགོོས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁན་བྱུང༌། 

འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་

པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་མཐེངོ་ཚུལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཆེསེ་ར་ེཟུང་གོསི་འིད་ིའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོངོ་དུས་ང་ོཚེ་པོ་ོརདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརྒྱ་

གོར་ནང་སྡེོད་མཁན་ཚེོས་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུ་དང༌། ལས་རགིོས་གོང་གོ་ིནང་དུ་ཕྱོནི་ཀྱིང་ཧུར་བརྩིནོ་ཡོགོ་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་བདོ་

ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ མ་ིརིགོས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་དང་། རྒྱ་རིགོས་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན།

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་དཀའི་ལས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁྱོད་དུ་བསད་ནས་ཆེེད་

མངགོས་ངསོ་རང་ཐུགོ་འིཕྲད་དུ་ཡོངོ་བར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ བདོ་དུ་གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་རྣམས་ད་ཕེན་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་

གྱི་ིཡོ་ང་སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་པོའི་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིའིགོོ་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིརང་ཚུགོས་ཟནི་ཏེ་ེལྷགོ་བསམ་སྙིངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ནས་བསྡེད་

པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་དངེ་སང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ི

བདནེ་དནོ་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། གོལ་སྲིདི་

གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་གོསི་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ལནེ་

བྱེེད་སེམས་མེད་ན། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་

ལྷགོ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་ནུས་པོ་ཐེནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལོ་ངོ་ ༤༣ ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་
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མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་སོགོས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

དོན་དགོ་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ལགོ་རྩིེད་

བྱེས་ཡོོད་ལ། གོོ་མིང་དང་དངུལ་གྱིིས་བསླུ་ཐེབས་བྱེས་ཡོོད། 

སྡུགོ་སྦྱོོང་བཏེང་ནས་གོནོན་ཐེབས་བྱེས་ཡོོད། བོད་པོ་ངལ་རྩིོལ་

བསྐུལ་ས་དང༌། སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་སའིི་ཡུལ་དུ་ངོས་འིཛིིན་བྱེས་ཡོོད། 

མི་རིགོས་དབྱེེ་འིབྱེེད་བཏེང་སྟེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཤིེས་ཚེད་འིདྲེ་མཚུངས་

ཡོིན་ན་ཡོང༌། རྒྱ་མིར་གོོ་སྐབས་མང་བ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། 

ཉེེ་ཆེར་འིདྲེ་པོར་འིགོའི་ཞིིགོ་མཐེོང་བྱུང༌། ལྷ་སར་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་

ཚེོ་སྡེོད་སའིི་ཁང་པོ་དེ་དགོ་གོི་གླིོགོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དང༌། གླིོགོ་

སྐུད་སྦིོམ་པོོ་འིཁྲོིད་དེ་གླིོགོ་ཐེབ་སོགོས་གླིོགོ་གོི་བེད་སྤྱོོད་མང་པོོ་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་བཟོས་ཤིིང་། བོད་པོ་ཁེ་གོཙང་སྡེོད་སའིི་གྲེོང་ཁགོ་ལ་

གླིོགོ་སྐུད་ཕྲ་པོོ་འིཁྲོིད་ཡོོད། རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཇི་འིདྲེ་

བཤིད་ན་ཡོང༌། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་བོད་མིར་མཐེོང་ཆུང་དང༌། 

རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་གོཙོ་བོར་བཟུང་བ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་རེད། 

དཔོེར་ན། ལོ་ཤིས་སྔོོན་ངས་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐེོས་ཤིིགོ་ལ། རྒྱ་

ནགོ་ཏུ་རྒྱ་མི་དཔོོན་རིགོས་འིགོའི་ཤིས་དང་བོད་རིགོས་ཁ་ཤིས་

ཡོོད་པོའིི་གོསོལ་ཚེིགོས་ཤིིགོ་གོི་སར་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་པོོ་མཐེོ་པོོ་
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ཞིིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་པོའིི་སྐབས། 

ང་ཚེོ་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བཤིད་འིདུགོ དེ་ནི་

ཡོོངས་གྲེགོས་གོཞུང་འིབྲེལ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་ཐེོན་པོ་དང༌། ཡོོངས་

གྲེགོས་གོཏེམ་བཤིད་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མ་རེད། རྒྱ་མི་དང་

བོད་རིགོས་འིགོའི་ཤིས་ནང་ཚེགོས་གོསོལ་ཚེིགོས་གོཏེོང་ས་

ཞིིགོ་གོི་སར་རྒྱ་མི་མཐེོ་རིམ་དཔོོན་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དེ་འིདྲེ་བཤིད་

འིདུགོ དེ་ནི་ཁོང་ཚེོའིི་སེམས་ཀྱིི་སྦུགོ་དེར་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་

ཕེན་བསམ་བློ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་རྟེགོས་གོསལ་

པོོ་རེད། རྣམ་ཀུན་རྒྱ་རིགོས་ཆེེན་པོོའིི་རིང་ལུགོས་ལ་ཁ་ནས་དེ་

འིདྲེ་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ནགོ་བསུབ་གོཏེོང་འིདོད་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། 

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་རྒྱུན་དུ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོ་

དང༌། རྒྱ་མི་ངོ་ཚེ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལྟར་

ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་བོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་

ལྷགོ་བསམ་སྙིིང་སྟོབས་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་བུ་

རེད། ད་ལམ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཁོངས་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་

ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་སློེབས་པོའིི་གོོ་སྐབས་ཟིན་ཏེེ་ཁྱོེད་ཚེོ་ཚེང་མར་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོོད།
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ཁ༽ བདོ་རིགོས་རྩི་མདེ་དང་། རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

དམས།

དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའི་ིཉེནེ་

ཁ་ཛི་དྲེགོ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོོད། བདོ་ཀྱི་ིགྲེངས་ཉུང་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

ས་ཁུལ་ལ་ས་རྒྱ་ཆེནེ་པོརོ་མསི་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བཞིནིདུ། 

རྒྱ་ནགོ་ནང་མི་འིབོར་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་སའིི་གོནས་ཚུལ་སྤྱོི་མཚུངས་

རྒྱུགོ་པོ་ལེབ་བརྡུང་ཐེོགོ་བོད་ནང་རང་དབང་གོིས་སྐྱེ་སྒོོ་བཀགོ་

གོི་ཡོོད། བོད་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བོད་པོའིི་ཤིེས་ཚེད་ཀྱིིས་མ་འིདང་བ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

མི་འིབོར་གྱིིས་མ་འིདང་བར་ཁགོ་བཏེགོས་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོོ་

བོད་ནང་ལ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། གོཞུང་གོིས་བཏེང་བས་མ་ཚེད་རྒྱ་

མི་སྒོེར་པོ་མང་པོོ་བོད་ནང་སློེབས་ཡོོད། ཁོང་ཚེ་ོཐེོགོ་མར་བོད་

དུ་ཡོོང་སྐབས་ལྕགོས་ཕེོར་ཞིིགོ་དང༌། ཉེལ་ཆེས་ལས་གོང་ཡོང་

འིཁྱོེར་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང༌། ཁོང་ཚེོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་རིང་མིན་

ཁང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་བརྩིིགོས། རིམ་པོས་རྒྱ་ནགོ་ནས་ནང་མི་

ཚེ་ོབོད་དུ་བླངས། ཐེགོོ་མར་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་སློེབས་སར་རིམ་པོས་

རྒྱ་མ་ིབཅུ་གྲེངས་སློབེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། 
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བོད་པོ་གྲེོང་གོསེབ་ཕེན་ཚུན་ནས་ཡོོང་མཁན་ཚེོར་ལྷ་སར་བསྡེད་

ཆེོགོ་པོའིི་ཆེོགོ་མཆེན་དང༌། ལས་ཀ་རགོ་རྒྱུ་སོགོས་དཀའི་ངལ་

གོང་ཡོང་མེད། རྒྱ་མི་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙམ་དུ་བོད་རང་

དུ་ས་སྐྱེས་རྡོོ་སྐྱེས་ཀྱིི་བོད་མི་ཚེོར་ལས་ཀ་རགོ་གོི་མེད། གོཞིན་

དགོ་ཕེར་བཞིགོ་ཨར་པོོའིི་འུལ་མི་ལྟ་བུའིི་ལས་ཀ་ཡོང་མི་ཐེོབ་པོའིི་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་མ་ཚེད། བོད་མིས་འིགྲེོ་སྟངས་སྡེོད་

སྟངས་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་མ་འིགྲེིགོས་ན་ལམ་སེང་འིཛིིན་བཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད། ༡༩༩༣ ལོའིི་ནང་མདོ་སྨོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཕེལ་ཆེེར་བརྒྱ་

ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་ཤིིགོ་འིཛིིན་བཟུང་བྱེས་འིདུགོ དེ་རིགོས་བོད་རང་

བཙན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་འིཛིིན་བཟུང་བྱེས་པོ་རེད། 

རྣམ་ཀུན་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཡོོད་མཁན། བོད་ཡོིགོ་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས། བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཟེར་

མཁན་དེ་རིགོས་རེད། དེ་བཞིིན་ཤིིང་ནགོས་གོཅོད་བྲེགོས་བྱེེད་

པོ་དང༌། གོཏེེར་ཁ་བསྔོོགོ་འིདོན་སོགོས་ལ་འིཆེར་གོཞིི་གོང་ཡོང་

མེད་པོར་གོང་བྱུང་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་ཁོར་ཡུགོ་ཐེོགོ་ལ་

ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེ་

སློེབས་རྐྱེེན་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀར་འིགྱུར་ལྡོགོ་
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འིགྲེོ་བ་དང༌། བོད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ས་མེད་པོ་དེ་

འིདྲེའིི་འིོགོ་ནས་མདོ་དོན་བོད་ཀྱིི་མི་རིགོས་དང་རིགོ་གོཞུང་རྩི་

མེད་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོའིི་དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོོད། ཡོང་

ཕྱོོགོས་གོཞིན་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བལྟས་ན་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

ལ་བོད་དོན་ཐེོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་

མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་དུས་ཚེོད་གོཉེན་འིཕྲང་ཞིིགོ་

གོི་སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མས་དུས་ད་ལྟ་

ཕེན་ཆེད་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡོང་

ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་སྐྱེད་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། གོཅིགོ་སྡུད་ལ་

འིགྱུར་འིགྲེསོ།

བདོ་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་

པོ་ཡོནི། ཕེན་ཐེགོོས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེནས་

འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐེད་

ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ནས་བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་ངལ་འིད་ིགྲེསོ་མལོ་ཐེགོོ་

ནས་སལེ་ཐུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིཐེབས་ཤིསེ་རམི་



191
པོར་བྱེས་པོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་ཐེབས་སྐྱ་ོབ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོ་ིངསོ་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་གྲེསོ་འིཆེར་སྔོ་རྗེསེ་བཏེནོ་པོ་རྣམས་ལ་གོ་ོ

བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡོང་བྱུང་མ་སོང༌། ངའིི་ངོས་

ནས་གུ་བཤིངས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོོད་ཚེད་བྱེས་པོ་

ཡོིན། མདོར་ན་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རང་བཙན་དགོོས་ལུགོས་མ་

བཤིད་པོར། རྒྱ་མིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་བོད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཤིེས་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་ཙམ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། ང་ཚེ་ོབོད་

པོའིི་ངོས་ནས་ཕྱོི་འིབྲེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་

ཁེ་ཕེན་གྱིི་དོན་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོིན་ཞིེས་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་

ཕེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་བྱེས་པོ་

ཡོནི་ནའིང་ད་ལྟ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡོང་མ་ཐེནོ་པོ་རདེ། ད་དུང་མུ་

མཐུད་ནས་ཐེབས་ཤིསེ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེདེ་རྩིསི་ཡོདོ། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བརྟེན་ལྷིང་དང་བརྟེན་ལྷིང་ཞིེས་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་ནང་དོན་སེམས་ཁྲོལ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་དབང་གོིས་

བཤིད་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་སྲིིད་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེོང་

བྱེས་ནས་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེབ་
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སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་སྲིིད་དབང་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་

མཐེའི་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་

རེད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ན། དེ་

སྔོ་རྒྱ་མིས་སུ་ལན་ཞིེས་ཐེོགོ་མར་གླིོ་སྙིིང་བྲང་གོསུམ་བསྟན་ས་

བྱེས་པོ་རེད། བར་སྐབས་ཤིིགོ་ལ་སུ་ལན་བཟོ་བཅོས་རིང་ལུགོས་

ཞིེས་དམའི་འིབེབས་བྱེེད་ཡུལ་ཆེགོས་པོ་རེད། གོང་ལྟར་འིཛིམ་

གླིིང་ནང་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲོིད་རྡུལ་ཕྲན་མཚེོན་ཆེའིི་

སྟོབས་ཤུགོས་ལྡན་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཚེར་བ་རེད། 

དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཨུ་རུ་སུས་མཚེོན་པོས་དེ་

སྔོ་དམར་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དགོ་གོིས་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོའིི་

ལམ་ལ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་པོ་ལས། དམར་པོོའིི་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་

ལུགོས་ལ་ཚེང་མ་ཞིེ་ལོགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། རྒྱ་ནགོ་གོཅིགོ་

པུ་མུ་མཐུད་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་ཡོང་

ཤིེས་ཡོོན་ཅན་དང་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་གུང་བྲན་གྱིི་

སྲིིད་དབང་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་

སྔོ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཐེགོ་ཆེོད་པོ་རེད།

ང༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིསྲིདི་



193

བྱུས།

ཚུར་ཕྱོགོོས་འིདརི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་མཚེནོ་ན་སྤྱོརི་བདོ་ནང་

ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་

ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་ང་ཚེོའིི་མི་རབས་བརྗེེས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་

ཀྱིང་གུང་བྲན་ཏེང་གོསི་བདོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ཚེར་བའི་ིརྗེསེ་ལ་

སྐྱསེ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ད་ེདགོ་གོསི་དངེ་སང་བདོ་རང་དབང་

རྩིདོ་ལནེ་གྱི་ིལས་འིགུལ་མུ་མཐུད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ན་ིཤིནི་ཏུ་རླབས་

ཆེེན་རེད། རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་མའིི་བསམ་རྩིིས་ལ་བོད་མི་རྒན་པོ་ཀློད་

པོ་མཁྲོེགོས་པོ་ོརྣམས་མེད་པོ་བཟོས་ཚེར་ན། མི་རབས་གོསར་

པོ་ཚེོས་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་མཛུབ་མོ་གོར་བསྟན་ཤིར་ལ་ངོས་

འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་དེ་རྩིིས་ནོར་ཆེ་ཚེང་ཐེེབས་

ཚེར་བ་རེད། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་

ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོ་དེ་དང༌། འིཛིམ་བུ་གླིིང་

སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་

ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་ང་རང་ཚེའོི་ི

བདནེ་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུར་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 
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ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོའིི་ངོས་ནས་སོ་སོའིི་རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚེོར་རང་དབང་ཐེོབ་

ཚེར་བའིི་རྗེེས་ལ་ཡོོད་ཡུལ་འིཛིིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ང་

ཚེོས་བསམ་ཞིིབ་གོོ་བསྡུར་བྱེས་ཏེེ་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཡོིགོ་ཆེ་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཟིན་པོ་ཡོིན། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་དེང་དུས་

རབས་དང་མཐུན་པོའིི་རང་དབང་མང་གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོའིི་ལུང་

པོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་བོད་ཡུལ་འིདི་འིཚེེ་མེད་

ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟོ་རྒྱུར་ང་ཚེོས་འིཆེར་གོཞིི་སྒྲིིགོ་གོི་

ཡོོད། བོད་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་རྒྱུར་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་

ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཕྱོོགོས་གོང་ས་

ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་དགོའི་མོས་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་

ཐུབ་པོ་ན། བོད་པོར་ཕེན་པོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་

གོར་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོིས་མཚེོན་ཁྱོིམ་མཚེེས་ལུང་པོ་ཚེང་མར་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚེོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་གོོང་དུ་

བཤིད་པོ་ལྟར་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོ་
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ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ལམ་ལུགོས་ཐེད་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རིང་ལུགོས་ནང་གོི་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་དང༌། མ་རྩིའིི་རིང་

ལུགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚེོའིི་ནང་གོི་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་ཕྱོོགོས་བསྡུས་བྱེ་

རྒྱུའིི་ཐེབས་ལམ་ཞིིགོ་འིཚེོལ་རྒྱུར་ང་ཚེོས་གོོ་བསྡུར་བྱེས་དང་བྱེེད་

བཞིིན་པོ་ཡོིན། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་རང་དབང་ལོན་པོའིི་མཚེམས་ལ་སོ་

སོའིི་ལུང་པོ་སོ་སོས་འིཛིིན་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོར་བརྟེེན། 

ང་ཚེོས་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་འིཆེར་སྐོར་ལ་ཡོིགོ་ཆེ་བཟོས་ཏེེ་འིཆེར་

གོཞིི་སྒྲིིགོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་ཐེགོ་གོཅོད་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

གོིས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚེོ་མི་ཉུང་ཤིས་ཀྱིིས་ཐེགོ་གོཅོད་

ཐུབ་ཐེབས་མེད། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་འིདིར་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་

པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྒན་གོཞིོན་ཚེང་མས་ལས་དོན་དང༌། སློོབ་

སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཅ༽ རང་གོསི་རང་གོཅུན་དང་། རྒྱུན་གོཏེན་གྱི་ིསྤྱོོད་

ལམ།

བློ་ཕེམ་པོ་ཞིིགོ་ལ་བོད་ནང་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཆེང་

རགོ་འིཐུང༌བ། ཐེ་མགོ་འིཐེནེ་�།ོ རྩིདེ་མ་ོདང༌། མཚེན་ཚེོགོས་ཀྱི་ི
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ཞིབས་བྲོ་སོགོས་ལ་མགོོ་གོཡོེངས་ནས་མི་ཚེེ་སྟོང་ཟད་ཆུ་ཟོས་

གོཏེངོ་བ་ད་ེདགོ་ཤིནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་

མི་རུང༌། སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་བའིི་ལོ་ཚེོད་ཡོོད་པོ་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། དེ་ནས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་དང༌། 

ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེོས་ལས་ཀའིི་

ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཉེམས་མྱོངོ་གོསོགོ་རྒྱུ་དང༌། ལས་

རགིོས་དའེི་ིནང་ཕྱོནི་ཆེད་ས་ོསསོ་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱོརེ་ཐུབ་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་མ་འིོངས་པོར་བོད་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་

ཡོོང་ཐུབ་ཐེབས་སུ་ང་ཚེོ་བོད་མི་རང་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་

དགོོས། དེ་ལྟར་ཡོོང་བར་རྟེགོ་ཏུ་འིཚེེ་བར་ཉེེས་དམིགོས་སུ་

བལྟས་ནས་འིཆེམ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྲན་བུ་བློ་མ་མཐུན་པོ་བྱུང་

ན་ལམ་སེང་སྦྱོང་བཤིད་བཏེང༌། སྐད་ཆེ་བཤིད་རེས་བཏེང་ནས་

དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ངོས་ནས་འིདི་ཕྱོོགོས་

གོོ་ཐེོས་ལ་མདོ་སྟོད་སྨོད་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཤིས་ལ་རྩྭ་ཆུའིི་དོན་དགོ་

ལ་བོད་པོ་ནང་ཚེགོས་མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོོ་ཐེོས་བྱུང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་དང༌། ཐེབས་
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སྐྱོ་པོོ་རེད། རྒྱ་མིས་ང་ཚེོ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་བོད་པོ་གོ་ཚེོད་བསད་སོང༌། བོད་པོ་གོ་ཚེོད་ལྟོགོས་

ཤིི་ཐེེབས་སོང༌། གོནས་ཚུལ་ཆེེ་ས་དེ་དགོ་མ་མཐེོང་བར་ནང་ཁུལ་

ཆུང་ས་ཞིིགོ་ལ་མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་བཏེང་ན་དཔོེ་མ་སྲིིད་པོའིི་ངོ་

ཚེ་པོོ་རེད། དེ་རིགོས་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་འིོས་པོ་རེད། 

ང་ཚེོས་མ་འིོངས་པོར་བོད་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་

གོི་ཡོིན་ཟེར་བཞིིན་དུ། བོད་མི་རང་ངོས་ནས་བཟོད་བསྲིན་ཕྲན་

བུ་ཙམ་ཡོང་མེད་པོར་ལམ་སེང་གྲེི་དང༌མེ་མདའི་ལགོ་པོ་འིཆེང་

ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་འིདུགོ་གོམ། ངོ་ཚེ་བ་མི་འིདུགོ་གོམ། 

བྱེ་སྤྱོོད་དེ་དགོ་ཡོགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མིན། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ཁོར་

ཡུགོ་ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚེོས་སྐད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད། གོནད་དོན་དེར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོང་ས་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་

ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་རི་དྭགོས་མང་པོོ་གོསོད་པོ་དེ་

ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། དེ་སྔོོན་མུ་གོེ་བྱུང་བའིི་དུས་སྐབས་ཡོིན་ན་

ཁགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེང་སང་ལྟོགོས་ཤིི་ཐེེབས་ཉེེན་མེད་པོའིི་

སྐབས་སུ་དངུལ་ལ་བརྔམ་ནས་རི་དྭགོས་བསད་ན་ནམ་ཡོང་མི་
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འིགྲེིགོས་པོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་སེམས་ལ་སྒྲིིགོ་གོཅུན་བྱེེད་དགོོས། 

ལྷགོ་དོན་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་

ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ནས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན། ཁ་ནས་རྒྱ་

མིས་མི་འིགྲེིགོས་པོའིི་སྐད་ཆེ་མང་པོོ་བཤིད། རྒྱ་མི་མེད་པོའིི་དུས་

ཚེོད་ཤིར་བའིི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་རྣམས་སོ་སོས་ཁུངས་མ་འིཁྱོོལ་

བར་མི་གླི་སྒྲིིགོ་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། ང་ཚེོས་ཁ་ནས་རང་

དབང་དགོོས་ལུགོས་བཤིད་པོ་ཙམ་མིན་པོར། དོན་ངོ་མའིི་ལགོ་

ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་འིགོན་ཚེང་མ་བོད་པོས་འིཁུར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས་ལ། རྒྱ་མི་ལས་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་ལས་ཀ་ཚེགོས་ཚུད་པོོ་

དང༌། སྤུས་དགོ་པོོ། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་འིཕེེར་

ཞིིགོ་ང་ཚེོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཡོིན། དཔོེར་ན། ལོ་

བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་གོོང་ལ་བཞིེངས་པོའིི་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་ལ་ ༡༩༥༩ 

ལོར་རྒྱ་མིས་མེ་སྒྱིོགོས་མང་པོོ་བརྒྱབ་ཡོོད། མེ་ཤིོར་བྱུང་ཡོོད། 

འིབར་རྫོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་རིའིི་ཁོགོ་པོ་བྲུས་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་

ཁང་པོ་སྲི་བརྟེན་ཕུགོས་འིཕེེར་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཉེམས་ཆེགོ་ཧ་

ཅང་ཆེེན་པོོ་བྱུང་མེད། དེ་དགོ་བོད་པོའིི་ལགོ་རྩིལ་ཐེོགོ་ནས་བྱུང་

བ་རེད། དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་རྩིལ་ཐེོགོ་ནས་བཟོས་པོའིི་ཁང་པོ་



199
དེ་རིགོས་ལོ་ཁ་ཤིས་ནང་ལ་ཁང་པོ་གོོགོ་ཧྲུལ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་

ཡོིན་པོས་སོ་སོའིི་ལགོ་རྩིལ་དང༌། འིཇོན་ཐེང་རྒྱ་མི་ལས་ལྷགོ་

ཙམ་ཞིིགོ་བསྟན་ཐུབ་ན། རྒྱ་མི་དགོོས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚེོའིི་

ལས་ཀ་ང་རང་ཚེོས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་དང༌། 

རྒྱ་མི་ལ་ཡོང་བཤིད་ཆེོགོ་གོི་རེད། ང་ཚེོར་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་

པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོར། སེམས་ཤུགོས་དེ་ལགོ་ལེན་

གྱིི་ཐེོགོ་ལ་བཀལ་ཏེེ་སོ་སོའིི་ལས་འིགོན་ཚེང་མ་རང་སྐྱ་འིཕེེར་

བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རྩི་དོན་གོལ་ཆེེ་ཡོིན། མི་རིགོས་རང་སྐྱོང་དང༌། མི་

རིགོས་རང་བཙན་ཟེར་བ་རྩི་དོན་དེ་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད། དེ་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་ཚེང་མས་སེམས་ནང་ལ་བཅངས་ཏེེ་ལོ་

ནས་ལོ་བསྟུད་ནས་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་དགོོས། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་གྲྭ་སར་འིགྲེོ་མཁན་དང༌། སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེང་

མས་གོཉེོམ་ཆུང་དང༌། དགོོས་དོན་དཔོེ་ཆེ་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་

སྦྱོོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེེད་པོ་དང༌། མི་ལ་རྣམ་

འིགྱུར་ངན་པོ་བསྟན་མི་རུང༌། ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ནས་

ཡོོང་མཁན་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་འིདི་ཁུལ་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞིབས་
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འིདྲེེན་ཞུས་བྱུང༌། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། 

རང་ཉེིད་དཔོེ་ཆེ་བལྟ་མཁན་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་གོང་

ཞིིགོ་ཡོིན་རུང༌། སོ་སོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་ཚེད་ལོངས་པོ་ཡོོང་

ཐེབས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོའིི་རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་

ཡོ་རབས་ཚུལ་མཐུན་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

མཚེན་ཤིས་འིགྲེོ་གོི་རེད་བསམས་ནས་ཡོིགོ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་གོཅིགོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིདགོངོས་དནོ་དང་། མང་གོཙའོི་ིལྟ་བ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་བདོ་ཀྱི་ི

བདགོ་པོོ་ནི་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་རེད་ཅེས་

གོཞིན་ལ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་

ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་དང༌། 

རགིོ་གོཞུང་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་ནང་

མང་གོཙའོི་ིལྟ་བ་ཤིནི་ཏུ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཅངི༌། འིགྲེལེ་བཤིད་

རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མངནོ་གོསལ་

ཆེེ་ཆུང་ཙམ་ལས། ལྟ་བའིི་ཐེད་ནས་མང་གོཙོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་འིདི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་ཤིིན་ཏུ་མཐུན་པོ་ོཡོོད། རང་ལས་གོཞིན་གོཙ་ོ

ཆེེ་བ་དང༌། ཉུང་བ་ལས་མང་བ་གོཙ་ོཆེེ་བ་འིདི་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ི

ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ཡོིན་པོས་ནང་ཆེོས་དང་མང་གོཙ་ོཞིེས་པོ་འིདི་
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གོཉེསི་འིབྲལེ་བ་ཤིནི་ཏུ་ཟབ་པོ་ོཡོདོ། 

གོཉེིས་ནས་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་

མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཚེང་མར་སྐྱོན་ཆེ་མེད་པོ་མིན། མིའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་གོང་དུ་ཡོིན་ན་ཡོང་སྐྱོན་ཆེ་ཡོོད། ཉེནོ་མོངས་དུགོ་གོསུམ་

ཡོོད་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་གོང་ལའིང་སྐྱོན་ཆེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་སྐྱོན་ཡོོན་ཆེེ་ཆུང་བསྡུར་སྐབས་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་

དབང་དང༌། མང་མོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་མང་

གོཙོའིི་ལམ་སྲིོལ་འིདི་ཡོ་ཡུད་ཆེེན་པོོ་མི་ཡོོང་བའིི་བརྟེན་པོ་དང༌། 

མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། མི་མང་གོི་བསམ་བློ་སྲིིད་གོཞུང་

ནང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་སློེབས་ཐུབ་པོའིི་ལེགོས་ཆེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེར་བརྟེེན་ང་རང་ཚེོའིི་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་འིདི་ཡོང་དེ་འིདྲེའིི་

མཚེན་ཉེིད་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཚེང་བའིི་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་

མང་གོཙོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ང་ཚེོས་རིམ་པོ་དང་པོོར་འིདི་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་ཡོིན། ང་ཚེོ་རྒྱ་གོར་ནང་བཙན་བྱེོལ་དུ་

སྡེོད་རིང་མང་གོཙོའིི་ལམ་དུ་ཞུགོས་རྒྱུའིི་ལགོ་ལེན་མང་པོོ་བསྟར་

བ་དང༌། ཐེབས་ཤིེས་ཚེད་བསྡུར་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་ཡོིན། ང་
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ཚེོའིི་རྩི་བའིི་ལྟ་བའིི་འིཁྱོེར་སོའིམ། བསམ་བློའིི་འིཁྱོེར་སོ་མང་

གོཙོ་ཡོིན་པོར་བརྟེེན། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་ཆེ་ཤིས་ཤིིགོ་ཡོིན་སྟབས་ངའིི་ངོས་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་

དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་ཡོོད།

ཁ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང་། རྒྱུན་འིཁྱོངོས་ཀྱི་ི

འིཐེབ་རྩིདོ།

འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་མ་ཟནི་ཙམ་གྱི་ིདུས་ཡུན་རངི་འིཛིམ་

གླིངི་ཐེགོོ་བདོ་ཅསེ་པོ་འིད་ིནུབ་རྒྱུའི་ིཚེབ་ལ་མངནོ་གོསལ་ཇ་ེདདོ་

དུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེ

སྔོ་ ༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་ནང་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་རྗེསེ་བདོ་ནགོ་བསུབ་

བཏེང་བ་ཡོིན། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་མཚེོན་པོའིི་བོད་མི་ཉུང་ཤིས་ཕྱོི་

རྒྱལ་ལ་ཐེར་ཡོདོ་ཀྱིང་བདོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་རྙིགོོ་དྲེ་བཟ་ོམ་ིཐུབ། བདོ་ནང་

ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཀློད་རྙིིང་མཁྲོེགོས་བཟུང་བྱེེད་མཁན་དེ་

དགོ་གོསདོ་དགོསོ་པོ་བསད། གོཏུབ་དགོསོ་པོ་རྣམས་བཏུབས། 

སྡུགོ་སྦྱོངོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་རྣམས་ལ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་སྟ་ེསྡུགོ་ཟད་

ཐེེབས་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་ན། མི་ཐེོགོ་གོསར་པོ་དེ་དགོ་གོིས་བསམ་
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བླ་ོགོསར་པོ་དང༌། ལྟ་སྟངས་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ི

འིདདོ་པོར་གོང་ཡོདོ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཚེདོ་

དཔོགོ་བྱེས་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ཕེན་གྱི་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་

རྒྱ་མ་ིཐེགོོ་མར་བདོ་དུ་ཡོངོ་སྐབས་ནས་བཟུང་གོདངོ་ལནེ་ཡོ་ལན་

སྤྲོདོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིཐེགོོ་རྒན་པོ་རྣམས་རྫོགོོས་ཏེ་ེམ་ིཐེགོོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཀྱིང་བོད་མི་རིགོས་མུ་མཐུད་གོནས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མི་

རགིོས་ཀྱི་ིརང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོར་བརྟེནེ་མ་ིཐེགོོ་རྒན་

པོ་ཚེའོི་ིལས་མཇུགོ་མ་ིཐེགོོ་གོཞིནོ་པོ་ཚེསོ་མུ་མཐུད་སྐྱངོ་གོ་ིཡོདོ། 

བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་སོ་སོའིི་མི་

རིགོས་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་ཚེང་

མས་སྙིིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟེ་གོཉེའི་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དེང་སང་གོཞིི་

ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་ངོ་བོ་ཇེ་གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་སོང་

ནས་བོད་པོར་ཤི་ཚེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་

ཆེེན་རྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཁོང་ཚེོར་བསྟུན་དགོོས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་ལའིང་ལྟོས་

མེད་ཀྱིི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་
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ནས་ཤི་ཚེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་

རྐྱེེན་གོཅིགོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན་སྟབས་རྒྱུ་མཚེན་འིདིའིི་ཆེ་ནས་ཁྱོེད་

རང་ཚེོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ང་ཚེོ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་ཀྱིི་གོཟུགོས་ཕུང་འིདི་

བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་བཤིད་ན་ཕེ་སྤྲོེའུ་རྒན་བྱེང་ཆུབ་སེམས་

དཔོའི་དང༌། མ་སྲིིན་མོ་བྲགོ་སྲིིན་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། བར་ལམ་ལྷ་ས་ཉེེ་སྐོར་ནས་གོནའི་རབས་ཀྱིི་དངོས་པོོ་

རྙིིང་པོ་དེ་འིདྲེ་ཐེོན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱོད་བྱེེད་སྐབས་

ཧ་ལམ་ལོ་བདུན་སྟོང་ཕྱོིན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོ་

བོད་མི་རིགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ནས་བྱུང་བ་མིན་ལ། རྒྱ་གོར་

ནས་བྱུང་བ་ཡོང་མིན། ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་རིགོས་ནི་སོ་སོ་རང་གོི་

ལུང་པོ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོང་མི་རིགོས་

ཀྱིི་ཁྱོད་ཆེོས་ཡོོད་པོ་འིདི་བྱུང་ཡོོད། རྩི་བ་ང་ཚེོས་རྒྱ་ནགོ་ནས་

ལེགོས་ཆེ་བླངས་ཡོོད་ལ། རྒྱ་གོར་ནས་ཀྱིང་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་

བླངས་ཡོོད། དེ་བཞིིན་བལ་ཡུལ་གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་

ས་ཁུལ་མང་པོོ་ནས་ལེགོས་ཆེ་བླངས་ཡོོད། ལེགོས་ཆེ་བླངས་
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པོ་དེ་དགོ་བསྣན་སའིི་གོཞིི་རྟེེན་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་

བཟོས་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ནི་རྒྱ་ནགོ་གོི་རིགོ་གོཞུང་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཐེ་དད་

ཅིགོ་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོོད། 

གོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཟབ་ཁྱོད་དང་། བདོ་མའིི་ིཤིསེ་ཚེད།

ལྷགོ་པོར་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤིད་ན། 

བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་འིདི་དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཡོོད་པོའིི་ནང་པོའིི་ནང་ནས་ཟབ་ཤིོས་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་ཤིོས། སྤུས་

དགོ་ཤིསོ་ཡོནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཡོནི། དཔོརེ་ན་ངསོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཤིགིོ་

བརྗེདོ་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩-༡༩༦༠ ད་ེདགོ་གོ་ིདུས་སུ་རྒྱ་གོར་ནང་

སྔོར་གྱིི་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐད་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

སའི་ིསློབོ་གོཉེརེ་ཁང་ད་ེརིགོས་ལ་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་འིགོའི་

ཞིགིོ་ནས་བོད་པོས་གོང་ཡོང་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རེད། ང་ཚེོས་འིདི་ཚེོར་

གོཞིི་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་ཁོང་ཚེོ་མི་ངོ་མ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་

ཞིསེ་བཤིད་ཡོདོ། ད་ེནས་རམི་པོས་སྐད་ཡོགིོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་སལེ་

ཏེེ་བོད་པོ་དང་རྒྱ་གོར་བ་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་
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སྐབས་སྔོོན་མ་བོད་པོས་གོང་ཡོང་མི་ཤིེས་ཤིིང་། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་

པོ་དེ་མི་ང་ོམ་བཟ་ོདགོོས་ཟེར་མཁན་དེ་དགོ་གོིས་བོད་པོའིི་ཤིེས་

ཚེད་གོཞིི་ནས་ཤིེས་ཏེེ་དངོས་གོནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་མཁས་

པོ་བདོ་པོ་རདེ། ནང་པོའི་ིགོཞུང་གོ་ིདཔོ་ེཆེ་མཁྲོེགོས་པོ་ོཇ་ིབཞིནི་

ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང་བདོ་པོའི་ིདགོ་ེབཤིསེ་དང༌། མཁས་པོ་ཚེརོ་འིགྲེལེ་

བཤིད་ཧ་ལས་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་འིདུགོ་ཅེས་གོཞིི་ནས་ཁོང་ཚེ་ོཧ་ལས་

ཀྱི་ིཡོདོ། དངེ་སྐབས་རྒྱ་གོར་བ་ལེགོས་སྦྱོར་སྐད་ཡོིགོ་ཐེགོོ་ནས་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤིོད་མཁན་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་དགོེ་བཤིེས་

རྣམས་གོོང་དུ་བཀུར་བར་མ་ཟད། ཁྱོད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་མཐེོང་

ཚུལ་འིཛིནི་གྱི་ིཡོདོ། 

སྔོ་དུས་ནང་ཆེོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་དང༌། ཤི་ལངྒ་། འིབར་མ། ཐེེ་ལན་

ཌི། ཉེི་ཧོང༌། ཝིི་ཏེི་ནམ་སོགོས་ལུང་པོ་མང་པོོའིི་ནང་དར་ཡོོད། 

དེ་སྔོ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་དོན་མགོོ་མ་འིཚེོས་པོར་དཀྱིིལ་

འིཁོར་འིདྲེ་མིན་དང༌། ལྷ་འིདྲེ་མིན་མཐེོང་དུས་བོད་པོའིི་ཆེོས་འིདི་

མཐུ་དང༌། ངན་སྔོགོས་རྒྱགོ་བྱེེད་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་མཐེོང་གོི་ཡོོད། དེ་

ནས་རིམ་པོས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་མཁས་པོ་རྣམས་དང་འིབྲེལ་བ་

ཟབ་ཏུ་སོང་ནས་གོནས་ཚུལ་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་སྐབས་དེང་སང་
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ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་ནང་ཆེོས་འིདི་དངོས་

གོནས་རྒྱ་ཆེེ་ཞིིང་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐེོང་བས་

མ་ཚེད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཐེེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔོགོས་

དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚེང་བར་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་གོི་

ནང་ནས་བོད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་འིདི་ཡོགོ་ཤིོས་ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ལེགོས་སྦྱོར་སྐད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བསྟན་བཅོས་

བོད་སྐད་དང༌། རྒྱ་སྐད། དེ་མིན་སྐད་ཡོིགོ་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་པོ་

དེ་དགོ་བསྡུར་སྐབས་བོད་སྐད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བསྒྱུར་དེ་ཡོགོ་ཤིོས་

ཡོིན་པོ་དང༌། ལེགོས་སྦྱོར་སྐད་ཀྱིི་ནང་གོོ་དཀའི་བའིི་རིགོས་

བོད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་ནས་བསྒྱུར་བ་དེར་བལྟས་ན་གོོ་དོན་གོསལ་

པོོ་རྙིེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁན་ཡོོད། དེ་ལྟར་ན་ང་ཚེོ་བོད་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

འིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་སྤུས་དགོ་པོོ་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་འིོས་པོ་

ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། 

ང༽ ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། བདོ་མའིི་ིདཀའི་ཉེནེ།
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འིནོ་ཀྱིང་དེང་གོི་དུས་སུ་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་

པོ་རྩི་བརླགོ་དང༌། ཉེམས་ཉེེས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་སློེབས་

ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་

པོ་རྩི་བརླགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་མེད་པོའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན་

ཡོང༌། ལགོ་ལེན་བསྟར་སྟངས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་

ལུང་པོའི་ིནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཞིིགོ་སློབེས་ན། རམི་པོས་མ་ིསྡེའེི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ནང་རྒྱ་མ་ིམང་བ་དང༌། བདོ་པོ་ཉུང་བ་ཆེགོས་ནས་ཤུགོས་

མ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་འིདདོ་བཞིནི་དུ་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། མ་འིདདོ་

བཞིནི་དུ་ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་དང༌། ཆེས་གོསོ་གྱིནོ་སྟངས། བསམ་

བླའོི་ིའིཁྱོརེ་ས་ོསགོོས་གོང་ཅ་ིརྒྱ་མ་ིཇ་ིབཞིནི་མ་བྱེས་ཐེབས་མདེ་

ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་ལ་ལྷ་སས་མཚེོན་པོའིི་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་ནང་

བོད་པོ་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཟ་ཁང་དང༌། ཚེོང་ཁང༌། 

ལགོ་ཤིེས་ཙགོ་ཙིགོ་བྱེེད་མཁན་རྒྱ་མི་མང་བ་ཡོོད་སྟབས་ཟ་ཁང་

དང༌། ཚེོང་ཁང་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་ནའིང་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

ལས་གོནས་ཤིིགོ་ལ་ཞུགོས་དུས་རྒྱ་སྐད་མ་ཤིེས་པོར་ཐེབས་མེད་

པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་སྐབས་བོད་ཡོིགོ་ཐེོགོ་དོ་སྣང་ཡོོད་མཁན་དེ་
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རིགོས་མཐེའི་མཇུགོ་རྒྱ་སྐད་ཀྱིི་ཡོིགོ་ཚེད་གོཏེོང་སྐབས་ལས་ཀ་མ་

ཐེོབ་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད། ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་སྐད་ཡོིགོ་

ཉེམས་བརླགོ་དང༌། རིམ་པོས་བོད་པོའིི་བསམ་བློ་དང༌། བོད་པོའིི་

གོཤིིས་ཀ་ཡོང་འིགྱུར་ནས་རྒྱ་མིའིི་གོཤིིས་ཀ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་

ཉེེན་ཁ་འིདུགོ ད་ལྟའིི་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིདི་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་

བརླགོས་ན་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིར་ཡོང་གྱིོང་ཕེོགོ་

རྒྱུ་ལས་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡོང་མེད། 

ཅ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིས་ཁུལ་གོང་སར་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོ་འིདའིི་ིནང་གོ་ོ

མཚེནོ་གྱི་ིརིགོས་བདེ་སྤྱོདོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་པོ་དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཀྱིང་

ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད། བཟོ་གྲྭ་ཡོར་རྒྱས་དང༌། རྫོས་འིཕྲུལ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ན་ཡོང་ཁོར་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེེས་འིགྲེོ་རྒྱུར་འིགོལ་

རྐྱེེན་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བཟོ་གོི་ཡོོད། དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་རྫོོགོས་

ལ་ཉེེ་ཞིིང༌། དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོ་འིགོ་ོཚུགོས་ཡོོང་བའིི་

དུས་སྐབས་འིདིར། འིཛིམ་གླིིང་གོི་མི་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ི
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ནང་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོར་མའིི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས་དང༌། དཔོལ་

འིབྱེོར་གྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས། མིའིི་གོོམས་གོཤིིས། བསམ་བློའི་ིགོཏེོང་

སྟངས་བཅས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་སྐྱནོ་དུ་མཐེངོ་ནས། དུས་རབས་ཉེརེ་

གོཅགིོ་པོའི་ིནང་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་གོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིའིཛིམ་བུ་

གླིངི་འིད་ིམུ་མཐུད་གོསོན་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ད་ལྟའི་ིབྱེདེ་

སྟབས་དང་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་འིདི་དགོ་སྔོར་ལས་ལེགོས་

ཙམ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིར་ེའིདདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིད་ིའིདྲེ་ཤིདོ་མཁན་གྱི་ི

ནང་ནས་བདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤིིས་དང༌། བདོ་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་གོ་ི

འིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ིཤིནི་ཏུ་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ འིདསི་སྣདོ་བཅུད་ཀྱི་ིཁརོ་

ཡུགོ་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེས་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དཔོེར་ན། བོད་ནང་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་ལས་ཀ་དེང་སང་

གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ལྷགོ་པོའིི་རྗེེས་ལ་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡོིན་

པོར་གོནའི་རབས་ནས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་པོའིི་ཁྲོིམས་སྲིོལ་

ཡོོད། རི་ཀླུང་སྐམ་གོཤིེར་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོང་བྱུང་

བསད་མི་ཆེོགོ་པོའིི་རྩི་ཚེིགོ་ཡོོད་ལ། ས་གོཏེེར་བསྔོོགོས་ན་ལྟ་

སྨོོས་ཅི་དགོོས། གོཏེེར་ཆེོས་ཤིིགོ་བཏེོན་ནའིང་ཕེར་གོཏེེར་ཚེབ་

སྦི་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་བྱེ་བ་
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བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདིས་མི་དང་མིའིི་དབར་

གྱིི་འིབྲེལ་བ་དང༌། མི་དང་སྲིོགོ་ཆེགོས་དབར་གྱིི་འིབྲེལ་བ། མི་

དང་ཕྱོིའིི་ཁོར་ཡུགོ་དབར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་བཅས་ལ་ཁྱོབ་ཡོོད་པོ་

དེ་དགོ་སྔོོན་ཆེད་དེ་ཙམ་མངོན་གྱིི་མེད་ཀྱིང༌། དེང་སང་འིཛིམ་

གླིིང་ཐེོགོ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་སྐབས་བོད་པོའིི་སྔོར་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་དེ་དགོ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བ་དང་འིབྲེལ་བ་ཤིིན་ཏུ་

ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་མཐེོང་གོི་ཡོོད། འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་

ཀྱིི་མ་འིོངས་པོར་མིའིི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་དང༌། མིའིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་སྟངས་ཐེད་ཐེབས་ལམ་གོསར་པོ་འིཚེོལ་ཞིིབ་བྱེེད་པོའིི་

སྐབས་འིདིར་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལ་མི་ཚེོས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཆེ༽ བདོ་མིའི་ིགོམོས་གོཤིིས་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིདཔོ་ེ

མཚེནོ།

བདོ་པོའི་ིརིགོ་གོཞུང་དང༌། གོམོས་གོཤིསི་མ་ིཉེམས་རྒྱུན་འིཛིནི་

བྱེ་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཁེ་ཕེན་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར་

འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལའིང་ཁེ་ཕེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ང་ཚེོ་
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བོད་པོར་འིཛིམ་གླིིང་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་དང༌། 

གོ་ོསྐབས་ཡོོད་པོ་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། 

ང་རང་ཚེོ་དེང་སང་དུས་ཚེོད་གོཉེན་འིཕྲང་དཀའི་ངལ་ཤིིན་ཏུ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་བསྐྱདོ་བཞིནི་ཡོདོ་ཀྱིང༌། རྩི་བ་བདོ་མ་ིརགིོས་

ལ་ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་ད་ེ

དང་འིབྲལེ་བའི་ིམའིི་ིགོཤིསི་ཀ་ཡོང་དངསོ་གོནས་སྙིངི་རྗེའེི་ིབསམ་

པོ་དང༌། སྙིིང་རྗེེའིི་ཚེོར་བ་ཤུགོས་ཆེེན་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་

ཡོནི་པོར་བརྟེནེ་ང་ཚེའོི་ིམ་འིངོས་པོར་མདུན་ལམ་ཤིནི་ཏུ་རྒྱ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ང་བདོ་པོ་ཡོནི་བསམ་སྟ་ེསམེས་

ནང་སྤྲོ་ོབ་དང༌། སྤེབོས་པོ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ངོས་ནས་བཤིད་པོ་འིདི་རྣམས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་

བའིི་དོན་དུ་འུད་ཤིོབ་བཤིད་པོ་མིན། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཉེམས་ཞིིབ་

གྱིིས་དང༌། དཔོེར་ན། ཉེེ་འིཁྲོིས་མེགོ་ལོར་གྷོན་ཅིར་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

མི་རིགོས་དང༌། ལྷགོ་པོར་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཐེོང་

རྒྱུ་ཡོོད། ས་ཆེ་འིདི་ནི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛིོམས་པོར་བལྟ་རྒྱུ་མེད་ལ། 

གོཙང་སྦྲེ་འིཕྲོད་བསྟེན་ཡོང་དེ་ཙམ་ཡོགོ་པོོ་མེད། དེ་ལྟར་མཐུན་

རྐྱེེན་ཞིན་པོའིི་ས་ཆེ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་མང་པོོ་འིདི་
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འིདྲེ་སློེབས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་སྐད་ཆེ་འིདྲེི་སྐབས། ཁོང་ཚེོས་བོད་

པོའིི་དཀྱིིལ་དུ་སྡེོད་སྐབས་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

དང༌། བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱིི་མི་མང་པོོས་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་དམིགོས་བསལ་ཅན་

ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་ཡོོད། 

དམིགོས་བསལ་ཅན་གྱིི་གོཤིིས་ཀ་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་དམ་

ཟེར་ན། གོདོང་པོར་འིཛུམ་མདངས་ཡོོད་པོ། ལམ་སེང་རྒྱགོ་རེས་

རྒྱགོ་པོ་དང༌། སྐད་ཆེ་སྡུགོ་ཅགོ་མི་ཤིོད་པོར་ངགོ་འིཇམ་པོོ། ངང་

རྒྱུད་རིང་བ། བགོ་ཕེེབས་པོ། གོཞིན་ལ་གོནགོ་དང་སེམས་གོནོད་

སེམས་བྱེས་དོགོས་མེད་པོ་བཅས་ཀྱིི་གོཤིིས་ཀ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

མཐེོང་གོི་ཡོོད། བོད་མིར་ཁྱོད་ཆེོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ང་རང་

ཚེོས་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། དཔོེར་ན། ངོས་རང་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན། རང་

ཡུལ་དུ་ཡོོད་དུས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

རྩི་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་ལ། དོ་སྣང་ཡོང་དེ་ཙམ་མེད། 

དེ་ནས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་གྱིི་ལུང་པོར་སློེབས་ཤིིང་

། ལྷགོ་པོར་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ལུང་འིདྲེ་མིན་དང༌། གོོམས་གོཤིིས་

དང་རིགོ་གོཞུང་མིན་ལ་དོ་སྣང་ཞིིགོ་འིཇུགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་
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དེ་རིགོས་དང༌། མི་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཐུགོ་འིཕྲད་ཡོོང་སྐབས་ཁོང་

ཚེོས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤིིས་འིདི་མི་འིདྲེ་བ་

ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེར་བརྟེེན་ང་ཚེོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་

རིགོ་གོཞུང་དང་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་དམིགོས་བསལ་ཅན་

འིདིས་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོད་པོ་དང་། མི་མང་པོོས་

དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཡུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཤིེས་དགོོས་པོ་དང༌། 

རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་གོནས་གོཞིི་བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགོ་དང་

བཅས་པོར་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། འིདི་དགོ་རྩི་ཆེེར་བརྩིི་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། པོཎི་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་ཞིིང་གོཤིེགོས་དེ་འིཚེོ་

བཞུགོས་སྐབས་སུ་པོཎི་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེས་དབུ་ཁྲོིད་གོནང་ནས་

བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགོ་ལ་མཐེོང་ཆེེན་རུ་འིགྲེོ་བའིི་ཐེབས་ཤིེས་མང་པོོ་

གོནང་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་རྗེེས་བདའི་འིདེད་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་མཁན་

མེད་པོར་ལུས་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ཚེང་མས་སེམས་འིཁུར་བླངས་

ཏེེ་ལྕགོ་སྐུལ་གོཟབ་ནན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཇ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་དང་། མ་ིཚེའེི་ིལམ་སྟནོ།
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དེ་བཞིིན་བོད་རང་ཉེིད་ཀྱིི་གོཞིས་ཞིབས་བྲ་ོསོགོས་སྒྱུ་རྩིལ་དང༌། 

ལགོ་རྩིལ་གྱི་ིརྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལའིང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

དགོསོ། དངེ་སང་ལྷ་སའི་ིནང་གོ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིབཙན་

དབང་དང༌། ལུང་པོ་རྒྱ་མསི་ཁངེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་

སམེས་པོ་མ་སྐྱདི་པོ་ལྟ་བུས་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ད་ོསྣང་

གོང་ཡོང་མ་བྱེས་པོར་ཐེ་མགོ་འིཐེནེ་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ། 

མཚེན་ཚེགོོས་ཞིབས་བྲ་ོརྒྱགོ་པོར་འིགྲེ་ོབ་སགོོས་ཀྱིསི་མ་ིཚེ་ེཆུད་

ཟསོ་སྟངོ་ཟད་གོཏེངོ་བ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་ཉེལ་ཐེ་ཚེངོ་མཁན་ད་ེདགོ་

གོསི་གོཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་ཉེལ་ཐེས་བསློད་ཉེནེ་འིདུགོ་ཅསེ་ངསོ་ལ་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཁ་ཤིས་ཀྱིསི་བརྗེདོ་བྱུང༌། ད་ེདགོ་བདནེ་པོ་ཡོནི་ཚེ་ེ

དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཉེནེ་ཆེ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གོང་ཡོིན་ཞིེ་

ན། ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་བོད་པོ་རྣམས་ཤིེས་ཡོོན་མེད་

པོ་དང༌། ལས་ཀ་མ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་ན་རྒྱ་མིར་གོོ་སྐབས་ཐེོབ་ཀྱིི་

ཡོོད། བོད་པོ་ཤིེས་ཡོོན་ལྡན་ཞིིང༌། ལས་ཀ་ཚེགོས་ཚུད་པོོ་བྱེེད་

མཁན་ཇི་ཙམ་མང་བ་བྱུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིིས་རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལམ་

