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རིེད། འིོན་ཀྱང་། ཞིི་བ་ལྷས། གོལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི། །དེ་

ལ་མི་དགོའི་ཅི་ཞིིགོ་བྱ། །གོལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་

མི་དགོའི་བྱས་ཅི་ཕན། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི། སེམས་ཁྲལ་

བྱས་པོས་ཕན་ཐོགོས་མེད་གོཤིས། ཚོང་མས་སེམས་ཁྲལ་བྱ་

མི་དགོོས། དེས་ན་ཚོང་མས་བསམ་བློ་རིྒྱ་ཆེེན་པོོ་དང་གོཏིང་

ཟབ་པོོ། གོུ་ཡངས་པོོ་ཞིིགོ་གོཏོང་དགོོས། བོད་ཀྱི་གོྲྭ་སའིི་

ནང་མཁན་པོོ་དང་། བླ་སྤྲུལ། གོྲྭ་རིྐྱང་སོགོས་རིང་རིང་གོི་འིགོྲོ་

སྟངས་ཤིགོ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆེ་ཡུལ་དང་། གོནས་ཚོུལ། དུས་

ཚོོད་བཅས་རིྩ་བ་ནས་འིགོྱུརི་བ་ཕྱིན་སྟབས་སྔརི་གོྱི་སྤྱོད་ཚོུལ་

ཁོ་ནས་མི་འིགོྲིགོས། བདགོ་ཅགོ་གོི་སྟོན་པོས་ཀྱང་གོདུལ་བྱའིི་

མོས་བློ་དང་བསྟུན་པོའིི་ཆེོས་ཀྱི་ཕུང་པོོ་དུ་མ་ཞིིགོ་གོསུངས་

སྟབས། ང་ཚོོས་ཀྱང་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པོའིི་བསམ་བློ་རིྒྱ་ཆེེ་

ཞིིགོ་གོཏོང་དགོོས། 

རིང་རིེ་བོད་ཀི་བསྟན་པོའིི་སྤི་དོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་པོ་ལ་མི་རིེ་

གོཉསི་ཀ་ིལྷགོ་བསམ་ཅ་ིདྲེགོ་གོསི་འིབད་པོས་ཕན་ནུས་མ་ིཤསེ། 

དཔོརེི་ན། མ་ིརི་ེརིསེ་འིདེགོས་མ་ིནུས་པོའི་ིལྗིདི་ཆེནེ་པོའོི་ིདངསོ་

པོ་ོཞིགིོ་མ་ིམང་པོའོི་ིནུས་ཤུགོས་ཆེགིོ་བསྒལི་གསི་འིདགེོས་ནུས་

པོ་ལྟརི། མ་ིཚོང་མའི་ིལྷགོ་བསམ་ཟངོ་ཁ་ཆེགིོ་བསྒལི་དགོསོ་པོ་ན་ི
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ཤནི་ཏུ་ནས་གོལ་ཆེ།ེ ང་ཚོའོི་ིདནོ་གོནད་འིད་ིབདནེ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་

ཏུ་ཡདོ་སྟབས་བདནེ་མཐའི་གོསལ་རྒྱུརི་ང་རིང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། ད་ེ

ཡང་ལྷགོ་བསམ་ཆེིགོ་བསྒལི་ཞིིགོ་ལ་རིགོ་ལུས། 

དེ་ལྟརི་ལྷགོ་བསམ་ཆེིགོ་བསྒིལ་དེ་གོཞིི་རརི་བཞིགོ་ནས་སྒོེརི་སོ་

སོའིི་བྱེ་སྤོད་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་ན། གྲྭ་རིིགོས་ཀི་ནང་ནས་

མཁན་པོོ་སོགོས་འིགོོ་ཁྲིིད་ཀི་རིིགོས་གོཅིགོ་དང་། བྱེིངས་ཏེ་

གོཉིས་ཡོད། སྤིརི་ཚོང་མས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་གོཏོང་དགོོས་

ཀང་། ལྷགོ་པོརི་འིགོོ་ཁྲིིད་ནས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང་། མང་

ཙམ་གོཏོང་དགོོས། དེ་ཡང་འིགོོ་ཁྲིིད་གོོང་མ་རྣམས་ཀི་བསམ་

ཚུལ་དང་། དམིགོས་ཡུལ་ཇི་ཡིན། འིཕྲལ་གི་བྱེེད་སྟངས། ཕུགོས་

ཀི་བསམ་ཚུལ། ཡུལ་གི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ན་སོ་སོའིི་བྱེ་སྤོད་