འིགོགོ་རྒྱུའིི་རྐྱེེན་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་
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བོད་མིར་སྐྱེ་སྒོོ་བཀགོ་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་གོནད་ཡོོད་

ཀྱིི་ལས་འིགོན་རྒྱ་མིས་འིཁྱོེར་གྱིི་ཡོོད་པོས། བོད་པོ་ཉུང་ཤིས་

ལྷགོ་བསྡེད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་བསམ་བློ་ཡོགོ་པོོ་མ་བཏེང་བར་རང་

གོིས་རང་ལ་དྲེིན་ཆུང་གོི་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་གོཏེན་ནས་མི་

འིགྲེིགོས་པོས་ཚེང་མས་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་

མི་ཚེང་མར་ལས་ཀར་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོས་འིགོན་

ཆེ་ཚེང་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤིད་ཡོོད། ང་ཚེོས་

རང་དབང་དགོོས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། རང་དབང་ཞིེས་པོ་འིདིའིི་དོན་

ནི་མི་ལ་རེ་མི་དགོོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཡོིན། སོ་སོ་རང་མགོོ་མ་ཐེོན་

པོར་མི་ལ་རེ་དགོོས་བྱུང་ན་རང་དབང་ཡོོང་ཐེབས་མེད། ལས་

རིགོས་འིདྲེ་མིན་གོང་གོི་ནང་དུའིང་འིགོན་ཆེ་ཚེང་སོ་སོས་འིཁྱོེར་

ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས། གོཞིོན་

སྐྱེས་ཚེོས་བགོ་མེད་ངང་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་སློོབ་སྦྱོོང་

དང་ལས་ཀའིི་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུར་ཚེང་མས་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་

དགོོས། དེ་བཞིིན་ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས།

རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ང་ཚེོས་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་བརྗེོད་
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པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཡོོད་ཅིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་དོན་ཐེོགོ་སྲིིད་

བྱུས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་དེ་ལ་ང་ཚེོས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། 

ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མིའིི་ནང་ལའིང་

བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤིེས་མཁན་དང༌། གོཟུར་གོནས་ཡོ་

རབས་ཀྱིི་ཚེོར་སྣང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་བོད་པོར་གོདུང་

སེམས་མཉེམ་བསྐྱེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། དེང་སང་ཕྱོི་རྒྱལ་

ཁགོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་ནས་བྲོས་བྱེོལ་མཁན་རྒྱ་མི་མང་པོོ་དང༌། གོཞིན་

ཡོང་གོཞུང་གོིས་བཏེང་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཁྲོི་ཕྲགོ་ཡོོད་ཅིང༌། སྔོོན་མ་

ངོས་རང་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་ཚེོའིི་ཁྲོོད་ནས་

མི་ཞིིགོ་ཐེད་ཀར་ངའིི་འིགྲེམ་དུ་ཡོོང་ནས་བརྗེོད་དོན། ཁོ་རང་རྒྱ་

མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན། ད་བར་རྒྱ་མི་རིགོས་

ཀྱིིས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་བྱེས་ནས་བོད་པོར་གྱིོང་

གུན་དང༌། གོཏེོར་བཤིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ 

ང་རང་རྒྱ་མི་རིགོས་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དེ་ལ་བློ་ཕེམ་ཡོོད། ངས་རྒྱ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཚེབ་བྱེས་ཏེེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་དགོོངས་དགོ་ཞུ་གོི་ཡོིན་

ཞིེས་བརྗེོད་བྱུང༌། དེ་ནི་སྙིིང་བསྟན་པོའིི་སྐད་ཆེ་རེད། ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་

མེད་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་པོས་རྒྱ་མི་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་ངན་

སྨྲས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་གྲེོགོས་པོོ་བཟོ་དགོོས། 
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གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་ཕྱོིན་ང་ཚེོས་

གོང་ལ་དེ་འིཚེམ་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན།

ཉེ༽ བདནེ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་དང་། དབུ་མའི་ིལམ།

ང་རང་ཚེ་ོལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་བདོ་རང་བཙན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅགིོ་ཡོནི་པོ་

ལས། རང་བཙན་གོསར་དུ་རྩིདོ་པོ་ཞིིགོ་མནི་ན་ཡོང༌། དངེ་སང་

འིཛིམ་གླིངི་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཤི་ཚེ་དང་། བརྩི་ིའིཇོགོ་བྱེས་ཏེ་ེ

ཕེན་ཚུན་གུས་བརྩི་ིདང༌། ཕེན་ཚུན་ཤི་ཚེ་ཡོདོ་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ིཁ་ེཕེན་ལ་བསམ་བླ་ོ

བཏེང་སྟ་ེཕེན་ཚུན་གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོནད་དནོ་ཐེགོ་གོཅདོ་

བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་སྟ་ེདབུ་མའི་ིལམ་ནས་ལ་ོབཅ་ོལྔ་

ཙམ་རིང་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོར་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ངའིི་གྲེོས་

འིཆེར་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེཉེན་ཤིསེ་གོ་ོཤིསེ་བྱེས་མ་སངོ༌། འིནོ་

ཀྱིང་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡོངོས་ནས་བདོ་དནོ་གྱི་ིདཀའི་རྙིགོོ་སལེ་ཐེབས་

སུ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་འིད་ིད་ལྟའི་ིཕྱོགོོས་མང་

པོའོི་ིདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་འིཚེམས་ཤིསོ་དང༌། ཁ་ཐེགོོ་ལགོ་
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བཞིགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཚེོད་ཀྱིི་གྲེོས་འིཆེར་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཆེནེ་པོ་ོཐེབོ་ཡོདོ། 

ད་བར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་རིང་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་མ་

ཐེོན་པོར་བརྟེེན་དེ་མུར་འིཇོགོ་ཐེབས་མེད་སྟབས་ད་དུང་ཐེབས་

ཤིེས་གོསར་པོ་གོང་འིདུགོ་བསམ་གོཞིིགོས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པོ་

ལས། ངོས་ལ་དམིགོས་བསལ་འིདི་ཡོིན་ཞིེས་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་

རྒྱུ་མེད། བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཕེམ་ཁ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་འིཁུར་ནས་རྒྱ་

མིར་གོོ་བསྟུན་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཀྱིང༌། བསམ་བློ་རྩི་བ་ནས་མ་བཏེང་

བའིི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚེོའིི་རྩི་བའིི་ཐེོབ་ཐེང་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏེང་

ཐེབས་མེད་ཆེགོས་ཤིིང༌། ལམ་སང་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་རུང་མ་ཐེོན་

རུང༌། བདེན་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་མེད་པོ་བཟོ་མི་ཐུབ་པོར་བརྟེེན། ང་

ཚེོའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་སྟངས་གོསལ་པོོ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཐེད་ལ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

མ་འིོངས་པོར་ང་རང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་ཀྱིི་དུས་

ཚེོད་ཤིར་མཚེམས་བོད་འིདི་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་དང་མཐུན་པོའིི་དོན་

དམ་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོ་ཅན་ཞིིགོ་དང༌། འིཚེེ་མེད་ཞིི་

བའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟོ་དགོོས་ཞིེས་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཤིོད་ཀྱིི་
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ཡོོད། འིདི་ལ་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་

ལ། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་གོར་ནང་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རིམ་པོས་

རྒྱ་ནགོ་ནང་གོསལ་པོོ་ཤིེས་ན་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་

གོཏེན་འིབེབས་ཀྱིི་ཡོིགོ་ཆེ་བཟོས་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཉེིན་མ་ཁ་

ཤིས་སྡེོད་མཁན་ཡོིན་ཚེེ་ཡོིགོ་ཆེ་ངོ་མ་ཀློོགོ་ནས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཏེ༽ རབ་བྱུང་གོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་དང་། ཚེད་ལྡན་གྱི་ིསློབོ་

གོཉེརེ།

བར་ལམ་བོད་ནང་དགོོན་པོ་ཉེམས་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུས་མཚེོན་པོའིི་

ཆེསོ་སྒོ་ོཕྱོ་ེབའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་རྩི་བ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་

དགོོན་པོའིི་ནང་གྲྭ་རྒྱུན་ཞུགོས་སྟངས་ལ་ང་ཚེོས་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོ་ོབྱེེད་དགོོས་ལ། ཕེ་མ་ཚེོས་བསམ་བླ་ོཏེན་ཏེན་མ་བཏེང་བར་

ལམ་སེང་སོ་སོའི་ིཕྲུ་གུ་གྲྭ་པོ་བཟོ་བ་དང༌། དགོོན་པོའིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁན་ཚེོས་ཀྱིང་གྲྭ་པོ་མང་བ་བྱུང་ན་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོར་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་
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རདེ། སྔོནོ་མ་གྲྭ་པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ཡོདོ་པོའི་ིདགོནོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ད་ལྟ་ཐེགོོ་

མར་གྲྭ་པོ་བཅུ་ཉེ་ིཤུ་ལས་མདེ་ཀྱིང་ད་ེདགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོདགོསོ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེ།ེ གྲྭ་པོ་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོདོ་ལེགོས་ཤིངི༌། བསློབ་པོ་སློབོ་

གོཉེེར་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་པོའིི་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན། དེས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོར་ཕེན་གྱི་ིརདེ། 

གྲྭ་པོ་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་དང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེར་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་བརྒྱ་ཕྲགོ་དང་། སྟོང་ཕྲགོ ཁྲོི་ཕྲགོ་བྱུང་ན་ཡོང་དེས་

བསྟན་པོར་ཕེན་གོནོད་གོང་ཡོོད་བལྟས་ན་ཤིེས་ཀྱིི་རེད། ལུས་ལ་

གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་སྤྱོོད་ལམ་ཡོགོ་པོོ་མེད་པོ་དང༌། ཆེོས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་མི་ཤིེས་མཁན་དགོོན་པོའིི་ནང་བསྡེད་

ནས་འིགྱིེད་ལེན་ཐུབ་ཙམ་དེ་རིགོས་ཕེན་ཐེོགོས་རྩི་བ་ནས་མེད། 

རྒྱ་གོར་ནང་གོི་དགོོན་པོ་ཚེོར་ཡོང་གྲྭ་པོ་མང་ཉུང་གོི་གོནད་དོན་

མ་ཡོིན་པོར། ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་སྤུས་དགོ་པོོ་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་རྟེགོ་པོར་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་

ནང་དུའིང་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གྲྭ་པོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་གྲྭ་པོ་

བྱེས་པོར་ངོ་མཚེར་ཆེེ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད་པོའིི་ཐེོགོ དེས་ང་ཚེོའིི་
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མི་རིགོས་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་རྒྱ་མིས་

བོད་མིའིི་སྐྱེ་སྒོོ་བཀགོ་པོ་དང༌། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ནང་ནས་དེ་

ལྟར་བྱེེད་དུས་གྲེོང་གོསེབ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤིས་ནང་སྐྱེས་དམན་

མང་ཞིིང་སྐྱེས་པོ་ཉུང་བ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དཔོེར་ན། ཁམས་

ཁུལ་དགོོན་པོའིི་ནང་གྲྭ་པོ་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཆེགོས། རྒྱ་གོར་དུ་

སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་མཁན་གྲྭ་རྒྱུན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བར་བརྟེེན་གྲེོང་

གོསེབ་ཁ་ཤིས་ནང་སྐྱེས་དམན་མང་བ་ལྷགོ་ནས་སྐྱེས་པོ་མང་པོོ་

མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་ཆེགོས་ན་ས་གོནས་

དེ་དགོ་ལ་རིམ་པོས་རྒྱ་མི་སྡེོད་ས་བཟོས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུ་ཡོིན་

པོས་རྩི་བ་ནས་ཡོགོ་པོོ་མིན། ཁ་སང་ངོས་ནས་མའིེ་སོར་ལའིང་

བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། གྲྭ་པོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསྟན་པོར་ཕེན་གྱིི་

རེད། སྤུས་དགོ་པོོ་མེད་པོར་གྲྭ་པོའིི་གོཟུགོས་བརྙིན་ཙམ་བྱེེད་པོ་

ལས། ཁྱོིམ་གོཞིིས་འིཛིིན་ཏེེ་བུ་ཕྲུགོ་གོསོ་སྐྱོང་བྱེས་ན་ཕུགོས་རྒྱང་

རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་བོད་ཀྱིི་མི་རིགོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོར་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་ཡོོད། འིདིའིི་ཐེོགོ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེ་ནས་བར་ལམ་རྒྱ་གོར་ལ་ཚུར་ཡོོང་མཁན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 
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རྩི་བ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚུར་ཡོོང་མཁན་ཚེོར་ངོས་ནས་དགོའི་བསུ་

ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོོང་སྐབས་དམིགོས་ཡུལ་ངེས་ཅན་

ཞིིགོ་བཞིགོ་སྟེ་ཡོོང་དགོོས་པོ་ལས། དོན་མེད་ཁ་ཁྲོོགོ་སྟེ་ཡོོང་ན་

ཡོགོ་པོོ་མེད། ཡོང་ན་སོ་སོ་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཏེེ་དགོོན་པོར་ཕྱོིན་ནས་

དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བལྟ་དགོོས། དཔོེར་ན། ལོ་བཅུ་སྐོར་དཔོེ་

ཆེ་ཧུར་ཐེགོ་བལྟས་ཏེེ་དེ་ནས་བོད་ནང་ལོགོ་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་

རེད། ཡོང་ན་ལོ་ནའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལ་གོཞིིགོས་ཏེེ་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་ལོ་

བཅུ་གྲེངས་རིང་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་ཛི་

དྲེགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ང་ཚེོས་གོང་ཡོོང་ཐེབས་ཤིེས་

བྱེས་ཡོོད་པོ་དེར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས། 

གོང་ལྟར་ཚུར་ཡོོང་བའིི་དགོོས་དོན་སྙིིང་པོོ་གྲྭ་བཙུན་ཡོིན་ན་དཔོེ་

ཆེ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བལྟས། སྐྱ་བོ་ཡོིན་ན་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ནས་ཕྱོིན་ཆེད་འིགྲེོ་སྡེོད་གོང་བྱེས་ཀྱིང་སོ་སོའིི་ལགོ་པོར་གྲུབ་

འིབྲས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་

རེད། དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡོང་མེད་པོར་དོན་མེད་ཁ་ཁྲོོགོ་སྟེ་ཡོོང་

ན་ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། བྱེེད་སྟངས་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་

བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། མི་
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གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་སོ་སོའིི་ས་ཆེ་ཟིན་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་གོནད་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེ་དགོ་སེམས་ལ་བཅངས་དགོོས། 

རྒྱ་གོར་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་འིབོད་སྐུལ་མ་བྱེས་ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་

གྱིི་འིདུགོ མི་མང་པོོ་ཡོོང་དུས་འིདིར་ཡོང་དཀའི་ངལ་ཡོོད། ད་ལྟ་

ཕེན་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་ཧ་ལམ་དྲུགོ་སྟོང་མ་ཟིན་ཙམ་སློེབས་ཡོོད་པོ་དང༌། 

སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཕེལ་ཆེེར་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་སློེབས་

ཡོོད། དེ་དགོ་སློོབ་གྲྭའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་

བསྡེད་ཡོོད། གྲྭ་རྒྱུན་མང་ཆེེ་བ་དཔོེ་ཆེ་ཧུར་ཐེགོ་བལྟས་ཏེེ་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ཉུང་ཤིས་ཀྱིིས་སྒྲིིགོ་ལམ་ཡོགོ་པོོ་མི་ཁུར་ཞིིང༌། 

སྤྱོོད་ལམ་ཡོང་ཡོགོ་པོོ་མེད་པོ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ཏེེ་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་

མཁན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་སྐབས་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ང་ཚེོས་ཆེེ་སར་

བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ནས་གོསར་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་ཉེསི་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མའིི་ིཐེབས་ཤིསེ་དང་། ལས་འིབྲས་ཀྱི་ིབདནེ་

བདར།

ཁྱོེད་རང་ཚེོར་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོཡོོང་ས་

ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་ནས་ཡོོང་བ་རེད། སྡེོད་ས་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་

ལ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། རང་དབང་བྲལ་ནས་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་

གོ་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་སྐབས་ར་ེགུ་ཡོངས་སུ་

ཕྱོནི། སྐབས་ར་ེགུ་དོགོ་ཏུ་ཕྱོནི་ནས་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ར་ེཡོངོ་གོ་ི

ཡོོད་ཀྱིང༌། མཐེར་གོཏུགོས་ན་བོད་པོའིི་ལུས་སྲིོགོ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་

པོར་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོོད། མད་ོདོན་རྒྱ་མིའིི་རྣ་བར་མི་འིགྲེ་ོབ་

ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ལགོ་རྩིེད་གོང་ཡོང་རྩིེས་ཀྱིི་

ཡོོད། ང་ཚེ་ོའིདིར་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

སྡེདོ་ས་རང་དབང་གོ་ིལུང་པོ་ཡོནི་པོས། གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་

ཡོདོ་ལ། བསམ་བླརོ་ཡོང་རང་དབང་ཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརང་དབང་
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ལུང་པོར་སློབེས་པོ་ལ་དགོའི་བསུ་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། 

བར་དེར་ངོས་རང་བདུན་ཕྲགོ་གོསུམ་རིང་མཚེམས་ལ་བསྡེད་པོ་

ཡོིན། མཚེམས་ཡོགོ་པོོ་བྱུང༌། སྤྱོིར་ང་རང་ཚེོ་ནང་པོ་རེད། དེའིི་

ནང་ནས་ཐེེགོ་ཆེེན་པོ་ཡོིན་པོས་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་ལ་

སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས། སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་

ཡོང་ཚུད་ཡོོད་པོས་རྒྱ་མི་ཡོང་བདེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་བསམ་པོའིི་སྨོོན་ལམ་ཡོང་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་

ཅན་དུ་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་དེང་སང་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོོད་སྟབས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་མིས་ཐེབས་ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དཀོན་

མཆེོགོ་ལ་གོསོལ་བ་བཏེབ་ནས་བདེན་པོ་བདར་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རེད། ད་རེས་བདུན་ཕྲགོ་གོསུམ་རིང་ལ་ཐུན་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོའིི་

རིང་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་སྒུགོ་རྒྱུ་འིཁེལ་ཡོོད་ན་དགོོངས་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་

དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རིགོས་དེང་སང་ཕྲུ་གུའིི་

ཕེ་མ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་

སྟངས་འིོགོ་དུས་ཚེོད་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད་ཀྱིང༌། རང་དབང་ཡོོད་
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པོར་བརྟེེན་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ཐེབས་ཤིེས་བྱེེད་ཐུབ་ན་མི་ཚེེ་དོན་

དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོང་ཡོང་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིོགོ་ལ་དཀའི་ལས་ཆེེན་

པོོ་རྒྱགོ་དགོོས་ལ། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་དེ་སོ་སོའིི་

ལུང་པོ་དང༌། སོ་སོ་སྒོེར་གོང་ལའིང་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་པོ་ཧ་ཅང་

ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། མ་གོཞིི་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཆེར་

གོཞིི་ངེས་བརྟེན་མེད་པོར་མི་ལ་སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཏེོང་བའིི་བྱེེད་སྟངས་

འིདི་རིགོས་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལའིང་བྱུང་

ཡོོད། དཔོེར་ན། ཞིིང་ལས་ཏེ་ཀྲེ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་

ལྟ་བུའིི་སྨྱོོ་མཆེོངས་བརྒྱབ་སྟེ་མིའིི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ཕེངས་མེད་ཀྱིི་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་སྡུགོ་གྱིོང་ལས་སྤྱོི་སྒོེར་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ལྟ་

བཟོ་མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་བྱེས་ཡོོད། དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་ཚེོད་འིོགོ་

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དཀའི་ངལ་སྔོ་ཕྱོི་མང་པོོ་ཁྱོད་དུ་

བསད་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། དངོས་གོནས་བློ་ཕེམ་པོོ་རེད། 

ཁ༽ ཟུར་གོསལ་གྱི་ིརྣམ་པོ་དང་། ཉེམས་འིཇིགོ་གོ་ི

དཀའི་ཉེནེ།
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དངེ་སང་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སྲིདི་བྱུས་ཕྲན་

བུའི་ིགུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོནི། དཔོལ་འིབྱེརོ་ལྷུགོ་གོཏེངོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་འིགོོ་

ནས་སོ་སོས་ཐེབས་ཤིེས་བྱེེད་ས་ཡོོད་པོ། ཆེོས་དད་རང་མོས་

ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དགོོན་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཉེམས་གོསོ་བྱེེད་པོ། སྤྱོིར་

བཏེང་ཁ་འིདོན་དགོེ་སྦྱོོར་བྱེེད་པོ་དང༌། ཕྱོགོ་མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་

རྒྱུ་སགོོས་ལ་གོ་ོསྐབས་བཟང་དུ་ཕྱོནི་ཡོདོ། ཡོང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་

གོཅགིོ་ནས་བལྟས་ན་དཔོལ་འིབྱེརོ་ལྷུགོ་གོཏེངོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང༌། 

དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིསྒོ་ོཕྱོ་ེབ་ཡོནི་ཟརེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་རྒྱ་

ནགོ་ནང་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་བདོ་ནང་ལ་སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ལྷ་སས་མཚེོན་པོས་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་ནང་ཁང་པོ་རྒྱགོ་སྟངས་

སོགོས་ཧ་ལམ་རྒྱ་མིའིི་གྲེོང་ཁྱོེར་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་བོད་པོའིི་

རྣམ་པོ་ཡོལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། ཟ་ཁང་དང༌། ཚེོང་ཁང༌། འིཚེེམ་བུ་བ་

དང༌། ཤིིང་བཟོ་བ་སོགོས་ལགོ་ཤིེས་ཙགོ་ཙིགོ་བྱེེད་མཁན་རྒྱ་

མི་ཧ་ཅང་མང་པོོ་སློེབས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རིམ་པོས་ཉེིན་རེའིི་འིཚེོ་

ཐེབས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིན་ཡོང་

ཟ་སྟངས། སྡེོད་སྟངས། བྱེེད་སྟངས་རྒྱ་མིའིི་གོོམས་གོཤིིས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་བོད་མིར་འིཇགོས་ཏེེ་དངོས་གོནས་བོད་
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ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་

གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ཞིེས་པོ་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ལུང་གོིས་ཟིན་

པོ་དང༌། བོད་རྗེེ་ཆེོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གོསུམ་གྱིིས་བསྐྱངས་

པོའིི་ཡུལ། ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོ། མདོར་ན་བོན་

དང་བཅས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་དར་ཏེེ་ནང་བསམ་བློའིི་

ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་འིཛིམ་གླིིང་སུ་གོཅིགོ་ལའིང་སྨོོན་མི་དགོོས་

པོའིི་ཚེད་མཐེོན་པོོར་སོན་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

དེ་སྔོ་ང་ཚེོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོོད་དུས་དོ་སྣང་ཡོོང་གོི་མེད། 

ངོས་རང་ལ་ཡོང་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མེད། དུས་ཕྱོིས་ང་ཚེོ་འིཛིམ་བུ་

གླིིང་དང་འིབྲེལ་བ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན། དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་གོི་མི་

སྡེེའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྡུར་བའིི་ཚེེ། 

ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་

མིའིི་གོཤིིས་ཀ་ཡོང་ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

མ་གོཞིི་བོད་པོའིི་ནང་མི་སྡུགོ་པོ་དེ་འིདྲེ་སྔོར་ཡོང་བྱུང་ཡོོད། ད་

ལྟ་ཡོང་ཡོོང་ངེས་རེད། འིོན་ཀྱིང་ཆེ་སྙིོམས་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་

བཤིད་ན་བོད་མི་རིགོས་འིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད། 
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ང་ཚེོའིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་རྒྱ་གོར་དང༌། རྒྱ་མི་དང་བསྡུར་ན་ཡོང་མི་

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཐེགོ་ཆེོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

གོཏེིང་ཟབ་ཟུར་གོསལ་དུ་ཡོོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁའིི་དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་པོ་རེད།

གོ༽ ཉེམས་དམས་ཀྱི་ིདམར་ལུགོས་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ི

བདནེ་རྒྱབ།

དངེ་སང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་

པོ་ལྟར། འིདས་པོའིི་ལ་ོལྔ་དྲུགོ་གོི་ནང་དུ་ཧ་ལས་པོའིི་འིགྱུར་བ་

ཕྱོིན་ཡོོད། དཔོེར་ན། དེ་སྔོ་རྒྱ་མིས་རྟེགོ་པོར་བསྔོགོས་བརྗེོད་

བྱེེད་ཡུལ་ཨུ་རུ་སུ་དང༌། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགོས་དེ་འིཛིམ་བུ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་པོའི་ི

སྐབས་སུ་མིའིི་རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། 

བཙན་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེམཐེར་ཐུགོ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་གོནས་

མི་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརེད། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་དང༌། 

ཀ་ོརི་ཡོ་བྱེང་མ། ཝིི་ཏེི་ནམ། ཁྱུའུ་བྷ་ཙམ་ལས། དེ་མིན་འིཛིམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་དགོ་མེད་པོ་
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ཆེགོས་ཟནི་པོ་རདེ། 

ལྷགོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་མང་གོཙོ་དང༌། རང་དབང་གོི་

འིདོད་པོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་ནི་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༧༧-༡༩༧༩ ནས་

བཟུང་མཐེའི་མ་ ༡༩༨༩ ལོར་པོེ་ཅིང་གོནམ་བདེ་སྒོོ་མོ་ཆེེའིི་མདུན་

ལ་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་གོསལ་

པོོ་མཚེོན་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་དུའིང་བཙན་དབང་དང༌། 

མང་གོཙོ་གོཅིགོ་སྡུད་ཟེར་བ་དེ་རན་གྱིི་མེད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་

རེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་མིའིི་ཕྱོོགོས་ལ་མཚེོན་ན། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་མི་རབས་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་ཟེར་

བ་བཞིིན་ ༡༩༥༩ ལོའིི་རྗེེས་ལ་གོསར་སྐྱེས་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་འིགོོ་

འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་མི་རབས་གོསར་པོ་ཚེོས་སྙིིང་ཁོང་རུས་

པོའིི་གོཏེིང་ནས་རྒྱ་མིར་ངོ་ལོགོ་སྟེ་བོད་རང་དབང་བདེན་པོའིི་

འིཐེབ་རྩིོད་མུ་མཐུད་ནས་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་

རྒྱ་མི་རྟེགོ་པོར་མགོོ་ན་ནས་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད། 

སྤྱོིར་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་དང༌། སྒོོས་སུ་རྒྱ་ནགོ་རང་

གོི་ནང་ལ་མང་གོཙོའིི་རེ་འིདོད་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ། ལྷགོ་པོར་

བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་



233
དང༌། འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་བརྟེན་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་དང༌། ཤི་ཚེ་བྱེེད་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། རྒྱུ་རྐྱེེན་དེ་དགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་

པོའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་ལོ་ཁ་ཤིས་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་

རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། བོད་ནང་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་པོ་དང༌། 

འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་བྱེེའིི་གོནས་ཚུལ་ཚེང་མ་བློ་ལ་གོསལ་པོོ་རྟེོགོས་

པོ་བྱེས་ཏེེ། འིཕྲལ་སེལ་སོ་སོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་མགོོ་

འིཁོར་ནས་མ་བསྡེད་པོར། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚེང་མས་

སྔོར་བཞིིན་ལྷགོ་བསམ་སྙིིང་བཅངས་ཀྱིིས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོར་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས།

ང༽ མང་གོཙ་ོདབུ་འིཛུགོས་དང་། ལམ་བཟང་གོ་ིམཇུགོ་

སྐྱངོ་།

མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ན་ིཚེང་མས་ཤིསེ་གོསལ་ལྟར། 

བར་ལམ་ཡོགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཏེན་འིབབེས་ཡོངོས་གྲེགོས་བྱེས་

དནོ་བཞིནི། དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིརང་དབང་མང་གོཙ་ོགོཙང་
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མ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་དེ་སྔོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་རྩི་

བ་ནས་ཡོོང་གོི་མ་རེད། འིདི་ནི་ང་ཚེོས་མི་འིདོད་དབང་མེད་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་བ་མིན་པོར་སོ་སོའི་ིའིདོད་པོས་

དང་དུ་བླངས་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་བ་ཞིིགོ་རེད། དཔོེར་ན། 

སྤྱོ་ིལ་ོཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ནང་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོངོ་མ་

བཞུགོས་པོའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་ནང་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ི

གོནད་དནོ་གོཟགིོས་ཏེ་ེབསྒྱུར་བཅསོ་འིགོ་ོབཙུགོས་ཡོདོ། སློབོ་ཕྲུགོ་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་ནང་ལ་བཟ་ོལས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་

རྒྱུ། ཁྲོལ་དང༌། འུ་ལགོ་དེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་

རྒྱུའི་ིའིགོ་ོབཙུགོས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ལགོ་ལནེ་མཐེའི་འིཁྱོངོས་པོ་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་བ་རདེ། 

དེ་ནས་ངའིི་མི་ཐེོགོ་ལ་ཡོང་བོད་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་བཏེང༌། འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་ནས་ལེགོས་བཅོས་ལས་

ཁུངས་ཆེེད་མངགོས་བཙུགོས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ཡོོད། དེ་སྔོའིི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ནང་སྐྱོན་

ཆེ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་དགོ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་

རྒྱ་མིས་བཤིད་མི་དགོོས་པོར་ང་ཚེོ་བོད་པོ་རང་གོིས་མཐེོང་སྟེ་
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བསྒྱུར་བཅོས་དགོོས་པོར་ང་ཚེོས་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བར་

ལམ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་རྗེེས་བཙན་དབང་གོི་

ཐེོགོ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་པོའིི་ཁོངས་ནས་

དགོོས་ངེས་ཀྱིི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེས་པོ་རྣམས་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། 

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་འིདི་མང་གོཙོ་རང་དབང་

ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་

འིབེབས་བྱེས་ཟིན་པོ་ཡོིན། 

མ་འིོངས་པོར་བོད་རང་དབང་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་

རྗེེས་བོད་ནང་རང་དབང་མང་གོཙོའིི་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། 

ངོས་ནས་སྔོར་གྱིི་ལམ་བཞིིན་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲོིད་མི་བྱེེད་རྒྱུར་

སེམས་ཐེགོ་གོཙང་མ་བཅད་པོ་ཡོིན། འིདི་ནི་ངོས་རང་སེམས་

ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ཡོང་ན། བོད་བསྟན་སྲིིད་མི་མང་དང་བཅས་

པོའིི་དོན་དགོ་བློས་བཏེང་བ་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན། དཔོེར་ན། 

ངོས་རང་གོི་ཚེེ་རབས་མང་པོོའིི་ལས་དང༌། སྨོོན་ལམ་དེ་འིདྲེའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། དེར་བརྟེེན་མ་ཤིི་བར་དུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། ཕེན་པོ་གོང་ཡོོང་བྱེེད་
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རྒྱུ་སོ་སོའིི་ལས་ལ་བཀོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་ངོས་ནས་ནམ་ཡོང་

བརྗེེད་ཀྱིི་མ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་བོད་གོཞུང་གོི་འིགོོ་འིཁྲོིད་དེ་བསྡེད་

པོ་ལས། ཟུར་དུ་བསྡེད་ན་ཞིབས་འིདེགོས་ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་

ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མང་གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་མི་མང་

གོི་སེམས་འིཁུར་བླང་དགོོས། མི་མང་རང་གོི་འིོས་བསྡུའིི་ཐེོགོ་

ནས་བསྐོས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་འིགོན་ཁུར་བླངས་ན། མི་རེ་ངོ་རེའིི་

བསམ་བློའིི་ནང་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་གོཞུང་གོི་ལས་

དོན་ཐེོགོ་འིགོན་ཁུར་བླངས་རྒྱུའིི་སེམས་འིཁུར་ཤུགོས་ཆེེ་བའིི་

ཁྱོད་པོར་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོང་གོི་རེད། གོནད་དོན་དེ་དགོ་ལ་

གོཞིིགོས་ནས་ངོས་ཀྱིིས་གོཞུང་གོི་འིགོོ་འིཁྲོིད་བྱེས་ན་དགོེ་ལས་

སྐྱོན་ཆེེ་བ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ ཕྱོིན་ཆེད་བོད་རང་དབང་མང་གོཙོའིི་

གོཞུང་གོི་ལས་འིགོན་ངོས་ནས་འིཁྱོེར་གྱིི་མིན་ཟེར་བའིི་རྒྱུ་མཚེན་

དེ་རེད། འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་ངོས་རང་བློ་ཕེམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་

མིན་ནམ་སྙིམ་པོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང༌། དེ་འིདྲེའིི་བློ་གོཡོེང་བྱེེད་དགོོས་

དོན་རྩི་བ་ནས་མེད། གོང་ལྟར་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་རང་དབང་མང་
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གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་ཟིན་པོ་རེད། 

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ལས་ཁུངས་

ཁགོ་དང༌། ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་ནང་ལ་ཡོོད་མཁན་ཚེོ་རྒྱ་མིས་

བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བསྡེད། ཕེོགོས་རྒྱ་མིའིི་

ས་ནས་ལེན་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་ལུས་དེ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཤི་

རུས་ལས་བྱུང་བའིི་ལུས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་བསམ་བློ་ཡོང་དེ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཡོོད། མདོར་ན་རྒྱ་མིའིི་བདེ་སྲུང་

གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་གྱིི་མི་ཚེོའིི་བསམ་བློའིི་གོཏེིང་དེར་ང་བོད་

པོ་ཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅིང་། ཞིེད་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་

འིགོོ་ནས་རྒྱ་མིར་སྤྲོེལ་ལད་འིཁྲོབ་མཁན་རེ་ཟུང་ཡོོད་སྲིིད་པོ་རེད། 

དོན་སྙིིང་བོད་རིགོས་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་བོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་

རྒྱ་དང༌། ཞིེན་ཁོགོ་མེད་པོ་ཧ་ལམ་མི་སྲིིད་པོ་རེད། ཆེེས་རེ་ཟུང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་རིགོས་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་བློས་འིགོེལ་

ཐུབ་ཐེབས་མེད་པོའིི་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོས་ནས་གོོ་ཐེོས་

ལ་ཧུའུ་ཅིང་ཐེའི་ོཟེར་བ་དེས་ལྷ་སར་དུས་ཡུན་གོང་འིཚེམ་བསྡེད་

པོའིི་ལས་བསྡེོམས་ཡོིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་རིགོས་ཡོིན་ཕྱོིན་
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ཆེད་ལ་བློས་འིཁེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བྲིས་ཡོོད་པོ་གོོ་

རྒྱུ་འིདུགོ བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་ཚེོ་མིང་ཐེོབ་གོོ་ས་ཡོོད་པོ་དང༌། 

ནང་དོན་ལས་འིགོན་མེད་སར་འིཇོགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། རང་སྐྱོང་

ལྗོོངས་ཀྱིི་ལས་ཁུངས་གོནད་ཡོོད་ཚེང་མར་རྒྱ་རིགོས་སློེབས་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

ལ་ང་ཚེོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་དེ་རྒྱ་དང༌། བོད་གོཉེིས་དབར་མི་རིགོས་

ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་ལས། ལྟ་བའིི་འིགོལ་ཟླ་ཡོང་

མ་རེད། གོསར་བརྗེེ་ལ་དགོའི་མི་དགོའིི་འིགོལ་ཟླ་ཡོང་མ་རེད། 

སྔོོན་མ་བོད་རིགོས་ནང་སོ་སོའིི་ལྟ་བ་དམར་པོོ་དམར་རྐྱེང་ཡོིན་

པོ་ལ་མི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་སྐབས་སོ་སོ་བོད་མི་རིགོས་

ཡོིན་བསམ་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་

དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་ཡོོད། 

ཅ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ།

སྔོར་བདོ་རྗེ་ེཆེསོ་རྒྱལ་ཚེའོི་ིསྐབས་ནས་རྒྱ་དང་བདོ་དབར་འིཁྲུགོ་

པོ་མང་པོོ་བྱུང༌། རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་དབྱེེ་མཚེམས་གོསལ་པོོ་ཕྱོེ། 

མདོར་ན་རྡོོ་རིང་གོི་སྒོང་ལ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་
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ན་སྐྱིད་ཟེར་དགོོས་པོ་དེ་དུས་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེང་སང་ཡོང་

རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚེོར་དཀའི་

ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩི་བའིི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མི་ལའིང་དགོོས་པོ་

རེད། རྒྱ་མི་རིགོས་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་ོཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་ནང་མུ་གོེ་

མེད་པོ་དང༌། ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཡོོད་པོ། རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་

ལྡན་པོ། མི་རྣམས་བགོ་ཕེེབས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ང་

རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་

ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་རྫོགོོས་རྒྱ་མའིི་ིཁ་ེཕེན་གྱི་ིདནོ་དུ་བདེ་

སྤྱོདོ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བད་ེསྐྱདི་རྒྱ་མ་ིལ་དགོསོ་པོ་ལྟར། 

བད་ེསྐྱདི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ཡོང་དགོོས་པོ་རདེ། 

རྒྱ་མིས་བོད་པོར་རོགོས་ཕེན་བྱེེད་དགོོས་སར་ཚུར་རོགོས་རམ་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མིར་

རོགོས་རམ་བྱེེད་འིསོ་ཡོོད་ན། ང་ཚེོས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིིས་

དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་བཞིིན་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། དེ་འིདྲེ་གོང་ཡོང་མིན་པོར་

དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་མིར་དབང་ཆེ་ཏེིལ་འིབྲུ་ཙམ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་

རྒྱ་མིས་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་ཤིིང་ཆེ་བཅད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་དང་། 

ས་གོཏེེར་དབོར་ཆེོགོ་ཆེོགོ ཉེ་འིཛིིན་རྒྱུས་མཚེོན་པོས་བྱེ་རི་དྭགོས་
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ཚེང་མ་བསད་ཆེོགོ་ཆེོགོ ལུང་པོའིི་ཐེོན་སྐྱེད་ཚེང་མ་རྒྱ་མིས་ཟས་

ཆེོགོ་ཆེོགོ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚེོ་བོད་པོས་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་

ནང་ཕྱོིན་ནས་ཤིིང་ཆེ་དང༌། གོཏེེར་ཁ་བོད་ལ་དབོར་ན་རྒྱ་མིས་

གོང་འིདྲེ་ཟེར་གྱིི་རེད་དམ། གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པོ་རེད། རྒྱ་མིའིི་

ཁ་ནས་ང་ཚེོ་མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོིན། རྒྱ་རིགོས་ཆེེན་པོོའིི་རིང་

ལུགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་

ལགོ་ལེན་དོན་འིཁྱོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོར་བརྟེེན། ང་ཚེོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་

འིདི་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་མཚེམས་གོསལ་པོོ་

ཡོོད་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཅིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། 

མདོ་དོན་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་ལྟོ་ཕེོགོས་

རྒྱ་མིའིི་ས་ནས་ཟ་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། བསམ་བློ་བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་བསམ་བློ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཉེམས་མྱོོང་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་བསགོས་ཡོོད་པོ་དང༌། མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཡོང་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོོད་པོས། ཕྱོིན་ཆེད་ང་རང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་

མཉེམ་འིཛིོམས་མང་གོཙོའིི་དུས་ཚེོད་ཤིར་བའིི་སྐབས་ལ་མུ་

མཐུད་ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་དགོོས། ད་ལྟ་བར་དུས་ཚེོད་ཁགོ་པོོ་

ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ལ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ནས་མི་མང་གོི་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་
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པོ་དང༌། མི་མང་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོད་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་པོ་ཡོིན་

ན། མ་འིོངས་པོར་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིོས་བསྡུ་བྱེེད་སྐབས་

མི་མང་གོིས་འིོས་འིཕེེན་རྒྱུ་དང༌། མི་མང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་

རེད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིིང་ད་ལྟ་བོད་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་

ཁ་ཙམ་ཚེིགོ་ཙམ་གྱིིས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་དང་མཐུན་པོའིི་སྐད་ཆེ་

མ་བཤིད་རང་བཤིད་རེད། བསམ་བློའིི་གོཏེིང་དེར་བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ལ་རྒྱ་བཟུང་སྟེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་ནས་ཚེང་མས་སོ་སོའིི་

མི་རིགོས་སྤྱོི་དོན་ཐེོགོ་སེམས་འིཁུར་ལེན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོར་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་གོཏེན་

འིབེབས་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཡོོད་པོ་ལྟར། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་དོ་སྣང་

བྱེས་ཏེེ་གོནད་དོན་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ནང་ལ་བཤིད་རྒྱུ་

ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

ཆེ༽ སྤྱོོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ིདང་། ལས་སློོབ་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ།

བོད་ནང་མ་འིངོས་པོར་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། རང་

མི་རང་ལས་བྱེས་ནས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་འིགོན་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་
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འིཁུར་དགོོས་པོར་བརྟེེན་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དང་ཞིེན་བྱེེད་

དགོོས། ལྷ་སས་མཚེོན་པོས་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་བ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་

དངེ་སང་གོཞིནོ་ནུ་ཕེ་ོམ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་བསམ་བླའོི་ིཡོདི་ཐེང་ཆེད་པོ་

ལྟ་བུས་ཆེང་རགོ་འིཐུང༌། ཤི་ོསྦིགོ་དང༌། མཚེན་ཚེོགོས་ཞིབས་

བྲ་ོསགོོས་ལ་གོཡོངེས་ཏེ་ེམ་ིཚེ་ེབགོ་མདེ་ཆུད་ཟསོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་བླ་ོཕེམ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་རྒྱུ་

མདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་ལས་ཁུངས་འིདྲེ་

མནི་གྱི་ིནང་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིལས་རགིོས་

གོང་ཡོནི་པོ་ད་ེལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་རྟེགོ་པོར་བདོ་པོས་

འིཇནོ་གྱི་ིམ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་མ་ིར་ེང་ོ

རའེིི་བསམ་བློའི་ིཐེགོོ་ནས་བསྡུར་དགོོས་བྱུང་ན་བདོ་པོའི་ིཀློད་པོ་

རྒྱ་མ་ིལས་ལྷགོ་པོ་ལས་སྐྱ་ོབ་མདེ། 

རྒྱ་མིས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་

དང༌། སྒྱིིད་ལུགོ་ཏུ་སྡེོད་པོའིི་སྐྱོན་ཡོོད་པོས་ལྷོད་ཡོངས་དང་སྒྱིིད་

ལུགོ་བྱེེད་མི་རུང༌། དེང་སང་བོད་མི་རིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་དུས་

ཚེོད་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོས་ཚེང་མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་གྱིིས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་
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ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་ནས་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་དགོོས། ཚེང་མ་འིཆེམ་

པོོ་དང༌། མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་འིཐེེན་འིཁྱོེར་

དང༌། ལུང་ཚེན་གྱིི་འིཐེེན་ཁྱོེར་མ་བྱེེད། མདོ་སྟོད་སྨོད་ས་ཁུལ་

འིགོའི་ཤིས་ལ་རྩྭ་ཆུའིི་དོན་དུ་ནགོ་ཚེགོས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་འིདི་

རིགོས་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་དང་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། དེང་སང་འིཛིམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་བའིི་

དུས་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུགོ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའིི་བྱེ་རིགོས་དྭགོས་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། མུ་གོེ་དང༌། སྲིོགོ་འིཚེོའིི་

དགོོས་པོ་མེད་བཞིིན་དུ་བོད་པོས་བྱེ་རི་དྭགོས་གོསོད་པོ་འིདི་

དགོ་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། ཉེེ་ཆེར་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་མི་

ཞིིགོ་གོིས་པོར་དེ་འིདྲེ་བསྟན་བྱུང༌། རྒྱ་མིའིི་ཟ་ཁང་ནང་རྒྱ་མཚེོའིི་

ནང་གོི་ཉེ་འིདྲེ་མིན་དང་། སྦྲུལ་འིདྲེ་མིན། སྡེིགོ་སྲིིན་དང༌། སྦིལ་

པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ལྟོ་ཟས་ཚེོང་གོི་འིདུགོ བོད་པོ་ཚེོས་དེ་ཚེོར་དོ་སྣང་

དང་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲེགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། སྔོར་ཆེོས་

རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད་
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གོསུངས་པོ་དེ་ཤི་ཚེ་ལྡན་ལ་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་སྐད་ཆེ་རེད། རྒྱ་མི་

འིབུ་སྲིིན་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོིན་པོས་ས་དམའི་ས་དང༌། རྒྱ་མཚེོའིི་

འིཁྲོིས་འིབུ་མང་པོོ་ཡོོད་སར་བསྡེད་ན་ལེགོས། བོད་ལུང་པོར་

འིབུ་དཀོན་པོོ་ཡོིན། བོད་པོས་ཤི་ཟ་བ་འིདི་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། 

ཡོ་ང་པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང་བྱེ་ཐེབས་བྲལ་བ་རེད། གོཡོགོ་ཤི་ལྟ་བུ་

ཡོིན་ན་སེམས་ཅན་གོཅིགོ་གོི་ཤི་ལ་མི་མང་པོོས་ལོངས་སྤྱོོད་རྒྱུ་

ཡོོད་སྟབས། དཀར་ཡོོལ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་འིབུ་སྲིིན་མང་

པོོའིི་སྲིོགོ་ཕྱོིན་པོ་ལས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་གོི་རེད། བོད་པོས་འིབུ་སྲིིན་

ཟ་རྒྱུའིི་གོོམས་གོཤིིས་མ་འིཇགོས་ན་ལེགོས། 

ང་རང་ཚེོའིི་ཕེ་མེས་ཚེོའིི་དུས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཟ་སྟངས་དང༌། འིགྲེོ་

སྟངས་དེ་དགོ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚེོ་ཆེོས་པོའིི་ངོས་

ནས་བཤིད་ན་འིབུ་མང་པོོའིི་སྲིོགོ་བཅད་ན་སྡེིགོ་པོ་ལྗོིད་རོགོས་

རེད། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཟེར་བ་འིདི་ཡོིགོ་ཐེོགོ་འིབྲི་

རྒྱུ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང་། འིགྲེོ་སྟངས། 

སྡེོད་སྟངས་ཚེང་མར་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། སྐད་ཆེ་ཞིིགོ་བཤིད་ནའིང་

ངགོ་འིཇམ་པོོ་དང༌། དྲེང་པོོ། གུས་ཞིབས་ལྡན་པོ། ཚེིགོ་རྩུབ་པོོ་

དང༌། མ་རབས་དེ་འིདྲེ་མེད་པོར་སྤྱོོད་ལམ་ཡོང་ཡོ་རབས་བགོ་



245
ཡོོད་ལྡན་པོ། ངང་རྒྱུད་རིང་པོོ། གུས་བརྩིིའིི་རྣམ་འིགྱུར་ལྡན་པོ། 

བསམ་བློའིི་འིཁྱོེར་སོ་ཡོང་ཧམ་པོ་དང་། དམར་ཤིེད་དེ་འིདྲེ་མི་

བྱེེད་མཁན་དེ་རིགོས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་རྣམ་གྲེངས་རེད། མི་

རིགོས་རང་ཉེིད་ལ་ཡོོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་དེ་དགོ་ལ་

དོ་སྣང་དང༌། གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚེོས་ཁ་གོཏེད་རྒྱ་མིར་

གོཅོགོ་དགོོས་པོས། སོ་སོའིི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་རྒྱ་མི་ནང་

བཞིིན་ཆེགོས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། 

ཇ༽ བཙན་བྱེལོ་བའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིདགོ་ེམཚེན།

ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོར་ཆེ་མཚེནོ་ན། རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་བདོ་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁགོ་ལ་བོད་པོ་

ཁྲོི་གོསུམ་ཡོས་མས་ཤིིགོ་ཡོོད། བོད་པོ་སྤྲོང་པོོ་བྱེས་ནས་སློོང་

མཁན་གོཅིགོ་ཀྱིང་མེད། འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་

ཚེརོ་མཐེངོ་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། ང་ཚེསོ་རྒྱ་གོར་ནང་གོཞིསི་ཆེགོས་

ཁགོ་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ དགོནོ་པོ་ཁགོ་གོ་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་རྒྱུ་

དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་
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གོོང་འིཕེལེ་ཡོངོ་བའི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡོདོ། ཕྱོ་ིལ་ོཆེིགོ་

སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་ནང་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་མང་

གོཙའོི་ིརྩི་ཁྲོམིས་ཀྱི་ིཟནི་བྲསི་བཟསོ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་མ་ིམང་

གོི་སྤྱོི་འིཐུས་འིདེམས་བསྐོ་སོགོས་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད། གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་

སྟངས་ལ་སྒྱུར་བཅསོ་མང་པོ་ོབཏེང༌། ཉེམས་མྱོངོ་གོསོགོ་བཞིནི་

བྱེས་ཏེ་ེཡོར་རྒྱས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོནི་ཡོདོ། 

བར་སྐབས་མང་གོཙོའིི་རྩི་ཁྲོིམས་དང༌བཅའི་ཁྲོིམས་བཟོས་ཤིིང་

། དེ་དགོ་གོཞིི་རྩིར་བཟུང་སྟེ་མང་གོཙོའིི་ངོ་བོ་གོསལ་པོོར་མཚེོན་

པོའིི་བོད་མིའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་བཙུགོས་

ཡོོད། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་ང་ཚེོས་ཆེོས་དང༌རིགོ་

གོཞུང༌། སློོབ་སྦྱོོང་དང་འིཕྲོད་བསྟེན། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོང་སར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

བོད་དོན་བདེན་པོ་དགོ་སྐྱེལ་གྱིི་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུའིི་ལས་དོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་དགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཐེོན་ཡོོད། དཔོེར་ན། འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་བཙན་བྱེོལ་བ་

ས་ཡོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདི་
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དགོ་གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤིོས་དང༌། ཚེགོས་ཚུད་ཤིོས་རེད་ཅེས་བློ་གོཟུ་

བོར་གོནས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོར་རོགོས་

རམ་གོང་བྱེས་པོ་རྣམས་དམིགོས་ཡུལ་ཐེོགོ་ཤི་ཁུ་ཤི་ཐེིམ་བཏེང་

སྟེ་གྲུབ་འིབྲས་མཐེོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་འིདུགོ་ཅེས་མང་པོོས་བསྔོགོས་

བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་མི་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་མ་ཤིེས་པོར། རང་ཉེིད་ཐེད་ཀར་

འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ས་དེ་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་བྱུང་མ་བྱུང་གོི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་བོད་གོཞུང་ལ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་གོཅིགོ་པུ་རེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ་པོ་དེ་

ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ངའིི་ལས་དང་སྨོོན་ལམ་

གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཡོིད་ཆེེས་དང༌། དགོའི་མོས་

བྱེེད་པོ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་གོི་ཆེ་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་ཤིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

ང་ཚེོས་ལས་ཀ་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བྱེེད་པོ་ལས། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྒོེར་གྱིི་དོན་དགོ་མིན། སྤྱོི་དོན་ལ་བོད་

མི་ཚེང་མས་བསམ་པོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། 
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ང་ཚེོར་བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་ལས་ཁུངས་རིམ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

འིདི་དགོ་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེེན་གྱིིས་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ད་ཕེན་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་དང༌། བྱེས་རྗེེ་ཐེོན་པོ་ལས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མི་

གོཅིགོ་ལགོ་གོཅིགོ་གོིས་ལས་ཀ་འིདི་ཙམ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 

རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

འིདོད་ཡོོད། བོད་གོཞུང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་འིདོད་མེད་ཅེས་དབྱེེ་བ་

གོསལ་པོོ་ཕྱོེ་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལ་གོནད་འིགོགོ་བརྩིི་གོི་འིདུགོ 

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲོིད་

པོའིི་འིོགོ་རྒྱ་གོར་ནང་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་

ཡོོད་པོ་འིདིས་ལས་དོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་

རེད། འིདི་དགོོས་མཁོ་ཡོོད་པོ་དང༌། འིདིས་ནུས་པོ་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་རྒྱ་མིས་བོད་གོཞུང་རྩི་མེད་བཏེང་བ་ཡོིན་

ཞིེས་བཤིད་ཀྱིང༌། བོད་གོཞུང་སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་

ཡོོད་ལ། བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་༸གོོང་ས་

ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་སྐབས་སུ་བཙུགོས་པོ་ལས། རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོ་

མིན་སྟབས་དེ་བསྡུ་བའིི་དབང་ཆེ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་མེད། ༸རྒྱལ་
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བ་ལྔ་པོས་བཙུགོས་པོའིི་གོཞུང་ང་ཚེོས་མུ་མཐུད་འིཛིིན་སྐྱོང་བྱེས་

ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་རྒྱ་མིས་མེད་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཐེབས་མེད། དེ་འིདྲེའིི་

གོཞུང་འིདིར་རྒྱ་མིའིི་བལྟ་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་བཞིིན་དུ་བོད་མི་

ཚེོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལས། བོད་གོཞུང་ལ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ་

ཅེས་ཟེར་གྱིིན་བསྡེད་ན་སོ་སོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་སོ་སོས་ཞུས་པོ་

རེད། སོ་སོའིི་རྐང་པོར་སོ་སོས་རྡོོ་གོཞུས་པོ་དང་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན་

པོ་ལས། ཡོགོ་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། འིདི་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་ལ་

ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཡོང་མི་ཁས་ཤིས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་གོསོན་པོའིི་རིང་

འིདིར་དོན་དགོ་བྱུང་ན་བྱུང་བ་ལས། དེ་ནས་རེ་བ་མེད་བསམ་གྱིི་

ཡོོད། ངོས་རང་ཡོོད་མེད་ལ་ཕྲན་བུའིི་ཁྱོད་པོར་ཡོོད་སྲིིད་ཀྱིང༌། 

རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོང་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ང་ཚེོས་མི་

རིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྔོར་བོད་རྗེེ་

ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱིི་འིགོོ་འིཁྲོིད་

དཔོོན་པོོ་མང་པོོ་བརྗེེས་པོ་རེད། དཔོེར་ན། གླིང་དར་མའིི་རྗེེས་

སུ་བོད་སིལ་བུར་ཕྱོིན་ཏེེ་མང་བཀུར་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བོད་ཡོོངས་

རྫོོགོས་སྐྱོང་བ་མ་བྱུང་ནའིང༌། བོད་མི་རིགོས་མུ་མཐུད་བསྡེད་པོ་
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རེད། དེ་རྗེེས་འིགྲེོན་མགོོན་ཆེོས་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོ་དང༌། ཕེགོ་གྲུ་

སོགོས་བླ་དཔོོན་དང་མི་དཔོོན་རྙིིང་པོ་ཚེོ་བརྗེེས་ཀྱིིན་བརྗེེས་ཀྱིིན་

གོསར་པོ་མང་པོོ་རིམ་པོས་ཡོོང་གོིན་ཡོོང་གོིན་བྱེས་ཡོོད་འིདུགོ 

རྩི་བའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་

ཐེོང་ཐེང་གོི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་པོ་དང༌། འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་མཁན་དེ་ཡོང་

བོད་མི་རིགོས་ཐུན་མོང་གོིས་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

པོ་ངོས་འིཛིིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉེ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་དནོ་གོཉེརེ་དང་། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ིཀུན་

སྤྱོདོ།

འིདརི་རྒྱ་གོར་ལ་སྡེདོ་མཁན་གྲྭ་སར་འིགྲེ་ོམཁན་རྣམས་ཚུར་ཡོངོ་

བའིི་དགོོས་དོན་དཔོེ་ཆེ་ལྟ་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡོོང་བ་ཡོིན་སྟབས་

དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་པོ་ོལྟསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། སྒྲིགིོ་ཁྲོམིས་

ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱོརེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་རྣམས་

ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིསྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། 

ཁ་གོཡོངེ་མགིོ་གོཡོངེ་མ་བྱེདེ། གྱིནོ་ཆེས་འིདྲེ་མནི་གྱིནོ་ནས་ཀྲགོོ་

ཀྲོགོ་མི་བྱེེད་པོར་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས། བར་ལམ་བོད་ནས་
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ཚུར་ཡོངོ་མཁན་མང་ཆེ་ེབའི་ིནང་དུ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁན་དང༌། 

བཙོན་ཁང་ནང་ལ་སྡུགོ་སྦྱོོང་མྱོོང་མཁན། རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་པོ་

འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོོང་མཁན་ཚེོར་ཡོང་རྒྱ་མིས་མཐེོང་སྣང་ལ་མི་འིགྲེ་ོ

བའི་ིདཀའི་ངལ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ནས་

ཡོོང་བ་ཡོགོ་པོོ་རེད། མདོ་དོན་བོད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་དེ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཡོིན་པོ་དང༌། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོདེའིི་ཚེབ་

ལྟ་བུ་ཡོིན་པོས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་

བདོ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེོར་བ་མ་ི

གྲེངས་ཉེསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ཁ་བ་གོངས་ཅན་གྱི་ིཡུལ་ནས་ཡོངོ་བའི་ིམ་ིརདེ། 

ང་ཚེ་ོའིདིར་བཙན་བྱེོལ་ལ་སློེབས་ནས་ཧ་ལམ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་

ཙམ་ཕྱོནི་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་ཁྱོདེ་རང་ཚེརོ་འིཚེམས་འིདྲེ་ི

དང༌། དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིཡོདོ། དགོའི་བསུ་ཞུ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོནི་

ཟརེ་ན་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཤིགིོ་རདེ། ངསོ་

ནས་རྣམ་ཀུན་ང་ཚེོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་

གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཡོིན་ཞིེས་རྟེགོ་པོར་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད། དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ཟེར་དགོོས་པོ་དེ་ཡོང་ཁ་འིཕེངས་ལགོ་

འིཕྱོིས་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐད་ཆེ་མིན། ང་ཚེ་ོམང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོི་

ཡོོད་སྟབས་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་རྣམས་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོཆེགོས་

ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་བོད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་དང༌། ལུང་པོའིི་འིགྲེོ་
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སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་མིན་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེགོ་

གོཅོད་བྱེ་རྒྱུ་རདེ། 

ང་ཚེོས་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་དང་

བོད་ཐེ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་པོ་སྨོོས་མ་དགོོས་ཀྱིང༌། རྒྱ་མིས་བཅིངས་

བཀྲོལ་ཟེར་བའིི་མིང་དེའིི་འིོགོ་ནས་བོད་ལ་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་

ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཕྱོིན་པོའིི་རིང་ལ་

དོན་དམ་པོའིི་བོད་མི་མང་ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་མིང་དོན་མཚུངས་

པོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་སྤྲོད་ཡོོད་ན། དུས་ད་ཚེོད་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་

པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོའིི་བསམ་བློའིི་འིཁྱོེར་སོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་

སྟོན་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ཚེོས་རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསར་

པོ་འིདིའིི་འིོགོ་ལ་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེས་ཏེེ་ད་ཆེ་ཡོགོ་ཐེགོ་ཆེོད་འིདུགོ་

བསམ་པོ་ཞིིགོ་དངོས་གོནས་ཡོོད་ན། ང་ཚེོ་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་

མཁན་བོད་པོ་ཉུང་ཤིས་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་སྐད་

ལོགོ་བརྒྱབ་ནས་ནུས་པོ་ཐེོན་གྱིི་མ་རེད་ལ། དེ་བདེན་པོ་ཡོང་

མ་རེད། 

ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་
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མི་མང་རྒན་གོཞིོན་ཁྱོད་མེད། མདོར་ན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཐེེ་བས་བོད་མི་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་ལྔ་རྒྱ་

མིའིི་འིོགོ་ལ་སྣ་ཁུགོ་འིཚེིགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་

རང་དབང་འིཕྲོགོ་པོ་དེར་སྙིིང་ཁོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་ནད་མ་

ཐེེགོ་པོར་བསྡེད་ཡོོད། ད་ལྟའིི་དུས་སྐབས་འིདིར་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་འིདི་ལྟ་བུ་བཟུང་ནས་

བསྡེད་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་

ཚེོས་རང་དབང་གོི་དོན་དུ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་

པོ་དང༌། ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་ལས་འིགུལ་རིགོས་

ལ་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་མེད་ལ་རགོ་ལུས་ཀྱིི་ཡོོད། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན། ཐེོགོ་མར་མའིོ་

ཙེ་ཏུང་གོིས་གོསར་བརྗེེ་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ་གོོ་མི་ཏེང་སྲིིད་གོཞུང་

ལ་དམགོ་མི་འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོི་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

གོཞིན་གྱིིས་རོགོས་རམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱན་ནགོ་ནང་གོི་རྒྱ་

ཆེེའིི་ཞིིང་པོ་མང་ཚེོགོས་དང༌། བཟོ་པོ་ཁགོ གྲེོང་ཁྱོེར་ནང་གོི་

གོཞིོན་སྐྱེས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་མཁན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བཅས་ནས་
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མའིོ་ཙེ་ཏུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེས་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནགོ་ནང་

གྲེལ་རིམ་གྱིི་བཤུ་གོཞིོགོ་དང༌། གོཉེའི་གོནོན་གོཏེོང་མཁན་ཡོོད། 

རྒྱུ་མཚེན་མང་པོོ་བཤིད་མ་དགོོས་པོར་རྒྱ་མོ་རྐང་རིལ་བཟོ་བ་

དང༌། སྐྱེས་པོ་ཕེོ་ཆེེན་བཟོ་བ་སོགོས་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་

པོའིི་ནང་ཧ་ལས་པོའིི་གོདུབ་རྩུབ་ཀྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་

པོར་ཆེེས་མུན་ནགོ་དང་ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་

ནང་མིའིི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ལགོ་རྩིེད་བྱེེད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ལོ་རྒྱུས་གོཏེན་

ནས་མེད། གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེའིི་འིོགོ་ནས་

གོསར་བརྗེེར་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་པོ་རེད། 

ཁ༽ དམར་ལུགོས་ཀྱི་ིབཙན་དབང་དང་། ཕེམ་ཉེསེ་ཀྱི་ི

བྱུང་རབས།

ངས་རྣམ་ཀུན་རྟེགོ་པོར་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ལ་

ལགེོས་ཆེ་ཡོདོ་ལ། ཁངོ་ཚེའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་ཆེའེི་ིབཟ་ོ

ཞིངི་མ་ིམང་གོ་ིཁ་ེཕེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚེོགོས་ཀྱིསི་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་རྣམས་མངའི་བདགོ་དང༌། མ་རྩི་

ཅན། དབང་འིཛིནི་པོ་མ་ིཉུང་ཤིས་ཀྱིསི་ལངོས་སུ་སྤྱོད་ན་དྲེང་པོ་ོམ་
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རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྒྱུ་མཚེན་བགྲེང་ཡུལ་དང་། ཁྲོམིས་གོཏུགོས་བྱེདེ་

ཡུལ་མདེ་སྟབས་གོསར་བརྗེའེི་ིཐེགོོ་ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་མ་བཏེང་

ཐེབས་མདེ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེདགོ་གོ་ིདུས་སྐབས་ཡོལོ་ཚེར་བ་རདེ། 

འི་ོན་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། 

གོསར་བརྗེེ་བྱེེད་མཁན་ཚེོའིི་ལགོ་པོར་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་བྱུང་རྗེེས་

ཁ་ནས་ང་ཚེོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་བཟོ་ཞིིང་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

ཡོིན་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་སྐབས་གྲེལ་

རིམ་འིཐེབ་རྩིོད་ཐེོགོ་འིཁོན་འིཛིིན་གྱིི་བསམ་སྦྱོོར་ཤུགོས་དྲེགོ་པོོ་

དང་དུ་བླངས་ཤིིང་། མི་ཚེང་མར་སྡུགོ་སྦྱོོང་དང༌། གོནོན་བཙིར་

བཙན་དབང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བས། མདོར་ན་ཁྱོིམ་ཚེང་མི་རེ་ངོ་

རེའིི་ནང་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་གོིས་དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

དཀའི་ངལ་སྡུགོ་སྒོོམ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཤིིགོ་

ཆེགོས་ཡོོད། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་པོ་རྣམས་བྱེམས་བརྩིེས་ཕེོངས་

ཤིིང་། འིཚེེ་བ་དང་འིཁོན་འིཛིིན་དང་དུ་ལེན་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་

སྟབས་ཨུ་རུ་སུས་མཚེོན་པོའིི་དམར་པོོའིི་ལུང་པོ་ཚེང་མ་ཕེམ་

ཉེེས་སུ་ཕྱོིན་པོ་རེད།

མདོ་དོན་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་ནང་དུ་དམར་པོོའིི་འིགོོ་ཁྲོིད་ཚེོས་ཁ་ནས་
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བཤིད་པོ་ནང་བཞིིན་ལགོ་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་སྟབས། དེང་སང་རྒྱ་

ནགོ་ནང་ཏེང་གོི་འིགོོ་ཁྲོིད་མི་དགོོས་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་ལྷགོས་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་དཔོོན་པོོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཟེར་བ་དེ་བགོད་མོ་ཤིོར་རྒྱུ་རེད། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། རྒྱ་

མིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་ལ། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

དང༌། བོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས། བོད་པོའིི་བསམ་བློ་བཅས་གོང་ཡོང་མི་

ཤིེས་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོར་ལམ་སྟོན་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་

རེད། ང་ཚེོ་བོད་པོར་མཚེོན་ན། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ཆེ་ནས་སྐྱོ་

པོོ་རེད། སྤྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚེོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་དང་བྲལ་ཞིིང་། 

གོཞིན་ཡུལ་རྒྱུས་མེད་ཅིགོ་ཏུ་སློེབས། བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་ཐེོགོས། 

ཤིེས་ཡོོན་དང༌། ཉེམས་མྱོོང༌། རྒྱུ་དངོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་གོང་ཡོང་མེད་

པོར་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའིི་རིང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སར་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེས། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་སར་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ། དེང་

སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་

ནང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚེགོས་ཚུད་ཤིོས་དང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་

ཆེ་ནས་གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤིོས་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། 

བོད་པོར་སོ་སོའིི་ལས་དོན་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་ན་རྒྱ་མི་ལས་
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འིཇོན་པོ་མེད་ན་ཡོང༌། སྐྱོ་བ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། དངོས་གོནས་ཞིི་

བདེའིི་ཚེོར་སྣང་ཡོོད་པོ། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཤིིགོ་

བོད་པོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དེ་རྒྱ་མིས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་སོ་སོ་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་སྤྱོི་ཚེོགོས་རིང་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་

ནགོ་ལུང་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། མིའིི་བསམ་བློ། མིའིི་སྤྱོོད་པོ་ཚེང་

མ་ཁོང་ཚེོས་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་

ཤིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར། ཁོང་ཚེོར་ཆེ་རྒྱུས་མེད་པོའིི་

ས་ཆེ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁོང་ཚེོས་བདེ་སྐྱིད་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རེད། 

གོ༽ བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིབྱེ་གོཞིགོ་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ི

ཕེན་ནུས།

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོཡོནི། གོཞིསི་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་

པོ་ཚེ་ོདང༌། ང་ཚེ་ོབྱེེས་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚེང་མ་རྩིམ་པོ་ཟ་

མཁན་གོཅིགོ་གྱུར་རེད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་བཤིད་ན། འིཕེགོས་
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པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིབདོ་མ་ིགོཅགིོ་

གྱུར་རེད། རང་གོི་ངང་གོི་སྙིིང་རྗེེའིི་བླ་ོཡོོད་པོ། ཡོ་རབས་བཟང་

པོའོི་ིགོམོས་གོཤིསི་ཡོདོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་རདེ། སྡེདོ་ས་ཨ་མ་ིར་ིཀ་

དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིལུང་པོའི་ིནང་བསྡེད་

ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེོའིི་ལུས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་ོའིདི་སྔོར་གྱིི་མིའུ་གོདུང་དྲུགོ་

ཅེས་པོའིི་ཤི་ཁྲོགོ་རུས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའིི་བོད་མི་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡོིན། འིདོད་རུང་མ་འིདོད་རུང་འིདི་བརྗེེས་པོོ་རྒྱགོ་ཐེབས་མེད། 

དོན་སྙིིང་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་སྤྱོི་བ་ོགོནམ་བསྟན་ཚེང་མས་བོད་

སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིསམེས་འིཁུར་བླངས་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐེའི་མ་གོསལ་

བར་དུ་འིབད་བརྩིནོ་རྒྱུན་བསྲིངིས་ནས་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེང་སང་རྒྱུ་མཚེན་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ། མི་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་

གོསར་འིབྱེོར་བ་ཞིེས་དབྱེེ་འིབྱེེད་དང༌། མཐེོང་ཆུང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་

སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོོད་འིདུགོ་ཀྱིང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་དེ་འིདྲེ་

བྱེེད་མཁན་མེད། ཆེེས་རེ་ཟུང་གོིས་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་མ་

འིགྲེིགོས་པོ་ཡོོང་སྲིིད། ཡོང་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་ནང་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་གོཅིགོ་པུ་ལས། གོཞིན་དགོ་ལ་ལྟ་ཁུངས་གོང་ཡོང་

མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། བོད་མི་བཙན་
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བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་དཔོེར་ན། ཤིེས་ཡོོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་

ལས་ཀ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེས་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བོད་པོའིི་

སློོབ་གྲྭ་ཟུར་གོསལ་གྱིི་བཙུགོས་པོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་ཤིིགོ་ཡོོད། 

དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཁྲོི་གོཉེིས་གོསུམ་ཞིིགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་

ཡོོན་དང༌། བོད་ཡོིགོ་སྦྱོོང་གོི་ཡོོད། ཤིེས་ཚེད་ཡོགོ་ཉེེས་ལ་མ་

ལྟོས་པོར་ད་ལྟ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཕེལ་ཆེེ་བ་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མྱོོང་བ་

དང༌། བོད་ཡོིགོ་འིབྲི་ཀློོགོ་ཤིེས་མཁན། དབྱེིན་ཇི་དང༌། ཧིན་དི་

ཡོང་གོང་འིཚེམ་ཤིེས་མཁན་ཤི་སྟགོ་ཆེགོས་ཡོོད། 

ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་དགོོན་པོ་ཧ་ལམ་ཉེིས་

བརྒྱ་སྐོར་ཡོོད་པོའིི་ནང༌། གྲྭ་པོ་ཁྲོི་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིིས་སོ་སོ་སོ་

སོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་དབང་ལུང༌མན་ངགོ་སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་

ཆེ་ནས་ཁྱོིམ་མཚེེས་རྒྱ་གོར་གྱིི་གྲེོང་གོསེབ་སྐྱོ་པོོ་ཚེོའིི་དཀྱིིལ་ལ་

བོད་པོའིི་གྲེོང་སྡེེ་གོསར་པོ་སྣུམ་ཐེིང་ཐེིང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་འིདྲེ་

ཡོོང་བ་ནི་ང་ཚེོར་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་ལས་བྱེེད་དང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་

པོའིི་དབང་གོིས་བྱུང་བ་ལས། ངོས་རང་མི་གོཅིགོ་གོིས་སྒྲུབ་ཐུབ་
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ཐེབས་མེད། གོནད་དོན་དེ་དགོ་ཁྱོེད་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

དཔོེར་ན། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་སྐབས་བལ་ཡུལ་དུ་

འིབྱེོར་བ་ནས་བཟུང་དྷ་རམ་ས་ལར་མ་འིབྱེོར་བར་དུ་རོགོས་རམ་

བྱེ་རྒྱུ་དང༌། འིདིར་སློེབས་ནས་ཀྱིང་རྒན་པོ་ཚེོར་གོཉེེན་འིཕྲད་

གོནས་སྐོར་གྱིི་ལམ་སྟོན། གོཞིོན་པོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཚེོར་

འིགྲེོ་སྟངས། གྲྭ་སར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེོར་མཚེམས་སྦྱོོར་འིགྲེོ་སྟངས་

སོགོས་ལས་རིམ་ཚེང་མ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིདིའིི་འིོགོ་ནས་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། བཙན་

བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་ལས་ཁུངས་སྡེེ་ཚེན་

འིདི་དགོ་མེད་ན་དེ་དགོ་འིགྲུབ་ཐེབས་མེད། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ལ་མཚེོན་ན། ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་འིདོད་ཡོོད། བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་འིདོད་

མེད། བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་རྒྱ་མིས་རྟེགོ་པོར་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ནི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐེོང་ནས་བཤིད་པོ་རེད། 

རྒྱ་མིས་དེ་ལྟར་བརྗེོད་བཞིིན་པོའིི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་

ནང་ཁུལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་གོཅིགོ་པུ་ལས། བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་ལ་སྙིིང་པོོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན། རྒྱ་མིར་དགོོས་པོ་དེ་
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ཆེགོས་འིདུགོ དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེོར་བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་

ཚེོས་བོད་མི་རིགོས་ལ་ཕེན་པོའིི་ལས་དོན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

བསྒྲུབས་ཡོོད། ང་ཚེོའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་

ལ་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེེད་མཁན་མེད། གོལ་ཏེེ་རེ་ཟུང་ཡོོད་

སྲིིད་ན་ཡོང༌། དེང་སང་ལྷ་སར་ལྟགོ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མིས་ལས་

ཀ་བྱེེད་སྟངས་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། འིོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་རང་

ཚེོར་སྣེ་ལེན་བྱེེད་མཁན་ལས་བྱེེད་རེ་ཟུང་གོིས་བྱེེད་སྟངས་མ་

འིགྲེིགོས་པོས། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བློ་ཕེམ་དགོོས་པོ་བྱུང་ཡོོད་ཀྱིི་རེད། 

ད་དུང་ཡོང་ཡོོང་སྲིིད་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང༌། ཆེེ་ས་ནས་བསམ་

བློ་བཏེང་སྟེ་རྩི་བའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་

ངོས་འིཛིིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་རྣམས་ཕེན་ཚུན་རྟེེན་འིབྱུང་ལྟོས་གྲུབ་

ཡོིན་པོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིིང་

སྟོབས་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་སྙིིང་སྟོབས་འིཕེེལ་རྒྱས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་གོཞུང་དང༌། གྲེོས་ཚེོགོས་

སོགོས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་གོིས་འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་
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འིབྲེལ་བ་དང༌། བོད་དོན་གོསལ་བཤིད་བྱེས་ཏེེ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་

ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐེོན་ཡོོང་གོི་

ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་གོིས་བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་སེམས་ཤུགོས་

སྐྱེས་པོ་དང༌། བློ་བགོ་ཕེེབས་པོའིི་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་

ཚེོ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེེན་གྱིིས་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་པོའིི་

སྐབས་འིདིར་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མགོོ་མ་

འིཚེོས་པོར་རྒྱ་གོར་ནང་བོད་གོཞུང་ལ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ་ཟེར་བ་

བཤིད་དེ་བོད་ནང་གོི་མི་ཚེོ་ཐེེ་ཚེོམ་དང༌། བློ་ཕེམ་སྐྱེ་གོཞིི་ཆེགོས་

ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས་པོས། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་

ཚེང་གོསལ་པོོ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་

ལྔ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེས་ཡོོད་པོ་དང༌། ད་

ལྟ་གོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ། མ་འིོངས་པོར་བྱེེད་འིཆེར་གོང་དང་གོང་

ཡོོད་པོ་རྣམས་བོད་ནང་གོི་མི་ཚེོས་ཤིེས་ན། བསམ་བློར་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོོང་ངེས་རེད། གོནད་དོན་དེ་དགོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་

ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ བདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་མལོ་དང་། རང་སྐྱངོ་གོ་ིགོནས་
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སྟངས།

དེ་ནས་ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་རྒྱ་མིར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མཚེམས་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། བདུན་ཅུ་དནོ་བརྒྱད་ལ་ོ

མཇུགོ་དང་། དནོ་དགུ་ལའོི་ིནང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་

བ་བྱུང༌ཞིངི་། ད་ེརྗེསེ་བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་སྔོ་རྗེསེ་བཞི་ིཙམ་དང༌། པོ་ེ

ཅངི་དུ་ཐེད་ཀར་སྐུ་ཚེབ་ཚེགོོས་པོ་ཐེངེས་གོཉེསི་བཅས་བཏེང༌ཐུབ་

པོ་བྱུང་ཡོདོ། ཐེགོོ་མའི་ིའིབྲལེ་བ་རྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་བརྒྱུད་བྱུང་བར་

བརྟེནེ། རྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་པོ་ེཅངི་དུ་སྔོ་རྗེསེ་ཐེངེས་བཅུ་གོཉེསི་ཙམ་

ཕྱོནི་ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེང་ཚེའོི་ིབསམ་ཚུལ་རྣམས་

གོསལ་པོ་ོབཤིད་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་ཁ་ནས་ང་ཚེ་ོསྤུན་ཟླ་མ་ི

རགིོས་ཡོནི་ཟརེ་བ་ད་ེཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་པོར་ཤི་ཚེ་

དང༌། རགོོས་རམ་ལགོ་རྗེསེ་ཐེནོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་མ་ི

ས་ཡོ་དྲུགོ་ལགོོས་སུ་བསྡེད་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིས་ཡོ་སྟངོ་ཕྲགོ་གོཅགིོ་

དང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་པོ་ཁ་ེཕེན་ཆེ་ེབ་ཡོདོ་ན་ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

གོ་ིརདེ། བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་དང༌། རྒྱལ་སྲུང་རྒྱ་ནགོ་གོསི་བྱེས་ན་

འིགྲེགིོས། འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གྱི་ིས་

མཚེམས་འིཕེ་ོའིགྱུར་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་རདེ། ས་མཚེམས་འིཕེ་ོའིགྱུར་
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འིགྲེ་ོབའི་ིརྒྱུ་མཚེན་མ་ིམང་གོ་ིཁ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡོདོ། དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་མ་ིམང་ལ་ཁ་ེཕེན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་མ་ིརགིོས་ཐེ་

དད་དང་། རགིོ་གོཞུང་ཐེ་དད་ཡོནི་ན་ཡོང་གོཅགིོ་གྱུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

མ་ིམང་ལ་ཁ་ེཕེན་མདེ་ན། སྔོར་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་ན་ཡོང་

དུམ་བུར་འིགྲེ་ོབ་ད་ེཆེསོ་ཉེདི་རདེ། 

ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་འིདི་མིང་ཙམ་ལས། དབང་ཆེ་ཚེང་

མ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོས་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་

ཞིིགོ་མིན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་འིཛིམ་གླིིང་

གོི་སྤྱོི་ནོར་ལྟ་བུ་འིདི་དགོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིིས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་རིང་

ལ་ཉེར་ཚེགོས་བྱེས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་ཡོོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་

ནས་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་བ་བོད་པོས་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཆེ་རྒྱུས་མེད་མཁན་

ཞིིགོ་གོིས་བྱེེད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། 

གོཞིན་ཡོང་བོད་ནང་གོི་དཔོལ་འིབྱེོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་སོགོས་

པོའིི་ནང་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་དོན་ཆེ་ཚེང་བོད་མིས་འིགོན་འིཁུར་རྒྱུ་དང༌། 

ལས་དོན་དེ་དགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཕྱོི་འིབྲེལ་ཡོང་བོད་པོས་བྱེས་

ཆེོགོ་པོའིི་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་
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ཡོང་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་དང༌། དབྱེངས་བཞིི་ཅན་གྱིི་ང་ཚེོའིི་བོད་ཡོིགོ་

འིདི་དགོ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་གོཅིགོ་

གྱུར་དུ་ཁྱོབ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། སྐད་ཡོིགོ་གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིིས་

ཤིན་ཕྱོེ་བའིི་ཆེོལ་གོསུམ་བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་

ཐེོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོཙོ་བོར་གྱུར་པོའིི་བོད་

པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་རྣམས་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་ཐེབས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ལས་ཀ་ཚེགོས་ཚུད་

པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེོན་པོ། གོཅིགོ་གོོ་གོཉེིས་ཆེོད་ཡོོང་གོི་རེད། 

དེ་མིན་རང་སྐྱོང་གོི་མིང་བཏེགོས་པོའིི་དུམ་བུ་མང་པོོ་བཟོས་ན་དགོེ་

མཚེན་གོང་ཡོང་མེད། དཔོེར་ན། ཟི་ཁྲོོན་ནང་ཧ་ལམ་མི་གྲེངས་ས་

ཡོ་བརྒྱ་སྐོར་ཡོོད་པོའིི་ས་ཁུལ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་པོ་ཉུང་ཤིས་

སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་འིཛིིན་ཐུབ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རེད། རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་དང༌། རང་སྐྱོང་ཁུལ། རང་

སྐྱོང་རྫོོང་ཟེར་བའིི་དུམ་བུ་མང་པོོ་མ་བཟོས་པོར་བོད་མི་རིགོས་

ཚེང་མ་རང་སྐྱོང་གོཅིགོ་གྱུར་ཞིིགོ་བཟོས་ན་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ལྟ་

རྟེོགོ་བྱེེད་བདེ་བ་དང༌། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོར་ཡོང་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེ་བ་

ཡོོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་
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པོའིི་ཁ་བྲལ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། ཁ་བྲལ་མ་ཕྱོིན་པོར་མཉེམ་དུ་བསྡེད་

ན་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་ཕེན་ཡོོང་གོི་རེད་ཅེས་ང་ཚེོས་གུ་བཤིངས་བྱེས་

ནས་སྐད་ཆེ་གོསལ་པོོ་བཤིད་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་མི་གྲེོད་ཁོགོ་ཆེེ་ཐེགོ་

ཆེོད་ནས་གྲེོད་པོ་རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ 

ཅ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིཆེ་རྐྱེནེ་དང་། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས།

ད་དུང་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་ཡོནི་པོའི་ིཁས་ལནེ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་ལྟར་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་

གྱིི་འིདུགོ རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་

ཤིས་མནི་པོར་རདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་གོ་ལ་ཐུབ། ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་

བྱུང་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་སུས་ཀྱིང་བཟ་ོབཅསོ་བྱེ་ཐེབས་མདེ། 

གུང་བྲན་གོཅགིོ་སྡུད་རངི་ལུགོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་མཁན་འིད་ི

རིགོས་ཀྱིིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འིཁྱོོགོ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེས་

ཁུངས་འིཁྱོལོ་ཐེབས་མདེ། ད་ལྟ་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་

རྫོགོོས་དབང་བས་མ་ཚེད་པོར། ཁངོ་ཚེའོི་ིཧམ་བཤིད་ངསོ་ནས་

ངོས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚེོས་བདེན་དོན་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད། རྩིོད་སྟངས་དེ་
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ཡོང་རྒྱ་མརི་འིཁནོ་འིཛིནི་མདེ་པོར་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེས་ནས་

རྩིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མི་ལའིང་དགོོས་པོ་རེད། ང་ཚེོ་ནང་པོ་ཡོིན་པོས་

སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའིི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པོར་

གྱུར་ཅིགོ ཅེས་ཟེར་བ་དེའིི་ནང་རྒྱ་མི་ཚུད་ཡོོད། ལྷགོ་པོར་དུ་རྒྱ་

མི་ང་ཚེོའིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་ཡོིན་སྟབས་རྒྱ་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ང་ཚེོས་

སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས་དང་དགོོས། སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་

རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད་ཅེས་གོསུངས་པོ་ལྟར། 

བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མི་ལ་དགོོས་པོ་ལྟར། ང་ཚེོ་བོད་པོ་ལ་ཡོང་དགོོས་པོ་

རེད། རྒྱ་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་དོན་དུ་ང་ཚེོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཚེང་མ་འིཕྲོགོ 

བོད་པོ་རྒྱ་མིའིི་བྲན་གོཡོོགོ་ཏུ་བཀོལ་ན་དེ་འིགྲེིགོས་ཐེབས་མེད། 

གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་བཤིད་ན། རྒྱ་མིས་བོད་བཅིངས་

བཀྲོལ་བཏེང་བ་རེད། བོད་ཀྱིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་དང༌། མངའི་

བདགོ མངའི་ཚེབ་མེད་པོ་བཟོས་པོ་དེ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། 

འིནོ་ཀྱིང་བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་ཚེེ་གོཡོོགོ་ཏུ་འིགྱུར་འིགྲེོ་བ་

འིདི་ཡོགོ་པོོ་གོང་ཡོང་མིན། ཁ་ནས་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། མི་རིགོས་

རང་སྐྱོང་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དཔོེར་ན། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ལ་
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ལྟོས་དང༌། རྒྱ་མིའིི་ཕྲུ་གུ་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་བར་ལ་སློོབ་གྲྭར་

ཚུད་དཀའི་སློ་དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་ངན། ལས་ཀའིི་གོོ་སྐབས་ཐེོབ་

མིན་སོགོས་ལ་ཁྱོད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་ལས་

ཁུངས་ཁགོ་ནང་དབང་ཆེ་ཚེང་མ་རྒྱ་མིས་སྤྱོོད་པོ་འིདིས་དོན་དགོ་

ངོ་མ་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་ཚེེ་གོཡོོགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ཚེོའིི་

སྐོར་ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་ལ་སྐད་ཆེ་ཐེེངས་མང་པོོ་བཤིད་པོར་ཉེན་ཤིེས་

གོོ་ཤིེས་མ་བྱེས་སྟབས། མཐེའི་མ་ ༡༩༨༨ ལོར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་གྲེོས་འིཆེར་ཡོོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་

ཏེེ་བཏེོན་པོ་རེད། དེ་ལ་ཡོང་རྒྱ་གོཞུང་ནས་ཕྱོེད་རང་བཙན་དང༌། 

རྣམ་པོ་བསྒྱུར་བའིི་རང་བཙན་རེད་ཅེས་རི་བོང་གོནམ་རྡོིབ་ཀྱིི་

སྡུགོ་བསྔོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ངོས་ནས་གྲེོས་འིཆེར་བཏེོན་པོ་དེར་

ང་ཚེོ་བོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་ནས་གྲེོས་འིཆེར་དེ་གུ་བཤིངས་ཆེེ་

དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བསམ་འིཆེར་ཤིོད་མཁན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་

འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་བོད་ནང་ལ་མི་ཁ་ཤིས་ཕྲན་བུའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྐྱེེན་ཡོོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ གོང་

ལྟར་ད་ལྟ་བོད་རྒྱའིི་བར་གྱིི་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལ་བསྡེད་ཡོོད་ཅེས་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༼བཀའི་སློོབ་འིདིའིི་མཇུགོ་ནས་བཀའི་སློོབ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་གོསུང་པོར་ཀྲེབ་ཐེགོ་ལ་སྐྱོན་

ཤིོར་གྱིིས་ཕེབ་མ་ཐུབ།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

གོསར་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་ཉེསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་རྒྱབ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་ནས་ཚུར་ཡོངོ་བ་རདེ། བདོ་

ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོབོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

རེད། དེའིི་ཁོངས་ནས་ཁགོ་ཅིགོ་སློེབས་པོ་ལ་དགོའི་བསུ་ཡོོད། 

མ་འིངོས་པོར་བདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོདང་མ་འིགྲེ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ལ་རགོ་ལུས་པོ་རདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་འིཛིམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་རྩིོད་རྙིོགོ་འིདི་བདེན་དོན་ཞིིགོ་ལ་ངོས་

འིཛིནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེན་ིགོཙ་ོབ་ོབདོ་ནང་ལ་བདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། གོལ་ཏེ་ེབདོ་ནང་ལ་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་ོཡོདོ་

པོ་དང༌། མ་ིམང་རྣམས་འིདདོ་བླ་ོཁངེས་ཀྱི་ིཡོདོ་ན། འིཛིམ་བུ་གླིངི་

ཕྱོི་ཕྱོོགོས་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲོི་བཅུ་གོསུམ་ཙམ་གྱིིས་
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སྐད་བརྒྱབ་ན་ཡོང་བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཐེནོ་གྱི་ིམ་རདེ། རྒྱ་མསི་ཁ་

ནས་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། སྤུན་ཟླ་མ་ིརགིོས། བཅངིས་འིགྲེལོ་སགོོས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་དགོ་ང་ོམའིི་ཆེ་ནས་བོད་

རིགོས་ལ་མཐེོང་ཆུང་ཁྱོད་གོསོད་དང་། བོད་པོར་ཡོིད་མ་ཆེེས་

བྱེེད་ས་དང༌། གོནགོ་གོནགོ་བྱེེད་ས། བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་དེ་རྒྱ་མིའིི་

དཔོལ་འིབྱེོར་བཟོ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། 

ང་ཚེསོ་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྐད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་དུས་ད་

ལྟ་བར་དུ་བདོ་པོའི་ིསྲིགོོ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོར་བཟུང་བ་ལྟ་བུའི་ིསྡེགིོས་

རའི་ིའིགོོ་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ཚེང་

མས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་བསྡེད་པོ་

དརེ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཉེེ་ཆེར་ངོས་རང་སི་པོན་ཟེར་བའིི་ལུང་པོ་དེར་དུས་འིཁོར་དབང་

ཆེེན་བྱེེད་པོའིི་དོན་དུ་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། དུས་འིཁོར་དབང་ཆེེན་ཐེོགོ་

མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་དང༌། ཡོགོ་པོོ་བྱུང༌། ཧྥ་རན་

སི་དང༌། དབྱེིན་ལན། འིཇར་མན་ཁུལ་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཤིེས་མཁན་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཚེགོས་པོར་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་
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ཡོང་མང་པོོ་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སི་པོན་ནང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཤིེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་རེས་ངོས་རང་

སློེབས་དུས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་དང༌། དགོའི་པོོ་

བྱེེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོོ་འིདུགོ ལྷགོ་དོན་ཚེགོས་པོར་ཁགོ་དང༌། 

གླིོགོ་འིཕྲིན་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཁྱོབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་སོང༌། དེ་དགོ་གོིས་རྟེགོས་མཚེན་

གོང་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། བོད་པོའིི་ཐེོགོ་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་

རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོོད་

པོ། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ཚེན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོའིི་དུས་ཚེོད་དང་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ། ཆེོས་

ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ཧ་ལམ་རྨོངས་དད་ལྟ་བུ་མ་གོཏེོགོས་རྒྱུ་མཚེན་

འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་པོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་

དད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་རྒྱུ་མཚེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་ཁྱོད་ཆེོས་མཐེོང་གོི་ཡོོད། 

ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཁོང་རང་ཚེོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་ལུགོས་

ཡོེ་ཤུ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེང་སང་ཚེན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་

པོ་ཚེོའིི་ནང་ལ་སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལ་
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དད་པོ་བྱེེད་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་དེང་སྐབས་ཤིར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཆེོས་ལུགོས་ཚེོའིི་

ནང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་མང་དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། དེའིི་ནང་ཚེན་ནས་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཚུན་ང་ཚེོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་བོད་མི་དང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ནས་ཡུ་རོབ་ནང་

ནང་པོ་གོསར་པོ་ཆེགོས་པོ་ཕེལ་ཆེེར་འིབུམ་ཁ་ཤིས་ཤིིགོ་ཡོོད། 

ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚེོགོས་གོསར་པོ་སྟོང་

ཕྲགོ་ཙམ་འིདུགོ འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོང་སར་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་གོཏེིང་ཟབ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང༌། འིདི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་ན་མ་འིོངས་པོར་བོད་མིར་ཕེན་པོ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཡོང་ཕེན་ཐེོགོས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་

ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུར་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་

ནང་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་འིོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

ཉེམས་ཆེགོ་བཏེང་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་གོཞུང་ཁགོ་དང༌། 

ཚེོགོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་མིར་མངོན་གོསལ་དོད་པོོའིི་ཐེོགོ་

ནས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་མི་
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རིགོས་ཀྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་དང༌། རང་དབང་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་ཐེོགོ་དོ་སྣང་

ཤུགོས་རུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་འིདོད་བྱེེད་མཁན་

དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཁ༽ ཞི་ིདྲེགོ་གོ་ིཐེབས་བྱུས་དང་། སྡུགོ་ཟད་ཐེབེས་པོའི་ི

ཉེནེ་ཁ།

རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལ་མཚེོན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མིས་

བྱེེད་སྟངས་འིདྲེ་མིན་རྣམ་པོ་བཅ་ོབརྒྱད་བྱེས་པོ་རེད། འིགོ་ོསྟོད་

ན་ིའིཇམ་འིདུལ་བྱེས་ཡོདོ། རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བསླུ་ཨ་ེཐུབ། 

སློོབ་གོསོ་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བསླུ་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ཡོོད། 

ད་ེརྗེསེ་བཙན་དབང་སྡུགོ་སྦྱོངོ་ཁ་ོནའི་ིཐེོགོ་ནས་བསམ་བླ་ོའིདུལ་

བའིི་ཐེབས་ཤིེས་རིམ་པོ་སྣ་ཚེོགོས་བྱེས་པོ་རེད། ད་ཆེ་ལོ་ངོ་

བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཕྱོིན་ནས་ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་

ཀྱིང༌། མི་རབས་སྔོོན་མ་ཚེོའིི་ལས་མཇུགོ་མི་རབས་གོསར་པོ་

ཚེསོ་བསྐྱལ་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིབདོ་ནང་བླ་ོབད་ེཔོའོི་ིངང་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་

བ་ནས་བྱུང་མདེ། ད་ེན་ིརྒྱ་མསི་བདོ་པོར་བཙན་དབང་སྡུགོ་སྦྱོངོ་

ཚེོད་མེད་བཏེང་བའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ནད་མ་ཐེེགོ་པོ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་
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རེད། དཔོེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཕེན་ཚུན་ང་ོ

ཤིསེ་ནང་ཚེགོས་ཆེགོས་ན། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་སམེས་ཐེགོ་

ཉེེ་རུ་འིགྲེ་ོབ་ཆེོས་ཉེིད་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་ལ་དེ་འིདྲེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུ་གོཤིབིས་

ནས་བསྡེད་པོའི་ིབདོ་མ་ིམང་པོ་ོརྒྱ་མརི་སྣ་འིཚེགིོ་ནས་བསྡེད་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནང་རང་གོི་ནང་ལ་མཐེོ་རིམ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་རྒྱ་

མིའིི་སྐད་ཡོིགོ་ཤིེས་ཚེད་མཐེོ་པོོ་སློེབས་པོ་དེ་རིགོས་ཀྱིང་རྒྱ་མིར་

གོཏེིང་ནས་ཞིེན་པོ་ལོགོ་སྟེ་བསྡེད་འིདུགོ བོད་མིའིི་ནང་བསམ་

བློ་མ་འིཁོར་མཁན་ཉུང་ཤིས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་

རེད། རེ་ཟུང་ཡོོང་ངེས་ལས། དེ་མིན་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིར་

གོཤིིབ་གོཏུགོས་མང་བ་བྱེེད་མཁན་བོད་མི་དེ་དགོ་རྒྱ་མིར་བློ་ལོགོ་

གོི་ཡོོད། འིདི་དགོ་ནི་རྒྱ་མི་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཆེ་ནས་སྡུགོ་པོ་གོང་ཡོང་

མ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་དབང་ཆེ་འིཛིིན་མཁན་ཚེོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཐེབས་

སྡུགོ་དྲེགོས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བྱུང་བ་རེད། བར་ལམ་ནས་རྒྱ་མིའིི་

བྱེེད་སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན། ད་ཆེ་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་བྱེས་ཏེེ་

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རིམ་པོས་བོད་པོའིི་ནུས་པོ་མངོན་གོསལ་

མེད་པོ་ཡོོང་ཐེབས་སུ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོང་ཐུབ་
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ཀྱིིས་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་གོོམས་གོཤིིས་བགོ་ཆེགོས་

ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་གོཏེོང་ཐུབ་ན་བོད་ཁ་བྲལ་འིགྲེོ་བའིི་འིགོན་སྲུང་གོི་

རྩི་བ་དེའིི་སྒོང་ནས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་གྱིི་

མེད་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ 

གོ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤིསི་དང་། ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་

སུངས།

ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོའི་ིའིགོོ་ལ་བདོ་པོ་སྡུགོ་ཟད་ཐེབེས་

རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ནས་སྐྱབོ་པོའི་ིཆེདེ་དུ། ད་ཕེན་ལ་ོབཅ་ོལྔའི་ིརངི་རྒྱ་མརི་

མསེ་འིཚེགིོས་མརེ་གོཏུགོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་གོཉེསི་

ཕེན་དང༌། གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ལམ་ནས་བོད་མི་རིགོས་དང༌། རིགོ་

གོཞུང༌། ཆེབ་སྲིདི་བཅས་སྐྱབོ་ཐུབ་པོའིི་ཐེབས་ཤིསེ་བྱེདེ་སྟངས་

དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིགོ་གོཞུང་བྱེམས་བརྩིེའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་འིདི་འིཛིམ་བུ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཡུལ་གོངས་

ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིམ་ིལྟ་ཅ་ིསྨོསོ་ཏེ།ེ བདགོ་ཏུ་བཟུང་མ་བཟུང་གོ་ིསྲིགོོ་

ཆེགོས་ཚེང་མར་བད་ེསྐྱདི་བགོ་ཕེབེས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། སྙིངི་རྗེའེི་ིཚེརོ་
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བ་གོཏེན་ནས་མདེ་མཁན་གྱི་ིམསི་དབང་ཆེ་ཟནི། སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་པོའི་ི

ལྟ་སྤྱོོད་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ཁྱོབ་ན་མི་ལྟ་ཅི་སྨོོས། དུད་འིགྲེོ་འིབུ་

སྲིནི་ཚུན་ཆེད་ལ་བད་ེབ་མདེ་པོ་མཐེངོ་གོསལ་འིད་ིརདེ། ང་ཚེའོིི་

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། བྱེམས་བརྩིེའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་འིདིས་

འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་སྤྱོ་ིལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡོདོ་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་

རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལ་ཡོང་ང་ཚེསོ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་ཅསེ་ངསོ་ནས་

སྤེོབས་པོ་དང་བཅས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མིས་ད་ལྟ་མགོ་ོ

འིཚེསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། 

ལྟོས་དང༌། དཔོེར་ན། དེ་སྔོ་གུང་བྲན་གྱིིས་དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་

བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང༌། མི་གོསོད། རྒྱུ་

འིཕྲོགོ ལོགོ་གོཡོེམ་སོགོས་ཚུལ་མིན་བྱེ་སྤྱོོད་འིདི་རིགོས་མ་རྩི་

རིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཚེོའིི་ན་ཚེ་རེད། ང་ཚེོ་སྤྱོི་ཚེོགོས་རིང་

ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ན་ཚེ་འིདི་རིགོས་མེད་ཅེས་ཁོང་ཚེོས་

འུད་ཤིོབ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བཙན་དབང་དང༌། དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་

ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་འིོགོ་ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་མ་ཐུབ་

སྟབས། སྲིིད་བྱུས་ཅུང་ཟད་ལྷུགོ་གོཏེོང་མི་བྱེེད་ཀ་མེད་བྱུང༌། སྲིིད་

བྱུས་ལྷུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་མ་ཐེགོ་འིགོོ་ཁྲོིད་ཚེོའིི་ནང་ནས་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་
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སུངས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། མཐེོ་དམན་བར་གོསུམ་ཚེང་མའིི་

ནང་ལ་མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཁྱོབ་བདལ་ཕྱོིན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོ་འིདི་སྒྲིིགོ་དང་སྡེོམ་པོ་རང་སྲུང་ཟེར་

བ་བཞིིན། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཞུས་དགོ་གོཏེོང་བ་དང༌། 

ཡོང་ན་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཞིན་ལ་

གོནོད་འིཚེེ་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་ཕེན་བདེ་སྒྲུབ་པོ་འིདི་དགོ་

ནང་གོི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོ་ལས། ཕྱོི་

ནས་དུད་འིགྲེོར་སྣ་ཐེགོ་བཏེགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་ཡོོང་ཐེབས་

མེད། དམར་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དགོ་གོི་ནང་བཙན་དབང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིཐེོར་ཞིིགོ་ཏུ་སོང་རྗེེས་མ་རབས་འིཆེལ་སྤྱོོད་རྒྱ་མཚེོའིི་

ལྦུ་བ་འིཕྱུར་བ་ནང་བཞིིན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ལ་ཐེབས་ཤིེས་གོང་

ཡོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོང་གོི་མེད། 

ཡོང་ན། མང་གོཙོ་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བའིི་ལུང་པོ། གོཏེམ་བརྗེོད་

རང་དབང་ཡོོད་ན། གོསར་ཤིོགོ་ཁགོ་ནང་འིགོོ་ཁྲོིད་ཚེོས་ལྐོོགོ་

ཟ་རུལ་སུངས་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལམ་སེང་ཡོོངས་

བསྒྲིགོས་བྱེས་ནས་བཏེོན་པོར་བརྟེེན། ཞིེད་སྣང་མེད་ཀྱིང་འིཚེེར་

སྣང་ཟེར་བ་ལྟར། ཕྲན་བུའིི་བགོ་ཟོན་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་
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ནགོ་ནང་ལ་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེེད་མཁན་ཇི་སྙིེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་མེད་པོས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་མཁན་མེད་

སྟབས་འིགོོ་ཁྲོིད་ཚེོར་རྐང་བརྐྱེངས་ལགོ་བརྐྱེངས་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཁ་ནས་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་མེད་པོ་བཟོ་

དགོོས་ཞིེས་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཤིད་ཀྱིང༌། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་

ཐེོགོ་ནས་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་སྲིིད་

བྱུས་ཕྲན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་སུ་མི་ཚེང་མ་དངུལ་ལ་

འིདོད་རྔམས་སྐྱེས་ཏེེ་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

མི་ས་ཡོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒལ་བའིི་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མ་རབས་

ངན་སྤྱོོད་ཀྱིིས་ལུང་པོ་ཕུང་ལ་སྦྱོོར་བ་དེ་རིགོས་སེལ་དགོོས་ན། 

ང་ཚེོ་བོད་ལ་གོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བར་གྱུར་པོ་འིཚེེ་མེད་

ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོོད་ལྡན་པོ་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཕེན་ཐེོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོི་དཔོོན་པོོ་ཞིིགོ་དང་མཉེམ་དུ་གོདོང་དང་གོདོང་ཐུགོ་ནས་གླིེང་

མོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་ན། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་བོད་

པོའིི་ཁེ་ཕེན་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་ཁེ་ཕེན་ལའིང་ཐུགོ་
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ཡོོད་ཅེས་ངོས་ནས་བརྗེོད་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཅེས་ངོས་

ཀྱིིས་མི་ལ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཤིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཡོོད་

ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཡོ་རབས་

ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་མེད་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ཐེབས་མེད། 

མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་དེ་ལྟོ་གྲེོད་ཁོགོ་གོང་དང༌། ལུས་མ་འིཁྱོགོས་

ཙམ་ཞིིགོ་ལ་ཟེར་བ་མིན། མི་རིགོས་ནི་དུད་འིགྲེོ་དང་མི་འིདྲེ་

བའིི་བསམ་བློ་མང་པོོ་འིཁོར་མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་རང་གོཞིན་

ཚེང་མར་ཕེན་པོའིི་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་མིའིི་སེམས་

ཚེིམས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་མེད་ན་ཟས་

གོོས་གོནས་མལ་གོཅིགོ་པུས་མིའིི་སེམས་ཚེིམས་མི་ཐུབ་པོ་ང་

ཚེོས་མཐེོང་གོསལ་རེད། 

ང༽ མསེ་འིཚེིགོ་མརེ་གོཏུགོ་དང་། དནོ་གོཉེརེ་གྱི་ིབད་ེ

སྐྱདི།

གོནད་དོན་དེ་དགོ་གོི་སྐོར་ལ་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་མེས་

འིཚེིགོ་མེར་གོཏུགོ་སྐད་ཆེ་ཤིོད་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤིེས་རིམ་པོར་བྱེས་
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པོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཤིོད་རྒྱུ་

མེད་པོའིི་རང་གོནོང་ཡོོད་སྟབས་གོདོང་སྟོན་ཕེོད་ཀྱིི་མེད། སྤྱོིར་

བཏེང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ཏཱ་ལའིི་

བླ་མར་འིབྲེལ་བའིི་སྒོ་ོཕྱོེ་ནས་བཞིགོ་ཡོོད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་སྐད་

ཆེ་བྱེེད་རྒྱུར་ཨང་གོསར་ཡོོད་ཅེས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བཤིད། 

ནང་དནོ་དུ་ཁགོ་འིདགོོས་སྣ་ཚེགོོས་ཀྱིསི་དུས་ཚེདོ་ཉེནི་འིགྱིངས་

ཞིགོ་འིཕུལ་བྱེས། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐེོགོ་ལ་སྟངས་

འིཛིནི་གོང་ཐུབ་བྱེས་ཤིངི་། འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིམངི་

བཏེགོས་ཏེ་ེབདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིའིབརོ་ཆེནེ་བཏེང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་

བཅུད་ལ་བཤུ་གོཞིགོོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་

ཧ་ཅང་དམར་ཤིདེ་དང༌། ཞི་ེགོནགོ་གོདུགོ་རྩུབ་བྱེདེ་སྟངས་འིདརི་

ང་ཚེོས་ད་ོསྣང་ཡོདི་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་སུ་འིགྱུར་བ་

ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིི་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་

ནང་ལ་ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་

དཔོོན་རིགོས་ཚེོས་དམགོ་གོི་ནུས་པོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡོོད་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་མི་མང་ས་ཡོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོོད་པོ་
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དེ་ཚེོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ལ་ཡོིད་ཐེང་ཆེད་