གོང་དང་གོང་བྱེས་ན་ལེགོས་པོ་དང་། ཇི་ལྟརི་བྱེས་ན་མ་འིགིགོས་

པོ། དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་སོགོས་གོང་ཅིརི་

བསམ་ཞིིབ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་རིང་གོི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་བསམ་

བློ་ཟབ་པོོ་གོཏོང་དགོོས། 

ཁ༽ བསྟན་པོའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་དང་། གྲྭ་ཆེས་ཀ་ིཁ་དོགོ
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དཔོེ་ཆེ་བ་རྣམས་ནས་ཀང་བོད་ལས་མི་གོཞིན་པོའིི་དཔོེ་ཆེ་ཧུརི་

བརནོ་གསི་བལྟ་དགོསོ་པོ་ལས། ཡུལ་དུས་གོནས་ཚུལ་ལ་ཁགོ་

འིདགོོས་བྱེས་ན་མ་ིའིགགིོས། དཔོ་ེཆེ་སགོོས་མཐུན་རྐྱེནེ་ཞིན་ཡང་

རིིམ་པོས་འིགིགོས་ངེས། སྔརི་རྒྱ་གོརི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་

དརི་འིཕེལ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ནས་རིིམ་གིས་ཤྲིི་ལངྒ་དང་། འིབརི་མ། 

ཐའིེ་ལན་སོགོས་ཤརི་ཕྱོོགོས་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་དརི་

ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། དུས་ད་ལྟའིི་ཆེརི་ལམ་གི་རིིམ་པོ་ཆེ་ཚོང་

ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་ཆེོས་དེ་བོད་ལ་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་ནའིང་

ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་ནས་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་ཤེས་

དཀའི་ཞིངི་། འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཇ་ིབཞིནི་མ་ཤསེ་པོརི་

དཔོ་ེདབེ་ཀང་བྲསི་ཡདོ།

དཔོེརི་ན། འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་བོད་ཀི་ཆེོས་ལ་བླ་མའིི་ཆེོས་དང་། རྒྱ་

གོརི་གི་ཆེོས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་ཟེརི་བ་སོགོས་དང་། འིགོའི་

ཞིིགོ་ནས་བོན་གི་ཆེོས་མ་རརི་བཞིགོ་སྟེ་དེ་ལས་བྱུང་བའིི་ཆེོས་

ཤིགོ་ཡིན་པོརི་བསམ་པོ་སོགོས་བསམ་ཚུལ་མང་ཡང་། རིང་རིེའིི་

ཆེོས་ཚོིགོ་བཅད་གོཅིགོ་ཡན་ཆེད་རྒྱ་གོཞུང་ལ་མ་བརེན་པོ་མེད་

ཅིང་། རྗེེའིི་གོསུང་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་ཀང་རྒྱ་གོཞུང་ལ་བརེན་
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པོ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་སྟབས་སྔགོས་ཀི་གོསང་བ་རྣམས་མ་གོཏོགོས་

ཚོང་མས་གོསལ་པོོརི་ཤོད་ཐུབ་ན་ལེགོས།

གོན་པོའིི་ཚོོས་གོཞིི་རིང་རིེས་དམརི་པོོ་གོན་སྲིོལ་སྐོོརི་ཡང་ངས་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བརྗེོད་པོ་ཡིན། བོད་ནང་རྣམ་ཀུན་གྲྭ་ཆེས་ཀི་ཚོོས་

གོཞིི་དམརི་པོོ་དང་། ཚོོགོས་ཆེོས་གོལ་ཆེེའིི་སྐོབས་སེརི་པོོ་གོན་

སྲིོལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་འིཛམ་གླིིང་ནང་གོན་ཆེས་ཀི་ཚོོས་གོཞིི་

དཀརི་ཤས་ཆེེ་བས་ཉི་མའིི་ཚོ་ཤུགོས་འིགོོགོ་ནུས་ཆེེ་བས་བསིལ་

བ་དང་། ནགོ་ཤས་ཆེེ་བས་ཉི་མའིི་ཚོ་ཤུགོས་འིཐེན་ནུས་ཆེེ་བས་

དྲེོ་བ་ཡོད་པོ་ལྟརི་དཀརི་ནགོ་གོཉིས་གྲྭ་པོས་གོན་མི་ཆེོགོ་སྟབས་

སེརི་པོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དམརི་པོོ་ནགོ་ཤས་ཆེེ་བས་བོད་ས་མཐོ་གང་