ནས་བསྡེད་ཡོོད། ལྔ་བཅུ་ང་བཞིི་ང་ལྔ་ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཕྱོིན་པོ་རེད། དེ་དུས་གུང་བྲན་ཚེོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་མ་འིོངས་

པོར་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཤིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་དགོོས་པོ། 

དེ་ཡོང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཡོོངས་རྫོོགོས་ལ་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོ་ལེར་འིགྲེོ་དགོོས་པོ། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་དེ་

སྤྱོི་ཚེོགོས་རིང་ལུགོས་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་དང་འིཆེར་གོཞིི་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ལ་ཡོིད་

ཆེེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་བསམ་ཚུལ་

དེ་རྩི་བརླགོ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། 

དཔོེར་ན། ཉེེ་ཆེར་པོེ་ཅིང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཁྲོིད་ཅིགོ་གོི་

ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

ལ་འིགོོ་ཁྲོིད་ཀྱིིས་བཤིད་དོན། མ་འིོངས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་མིན་

ཚེོད་ཐེིགོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རེད། གོལ་སྲིིད་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ན་ཕེས་བུ་

སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། བུ་རང་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་སོ་སོའིི་མདུན་

ལམ་སོ་སོས་བཙལ་ནས་ཕྱོིན་ན་ལེགོས་ཞིེས་བཤིད་འིདུགོ ཡོང་

རྒྱ་ནགོ་གོི་དམགོ་དཔོོན་ཞིིགོ་གོི་བཟའི་ཟླ་ཞིིགོ་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་
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རྒྱ་གོར་བ་ཞིིགོ་ལ་བཤིད་དོན། དེང་སང་ནང་གོི་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དོན་

ལ་གོོ་སྐབས་བཙལ་ཏེེ་ཐེབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་འིདུགོ 

ཁྱོེད་རང་དམགོ་དཔོོན་གྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་མིན་ནམ་ཞིེས་དྲེིས་སྐབས་ད་

ལྟ་འིདི་འིདྲེ་ཡོིན་ཀྱིང་མ་འིོངས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་མིན་ཤིེས་

ཀྱིི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་ལུགོས་ངོས་ལ་རྒྱ་གོར་བ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་

བྱུང༌། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཁྲོིད་ཚེོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཡོང་ཚེོད་མ་

ཐེིགོ་གོི་ངང་ལ་བསྡེད་ཡོོད། 

རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་མང་ཚེང་མ་ལྐུགོ་པོ་མིན་སྟབས་སོ་སོའིི་རང་དབང་

དང༌། བདེ་སྐྱིད་དོན་གོཉེེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་

སྟངས་ཁགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོོད། དོན་སྙིིང་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིཕེོ་འིགྱུར་དང༌། གོཉེིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་

རང་གོི་གོནས་ཚུལ། གོསུམ་ནས་བོད་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་དང་སེམས་

ཤུགོས་བརྟེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་རྩིོད་གླིེང་བདེན་དོན་ཡོིན་

པོའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིིས་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་

དོ་སྣང་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་བཞིིན་

ཡོོད་པོས་ང་ཚེོ་རེ་བ་ཆེེན་པོོའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོོད། ང་རང་ཚེོ་ཚེང་

མས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་རྒྱ་མིར་
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འིཛིིང་དགོོས་ཟེར་བ་མིན། འིཛིིངས་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་དང་དགོོས་

པོ་གོང་ཡོང་མེད། 

ཅ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིགྲེ་སྒྲིིགོ་དང་། རང་མ་ིརང་ལས།

མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚེའོི་ིརང་

དབང་ལནོ་ཐུབ་པོའི་ིཐེབས་ཤིསེ་བྱེདེ་དགོསོ། གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་བདོ་

ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ལས་བྱེདེ་པོ་ཁགོ་དང༌། བཟ་ོཔོ་དང་ཞིངི་

པོ། ལགོ་རྩིལ་བ་སོགོས་ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིལས་ཀ་རྣམས་རྒྱ་མརི་ར་ེ

མ་ིདགོསོ་པོ་རང་མགོ་ོཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོས་

ལས་ཀ་མ་འིཇནོ་པོར་ཁགོ་བཏེགོས་ནས་འིད་ིདགོ་ཤིསེ་ཡོནོ་ཅན་

ཡོིན་ཟེར་བ་དང༌། རིགོས་གོཅིགོ་མཁས་པོ་ཡོིན་ཟེར་ནས་རྒྱ་མི་

མང་པོ་ོབདོ་ལ་བརྫོངས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། བདོ་པོས་མ་འིཇནོ་པོ་རྒྱ་མ་ི

ཁངོ་རང་ཚེསོ་འིཇནོ་པོ་གོང་ཡོང་མནི། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་

བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ཙམ་སངོ་བའི་ིརངི་འིཛིམ་བུ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོ་མ་འིཇནོ་པོའི་ིགྲེས་ལ་རྩི་བ་ནས་བརྩི་ིགོ་ིམ་ི

འིདུགོ བདོ་པོར་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་

ན་བོད་པོས་འིཇོན་ཐེགོ་ཆེོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་
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འིདིའིི་སྒོང་ལ་ར་སྤྲོོད་གོསལ་པོོ་བྱུང་ཟིན་པོ་རེད། བོད་ནང་ལ་

བོད་པོ་འིགུལ་བསྐྱོད་བྱེེད་ས་མེད་པོར་མནན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། 

རྒྱ་མིས་བོད་པོར་གོ་ོསྐབས་མ་སྤྲོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་

ནས་བོད་པོའིི་ལགོ་རྩིལ་བ་དང༌། ཤིེས་ཡོོན་ཅན་ཐེོན་མ་ཐུབ་པོ་

རེད། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ས་ོསོའི་ིལས་རིགོས་སྡེེ་ཚེན་

གོང་ཡོིན་ནའིང་ལས་རིགོས་དེ་ས་ོསོས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

བྱེས་ཏེེ་བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མི་འིདུགོ་ཟེར་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ང་རང་

ཚེསོ་བཟ་ོདགོསོ། 

ང་ཚེོའིི་ཁ་ནས་རྒྱ་མི་རྒྱ་ཡུལ་ལ་ལོགོ་རྒྱུགོས། བོད་ལ་རྒྱ་མི་

སྡེོད་མི་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཉེིན་མ་གོཅིགོ་རྒྱ་མི་འིཐེེན་

པོའིི་མཚེམས་སུ་གླིོགོ་ཁང་དང༌། སྨོན་ཁང་ལ་སོགོས་པོའིི་ལས་

རིགོས་ཁགོ་གོི་འིཛིིན་སྐྱོང་བོད་པོས་ཁུངས་མ་འིཁྱོོལ་བ་བྱུང་ན་

ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། རྒྱ་མི་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ལོགོ་པོའིི་རྗེེས་སུ་དབང་

ཆེ་བོད་མིའིི་ལགོ་པོར་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོར། ལུང་

པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུའིི་ལས་རིགོས་མཐེའི་དགོ་བོད་མི་རང་ཉེིད་

ཀྱིིས་ཆེ་ཚེང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་པོར་བརྟེེན། 

དེང་སང་བོད་ནང་ལས་ཁུངས་ཁགོ་དང༌། ལས་རིགོས་ཁགོ་ནང་
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ཡོོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེང་མས་ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་

པོོ་བྱེས། ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་དེ་སྐོར་

རྒྱ་མིར་རེ་མི་དགོོས་པོར་སོ་སོས་ཆེ་ཚེང་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས། 

ལོ་གོཅིགོ་བོད་ནས་གོཉེེན་འིཕྲད་དུ་ཡོོང་མཁན་སྨོན་པོ་དེ་འིདྲེ་ཐུགོ་

བྱུང༌། ཁོ་རང་ཚེོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སའིི་སྨོན་ཁང་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་

བོད་པོའིི་སྨོན་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་སོགོས་ངོས་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་

བྱེས་རྗེེས་སྨོན་ཁང་དེ་ཚེོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་གོཏེན་ནས་མེད་ནའིང་

ལས་དོན་ཆེ་ཚེང་ང་ཚེོས་འིགོན་ཐེེགོ་ཐུབ་པོ་ཡོོད་ཅེས་བཤིད་

བྱུང༌། ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཤིིན་ཏུ་ཡོགོ་པོོ་རེད་ཅེས་བསྔོགོས་

བརྗེོད་བྱེས་པོ་ཡོིན། དེ་ལྟ་བུའིི་སོ་སོའིི་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་ཐེེགོ་

ཐུབ་པོའིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་དང་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། རྨང་གོཞིིའིི་ཤིེས་

ཡོོན་ཡོགོ་པོོ་མེད་ན། འིཕྲལ་སེལ་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་པོ་གོཅིགོ་

པུས་མཐེོ་རིམ་ལགོ་རྩིལ་རིགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་སྐབས་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུར་བརྟེེན། ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ཡོང་ཕྲུ་གུ་ཚེོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ཕེ་མས་དོ་ཁུར་དང༌། སྐུལ་ལྕགོ་
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བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་སྤྲོང་འིཁྱོམས་བྱེས་ནས་ཉེིན་

མ་གོང་འིཁྱོོལ་དུ་མ་སོང་བ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ཧུར་བརྩིོན་

བྱེེད་དགོོས། ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། རྩིེད་མོར་མགོོ་གོཡོེང་བ། 

ཐེ་མགོ་འིཐེེན་པོ་སོགོས་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་

ཞིིགོ་གོིས་ང་ཚེོ་ལྷ་སར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོའིི་

བོད་མི་གོཅིགོ་གོིས་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་ཚེོང་བར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་

ཅེས་ངོས་ལ་བཤིད་བྱུང༌། ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་དང་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། 

ཉེལ་ཐེ་འིཐེེན་ན་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་སུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་བོད་པོས་དེ་

སྔོོན་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཉེལ་ཐེ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཐེ་ཆེད་དུ་བརྩིིས་ནས་དམ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་དུས་སྐབས་འིདིར་བོད་ནང་བོད་པོ་ཚེོས་ཉེལ་

ཐེ་ཚེོང་བ་དང༌། ཉེལ་ཐེ་འིཐེེན་ནས་རང་དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བའིི་བྱེ་

སྤྱོོད་འིདི་དགོ་རྒྱ་མིར་ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་བསྡེད་མེད། ཡོང་འིགོའི་

ཤིས་ཀྱིིས་ལྷ་སའིི་ཉེེ་སྐོར་ལ་ཆེང་གོི་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་ནས་

ཐེོན་པོའིི་ཆེང་བཏུང་ན་ནད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ན་སོ་

སོས་ཆེང་མ་འིཐུང་ན་འིགྲེིགོས། སོ་སོས་ཆེང་ཚེོད་མེད་བཏུང་སྟེ་

ནད་པོ་སོ་སོས་བཟོས། རྒྱ་མིས་དེའིི་ནང་ལ་རྫོས་ངན་འིདྲེ་བླུགོ་

ཡོོད་པོ་འིདྲེ་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོའིི་སྐད་ཆེ་རེད། གོཞིན་
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ཡོང་ལྷ་སའིི་ནང་རྒྱ་མི་ཚེེམ་བུ་བ་དང༌། ལྷ་བྲིས་པོ། ཤིིང་བཟོ་བ་

ལྟ་བུ་ལགོ་ཤིེས་མཁན་ཚེོའིི་སར་དངོས་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་མངགོས་ནས་

རྒྱ་མི་ལགོ་ཤིེས་པོ་ཚེོས་ལམ་སེང་བཟོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་

ལགོ་ཤིེས་པོ་ཚེོར་མངགོས་ན་དུས་ཐེོགོ་ཏུ་མི་བཟོ་བའིི་ཁར། ད་

དུང་ཆེང་དང༌། ཁ་ཟས་འིདྲེ་འིཁྱོེར་ནས་ཞུ་བ་འིཐེེན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་

ལུགོས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོིད་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་

ཧ་ཅང་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། 

ཆེ༽ ཆེསོ་རིགོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། གྲྭ་བཙུན་གྱི་ིསྤུས་ཀ

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་བཤིད་ན། རྒྱ་མ་ིལགོ་ཤིསེ་ཚེརོ་ལས་ཀ་དང༌། 

གླི་ཆེ་བདོ་པོས་སྤྲོད། ཁངོ་ཚེ་ོམགྱིགོོས་མྱུར་འིབྱེརོ་ལྡན་ཆེགོས་ཏེ་ེ

ནང་མི་རྒྱ་ནགོ་ནས་བོད་དུ་ལེན་ཐུབ་པོའིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཚེང་མ་བོད་

པོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། ཤིངི་ཅང་གོ་ིཡུལ་པོ་ད་ེ

ཚེསོ་རྒྱ་མའིི་ིས་ནས་དངསོ་པོ་ོཉེ་ོབར་འིགྲེ་ོསྐབས་རྒྱ་སྐད་ཤིསེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་ནའིང་རྒྱ་སྐད་མ་བརྒྱབ་པོར་ཤིངི་ཅང་གོ་ིཡུལ་སྐད་བདེ་སྤྱོདོ་

བྱེས་སྟབས་རྒྱ་མ་ིཚེངོ་པོ་ཚེ་ོཐེབས་ཤིསེ་མདེ་པོར་ཡུལ་སྐད་རྒྱགོ་

དགོསོ་པོ་བཟ་ོགོ་ིཡོདོ་ལུགོས་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ཚེང་མ་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་
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མནི་ན་ིམ་ིཤིསེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོར་ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་བླ་ོམ་འིཁརོ་

བའི་ིཁར། ད་དུང་ཁ་ནས་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་རྒྱུར་ཀྲགོོ་ཀྲགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་

དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚེོས་

ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ལས་འིགོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ང་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིངསོ་

ནས་བསམ་བླ་ོམ་འིཁརོ་བ་དང༌། གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོར་

འིཐུས་ཤིརོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། དངེ་སང་ང་ཚེ་ོདུས་ཚེདོ་གོཉེན་འིཕྲང་

ཞིགིོ་འིགྲེམིས་པོའི་ིདུས་སྐབས་ཡོནི་པོས། ཚེང་མས་ལས་ཀ་དང༌། 

སློབོ་སྦྱོངོ༌། རྒྱུན་གྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ལ་འིཐུས་ཤིརོ་མ་བཏེང་

བར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་སྙིིང་དོན་རྣམས་མགོོ་འིཚེོས་

པོ་དང༌། ཤིེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ། གོནད་དོན་ཤིེས་རྟེོགོས་མ་ཐུབ་

ན་སེམས་གོཏེིང་ནས་ཡོིད་ཆེེས་རྙིེད་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། བར་

ལམ་ཞིིགོ་ནས་བོད་ནང་ཆེོས་དད་རང་མོས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཕྲན་བུ་

ལྷུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོར་བརྟེེན་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཉེམས་གོསོ། ཁ་

ཤིས་གོསར་པོ་བཞིེངས་མཁན་བྱུང་ཡོོད། དེ་ཚེོའིི་གྲེས་སྤུས་དགོ་

པོོ་ཡོོང་རྒྱུར་ཚེང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་གོར་ནས་བོད་ནང་གོཉེེན་འིཕྲད་དུ་འིགྲེོ་མཁན་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་
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མཐེོང་ཚུལ་ལ། སྔོོན་མ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་ནང་བོད་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐབས་ཀྱིི་མཐེོང་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་མང་ཚེོགོས་ཀྱིིས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་

ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེང་སང་བོད་ནང་གོི་

མཐེོང་ཚུལ་ལ་ཆེོས་དད་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་འིདུགོ་ཟེར། དེའིི་རྒྱུ་མཚེན་

ནི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མང་ཚེོགོས་ཀྱིིས་རྩི་བའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་

དོན་ཇི་བཞིིན་མ་ཤིེས་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་དགོོན་པོའིི་ནང་གོི་

གྲྭ་པོ་ཚེོས་ཀྱིང་ཆེོས་ལ་ཐེོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་དང༌། བཤིད་

སྒྲུབ་གོཉེིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་༸རྒྱལ་བའིི་ལུང་རྟེོགོས་ཀྱིི་བསྟན་པོར་

༸ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་པོའིི་བསམ་པོ་གོང་ཡོང་མེད་པོར། འིདོན་

ཁ་ཁྲོལ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་བློ་ལ་ཟིན། གྲེོང་ཆེོགོ་རྒྱུགོས་ནས་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་

མཁན་ལྟ་བུ་བྱེས་པོའིི་སྐྱོན་ཡོིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིདི་ནི་

སློོབ་སྦྱོོང་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེེལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་

བརྗེེས་ནས་འིདོན་པོ་སྐད་འིཁོར་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཏེོན་པོས་

ཁུངས་འིཁྱོོལ་ཐེབས་མེད། ཡོགོ་པོོ་མ་བྱེས་ན་རྒྱ་མིས་ཆེོས་ལ་

རྨོངས་དད་དང༌། བཤུ་གོཞིོགོ་གོི་ལགོ་ཆེ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་ཆེ་ང་རང་ཚེོས་བཟོས་ན་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ འིདི་ལ་

ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 
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ཇ༽ ཁ་ེཉེནེ་གྱི་ིགོདམ་གོ་དང་། ལྟ་སྤྱོདོ་བརྟེན་བཟུང་།

དངེ་སང་སྔོནོ་མ་ནང་བཞིནི་ལྟགོོས་ཤི་ིཐེབེས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་མདེ་པོའི་ི

སྐབས་སུ་དངུལ་ལ་བརྔམས་ཏེ་ེབདོ་མ་ིཚེསོ་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་པོ་

འིད་ིརགིོས་ཤིནི་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རདེ། ང་ཚེསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ི

བྱེ་རི་དྭགོས་ལ་འིཚེེ་བ་སྤེོང་དགོོས་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་བཞིིན་

དུ། བདོ་ནང་འིཕྲལ་སལེ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་གོ་ིདནོ་དུ་ར་ིདྭགོས་

བསད་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་ཤིངི་། འིཕྲལ་སལེ་དངུལ་ཕྲན་བུའི་ིཁ་ེཕེན་

ད་ེདང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིམགིོ་ལྟསོ་ལ་

གོནདོ་འིགོལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེརགིོས་ཁ་ེཉེནེ་གོདམ་གོ་མ་ལགོོ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚེོའིི་བདེན་དོན་ཐེོབ་ཐེང་གོི་ཆེེད་དུ་སྐད་འིབོད་བྱེས་ནས་གྲྭ་

བཙུན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཙོན་ལ་ཚུད་ཡོོད་ལ། རྒྱ་མིས་མནར་གོཅོད་

སྡུགོ་སྦྱོོང་བཏེང་ནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤིི་ཡོོད། མང་པོོ་ཞིིགོ་ནད་

གོཅོང་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ནས་ཁོང་ཚེོར་ལྟོ་

ཆེས་སྐྱེལ་བར་འིགྲེོ་རྒྱུས་མཚེོན་སེམས་གོསོ་ལྟ་རྟེོགོ་གོང་ཡོོང་



293
བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚེོའིི་རང་

དབང་བདེན་དོན་རྩིོད་རྒྱུ་འིདི་སྐད་འིབོད་བྱེེད་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུ་མིན། 

ཚེང་མས་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་བཟང་པོོ་བརྟེན་པོོར་བཟུང༌སྟེ། 

ཤིེས་བྱེ་དང་འིཇོན་ཐེང་གོི་ནུས་པོ་བཏེོན་ཏེེ་ཐེབས་ལམ་གོཞིན་

དགོ་སྣ་ཚེོགོས་པོའིི་སྒོོ་ནས་སོ་སོའིི་ཐེོབ་ཐེང་དེ་དགོ་སོ་སོ་རང་

ཉེིད་ཀྱིིས་འིཛིིན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་མིའིི་རྩི་ཁྲོིམས་ཀྱིི་བརྗེོད་

དོན་ལ་གོཞིིགོས་ནས་ང་རང་ཚེོར་ཐེོབ་ཐེང་ཡོོད་པོ་རྣམས་རྩིོད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༣ ཚེེས་ ༡༤ ཉེནི་

ཐེགེོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དུ་སྒྲིོལ་དཀར་

ཚེ་ེདབང་གོནང་སྐབས་བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་

ཚེརོ་དམིགོས་བསལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེདེ་དུ་བྱེ་བའི་ིགོདུལ་བྱེ་དང་། དབང་ལུང་མན་ངགོ

ད་ེརངི་ལ་ོར་ེའིཆེར་ཅན་སྨོནོ་ལམ་དུས་ཆེནེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདཔྱོདི་

ཆེསོ་ཀྱི་ིཆེསོ་འིབྲལེ་ལགེོས་པོར་ཟནི་ཅངི༌། དངསོ་གོཞི་ིའིཆེད་པོའི་ི

གོཞུང་འིཇམ་དཔོལ་ཞིལ་ལུང་ན་ི༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོསོ་མཛིད་

པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ཚེསེ་བཅུའི་ིཉེནི་ཐུགོས་སྒྲུབ་ཡོང་སྙིངི་ཀུན་

འིདུས་ཀྱིི་རྗེེས་གོནང་དེ་ཡོང་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིདགོ་སྣང་

ཡོནི། ད་ེརངི་མཇུགོ་ཏུ་དགོ་ེབ་སྒྲིལོ་དཀར་གྱི་ིཚེ་ེདབང་འིད་ིཡོང་

༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིདགོ་སྣང་གོ་ིཆེསོ་སྐརོ་ཡོནི། བླ་མ་མཆེདོ་

པོའི་ིཁྲོདི་དང༌། ཐུན་དྲུགོ་གོ་ིཁྲོིད་ལུང་ན་ིཔོཎི་ཆེནེ་བླ་ོབཟང་ཆེསོ་

རྒྱན་གྱིསི་མཛིད་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། ཁངོ་རྣམ་པོ་གོཉེསི་ན་ིབདོ་གོངས་

ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་དབུས་གོཙང་ཁུལ་གྱིི་བླ་མ་སྙིན་གྲེགོས་ལྡན་པོ་

གོཙ་ོཆེ་ེབ་གོཉེསི་ཡོནི། 
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ལྷགོ་པོར་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོ་ནི་ང་རང་ཚེོ་བོད་གོངས་ཅན་

ལྗོོངས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་བའིི་བླ་མ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེར་བརྟེེན་ད་རེས་ངོས་རང་ཡོང་སྐལ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པོོ་བྱུང་ལ། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཆེོས་ཉེན་མཁན་གྱིི་སློོབ་མ་མང་ཆེེ་བ་ཡོང་དགོའི་

པོོ་བྱུང་ཡོོད་ཤིགོ དེ་རིང་གོདུལ་བྱེའིི་གོཙོ་བོའིམ། དམིགོས་ས་

གོཙོ་བོ་ནི་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བོད་ནས་གོཉེེན་འིཕྲད་ལ་ཡོོང་མཁན་ཚེོ་

ཡོིན། གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོ་ཚེོ་ཡོང་ཡོང་འིཕྲད་

རྒྱུའིི་དུས་ཚེོད་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་ནས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་སྤྱོད་

དེ་ཡོོང་མཁན་ཚེོ་ཡོང་ཡོང་འིཕྲད་རྒྱུའིི་དུས་ཚེོད་མེད། མ་གོཞིི་

རྒྱུན་དུ་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་དྲེན་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་དངོས་སུ་ཐུགོ་རྒྱུའིི་

གོོ་སྐབས་ཉུང་ཉུང་ཡོིན། ངོས་རང་གོི་ངོས་ནས་གོཙོ་བོ་ཁྱོེད་རང་

ཚེོར་དམིགོས་ཏེེ་བདུན་ཕྲགོ་གོཉེིས་ཙམ་རིང་བཤིད་པོ་འིདིས་

ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་རྟེོགོས་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་

ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོོད་སྲིིད། 

མ་གོཞིི་ཤིོད་མཁན་ངོས་རང་ནས་ཀྱིང་ཡོགོ་པོོ་ཤིེས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ 

མ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བཤིད་པོ་འིདིས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཕེན་མི་ཐུབ་ཀྱིང་

ཕྲན་བུ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱུང་ཡོོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་རང་ཚེོ་བོད་
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སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཅི་འིདྲེ་ཡོིན་པོ་དང༌། བསམ་བློ་

ཇི་ལྟར་གོཏེོང་དགོོས་མིན། ང་ཚེོས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་མིན་

སོགོས་ཞིར་དང་ཞིོར་ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང་ཡོོད། ད་ཆེ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་རང་

ཡུལ་ལ་ལོགོ་འིགྲེོ་མཁན་ཡོིན། ད་ཕེན་ཚེང་མས་བློ་བདེ་སེམས་

སྐྱིད་ངང་ནས་སྤྱོི་དོན་ཐེོགོ་སེམས་འིཁུར་ཆེེན་པོོ་བླངས་ཡོོད་ལ། 

ད་དུང་ཡོང་སྔོར་ལས་ལྷགོ་པོའིི་སེམས་འིཁུར་ཡོགོ་པོོ་བླངས་ཏེེ་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་ཆེེན་དང་། ལྷ་ཚེོགོས་ཀྱི་ིལས་

འིགོན།

བདོ་རང་དབང་གོ་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོཞིསི་བྱེསེ་

བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོོངས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཡོིན། མདོར་

ན། བླ་མ་མཆེོད་པོའིི་ཚེོགོས་ཞིིང་ནང་གོི་ལྷ་ཚེོས་དེ་དགོ་ལའིང་

བདོ་རང་དབང་ཐེད་ལས་འིགོན་འིཁྲོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། ང་ཚེའོི་ིརང་དབང་གོི་དནོ་དགོ་འིད་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས། ང་ཚེོས་རང་རྒྱལ་

གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རང་དབང་གོི་སྐད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ང་
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ཚེསོ་བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིགོདུལ་བྱེ་གོཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིའིགྲེ་ོ

བ་སྤྱོ་ིལ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། 

མདོར་ན། རྒྱ་མི་ལའིང་ཕེན་པོ་ཡོོང་བའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་

པོ་ལས་རྒྱ་མིར་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བཀྲ་མི་ཤིིས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད། ང་རང་

ཚེོའིི་བོད་རང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་མདོར་ན། འིགྲེོ་བ་ཀུན་ལ་

བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བའིི་དོན་དང༌། སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ལ་ཕེན་པོ་

ཡོོང་བའིི་དོན་ལ་དམིགོས་ཏེེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་ཚེོགོས་ཞིིང་

ནང་གོི་ལྷ་ཚེོགོས་རྣམས་ལའིང་ཏེན་ཏེན་ལས་འིགོན་ཡོོད་ཅིང༌། 

ཐུགོས་ཁུར་བཞིེས་ཏེེ་ཐུགོས་རྗེེ་དང་བྱེིན་རླབས་གོནང་གོི་རེད། 

ཡོིན་ནའིང་བྱེིན་རླབས་འིཇུགོ་ཡུལ་གོཙོ་བོ་སེམས་ཅན་གྱིི་ལས་

དང༌། བསོད་ནམས་ཀྱིི་མཐུ་ལ་རགོ་ལུས་པོས་ང་རང་ཚེོའིི་ངོས་

ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་འིདི་ཛི་དྲེགོ་

ཅིགོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་མཁྲོེགོས་པོོ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་ཙམ་གྱིི་དཀའི་ངལ་མེད་པོའིི་སྐབས་ལ་

ལྷོད་ཡོངས་ཤིོར་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་སྔོོན་ཆེད་བྱུང་ཡོོད་ལ། བར་སྐབས་
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འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ནང་ལ་ཡོང་

ཏེན་ཏེན་ང་ཚེོ་ལྷོད་ཡོངས་འིགྲེོ་གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་

ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བར་ཆེ་བཞིགོ་ན་སོ་སོའིི་ངོ་གོདོང་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ལྷོད་ཡོངས་ཀྱིིས་ཉེི་མ་གོང་འིཁྱོོལ་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོོད་

སྐབས་ཚེང་མ་རྡོོགོ་སྒྲིིལ་པོོ་དང་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་

ལ། ཕྲན་བུ་ལྷོད་དུ་ཕྱོིན་ན་ཁ་གོཡོེང་མིགོ་གོཡོེང་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་

པོའིི་གོཤིིས་ཀ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ལ་ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས། ནད་པོ་ལྟ་བུར་མཚེོན་ན་ང་ཚེོ་ནད་ཆེེན་གྱིིས་ཟིན་ཡོོད། 

ནད་ཆེེན་གྱིིས་ཟིན་པོའིི་སྐབས་ལ་ལྷོད་ཡོངས་སྐད་ཅིགོ་ཙམ་

ཡོང་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད་ཅིང༌། ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རེད། 

གོ༽ མཐུན་ལམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། འིགོན་ཁུར་མཉེམ་

ལནེ།

གོཙ་ོབོ་ང་རང་ཚེ་ོདམ་ཚེིགོ་མཐུན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན། ཆེོས་ལུགོས་དང་ལུང་ཚེན་གྱིི་འིཐེེན་འིཁྱོེར་བྱེེད་མི་རུང༌། 

ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་མི་སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་སྲིིད། 
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ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་མིང་འིཁྱོེར་ནས་མདོ་དོན་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་

གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་མཁན་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེརགིོས་ཀྱིསི་

ཆེསོ་ཀྱི་ིམངི་འིཁྱོརེ་ནས་ཡོངོ་བ་མ་གོཏེགོོས་ཆེསོ་དང་མཐུན་པོའི་ི

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེབཞིནི་ཆེལོ་ཁའི་ིའིཐེརེ་འིཁྱོརེ་བྱེས་ཏེ་ེཁ་

ཤིས་ཀྱིི་ཁ་ནས་སྤྱོི་སེམས་ཡོིན་ཁུལ་གྱིིས་དོན་སྙིིང་ཆེགོས་སྡེང་

ཕྱོོགོས་རིས་བྱེེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་རེད། ང་རང་ཚེོས་དེ་

ལྟར་ནམ་ཡོང་མ་ིཡོངོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ང་རང་

ཚེ་ོཚེང་མ་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་ནང་དུའིང་དེ་སྔོོན་ཡོར་ཐེོན་དང་ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་མཁན་དེ་

རིགོས་མང་ཆེེ་བར་ཁགོ་མེད། སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་ཡོིན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ཤིེས་རྨོངས་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་རྒྱ་མིས་གོང་བཤིད་ལ་ཡོིད་ཆེེས་

བྱེེད་པོ་ལས་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་མགོོ་འིཚེོས་ཀྱིི་མེད། གོཉེིས་ནས་

དེ་དགོ་མང་ཆེེ་བ་ཞིེད་སྣང་དབང་གོིས་དེ་ལྟར་མི་བྱེེད་ཀ་མེད་

བྱུང་བ་ཞིིགོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་པོའིི་རྟེགོས་ནི་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ནས་དངངས་སྐྲགོ་ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་སྐབས་

མིའིི་གོཤིིས་ཀ་དང་སྤྱོོད་པོ་འིགྱུར་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་ནས་ར་

འིཕྲོད་གོསལ་པོོ་ཡོོད། ད་ཆེ་ནང་ཁུལ་དུ་སྔོོན་མ་མི་འིདི་དང་འིདི་
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ཞིེས་བྱེ་བས་ངའིི་ཁྱོིམ་ཚེང་གོི་མི་ལ་སྡུགོ་པོོ་འིདི་དང་འིདི་ལྟ་བུ་

བཏེང་བྱུང༌། ངའིི་ཕེ་མར་སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བྱུང་བསམས་པོའིི་འིཁོན་

འིཛིིན་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དེའིི་རྩི་བ་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་ང་ཚེོའིི་ལུང་

པོ་དབང་བསྒྱུར་ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། 

ང་རང་ཚེོ་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིཁོན་འིཛིིན་བྱེས་

ནས་དམ་ཚེིགོ་མི་གོཙང་བའིི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། དེ་

སྐོར་བོད་ཀྱིི་མ་འིོངས་ཆེབ་སྲིིད་སྟོན་ནང་གོསལ་པོོ་བཀོད་ཡོོད་

ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་

ཀ་བྱེེད་མཁན་དེ་དགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ཕེོགོས་སྤྲོད་ནས་གྲེོད་ཁོགོ་རྒྱ་

མིས་གོསོ་གོི་ཡོོད་པོར་མ་ཟད། མིང་ལའིང་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་

ཞིེས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། མི་སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང༌། མང་ཆེེ་བ་

ལ་བོད་གོངས་ཅན་པོ་ཞིེས་པོའིི་བསམ་བློ་འིདི་མེད་པོ་མིན། དེར་

བརྟེེན་ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སེམས་ཅན་ཐེམས་

ཅད་ལ་ཕེན་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་

འིགྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཚེང་མས་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 
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ང༽ ལྷ་མ་ིཟུང་འིབྲལེ་དང་། ལྷ་སྲུང་བསྟནེ་ཕྱོོགོས།

དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ལུང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དར་རྒྱས་ཆེེ་བ་

འིདི་དང་འིབྲེལ་ནས་ཡུལ་ལྷ་གོཞིི་བདགོ་གོཙ་ོཆེེ་བསྟན་མ་བཅུ་

གོཉེིས་དང༌། རྗེེ་ཡོི་མགུར་ལྷ་སོགོས་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་དང་འིབྲེལ་

ཏེ་ེགོནས་ཡོདོ། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིས་གོནས་གོང་སར་ཡུལ་ལྷ་གོཞིི་

བདགོ་གོསི་མཚེནོ་པོའི་ིལྷ་ཀླུ་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། ཡུལ་མ་ིཚེའོི་ིས་ོ

སོའི་ིགྲུབ་མཐེའིི་དབང་གོིས་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་གོང་ཡོང་མ་བྱེས་

སྟབས་ལྟོ་ཚེང་ལྟ་བུ་ཐེ་དད་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་པོ་ལུང་པོ་མང་ཆེེ་བའིི་

གོནས་སྟངས་ད་ེརང་འིདུགོ དཔོརེ་ན། ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིལུང་པོའི་ིནང་

ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེལ་མསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁན་མདེ་

སྟབས་ཁངོ་ཚེསོ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་བྱུས་གོཏེགོོས་བྱེདེ་ས་མདེ། 

ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་རྩི་བ་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་རིགོས་

དྲུགོ་གོི་སྐྱེ་གོནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

སྟབས། ཡུལ་ལྷ་གོཞིི་བདགོ་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་དངོས་དང་བརྒྱུད་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྐབས་རེ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ཕེན་བཏེགོས་པོ་

དང༌། སྐབས་རེ་གོནོད་པོ་སྐྱེལ་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་རང་
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ཚེོ་བོད་གོངས་ཅན་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ལྟར་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལྷ་

མི་མཉེམ་དུ་གོནས་པོ་དེ་དགོ་ཟུང་སྦྲེེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོར་མ་ཟད། མི་དམ་ཚེིགོ་གོཙང་

མ་དགོོས་པོ་ཇི་བཞིིན་ལྷ་ཡོང་དམ་ཚེིགོ་གོཙང་མ་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

བར་ལམ་སྲུང་མ་བསྟེན་ཕྱོོགོས་སྐོར་ལ་ངོས་ནས་ཡོང་ཡོང་བཤིད་

ཡོོད། འིདི་དགོ་ངོས་ནས་ཧོལ་རྒྱུགོས་དང༌། རི་བོང་ཅལ་འིདྲེོགོས་

བྱེས་ནས་བཤིད་པོ་གོཏེན་ནས་མིན། གོནད་དོན་དེ་སྐོར་ངོས་ཀྱིིས་

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་བརྟེགོ་དཔྱོད་མང་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ངེས་པོ་རྙིེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡོིན། རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། བོད་ནང་ལ་ངོས་ནས་དགོེ་

སྐྱོན་གོསལ་བཤིད་བྱེས་པོར་ཡོིད་ཆེེས་བློས་འིགོེལ་བྱེས་ཏེེ་ལགོ་

ལེན་དུ་བསྟར་མཁན་མང་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་པོར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ངོས་

ནས་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེེ་བཤིད་པོ་ཡོིན། བཤིད་པོ་

བཞིིན་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོོད་པོར་ངོས་འིཛིིན་བྱེས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་བསྟར་

བར་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་ཡོོད། གོལ་ཏེེ་ངོས་ནས་བཤིད་པོ་འིདི་དགོ་

ཁུངས་བདེན་མིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོསལ་པོོ་འིགོོད་རྒྱུ་ཡོོད་ན་གོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་ལའིང་
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དགོོངས་གོཞིི་དགོོས་པོ་དངོས་ལ་གོནོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དགོོངས་

པོ་གོཞིན་དུ་བཀྲལ་རྒྱུ་ཡོོད་པོས། ངོས་རང་ཐེ་མལ་པོ་གོང་ཡོང་མི་

ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བཤིད་པོ་ལ་དེ་ལྟར་ལོས་ཡོིན། ང་ཚེོ་གོཏེམ་

བརྗེོད་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོ་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ལ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད་པོས་དེ་ལྟར་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས།

ཡོིན་ན་ཡོང་དྲེང་བདེན་གྱིི་རྒྱུ་མཚེན་ཁུངས་ལུང་འིབྲེལ་བ་གོང་

ཡོང་ཤིོད་རྒྱུ་མེད་པོར་རྨོངས་ཞིེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བརྩིི་མེད་རྡོོགོ་

རོལ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། གོང་ལྟར་ང་རང་

ཚེོ་ལྷ་མི་ཚེང་མ་དམ་ཚེིགོ་མཐུན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་ད་ལྟ་

སྐབས་སུ་བབས་པོ་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་ལ་དམ་ཚེིགོ་མཐུན་

པོོ་ཡོོང་ཆེེད་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོས་ལམ་སྟོན་གོནང་བ་དེའིི་

ཐེོགོ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ངོས་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་༸སྐྱབས་

མགོོན་སྐུ་གོོང་མ་དེ་དགོ་ལ་ལས་འིབྲེལ་ཕྲན་བུ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་

མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོས་ཆེོས་སྲིིད་

གོཉེིས་ལྡན་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་གོཞུང་འིདི་བཙུགོས་པོ་ནས་

ད་ལྟ་བར་དུ་གོནས་པོར་མ་ཟད། ང་ཚེོ་རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་རྗེེས་

གོཞུང་འིདི་མང་གོཙོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་ལ་འིགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་
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པོོ་ཕྱོིན་ཡོོད། ངོས་ནས་ཇི་སྲིིད་གོཞུང་འིདིའིི་འིགོན་འིཁྱོེར་བའིི་

རིང་ཐེོགོ་མར་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོས་ལམ་སྟོན་གོནང་བ་དེར་

ཡོིད་ཆེེས་བྱེས་ཏེེ་ཁོང་གོི་རྗེེས་སུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ངོས་

རང་གོིས་ཆེོས་བརྒྱུད་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིང་༸གོོང་ས་ལྔ་

པོ་ཆེེན་པོོར་མིགོ་དཔོེ་གོཙོ་བོར་འིཛིིན་གྱིི་ཡོོད།

ཅ༽ ༸རྒྱལ་མཆེགོོ་ལྔ་པོའི་ིལམ་སྟནོ་དང་། ༸རྒྱལ་

མཆེགོོ་རམི་བྱེནོ་གྱི་ིམཛིད་པོ། 

༸གོོང་ས་བདུན་པོ་ཆེེན་པོོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚེོས་མཚེོན་པོའིི་

དེ་དགོ་གོི་རྣམ་པོར་ཐེར་པོ་ཡོང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱོབ་པོ་ཡོིན་པོ་

ངསོས་རྒྱུན་དུ་དྲེན་གྱི་ིཡོདོ། ལྷགོ་པོར་༸རྒྱལ་མཆེགོོ་བསྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚེ་ོན་ིབསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱོབ་པོའི་ིབླ་མ་མཐེངོ་ཆེསོ་རང་ལ་ཟུང་

འིཇུགོ་གོ་ིགོ་ོའིཕེང་བརྙིསེ་པོ་རདེ་ཅསེ་ཧ་ལམ་བརྗེདོ་ཆེགོོ་པོ་ཡོནི་

ན་ཡོང༌། སྲིདི་ཕྱོགོོས་ནས་༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོསོ་བཙུགོས་པོའི་ི

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོི་ཁྲོི་འིདིའིི་སྟེང་ལ་བཞུགོས་རྒྱུའིི་མཚེན་ཉེིད་

ཡོོངས་སུ་ཚེང་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ༸རྒྱལ་

མཆེོགོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚེོས་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིལམ་
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སྟོན་ཆེ་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་མཇུགོ་འིཁྱོོངས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཅིགོ་གོནང་

ཡོདོ་ན། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡོནི་ཞིསེ་ལགོ་པོ་འིཕྱོསི་

ས་ལྟ་བུར་༸རྒྱལ་དབང་རམི་བྱེནོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་ཅསེ་ཟརེ་བ་

འིད་ིཡོངོ་དནོ་མདེ།

༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོས་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་བའིི་ལམ་སྟོན་ཐེོགོ་

འིགྲེོ་མ་ཐུབ་པོས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་བོད་གོཞུང་གོི་ནུས་པོ་ཉེམས་དམས་

ཕྱོིན། དེའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ནང་ཁུལ་དབང་ཡོོད་ཤིོད་རེས་ཀྱིི་རྙིོགོ་

དྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོས་མཆེོད་ཡོོན་སྦྱོིན་བདགོ་གོི་ལ་རྒྱའིི་འིབྲེལ་

བའིི་ཐེོགོ་ནས་མན་ཇུ་གོོང་མ་རྒྱབ་རྟེེན་དུ་བཙལ། རྒྱ་མིའིི་ངོས་

ནས་དེ་དགོ་དཔོོན་འིབངས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་ངོ་བོར་བེད་སྤྱོོད་ལོགོ་

པོར་བྱེས་ཏེེ་འིཁྱོོགོ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ༸གོོང་ས་༸ལྔ་པོ་ཆེེན་

པོོས་ལམ་སྟོན་གོནང་བ་དེའིི་ཐེོགོ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་ན་

ཕེལ་ཆེེར་གོོང་གོསལ་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཡོོང་གོི་མ་རེད་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ངའིི་མཐེོང་ཚུལ་ཡོིན། 

ང་རང་གོི་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་ཡོང་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་

མཛིད་པོར་ཁ་མིགོ་ཡོར་བལྟ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མི་ཡོིན་དང་ལྷ་གོང་

ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་། མདོར་ན་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་སྐབས་འིབྲེལ་
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བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་དེ་ནི་བསྟེན་པོའིི་སྲུང་མ་དང༌། བོད་

གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོས་བོད་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོོད། ༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོ་དང་མ་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་དང༌། མ་འིགྲེིགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ལུང་

ཁུགོ་ནང་དུ་བླ་མ་ཞིིགོ་གོིས་གོང་བཤིད་རུང་མ་བཤིད་རུང་དེ་ལ་

བརྩིི་དགོོས་དོན་མེད། བོད་སྤྱོི་དོན་རྒྱ་ཆེེ་སའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང་ནས་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ལམ་སྟོན་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ང་

ཚེོས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ཏེེ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ངའིི་ངོས་ནས་

དེ་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་བྱེས་

ན་ཡོགོ་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚེོ་ནང་

ཁུལ་ཙགོ་ཙིགོ་གོི་དོན་དུ་སྐད་ཆེ་ཤིོད་རེས་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་རྩི་

བ་ནས་མིན། ང་ཚེོ་འིདིར་འིཁྲུལ་སྣང་ནང་གོི་ཉེིང་འིཁྲུལ་ལྟ་བུ་བྱེས་

ཏེེ་རང་གོི་སྣང་བ་དགོ་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། དོན་ངོ་མའིི་བསམ་བློ་

བཏེང་ན་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་གོི་མི་རིགོས་རྙིིང་ཁུངས་རིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་

ཟབ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རྩི་མེད་དུ་འིགྲེོ་བའིི་ས་མཚེམས་ལ་སློེབས་ཡོོད་

པོས་རང་བཞིིན་ལྷོད་ཡོངས་ངང་དལ་དལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་

པོའིི་དུས་ཚེོད་རྩི་བ་ནས་མིན།
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ཆེ༽ དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་། གོདུང་ཤུགོས་

གོཅིགོ་སྒྲིལི།

ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་མཁྱོནེ་གྱི་ིརདེ་ཟརེ་བ་དང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་མཁྱོནེ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་ངསོ་རང་མ་ིགོཅགིོ་

གོསི་གོང་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། ངསོ་ནས་སམེས་འིཁུར་བླངས་པོའི་ི

འིགོོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ནུས་པོ་གོཅགིོ་ཏུ་སྤུངས་ནས་ཤུགོས་

རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་དོན་དུ་ཚེང་མས་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟེ་

ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ངསོ་རང་མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ལགོ་པོ་

འིཕྱོསི་ཏེ་ེ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་གོནང་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བསྡེད་ན་མ་ི

འིགྲེགིོས། སྔོནོ་མ་ངསོ་ལ་ཁ་ཤིས་ཀྱིསི་ད་ེའིདྲེ་བཤིད་བྱུང༌། བདོ་

རང་བཙན་ཐེོབ་མིན་བླ་མའིི་ཐུགོས་རྗེེ་བྱེིན་རླབས་ཁོ་ནར་རགོ་

ལུས་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐུགོས་རྗེསེ་བདོ་རང་བཙན་

ལམ་སང་རགོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ སྐད་ཆེ་ད་ེརགིོས་མགོ་ོ

སྐརོ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་ཡོནི། གོཅགིོ་བྱེས་ན་ད་ེན་ིབཤིསེ་གོཉེནེ་བསྟནེ་

ཚུལ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བཤིད་པོ་ཡོནི་སྲིདི། 

བཤིེས་གོཉེེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དད་པོ་དང་དགོ་སྣང་སྦྱོོང་
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བའིི་བསམ་བློ་དེ་དང༌། དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གོཉེིས་

ཐེ་དད་སོ་སོ་ཡོིན། ངོས་རང་གོི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་རང་གོི་བླ་

མ་གོོང་མ་ཚེོའིི་ནང་ནས་༸སྐྱབས་མགོོན་སྟགོ་བྲགོ་རིན་པོོ་ཆེེ་

དང༌། ༸སྐྱབས་མགོོན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོོ་ཆེེ་གོཉེིས་ལ་རྡོོ་རྗེེ་འིཆེང་

སྐུ་དངོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་བཞིགོ་སྟེ་དད་པོའིང་སྐྱེས་ཀྱིི་འིདུགོ ཡོིན་

ནའིང་ངོས་རང་གོི་ངོར་རྡོོ་རྗེེ་འིཆེང་དུ་མཐེོང་བ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་

ཏེེ་ཁོང་རྣམ་པོ་ཚེོས་གོང་མཛིད་པོ་དེ་དགོ་ཚེང་མ་ཡོང་དགོ་པོ་

རེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མི་ཀུན་

དང་མཐུན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་ན་ཡོགོ་པོོ་

རེད་བརྗེོད་རྒྱུ་དང༌། ཕྲན་བུའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་དང་མཚེན་ཤིས་འིགྲེོ་

བའིི་རིགོས་ཡོོད་ན་དེ་ནོར་འིཁྲུལ་རང་ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། 

ངའིི་བླ་མ་ཡོིན། ཅི་མཛིད་ལེགོས་པོར་བལྟ་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

མེད་ལ། དེ་ལྟར་བརྗེོད་ན་འིགྲེིགོས་ཐེབས་ཀྱིང་མེད། 

བསམ་བློ་ཞིིབ་ཏུ་བཏེང་ན་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ཧ་ཅང་གྱིོང་པོོ་རེད། 

བླ་མའིི་ཡོང་སྲིིད་ཕེེབས་ཡོོང་དུས་བླ་མ་སྐུ་གོོང་མའིི་ཡོང་སྲིིད་

རེད་ཅེས་དངོས་གོནས་དད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཡོང་སྲིིད་ལ་

སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་མི་དགོོས་པོར་སྐུ་ཡོོན་ཚེང་མ་ལྡན་ཡོོད་ཅེས་
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བརྗེོད་མཁན་སུ་ཡོང་མེད། དེ་ནི་ང་ཚེོ་བོད་པོས་ཁ་ཡོོད་ལགོ་

ཡོོད་ཐེོགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་རྟེགོས་ཡོིན། ལགོ་ལེན་ངོ་མ་ཁ་ཡོོད་

ལགོ་ཡོོད་ཐེོགོ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་དད་པོ་

དགོ་སྣང་ལྟ་བུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགུལ་བསྐྱོད་བརྒྱབ་

ན་འིདི་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོས་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་ཚེོས་འིགོན་

ཁུར་བླངས་མི་དགོོས་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ནོར་འིཁྲུལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན། ངོས་ར་མི་གོཅིགོ་ལགོ་གོཅིགོ་གོིས་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་ནུས་

པོ་འིདོན་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་རྡོོགོ་རྩི་གོཅིགོ་ལ་

བསྒྲིིལ་ནས་འིགོོ་ཁྲོིད་མཁན་གྱིིས་འིགོོ་ཁྲོིད་པོའིི་འིོགོ་ཚེང་མས་

ཕྱོར་གྲུ་མཉེམ་འིདེགོས་དང༌། གོདུང་ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་གྱིི་ནུས་

པོ་འིདོན་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་རིང་སང་ཉེིན་ནས་ཕེར་ལོགོ་འིགྲེོ་མཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མར་

བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ཚེང་མ་བློ་བདེ་པོོ་དང༌། སེམས་སྐྱིད་

པོོ་བྱེས་ཏེེ་ལོགོ་རྒྱུགོས། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ནི་ཕེ་སྤྲོེའུ་རྒན་བྱེང་

ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དང༌། མ་སྲིིན་མོ་བྲགོ་སྲིིན་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་

ཤི་ཁྲོགོ་གོི་རྒྱུན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
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བོད་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་ཐེོགོས་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་ཡོགོ་པོོ་རྩི་

བ་ནས་མེད། བོད་པོ་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་རེ་གོཉེིས་མཐེོང་

དུས་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་བསམས་ཏེེ་སེམས་སྐྱོ་གོི་འིདུགོ ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་མི་རུང༌། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ས་ཆེ་གོང་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བསམས་ཏེེ་མི་ཡོ་རབས་དང༌། མི་བཟང་པོོ། 

མི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཅས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། མི་གོཅིགོ་གོིས་

ཀྱིང་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

གོོང་དུ་འིདིར་གོཉེིད་ཉེལ་མཁན་ཞིིགོ་འིདུགོ འིདི་ཆུང་ཙགོ་ཡོིན་

ནའིང་དེ་ལྟར་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡོང་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་

རེད། འིདིར་ཆེོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཆེེད་དང༌། འིདོན་པོ་བཏེོན་ནས་ཞིབས་

བརྟེན་བྱེེད་དུ་ཡོོང་བ་ལས། འིདིར་གོཉེིད་ཉེལ་དུ་ཡོོང་བ་མིན། 

མི་དེས་ཁ་ཡོང་ཕྲན་བུ་གོདངས་ནས་བསྡེད་འིདུགོ གོཅིགོ་བྱེས་

ན་འིཁྲོིས་སུ་སྡེོད་མཁན་ཚེོས་ཧར་སྒྲི་ཡོང་གོོ་མེད་དམ་བསམ་

པོ་བྱུང༌། བྱེ་སྤྱོོད་འིདི་དགོ་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡོང་

མི་འིདུགོ ང་རང་ཚེོའིི་ཁ་ནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། 

༸རྒྱལ་བ་ཐེམས་ཅད་མཁྱོེན་པོ་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། ཁ་ནས་དེ་ལྟར་ཟེར་

བཞིིན་དུ་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལ་སྣང་མེད་དང༌། ལྷོད་ཡོངས། 
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བགོ་མེད་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ཅེས་བཀའི་སློོབ་

སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༧ ཉེནི་

བདོ་ནས་འིབྱེརོ་བ་ཁགོ་ཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ང་ོམཚེར་གྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུར་

འིགྲེསོ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་སློབེས་པོ་རདེ། ཚེང་མར་དགོའི་

བསུ་ཡོོད། ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་སྡེདོ་རྒྱུ་

རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེོར་དཀའི་ངལ་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོང་ཡོོང་གོི་

མ་རེད། བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེོར་བའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྱོོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་

པོ་དང་མཉེམ་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། དེ་ནས་གྲྭ་སར་

འིགྲེོ་མཁན་འིགོའི་ཤིས་ཡོོད་པོ་རྣམས་འིདི་ནས་ཚུར་ཡོོང་རྒྱུའིི་

དགོོས་དོན་དང་དམིགོས་ཡུལ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཆེེད་དུ་ཡོོང་བ་ཡོིན་

སྟབས་དུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་མ་བཏེང་བར་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐེགོ་གྱིསི། 

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིདརི་སྡེདོ་མཁན་ཚེ་ོཡོནི་ཡོང་རུང༌། ཕེར་ལགོོ་འིགྲེ་ོ

མཁན་ཚེ་ོཡོནི་ཡོང་རུང༌། གོང་ལྟར་ཚེང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚེ་ོབྱེེས་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་འིབུམ་
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གོཅིགོ་དང་ཁྲོི་གོསུམ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཚེོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་ཚེང་མས་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་