ཟུགོ་ཆེེ་བའིི་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་གོན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཚོོད་བརྗེོད་

པོ་ཡིན།

གོ༽ ཆེསོ་ཚོན་ག་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀ་ིཕན་

ཐགོོས།

དེ་ཡང་འིདིརི་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་དུ་འིགོ་མིའིི་གས་ཡོད་སྟབས་

བློ་ལ་ངེས་ན་ཕན་ཁྱད་ཡོང་རྒྱུ། དེང་ཚོན་རིིགོ་མཁས་པོ་ཚོོས་
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ལུས་ཀི་ཡན་ལགོ་དང་། ཉིང་ལགོ་གོི་ར་རྒྱུས་ལ་བརེན་ནས་མི་

ཡི་བསམ་བླ་ོའིཁོརི་ཚུལ་གོང་འིཚོམ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཀང་། དབང་

པོོ་དང་བ་དང་། རེན་པོ་དབང་ཤེས། ཡིད་ཤེས་ཀི་གོནས་ཚུལ་

དང་། ཤི་འིཕོས་ནས་ཇི་ལྟརི་འིགྱུརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཇི་

བཞིིན་ཤེས་པོ་དཀའི་ཞིིང་། དེ་ཡང་གྲུབ་པོའིི་མཐའི་འིཇིགོ་རེན་

བཀདོ་པོ་པོ་ོཁས་ལནེ་པོ་དང་། བདགོ་རགོ་གོཅགིོ་རིང་དབང་ཅན་

དུ་འིདོད་པོ་སོགོས་དེ་དགོ་ནི་ཚོན་རིིགོ་མཁས་པོ་ཚོོའིི་རིིགོ་པོ་

དང་མ་ིམཐུན། རིང་རིའེི་ིརནེ་འིབྱུང་གོ་ིརྣམ་གོཞིགོ་འིད་ིཚོན་རིགིོ་

མཁན་ཚོརོི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དུ་འིག་ོགོ་ིཡདོ་འིདུགོ 

དེརི་བརེན་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་རིིགོས་ལམ་ཚོད་

མའིི་སྒོོ་ནས་གོོ་ནུས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལེགོས་པོརི་ཤོད་ཐུབ་ན། རིང་

རིེའིི་ཆེོས་འིདི་ལུང་ཁུགོ་འིབྲོགོ་འིཐོམས་གླིེན་པོ་རྣམས་ཀིས་མ་

གོཏོགོས་ཡུལ་ལུང་དརི་རྒྱས་ཡོད་སའིི་རིིགོ་གོསརི་མཁན་ཚོོའིི་

སྤོད་ཡུལ་མིན་པོརི་ལྟ་བའིི་གོནས་ཚུལ་སེལ་ཐུབ། རིང་རིེའིི་སྤི་

ཚོོགོས་འིགོ་སྟངས་ཀི་ཆེ་ནས་རྗེེས་ལུས་ཡིན་པོ་ནི་ངེས་པོརི་ཁས་

ལེན་བྱེེད་འིསོ་པོ་ལས། སྦས་བསྐུངས་དགོོས་དོན་མེད། འིནོ་ཀང་

འིཛམ་གླིིང་གོཞིན་ན་མེད་པོའིི་ཆེོས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ནི་ངོམས་འོིས་
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པོ་ཞིིགོ་རིེད། སྔརི་རིང་རིེ་བོད་ནང་གོཅིགོ་པུརི་འིཆེད་ཉན་བྱེེད་

པོ་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་། ད་ལྟའིི་དུས་སྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་འིཛམ་

གླིིང་ནང་རིང་རིེའིི་ཆེོས་ཀི་གོནས་ལུགོས་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་བསྟན་

ཐུབ་ན་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཤུགོས་ཀིས་རིང་རིེརི་དགོའི་

ཞིེན་དང་། བརེ་གོདུང་ཡོང་ཐུབ། 

དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་རིང་རིེའིི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ཀརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་

རྒྱུ། ད་ལྟའིི་ཆེརི་སློོབ་གྲྭའིི་མི་འིགོ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པོ་ད་དུང་གོང་

མང་བྱུང་ན་སྙམ་གོཤིས། ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོས་ཁུརི་

ལེན་བྱེ་དགོོས། ཡང་དེ་ཚོོའིི་ཉེརི་མཁོརི་བོད་ཡིགོ་སྤི་དང་། སུམ་

རགོས་སོགོས་ཡི་གོེའིི་འིགོ་ལུགོས་ལེགོས་པོོ་ཤེས་དགོོས། དེ་

མིན་རིང་རིེས་འིདི་ནི་མཁས་པོ་ཆེེན་པོོའོི་ཞིེས་བརྗེོད་ས་དེས་ས་

ཡིགོ་ཅིགོ་འིབྲི་དགོོས་བྱུང་མཚོམས་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱགོ་ཉེན་ཡོད། 

དེ་དགོ་རིང་རིེ་ནང་ཁུལ་ལ་འིགོལ་བ་མེད་ཀང་། ཕྱོིའིི་ལྟ་སྣང་ལ་

སྐྱོན་ཡོད་སྟབས་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེ་དགོོས།

ང༽ ཕྱོི་ཡ་ིཀུན་སྤདོ་དང་། ཐུན་མནི་ག་ིསྲུང་སྡེམོ།

དེ་རིིང་འིདིརི་དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་མེད་ཀང་འིདི་རྣམས་བརྒྱུད་རྒྱ་
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ཆེེརི་གོསན་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ངས་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོས་ཞུ་རྒྱུ་གོཅིགོ་

ལ། དངེ་དུས་རྒྱ་གོརི་ནང་བདོ་མ་ིབྲསོ་བྱེལོ་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་

ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་ཡངོ་ས་ན་ིལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིགོངོ་ནས་ཆེསོ་ཤནི་ཏུ་

དརི་བའི་ིཡུལ་བདོ་ནས་ཡངོ་བ་ཤ་སྟགོ་རིདེ། དརེི་བརནེ་སརེི་སྐྱ་

ཚོང་མའི་ིཀུན་སྤདོ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དགོསོ་ཤངི་། ལྷགོ་པོརི་བསྟན་

འིཛནི་དགོ་ེའིདུན་རྣམས་ན་ིགོཞིན་ལས་ཆེསེ་ཆེེརི་ལྷགོ་པོའི་ིསྤདོ་

ཚུལ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཅསི་ཀང་དགོསོ་པོ་ལས། གོཞིན་ལས་འིཁྲུགོ་

རོད་རྒོད་པོ་དང་། གོཞིན་ལས་ཧམ་པོ་ཆེེ་བ་ལྟ་བུའིི་སྤོད་ཚུལ་

ངན་པོ་བྱུང་ན་ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་རིདེ། ཐ་མ་རིང་ཉདི་གོཅགིོ་

པུརི་བླང་དོརི་ཆེ་ཚོང་མ་ཐུབ་ན་ཡང་། ཡུལ་དུས་གོནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ཏ་ེཕྱོའིི་ིསྣང་ངརོི་ཀུན་སྤདོ་འིདྲེ་ཆེགོས་ཙམ་ཞིགིོ་དམའི་

མཐརི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཚུལ་ཆེསོ་སུ་འིག་ོཡང་ཚུལ་ཆེསོ་མཁས་པོ་

ཚུལ་ཁྲིམིས་སྐྱ་ེབའི་ིགོཞིིརི་གོསུངས་པོའིང་ཡདོ།

དེང་རྒྱ་མིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་དྲེིལ་བསྒགོས་སུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་ནད་མི་ཐེགོ་པོ་མེད་ཀང་། ས་ཞིིང་རྒྱ་ཆེེའིི་བདགོ་པོོ་གྲྭ་

ས་གྲྭ་ཚོང་ཁགོ་དང་། བླ་བྲང་ཁགོ་ནས་ཚུལ་མིན་མང་དགོ་བྱེས་

ལུགོས་དྲེིལ་བསྒགོས་རྒྱ་ཆེེརི་བྱེེད་མུས་ཡིན་སྟབས་འིགོའི་ཞིིགོ་
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ནས་དེ་ལྟརི་མིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགོས་པོའིང་འིཆེརི་སྲིིད། དེས་ན་

གྲྭ་རིིགོས་རྣམས་མི་མང་བྱེིངས་དང་འིདྲེེས་དགོོས། དེ་ཡང་གོང་

བྱུང་མིན་པོརི་འིདྲེེས་རུང་ཐུན་མོང་གོི་ཆེ་གོཅིགོ་དང་། འིདྲེེས་སུ་

མི་རུང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་གོཉིས་སུ་ཕྱོེ་དགོོས། ཐུན་མོང་

གོི་ཆེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། མི་མང་འིཁྱེརི་ཞིན་རྣམས་ཀིས་སྤོད་པོའིི་