བོད་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་གོོ་

མཚེོན་གྱིི་འིགོོ་ཏུ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སྙིིང་སྟོབས་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོར་རང་ཚུགོས་ཟནི་ནས་བསྡེད་པོ་ང་ོམཚེར་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ད་ཆེ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་

ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། རིམ་པོས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་རང་དབང་

དང༌། མང་གོཙོ་ཡོོང་རྒྱུར་ཐེགོ་ཇེ་ཉེེ་ཇེ་ཉེེར་འིགྲེོ་བ་ལས། དེ་

སྔོ་ནང་བཞིིན་གོཅིགོ་སྡུད་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱིིས་དབང་ཆེ་འིཛིིན་རྒྱུ་

དེར་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་ཀྱིང་འིདོད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མིའིི་མི་མང་ནང་

ནས་དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་བསུན་པོོ་བཟོ་མཁན་རྒྱུན་མ་

ཆེད་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་

གྱིིས་མཚེོན་པོའིི་མི་མང་ནང་ནས་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་དབང་དྲེགོ་

པོོས་ཟིན་པོ་འིདི་ལ་མོས་པོ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་སྟབས། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་དུས་རྟེགོ་ཏུ་བརྟེན་ལྷིང་དང་

བརྟེན་ལྷིང་ཟེར་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རིམ་

པོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་བ་རེད། ང་རང་ཚེོ་གོཞིིས་
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བྱེེས་བོད་མི་ཚེང་མ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཚེང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཤིེས་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི་

བདོ་ནས་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། རང་སྲུང་གོ་ིལགོ་

རྗེསེ།

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་འིཁྱུགོ་ཙམ་སློེབས་ཏེེ་དེ་རིང་

ཐུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་

ཕྱོནི་པོ་རདེ། རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱསེ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོཡོདོ་

པོས། མ་ིརབས་གོསར་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྩི་བའི་ིའིབྱུང་

ཁུངས་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་ཁ་བ་གོངས་ཅན་ཅན་ཞིིང་ཁམས་ཀྱིི་

མ་ིཤི་སྟགོ་རདེ། བདོ་ལ་ཡོོད་མཁན་མ་ིཚེ་ོཡོང་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་

རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་བྱེ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོས། ང་རང་ཚེ་ོ

ཚེང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ནམ་ཡོང་བརྗེེད་ཐེབས་མེད་པོར་

བརྟེེན་ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚེོས་ཀྱིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་གོི་དམིགོས་ཡུལ་གོཞིི་རྩིར་བཞིགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་
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སྟངས་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་དང༌། དགོནོ་པོ་ཁགོ་གོསར་འིཛུགོས་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། 

གོལ་ཆེེ་ཤིོས་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྒན་གོཞིོན་བར་

གོསུམ་དབྱེེ་བ་མེད་པོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིགོོ་ཏུ་

ཚུད་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་ལ་གོདོང་ལེན་

བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་རེད། དེ་ཡོང་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

མིན་པོར་ད་ཕེན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་རིང་བརྟེན་པོོར་བསྡེད་

པོ་རེད། ལྷགོ་པོར་དུ་ཕྲུ་གུ་གོསར་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་འིདི་རིགོས་

ཀྱིིས་དེ་སྔོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་མཐེོང་མ་མྱོོང་ཞིིང༌། རང་དབང་གོི་

འིཚེོ་བར་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་མྱོོང་མེད་ཀྱིང་། ཚེང་མས་མི་རིགོས་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་བཅངས་ཏེེ་བློ་རྩི་བརྟེན་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ནི་

ཧ་ཅང་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་དང༌། རླབས་ཆེེན་ཡོིན་པོས། དེ་རིང་

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཐུགོ་པོའིི་སྐབས་འིདིར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་འིདོད་བྱུང༌། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་དྲེང་བདེན་གྱིི་གོནད་དོན་ཞིིགོ་ཡོིན། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤིད་ན། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་

ཀྱིི་ནུས་པོ་དང༌། བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་ཅིང་། ད་
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ལྟའིི་ཆེར་སྟོབས་ཆེེ་ཆུང་ཤིོར་བའིི་དབང་གོིས་ལམ་སེང་བདེན་

མཐེའི་གོསལ་མ་ཐུབ་པོ་ལས། རིམ་པོས་བདེན་མཐེའི་གོསལ་

ངེས་ཡོིན་པོར་བརྟེེན། ཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་སྒོར་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་

ཚེོས་སོ་སོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ལྟར་སློོབ་གོཉེེར་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཀུན་སློོང་བཟང་པོོ་དགོོས་ལ། དགོོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁྲོིམས་ཚུལ་བཞིིན་

འིཁུར་དགོོས། སློོབ་གྲྭ་དང་བོད་ཁྱོིམ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ནི་

ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲགོ་དང་མཉེམ་དུ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཁྱུ་འིདྲེེས་ནས་འིགྲེོ་

རྒྱུར་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་ཡོོང་གོི་མ་རེད། གོསོགོ་སྒོར་ལ་འིགྲེོ་

མཁན་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་མཐུན་རྐྱེེན་ཧ་ཅང་འིཛིོམས་པོོ་མེད་ཀྱིང་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་གོོ་སྐབས་

དམ་འིཛིིན་བྱེས་ཏེེ་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་གོང་ཐུབ་ཅི་

ཐུབ་ཀྱིིས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་བསྡེད་ཀྱིང་རུང༌། རིམ་པོས་བོད་ལ་ལོགོ་ཀྱིང་རུང༌། ཁྱོེད་རང་

ཚེོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། 

བོད་དུ་ལོགོ་ན་རྒྱ་གོར་ནང་ལོ་ངོ་རེ་ཟུང་བསྡེད་པོའིི་རིང་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤིེས་ཡོོན་དང༌། ལགོ་ལེན་ལྟ་བུའིི་ལགོ་རྗེེས་ཤིིགོ་
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འིཁྱོེར་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་རྒྱ་གོར་ནང་དམིགོས་

བསལ་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ལས་ཀ་གོང་ཡོང་བྱེེད་འིདོད་མེད་པོའིི་

རིགོས་རྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད་པོས་བོད་

ལ་ལོགོ་ན་ལེགོས། བོད་ལ་ལོགོ་སྟེ་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་སོ་

སོའིི་ས་ཆེ་འིཛིིན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེང་སང་རྒྱ་མི་མང་པོོ་བོད་

ནང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོས་སོ་སོའིི་གྲེོང་

གོསེབ་ཀྱིི་ས་ཐེོགོ་ལ་མ་བསྡེད་པོར་ཕེན་ཚུན་དུ་འིཁྱོམས་ནས་

ཕྱོིན། རྒྱ་མི་སྡེོད་སའིི་ས་ཆེ་སྟོང་པོ་བཟོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་

པོོ་མི་འིདུགོ མ་འིོངས་པོར་བོད་རང་དབང་སོན་པོའིི་མཚེམས་

ལ་ང་རང་ཚེོ་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་

ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིན་པོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོིས་ཡོིགོ་ཐེོགོ་ནས་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཟིན་པོ་རེད། མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་མང་

གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བར་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་ལ་ཤིེས་

ཚེད་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོད་དགོོས་པོས་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་

ཁུར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

དཔོེར་ན། དེང་སང་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་སྔོོན་མེད་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་མང་པོོ་

ཡོོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་ངོ་མའིི་གོནས་སྟངས་ལ་བོད་ནང་
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ཡོིགོ་རྨོངས་ཁྱོོན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་འིདུགོ་པོར་བརྟེེན་བོད་མི་རང་ཉེིད་

ཀྱིིས་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱེས་ནས་ཡོོན་ཏེན་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་

ལ་དང་དོད་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་མིའིི་

ཤིེས་ཡོོན་ཐེོགོ་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་བོད་

ཡོིགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་

ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློ་ངན་པོ་བཏེང་བ་ང་རང་ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་

བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བོད་མིའིི་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་ཐེོགོ་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཡོིད་གོཟབ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལ་དང་

དོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༦ ཉེནི་བདོ་

ནས་མཇལ་བཅར་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིགྱུར་མདེ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་། གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱི་ིཉེམས་

རྒུད།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོལམ་བར་ཁགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ངམ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཚེ་བ་

ལང་གོ་ིཡོདོ་པོས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོ

རང་དབང་ལུང་པོར་སློེབས་པོར་དགོའི་བསུ་ཡོོད། གོཞིིས་ལུས་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལ་ལུས་སྲིོགོ་གོི་ཉེེན་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཡོོད་

པོའི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་ཚེང་མས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་

མ་ིསྤྱོ་ིཔོའི་ིབདེན་དནོ་དང༌། ལ་རྒྱ་དརོ་མདེ་རང་ཚུགོས་བརྟེན་པོ་ོ

བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ད་ེཡོང་ཟླ་བ་ཁ་ཤིས་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་མནི་པོར་

མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་ཆེགོས་ཡོདོ། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིརྗེསེ་ལ་

སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རིགོས་མི་དར་མ་ཆེགོས་ཏེེ་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མདེ་པོ་དང༌། 

ཞུམ་པོ་མདེ་པོར་རང་ཚུགོས་བརྟེན་པོ་ོབཟུང་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། 
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ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབྱེས་རྗེེས་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་དཔོའི་བོ་

དཔོའི་མོའི་ིཁོངས་གོཏེོགོས་ཡོིན་སྟབས་ངོས་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་

དགོའི་བསུ་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ིབྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

གོཙོ་ཆེེན་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོར་ཚེང་མས་སོ་སོའིི་བདེན་པོ་མཐེའི་གོསལ་ཡོོང་བའིི་

དོན་དུ་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་

འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཇེ་ཆེེ་ནས་

ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་

དོན་ཐེོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་སེམས་འིཁུར་བྱེེད་མཁན་ཡོང་ཇེ་མ་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་

གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚེོ་བཙན་

བྱེོལ་བོད་པོ་ཚེོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཡོང་དགོ་པོ་ཡོིན་པོ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་

རང་ཚེོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་དུ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

ཡོིན་པོས་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཡོོད་ན། ང་

ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོོད་མཁན་ཚེོའིི་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་དང༌། 

འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་གོཞིི་རྩི་མེད། དཔོེར་ན། ངོས་རང་སྒོེར་གྱིི་
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ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་གོཏེམ་བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཞིེས་ཟེར་གྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་

ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་ངོས་ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་

ཆེད་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོར་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚེོའིི་བོད་ཀྱིི་རྩི་བའིི་བདེན་དོན་གོསལ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་

སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོོད། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་

ལ་དམར་པོོའིི་གོཅིགོ་སྡུད་རིང་ལུགོས་དེ་འིཐེོར་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བའིི་

དུས་ཚེོད་ཤིར་ཡོོད། དེ་གོོང་རྒྱ་མིས་སུ་ལན་ཞིེས་བརྩིི་བཀུར་

མིགོ་དཔོེ་བྱེེད་པོའིི་ལུང་པོ་དེའིི་དམར་པོོའིི་ལམ་ལུགོས་འིགྱུར་

བ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡུ་རོབ་ཤིར་ཕྱོོགོས་སུ་

ཡོོད་པོའིི་དམར་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོོངས་རྫོོགོས་རང་དབང་མང་

གོཙོའིི་ལུང་པོ་ཆེགོས་ཚེར་བ་རེད། ལུང་པོ་འིགོའི་ཤིས་དཔོལ་

འིབྱེོར་གྱིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། དམར་པོོའིི་བཙན་དབང་གོི་

ལམ་ལུགོས་མཇུགོ་བསྡེོམས་ཚེར་བ་རེད། བྱེང་ཀོ་རི་ཡོ་དང༌། 

ཝིི་ཏེི་ནམ། ཁྱུའུ་བྷ་ཙམ་ལས་ལྷགོ་མེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་འིགྲེོ་

བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། རང་དབང་། མང་གོཙོ། རང་
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ཐེགོ་རང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་བཅས་ཀྱིི་སྐོར་དེང་སང་དཔྱོིད་ཀྱིི་

དཔོལ་ཡོོན་བཞིད་པོ་བཞིིན་འིཛིམ་གླིིང་ས་ཁུལ་གོང་སར་གླིེང་

སློོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཁ༽ རང་བཙན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། མངི་དནོ་མཚུངས་

པོའི་ིརང་སྐྱངོ་།

དེ་ནས་རྒྱུ་མཚེན་གོཅིགོ་ལ། རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་གོཙ་ོདང༌། རང་

དབང་དོན་གོཉེེར་གྱིི་སེམས་ཤུགོས་ས་ཁུལ་གོང་ས་ནས་འིཕེེལ་

རྒྱས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དོན་ཐེོགོ་ལ་

ཡོང་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཤི་ཚེ་དང༌། སེམས་འིཁུར་བྱེེད་མཁན་

རམི་པོས་ཐེནོ་ཡོངོ་གོི་འིདུགོ དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་གོཙའོི་ི

ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་ཞིིའིི་ཅི་ཧྲིང་ཟེར་མཁན་རྒྱ་མི་དེས་ཏེིང་

ཞིའི་ོཕེངི་ལ་ཡོ་ིགོ་ེཞིགིོ་བྲསི་པོའི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་

རང་དབང་རང་བཙན་ཡོནི་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་དནོ་

ཐེགོོ་འིཛིནི་པོའི་ིསྲིིད་བྱུས་ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་རདེ་ཅསེ་བཀདོ་འིདུགོ 

ཁ་སང་ཕྱོི་ཟླ་ ༣ པོའིི་ནང་ཧྲང་ཧད་ལ་ཡོོད་པོའིི་མང་གོཙོའིི་ལས་

འིགུལ་བྱེེད་མཁན་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་མི་གྲེངས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིིས་ས་
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ཡོིགོ་བཀོད་པོའིི་སྙིན་ཞུ་ཞིིགོ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་

མིའིི་ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིི་ཚེོགོས་གོཙོ་ཇའུ་ཧྲི་ལ་བཏེང་འིདུགོ སྙིན་ཞུ་

དེའིི་ནང་ལ་དོན་ཚེན་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དོན་ཚེན་བཅོ་ལྔ་པོའིི་

ནང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་

ཁགོ་ལ་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་

པོར་བོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀྱིི་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོོང་ཆེེད་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་

བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཀོད་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་མང་གོཙོ་དོན་

གོཉེེར་གྱིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་མ་ཟད། བོད་དོན་ཐེོགོ་

ལའིང་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤི་ཚེ་སློེབས་ཡོོད། ད་ཕེན་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་སྟངས་དེས་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་

པོོའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མི་རང་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་

དོ་སྣང་གོཞིི་ནས་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ཧ་ཅང་འིགྱུར་བ་

ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་རིགོས་ལ་མཚེོན་ན། རྒྱ་ནགོ་

ནས་བྲོས་ཡོོང་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང༌། ཤིེས་ཡོོན་ཅན་རིགོས་གོཅིགོ་

གོིས་བོད་རང་བཙན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོོད་ཅེས་རང་བཙན་ལ་



325
དངོས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་

བོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་སྟངས་དེ་

རྩི་བ་ནས་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་པོོ་འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེིས་

ཕེན་གྱིི་ཐེབས་ལམ་གོསར་པོ་འིཚེོལ་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

གོང་ལྟར་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་རིགོས་ནང་ནས་ཀྱིང་

བོད་དོན་ཐེོགོ་དོ་སྣང་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་

འིདི་ཚེོ་ང་རང་ཚེོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ངོས་ནས་ལོ་བཅུ་གྲེངས་སྔོོན་ནས་བཤིད་ཡོོད། ཕྱོི་རྒྱལ་

ཡུལ་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཚེོར་ང་ཚེོ་བོད་པོ་མི་རེ་ངོ་རེའིི་ཐེོགོ་

ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དགོོས། གྲེོགོས་པོོ་བཟོ་དགོོས། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་

རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

ཀྱིི་མེད། ང་ཚེོས་རང་དབང་ལ་དོན་གོཉེེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་བཞིིན། 

རྒྱ་ནགོ་མི་མང་ལ་ཡོང་རང་དབང་དང་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་པོ་རེད། 

ང་ཚེོས་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པོ་ཡོོང་བ་ཤིོགོ 

སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་སྡུགོ་བསྔོལ་དང་བྲལ་བར་ཤིོགོ་ཅེས་སྨོོན་

ལམ་འིདེབས་སྐབས་རྒྱ་མི་དེའིི་ནང་ངེས་པོར་དུ་ཚུད་ཡོོད། 

གོ༽ རྒྱ་རིགོས་ལ་གྲེོགོས་འིདྲེསི་དང་། གོཏེརེ་རིགོས་
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སྔོགོོ་འིཁྱོརེ།

དངསོ་གོནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེརང་དབང་ལྡན་པོ། མང་གོཙ་ོ

ཡོནི་པོ། བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིང་རང་

ཚེསོ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་

ང་རང་ཚེསོ་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་རདེ། 

རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་མཚེནོ་ན་བདོ་མ་ིགོ་ཚེདོ་བསད་སངོ༌། མ་ི

གོ་ཚེོད་ལྟོགོས་རིད་ཤིི་སོང༌། ཡུལ་གྱིི་གོནམ་གོཤིིས་དང་ཁོར་

ཡུགོ་ལ་འིགྱུར་ལྡགོོ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོའི་ིབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ནས་ཤིངི་

ནགོས་གོ་ཚེདོ་བཅད་སངོ༌། མ་ོཊ་སྟངོ་ཕྲགོ་དང་སྟངོ་ཕྲགོ་ནང་དུ་

བདོ་ཀྱི་ིཤིངི་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོ་ཚེདོ་དབརོ་སངོ༌། འིབྲ་ིཆུ་དང༌། རྨ་

ཆུའི་ིནང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཤིངི་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་གོ་ཚེདོ་གོཏེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་

གོམ། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁགོ་ནས་གོཏེེར་ཁ་རྣམ་གྲེངས་བརྒྱ་དང་

དྲུགོ་ཅུ་སྐོར་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད་པོ་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོའིི་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་ལ་

གོསལ་བ་ལྟར། ད་ོབདགོ་བདོ་མརི་གོསང་བ་བྱེས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚེསོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་དབོར་འིདྲེནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེས་མི་ཚེད་པོར་ད་དུང་བོད་མི་གྲེངས་ཉུང་བཟོས་ནས་བོད་ཡུལ་
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རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་ཐེབས་བྱུས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་

ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མིར་གོནགོ་སེམས་གོནོད་སེམས་བཅངས་

ན་མི་འིགྲེིགོས། རྒྱ་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་དངོས་གོནས་

གྲེོགོས་པོོའིི་འིདུ་ཤིེས་བཞིགོ་སྟེ་ཕེན་སེམས་བསྐྱེད་དགོོས། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ནོར་འིཁྲུལ་

ཡོོང་རྒྱུ་ཡོང༌། མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་དང༌། བྱེ་སྤྱོོད་སྤེེལ་མཁན་གྱིི་མི་གོཉེིས་

པོོ་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོཏེོང་དགོོས་པོར་གོསུངས་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་མི་

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་དགྲེ་གོཉེེན་གྱིི་འིགྱུར་བ་ཡོོང་གོི་རེད། ང་

ཚེོས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཡུལ་ནི་གུང་བྲན་གྱིིས་ང་ཚེོར་

མ་འིསོ་མ་འིཚེམས་པོའིི་བཙན་དབང་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཅན་གྱིིས་

སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་པོ་འིདིར་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས། 

སྤྱོིར་བཏེང་རྒྱ་རིགོས་མི་མང་ལ་འིཁོན་འིཛིིན་བྱེེད་མི་རུང་བ་དང༌། 

ཁོང་ཚེོར་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་གྲེོགོས་པོོ་བཟོ་དགོོས་ལུགོས་ངོས་

ཀྱིིས་སྔོོན་མ་ནས་བཤིད་པོ་ལྟར། ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁགོ་ནང་ཡོོད་

པོའིི་རྒྱ་མི་ཚེོར་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བདེན་པོ་ཡོིན་ལུགོས་དང༌། 

ང་ཚེོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ། འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་

ལ་བསྟེན་གྱིི་ཡོོད་པོ། ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་བསམ་བློའིི་འིཁྱོེར་སོ་གོང་
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འིདྲེ་ཡོིན་པོ་བཅས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་སྐབས་ཁོང་ཚེོའིི་གོོ་རྟེོགོས་

གོསལ་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་པོས་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོའིི་དོན་

གོཉེེར་བྱེེད་པོ་འིདི་ཁོང་རང་ཚེོ་རྒྱ་མི་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་

མཁན་ཚེོ་དང་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུར་དུ་མཐེོང་ནས་བོད་པོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་པོ་དང༌། ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚེོར་རོགོས་རམ་

བྱེེད་དགོོས་ཟེར་མཁན་འིདུགོ 

ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་རིགོས་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་

མཁན་ཚེོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཁ་ཕེན་ཚེིགོ་ཕེན་གྱིི་བསློབ་བྱེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

ང་ཚེོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བས་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོའིི་དོན་

ལ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་

དང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་མི་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ལས་འིགུལ་བྱེས་ཏེེ་ལོ་ཤིས་ལས་

ཕྱོིན་མེད། ང་ཚེོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ལམ་སེང་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

འིགྲུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་རེད། ཚེང་མས་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྒོོ་

ནས་འིབད་བརྩིོན་མུ་མཐུད་ཡུན་བསྲིིངས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤིད་

པོ་ཡོིན། ད་རེས་ཉེེ་ཆེར་ཨ་རིར་ (Berkeley University) 

མཐེོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་སྔོོན་མ་ནས་ངོ་ཤིེས་པོ་རྒྱ་མི་

མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་དེ་ཚེོའིི་གྲེས་ཁ་ཤིས་ཐུགོ་
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འིཕྲད་བྱུང་སྐབས། སྔོོན་མ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཐེོགོ་མར་ཐུགོ་པོའིི་སྐབས་

རང་དབང་དང་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་པོ་འིདི་དྲེང་བདེན་རྒྱུ་

མཚེན་ལྡན་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ལས་སློ་པོོ་མེད། ཡུན་བསྲིིངས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་ཞིེས་ངོས་ནས་བཤིད་བྱུང་ངམ། བར་

ལམ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་གོོ་རྒྱུ་ཐེོས་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་པོ་གོཉེིད་ཉེལ་ཏེེ་བསྡེད་

པོ་ཡོིན་ནམ་ཞིེས་ངོས་ནས་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲེགོས་བརྗེོད་པོ་ཡོིན། 

གོང་ལྟར་རྒྱ་རིགོས་ནང་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕེན་ཚུན་རོགོས་རམ་བྱེས་ཏེེ་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ང་ཚེོ་འིཐེབ་གྲེོགོས་ཡོིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་

གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ང༽ བདནེ་དནོ་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། དགོསོ་མཁོའི་ིཤིསེ་

ཡོནོ།

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་བླརོ་རགོ་ལུས་

ཡོདོ། རྒྱ་མསི་བསད་རྡུང་མནར་གོཅདོ་གོང་ཞིགིོ་བཏེང་རུང་བདོ་

པོའིི་སེམས་ཤུགོས་འིགྱུར་གྱིི་མེད་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོམི་ཐེོགོ་བརྗེེས་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་བདེན་དོན་རྩིོད་
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རྒྱུར་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་པོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤེབོས་

པོ་སྐྱ་ེབ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ཆེ་ཕྱོོགོས་གོང་ཅའིི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་

ལ་ོཁ་ཤིས་ནང་ང་ཚེའོི་ིབདནེ་པོའི་ིམཐེའི་གོསལ་བའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོོད་པོས། ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་ཧུར་སྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ང་རང་ཚེོས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའིི་ཐེགོོ་

ནས་ས་ོསའོི་ིབདནེ་པོ་མཐེའི་གོསལ་ཡོངོ་བའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུའི་ི

ཐེབས་ཤིསེ་སམ། དགོོས་མཁ་ོགོཙ་ོབ་ོན་ིབདོ་མ་ིཚེང་མར་ཤིསེ་

བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཚེད་ལངོས་ཡོདོ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡོནི། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་སློེབས་མ་ཐེགོ་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་ནང་ཡོོད་པོའིི་ན་གོཞིོན་ཚེོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་

གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤིོས་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་གོཞིིས་ཆེགོས་དང༌། སློོབ་གྲྭ་

གོཉེིས་པོོ་ལས་རིམ་དང་པོོར་བཞིགོ་པོ་རེད། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་

བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་ཡོིན་པོར། དེང་སང་སྒོེར་པོ་དེ་འིདྲེ་

ནས་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཕྲན་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་སྟབས་

བོད་ཕྲུགོ་ཚེང་མ་སློོབ་གྲྭར་ངེས་པོར་དུ་གོཏེོང་དགོོས། རྒྱ་མིས་

བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་རྒྱ་ཡོིགོ་མ་གོཏེོགོས་སློོབ་ཀྱིི་མེད་
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ན་ཡོང༌། སློོབ་སྦྱོོང་མེད་པོ་ལས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་ཕེན་

ཐེོགོས་ཆེེ་བ་ཡོིན་པོས་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་དགོོས། ང་རང་ཚེོ་

བོད་པོ་སྒོེར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོོང་རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། 

གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་ནང་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཡོོད་པོས་རྒྱ་རིགོས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུའིི་

དོན་ལ་སློོབ་གྲྭའིི་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་བ་དང༌། སྨོན་བཅོས་འིཕྲོད་

བསྟེན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ལེགོས་པོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་ཀྱིི་ཞིིང་འིབྲོགོ་

ས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་དང༌། སེམས་འིཁུར་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོར་བརྟེེན། ཞིིང་འིབྲོགོ་གོི་ས་ཁུལ་ལ་ང་རང་ཚེོ་

བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ། སྔོོན་ལ་གོཞིན་དགོ་

གོི་སློོབ་ཚེན་ཆེ་ཚེང་མེད་ནའིང་བོད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་པུ་སློོབ་ཐུབ་

ན་ཡོང་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། སྔོར་བོད་ནང་སློོབ་གྲྭ་

མང་པོོ་མེད་ཀྱིང༌། དགོོན་པོ་ཁགོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་

ལྟ་བུས་བོད་ཡོིགོ་འིབྲི་ཀློོགོ་ཤིེས་མཁན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། 

ཕྱོིས་སུ་དགོོན་པོ་ཁགོ་མེད་པོ་ཆེགོས། སྤྱོི་ཡོོངས་ནས་བཤིད་

ན་སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་ནང་ཡོིགོ་རྨོངས་ལྔ་བཅུ་

ང་དགུའིི་གོོང་ལས་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོོད་ལུགོས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ང་
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ཚེོས་བོད་ནང་ཤིེས་ཡོོན་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་སོགོས་ལ་རོགོས་

རམ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་བོད་པོའིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚེོར་འིབོད་

སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་བོད་རིགོས་ནང་ཁོངས་ནས་རེ་ཟུང་

གོིས་བོད་ནང་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་

ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ངོས་ནས་སློོབ་

སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལ་ཚེང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། 

ལྷ་ཁང་དང༌། དགོོན་པོ་བཞིེངས་རྒྱུ་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ལྷ་

ཁང་སྟོང་པོ་བཞིེངས་ཏེེ་འིགྲེོ་སོང་ཆེེན་པོོ་བཏེང་བ་ལས། སློོབ་གྲྭ་

བཙུགོས་ཏེེ་བོད་མིའིི་ཤིེས་ཡོོན་ཐེོགོ་ལ་འིགྲེོ་སོང་བཏེང་ན་དངོས་

གོནས་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེ་བ་ཡོོང་གོི་རེད། མི་ལ་ཤིེས་ཡོོན་བྱུང་ན་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་དོན་གོཏེིང་ཟབ་རྟེོགོས་ཐུབ་

ཀྱིི་རེད། ཤིེས་ཡོོན་མེད་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཙམ་ལས། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་མེད་

ན་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེས་ཏེེ་མ་ཎིི་བགྲེངས་བ་དང༌། སྐོར་བ་ལྟ་བུ་

རྒྱགོ་ཤིེས་ཀྱིང་དོན་དངོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཟབ་

ཁྱོད་སྟོང་དང་རྟེེན་འིབྱུང༌། བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་བྱེང་ཆུབ་སེམས་ཞིེས་

པོ་དེ་དགོ་གོི་གོོ་དོན་རྟེོགོས་པོ་དང༌། དེ་དགོ་གོི་གོནད་འིགོགོ་
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ཤིེས་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་རེད། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེེན་གོང་གོི་ཆེ་ནས་

ཤིེས་ཡོོན་མེད་ན་འིཐུས་ཤིོར་དང་གྱིོང་གུན་ཆེེན་པོོ་ཕེོགོ་གོི་རེད། 

བོད་ལུང་པོ་རང་དབང་བྲལ་ཏེེ་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲད་

པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཙོ་བོ་ཡོང་ང་རང་ཚེོ་རང་ཉེིད་ཤིེས་ཡོོན་དམན་

པོས་ལན་པོ་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་གོོང་མ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་

ཤིེས་ཡོོན་ལ་དོ་སྣང་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་འིཐུས་ཤིོར་ལ་དོ་སྣང་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་འིཐུས་ཤིོར་ཕྱོིན་ཡོོད། 

ཅ༽ ངན་བྱེས་ང་ོའིཁྱོརེ་དང་། ཕུགོས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲས།

དེང་སང་ང་ཚེོས་རང་སྐྱོང་དང༌། རང་བཙན་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་རང་སྐྱོང་ཞིིགོ་ཡོོང་བར་ལས་དོན་ཚེང་

མ་སོ་སོས་འིགོན་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་ན་རང་སྐྱོང་དང༌། རང་

བཙན་བཤིད་པོས་ཕེན་ཐེོགོས་མེད། དཔོེར་ན། ནམ་ཞིིགོ་རྒྱ་མི་

རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལོགོ་པོའིི་མཚེམས་ལ་གླིོགོ་ཁང་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས་

ཀྱིི་ལས་རིགོས། སྨོན་ཁང་གོི་ལས་དོན་སོགོས་བོད་པོས་བྱེེད་

མ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མི་
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འིདུགོ བདོ་པོར་རགོོས་བྱེདེ་པོར་ཡོངོ་བ་ཡོནི་ཞིསེ་ཁགོ་བཏེགོས་

ནས་བདོ་ནང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། ལས་རགིོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོིན་ཀྱིང་སོ་སོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ང་རང་ཚེོའིི་རང་དབང་

རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིཐེབས་ཤིསེ་གོཙ་ོབ་ོད་ེཡོནི། ད་ེབཞིནི་དུ་ལས་

ཁུངས་ཁགོ་དང༌། ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དུ་ཡོོད་པོ་ཚེོས་

ལས་རགིོས་ད་ེརྣམས་ས་ོསསོ་ཉེམས་མྱོངོ་ཐེགོོ་ནས་ཁངོ་དུ་ཆུབ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོས་འིགོན་གོཙང་མ་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན་རྐུན་མ་བརྐུས་པོ་དང༌། རྒྱགོ་

རེས་བརྒྱབ་སྟེ་མི་བསད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་ནགོ་ཉེེས་

ཆེེན་པོོར་མི་བརྩིི་མཁན། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ཆེང་རགོ་དང༌། གོཞིང་

ཁང་དང༌། ཤིོ་སྦིགོ་ཁང༌། འིཆེལ་སྤྱོོད་བྱེེད་སའིི་ཞིབས་བྲོ་རྒྱགོ་

ས་དང༌། མཚེན་ཚེོགོས་བྱེེད་ས་དེ་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཟོས་ཏེེ་

ལུང་པོའིི་ནང་བདེ་སྐྱིད་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་ད་དུང་ངན་བྱེས་ངོ་སོར་

འིཁྱོེར་ཏེེ་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་བསམ་ངན་འིཆེང་གོི་མེད་དམ་སྙིམ་

པོའིི་དོགོས་པོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་དེ་དགོ་

གོི་རྗེེས་འིབྲས་གོང་ཡོོང་གོི་རེད་དམ་ཟེར་ན། བོད་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་
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རྣམས་ཤིེས་ཡོོན་མེད་པོ། ཐེ་མགོ་གོང་བྱུང་འིཐེེན་མཁན། ཆེང་

རགོ་གོང་བྱུང་བཏུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ལུས་པོོ་ནད་རོ་གོཅོང་ནད་

ཆེགོས་རྒྱུ་དང༌། བསམ་བློའིི་ཐེོགོ་ནས་ཤིེས་ཡོོན་གོང་ཡོང་མེད་

མཁན་ཤི་སྟགོ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་མིས་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་བསམ་

ངན་འིཆེང་གོི་ཡོོད་མེད་གོང་ལྟར་ཡོང༌། བོད་མི་རང་ངོས་ནས་སོ་

སོའིི་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཁེ་གྱིོང་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ཡོོང་མཁན་ཉེིན་རེ་བཞིིན་དུ་གྲེངས་ཁ་མང་དུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་རིགོས་གྲེངས་ཉུང་ཡོིན་ན་ཡོང་ད་དུང་

སྐྱེ་སྒོོ་འིགོོགོ་རྒྱུར་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ད་ལྟ་བོད་པོ་ཉུང་ཤིས་

ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ལུས་པོོ་ནད་གོཅོང་དང༌། ཤིེས་ཡོོན་འིཇོན་

ཐེང་མེད་པོ་བྱུང་ན་རྒྱ་མིར་དགོོས་པོ་དེ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོ་

འིཕྲལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་དང༌། ལོ་ངོ་རེ་ཟུང་གོི་བདེ་སྡུགོ་གོི་གོནད་

དོན་ཙམ་མིན་པོར་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་མི་རིགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་

གོི་གོནད་དོན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོས། ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་མ་

བྱེས་ན་འིཐུས་ཤིོར་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ ཐེ་

མགོ་ཚེོད་མེད་འིཐེེན་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་ཚེོད་མེད་འིཐུང་བ། རྒྱུན་
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དུ་ཤིོ་སྦིགོ་དང༌། མཚེན་ཚེོགོས་ལ་གོཡོེངས་ཏེེ་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་

སྟོང་ཟད་བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་ཕུགོས་སྐྱོན་ཆེེན་པོོའིི་གོནད་དོན་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཚེང་མས་ཡོིད་གོཟབ་ངེས་

པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། གོཙང་འིཕྲདོ་མཐུན་

ལམ།

བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ལ་བདོ་མསི་ར་ིདྭགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་ལུགོས་ཟརེ་གྱི་ི

འིདུགོ ད་ེསྔོནོ་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་མདེ་པོ་ལྟགོོས་ཤི་ིཐེབེས་ཉེནེ་ཡོདོ་པོའི་ི

སྐབས་ཡོནི་ན། ས་ོསའོི་ིརང་སྲིགོོ་སྐྱབོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་མ་ིབྱེདེ་ཀ་མདེ་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། དངེ་སང་ཕྲན་བུའི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་

གོནས་སྟངས་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེད་ེའིདྲེའི་ིཉེནེ་ཁ་མདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་

འིདདོ་རྔམ་དབང་གོསི་བྱེ་དང་ར་ིདྭགོས་བསད་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དངེ་སང་ཁརོ་ཡུགོ་སྲུབ་སྐྱབོ་ཐེགོོ་ལ་

ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་འིདིས་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལའིང་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོ་ོ

འིདུགོ་ཅསེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོདོ། དེ་ལྟ་བུའི་ིདུས་སྐབས་ལ་བོད་པོ་རང་
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ཉེདི་ཀྱིསི་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ིབྱེ་དང་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་པོ་དང༌། 

གོཙང་སྦྲེ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་པོར་ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་

ལ་གོནདོ་གོཞིའིི་ིརགིོས་བྱེས་ན། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་

ཆེགོས་རྒྱུར་འིད་ིརགིོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ། མ་འིོངས་པོར་བོད་རང་དབང་གོི་ཉེི་

མ་ཤིར་བའིི་མཚེམས་ལ་བོད་རང་དབང་མང་གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོ་

ཞིིགོ་གོི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཞུང་འིབྲེལ་ཡོིགོ་ལམ་ཐེོགོ་གོཏེན་ལ་

ཕེབ་ཟིན་པོ་རེད། རྒྱ་མིས་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱིིས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་

ལས་འིགུལ་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་

རོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་རེད་ཅེས་ཧམ་པོ་བཤིད་དེ་

བོད་མིར་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ང་ཚེོ་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་བཟུང་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་ཕྱོིན་ཡོོད་

པོ་དང༌། ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་མང་གོཙོའིི་ལགོ་ལེན་ཇེ་འིཕེེལ་ཇེ་

ཟབ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་རབ་དང་རིམ་པོ་བྱེས་ཡོོད། དེང་སང་

བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་དང༌། གྲེོས་ཚེོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་མང་གོཙོའིི་

ངོ་བོ་ཆེ་ཚེང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཁྱོེད་

རང་ཚེོ་ཚེང་མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་གོསལ་པོོ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 



338
རྒྱ་གོར་ནང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོ་རིས་སུ་མ་

ཆེད་པོའིི་ཆེོས་སྡེེ་ཁགོ་ལ་སློོབ་གོཉེེར་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་མཁན་ཚེོས་

སློོབ་གོཉེེར་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་

དགོོས་པོ་རེད། དེ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཚེོས་ཀྱིང་

སོ་སོའིི་སྐབས་བབས་ཀྱིི་འིོས་འིགོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་

དགོོས། རྒྱགོ་རེས་མ་རྒྱགོ གོཉེམོ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས། ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་མ་

བྱེེད། དེ་གོོང་མི་རེ་ཟུང་གོིས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་

ཞུས་བྱུང༌། ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ལྡན་པོའིི་སྙིན་གྲེགོས་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་འིདིར་བོད་མི་གོཅིགོ་གོིས་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་ཡོང་ཚེབས་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཚུལ་མཐུན་

བྱེེད་དགོོས། ཁོང་ཁྲོོ་ལངས་རྒྱུ་མི་སུ་ལ་ཡོང་ཡོོང་གོི་རེད། འིོན་

ཀྱིང་ངས་བོད་པོའིི་མཚེན་ཤིས་དང༌། བོད་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རེད་བསམ་པོའིི་སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་དྲེན་

ཤིེས་བགོ་ཡོོད་བསྟེན་དགོོས། 

དེང་སང་ཚེ་བ་ལངས་པོའིི་དུས་སྐབས་ཡོིན་པོས་གོཙང་སྦྲེ་འིཕྲོད་

བསྟེན་བྱེེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་མ་བྱེས་ན་ནད་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ཕེོགོ་རྒྱུའིི་

ཉེེན་ཁ་ཡོོད། ཕྲན་བུའིི་གོཟུགོས་པོོ་མ་བདེ་བ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ན་
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ལམ་སེང་དེ་མ་ཐེགོ་ལྷོད་ཡོངས་སུ་མ་སོང་བར་བོད་པོ་དང༌། རྒྱ་

གོར་གྱིི་སྨོན་པོ་བསྟེན་དགོོས། ཐེོགོ་མར་ཕྲན་བུ་ན་བའིི་སྐབས་

ལ་སྨོན་པོ་མ་བསྟེན་པོར་ཉེལ་ནས་བསྡེད། སྨོན་མ་ཟས་པོར་ལྷོད་

ཡོངས་སུ་བཏེང་ན་རྗེེས་སུ་ན་ཚེ་ཛི་དྲེགོ་པོོ་ཆེགོས་ཚེར་དུས། 

སྨོན་པོ་བསྟེན་ན་ཡོང་སྨོན་གྱིི་ནུས་པོས་མ་འིདང༌། སོ་སོ་ཡོང་

སྡུགོ་བསྔོལ། མཐེའི་མ་དུས་མ་ཡོིན་པོའིི་འིཆེི་རྐྱེེན་བྱུང་ན་བོད་

པོ་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་རེད། ཚེང་མས་འིཕྲོད་

བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་དང༌། ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལྷ་སར་ང་ོརྒལོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་ལ་རྣམ་འིགྱུར།

ཚེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ངམ། ཚེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་སྐབས་ཁྱོདེ་རང་ཚེོས་

ལུས་དང་གོསོ་ཡོང་ཡོང་བཀྲུས་ཏེ་ེགོཙང་མ་བྱེདེ་དགོསོ། ལྟ་ོཆེས་

རྙིིང་པོ་མ་ཟ། ཆུ་གྲེང་མ་ོགོང་བྱུང་མ་འིཐུང༌། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ། བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ི

བདགོ་པོ་ོཡོནི་པོས། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནས་རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་

པོར་འིཁྱུགོ་ཙམ་སློབེས་པོ་ལ་ངསོ་ནས་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིཡོོད། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་གོཙོ་ཆེེ་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེས་པོ་རེད། 

དཔོེར་ན་ད་རང་ཞིོགོས་པོ་གོསར་འིགྱུར་ནང་ལྷ་སར་ངོ་རྒོལ་

ཁྲོོམ་སྐོར་བྱེས་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཞིིགོ་འིདུགོ རྒྱ་མིས་ཚེོང་ཁྲོལ་ཆེེན་

པོོ་སྤེར་བ་ལ་བོད་མི་ཚེོང་པོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་གོཉེིས་གོསུམ་ཞིིགོ་གོི་ངོ་
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རྒོལ་ཁྲོོམ་སྐོར་བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ལྔ་དྲུགོ་ཞིིགོ་འིཛིིན་

བཟུང་ཉེེས་རྡུང་བཏེང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེས་མཚེོན་

པོའིི་གོང་ལྟར་བོད་མི་རྒན་གོཞིོན་ཚེང་མས་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་

ལ་མི་འིདོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་རྒྱུན་དུ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད། ལྷ་ས་ཙམ་དུ་

མ་ཟད་བོད་མཐེའི་དབུས་ས་ཁུལ་གོང་སར་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བའིི་

རྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོོ་གོཅིགོ་གྱུར་དུ་ཡོོད། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

བློ་རྩི་བརྟེན་པོོར་བསྡེད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་ཇེ་གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་བ་

དང༌། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། བོད་པོར་ཤི་

ཚེ། གོདུང་སེམས་མཉེམ་བསྐྱེད་བྱེེད་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དམར་པོོའིི་གོཅིགོ་

སྡུད་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་སྲིོལ་དེ་མེད་པོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་དང༌། 

ཀོ་རི་ཡོ་བྱེང་མ། ཝིི་ཏེི་ནམ། ཁྱུའུ་བྷ་མ་གོཏེོགོས། འིཛིམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་གུང་བྲན་ལམ་ལུགོས་གོཅིགོ་སྡུད་དབང་སྒྱུར་བྱེེད་

མཁན་ཚེང་མ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་

ཆེ་མཚེོན་ན་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཤིེས་ཡོོན་

ཅན་གྱིི་ནང་ནས་མང་གོཙོ་དང༌། རང་དབང་དོན་གོཉེེར་གྱིི་ལས་
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འིགུལ་སྤེེལ་བཞིིན་པོ་རེད། དུས་ཚེོད་སྔོ་ཕྱོི་ཞིིགོ་ཙམ་ལས་ང་རང་

ཚེོའིི་བདེན་དོན་མཐེའི་གོསལ་ཡོོང་རྒྱུར་ཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ རང་དབང་མང་གོཙ་ོདང་། གོནའི་དངེ་གོ་ིཤིསེ་ཡོནོ།

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚེོའིི་བོད་འིདི་

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་

བའིི་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་གོཞུང་གོིས་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་སྟངས་མང་

གོཙ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་ནས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེས་ཟནི་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་འིད་ིམང་གོཙ་ོརང་

དབང་ལྡན་པོ་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བར་བོད་མི་མང་

ཚེོགོས་ལ་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དགོོས་པོ་རེད། མི་ལ་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་ཡོོད་ན་རང་དབང་ཞིེས་པོ་ཚེིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་རེད། མི་ལ་ཤིེས་

བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་ན་རང་དབང་དང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ནས་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མང་ཚེགོོས་ལ་ཁ་ེཕེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་རྒྱུ་དང༌། ཡུལ་ལུང་ཡོར་རྒྱས་

ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རང་དབང་མདེ་ན་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་

ཀྱིང་བྱེེད་ཐེབས་གོང་ཡོང་མེད། ཡོང་རང་དབང་ཡོོད་ཀྱིང་ཡོོན་
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ཏེན་མདེ་ན་གོང་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་འིོགོ་ལ་མི་

ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། གོཞུང་གོི་བཀའི་སྒུགོ་རྒྱུ་

ལས་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཐེབས་མེད་སྟབས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་

མེད། མ་འིོངས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་ན་ང་རང་ཚེོ་བོད་ལ་མི་

རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་མི་ལ་སྨོོན་མ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མ་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་དགོོས་

ལ། དེའིི་ཐེོགོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ཆེ་ཚེང་བ་ཡོོང་ཐེབས་ལ་ང་

ཚེོས་ངེས་པོར་དུ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས། 

ལྷགོ་པོར་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་གྲྭར་ངེས་པོར་དུ་འིགྲེོ་དགོོས། 

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་རྒྱ་ཡོིགོ་ལས་སློོབ་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ལོ་ཚེོད་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ན་ཡོང༌། ཤིེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚེོའིི་ན་གོཞིོན་

རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད་ཀྱིང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐེོགོ་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མ་བྱེས་པོར་ཉེིན་

མ་གོང་འིཁྱོོལ་དང༌། ཆེང་འིཐུང་ཤིོ་སྦིགོ མཚེན་ཚེོགོས་ཞིབས་



344
བྲོ་སོགོས་ལ་གོཡོེངས་ཏེེ་བསྡེད་ན་ཧ་ཅང་རྩི་ཆེེའིི་ན་གོཞིོན་གྱིི་

དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ཏེེ་སོ་སོ་སྒོེར་དང༌། མི་རིགོས་སྤྱོི་ཚེང་

མར་གྱིོང་གུན་ཆེེན་པོོ་ཕེོགོ་རྒྱུ་ཡོིན་པོས་བོད་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་

སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ལ་ཡོོད་མཁན་གྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་

རྣམས་ནས་ཀྱིང༌། སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་དེའིི་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་

ནས་ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་མིར་རེ་མི་དགོོས་པོར་སོ་སོ་རང་གོིས་འིགོན་

ཆེ་ཚེང་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་

ང་ཚེོར་བཙན་དབང་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ནམ་ཞིིགོ་དུས་ཚེོད་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་སོ་

སོའིི་ལུང་པོ་སོ་སོས་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པོར་རྒྱ་མི་མི་གླི་སྒྲིིགོ་དགོོས་

བྱུང་ན་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། ང་ཚེོར་སྔོར་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་ལྟ་ཅི་སྨོོས། དེང་དུས་ཀྱིི་ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་བོད་པོ་

རང་གོིས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚེོས་རང་

དབང་དགོོས་ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ་པོའིི་དགོོས་དོན་ཚེང་བ་རེད། རྒྱ་

མིས་བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མ་རེད། བོད་པོར་ལགོ་རྩིལ་མེད་ཅེས་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོར་དེང་དུས་ཀྱིི་ལགོ་རྩིལ་དང༌། ཤིེས་ཡོོན་
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སྦྱོོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོས་མ་སྤྲོད་པོ་རེད། 

བོད་པོའིི་འིཇོན་ཐེང་དང༌། སྔོ་དུས་ཀྱིི་ལགོ་རྩིལ་ལ་ཆེ་མཚེོན་

ན། རྩིེ་ཕེོ་བྲང་པོོ་ཏེ་ལ་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ཡོས་མས་ཀྱིི་སྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་ཚེང་མ་བོད་པོའིི་ལགོ་རྩིལ་གྱིིས་བཞིེངས་པོ་

རེད། ཡོི་གོེར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མིའིི་ཡོི་གོེ་ལས་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་

ལེགོས་པོ་རེད། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བཤིད་ན། 

དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་

གོཞུང་གོི་ཚེོགོས་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉེིས་གོསུམ་ཞིིགོ་ཡོོད་

པོ་དང༌། གོང་ས་གོང་ནས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་

ཟ་ཁང་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་ལས། རྒྱ་མིའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་གླིེང་སྒྲིོས་

གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ 

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོོན་ཐེོགོ་ལ་བོད་པོས་དེ་སྔོ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་

མ་བྱེས་པོ་དང༌། གོོ་སྐབས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་

མི་སློེབས་པོའིི་མཇུགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་

དང༌། སྤུན་ཟླ་བཅིངས་བཀྲོལ་སོགོས་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལ་བོད་ཡུལ་འིདི་རྒྱ་མིས་དཔོལ་

འིབྱེོར་གྱིི་ཁེ་ཕེན་སྤྱོོད་ས་དང༌། བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་ངལ་རྩིོལ་
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རྒྱུགོས་མཁན་དུ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོ་ལས་བོད་པོར་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། 

གོོ་སྐབས་འིདྲེ་མཉེམ་ཞིིགོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེད། དཔོེར་ན། དེང་སང་

སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚུད་སྟངས་དང༌། ཡོིགོ་

ཚེད་ཀྱིི་ཨང་གྲེངས་སྤྲོོད་སྟངས། སློོབ་གྲྭ་ཐེོན་ནས་ལས་ཀའིི་ཐེོབ་

ཐེང་གོང་ཅི་རྒྱ་མི་ཚེོར་སྔོོན་ལ་རགོ་གོི་ཡོོད། ད་ཆེ་ང་རང་ཚེོ་སོ་

སོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ལས་དོན་ཚེང་མ་བོད་པོས་

བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་

ལ་དོ་སྣང་མ་བྱེས་པོར་རང་དབང་དགོོས་བཤིད་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་

པོོའིི་སྐད་ཆེ་རེད། 

ཕྱོིན་ཆེད་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོར་ལོངས་སྤྱོོད་པོར་ཚེང་

མར་ཤིེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་དགོོས། ཡོོན་ཏེན་ལའིང་ང་རང་ཚེོར་

གོནའི་རབས་ནས་ཡོོད་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་ཡོོན་ཏེན་

གོཉེིས་ཀ་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

དེ་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་འིཆེམ་པོོ་གྱིིས། རྒྱ་གོར་ལ་བསྡེད་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་སློོབ་

སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱགོ་རེ་མ་རྒྱགོ ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་མ་བྱེེད། 

གོཉེོམ་ཆུང་ཡོ་རབས་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་
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ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེོར་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་

འིཕྲད་ཀྱིི་མ་རེད། ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་ཨང་། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་བདགོ་བདགོ་བཟུང་དང་། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནང་བར་སྐབས་རྒྱ་མའིི་ིབཙན་དབང་འིགོོ་ལ་སྙིངི་

སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོར་སྡེོད་མཁན་མི་མང་གོི་ཁྲོོད་ནས་ཡོོང་བ་

རདེ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་རང་དབང་ཡོདོ་པོའི་ིབཙན་བྱེལོ་བ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིགོོ་ནས་ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིཚེམས་འིདྲེ་ི

དང་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། དངེ་སང་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་གོཉེསི་

ཀར་བོད་མི་ཚེོས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོ་ོམྱོོང་བའིི་དུས་སྐབས་ཡོིན། 

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རང་དབང་བྲལ་བས་མ་ཚེད། རྒྱ་མིའིི་གོདུགོ་

རྩུབ་དང་གོཏེརོ་བཤིིགོ མདརོ་ན་བདོ་པོའི་ིལུས་སྲིོགོ་ལ་རྒྱ་མསི་

ལགོ་རྩིེད་བྱེེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚེ་ོའིདིར་

བཙན་བྱེལོ་བ་ཚེ་ོཡོང་རང་ཡུལ་བྲལ། ས་ཆུ་མ་འིཕྲདོ་པོ་སགོོས་

རང་བཞིནི་གྱི་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོདོ། 
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དོན་སྙིིང་ང་རང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

གོདོང་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་མི་ཐེོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོིན་ནའིང་

ང་ཚེོས་གོདོང་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཡོིན་

པོ་ལས། རང་བཞིིན་འིབྱུང་བའིི་གོནོད་པོ་ལས་བྱུང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་མ་རེད། རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་མ་བདགོ་

བདགོ་བཟུང་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚེོས་དཀའི་

ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ནི་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་དང༌། 

ང་ཚེོར་ཐེོབ་ཐེང་ཡོོད་པོའིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་རྒྱ་མིས་མ་

འིོས། མ་འིཚེམས་པོ། མ་དྲེང་བ། འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐེོབ་

ཐེང་འིཕྲོགོ་པོའིི་བཙན་དབང་བྱེེད་སྟངས་ངོ་ཆེ་གོསལ་པོོ་འིཕྲོད་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་

ཤི་ཚེ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་ཡོོངས་རྫོོགོས་ཀྱིིས་སོ་

སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། རང་དབང་གོི་དོན་ལ་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ། ལྷགོ་བསམ་བཅངས་པོའིི་འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

ལོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་ནང་ལ་སྨོིན་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོས་ཚེང་
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མས་སྔོར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཁ༽ ངན་སྤྱོདོ་མཚེམས་འིཇོགོ་དང་། མཐུན་ལམ་སློབོ་

གོས།ོ

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐེགོོ་ལ་ཤུགོས་

རྒྱགོ་དགོོས། ཉེི་མ་གོང་འིཁྱོོལ་དུ་སྡེོད་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་ཚེོད་

མདེ་བཏུང༌བ། ཤི་ོསྦིགོ་བརྒྱབ། ཐེ་མགོ་འིཐེནེ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་

མི་ཚེེ་སྟོང་ཟད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས་པོས། 

འིད་ིརིགོས་ལ་ངསེ་པོར་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། བྱེ་སྤྱོདོ་དེ་

ཚེོ་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོིན་པོ་དང༌། སྐྱོན་ཡོིན་པོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས་

གོཞིོན་པོ་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། རྒྱ་

མའིི་ིལས་ཁུངས་ཡོས་མས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་བདོ་པོ་ཚེསོ་

ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་དང་

དའེི་ིཉེམས་མྱོངོ་བསགོས། གོནད་འིགོགོ་ཤིསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེམ་འིངོས་

པོར་ལས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་བདོ་མསི་འིཁྱོརེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ནས་ང་རང་ཚེོའིི་ཡུལ་ལུང་ཕེན་ཚུན་དང༌། དེ་བཞིིན་ཆེོས་རྒྱུད་
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ཕེན་ཚུན་དབར་རྩིོད་གླིེང་དང༌། འིཐེེན་འིཁྱོེར་རིགོས་ནམ་ཡོང་བྱེེད་

མི་རུང༌། ཚེང་མས་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེོའིི་བོད་ཆེོལ་

ཁ་གོསུམ་སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་ནས་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡོིན། ཚེང་མས་བོད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་གྱུར་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོོད། ལྷ་ཆེོས་

དགོེ་བ་བཅུ་དང༌། མི་ཆེོས་གོཙང་མ་བཅུ་དྲུགོ་ཅེས་ཆེོས་རྒྱལ་

ཚེོའིི་སྐབས་ནས་གོཏེན་འིབེབས་ཡོོད་པོའིི་ཁྲོིམས་སྲིོལ་འིདི་དགོ་

བོད་ཡོོངས་རྫོོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན། དེ་ལྟ་བུའིི་གོཞིི་རྩིའིི་གོནད་

ཚེང་མ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་པོ་འིདི་ངོས་འིཛིིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

མདོ་སྟོད་སྨོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ལ་རྩྭ་ཟ་ཆུ་ཁའིི་དོན་དགོ་ལ་

ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ། འིགོའི་ཤིས་ལ་མི་གོསོད་རེས་ཀྱིང་

བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེང་སང་བོད་ཡུལ་ཡོོངས་

རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཚུད་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེའིི་འོིགོ་ལ་

ང་རང་ཚེོ་ནང་ཁུལ་དོན་རྩི་ཆུང་ཙགོ་ལ་བསྙིད་དེ་མི་གོསོད་རེས་

གོཏེོང་བ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ངོ་ཚེ་པོོ་རེད། དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཐེབས་སྐྱོ་

པོོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། དེ་བཞིིན་སོ་སོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་བོད་མིས་བྱེ་དང་རི་དྭགོས་གོསོད་པོ་འིདི་རིགོས་ཧ་

ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་
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རྒྱལ་ཡུལ་ཁགོ་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མིས་ཁོར་ཡུགོ་གོནས་

སྟངས་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱེས་པོར་སྔོར་ཡོོད་བྱེ་དང་རི་དྭགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན། རི་དྭགོས་ཁ་ཤིས་ཧ་ལམ་མཐེོང་རྒྱུ་མེད་པོ་

བཟོས་འིདུགོ་ཅེས་རྒྱ་མིར་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚེོས་རྒྱ་

མིར་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེེད་པོའིི་ལས་ཀ་དེ་བོད་པོ་རང་གོིས་བྱེས་ན་

ངོ་ཚེ་པོོ་དང༌། ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། ཁྱོི་ར་རྒྱགོ་མཁན་དེ་ཚེོའིི་གྲེས་

ལ་སློོབ་གོསོ་གོཏེོང་དགོོས། 

གོ༽ ཡུལ་དུས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་དང་། སྤྱོ་ིབྱེའེི་ིགོནས་

ཚུལ་ཤིསེ་རྟེོགོས།

རྒྱ་མའིི་ིཞི་ིདྲེགོ་ལས་ཁུངས་ཡོས་མས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་བདོ་

རགིོས་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་ལྟ་ོཕེགོོས་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་ནས་ཟ་གོ་ི

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ས་ོསོའི་ིབདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་སྙིངི་ལ་བཅངས་པོའི་ི

ལྷགོ་བསམ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརེད། མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་

སོན་པོའིི་མཚེམས་ལ་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཉེམས་མྱོོང་

བསགོས་པོ་བོད་རིགོས་ཚེོས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་

དགོསོ། ཚེང་མས་སྔོར་བཞིནི་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། མ་ིརགིོས་
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ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁགོོ་མ་བརོ་བའི་ིཐེགོོ་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ིདང༌། བྱེ་ེབྲགོ་ལ་

འིཕེོ་འིགྱུར་གོང་འིདྲེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཡུལ་དུས་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་ཞིིང་འིབྲོགོ་མང་ཚེོགོས་ནས་ཀྱིང་སོ་སོའིི་ལྟོ་

གོོས་གོཅིགོ་པུར་མགོོ་འིཁོར་ནས་མ་བསྡེད་པོར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་

བྱེེ་བྲགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེོ་

བོད་པོས་གོནས་ཚུལ་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་དེ་ཙམ་མེད་པོར་བསྡེད་

ན་རྒྱ་མིས་གོོ་སྐབས་འིཛིིན་གྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་རང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྐབས་ལ་ཡོང་རྣམ་དཔྱོོད་དགོོས་པོ་

རེད། རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་སྟངས་ཤིེས་དགོོས། རྒྱ་མིས་

སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བ་དེ་ཤིེས། དེ་མེད་པོ་བཟོ་སྟངས་མ་ཤིེས་པོར་

བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚེོས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་ནགོ་ང་

ཚེོའིི་ཤིར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་རྒྱལ་ཁབ་རེད། སྔོ་དུས་འིབྲེལ་

བ་བཟང་ངན་སྣ་ཚེོགོས་བྱུང་ཡོོད། འིབྲེལ་བ་བཟང་ན་ལ་མ་ལྟོས་

པོར་མ་འིོངས་པོར་ཡོང་རྒྱ་དང་བོད་ཁྱོིམ་མཚེེས་བྱེས་ནས་སྡེོད་

དགོོས་པོ་རེད། 
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ལྷགོ་པོར་དུ་ང་ཚེོ་བོད་དོན་འིདིར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་པོ་བཞིིན། རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་

རིམ་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་རེ་བ་ཡོོད། 

རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཐུབ་

པོ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་འིཛིམ་གླིིང་ནང་མང་གོཙོའིི་

ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཁགོ་དང༌། དགོེ་རྒན། 

ཤིེས་ཡོོན་ཅན་ཚེོར་ང་ཚེོས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་

ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། ཉེེ་ཆེར་ཕྱོི་ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱ་ནགོ་

ཧྲང་ཧད་ནས་རྒྱ་མི་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཤིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐེེ་བས་དོན་ཚེན་བཅུ་དགུ་འིཁོད་པོའིི་སྙིན་ཞུ་ཞིིགོ་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོོད། དེ་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ནས་ཀྱིང་མང་

གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་ཐེོགོ་

ལ་དོ་སྣང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཁྱོེད་རང་

ཚེོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་གྲྭ་སར་འིགྲེོ་མཁན་དང༌། སྦིིར་གོསོགོ་སྒོར་ལ་
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སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཚེང་མས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོཉེོམ་ཆུང་དང༌ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས། བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་སྤྱོི་

བྱེིངས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོ། བསྔོགོས་བརྗེོད་

འིོས་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། རེ་ཟུང་གོིས་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་ནས་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུས་བྱུང༌། དེ་འིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། ཤིེས་སོང་ངམ། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་དུ་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་དྲུགོ་ཅུ་ཙམ་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོནནོ་ཤུགོས་དང་། བདོ་མའིི་ིདཀའི་

ཉེནེ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོལམ་ལ་དཀའི་ངལ་མ་བྱུང་ངམ། ས་མཚེམས་ལ་འིཛིནི་

བཟུང་བྱེདེ་མཁན་འིདུགོ་གོམ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོའིད་ིཕྱོགོོས་རང་དབང་

ལུང་པོར་འིབྱེརོ་བར་དགོའི་བསུ་དང་འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་

གོར་ལུང་པོའི་ིནང་བཙན་བྱེལོ་བ་ཡོནི་ཀྱིང་རང་དབང་ཡོདོ། ཁྱོདེ་

རང་ཚེ་ོརང་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་དབང་

སྒྱུར་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་རང་དབང་མེད་པོ་རེད། འིནོ་

ཀྱིང་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྒན་གོཞིོན་

ཚེང་མས་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་བརྟེན་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་རང་གོ་ིཐེབོ་ཐེང་

རྩིདོ་ཆེདེ་སམེས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་བསྡེད་ཡོདོ། བདོ་རྒྱ་

མསི་དབང་སྒྱུར་བྱེས་ནས་མ་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགྲེངས་སངོ་ན་ཡོང་

དའེིི་རངི་བདོ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་མདེ་པོ་བཟ་ོཐུབ་མདེ། ད་ེན་ིཧ་
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ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་ནང་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོོད། ཡོོ་རོབ་ནང་ཁུལ་དང༌། ཨུ་རུ་སུས་མཚེོན་པོའིི་དམར་

པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཚེང་མར་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཏེེ་ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་

དང༌། བྱེང་ཀོ་རི་ཡོ། ཝིི་ཏེི་ནམ་ཙམ་ལས་ལྷགོ་མེད། ལུང་པོ་དེ་

དགོ་གོི་ནང་དུའིང་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་

ཡོོད་པོས། རིམ་པོས་ཆེབ་སྲིིད་ལ་འིགྱུར་བ་ཡོོང་རྒྱུ་ལས་འིདི་མུར་

སྡེོད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་མང་གོཙོའིི་

ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་ནང་གོང་སར་ཡོོད་

པོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རེད། 

དེ་སང་ལྷ་ས་དང༌། གོཞིིས་ཀ་རྩིེ། ཆེབ་མདོ་སོགོས་གྲེོང་ཆེེ་ཁགོ་

ནང་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོོ་སློེབས་ཏེེ་བོད་པོ་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཡོོད་

པོའིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཚེང་མས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ལྷ་

སར་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་པོ་ཁེ་གོཙང་ཡོོད་ས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་

གོི་ཉེེ་སྐོར་དང༌། དེ་སྔོའིི་གྲེོང་ཁྱོེར་རྙིིང་པོའིི་ཁུལ་ཙམ་ལས། དེ་

མིན་མཐེའི་འིཁོར་ཕྱོོགོས་བཞིི་ཚེང་མར་རྒྱ་གྲེོང་གོསར་པོ་མང་

པོོས་ཁེངས་ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་ནང་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་ཉུང་
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ཤིས་ཡོོད་པོ་ལས། དེ་མིན་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་མི་ཤི་སྟགོ་ཡོིན། ཟ་ཁང་

དང༌། ཚེོང་ཁང་གོང་དུ་ཕྱོིན་ཀྱིང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་མང་ཆེེ་བ་

རྒྱ་མི་ཡོིན་སྟབས་བོད་པོས་རྒྱ་སྐད་མ་རྒྱགོ་ཐེབས་མེད་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་འིཚེེམ་བཟོ་དང༌། 

ཤིིང་བཟོ་ལ་སོགོས་པོའིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་

མ་སྤྲོད་པོར་རྒྱ་མིའིི་སར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་བཅས་གོར་ལྟར་ཉེིན་

ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅིགོ་ནང་རྒྱ་སྐད་མང་བ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་ངང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་བ་དང༌། 

བོད་པོའིི་ཀུན་སྤྱོོད་དང༌། གོཤིིས་ཀ་ཚེང་མ་རྒྱ་མི་ལྟ་བུར་འིགྱུར་

བ་ཕྱོིན་ན་འིདི་ནི་ཉེེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོས་ཚེང་མས་ཡོིད་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚེོའིི་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

བོད་མི་རིགོས་མུ་མཐུད་གོནས་དགོོས་པོར་བརྟེེན་ཚེང་མས་སོ་

སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་དང༌། བདེན་དོན་འིཐེབ་རྩིོད་ནམ་ཡོང་

མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ ལགེོས་ཉེསེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ཡོགིོ་རྨངོས་ཇ་ེ

མང་།
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ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོདགོནོ་པོ་ཁགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་རྣམས་ཀྱིསི་དཔོ་ེཆེ་ཡོགོ་

པོོ་ལྟོས། གོཉེམོ་ཆུང་ངང་དགོོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་ལམ་ཡོགོ་པོོ་འིཁྱོེར་

དགོོས། དེ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭ་དང༌། གོསོགོ་སྒོར་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་

མཁན་ཚེོས་ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིདམིགོས་ཡུལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོར་ཡོོང་

བ་ཡོིན་སྟབས། སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐེགོ་དང༌། 

སྒྲིགིོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱོརེ་ནས་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་གྲྭའི་ི

ནང་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོམ་ིབྱེདེ་པོར་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ། རྙིགོོ་དྲེ་བཟ་ོ

བ་དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་པོ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་བོད་ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ཤིེས་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་བྱེིངས་རྣམས་རང་ཉེིད་སྡེོད་སའིི་གོནས་ཚུལ་

ཙམ་ལས། བོད་ཁྱོོན་ཡོོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤིེས་ཀྱིི་

མེད། ད་ཆེ་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་རང་དབང་ལུང་པོར་སློེབས་པོར་བརྟེེན་

སྐད་ཆེ་གོང་ཡོིན་ཀྱིང་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཉེན་བཤིད་བྱེ་རྒྱུའིི་

ཆེ་རྐྱེེན་ཡོོད་པོས། བོད་ཁྱོོན་ཡོངས་ལ་རྒྱ་མི་སློེབས་རྗེེས་གོནས་

ཚུལ་གོང་འིདྲེ་བྱུང་ཡོོད་པོ། དཔོེར་ན། དབུས་གོཙང་ཁུལ་གྱིི་

མི་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་རྒྱ་མིས་སྡུགོ་སྦྱོོང་གོང་འིདྲེ་
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བཏེང་ཡོོད་པོ་དང༌། མི་ཇི་ཙམ་བསད་པོ། དགོོན་པོ་ཇི་ཙམ་གོཏེོར་

བཤིིགོ་བཏེང་བ་སོགོས་དང༌། དེ་བཞིིན་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་གྱིི་མི་

ཞིིགོ་ཡོིན་ན་དབུས་གོཙང་ཁུལ་ལ་སྡུགོ་སྦྱོོང་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་རྣམས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱེས་རྗེེས་བོད་

ནང་ལ་ལས་ཀ་ལེགོས་པོ་གོང་བྱེས་པོ་དང༌། སྡུགོ་པོ་གོང་བྱེས་

པོ་ཚེང་མ་ང་ཚེོས་ཤིེས་དགོོས། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་བོད་ལ་ཡོགོ་པོོ་

བྱེས་པོ་ཁོ་ན་ལས། སྡུགོ་པོ་བྱེས་པོ་ཚེིགོ་གོཅིགོ་ཀྱིང་མི་ཤིོད་པོ་

དེ་དྲེང་པོོ་མ་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་བྱེེད་

དགོོས། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ནང་གོཞུང་ལམ་བཟོས་

པོ་དང༌། དགོོན་པོ་ཉེམས་གོསོ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ཞིེས་ཁའིི་རྩིེ་མོར་

འིཁྱོེར་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དགོོན་པོ་ཉེམས་གོསོ་ཐེོགོ་མར་མི་མང་

རང་མོས་ཀྱིིས་ཁུར་བླངས་ཏེེ་བྱེས་པོ་ལས། རྒྱ་གོཞུང་གོིས་ཁུར་

བླངས་ནས་ཉེམས་གོསོ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་རེད། གོཞུང་ལམ་བཟོས་

པོ་དང༌། བཟོ་གྲྭ་དང༌། དེང་སང་སྨོན་ཁང་བཙུགོས་པོ་དེ་དགོ་གོི་

ཁེ་ཕེན་མང་ཆེེ་བ་སྤྱོོད་མཁན་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚེོ་རེད། སློོབ་གྲྭ་མང་

པོོ་བཙུགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་བོད་ཡོིགོ་ཤིེས་མཁན་དེ་སྔོ་དང་
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བསྡུར་ན་ཉུང་དུ་སོང་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདུགོ དེ་སྔོ་སློོབ་གྲྭ་

མང་པོོ་མེད་ཀྱིང༌། དགོོན་པོ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་སློོབ་

གྲྭའིི་ཚེབ་བྱེས་ཏེེ་ཡོི་གོེ་འིབྲི་ཤིེས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཡོི་གོེ་ཀློོགོ་

ཤིེས་མཁན་མང་པོོ་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད། དེ་རྗེེས་དགོོན་པོ་ཁགོ་མེད་པོ་

བཟོས། སློོབ་གྲྭ་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཚུགོས་མ་ཐུབ་པོའིི་

དབང་གོིས་ཡོིགོ་རྨོངས་མང་དུ་སོང་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདུགོ 

གོ༽ རྒྱ་བདོ་མི་རིགོས་དང་། ཚེ་ེསྲིགོོ་གོ་ིརནི་ཐེང་།

གྲེངོ་ཁྱོརེ་ཆེ་ེཁགོ་དང་སློབོ་གྲྭའི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། འིཕྲདོ་བསྟནེ་

གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་བཟང་བ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་རྒྱ་བདོ་

འིདྲེ་མཉེམ་གྱི་ིལྟ་རྟེོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མའིི་ིསྲིོགོ་དང༌། བདོ་པོའི་ི

སྲིོགོ་གོཅིགོ་པོ་ཡོིན་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་སྲིོགོ་རྩི་བ་ཆེེ་བར་བརྩིི་གོི་ཡོོད། 

བཙོན་ཁང་ནང་གོི་བཙོན་པོ་ཚེོར་ཡོང་དེ་ལྟར་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ་འིདུགོ རྒྱ་མ་ིབཙནོ་པོ་ནད་པོ་ཞིགིོ་ལ་ཁྲོགོ་བླུགོས་དགོསོ་བྱུང་

ན་བདོ་པོ་བཙནོ་པོའི་ིལུས་ནས་ཁྲོགོ་གོཙགོ་གོ་ིཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་དེ་འིདྲེའིི་བྱེ་ངན་གོང་དང་གོང་བྱེས་པོ་

རྣམས་སྦིས་ནས་ཤིདོ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེདགོ་ང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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དེ་སྔོ་ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ནང་ཉེི་ཧོང་

དམགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་ལ་བཙན་

གོནོན་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་རྗེེས་སུ་གླིོགོ་བརྙིན་

བཟོས་ཡོོད་ལ། དཔོེ་དེབ་ཐེོགོ་ཀྱིང་བཀོད་ཡོོད། དེ་སྔོ་ཉེི་ཧོང་གོིས་

རྒྱ་ནགོ་ལ་སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བ་དེ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོིས་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་

ཐེོགོ་སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བ་འིདི་གོཉེིས་བྱེེད་སྟངས་མངོན་གོསལ་དོད་

ལོད་ཙམ་ལས། ངོ་བོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱོད་པོར་མེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོིས་བོད་བཅིངས་འིགྲེོལ་དང༌། གོསར་བརྗེེ་ཟེར་བའིི་མིང་སྙིན་

པོོ་ཞིིགོ་བཏེགོས་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་དགོ་ངོ་མ་བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་

ཡོོངས་རྫོོགོས་འིཕྲོགོ་པོས་མ་ཚེད། བོད་མི་གོསོད་པོ་དང༌། མི་

ལ་སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་བའིི་བྱེ་བ་གོཅིགོ་མཚུངས་རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་

བོད་ཁྱོོན་ཡོོངས་ལ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་དེ་དགོ་

ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་

དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དང༌། ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་

བོན་དང་བཅས་པོའིི་ཆེོས་སྒོར་ཁགོ་ནས་རང་རང་གོི་ཆེོས་ཚུལ་

ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་
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བོད་ནང་བསྟན་པོའིི་མེ་རོ་གོསོ་ཐེབས་ཀྱིི་འིཆེར་གོཞིི་གོང་འིདྲེ་

ཡོོད་པོ། གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤིོས་འིདིར་མི་མང་གོི་སྤྱོི་འིཐུས་གྲེོས་

ཚེོགོས་དང༌། བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་མང་གོཙོའིི་

ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་བསྐྱོད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། མ་

འིོངས་པོར་བོད་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་བའིི་མཚེམས་

སུ་མང་གོཙོ་ཡོང་དགོ་པོའིི་ཐེོགོ་བསྐྱོད་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང་

ཡོོད་པོ་རྣམས་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་རྩིལ་གོང་ཡོོད་བེད་

སྤྱོོད་ཀྱིིས་ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས། བོད་ནང་སློེབས་མཚེམས་རྒྱ་གོར་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་འིདུགོ་ཅེས་ཕྲན་བུ་ཤིོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། རྒྱ་གོར་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན། གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡོང་ཤིེས་མ་བྱུང་ཟེར་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚེ་པོོ་དང༌། མི་གོོ་

མ་ཆེོད་པོ་ཡོིན། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ལས་འིགོན་གོཞིིས་

བྱེེས་གོཉེིས་ཀའིི་མི་མང་ལ་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་རང་དབང་ལོན་ཐེབས་

གོཙོ་བོ་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་ལེན་དགོོས་

པོ་ལས། འིཛིམ་གླིིང་རྒྱལ་ཚེོགོས་དང༌། ཨ་མི་རི་ཀ རྒྱ་གོར་བ་

སོགོས་སུས་ཀྱིང་ང་ཚེོར་རང་དབང་སྤྲོོད་མི་ཐུབ། འིོན་ཀྱིང་ཁོང་

ཚེོས་མཐུན་འིགྱུར་ཕེན་གྲེོགོས་རིགོས་བྱེེད་ཐུབ། 
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ང༽ བདོ་དུ་ཆེབིས་སྒྱུར་དང་། སྔོནོ་འིགྲེའོི་ིཆེ་རྐྱེནེ།

ཡོང་བཙན་བྱེལོ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅ་ོལྔ་ཙམ་

རངི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་འིད་ིཕེན་

ཚུན་གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིལམ་ནས་སལེ་ཐུབ་པོའི་ིཐེབས་ཤིསེ་རམི་པོར་

བྱེས་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་དནོ་ཕེན་ཡོདོ་པོའི་ིབརྡོ་ལན་

གོང་ཡོང་བྱེས་མ་བྱུང༌། ད་ེབཞིནི་ངསོ་ནས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ལརོ་

བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ 

༡༩༩༡ ལརོ་སློར་ཡོང་བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིའིབད་

བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ཡོནི། འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་པོའི་ིརྩི་བ་ན་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་

ངསོ་རང་བདོ་ལ་ཡོངོ་རྒྱུར་དགོའི་བསུ་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་བདོ་ལ་མ་

ཡོངོ་གོངོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤིས་བསྙིནོ་མདེ་

རདེ་ཅསེ་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་བྱུང༌། 

སྔོར་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་ཐེ་དད་སོ་སོ་ཡོིན་པོ་ལྟར། 

བོད་ཡུལ་བོད་པོས་བསྐྱངས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་ནས་བོད་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་གོ་ལ་ཐུབ། ཡོིན་ནའིང་ད་

ཕྱོིན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་བསམ་པོ་
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རྣམ་དགོ་ངང་འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན། ང་

ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་

བཏེང་སྟེ་རྒྱབ་ཁགོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ཆེོགོ་གོི་རེད་

ཅེས་ངོས་ནས་བཤིད་ཡོོད་ལ། བོད་རང་བཙན་ཡོང་རྩིོད་ཀྱིི་མེད། 

འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་ཚེོས་ཁ་བྲལ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་དེ་ད་ཕེན་བསམ་ཤིེས་བྱེས་མ་སོང༌། དེང་སང་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བརྟེན་ལྷིང་ཞིེས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེར་བརྩིི་

གོི་འིདུགོ བརྟེན་ལྷིང་ངོ་མ་མིའིི་སེམས་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ལས་

ཡོོང་དགོོས། མིའིི་སེམས་འིདོད་པོ་མ་ཁེངས་ན། དམགོ་མིས་

མནན་ཏེེ་བསྡེད་ཀྱིང་བརྟེན་ལྷིང་ཡོོང་མི་ཐུབ། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་རྣམ་འིགྱུར་མཁྲོེགོས་པོོ་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་མི་མང་ནང་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཤིེས་མཁན་

དང༌། བསམ་བློ་ཡོོད་མཁན་ཚེོས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དཔོེར་ན། ཁ་སང་ཟླ་བ་ལྔ་པོའིི་ནང་ལ་ཧྲང་ཧད་ནས་རྒྱ་མི་ལྔ་བཅུ་

ང་བཞིི་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཡོོངས་མི་མང་འིཐུས་མིའིི་

ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིི་ཚེོགོས་གོཙོར་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་བྲིས་འིདུགོ ཡོི་གོེ་དེའིི་

ནང་ལ་དོན་ཚེན་བཅུ་དགུ་ཡོོད་པོ་དང༌། དོན་ཚེན་བཅོ་ལྔ་པོའིི་ནང་
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དུ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཚེང་མར་

རང་སྐྱོང་སྤྲོོད་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ལ་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་

མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་སྤྲོོད་དགོོས། དེའིི་དོན་ལ་ཀྲུང་དབྱེང་གོཞུང་གོིས་

ཏཱ་ལའིི་བླ་མར་འིཕྲལ་དུ་བཀའི་མོལ་གོནང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེས་འིདུགོ དེ་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ནས་བྱུང་བ་ལས། 

ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་བྱུང་བ་མ་རེད། 

ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་མཁན་དེ་

རིགོས་ཀྱིིས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། བོད་པོར་ཤི་ཚེ་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དོན་སྙིིང་དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་དབང་

ཆེ་འིཛིིན་མཁན་དེ་དགོ་བློ་སྦུགོ་དོགོ་དྲེགོས་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་གོི་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཁོངས་ཤིེས་ཡོོན་ཡོོད་མཁན་ཚེོའིི་ནང་ལ་བོད་

པོའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྟེོགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་པོར་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང༌། ཤི་ཚེ་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་

པོ་རེད། དེས་ན། ང་རང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་མུ་མཐུད་

བྱེས་ན་ལོ་ཤིས་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཡོོད། 

ཅ༽ དགྲེ་དགོའི་གོཉེནེ་སྡུགོ་དང་། ཉེལ་ཐེ་འིཐེནེ་ཚེངོ་། 
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ངོས་ནས་ཡོང་ཡོང་བཤིད་ཡོོད་པོ་ལྟར། དེང་སང་བོད་ཀྱིི་གྲེོང་

ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ཆེང་ཁང་དང༌། སྦིགོ་ཁང་མང་པོ་ོ

ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་བོད་མི་ཚེོས་ཆེང་འིཐུང་ཤི་ོསྦིགོ་

ལ་གོཡོེངས་ཏེེ་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེས་མ་

ཚེད། དེང་སང་ལྷ་སའིི་ཁུལ་བོད་མི་ཉེལ་ཐེ་འིཐེེན་མཁན་ཡོང་

ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་ལ་འིགྲེོ་མཁན་དེ་འིདྲེར་གྲྭ་

ཆེས་གྱིོན་པོའིི་བོད་པོས་ཉེལ་ཐེགོ་ཚེོང་བར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་

ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤིིགོ་གོིས་ངོས་ལ་བཤིད་བྱུང༌། དེ་

དགོ་ནི་བོད་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་དང་། དགྲེ་དགོའི་གོཉེེན་སྡུགོ་གོི་

ལས་ཀ་ཧ་ལས་པོའིི་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། བོད་པོ་ནང་ཁུངས་ནས་

ཞིབས་འིདྲེེན་དེ་ལྟར་ཞུས་ན་རྒྱ་མིར་བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་བསྡེད་མི་

འིདུགོ བོད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་མཁན་

ཞིགིོ་གོསི་ཉེལ་ཐེ་འིཁྱོརེ་ནས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིལ་ཚེངོ་བར་ཡོངོ་ན་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སོང་ངམ། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཉེལ་ཐེ་

ན་ིཧ་ཅང་སྡུགོ་ཆེགོས་ཤིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་

བའིི་རྐྱེེན་རྩི་རྒྱ་མི་རང་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལས། ང་ཚེ་ོབོད་རང་

དབང་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ས་ོསོས་དང་དུ་བླངས་

ནས་བྱེས་པོ་མནི་ན་ཡོང༌། བདོ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་རང་ཚུགོས་ཟནི་
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ནས་བསྡེད་མ་ཐུབ་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཡོནི་པོས་ད་ེརགིོས་ལ་ཡོདི་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་མདོ་སྟོད་སྨོད་དང༌། དབུས་གོཙང་ཁུལ་ས་ཆེ་མང་པོོར་

བོད་པོས་བྱེ་དང་རི་དྭགོས་གོསོད་མཁན་ཡོོད། སྔོར་ཡོིན་ན་རི་

ཀླུང་སྐམ་གོཤིེར་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོསོད་བཟུང་མི་ཆེོགོ་

པོ་བོད་གོཞུང་གོི་རྩི་ཚེིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བཀགོ་སྡེོམ་ཡོོད། དེང་སང་

འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བྱེ་དང་རི་དྭགོས་གོཅན་གོཟན་རིགོས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེ་རྒྱུར་འིགོན་ཆེེན་པོོ་བརྩིི་གོི་འིདུགོ དེ་སྔོོན་མུ་གོེའིི་

དུས་སྐབས་ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། དེང་སང་ལྟོགོས་

ཤིིའིི་ཉེེན་ཁ་མེད་པོའིི་སྐབས་ལ་བོད་པོ་ཚེོས་རྔོན་རྒྱགོ་པོ་ནི་མ་

འིོས་པོའིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོས་བྱེེད་མི་རུང༌། གོཞིན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་རྩིམ་པོ་

ཟ་མཁན་དང་། མ་ཎིི་བགྲེངས་མཁན་གོཅིགོ་གྱུར་རེད། ཚེང་

མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། ཁ་བའིི་ལྗོོངས་ཀྱིི་མཚེན་དོན་

ལ་རྒྱར་སྨོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་

མེད། ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 
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ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༢༨ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲད་དུ་འིབྱེརོ་བ་དང༌། ཐེནོ་

མཇལ་ཞུ་མཁན་མ་ིགྲེངས་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་དབང་གོ་ིམགྲེནི་ཚེབ་པོ་དང་། མ་ིརིགོས་སྲུང་

སྐྱབོ།

ངོས་ནས་རང་ཉེིད་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རང་དབང་གོི་མགྲེིན་

ཚེབ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ནང་བཀྲ་ཤིསི་

པོ་དང༌། ལེགོས་པོའིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་ན་དེ་ལྟར་བྱུང་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་དང༌། ཡོང་བོད་ནང་བཀྲ་མི་ཤིིས་པོ་དང༌། སྡུགོ་

བསྔོལ། དངངས་སྐྲགོ་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་

དེ་ལྟར་བྱུང་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མད་ོདོན་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ལྷགོ་

ཙམ་པོ་དེའིི་རིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྙིིང་ལ་བཅངས་ཏེེ་གོང་

ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེས་པོ་ཡོིན། ང་ཚེོས་གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་མི་རིགོས་

འིད་ིའིཛིམ་གླིངི་གོ་ིཐེགོོ་ནས་མ་བརླགོས་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོར་
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བརྟེནེ། རྒྱ་གོར་ནང་གོཞིསི་སྒོར་ཁགོ་དང༌། རསི་མསེ་ཆེསོ་སྒོར་

ཁགོ སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་བཅས་རིམ་པོས་བཙུགོས་པོར་མ་ཟད། དེ་

དགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲོདི་མཁན་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དང་

བཅས་པོ་བཙུགོས་ཏེ་ེད་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཡོདོ། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་བོད་པོའིི་ཚེབ་བྱེས་

ཏེ་ེསྐད་རྒྱགོ་མཁན་འིདུགོ་བསམ་སྟ་ེཕྲན་བུ་དགོོས་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོས་ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོདོ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེའོི་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་ཐུབ་

པོའི་ིཐེབས་ཤིསེ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། གོཉེསི་ནས་ད་ལྟ་བདོ་ནང་གོ་ིདཀའི་

ངལ་ཚེང་མ་འིཕྲལ་དུ་སེལ་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོཐེབས་ཀྱིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟར། རྒྱ་གོཞུང་རང་ལ་མེས་འིཚེིགོ་

མརེ་གོཏུགོ་གོ་ིཐེབས་ཤིསེ་ད་བར་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ལྷགོ་ཙམ་རངི་བྱེས་

ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་ཉེན་ཤིསེ་གོ་ོཤིསེ་ཀྱི་ིབརྡོ་ལན་

ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ང་ཚེོས་བཤིད་པོའིི་སྐད་ཆེར་རྒྱུ་མཚེན་ཡོོད་མེད་ཀྱིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་གོི་མེད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་གོིས་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་
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ལ་བསམ་གོཞིིགོས་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ཁོང་ཚེོས་རང་

གོི་ལགོ་པོར་མེ་མདའི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་དེས་གོནོན་གོཅིགོ་མར་

མནན་ཏེེ་ཐེགོ་གོཅོད་ཡོོང་རེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་རྒྱ་ནགོ་

གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་ཡོོད་པོ་

དེ་དགོ་གོིས་བལྟས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་

སྔོོན་ཆེད་ལྟར་མུ་མཐུད་སྣང་བ་གོང་དྲེན་བྱེེད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། 

དེས་མ་ཚེད་དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་ནང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཤིེས་མཁན་མང་དུ་སོང་བ་དང༌། བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་

མཁན་དང་ཤི་ཚེ་བྱེེད་མཁན་ཡོང་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོོད་པོས། དུས་

ཚེོད་སྔོ་ཕྱོི་ཙམ་མ་གོཏེོགོས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རེད། 

ཁ༽ མཚེནོ་ཆེའི་ིསྡེིགོས་ར་དང་། ཞི་ིབའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ།

བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་

པོོ་ཡོིན་ཞིིང༌། མ་འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང་མི་

ཡོོང་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་རགོ་ལུས་ཡོོད། ད་ཕེན་རྒྱ་

མིའིི་མཚེོན་ཆེའིི་སྡེིགོས་རའིི་འིགོོ་ཚེང་མས་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་

མེད་པོར་བསྡེད་པོ་ནི་ང་ོམཚེར་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། ད་ཆེ་བདེན་མཐེའི་
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གོསལ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་བཞིིན་ཡོོད་པོས་སྔོར་

བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་དགོོས། ངོས་ནས་སེམས་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་འིད་ིརྒྱ་མརི་འིཛིངི་དགོསོ་ཟརེ་བ་མནི། 

མི་བསད་ཁྲོགོ་སྦྱོོར་ནི་མ་རབས་ཀྱིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོས་བྱེེད་མི་འིསོ། 

དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་འིཛིིངས་ན་ཡོང་རྒྱལ་

ཁ་ཐེོབ་མི་ཐུབ། བོད་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ལ་འིཛིམ་གླིིང་མི་མང་གོིས་

རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གོཅགིོ་ན།ི ང་ཚེསོ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ི

ལམ་ནས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདིར་ཁོང་ཚེོས་དམིགོས་བསལ་

དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེརྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ལྷགོ་པོར་དུ་ང་རང་ཚེོས་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱོད་ཆེོས་མཚེོན་

པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། གོོམས་གོཤིིས་སོགོས་རྒྱུན་འིཛིནི་ཐུབ་

པོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་བོད་ཀྱིི་སྐད་ཡོིགོ་ཤིེས་ཐུབ་པོ། དུས་རྒྱུན་དུ་

བོད་ཆེས་གྱིོན་ཏེེ་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མཚེོན་གོང་ཐུབ་བྱེེད་པོ། རྒྱུན་

པོར་ནང་ཁུལ་བོད་སྐད་རྒྱགོ་རྒྱུར་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་དགོ་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེང་སང་བོད་ནང་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་

བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐེབས་དང༌། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མཚེོན་

ཐེབས་ཀྱིི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། དེ་ལ་རྒྱ་མིས་དངོས་ཤུགོས་ཅི་
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རིགོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དགོགོ་བྱེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་

ལ་ཤི་ཞིེན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ནགོ་ཅན་དུ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། བོད་པོས་

འིཆེལ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ལམ་དུ་ཞུགོས་ཏེེ་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། ཐེ་མགོ་

འིཐེེན་པོ། རྩིེད་མོར་གོཡོེང་བ། ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དེ་རིགོས་

ལ་རྒྱ་གོཞུང་ནས་དོ་སྣང་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། 

བོད་པོ་རྣམས་ལ་ཤིེས་ཡོོན་མེད་པོ་དང༌། གོཟུགོས་པོོ་ཐེང་པོོ་

མེད་པོ། ནང་ཁུལ་འིཆེམ་པོོ་མེད་པོ་བཅས་བྱུང་ན་དེ་ནི་རྒྱ་མིར་

དགོོས་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་ཡོིན། བོད་པོ་རྣམས་གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐེང་

དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ། ནང་ཁུལ་འིཆེམ་མཐུན་ཡོོད་པོ། ལས་

ཀ་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་འིཇོན་ཐེང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྒྱ་

དཔོོན་ཚེོའིི་སེམས་ནང་མི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། 

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བདེན་མཐེའི་གོསལ་ཐེབས་ཀྱིི་འིབད་

རྩིོལ་བྱེེད་སྟངས་དེ་དགོ་སོ་སོའིི་ཐེོགོ་འིགོན་འིཁྲོི་ཡོོད་པོ་ཤིེས་པོའིི་

སྒོོ་ནས་དེ་དགོ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

གོ༽ ལགོ་ཤིསེ་རྒྱུན་འིཛིནི་དང་། ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིསྙིངི་

སྟབོས།
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བོད་ཀྱིི་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་དང་མི་འིདྲེ་བར་གྲེོང་གོསེབ་ཁགོ་ནང་

སློོབ་གྲྭ་དང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཧ་ཅང་ཞིན་པོོ་ཡོོད་

འིདུགོ་པོས་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཚེང་མའིི་ནང་ཤིེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་

ཡོངོ་ཐེབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིསྨོན་

གྱི་ིསྐརོ་དང༌། ལྷ་བྲསི་དང༌། འིཇམི་བཟ།ོ ཤིངི་བཟ་ོསོགོས་བཟ་ོ

རགིོ་པོའི་ིལས་རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་རྒྱུན་འིཛིནི་

ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ཁགོ་དང༌། ལས་

རགིོས་འིདྲེ་མནི་ཐེགོོ་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་ས་ོས་ོལས་རགིོས་གོང་ཡོནི་པོ་

དེའིི་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་ཏེེ་མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་བྱུང་

སྟ་ེས་ོསའོི་ིལུང་པོ་ས་ོསསོ་འིཛིནི་སྐྱངོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་ཤིར་བའི་ི

སྐབས་ལ་ལས་ཀ་ཚེང་མ་ང་རང་ཚེསོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དགོསོ། 

ང་ཚེོ་འིདིར་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་མཐུན་རྐྱེེན་གོཞིན་ལ་བརྟེེན་

ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་སྟངས་དཀའི་ངལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། 

བོད་ནང་ཚུར་ཡོོང་མཁན་སྐྱ་སེར་ཕེོ་མོ་དབྱེེ་བ་མེད་པོར་དཔོེ་ཆེ་

སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་མཁན་དང༌། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཤིེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་མཁན། ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མཁན་ཚེང་མར་ང་ཚེོས་མཐུན་

རྐྱེེན་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ལྟར་དེ་དོན་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཡོོད་པོས། ཁྱོེད་རང་
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ཚེོས་ཉེིན་རེའིི་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་མཐུན་རྐྱེེན་བེད་

སྤྱོོད་བཏེང་སྟེ་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་གོར་ནང་དུས་

ཡུན་ཟླ་བ་དྲུགོ་གོམ། ལོ་ངོ་རེ་ཟུང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས། ཕྱོིན་

ཆེད་བོད་ལ་ལོགོ་སྐབས་རྒྱ་གོར་ལ་སྡེོད་རིང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་

འིབྲས་བུ་འིདི་ཡོིན་ཞིེས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་

ནང་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་བྱེས་ཀྱིང༌། འིདི་ཕྱོོགོས་ཚུར་སློེབས་རྗེེས། 

དམིགོས་ཡུལ་འིཆེར་གོཞིི་གོང་ཡོང་མེད་པོར་སྤྲོང་འིཁྱོམས་རྒྱགོ་

པོར་ཡོོང་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། 

སྡུགོ་པོ་རེ་ཟུང་གོིས་རྒྱ་གོར་ནང་སོ་སོའིི་བྱེེད་སྒོོ་འིཐུས་ཚེང་མ་

བྱེས་པོར་བོད་ལ་ལོགོ བོད་ནང་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་མཁན་དེ་

འིདྲེ་ཁ་ཤིས་བྱུང་འིདུགོ དེ་རིགོས་ཀྱིིས་དང་པོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་ཀྱིང༌། དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་འིཕྲད་མ་

ཐེགོ་སེམས་ཤུགོས་འིཇའི་ཡོལ་བ་ལྟར་བྱེས། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་བོད་

ཀྱིི་རང་དབང་ལེན་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་དམ། ཁགོ་པོོ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་བོད་

མི་རིགོས་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་

ནས་བཟུང་ཕེལ་ཆེེར་མི་ལོ་ཉེིས་སྟོང་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིི་རིང་རྒྱ་མིའིི་ཁ་

གོཏེད་དུ་ལངས་ཏེེ་བསྡེད་ནས་བོད་མི་རིགོས་བརླགོ་མེད། དཔོེར་
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ན། ཨ་མདོ་ཁུལ་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན། དེ་ཁུལ་གྱིི་དགོོན་པོ་མང་པོོ་མེར་

སྲིེགོ་ཐེེངས་གོསུམ་བཞིི་བཏེང་ཡོོད། དེ་ཡོང་མན་ཇུའིི་དུས་དང༌། 

ཟི་ལིང་རྨཱ་ཕུ་ཕེང་གོི་དུས་དང༌། དེ་རྗེེས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་དུས་

སུ་མེར་སྲིེགོ་བཏེང༌། བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོོ་བསད་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་

བའིི་བོད་མི་རིགོས་མི་ཐེོགོ་སྦྲེེལ་ཏེེ་གོནས་ཡོོད་པོར་མ་ཟད། བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་མ་བརླགོས་པོར་བརྟེན་པོོར་གོནས་

ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། སེམས་

ཤུགོས་འིདི་དཀའི་ངལ་དང་འིགོལ་རྐྱེེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཀྱིང་

བརྟེན་པོོར་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེོའིི་ཕེ་མེས་རྣམས་

ཀྱིི་སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོས་དཀའི་བ་མང་པོོ་སྤྱོད་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ང་

ཚེོས་ཤིེས་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

ང༽ ཡོང་དགོ་གོ་ིམང་གོཙ་ོདང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིལའེུ་

གོསར་པོ།

བདོ་དུ་ལགོོ་མཁན་རྣམས་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས་དང༌། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་མང་གོཙ་ོཡོང་

དགོ་པོའི་ིལམ་ཐེགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་པོའི་ིསྐརོ། ད་ལྟའི་ི
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སྐབས་སུ་ཡོང་མང་གོཙ་ོམཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་སྟངས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་པོ་ོཤིསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་ལས་འིགུལ་བྱེདེ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་

ན་ིབདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་ཐེབས་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ་ཅསེ་

མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་ནས་ཉེ་ིཤིར་སྦིར་མསོ་མ་ིཁབེས་པོའི་ིཧམ་

རྫུན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་སུམ་ཁྲོི་

ལྷགོ་ཙམ་ཡོདོ་པོའི་ིནང་དུ་མ་འིངོས་པོར་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་བསྐྱར་

གོས་ོབྱེདེ་བསམ་མཁན་སུ་གོཅགིོ་ཀྱིང་མདེ། ང་རང་གོ་ིངསོ་ལ་

མཚེནོ་ན། གོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་མཚེམས་བར་བརྒལ་

གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་ཞིགིོ་བཙུགོས། ད་ེལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡོདོ་པོའི་ིདབང་ཆེ་རྩིསི་སྤྲོད། ད་ེཉེནི་ནས་བཟུང་རང་

ཉེདི་གྲྭ་རྐྱེང་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་བསམ་པོ་ལས། སྔོར་ལྟར་བདོ་ཀྱི་ིའིགོ་ོ

ཁྲོདི་བྱེདེ་བསམ་པོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། ད་ེན་ིཁ་ནས་བརྗེདོ་པོ་ཙམ་མནི་

པོར་ཡོགིོ་ཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་གོཙང་མ་བྱེས་ཟནི། ད་ེལྟའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིགོོ་སྡེ་ེདཔོནོ་མ་ིདྲེགོ་དང༌། བླ་མ་ཆེ་ེཁགོ་སགོོས་ཀྱིསི་ད་ེསྔོ་

ལྟར་མ་ིམང་ལ་གོཉེའི་གོནནོ་དང༌། བཤུ་གོཞིགོོ་གོཏེངོ་བའི་ིརགིོས་

ནམ་ཡོང་ཡོངོ་ཐེབས་མདེ། 
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ང་ཚེོས་འིདི་ཕྱོོགོས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ནི། འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་སོ་སོས་སྐྱོང་རྒྱུ་ཡོོང་བའིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་ཡོང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་

ལ་སོགོས་པོའིི་ལས་དོན་སྐོར་རྒྱ་མིར་རྒྱུས་མངའི་མེད་པོས་ང་རང་

ཚེོ་བོད་པོ་རང་གོིས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བཟོ་ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཀྱིི་ལགོ་

རྩིལ་བོད་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚེོད་

བྱུང་མེད་པོར་བརྟེེན་དེ་རིགོས་ལ་རྒྱ་མིས་རོགོས་རམ་བྱེས་ན་ང་

ཚེོས་དགོའི་བསུ་ཞུས། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ང་ཚེོ་བོད་པོར་

འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ལྟ་ཚུལ་འིཛིིན་ནས་རོགོས་རམ་བྱེས་

ན། ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་སྡུགོ་

བསྔོལ་དཔོགོ་མེད་མྱོངས་པོའིི་ཞིེ་འིཁོན་སེམས་ནང་ཉེར་ཏེེ་དགྲེར་

འིཛིིན་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ད་ནས་བཟུང་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་ཕེན་

གྱིི་ལེའུ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེེ་

ངོས་ནས་རེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་དགོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་ལ་

ངེས་པོ་བྱེས་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། ཞིེས་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་  ༡༠ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་

བདོ་ནས་མཇལ་ཁར་བཅར་འིབྱེརོ་ཕེ་ོམ་ོམ་ིགྲེངས་

བཞི་ིབཅུ་ཙམ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལས་རིགོས་སྣ་མང་དང་། རང་སྐྱ་འིཕེརེ་བའི་ི

འིཇནོ་ཐེང་།

བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་སུ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ི

དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོཡོནི་པོ་ལྟར། ད་ཆེ་རྒྱ་མ་ིབདོ་དུ་སློབེས་ནས་ལ་ོ

བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགྲེངས་ཕྱོནི་པོ་དའེི་ིབདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

རྣམས་ཀྱིིས་དངོས་གོནས་བོད་མིའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། བོད་

མའིི་ིསྙིངི་སྟབོས་མཚེནོ་པོར་བྱེས་ཡོདོ། ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐེགོོ་བརྗེ་ེའིགྲེ་ོ

གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ནས་འིགྱུར་

བ་མདེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་བརྟེན་པོསོ་བདོ་མ་ི

རགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་སམེས་ལ་བཅངས་ཏེ་ེབསྡེད་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་

བཙན་བྱེལོ་བདོ་མ་ིཚེསོ་ད་ཕེན་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་བཤིད་པོའི་ིསྐད་

ཆེ་རྣམས་དངེ་སང་བདནེ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། དརེ་བརྟེནེ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་དངོས་གོནས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོ་ོརེད། 
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དེ་འིདྲེའིི་མི་མང་གོི་ཁོངས་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོད་ལམ་རྒྱ་གོར་དུ་

སློབེས་པོ་ལ་ངསོ་ནས་འིཚེམས་འིདྲེ་ིདང་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིཡོོད། 

སྐད་ཆེ་སྙིིང་བསྡུས་བཤིད་ན། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་དང་། བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་ཡོོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་སུ་ཞིིགོ་

ཡོིན་ནའིང་ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མ་བོད་ཁ་བ་གོངས་ཅན་གྱིི་ལུང་པོའིི་མི་

ཡོིན་པོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་འིགོན་ཁུར་གོཞིིས་བྱེེས་གོཉེིས་

ཀའིི་མི་མང་ཡོོངས་ཀྱིིས་ལེན་དགོོས། ད་བར་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་

དང༌། ཛི་དྲེགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ཏུ་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ཆེ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐེའི་གོསལ་

ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོོད་ལ། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོར་འིཛིམ་བུ་

གླིིང་གོི་ས་གོནས་གོང་ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་དང༌། ཤི་ཚེ་

བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། མདོར་ན་དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་

ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་དགོ་ནི་བདེན་པོའིི་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུའིི་རྣམ་པོ་

གོསལ་པོོ་ཡོིན། 

ད་ཆེ་ང་ཚེོས་སྔོར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་རང་རང་

ལ་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་བོད་སྤྱོི་དོན་གྱིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོོད་པོ་



382
རྣམས་ཧུར་ཐེགོ་སྒྲུབ་དགོོས། སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་

ནི། དཔོེར་ན། བོད་རིགོས་གོཞིོན་སྐྱེས་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་མཁན་

ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁགོ་

ནས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་དཔོེར་ན། སྨོན་པོའིི་

ལས་ཀ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཞིིང་ལས་དང༌། འིབྲོགོ་ལས། ལས་ཁུངས་

འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་ལས་ཀ འིཆེར་འིགོོད་ཀྱིི་ལས་ཀ གླིོགོ་གོི་ལས་ཀ 

འིཕྲུལ་ཆེས་ཀྱིི་ལས་ཀ་སོགོས་ལས་རིགོས་གོང་དང་གོང་ཡོིན་

ན་ཡོང་མ་འིོངས་པོར་བོད་པོའིི་ལས་འིགོན་བོད་པོ་རང་གོིས་ཆེ་

ཚེང་འིཁུར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་དགོོས། 

དེང་སང་བོད་མི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཁགོ་གོཅིགོ་སེམས་པོ་མ་སྐྱིད་པོའིི་

དབང་གོིས་གོང་བྱུང་སྤྲོང་འིཁྱོམས་བྱེེད་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་འིཐུང་

བ། ཤིོ་སྦིགོ་དང་མཱ་ཅང་སོགོས་རྩིེས་པོ། མཚེན་ཚེོགོས་གོང་བྱུང་

རིགོས་ལ་བསྐྱོད་ནས་ཉེི་མ་གོང་འིཁྱོོལ་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་ཚེོད་

འིདུགོ དེ་དགོ་ནི་རང་དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བའིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོས་དེ་ལྟ་

བུའིི་བྱེ་སྤྱོོད་ཐེོགོ་མུ་མཐུད་ཕྱོིན་ན། མ་འིོངས་པོར་སོ་སོའིི་ལུང་

པོ་སོ་སོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་འིཛིིན་སྐྱོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་དམ། རྒྱ་



383
མིར་མི་དགོའི་བ་ཡོོད་ན་སོ་སོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་

གོསོགོ་དགོོས། 

ཁ༽ རྩི་དནོ་སྙིངི་བཅངས་དང་། རྟེནེ་རྙིངི་གོ་ིནགོ་ཚེངོ་།

དེང་སང་དཔོལ་འིབྱེོར་ལྷུགོ་གོཏེོང་ཞིེས་སྲིིད་བྱུས་ཕྲན་བུ་འིགྱུར་

བ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ས་ོསའོི་ིའིཚེ་ོབའི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་

ལ་དཔོལ་འིབྱེོར་འིདུ་འིགོོད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོིན་

ཀྱིང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་ཁ་ོནར་མགོ་ོའིཁརོ་ཏེ་ེབསྡེད་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། 

ང་ཚེསོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིདནོ་དུ་མནི་

པོར། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ང་རང་ཚེའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང༌། མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིགོམོས་གོཤིསི། ང་ཚེརོ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་ཡོདོ་པོའི་ིརང་དབང་

གོ་ིཐེབོ་ཐེང་བཅས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཡོནི་པོས། རྩི་དནོ་ད་ེདགོ་མ་བརྗེདེ་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤིསེ་ཡོནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ཕྱོགོོས་འིཐེནེ་

མདེ་པོར་ཚེང་མ་མཐུན་པོ་ོཡོངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིལས་

ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་བདོ་རགིོས་ཚེ་ོརྒྱ་མའིི་ིལྟ་ོཟན་རདེ་

ཅསེ་ཟུར་འིབུད་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ད་ེདགོ་ལས་ར་ེཟུང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་
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ན་ིཐེ་དད་ཡོནི། སྤྱོརི་བཏེང་མང་ཆེ་ེབ་རྣམས་ལ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཞིནེ་ཁགོོ་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་སམེས་འིཁུར་ཡོདོ་མཁན་ཤི་སྟགོ་

ཡོནི་པོས། ད་ེལུགོས་ཚེང་མར་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དེང་སང་དཔོལ་འིབྱེོར་ལ་འིདོད་རྔམ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ནང་གོི་དགོོན་

ཁགོ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་རྙིིང་

པོ་རྐུན་མ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ལུགོས་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ རྒྱ་མི་ནགོ་ཚེོང་པོས་

བཀོད་བྱུས་འིོགོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་ནང་

དངོས་སུ་ཕྱོིན་ཏེེ་རྟེེན་རྙིིང་ལགོ་ཏུ་སོན་ཐེབས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་

བདེ་པོོ་མེད་སྟབས། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་དེ་དགོ་གོིས་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་

དངུལ་སྤྲོད། རྒྱ་མི་དེ་དགོ་གོིས་བོད་པོར་ངན་བསྐུལ་བྱེས་ཏེེ་རྐུ་

ཐེབས་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་མཁན་མང་ཆེེ་བ་བོད་རིགོས་

ཡོིན་ཚེོད་འིདུགོ བྱེ་སྤྱོོད་དེ་རིགོས་རང་རེའིི་གོཏེམ་དོན་ལ་རྒྱ་གོང་

ནས་བརྩིིས་ཀྱིང་ཤིིན་ཏུ་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། ང་ཚེོར་གོནའི་རབས་

ནས་རྒྱ་ཆེེའིི་རིགོ་དངོས་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་

གྱིིས་མང་གོཙོའིི་བཅོས་བསྒྱུར་དང༌། རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེ་ཟེར་

བའིི་སྐབས་སུ་གོཏེོར་བཤིིགོ་ཚེབས་ཆེེ་བཏེང་ཟིན། འིཕྲོས་ལྷགོ་

ཉུང་ཤིས་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་རྐུན་མ་བརྐུས་ན་
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དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཞིབས་འིདྲེེན་གྱིི་བྱེ་བ་ཡོིན་པོས། དེ་འིདྲེ་གོཏེན་ནས་

བྱེེད་མི་རུང༌། 

དེ་བཞིིན་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་མཚེོན་ན། དེ་སྔོ་བོད་ལུང་པོའིི་

ནང་ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཅེས་མིང་བཏེགོས་མེད་ཀྱིང༌། བོད་རྗེེ་

ཆེོས་རྒྱལ་ཡོབ་མེས་ཚེོའིི་དུས་སུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

དར་ཏེེ་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་ཁམས་ཤིིགོ་ལ་གྱུར་པོའིི་དབང་གོིས་

རི་ཀླུང་སྐམ་གོཤིེར་ལས་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོསོད་ཆེོགོ་

གོི་མེད། བོད་ཡུལ་འིདི་སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་ས་ཆེ་གོཙང་མ་དང༌། ཆུ་

གོཙང་མའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་

བར་གོནས་ཡོོད། དེང་སང་ནི་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་བྱེ་རི་དྭགོས་མང་

པོོ་གོསོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ས་གོཏེེར་བསྔོོགོ་འིདོན་དང༌། 

ནགོས་ཚེལ་མང་པོོ་གོཅོད་བྲེགོས་སོགོས་ཐེབས་སྡུགོ་གོི་ལས་

ཀ་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་བྱེ་སྤྱོོད་

མིགོ་ལྟོས་ངན་པོ་དེ་དང་ལེན་བྱེས་ན་ཤིིན་ཏུ་ནོར་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོིན་པོས། ཚེང་མས་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ མསེ་འིཚེིགོ་མརེ་གོཏུགོ་དང་། ཐེབོ་ཐེང་འིདྲེ་མཉེམ།
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བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྐརོ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མ་ིརང་ལ་མསེ་འིཚེགིོ་

མརེ་གོཏུགོ་གོ་ིཐེབས་ཤིསེ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་མ་

བྱུང་ནའིང༌། རིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་བ་ཡོོང་གོི་རེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་བོད་རྩི་མདེ་བཟ་ོབའི་ིནུས་པོ་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་རྒྱ་མ་ིརགིོས་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་

ང་ོགོནོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུ་ཡོིན། དེས་རྒྱལ་ཁ་ལོན་མི་ཐུབ་

ལ། དེ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཡོང་ཟེར་མི་ཐུབ། སྡུགོ་པོོ་བཏེང་ན་དུད་འིགྲེོ་

སེམས་ཅན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་མཁན་ལ་དགོའི་པོོ་

མི་བྱེེད་པོ་ཆེོས་ཉེིད་ལྟར། ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ནམ་གོནས་བར་

བོད་རྒྱའིི་བར་གྱིི་དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་གོནས་རྒྱུ་ཡོིན། ལོ་རྒྱུས་

ཐེགོོ་བདོ་དང་རྒྱ་གོཉེསི་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཡོནི་ཞིངི༌། བདོ་ལ་རང་བཙན་

གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། ད་ལྟ་བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིལམ་ནས་

དཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་འིཚེལོ་བའི་ིསྐབས་འིདརི་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་

བདོ་ཁ་བྲལ་འིགྲེ་ོདགོོས་ཀྱི་ིབླ་ོགོཡོངེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་འིད་ི

ལ་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡོང་

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་

ཡོདོ་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་རྣམས་སྤྲོདོ་དགོསོ། 
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ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་མངའི་འོིགོ་ཏུ་ཡོོད་

པོའིི་ལུང་པོ་ཁགོ་གོི་ནང་ནས་དེང་སང་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་

ཤིོས་ཡོིན་ཞིིང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་སྐྱོ་ཤིོས་རེད། 

དེ་དགོ་གོང་གོིས་ལན་པོ་རེད་དམ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བཅིངས་

འིགྲེོལ་ཟེར་བའིི་མིང་གོི་འིགོོ་ནས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་ཏེེ་ལོ་

བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཕྱོིན་པོ་དེའིི་རིང་བོད་ལ་ལྟ་རྟེོགོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བྱེས་ཡོོད་ན་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་ལས་དྲེགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོོང་

རྒྱུ་ཡོིན་ནའིང༌། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ཐུབ་ཚེོད་གོཏེོང་རྐྱེང་དང༌། 

བོད་ལུང་པོ་ནས་ཁེ་ཕེན་ལེན་རྒྱུ་གོང་ཡོོད་ལེན་རྐྱེང་བྱེེད་པོ་ལས། 

མ་འིོངས་པོར་བོད་ལ་ཕུགོས་ཕེན་ཡོོང་བའིི་དོན་དུ་མཚེན་ཉེིད་

ཚེང་བའིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་ལུང་པོའིི་ཐེོན་

ཁུངས་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་འིཆེར་གོཞིི་ལྡན་པོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཇི་

བཞིིན་བྱེས་མེད། དཔོེར་ན། དེང་སང་རྒྱ་རིགོས་སློོབ་ཕྲུགོ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དཔོོན་པོོ་

ཚེོའིི་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་བཅུ་གྲེངས་ལྷགོ་བཏེང་མེད། བར་ལམ་ལོ་བཅོ་ལྔ་

སྐོར་གྱིི་ནང་རྒྱ་གོར་དུ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ཏུ་

སློོབ་སྦྱོོང་ཆེེད་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤིས་སློེབས་ཡོོད། 
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ད་རེས་ཉེེ་ཆེར་རྒྱ་མིས་ཁྱོབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་དོན་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་

ལོ་འིདིའིི་ལོ་མཇུགོ་ཚུན་ཕེ་མ་སོ་སོས་བོད་ལ་འིཐེེན་དགོོས། དེ་

ལྟར་མ་བྱེས་ན་ཉེེས་པོ་གོཏེོང་གོི་ཡོིན་ཞིེས་བཤིད་འིདུགོ རྒྱ་མི་

ཁོ་རང་ཚེོའིི་ཕྲུ་གུ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགོས་དང༌། ལོགོ་སྤྱོོད། མ་

རྩིའིི་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་འིཚེང་གོ་ཤིིགོ་ཤིིགོ་གོཏེོང་

བཞིིན་དུ་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོོད་པོའིི་ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་སློོབ་གྲྭ་

ཁགོ་གོི་ནང་བོད་ཕྲུགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་དེ་ཁྲོིམས་འིགོལ་དུ་བརྩིི་

གོི་འིདུགོ དེ་ནི་མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ཤིིགོ་རེད་དམ། 

ཡོང་ན། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་སློོབ་

སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྤྲོད་ན་ཁོང་ཚེོ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང་དགོོས་དོན་མེད། 

སོ་སོས་མི་བྱེེད་པོའིི་ཁར། མིས་བྱེས་པོ་ཡོང་ཆེོགོ་གོི་མ་རེད་ཟེར་

བ་འིདི་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་མི་

རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་མཉེམ། སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་

ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཡོིན་ན་བོད་པོར་

བྱེམས་སྐྱོང་དང༌། ལྟ་རྟེོགོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་

ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ཆེོགོ་གོི་རེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་ལྟར། ང་ཚེོའིི་ཕེ་མེས་
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དུས་ནས་གོཞུང་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་གོི་ཡོོད། ངོས་

ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་དབུ་མའིི་

ལམ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོར་ད་ཕེན་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བརྡོ་ལན་མ་བྱེས་པོའིི་ཁར། དེ་ལས་ལྡོགོ་

སྟེ་ཉེེ་ཆེར་ནས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ཁ་བྲལ་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་

འིདུགོ དེ་ལྟར་བཤིད་ཀྱིང་ངོས་ལ་ཁྱོད་པོར་མི་འིདུགོ གོང་ལྟར་

བདེན་པོ་ནི་བདེན་པོ་རང་ལ་བསྡེད་རྒྱུ་ལས་དེ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་

མི་ཐུབ། གོང་ལྟར་རིམ་པོས་བདེན་པོའིི་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུར་དེ་

ལུགོས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། སེམས་

སྐྱིད་པོོ་དང༌། བགོ་ཕེེབས་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་གོར་ནང་གོསོགོ་སྒོར་སློོབ་གྲྭ་དང༌། དེ་མིན་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་

འིགྲེོ་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་

སྒྲིིགོ་ཁྲོིམས་ཡོགོ་པོོ་སྲུང་སྟེ་གོཉེོམ་ཆུང་བྱེེད་དགོོས། ད་ཕེན་ལོ་

སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའིི་རིང་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་སྤྱོི་ཡོོངས་

ཀྱིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཡུལ་མི་ཚེོ་དང་འིཆེམ་མཐུན་ཡོགོ་པོོ་

ཡོོད། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བོད་ནས་གོསར་འིབྱེོར་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་སྤྲོོ་ཐུང་

ཐུང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་བྱེེད་མི་རུང༌། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 
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ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་

བདོ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་ཉེེར་ལྔ་

སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མཉེམ་འིཛིམོས་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་། བཙན་

བྱེལོ་བའི་ིམིགོ་དཔོ།ེ 

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོབོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ནས་ཡོོང་བ་རེད། ང་ཚེ་ོ

འིདརི་བཙན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོདོ་པོ་ཉུང་ཤིས་ཡོནི། 

བདོ་ཅསེ་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་

ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་པོ་ོད་ེཡོནི་པོ་དང༌། 

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོདའེི་ིཁངོས་ནས་ཡོངོ་བར་བརྟེནེ་ཚེང་མར་འིཚེམས་

འིདྲེ་ིཡོདོ། གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབཙན་

དབང་འིགོོ་ཏུ་ཡོདོ་པོར་མ་ཟད། ཐེ་ན་ཁངོ་ཚེའོི་ིསྲིགོོ་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ི

ལགོ་འིགོོ་ཏུ་གོནས་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཚེང་མས་ས་ོསའོི་ོམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ་བརྟེན་པོརོ་བཟུང༌ཞིངི་། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དནོ་ལ་སམེས་

ཤུགོས་སྐྱདེ་ད་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་གོནས་ཡོདོ། མ་ིརབས་བརྗེསེ་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། མི་རབས་གོསར་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མི་རབས་
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རྙིངི་པོའི་ིབདནེ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སམེས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོ་བརྟེན་པོརོ་གོནས་པོར་བརྟེནེ། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

ཐེགོོ་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོར་མ་

ཟད། གོདུང་སམེས་མཉེམ་སྐྱདེ་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་ཡོང་ཇ་ེ

མང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་

བོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཏེེ་བོད་པོར་ཤི་ཚེའིི་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནགོ་

ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་དང༌། བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་

མང་པོོས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་སེམས་འིཁུར་དང༌། ཤི་ཚེ་བྱེེད་

མཁན་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་འིདྲེའིི་འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་དུ་

ཡོོད། དེ་དགོ་གོི་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

སེམས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་གོནས་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡོིན་

པོས། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་འིདིར་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་བརྗེོད་

རྒྱུ་ཡོིན། 

ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་གྱིར་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་སོང་
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བ་དེའིི་རིང་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མ་བརླགོས་པོ་དང༌། བོད་

ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ན་

གོཞིོན་རྣམས་ལ་དེང་དུས་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་དང་མཐུན་པོའིི་ཤིེས་

ཡོོན་ཡོོང་ཐེབས་ཀྱིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོོད། ད་ཆེ་ང་ཚེོ་བོད་མི་

བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་འིཛིམ་གླིིང་གོི་བཙན་བྱེོལ་བ་ས་ཡོ་མང་

པོོའིི་ཁྲོོད་དུ་གོནས་སྟངས་ཡོགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་དང༌། ལས་ཀ་ཡོང་

ཚེགོས་ཚུད་ཤིོས། གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤིོས་ཤིིགོ་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། ཤིེས་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཐེད་ཀྱིང་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་བོད་

དུ་རྒྱའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོ་ལས་ཤིེས་ཡོོན་

གོནས་ཚེད་མཐེོ་བ་ཡོོད། ང་ཚེོས་ད་བར་བོད་རང་དབང་ཐེོབ་པོ་

དང༌། བོད་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་ཡོོང་རྒྱུ་དམིགོས་ཡུལ་དུ་

བཅངས་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཡོོད། 

ཁ༽ དམར་ལུགོས་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་དང་། མང་གོཙརོ་དནོ་

གོཉེརེ།

བར་ལམ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་འིགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་

སྟ་ེད་ཆེ་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཝི་ིཏེ་ིནམ། བྱེང་ཀ་ོར་ི
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ཡོ་བཅས་ལས་ལྷགོ་མེད། གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། 

གོཅགིོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་འིཛིནི་མཁན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་རྣམས་འིགྱུར་

བ་སོང་ཟིན་ཅིང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དཔོལ་འིབྱེོར་ལམ་

ལུགོས་འིགྱུར་བ་མ་བཏེང་ན་ལུང་པོ་འིཚེ་ོགོནས་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོ་

ལྟར་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཝིི་ཏེི་ནམ་གོཉེིས་ཀྱིིས་མིང་སྙིན་པོ་ོགོང་ཞིིགོ་

བཏེགོས་རུང་མ་བཏེགོས་རུང༌། དནོ་དུ་དཔོལ་འིབྱེརོ་མ་རྩིའི་ིརངི་

ལུགོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ཐེགོོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ༡༩༨༩ ལརོ་གོནམ་

བདེ་སྒོོ་མོ་ཆེེའིི་ཐེང་ཆེེན་དུ་སློོབ་ཕྲུགོ་གོིས་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་བ་

དང༌། དངེ་གོ་ིསྐབས་སུ་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོ་ིཤིསེ་ཡོནོ་ཅན་དང༌། 

སློབོ་གྲྭ་བ་ཚེརོ་མང་གོཙ་ོདང༌། རང་དབང་དནོ་གོཉེརེ་གྱི་ིསམེས་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། སྔོ་ཕྱོ་ིཙམ་མ་གོཏེགོོས་འིགྱུར་བ་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོཏེན་འིཁལེ་ཡོདོ། 

ང་རང་ཚེོས་བོད་ཀྱིི་རང་དབང་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་རྒྱ་མིར་མ་

དགོའི་ཞིེ་འིཛིིན་གྱིིས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡོིན་པོར། ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་

ཡོོད་པོའིི་ང་ཚེོའིི་ཐེོབ་ཐེང་རྣམས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིཕྲོགོ་པོ་

ལ་བརྟེེན་ནས་བྱེས་པོ་ཡོིན། བོད་བཅིངས་འིགྲེོལ་ཟེར་བའིི་མིང་

དེའིི་འིོགོ་ནས་བོད་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་དང་། མི་རིགོས་འིདྲེ་མཉེམ། 
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མི་མང་ལ་རང་དབང་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་

ཡོིན་ཀྱིང༌། དེ་ལྟར་བྱུང་མེད། དཔོེར་ན། ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བ་

དང༌། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་མི་མང་གོི་གོནས་ཚུལ་བསྡུར་ན། ཕེལ་

ཆེེར་ང་ཚེོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་བཟང་བ་ཡོོད། གོནས་

ཚུལ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ནང་གོི་བོད་མི་ཚེོས་མ་འིཇོན་པོ་དང༌། 

བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོར། ཁོང་ཚེོར་གོོ་སྐབས་མ་སྤྲོད་པོས་

ལན་པོ་གོསལ་པོོ་མཚེོན་གྱིི་ཡོོད། གོང་ལྟར་བོད་ལུང་པོར་རྒྱུས་

མངའི་ཡོོད་མཁན་བོད་མིར་དབང་ཆེ་མ་སྤྲོད་པོར་དབང་ཆེ་ཚེང་

མ་རྒྱུས་མེད་རྒྱ་མིས་བཟུང་བས་མ་ཚེད། ཚུལ་མིན་གོདུགོ་རྩུབ་

བཙན་བཤིེད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

བོད་མི་མནར་གོཅོད་འིོགོ་ཤིི་བ་དང༌། རང་ཤིི་བརྒྱབ་པོ། དམར་

གོསོད་བཏེང་བ། མུ་གོེས་ཤིི་བ་བཅས་ཁྱོོན་བསྡེོམས་ན་བོད་མི་

འིབུམ་བཅུ་གོཉེིས་ཙམ་དུས་མིན་འིཆེི་རྐྱེེན་བྱུང་བ་དང༌། དགོོན་

པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་གོཏེོར་བཤིིགོ་བཏེང་བ་བསྡེོམས་ན་དྲུགོ་སྟོང་

ལྷགོ་ཟིན་ཡོོད། 

གོ༽ རྒྱ་བདོ་མི་རིགོས་དང་། ཐེབོ་ཐེང་གོ་ིབར་ཁྱོད།
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བདོ་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེས་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ི

ཁ་ེཕེན་རྒྱ་མ་ིཚེརོ་ཡོདོ་པོ་ལས། བདོ་པོ་ཚེརོ་ཐེབོ་པོ་ཁགོ་པོ་ོཡོདོ། 

དཔོེར་ན། གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་བ་ལྷ་ས་དང༌། གོཞིིས་ཀ་རྩིེ། ཆེབ་མད་ོ

སགོོས་ལ་བལྟས་ན་ད་ེཚེའོི་ིནང་གོ་ིཚེངོ་ཁང་གོ་ིབདགོ་པོ་ོམང་ཆེ་ེ

བ་རྒྱ་མ་ིཡོནི་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཟ་ཁང་ཆེ་ེབ་ཚེ་ོཡོང་རྒྱ་མའིི་ིཡོནི་

འིདུགོ ད་ེསྔོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིསྔོནོ་ལ་གྲེངོ་ཁྱོརེ་ལྷ་སའི་ིཕྱོ་ིརལོ་ལ་

ས་སྟངོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་རྣམས་དངེ་སང་ཁང་པོས་ཁངེས་ཏེ་ེགྲེངོ་

ཁྱོརེ་རྒྱ་ཆེེ་རུ་སངོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་གོི་ནང་སྡེདོ་མཁན་མང་ཆེ་ེ

བ་རྒྱ་མ་ིཡོནི། གོཞིན་དགོ་ཕེར་བཞིགོ རྒྱ་མ་ིསྡེདོ་སའི་ིཁང་པོའི་ི

གླིགོོ་སྐུད་སྦིམོ་པོ་དང༌། གླིགོོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ། བདོ་པོ་ཁ་ེགོཙང་སྡེདོ་

སའི་ིཁང་པོའི་ིགླིགོོ་སྐུད་ཕྲ་བ་དང༌། གླིགོོ་ཤུགོས་ཀྱིང་ཆུང་བ་ཡོདོ་

པོ་བཅས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོ་ོཡོདོ་འིདུགོ 

སློོབ་གྲྭ་གོཅིགོ་ནས་ཐེོན་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཤིེས་ཚེད་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོིན་

ན་ཡོང་རྒྱ་རིགོས་དང༌། བོད་རིགོས་བར་ལ་ལས་ཀ་བཟང་ཞིན་

དང༌། ལས་ཀ་སྤྲོོད་སྔོ་རྟེིང་ཐེོགོ་ཁྱོད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་འིདུགོ རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་བརྩིི་བཀུར་བྱེ་རྒྱུའིི་རྣམ་

འིགྱུར་བསྟན་པོ་ཙམ་ལས། དོན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལས་ཞུགོས་ཀྱིི་ཡོིགོ་
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ཚེད་རྒྱ་ཡོིགོ་ཐེོགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ལས་དོན་མང་བར་རྒྱ་སྐད་རྒྱ་

ཡོིགོ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཕྱོོགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ན། བོད་མི་རིགོས་རིམ་པོས་རྩི་བརླགོ་

ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། བྱེ་སྤྱོོད་དེ་འིདྲེའིི་ལམ་ནས་བོད་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ལ་སྒྱུར་ཐེབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། ང་ཚེོས་སྐད་

རྒྱགོ་དགོོས་དོན་དེ་ཡོིན། བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མིར་དགོོས་པོ་ལྟར། ང་

ཚེོ་ལའིང་དགོོས་པོ་ཡོིན། སྔོར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚེོའིི་སྐབས་རྡོོ་རིང་

ཐེོགོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད་ཅེས་བཀོད་པོ་

ལྟར། བོད་པོ་བོད་ཡུལ་ནང་རང་དབང་ངང་སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྐྱིད་

པོོ་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མི་ཚེོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་རང་གོི་ལུང་པོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་པོར་ཕྱོིན་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད།  

ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་ལ་འིགོལ་ཟླར་འིཛིིན་གྱིི་མེད་ལ། བོད་ཀྱིི་རང་

དབང་རྩིོད་པོ་འིདི་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེེད་བྱེས་པོ་

ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ང་ཚེོར་སོ་སོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཤིིགོ་

ཡོོད་པོ་འིདི་གོཞིིར་བཟུང་ནས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདི་ནི་དྲེང་

བདེན་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། གོལ་ཏེེ་གུང་བྲན་གྱིིས་
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བཤིད་པོ་རྣམས་བདེན་པོ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་དང༌། བོད་པོས་བཤིད་

པོ་རྣམས་རྫུན་པོ་དཀྲོགོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤིིང་ཡོིན་ན། འིཛིམ་གླིིང་

ས་གོནས་གོང་འིོས་ཤིིགོ་ཏུ་རྒྱ་མི་དང་བོད་པོ་མཉེམ་དུ་འིཛིོམས་

ནས་ཡོོངས་གྲེགོས་སྐད་ཆེ་ཤིོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤིིགོ་སྤྲོོད་དང༌། 

དེ་ནས་སུ་བདེན་པོ་ཡོིན་དང༌། སུ་རྫུན་པོ་ཡོིན་གོསལ་པོོ་ཐེོན་རྒྱུ་

རེད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ལ་དེ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུའིི་སྤེོབས་པོ་མེད་སྟབས་

མེ་མདའིི་ཤུགོས་ཀྱིིས་མནན་པོ་ལས། གོདོང་དང་གོདོང་ཐུགོ་ནས་

རྒྱུ་མཚེན་ཤིོད་འིདོད་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔའིི་རིང་

ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་མོལ་ཐེབས་ཤིེས་རིམ་པོར་

བྱེས་པོ་ཡོིན། ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་བོད་རང་བཙན་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེང་

སང་འིཛིམ་གླིིང་འིགྱུར་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ཏེེ་ཐུན་མོང་

ལ་ཁེ་ཕེན་ཡོོད་ན་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གོཉེིས་མཉེམ་དུ་སྡེོད་ཀྱིི་

ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བོད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ལ་ལྟ་རྟེོགོ་གོིས་

སེལ་རོགོས་བྱེས། བོད་པོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ལས་ཀའིི་དབང་ཆེ་

གོཙང་མ་བོད་པོར་སྤྲོད་དེ་བོད་པོར་ཡོིད་ཆེེས་བློས་འིགོེལ་བྱེས་

ན། བོད་པོ་ཁ་བྲལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་དང༌། སེམས་ཁྲོལ་བྱེེད་མི་

དགོོས་པོར་ང་ཚེོ་མཉེམ་དུ་སྡེོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡོིན་ན་

ཡོང༌། རྒྱ་མིས་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མི་འིདུགོ ད་ལྟ་གོནས་སྟངས་



399
འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་བསྡེད་ཡོོད། 

ང༽ ཡོ་ཪབས་ཚུལ་མཐུན་དང་། སྤྱོ་ིམཐུན་གོཉེམོ་ཆུང་།

མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་དབང་ཐེབོ་སྟ་ེགོཞིསི་བྱེསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་

བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་རང་དབང་མང་གོཙའོི་ིལམ་གྱི་ིཐེགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོ་འིདི་ཚེང་མས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེང་

སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་འུ་ཐུགོ་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚེོས་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཆེང་གོི་ཡོོད་

ལུགོས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་གོསུམ་ཁྲོ་ི

ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིནང་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙིངི་པོ་ར་ོལངས་རྒྱགོ་བསམ་མཁན་

ཐེ་ན་རྨ་ིལམ་ཚུན་ལ་མདེ། དཔོརེ་ན། བར་ལམ་ལ་ོཤིས་གོངོ་བདོ་

ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་མདུན་ལམ་སྐོར་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་

ཡོིགོ་ཆེ་གོཏེན་འིབེབས་འིགྲེེམས་སྤེེལ་བྱེས་པོའིི་ནང་མ་འིངོས་

པོར་ངོས་ནས་བོད་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲོིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་འིཁུར་རྒྱུ་

མནི་པོའི་ིཐེོགོ་གོཅདོ་གོཙང་མ་བྱེས་ཡོདོ། 

ཁྱོེད་རང་ཚེོ་འིདི་ཁུལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་མཁན་ཚེོས་སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་གོོ་སྐབས་ཡོོད་པོ་དེའིི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་
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དགོོས། སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་པོ་དང༌། རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་

བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་མེད། དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁན་དང་བཅས་པོ་

ཚེང་མས་སྤྱོི་དང་མཐུན་པོའིི་གོཉེོམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་ཡོ་རབས་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

དེང་སང་བོད་ནང་ཆེང་རགོ་འིཐུང་མཁན་དང༌། ཤིོ་སྦིགོ་རྒྱགོ་མཁན་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདུགོ དེ་ནི་བློ་ཕེམ་གྱིི་རང་

བཞིིན་ཡོིན། བོད་མི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་སྣོན་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་ལས་ཁུངས་ཁགོ་དང༌། ལས་རིགོས་

འིདྲེ་མིན་ཐེོགོ་ཡོོད་པོ་སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་ཉེམས་

མྱོོང་ཁོང་དུ་ཆུད་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་དེའིི་འིགོན་གོཙང་

མ་སོ་སོས་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་ངེས་པོར་དུ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་

ལྟར་མིན་པོར་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱོོལ་གྱིིས་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་

ཧ་ཅང་ཕེངས་པོོ་ཡོིན། ལྷགོ་དོན་ཆེང་རགོ་མང་པོོ་འིཐུང་བ་དང༌། ཐེ་

མགོ་གོང་བྱུང་འིཐེེན་པོ་བཅས་བྱེས་ན་གོཟུགོས་པོོར་གོནོད་རྒྱུ་ལས་

ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡོང་མེད་པོས་ངེས་པོར་ཡོིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤིས་ནང་རི་དྭགོས་རྔོན་པོ་རྒྱགོ་མཁན་ཡོོད་

འིདུགོ དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་གོི་བྱེ་བ་རེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་
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རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལྟར། བསློབ་བྱེ་གོཙོ་བོ་འིཚེེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་

དང༌། བྱེམས་བརྩིེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་བསྟན་ཡོོད། སྔོར་བོད་ཀྱིི་ཡུལ་

ལུང་གོང་སར་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཏེེ་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོང་བྱུང་

བསད་ཆེོགོ་གོི་མེད། བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཐེོགོ་

ནས་བོད་པོར་དོ་སྣང་དང༌། དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་རྩི་བ་

གོཅིགོ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཐུགོ་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་

སྙིིང་དོན་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེའིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་སོ་སོའིི་རིགོ་གོཞུང་སོ་སོས་ཉེམས་དམས་བཏེང་

ན་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་ཡོིན། ནོར་བུ་རང་གོི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་ཆེེ་

ཡོིན་པོ་ངོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ ཞིབས་འིདྲེནེ་གྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིབསམ་

པོ།

དེང་སང་བོད་ནང་དགོོན་པོ་ཁགོ་གོི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་རྩི་ཆེེ་

རགིོས་བརོ་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། རྐུ་མཁན་ཁངོས་སུ་བདོ་
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པོ་ཡོདོ་ལུགོས་ཟརེ་བ་ཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཁ་ཤིས་

ཀྱིིས་དེང་སང་ལྷ་སའིི་ནང་གྲྭ་པོ་ཡོིན་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། ལུས་

ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ནས་ལགོ་པོར་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་འིཁྱོརེ་

ཏེེ་འིཚེོང་བར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོའིི་ནང་

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདྲེེན་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་ཐེབས་

སྡུགོ་ཡོིན། དེང་སང་ང་ཚེ་ོབོད་པོས་ས་ོསོའི་ིརང་དབང་ཐེོབ་ཐེང་

རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོས། རང་དབང་གོ་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

མཁན་རང་ཉེདི་སྤུས་དགོ་པོ་ོདགོསོ་པོ་ཡོནི། གོལ་ཏེ་ེརང་ཉེདི་རྫུན་

དང༌། ཁྲོམ་པོ། མ་རབས་བཅས་བྱེེད་མཁན་ཡོིན་ན་རང་དབང་

ཡོོད་མེད་ལ་ཁྱོད་པོར་མེད། ད་ལྟའིི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མི་དང༌། བོད་

མི་མང་ཉུང་བསྡུར་ན་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ལས་མེད། རྒྱ་མི་དུང་

ཕྱུར་བཅུ་གོཉེིས་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་མིའིི་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡོནི་པོས་མའིི་ིསྤུས་ཚེད་བསྡུར་ན། བདོ་མ་ིཕྲན་བུ་ལེགོས་པོ་

ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་ནང་བོད་པོ་ཚེ་ོརྫུན་

མི་ཤིོད་མཁན་དང༌། བློས་འིགོེལ་ཆེོགོ་པོའིི་མི་ཚུལ་ལྡན་ཞིིགོ་

ཡོནི་པོར་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ། ཉེ་ེཆེར་ངསོ་རང་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོོགོས་ཁུལ་

དུ་བསྐྱདོ་སྐབས་དངུལ་ཁང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་རྒྱ་གོར་བ་ཁ་

ཤིས་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁངོ་ཚེསོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་གོ་ིབདོ་མ་ིབུ་ལནོ་
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ལནེ་མཁན་ཚེསོ་མ་སྐྱདེ་དུས་ཐེོགོ་ལ་སྤྲོདོ་པོ་ལས། རྫུན་ཤིདོ་ཀྱི་ི

མི་འིདུགོ་ཅེས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེས་ནས་བསྟོད་བསྔོགོས་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་དགོ་ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཁྱོད་ཆེོས་ཡོིན་ཞིིང༌། གོལ་ཏེེ་

འིད་ིདགོ་རམི་པོས་ཉེམས་བརླགོ་ཏུ་སངོ་ན་ཤིནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོཡོནི། 

བོད་པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོ་འིདི་ཕེ་མེས་གོོང་མ་རྣམས་

ནས་བརྒྱུད་དེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་གོོམས་གོཤིིས་ལ་

འིཇགོས་ཡོོད། དཔོེར་ན། འིབུ་ཞིིགོ་གོསོད་རྩིིས་བྱེེད་པོ་མཐེོང་

ན་སྙིིང་རྗེེ། མ་གོསོད་ཟེར་བ་དང༌། མི་གོཉེིས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་

མཐེོང་ན་དེ་ལྟར་མ་བྱེེད་ཅེས་བར་མི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་

རྒྱ་མིའིི་ནང་བྱེ་བྱེིའུ་ཉེ་སོགོས་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོསོད་པོ་ལ་སྙིིང་རྗེེ་

གོཏེན་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། བོད་མི་ཚེོར་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་དང༌། དེ་

བཞིིན་འིགྲེོ་བ་རིགོས་དྲུགོ་གོི་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཟེར་བ་དང༌། 

མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཟེར་བ་འིདི་ང་ཚེོའིི་ཁ་རྒྱུན་ལ་

འིཇགོས་ཡོོད་པོ་ཧ་ཅང་རྩི་ཆེེན་ཡོིན། དེ་ནི་བྱེམས་བརྩིེའིི་བསམ་

པོ་ཡོོད་པོའིི་མཚེོན་རྟེགོས་ཡོིན། 

བྱེ་བྱེིའུ་སོགོས་གོསོད་པོ་ལ་འིཛིེམས་བགོ་མི་བྱེེད་པོའིི་མི་དེའིི་

བསམ་བློའིི་ནང་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚེོར་བ་མེད་པོར་བརྟེེན་རིམ་པོས་
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མི་དང་མིའིི་བར་ལའིང་བརྩིེ་བ་མེད་པོར་འིགྱུར་གྱིི་ཡོོད། བྱེམས་

བརྩིེའིི་ཚེོར་བ་མེད་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ཐེབས་

མེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོར་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡོ་རབས་བྱེམས་

བརྩིེའིི་སྤྱོོད་བཟང་གོི་རྒྱུན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཉེམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་ན་

མི་འིགྲེིགོས་པོས་བདགོ་པོོ་ཡོགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས། དེ་ཚེང་མས་

སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་

བཀའི་སྩལ།།   །།



405

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༢ ཉེནི་

བདོ་འིབྱེརོ་བཞི་ིབཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་མ་ིརང་ལས་དང་། རང་དྲེནི་ཆུང་བའི་ིབྱེདེ་

བབ།

ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་སློེབས་པོ་རེད། ལམ་བར་ལ་

དཀའི་ངལ་དང༌། ལགོ་འིཁྱོེར་རགོ་མ་རགོ་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་ཀྱིང་ལྟགོ་སྒོོ་བརྒྱུད་ནས་ཨེ་དྲེགོ སོ་སོས་བྱེས་ནས་ཨེ་

དྲེགོ་བལྟས་ནས་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་ཡོོང་བར་བརྟེེན་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཁྱོདེ་རང་ཚེརོ་འིཚེམས་འིདྲེ་ིཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ངསོ་ནས་རྟེགོ་པོར་

བཤིད་མུས་བཞིནི། བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང༌དང་། དེ་ཡོང་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་

བཙན་དབང་འིགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་མྱོངོ་བཞིནི་པོ་རྣམས་ཡོནི། ང་ཚེ་ོ

ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོར་བཙན་བྱེོལ་དུ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ང་ཚེོར་རང་

དབང་ཡོདོ་ཅངི་། ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་རང་ཉེདི་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོ་ིགོཏེམ་བརྗེདོ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ནང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ལེགོས་ཉེེས་གོང་བྱུང་འིཛིམ་གླིངི་ཐེོགོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 
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སྔོོན་མ་མདོ་སྟོད་སྨོད་ས་ཁུལ་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན། ང་བརྒྱད། ང་

དགུའིི་དུས་སྐབས་དང༌། དབུས་གོཙང་ཁུལ་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ། 

དྲུགོ་ཅུ་རེ་གྲེངས་ཀྱིི་དུས་སྐབས་དང་བསྡུར་ན་བར་ལམ་འིཚེོ་གོོས་

ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུའིི་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རྟེགོ་པོར་ཚེོགོས་

འིདུ་འིཚེོགོས་ནས་བསུན་པོོ་བཟོ་བ་དེ་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

ཡོིན་ན་ཡོང་སྔོོན་མ་དང་མི་འིདྲེ་བར་དེང་སང་རྒྱ་མིས་སྲིིད་བྱུས་

གོཏེིང་རིང་པོོ་བཏེིང་སྟེ་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་

ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཉེེ་ཆེར་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོའིི་བོད་ནང་འིཛུགོས་

སྐྲུན་སྣ་ཁ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིཆེར་གོཞིི་དེའིི་ཐེོགོ་དངུལ་འིབོར་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དངུལ་གྱིི་འིགྲེོ་ས་ངོ་མ་གོང་དུ་

འིགྲེོ་མིན་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན་རྙིོགོ་དྲེ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། བཟོ་ལས་ཀྱིི་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོ་དང་། གོཏེེར་ཁ་བསྔོོགོ་འིདོན། ཤིིང་ནགོས་

གོཅོད་བྲེགོས་སོགོས་ལས་གོཞིི་རེ་རེ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་སྐབས་

ལས་གོཞིི་རེ་རེའིི་དོན་དུ་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་རེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རྒྱ་

མི་དེ་དགོ་གོི་དོན་དུ་འིགྲེོ་སོང་མང་པོོ་གོཏེོང་དགོོས། རྒྱ་མི་ཚེོས་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོའིི་ཁེ་ཕེན་རྣམས་བོད་མིར་ཡོོང་རྒྱུ་མ་ཡོིན་

ནམ་ཟེར་ན། དེ་ཡོང་ཧ་ཅང་བཤིད་ཁགོ་པོོ་ཡོིན།
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ད་ཕེན་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིིབ་ཏུ་

བལྟས་ན་གོསལ་པོོ་མཐེོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོིན། བོད་ཀྱིི་ཕྱོིའིི་སྣོད་རྣམ་

པོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་པོ་ལ། ནང་གོི་མི་རྣམས་དཀའི་སྡུགོ་

མྱོངས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུའིི་སྲིིད་བྱུས་གོཏེིང་གོནགོ་པོོ་

བཏེིང་གོི་འིདུགོ གོནད་དོན་འིདི་དགོ་ཚེང་མས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས།

ངོས་ཀྱིིས་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ཚེང་མར་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་རྣ་

བ་ཚེ་ཚེ་བཤིད་མུས་ལྟར། བོང་ནང་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་

ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ཚེོ་དང༌། ལས་རིགོས་གོཞིན་དགོ་ཁགོ་

ལ་ཡོོད་མཁན་བོད་པོ་ཚེོས་སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་དེའིི་ནང་ལ་དོ་

སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས། ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་ཧུར་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་ཉེམས་མྱོོང་

བསགོས། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་མི་ལ་རེ་མི་དགོོས་

པོར་སོ་སོས་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོར་ཁགོ་ནི་ཁགོ་མི་འིདུགོ རྒྱ་

མིར་ཁོང་ཁྲོོ་ཟ། བྱེེད་ཐེབས་གོང་ཡོང་མ་རྙིེད། སེམས་མ་སྐྱིད་

པོར་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱོོལ་བྱེས་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ལས་ཀར་དོ་

སྣང་མ་བྱེས། ཆེང་བཏུང༌། མ་ཅང་བརྒྱབ། ཐེ་མགོ་འིཐེེན། མཚེན་
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ཚེོགོས་ལ་ཕྱོིན་ནས་སོ་སོའིི་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་བ་འིདི་རིགོས་

ཧ་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། འིདི་རིགོས་རང་དྲེིན་རང་ལ་ཆུང་བའིི་

བྱེ་བ་ཡོིན་པོས་དེ་འིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེེད་མི་རུང༌། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་མིས་ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ་དང༌། ཉེལ་

ཐེགོ་འིཐེེན་པོ། མཚེན་ཚེོགོས་བྱེེད་པོ་འིདི་རིགོས་ལ་དམ་

བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། དེས་མ་ཚེད་རྐུན་མ་བརྐུས་པོ་དང༌། 

མི་བསད་ཁྲོགོ་སྦྱོོར་བྱེེད་མཁན་བྱུང་ན་ཡོང་རྒྱ་མིས་དེ་ཙམ་གྱིི་

དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་བོད་པོར་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་

མིན། བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་མེད་པོ་དང༌། ཕུགོས་ནས་སེམས་

གོནགོ་བྱེེད་སྟངས་ཤིིགོ་རེད། དེ་དགོ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ངོས་

ནས་བོད་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཕྱོི་འིབྲེལ་

གྱིི་ལས་ཀ་དང༌། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་ལས་དོན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བྱེས་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། དེ་མིན་གྱིི་ལས་ཀ་ཚེང་མའིི་འིགོན་བོད་པོས་

འིཁྱོེར་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་གོི་ལས་ཀའིི་

འིགོན་ཆེ་ཚེང་བོད་པོས་འིཁྱོེར་ཐུབ་པོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དགོོས་ལ། 

ཉེམས་མྱོོང་ཡོང་དགོོས་པོ་རེད། དེར་བརྟེེན་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་

རྒྱུ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 



409
དེ་ནས་མ་འིོངས་པོར་ང་རང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་

བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་བོད་འིདི་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་མང་

གོཙོ་དང་། རང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུར་ང་ཚེོས་འིཆེར་གོཞིི་

བཏེིང༌། གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡོོད། འིདི་

ཚེོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་བོད་ནང་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་

ཡོོང་གོི་རེད། ཚེང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་རོགོས་ཞིེས་ངོས་ནས་

འིབོད་སྐུལ་ཞུ་གོི་ཡོོད། བློ་བདེ་པོོ་གྱིིས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༥ ཉེནི། 

བདོ་ནས་མཇལ་བཅར་བ་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མཐེངོ་ཐེསོ་མྱོངོ་གོསུམ་དང་། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིབརྡོ་

ལན།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོའིདརི་བཙན་བྱེལོ་

བ་ཆེགོས་ཏེ་ེལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོདྲུགོ་སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོ

བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཏེ་ེརང་ཡུལ་ནས་ཚུར་ཡོངོ་བ་རདེ། མཐེར་

གོཏུགོས་ན་བོད་མིའིི་ཚེེ་སྲིགོོ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་

ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཁྱོེད་རང་

ཚེསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷགོ་བསམ་འིགྱུར་བ་མདེ་པོ་དང༌། ཞུམ་པོ་མདེ་

པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་བཅངས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐེའི་

གོསལ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོོད་པོས་ཁྱོེད་རང་ཚེ་ོཚེང་

མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབརྗེདོ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་རེས་ཁྱོེད་རང་ཚེོ་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོོང་བའིི་དུས་ཚེོད་དགུན་ཐེོགོ་
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ཡོིན་པོས་ཚེ་བའིི་ཉེེན་ཁ་དང་། དཀའི་ངལ་མེད་སྟབས་རྒྱ་གོར་

ནང་དུ་ང་ཚེོ་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོོད་མེད། ཆེོས་

སྡེེ་ཁགོ་གོིས་མཚེོན་པོའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིིན་

སློོབ་གྲྭ་ཁགོ གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ མང་གོཙོའིི་རང་བཞིིན་ཅན་གྱིི་

བཙན་བྱེོལ་གོཞུང༌། སྤྱོི་འིཐུས། གྲེོས་ཚེོགོས་བཅས་པོའིི་གོནས་

སྟངས། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་མ་འོིངས་པོར་ང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་

འིཛིོམས་བྱུང་རྗེེས་བོད་ཡུལ་འིདི་རང་དབང་ཅན་གྱིི་མང་གོཙོའིི་

ལུང་པོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་འིཆེར་གོཞིི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་

རྣམས་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། རྒྱ་

མིའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནས་ཁྱོེད་རང་ཚེོར་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་མདོགོ་

ཁ་པོོ་རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་གོང་མཐེོང་བ་དང༌། ཐེོས་པོ་དེ་རྣམས་

དྲེང་པོོ་བཤིད་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། ང་ཚེོས་འིདིར་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་འིདི་རྣམས་ལྐོོགོ་ཏུ་སྦིས་དགོོས་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད་ལ། རྒྱ་མིར་

ཡོང་སྐད་ཆེ་རྒྱབ་མདུན་གོཉེིས་ཤིོད་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། 

གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཚེོས་ལས་ཀ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་ངོ་ལྐོོགོ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་གོསང་བ་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད། མི་མང་ཚེོའིི་ཐེོགོ་ནས་དངོས་ཡོོད་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་
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ཞིིགོ་བཤིད་ནའིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་གོསང་བ་ཕྱོི་བསྒྲིགོས་བྱེས་འིདུགོ་

ཅེས་བཙོན་ལ་བཅུགོ་གོི་ཡོོད། ཉེེས་ཆེད་བཀལ་གྱིི་ཡོོད། ང་

ཚེོ་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མང་གོཙོ་དང༌། རང་དབང་ཡོོད་

སྟབས་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཐེབས་མེད་ལ། བྱེེད་དགོོས་དོན་གོང་ཡོང་

མེད་པོས། ཁྱོེད་རང་ཚེོས་འིདི་ཁུལ་གོནས་ཚུལ་གོང་མཐེོང་བ་

རྣམས་བཤིད་ན་འིགྲེིགོས། 

ཁ༽ གོལ་ཆེའེི་ིལས་གོནས་དང་། རྒྱ་རིགོས་བསྐ་ོགོཞིགོ

རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་རིགོས་མང་པོོ་

ཡོདོ། དའེི་ིནང་ནས་ཆེསེ་ར་ེཟུང་ལས་ད་ེམནི་ཕེལ་མ་ོཆེརེ་བདོ་མ་ི

རགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་རགིོས་ཞིནེ་ཡོདོ། གུང་བྲན་ཏེང་མ་ིཡོནི་

ནའིང་རུང༌། ལས་བྱེདེ་མཐེ་ོརམི་མ་ིསྣ་ཞིགིོ་ཡོནི་ནའིང་བསམ་བླའོི་ི

སྦུགོ་ཏུ་བོད་པོ་ཡོིན་པོའིི་བསམ་བླ་ོཚེང་མར་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་རགིོས་ལས་བྱེདེ་པོ་ཚེརོ་བླསོ་བཀལ་གྱི་ིམདེ། 

ལྷགོ་དོན་ཉེེ་ཆེར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་འིགྲེོས་ལ་བལྟས་ན། བོད་

ནང་གོི་ལས་ཁུངས་གོལ་ཆེེ་ས་ཚེང་མར་རྒྱ་རིགོས་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་
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ཚེང་མར་ངོས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་

བོད་པོ་ཚེོ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་དངོས་གོནས་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྐབས་རེ་ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་སྣོན་

རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་ལ་ཧུར་བརྩིོན་དང་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

རྒྱུར་བོད་པོས་ལྷོད་ཡོངས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་

འིདུགོ དཔོེར་ན། ཧུ་ཧུ་རྒྱ་ཁ་ཆེེ་གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་ཡོོང་མཁན་

དེ་རིགོས་ཀྱིིས་ཧ་ལམ་མཚེན་མོར་གོཉེིད་ཡོོད་མེད་ཙམ་བྱེས་ཏེེ་

ཚེོང་འིཁོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོའིི་གྲེོང་གོསེབ་ཀྱིི་ས་ཆེ་དེ་འིདྲེར་

ཟ་ཁང་དང་། ཚེོང་ཁང་འིཛིིན་པོ་སོགོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་

དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་མགྱིོགོས་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་མང་པོོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་སྲིིད་བྱུས་ཡོོད་པོའིི་

ཁར་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་ལས་ཀའིི་གོོ་སྐབས་སྤྲོོད་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདི་དགོ་ཧ་ཅང་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

གོ༽ མ་ིརིགོས་ཆེནེ་པོའོི་ིརངི་ལུགོས། ཚེ་ེགོཡོོགོ་གོ་ིབདོ་

མ།ི
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ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རང་ཚེོས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་གྱིི་

འིདུགོ་ཅསེ་དངངས་སྐྲགོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་སྐད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་པོ་རང་ཉེིད་

ཐེགོོ་ནས་ལས་ཀར་ཧུར་བརྩིནོ་དང༌། དཀའི་ལས་མ་བརྒྱབ་པོར་

རྒྱ་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཡོོང་མཁན་ཚེོར་ལས་ཀའིི་གོོ་སྐབས་ཚེང་

མ་སྤྲོདོ་པོ་འིད་ིནརོ་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་

པོས་འིཇནོ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོས་མ་འིཇནོ་པོ་འིད་ི

དགོ་རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་གོ་ོསྐབས་མ་སྤྲོད་པོར་བརྟེནེ་གོ་ོསྐབས་མ་

བྱུང་ན་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་ཐུབ་ཐེབས་མེད། བོད་པོ་ཚེ་ོརྒྱ་མིའིི་

བཀལོ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ས་ཚེ་ེགོཡོགོོ་ལྟ་བུ་ལས་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེགོོ་ཏུ་མ་ི

རགིོས་འིདྲེ་མཉེམ་ནམ་ཡོང་མདེ་ཅངི༌། ང་ཚེསོ་རྒྱ་རགིོས་ཆེནེ་པོའོི་ི

རངི་ལུགོས་ཞིསེ་རྟེགོ་ཏུ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ལྟར། དནོ་ང་ོམའི་ི

ཆེ་ནས་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་དུ་མི་རིགོས་ཆེེན་པོོའི་ིརིང་

ལུགོས་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བོད་པོའིི་ལགོ་པོར་དབང་ཆེ་སྤྲོད་དེ་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོིད་ཆེེས་བྱེས་ན་ཁ་

བྲལ་འིགྲེོ་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མིས་བོད་

པོར་གོོ་སྐབས་མ་སྤྲོད་པོ་རེད། འིདི་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་རིགོས་
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ནང་ལགོ་རྩིལ་སོ་སོས་འིགོན་འིཁྱོོགོ་ཐུབ་པོ་ཉུང་ཉུང་ཡོིན་སྟབས་

རྒྱ་མིས་བོད་འིཛུགོས་སྐྲུན་རོགོས་རམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་ལ་རྒྱ་མི་

ཡོོང་བ་ཡོིན་ཞིེས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་ན་ང་རང་

ཚེོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་སྒྱིིད་ལུགོ་མ་བྱེས་པོར་ས་ཞིིང་འིདེབས་

སྐྱོང་སོགོས་ངལ་རྩིོལ་གྱིི་ལས་ཀ་དང༌། ཚེོང་ལས། ལགོ་ཤིེས་

སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིིས་ལྟོ་གོོས་ལ་གྲུང་ཙམ་བྱེེད་པོ་དང༌། ལས་ཀའིི་

ཐེོགོ་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ལྷགོ་དོན་ལས་ཁུངས་ཁགོ་གོི་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོོད་

པོའིི་བོད་པོ་ཚེོས་སོ་སོའིི་ལས་རིགོས་དེའིི་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས་

ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོས་འིགོན་ཆེ་ཚེང་འིཁྱོོགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་

དུ་བྱེེད་དགོོས། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་

ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། གོཞིོན་སྐྱེས་དར་མ་དེ་རིགོས་རྩི་བའིི་ལྷགོ་

བསམ་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང་སེམས་

ཐེགོ་ཐུང་ཐུང་བྱེས་ཏེེ་ཆེང་འིཐུང༌། ཤིོ་སྦིགོ་བརྒྱབ། མཚེན་ཚེོགོས་

སོགོས་ལ་གོཡོེངས་ཏེེ་མི་ཚེེ་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་

ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། 

ཟླ་བ་ཁ་ཤིས་གོོང་དུ་བོད་ནས་ཡོོང་མཁན་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཞིིགོ་ཐུགོ་
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བྱུང༌། ཁོས་ལྷ་སར་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོའིི་བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཉེལ་ཐེགོ་

ཚེོང་བར་སློེབས་བྱུང་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོ་ཙམ་

གྱིིས་གྲྭ་པོ་ཡོིན་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། གོང་ལྟར་དེ་དགོ་ཞིབས་འིདྲེེན་

རེད། ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེེན་ན་རང་ཤིི་བརྒྱབ་པོ་དང་ཁྱོད་པོར་མེད། དེ་

ཚེོའིི་གྲེས་ཀྱིི་རྐྱེེན་རྩི་རྒྱ་མིས་བོད་ཡུལ་དབང་བསྒྱུར་བའིི་སྟབས་

ཀྱིིས་བྱུང་བ་ཡོིན་ནའིང༌། རྒྱ་མིས་དངོས་སུ་ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེེན་དགོོས་

ཟེར་གྱིི་མེད་སྟབས་དེ་ནི་སོ་སོ་རང་གོིས་ལན་པོ་ལས་རྒྱ་མིར་

ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་མེད། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་རང་གོིས་དེ་དགོ་གོི་

ཐེོགོ་ལ་རིགོ་པོ་སྒྲིིམས། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ས་

ནས་བཏེང་སྟེ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རྩྭ་ཆུའིི་ནང་དམ།ེ

བདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ནས་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་འིདུགོ ད་ེསྔོནོ་མུ་

གོ་ེཡོངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་ཁགོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དངེ་སང་དཔོལ་འིབྱེརོ་

དང༌། དངུལ་ལ་བརྔམས་ཏེ་ེར་ིདྭགོས་བསད་ན་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་

རདེ། ང་རང་ཚེའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤིད་ན་སྡེགིོ་པོ་རདེ། སྤྱོརི་

བཏེང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་ནས་བཤིད་ནའིང་བདགོ་ཏུ་



417
མ་བཟུང་བའི་ིབྱེ་དང་ར་ིདྭགོས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་

སྐྱབོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། ངསོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་

སྐྱབོ་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་བདོ་པོ་ཚེསོ་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་བྱེ་དང་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་རྒྱུ་སགོོས་གོང་བྱུང་

མང་བྱུང་བྱེས་ན་ངསོ་རང་ང་ོཚེ་པོ།ོ ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ།ོ མ་ིལ་ཡོང་ལབ་

མ་ིཤིསེ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་གོསི་བསམ་བླ་ོཏེན་

ཏེན་བཏེང་སྟ་ེད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ཁམས་དང༌། ཨ་མདོའིི་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཤིས་ལ་བོད་མི་

ནང་ཁུལ་རྩྭ་ས་ཆུ་སའིི་དོན་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། སྐབས་རེ་

མི་གོསོད་རེས་གོཏེོང་བ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་རིགོས་ཧ་ཅང་

ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེང་སང་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ཡོོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིས་

དབང་བསྒྱུར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་ནས་བོད་

པོར་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་སུ་མེད་པོའིི་བྱེམས་པོོ་དང༌། བོད་པོར་ཕུགོས་

ལ་དྲེིན་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཁྱོད་པོར་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། དེ་ནི་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་སྟངས་འིོགོ་ལ་ཆེེ་ས་དེ་མ་

མཐེོང༌། ཆུང་ས་ང་རང་ཚེོ་ནང་ཚེགོས་རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་བསྡེད་

ན་ངོ་ཚེ་མི་འིདུགོ་གོམ། ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། དེ་རིགོས་བོད་པོ་རང་
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གོི་ངོས་ནས་བླང་དོར་བྱེེད་ཐུབ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚེོས་ལྷོད་

ཡོངས་སུ་བཏེང་སྟེ་འིཐུས་ཤིོར་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་པོས་ཚེང་མས་དོ་

སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

རྩི་བའིི་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་སྐོར་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ལ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་རིང་ལ་ངའིི་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་རིམ་

པོར་བྱེས་པོ་ཡོིན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་རྣམ་འིགྱུར་ལེགོས་ཉེེས་

སྣ་ཚེོགོས་བསྟན་ནས། དེང་སང་རྣམ་འིགྱུར་མཁྲོེགོས་སུ་འིགྲེོ་

བའིི་དུས་ཚེོད་རེད། ཡོིན་ནའིང་རྩི་བ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་

འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་དུ་ཡོང་མང་གོཙོ་དང་

རང་དབང་གོི་དོན་གོཉེེར་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་ཡོོད་དང་ཡོོད་

མུས་རེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་མཁྲོེགོས་པོོ་འིདི་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མ་གོཏེོགོས་གོཏེན་དུ་སྡེོད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། རྒྱ་

ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་རེད་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་

རང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོོད། བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་བཅད་དེ་ངོས་ནས་བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། 

གོང་ལྟར་ང་རང་ཚེོ་རེ་བ་ཆེེན་པོོའིི་དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོོད། 

འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཐེོགོ་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་
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མཁན་དང༌། བོད་པོའིི་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེར་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁབ་དེས་བོད་ལ་གོནམ་

གྱིིས་ས་བརྡུང་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་རེད། འིོན་ཀྱིང་བདེན་པོ་ང་རང་

ཚེོར་ཡོོད་པོས་རིམ་བཞིིན་བདེན་པོའིི་མཐེའི་གོསལ་གྱིི་རེད། སྔོོན་

མ་མའིོ་ཙེ་ཏུང་སོགོས་ཡོོད་པོའིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་རེད་བསམ་པོ་མི་ཚེང་མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

མེད་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་འིགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དཔོེར་ན། 

དེ་གོོང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཞིེས་པོ་སྟོབས་ཆེེན་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་ཡོོད་པོ་དེར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་སྟོབས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སྟོབས་ཤུགོས་དེ་བཙན་དབང་

གོནོན་བཙིར་གྱིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཡོིན་པོར་བརྟེེན་རང་བཞིིན་གྱིིས་

མི་ལ་རན་གྱིི་མེད། མི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་ནའིང་རང་དབང་ལ་དགོའི་

བ་ལས་བཙན་དབང་འིོགོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་སྟབས་རིམ་པོས་

དུས་ཚེོད་སྨོིན་པོའིི་སྐབས་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། གུང་བྲན་རིང་

ལུགོས་ཀྱིི་ཨུ་རུ་སུ་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ད་ཆེ་མང་གོཙོའིི་

ལུང་པོ་ཆེགོས་ཚེར་བ་རེད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་ནང་དབང་ཡོོད་ཤིོད་མཁན་དང༌། བཙན་དབང་བྱེེད་མཁན་

མང་པོོ་བྱུང་མྱོོང་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཚེང་མ་མཇུགོ་བསྡེོགོས་འིགྲེོ་བ་ལས་
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གོཏེན་དུ་སྡེོད་ཐེབ་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན། ད་ཕེན་འིགྱུར་

བ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་དང༌། ད་དུང་རྒྱ་ནགོ་ཕྱོི་ནང་གོང་ས་ནས་

རང་དབང་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་མཁན་ཡོོད་བཞིིན་པོ་

ལྟར་རིམ་པོས་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རེད། ཚེང་མས་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ བདོ་མའིི་ིསྤྱོདོ་བཟང་དང་། ཟས་གོསོ་སྐད་ཡོིགོ

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ང་རང་ཚེའོི་ིཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང༌། 

རགིོ་གོཞུང་གོ་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཉེམས་བརླགོ་

ཏུ་མ་སངོ་བར་ཚེང་མས་བདགོ་གོཅསེ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་པོའི་ིཡོ་

རབས་སྤྱོདོ་བཟང་གོ་ིགོམོས་གོཤིསི་རྣམས་ཡོལ། མ་རབས་འིཆེལ་

སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོཤིསི་ཀ་སྡུགོ་པོ་རྣམས་འིཇགོས་ན་ཤིནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོ

རེད། རང་དབང་ཐེོབ་ནའིང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་

དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཐུབ་ཚེདོ་གོཏེངོ་མཁན་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ན་རང་དབང་ཐེབོ་ཀྱིང་དགོའི་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ། ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་

མི་རིགོས་ལ་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བར་

འིབུར་ཐེནོ། ཟུར་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ས་ོ
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སོའི་ིམི་རིགོས་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་

པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་རང་ཚེོའིི་ནོར་བུ་ནང་བཞིིན་ཡོིན་པོ་ཚེང་

མས་ངསོ་ཟནི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིད་ིལ་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ལགོ་

ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་སོ་སོའིི་སྐད་ཡོིགོ་ལ་དང་དོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

སོ་སོའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་སྟངས་ཚུན་ཆེད་ལ་དོ་སྣང་གོཅེས་སྤྲོས་

བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་ལྟོ་ཆེས་ལ་མཚེོན་ན་བོད་པོ་རང་གོི་རྩིམ་

པོ་དང༌། ཤི་མར་དེ་རིགོས་བཅུད་ཡོོད་པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། སྐབས་

ཤིིགོ་ཁམས་ནས་ཡོོང་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་ལྷ་སར་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་གོི་

མདུན་དུ་རྒྱ་མི་ཉེ་རིགོས་དང༌། སྦྲུལ་ཚེོང་མཁན་འིདུགོ དེ་ཚེོས་

སྦྲུལ་ཤི་ཉེོ་མཁན་སློེབས་པོ་དང་སྦྲུལ་གོསོན་པོོ་ལྕགོས་ཀྲིང་ནང་

ནས་བླངས་ཏེེ་པོང་ལེབ་ཅིགོ་གོི་ལོགོས་སུ་ལྕགོས་གོཟེར་འིདུགོ་

པོ། དེར་སྦྲུལ་གྱིི་མིགོ་གོཡོས་གོཡོོན་གོཉེིས་པོོ་གོཟེར་ལ་བཙུགོས་

ནས་སྦྲུལ་གྱིི་གྲེོད་ཁོགོ་གོཤིགོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྦྲུལ་ཤི་ཉེོ་མཁན་བོད་

པོ་ཡོང་འིདུགོ་ཟེར་བྱུང༌། རྒྱ་མི་འིབུ་སྲིིན་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་ལད་ཟློས་བྱེས་ནས་འིབུ་སྲིིན་ཟས་ན་དགོོས་པོ་

གོང་ཡོང་མེད། ཟ་སྟངས། འིཐུང་སྟངས། གོོས་གྱིོན་སྟངས་ཚུན་ལ་
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དོ་སྣང་ཡོིད་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་གོ་ལེར་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ལ་

ཡོང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད། དཔོེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་

པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཁྱོི་གོཅིགོ་ཤིི་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཡོང་ན་

ནད་པོ་ཞིིགོ་མཐེོང་ན་ཨ་ཙི་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བོད་པོའིི་ཁ་ནས་

རང་བཞིིན་དུ་ཐེོན་གྱིི་ཡོོད། 

རྒྱ་མིའིི་ཁ་ནས་སྙིིང་རྗེེ་ཟེར་གྱིི་མེད། སྙིིང་རྗེེ་གོང་དུ་ཡོོད་ས་དེར་

གོཞིན་ཕེན་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོད་པོ་དང༌། སྙིིང་རྗེེ་མེད་ས་དེར་གོདུགོ་

རྩུབ་ཡོོད། ང་རང་ཚེོའིི་བོད་འིདི་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་

ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་ཡོིན་ཞིེས་པོ་ལྟར་བོད་པོའིི་རང་གོཤིིས་ལ་བྱེམས་

པོ་དང་། སྙིིང་རྗེེ། བརྩིེ་བའིི་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་འིདི་ཧ་ལས་པོའིི་

རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀར་ཕེ་མེས་ནས་ཡོོད་པོའིི་

བརྩིེ་བའིི་ཡོོན་ཏེན་བརླགོ་སྟེ། ནམ་ཞིིགོ་བྱེ་བྱེིའུ་དང་སེམས་ཅན་

གོཞིན་གོསོད་རྒྱུར་ཡོ་ང་བགོ་ཚེ་མེད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་འིཇགོས་

ན། ང་ཚེོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་ནའིང་དགོའི་རྒྱུ་གོང་

ཡོང་མེད། 

དེང་སང་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་

པོ་ཚེོའིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོནད་དོན་གོང་གོི་ཐེོགོ་
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ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། མི་སྤྱོོད་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལ་

བརྟེེན་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གུས་བརྩིི་དང༌། ཕེན་གྲེོགོས་

བྱེེད་པོའིི་བྱེམས་བརྩིེའིི་ཚེོར་བ་བརླགོ་སྟེ་སོ་སོར་ཁེ་བཟང་ཡོོད་

ན་མགོོ་སྐོར་གོཏེོང་རྒྱུ། ཐུབ་ཚེོད་ཤིོད་རྒྱུ། ལྐོོགོ་གོསོད་གོཏེོང་རྒྱུ་

བཅས་ལ་ཡོ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེད་པོ་ཆེགོས་སྟབས། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་

ལ་རྒྱུན་དུ་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། མི་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེང་སང་

ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཡོོ་རོབ་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ཚེོའིི་ནང་ལ་

དངུལ་དང་དངོས་པོོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཆེ་ཚེང་ཡོོད་ན་ཡོང༌། སོ་སོའིི་

སེམས་འིཁྲུགོས་ཏེེ། སེམས་མ་སྐྱིད་པོར་རང་གོི་རྒྱགོ་མཁན་མང་

པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེས་ན་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང་ཐེོགོ་

ནས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་ང་རང་ཚེོའིི་

ཁྱོད་ནོར་འིདི་དགོ་བདགོ་གོཅེས་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་

པོས། ཚེང་མས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ནས་འིབྱེརོ་བ་མ་ིགྲེངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། བདོ་ཀྱིི་དཔོལ་ཡོནོ།

བདོ་ནང་ལ་བདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམང་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

རདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིདབང་སྒྱུར་འིགོོ་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ི

ལགོ་པོར་ཚུད་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཐེབོ་ཐེང་ཟནི་ནས་སྙིངི་སྟབོས་བརྟེན་པོ་ོདང༌། 

ལྷགོ་བསམ་གོཡོ་ོབ་མདེ་པོར་བསྡེད་པོ་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་ཡོནི་པོས་

ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མས་ཤིེས་

གོསལ་རདེ། ང་རང་ཚེའོི་ིཆེསོ་འིབྱུང་ས་ོསའོི་ིནང་དནོ་ལྟར་ན་བདོ་

ལ་ལ་ོང་ོཉེསི་སྟངོ་ལྷགོ་ཙམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་

ནས་ཤིདོ་སྐབས་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་དྲུགོ་དང་། སྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱད། སྟངོ་

མངའི་རསི་ཁུལ་རྡོ་ོལ་སམེས་ཅན་གྱི་ིགོཟུགོས་བརྙིན་བྲསི་པོ་ཞིགིོ་

ཐེནོ་པོ་དའེི་ིརགིོས་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་སྐབས་ཧ་ལམ་ལ་ོཆེགིོ་ཁྲོ་ི

ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོནི་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། སྔོནོ་མ་རྒྱ་མའིི་ིལྟ་བ་དང་
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གོནའི་རབས་ཀྱི་ིདངསོ་པོརོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱེདེ་མཁན་རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཐུགོ་

མྱོངོ་བ་ཁངོ་གོསི་ཟརེ་དནོ། བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོསྟངས་

འིད་ིརྒྱ་མའིི་ིཁ་རྒྱུན་བཞིནི་མསེ་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་

ཞིགིོ་མནི། ས་འིགོོ་ནས་ཐེནོ་པོའི་ིདངསོ་པོརོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱེདེ་སྐབས་

བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིཕེལེ་རྒྱས་ས་ོས་ོརང་གོ་ིནང་ཁུལ་ནས་བྱུང་

བ་ཞིགིོ་རདེ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེདེ་སྟངས་དང༌། 

ཁ་ོརང་གོསི་ཉེམས་ཞིབི་བྱེས་པོའི་ིསྒོརེ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་གོཉེསི་མ་ི

འིདྲེ་ཞིསེ་བཤིད་བྱུང༌།

བོད་ཀྱིི་མི་རིགོས་འིདིའིི་འིབྱུང་ཁུངས་སོ་སོ་རྩི་བ་ནས་ཐེ་དད་ཡོིན་

པོ་ལས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ནས་ཚུར་མཆེེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ནམ་ཡོང་མིན། 

རྒྱ་ནགོ་དང་རྒྱ་གོར་གོཉེིས་ཀ་ང་ཚེོའིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་རེད། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་རྒྱ་གོར་ནས་བོད་ལ་དར་བ་རེད། གོང་

ལྟར་རྒྱ་དང་བོད་གོཉེིས་རྩི་བ་ནས་ཐེ་དད་ཡོིན་ཞིིང་། དེ་ཡོང་མི་

རིགོས་མི་འིདྲེ་བ། སྐད་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། ཡོི་གོེ་མི་འིདྲེ་བ། རིགོ་

གོཞུང་མི་འིདྲེ་བ། གོོམས་གོཤིིས་མི་འིདྲེ་བ་ཡོིན་པོས་རྒྱ་དང་བོད་

གོཉེིས་བསྲིེས་ཀྱིང་འིདྲེེས་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། རྒྱ་མིའིི་

འིདོད་པོར་ཆུ་ལ་ཆུ་འིདྲེེས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་
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ལྟར་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད། 

རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་པོ་ང་ཚེོའིི་ཁ་རྒྱུན་ལ་འིཇགོས་པོའིི་མིང་ཚེིགོ་འིདི་

གོནའི་སྔོ་མོ་ནས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལས། དེང་སང་ཁ་བྲལ་རིང་

ལུགོས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་དང༌། བོད་ཟེར་བའིི་མིང་ཚེིགོ་གོསར་

པོ་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་

ནགོ་ཁོངས་ཡོིན་ལུགོས་བཤིད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་སྟབས། དེང་སང་རྒྱ་

མིས་མེས་རྒྱལ་དང༌། ནང་ས་ཟེར་བའིི་མིང་ཚེིགོ་གོསར་པོ་དེ་སྔོ་

ང་ཚེོས་གོོ་མ་མྱོོང་བ་དེ་འིདྲེ་བཏེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་སྔོོན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ཆེོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་སྒོམ་པོོའིི་སྐབས་

ནས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་མངའི་ཁོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད་ཅེས་བཤིད་

ཡོོད། དེའིི་རྒྱུ་མཚེན་ནི་རྒྱ་བཟའི་དང་གོཉེེན་སྒྲིིགོ་བྱེས་ལུགོས་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་ཁུངས་འིཁྱོོལ་བ་མི་འིདུགོ་བསམས་ནས་

འིགྲེོ་མགོོན་ཆེོས་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོ་དང༌། ཧོར་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དང༌། 

མན་ཇུའིི་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ནགོ་ཁོངས་རེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོོད་ཀྱིང༌། ལོ་རྒྱུས་དེ་དགོ་གོིས་ཁུངས་འིཁྱོོལ་ཐེབས་མེད། བོད་

རང་བཙན་ཟེར་བ་འིདི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཡོིན་པོ་ལས། ང་

ཚེོས་སྒྲིོ་བཏེགོས་པོ་དང་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་བྱེས་པོ་མ་རེད། 
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ཁ༽ གོཅགིོ་ལ་གོཅིགོ་རྟེནེ་དང་། འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེསི་ཕེན།

ཡོིན་ནའིང་སྤྱོིར་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་མ་ིརགིོས་རང་

བཙན་ལས། ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་དོན་དུ་མི་

རགིོས་ཕེན་ཚུན་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་ལ་གོཅགིོ་བརྟེནེ་

གྱི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཆེགོས་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

གོར་དང༌། པོ་ཀི་སི་ཐེན་ཧ་ཅང་འིགོལ་ཟླ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

དཔོལ་འིབྱེོར་དང༌། ཚེོང་གོི་ཐེོགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། 

སྔོ་མོ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་

དང༌། ལྟ་བའིི་ཐེགོོ་ནས་དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤིེད་ཡོིན་ནའིང༌། དཔོལ་

འིབྱེརོ་གོནས་སྟངས་འིགོོ་ནས་གོཅགིོ་ལ་གོཅགིོ་ལྟསོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལྟ་བ་དང༌། 

བསམ་ཚུལ་མ་ིའིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེདགོ་ཚེང་མ་ས་ོསའོི་ི

ཁེ་ཕེན་ཞིིགོ་ལ་དམིགོས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་འིཛིམ་བུ་

གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 
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དེར་བརྟེེན་ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་རིགོས་ལ་རང་བཙན་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ལོ་

རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡོོད་ན་ཡོང༌། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ང་ཚེོ་བོད་པོར་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་འིདྲེ་མཉེམ་གོཉེིས་ཕེན་

གྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན། ང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བསམ་བློ་བཏེང་

ཆེོགོ་གོི་རེད་ཅེས་ངོས་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་མིས་ང་ཚེོར་མནར་

གོཅོད་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་བཏེང་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཏེོར་བཤིིགོ་ཧ་

ཅང་མང་པོོ་བཏེང་ཡོོད་ཀྱིང་འིདས་ཟིན་པོ་རེད། མ་འིོངས་པོར་རྒྱ་

དང་བོད་གོཉེིས་གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་ཐེོགོ་ནས་

མཉེམ་དུ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ལེགོས་བསམས་ནས་ངོས་

ཀྱིིས་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་

ལྷགོ་ཙམ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་མེད་ཀྱིང༌། 

རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིགྱུར་བ་མང་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་ང་ཚེོ་ཚེང་

མས་ཤིེས་གོསལ་རེད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་འིགྱུར་བ་

འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་ཡོང་མང་གོཙོའིི་ལས་

འིགུལ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ང་ཚེོའིི་བོད་མི་མང་

གོི་སེམས་ཤུགོས་རི་བཙུགོས་པོ་ནང་བཞིིན་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་རྒྱ་

ནགོ་རང་གོི་ཁེ་ཕེན་ལ་བལྟས་ནས་བོད་ལ་འིགྱུར་བ་མ་བཏེང་

བར་ཐེབས་ཤིེས་གོཏེན་ནས་མེད། 
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དུས་རྟེགོ་ཏུ་གོོ་མཚེོན་འིཐེོགོས་པོའིི་དམགོ་མིས་མནན་ནས་སྡེོད་

རྒྱུ་དེས་ནམ་རིང་སྒྲུང་གོིས་འིཁྱོོལ་ཐེབས་མེད། ང་ཚེོ་ཇི་ཙམ་

ཐེབས་སྐྱོ་ནའིང་འིགྲེོ་བ་མི་ཡོིན་པོས། བཙན་དབང་དྲེགོ་གོནོན་

འིོགོ་ལ་ནམ་ཡོང་སྡེོད་མི་ཐུབ། རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བཞིིན་

པོ་ལྟར་མང་གོཙོ་དང་རང་དབང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་

ཚེོད་ཀྱིི་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་འིདི་བཤིད་ས་ཡོོང་གོི་རེད། ང་ཚེོ་

བོད་པོར་བདེན་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཡོོད། ང་ཚེོས་རྒྱ་མི་རིགོས་

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་རིང་ལུགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་དྲེང་བདེན་མིན་པོར་ང་ཚེོར་

ཐུབ་ཚེོད་བྱེས་པོ་འིདི་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མི་ལ་

ཡོང་དགོོས་པོ་དང༌། བོད་པོ་ལའིང་བདེ་སྐྱིད་དགོོས་པོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། 

གོ༽  སྐབས་བབ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ི

མགིོ་དཔོ།ེ

ད་ཆེ་ང་ཚེསོ་སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་ཀ་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་

ན། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྒན་གོཞིནོ་ཚེང་མས་བདོ་མ་ིརགིོས་
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ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡོོད་པོའིི་བཟང་པོོའི་ིབསམ་པོ་དང༌། སྦྱོོར་

བ། ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་འིད་ིདགོ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས་

རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་སྦྱོོང་དང་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་རྒྱུ་དེ་

རིགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཚེང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་མིའིི་ལས་

ཁུངས་ཁགོ་ནང་ཡོོད་མཁན་བོད་རིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་ཚེོས་ལས་

ཁུངས་དེའིི་ནང་གོི་ལས་རིགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཧུར་ཐེགོ་

བྱེས་ནས་ཉེམས་མྱོོང་བསགོས། གྲུབ་འིབྲས་ཡོོད་པོ་ཞིགིོ་བྱེས། 

ཕྱོིན་ཆེད་ལས་རིགོས་དེའིི་ལས་འིགོན་བོད་པོ་རང་གོིས་ཆེ་ཚེང་

འིཁུར་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མིས་བོད་

པོར་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ལས་ཀའིི་གོོ་སྐབས་མ་སྤྲོད་པོར། བོད་པོ་

ཚེེ་གོཡོོགོ་ལྟ་བུར་ཉེར་བ་དེས་བྱུང་བ་རེད། བོད་པོར་གོོ་སྐབས་

བྱུང་ན་ལས་ཀ་བྱེེད་མི་ཐུབ་མཁན་གོཏེན་ནས་མིན། དཔོེར་ན། རྒྱ་

གོར་ནང་ལ་བོད་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ལུང་པོ་

གོཞིན་དགོ་ནང་བོད་པོ་ཁྲོི་གོསུམ་བཞིི་ཞིིགོ་བསྡེད་ཡོོད། ལུང་པོ་

གོང་དུ་ཡོིན་ནའིང༌། ལུང་པོ་དེའིི་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་

པོ་དང༌། སྐད་ཡོིགོ་མ་ཤིེས་ཀྱིང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཚུལ་མཐུན་
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བྱེས་ནས་བསྡེད་པོར་བརྟེེན་བོད་པོར་ཚེང་མས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ས་

དང༌། བྱེམས་པོོ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

ལྟོ་གོོས་འིཚེོལ་རྒྱུར་གྲུང་ཐེགོ་ཆེོད་ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཆེ་མཚེོན་

ན། རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་ལ་མཐེོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་

མཁན་བོད་པོ་ཇི་སྙིེད་ཡོོད་པོ་རྣམས་རིགོ་པོ་ཡོགོ་པོོ་དང༌། ཀུན་

སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་ཡོོངས་གྲེགོས་ཆེགོས་ཡོོད། གོནས་ཚུལ་དེ་

དགོ་གོིས་བོད་པོར་གོོ་སྐབས་བྱུང་ན་ལས་དོན་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཐུབ་

མཁན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོའིི་ར་སྤྲོོད་བྱེས་ཡོོད། 

བོད་ནང་གོཞིོན་སྐྱེས་བུ་དང་བུ་མོ་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་

ཅན་མང་པོོའིི་སེམས་ནང་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་དང༌། ཡོིད་ཐེང་ཆེད་

པོ་ལྟ་བུས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་ལས་ཀར་དོ་ཁུར་མ་བྱེས་པོར་འིཁྱོམས་

ནས་བསྡེད་པོ་དང་། ཆེང་རགོ་བཏུང༌། མཚེན་ཚེོགོས་ཞིབས་བྲོ་

རྒྱགོ་སར་ཕྱོིན། སྡུགོ་པོ་ཁ་ཤིས་ཀྱིིས་ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེེན། མ་ཅང་

རྩིེས་ནས་ཉེིན་མ་སྐྱེལ་གྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ནི་སོ་སོས་དུགོ་བཟས་

པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན། སོ་སོའིི་གོཟུགོས་པོོ་དང༌། བསམ་བློའིི་ནུས་པོ། 

མི་ཚེེ་དང་བཅས་པོ་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ནས་བོད་རང་དབང་གོང་

འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོིན་ནམ། བྱེ་སྤྱོོད་འིདི་རིགོས་ལ་བསམ་
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བློ་ཏེན་ཏེན་བཏེང་སྟེ་བླང་དོར་མ་ནོར་བ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ལས་རིགོས་ཀྱི་ིགོ་ོསྐབས་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་རནི་

ཐེང་།

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོས་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་པོ་

དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་ཞིེན་ཁོགོ་བྱེེད་མཁན་ལ་

ནགོ་ཐེགིོ་བཙུགོས་ཏེ་ེསྡེང་འིཛིནི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ། 

དེ་དགོ་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚེོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། རྒྱ་མིར་དགོའི་མོས་མེད་ན་སོ་སོའི་ིཤིེས་ཡོོན་ལ་

དང་དདོ་བྱེས། ལས་ཀའི་ིནུས་པོར་དང་དདོ་བྱེས་ཏེ་ེརང་ཉེདི་རང་

མགོ་ོཐེནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་མཐེངོ་གོསལ་བཞིནི། 

ལྷ་སས་མཚེནོ་པོས་གྲེངོ་ཁྱོརེ་ཆེ་ེཁགོ་ནང་ལ་རྒྱ་མའིི་ིའིཚེམེ་བཟ་ོ

བ་དང༌། ལྷ་བྲིས་པོ། རྡོོ་བཟོ་ཤིིང་བཟོ་སོགོས་མང་པོོ་ཡོོད། ང་

རང་ཚེ་ོབདོ་པོས་ས་ོསའོི་ིལས་ཀ་བདོ་པོའི་ིལགོ་ཤིསེ་པོར་མ་སྤྲོད་

པོར་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་ཤིསེ་པོར་སྤྲོད་ན། དནོ་ལ་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ལས་

མདེ་དབུལ་ཕེངོས་སུ་འིགྱུར་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མ་ིགོསར་པོ་ཚེརོ་ལས་

ཀའི་ིགོ་ོསྐབས་ཐེབོ་སྟ་ེདཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རགོོས་བྱེས་
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པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་ལྟོ་ཆེས་ལ་མཚེོན་ན། ང་རང་ཚེོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་

རྩིམ་པོ་དང༌། ཚེགོ་ཤི་སྐམ་རློན་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ཐེོན་

ཁུངས་ཡོིན་པོའིི་ལྟོ་ཆེས་བཅུད་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་ཕེར་བཞིགོ་ནས། 

རྒྱ་མིའིི་ལད་ཟློས་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་ཟ་ཁང་ནང་འིབུ་སྲིིན་ཟ་བར་

ཕྱོིན་ན་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡོོད་པོ་དེ་རྒྱ་མིར་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཙམ་ལས་

དགོེ་མཚེན་གོང་ཡོང་མེད། རིམ་པོས་བོད་པོའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་

སྟངས་རྒྱ་ཆེས་ལ་ཕྱོིན། སྐད་ཆེ་དེ་ཡོང་རྒྱ་སྐད་བཤིད། ལྟོ་ཆེས་

ཟ་སྟངས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ལད་ཟློས་བྱེས་ཏེེ་འིབུ་སྲིིན་ཟས། བོད་པོའིི་

གོོམས་གོཤིིས་རིམ་པོས་འིགྱུར་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་

ཀྱིང་རྒྱ་མི་ནང་བཞིིན་ཆེགོས་ཏེེ་གོཞིན་དགོ་ལ་སྙིིང་རྗེེ་དང༌། ཕེན་

སེམས་མེད་མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་བློ་ཕེམ་དང༌། ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་

རེད། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་

བཅས་པོ་ཉེམས་བརླགོ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་རིགོ་གོཞུང་

བཟང་པོོ་འིདི་འིཛིིན་ཐུབ་ན་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོ་

གྲེངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ང་ཚེོར་རིན་ཐེང་ཡོོད། དཔོེར་

ན། དེང་སང་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་
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ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་རེད། བོད་རང་གོི་བླ་མ་དགོེ་བཤིེས་རྣམས་ཕྱོི་

རྒྱལ་ཁགོ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ནི་བོད་པོའིི་

རིགོ་གོཞུང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་

ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་རིན་ཐེང་ཅན་ཞིིགོ་མཐེོང་

ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེང་སང་

འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་སྡེིངས་ཆེའིི་སྒོང་ལ་

བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ཧ་ཅང་རིན་ཐེང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དེ་བརླགོ་སྟེ་རྒྱ་སྐད་བདེ་པོོ་དང༌། 

གོཤིིས་ཀ་རྒྱ་མི་ནང་བཞིིན་ཆེགོས་ན། རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཤི་ཁྲོགོ་རུས་

པོ་བོད་པོའིི་མི་རིགོས་ཡོིན་ནའིང་རིན་ཐེང་ཅི་ཡོང་མེད་པོ་ཆེགོས་

རྒྱུར་བརྟེེན། ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང༌། སོ་སོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་དང༌། སོ་སོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་རྣམས་མ་ཉེམས་པོར་

འིཛིིན་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ལྷ་སས་མཚེོན་པོའིི་གྲེོང་ཁྱོེར་ཆེེ་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་མི་ལས་

རྒྱ་མི་མང་བ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་འིདྲེའིི་རྒྱ་མི་ཡོོང་བ་དེ་ཕྱོེད་ཀ་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་གོི་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའིི་སྲིིད་བྱུས་གོནགོ་པོོ་ཡོིན་ན་

ཡོང༌། ཕྱོེད་ཀ་ང་རང་ཚེོས་གོོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད། དཔོེར་ན། རྒྱ་
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མི་དང༌། རྒྱ་ཁ་ཆེེ་བོད་ནང་ཡོོང་མཁན་ཚེོ་ཐེོགོ་མར་ལགོ་པོ་སྟོང་

པོ་ལས་མེད་པོ་ལ། ཁོང་ཚེོས་ཉེིན་རེ་ལྟོ་ཆེས་ཟ་ལོང་ཡོོད་མེད་ལྟ་

བུ་དང༌། མཚེན་མོ་གོཉེིད་མ་ཉེལ་བར་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ། ཟླ་

བ་ཁ་ཤིས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་སོ་སོའིི་བཟའི་ཚེང་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཡོར་

ལེན་ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་ཚེོ་བོད་པོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

མ་ཐུབ་པོར་ལས་ཀ་ཁོང་ཚེོར་སྤྲོད། ཁོང་ཚེོར་ས་ཞིིང་བོགོས་མར་

བཏེང་སྟབས་ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ནུས་ཤུགོས་རྒྱ་མི་དང༌། 

རྒྱ་ཁ་ཆེེ་ཚེོས་ཟིན་ནས་བསྡེད་ཡོོད། འིདི་རིགོས་བྱེེད་སྟངས་མ་

འིཕྱུགོ་པོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ན་ནིང་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཞིིགོ་བོད་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ངོས་ལ་བརྗེོད་དོན། ལྷ་སར་

གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོའིི་བོད་མི་གོཅིགོ་གོིས་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་ཚེོང་བར་

སློེབས་བྱུང་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོ་ཙམ་ལས་གྲྭ་

པོ་ངོ་མ་ཡོིན་མི་སྲིིད་ཀྱིང༌། གོང་ལྟར་ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། དེང་སང་

བོད་ནང་ང་རང་ཚེོའིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་རྐུ་ཤིོར་མང་པོོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། རྐུན་མའིི་ནང་བོད་པོ་ཡོང་ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ འིདི་

རིགོས་རྒྱ་མིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་བྱུང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། བོད་པོ་རང་ཉེིད་ལ་འིགོན་ཁུར་འིཁྲོི་
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ཡོོད་པོས་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱེེད་

དགོོས། འིདི་རིགོས་ལ་དགོེ་སྐྱོན་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ ཞི་ིབའི་ིལས་འིགུལ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིབདནེ་

རྒྱབ།

ང་ཚེོས་བོད་དོན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་འིདི་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ལས། ང་ཚེོས་གྲེི་དང་མེ་མདའི་

འིཁྱོརེ་ཏེ་ེཕྱོནི་ན་ཕེན་ཐེགོོས་གོཏེན་ནས་མདེ། འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁན་དང༌། བདོ་པོའིི་

ཐེོགོ་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེེད་མཁན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོིས་རྒྱ་མིས་བོད་པོར་

སྡུགོ་པོོ་ཚེད་མེད་བཏེང་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་མིས་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་པོའི་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤིསེ་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ང་ཚེརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་དང་བདོ་གོཉེསི་ཁྱོམི་མཚེསེ་བྱེས་

ཏེེ་ཇི་སྲིིད་བར་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོར་བརྟེེན། ཁྱོིམ་མཚེེས་མཛིའི་

གྲེོགོས་བཟང་པོོའི་ིའིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བསྡེད་ན་གོཉེིས་ཀར་
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ཡོགོ་གོ་ིརདེ། ཕུགོས་དྲེནི་ཆེེ་གོ་ིརདེ། 

མི་བསད་ཁྲོགོ་སྦྱོོར་གྱིི་ཐེབས་ཤིེས་བྱེས་ན་འིཁོན་འིཛིིན་གྱིི་བསམ་

བློ་ཡུན་རིང་པོོར་སྡེོད་རྒྱུ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ཀར་བདེ་སྐྱིད་

བགོ་ཕེེབས་ཡོོང་ཐེབས་མེད། ང་ཚེོས་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་

བརྟེེན་ནས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདིར་དེང་སང་ཕྱོི་རྒྱལ་

ཡུལ་ཁགོ་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང༌། 

བོད་པོར་ཤི་ཚེ་བྱེེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

པོ་མ་ཚེད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤི་ཚེ་

དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ང་ཚེོས་

མི་བསད་ཁྲོགོ་སྦྱོོར་གྱིི་ལམ་ལ་ཕྱོིན་ན། རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་

པོར་ཤི་ཚེ་བྱེེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རེད། 

སྔོ་ལོ་ཕྱོི་ཟླ་ལྔ་པོའིི་ཟླ་མཇུགོ་ལ་ཧྲང་ཧད་ཁུལ་རྒྱ་མི་རྩིོམ་འིབྲི་བ་

དང༌། ཤིེས་ཡོོན་ཏེན་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཡོོངས་འིཐུས་

མི་ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིི་གོཙོ་འིཛིིན་ལ་ཡོི་གོེ་དོན་ཚེན་བཅུ་དགུ་ཡོོད་

པོ་ཞིིགོ་བྲིས་པོ་དེའིི་དོན་ཚེན་བཅོ་ལྔ་པོར་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོོད་པོའིི་

གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ས་ཁུལ་ཁགོ་ལ་རང་སྐྱོང་འིཐུས་སྒོོ་ཚེང་བ་

སྤྲོོད་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་
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པོའིི་རང་སྐྱོང་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་སྐོར་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་དང་ཐེད་ཀར་འིཕྲལ་དུ་བཀའི་མོལ་གོནང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་གོསལ་པོོ་བྲིས་འིདུགོ

དེ་བཞིིན་ལེའུ་ཧྲི་ཅན་ཟེར་བ་ཞིིགོ་གོིས་ཏེིང་ཞིའིོ་ཕེིང་ལ་ཡོི་གོེ་

རིང་པོོ་ཞིིགོ་བྲིས་པོའིི་ནང་ལ་བོད་རང་བཙན་གྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོིན་

པོ། བོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་སྟངས་

འིདི་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོིན་ལུགོས་བྲིས་འིདུགོ དེ་རིགོས་རྒྱ་ནགོ་རང་

གོི་ནང་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ཕྱོི་རྒྱལ་ནང་ནས་སྔོ་ལོ་རྒྱ་མི་ཤིེས་

ཡོོན་ཅན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་ཐུན་མོང་ནས་མ་འིོངས་པོའིི་

རྒྱ་ནགོ་མང་གོཙོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་བྱེ་རྒྱུའིི་རྩི་ཁྲོིམས་ཟིན་བྲིས་

ཤིིགོ་བཟོས་འིདུགོ དེའིི་ནང་ལ་བོད་དང༌། ཤིིན་ཅང་། ནང་སོགོ་

ལ་སོགོས་པོའིི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་ས་ཁུལ་ཁགོ་ལ་རང་སྐྱོང་གོི་

ཐེོབ་ཐེང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་སྤྲོོད་དགོོས་པོ་དང༌། རྩི་ཁྲོིམས་དེ་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ནས་ལོ་ཉེེར་ལྔ་ནང་ཚུད་ལ་བོད་རང་བཙན་

གོཙང་མ་བྱེེད་དང་མ་བྱེེད་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་རང་ཐེགོ་རང་

གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐེོབ་ཐེང་སྤྲོོད་དགོོས་ལུགོས་བཀོད་འིདུགོ དེ་རྒྱ་

མིས་བཀོད་པོ་ལས། ང་ཚེོ་བོད་པོས་རེ་འིདུན་བྱེས་ནས་བཀོད་པོ་
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མ་རེད། རྒྱ་མི་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་ཤིིང་། བསམ་བློ་གུ་ཡོངས་པོོ་

ཡོོད་མཁན། མ་འིོངས་པོར་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་ན་

བསམ་པོའིི་ཤི་ཚེ་ཡོོད་མཁན། རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོོན་ཅན་མཁས་པོ་

ཁགོ་ཅིགོ་གོིས་ཡོིགོ་ཆེ་དེ་བཟོས་ཏེེ་བཀྲམས་པོ་རེད། ཚེོགོས་པོ་

དེའིི་ནང་ཧོང་ཀོང་དང༌། ཨ་མི་རི་ཀ ཐེའིེ་ཝིན་ཁུལ་སྡེོད་མཁན་

གྱིི་རྒྱ་མི་ཡོོད་པོ་རེད། 

གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ང་ཚེོས་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་བདེན་པོའིི་ཐེབས་ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོར་

བརྟེེན་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློའིི་ནང་རྒྱ་མིའིི་

ངོས་ནས་གུ་བཤིངས་ཤིིགོ་མ་བྱེས་ན་བོད་པོར་དངོས་གོནས་

ཁགོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་ཧ་ཅང་རྩི་

བ་ཆེེན་པོོ་རེད། མ་འིོངས་པོར་ང་ཚེོའིི་བདེན་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུའིི་

མདུན་ལམ་འིདི་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་

འིདུགོ ང་ཚེོས་བོད་ནས་རྒྱ་མི་ཕྱོིར་འིབུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་

རེད། གོལ་ཏེེ་ཐུབ་ན་ཡོང་མ་འིངོས་པོར་མི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐེོགོ་སྦྲེེལ་

ཏེེ་དཀའི་ངལ་རྒྱུན་མ་ཆེད་པོ་ཡོོང་བའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད། ང་ཚེོ་འིཚེེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་པོའིི་
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གོནས་ཚུལ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་ཤིེས་རྟེོགོས་ཆེེད་ངོས་ནས་ཞུས་པོ་

ཡོིན། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་བློ་བདེ་པོོ་དང༌། སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། 

ཆེ༽ མང་གོཙའོི་ིགོམོ་བགྲེདོ་དང་། ཕུགོས་རངི་གོ་ི

བསམ་བླ།ོ

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ལ་ལགོོ་མཁན་ཚེསོ་རྒྱ་གོར་ནང་བདོ་པོའི་ིགོནས་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་མ་འིངོས་པོར་གོཞིསི་

བྱེེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་རྣམས་

མ་འིངོས་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ་ཡོགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་གོཏེན་འིབབེས་

བྱེས་ཡོདོ་པོ་ད་ེསྐརོ་ཁྱོདེ་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་

བོད་ནང་ང་ཚེོས་རྒྱ་གོར་ནང་ལས་འིགུལ་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིིང་པོ་བསྐྱར་གོས་ོབྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་རེད་ཅེས་རྒྱ་

མ་ིཐུགོ་ནས་ཧམ་རྫུན་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚེ་ོད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་

མིན་པོར་མ་འིངོས་པོར་བོད་དངོས་གོནས་མང་གོཙ་ོརང་དབང་

ཅན་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོིགོ་ཆེའིི་ནང་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་

ཟནི་པོ་རདེ། ད་ེརིགོས་ཁྱོེད་རང་ཚེསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་

ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ལམ་ལུགོས་སྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དེ་
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སྔོ་ནས་བཏེང་ཡོདོ།

དཔོེར་ན། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མ་བཞུགོས་པོའིི་སྐབས་བོད་ཀྱིི་

ལུགོས་སྲིོལ་བསྒྱུར་བཅོས་གོནང་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་གོནང་འིདུགོ 

ངའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༡-༡༩༥༢ ནང་ལ་ལེགོས་བཅོས་

ལས་ཁུངས་བཙུགོས་ཏེེ་བུ་ལོན་རྙིིང་པོ་དང༌། རྟེ་ཁལ་གྱིི་ཁྲོལ། རྫོོང་

གོཞིིས་ཁགོ་གོཞུང་འིཛིིན་བྱེེད་རྒྱུས་མཚེོན་པོའིི་སྒྱུར་བཅོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་བཏེང་ཡོོད་པོ་དང༌། གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་ལགོ་ལེན་བསྟར་

ཡོོད། གོང་ལྟར་ལེགོས་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། བསྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་རྒྱ་མིས་མ་གོཏེོགོས་མ་དྲེན་པོ་མ་རེད། 

ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ནས་ལེགོས་བཅོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་བཏེང་སྟེ་འིཆེར་གོཞིི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། མ་འིོངས་པོར་བོད་ཞིིང་

བྲན་ལམ་ལུགོས་སྐྱར་གོསོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་མ་རེད། 

མ་འིོངས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དེ་དགོ་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་སེམས་ལ་ངེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་མི་ཚེོས་བགོ་ཡོངས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་དང༌། 

མིགོ་ཐེགོ་ཐུང་ཐུང༌། འིཕྲལ་སེལ་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱོོལ་མ་བྱེས་

པོར་ཕུགོས་ཐེགོ་རིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་ང་རང་ཚེོ་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་འིཚེོ་ཐུབ་པོ་དང༌། གོང་
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འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཡུན་གོནས་ཐུབ་ཐེབས། གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཉེམས་

པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཇ༽ ཆེསོ་པོ་ཚེད་ལྡན་དང་། ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་

གོཉེརེ།

ཁྱོདེ་རང་ཚེ་ོདགོ་ེའིདུན་པོ་ཁགོ་ཅགིོ་བདོ་ལ་ལགོོ་འིགྲེ་ོམཁན་རདེ། 

དེང་སང་བོད་ནང་ཆེོས་སྒོ་ོཕྱོེ་བ་ཡོིན་ཟེར་ནས་དགོོན་པོ་ལྷ་ཁང་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ཉེམས་གོས་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། དགོོན་པོ་ལྷ་ཁང་ཡོོད་པོ་

ཙམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་དའེི་ིནང་སྡེདོ་མཁན་དགོ་ེའིདུན་པོ་ཚེ་ོ

སྤུས་དགོ་པོ་ོདགོསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ངསོ་ནས་གོངོ་དུ་

བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ནའིང་སྤྱོོད་ལམ་ཚུལ་མིན་

བྱེདེ་པོ་དང༌། བསམ་བླརོ་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོམ་གོཏེགོོས་

མེད་ན། གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་པོར་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མ་བྱུང་བ་ཡོིན། 

ང་ཚེོས་གྲྭ་ཆེས་གྱིོ་པོ་འིདིས་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་

འིབྲང་ཡོནི། སྟནོ་པོའི་ིབཀའི་སྒྲུབ་མཁན་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། མངི་

དནོ་མཚུངས་པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ནས་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་དང༌། བསློབ་པོ་

སློོབ་གོཉེེར་གོང་ཡོང་མེད་པོར་གྲེོང་ཆེོགོ་རྒྱུགོ་ནས་བསྡེད་ན། གོ་

ལེར་ང་རང་ཚེོ་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་གྲྭ་པོ་འིདི་ཚེོ་བཤུ་གོཞིོགོ་

གོཏེོང་མཁན་རེད་ཟེར་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོོད། གྲྭ་པོ་ཉུང་ཉུང་ཡོིན་ན་

ཡོང་ཡོོད་པོ་དེ་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོང་བ་

ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སློོབ་གོཉེེར་ཡོགོ་པོོ་བྱེས། ཆེོས་

ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིེས་པོ་རྣམས་སོ་སོས་ཉེམས་ལེན་ཚུལ་བཞིིན་

དུ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། ཁ་ཆེེའིི་ཆེོས་དང༌། ཡོེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལ་

སོགོས་པོ་ཆེོས་ལུགོས་ཚེང་མར་ལེགོས་ཆེ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཤིེས་

པོ་བྱེས། དེའིི་ནང་ཚེན་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དམིགོས་བསལ་

ཁྱོད་ཆེོས་གོང་ཡོོད་པོ་རྣམས་སོ་སོས་ཤིེས་པོ་བྱེས། དེའིི་ཐེོགོ་

ནས་སོ་སོས་ཉེམས་ལེན་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ན་མིས་རང་བཞིིན་གྱིིས་

དད་གུས་དགོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་རེད། ཇི་ཙམ་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་ནའིང་

ཤིེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱིི་རེད། 

སློོབ་གོཉེེར་གོང་ཡོང་མ་བྱེས་པོར། གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ནས་སྤྱོོད་ལམ་

ཚུལ་མིན་བྱེས་ན་མིས་བརྩིི་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རེད། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་

སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་ནས་ཆེོས་སྒོོ་ཐེོགོ་མར་ཕྱོེ་
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སྐབས་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། དད་མོས་ཆེེན་པོོ་

ཡོོད་པོ་དེ་གོ་ལེར་ཉེམས་ནས་དེང་སང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ལུགོས་གོོ་ཐེོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་ཡོགོ་རྟེགོས་

གོང་ཡོང་མ་རེད། ཁྱོེད་རང་ཚེོ་ཕེ་ཡུལ་ལ་སློེབས་ན་ངེས་པོར་དུ་

སློོབ་གོཉེེར་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས། དངོས་གོནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཉེ༽ གོཏེམ་དནོ་གོཉེསི་མེད། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ།

ད་ེནས་བདོ་ནང་ལ་བདོ་མ་ིཚེསོ་ར་ིདྭགོས་བརྔནོ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིསྐད་

ཆེ་གོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ སྔོནོ་མ་མུ་གོ་ེཡོངོ་བའི་ིསྐབས་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་

དངེ་སང་བདོ་མསི་དངུལ་ལ་བརྔམས་ནས་ར་ིདྭགོས་བརྔནོ་པོ་ད་ེ

དགོ་མ་ིའིསོ་པོའི་ིབྱེ་བ་ཡོནི། ལྷགོ་དནོ་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་

འིགོའི་ཤིས་ལ་རྩྭ་ཁ་དང༌། ཆུ་ཁའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་དུ་

རྒྱ་མསི་སྤྲོད་པོའི་ིམ་ེམདའི་རྒྱགོ་རསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཚེདོ་ད་ེདགོ་ན་ི

དཔོ་ེམ་སྲིདི་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། བདོ་ནང་ཁུལ་ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་

ངསོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་ལ་འིགྲེལེ་བཤིད་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་སམ།

དངེ་སང་བདོ་མ་ིཡོངོས་རྫོོགོས་རྒྱ་མསི་བཙན་དབང་གོསི་མནན་
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ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཙམ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོཡོང་མདེ་

མཁན་ཧ་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་གོཏེམ་དནོ་གོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་འིད་ི

འིདྲེ་ནམ་ཡོང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

མི་གོཞིན་དགོ་ལ་ཡོང་བརྒྱུད་བཤིད་བྱེེད་དགོོས། ཡོང་རེ་ཞིིགོ་

རྒྱ་གོར་ནང་བསྡེད་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁན་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེེད་དགོོས། ཚུར་ཡོོང་མཁན་རྣམས་འིདི་གོར་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་

རྒྱུའིི་དོན་དགོ་མ་ཡོིན་པོར། གོཙ་ོཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ལ་ཤིེས་ཡོོན་

ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡོིན་སྟབས་སོ་སོའི་ིདཀའི་

སྤྱོད་སྙིངི་རུས་ཀྱིསི་སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེནས་མཐེ་ོ

རམི་གྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་མཁན་དམགིོས་བསལ་ཅན་འིགོའི་

ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས། སྤྱོི་བྱེིངས་རྣམས་བོད་ནང་ལ་ལོགོ་སྟེ། རང་

རང་སོ་སོའི་ིཤིེས་ཡོོན་དང༌། ནུས་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་བོད་མི་

རིགོས་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིགོ་གོཞུང༌། དཔོལ་འིབྱེོར་གོང་ཅིའིི་ཆེ་

ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱོེར་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོོ་

རེད་ཅེས་ཚེང་མར་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་

སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚེརོ་ར་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིོལ་བའིི་མཐེའི་ཡོས་ཆེོས་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེིགོ་གོི་གོཟེགོས་མ་རེས་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱིི། །

དྲེི་མ་ཡོོངས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤིད་བདུད་རྩིི་འིདི། །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའིི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོོའིི་མཐུས། །

ཡོང་དགོ་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་མོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགྲེོ་བ་མ་ལུས་པོ། །

ངེས་ལེགོས་ནོར་བུའིི་མཛིོད་ལ་དབང་འིབྱེོར་ཤིོགོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡོང་དེང་དུས་ཡོིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའི་ིསྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་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་ི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་སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོར་བྱེས། ཕྱོོགོས་

དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚེོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚེེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་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་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་བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་ར་ོསློར་

ཡོང་སྔོར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིར་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་ཡོང་སྔོར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིར་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་
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དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ཡོངས་པོའིི་ཁྱོོན་ལ་དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ཡོངས་པོའིི་ཁྱོོན་ལ་

འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེའིི་རིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེའིི་རིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་

སོགོས་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚེོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐེའི་སོགོས་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚེོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐེའི་

རིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་རིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་

དགོེ་བསྔོོའི་ིསྨོོན་ཚེགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིིན་དགོེ་བསྔོོའི་ིསྨོོན་ཚེགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིིན་

རྒྱ་མཚེསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།རྒྱ་མཚེསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།