ཟས་དང་། དེ་རྣམས་སྤོད་པོའིི་གོནས་ཁང་། དེ་རྣམས་གོནས་

པོའིི་ཡུལ་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་མཉམ་དུ་འིདྲེེས་པོའིམ། འིདྲེ་བརི་

སྤོད་ཐུབ་པོ་དགོོས། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་དགོེ་སློོང་གོི་ཁྲིིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་

གོསུམ་ལ་སོགོས་པོ་དང་། དགོེ་ཚུལ་གི་བླང་དོརི་ཁགོ གོཞིན་

ཡང་རྒྱུན་དུ་གྲྭ་ཆེས་ངེས་པོརི་དུ་གོན་དགོོས་པོ་ལ་སོགོས་པོའིི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་སོ་སོའིི་སྲུང་སྡེོམ་རྣམས་ནི་ངེས་པོརི་ནན་

ཏན་དུ་བྱེ་དགོོས། དེ་བཞིིན་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་བཤེས་སོགོས་ཀང་

གྲྭ་མང་བྱེིངས་དང་འིདྲེེས་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་དཀོགོ་གོཏམ་

དྲེིལ་བསྒགོས་ཇི་ལྟརི་བྱེས་ཀང་བསམ་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཀིས་

ལན་རྒྱགོ་ཐུབ། སྤིརི་དགོེ་འིདུན་ཚུལ་ཁྲིིམས་ལྡན་པོ་ལྟ་ཅི་སྨིོས། 

ཚུལ་ཁྲིིམས་འིཆེལ་བ་ཡིན་ཡང་ཁྱིམ་པོ་ལས་ཆེེས་ཆེེརི་ལྷགོ་པོ་
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གྷི་ཝཾ་ཡོད་པོའིི་གླིང་པོོ་ཆེེ་ཤི་བའིི་རིོ་ཡིན་ཡང་དེ་གླིང་པོོ་ཕལ་

པོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་གྷི་ཝཾ་ཡོད་པོའིི་དཔོེ་བཅས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་

ཡིན་ཡང་། དེང་དུས་ཆེོས་ལ་དགོ་སྣང་བྱེེད་མི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བས་

ཚོང་མས་རིང་རིང་གོི་སྤོད་ཚུལ་ལ་བགོ་ཡོད་ནན་ཏན་བྱེ་དགོོས།

ཅ༽ དག་ཕྱོོགོས་ལ་དོགོས་ཟནོ་དང་། ལུགོས་གོཉསི་ཀ་ི

ཞུ་སྒོ།ོ

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་གོཅིགོ་ལ། ངས་གོོ་ཐོས་སུ་དེང་སྐོབས་སྤིརི་བཏང་

གོནས་ཚུལ་གོང་ལེགོས་ཡདོ་འིདུགོ་ཀང་། ད་དུང་ས་རྙིངི་བཀའི་

དགོེ་སོགོས་གྲུབ་མཐའི་ཁགོ་གོི་ཆེོས་ལུགོས་པོ་རྣམས་དམ་

གོཙང་ཆེིགོ་སྒིལ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་གོལ་ཆེེ་ཞིིང་། དེ་ཡང་དགོེ་

ལུགོས་པོའིི་ཕྱོོགོས་མང་བས་སྐྱོན་ཆེ་ཡང་དེ་ཙམ་མང་བ་ཡོང་

རྒྱུརི། དགོེ་ཕྱོོགོས་ནས་སྐྱོན་འིགོོགོ་བཏང་འིཛིན་མང་ཙམ་བྱེེད་

ཐུབ་ན་ལེགོས། ད་ེལྟརི་ཆེོས་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། བདོ་རིིགོས་

མི་མང་ནང་ཁུལ་བཅས་དམ་ཚོིགོ་ཆེིགོ་སྒིལ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་

ཆེ།ེ ད་ེལ་དག་ཕྱོགོོས་ནས་དགོའི་བསུ་མ་ིཞུ་ཞིངི་། བཟདོ་པོ་ཡང་

མ་ིབསྒོམོ་པོས་བསམ་ངན་ངསེ་པོརི་བྱེདེ་སྲིདི། 
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དེ་ཡང་རིང་རིེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོནས་པོརི་བརེན་རྡུང་

གོསོད་སོགོས་བྱེེད་མི་ཐུབ་ཀང་། རྒྱུ་དངོས་དང་། ཁ་མཁས་

གོཏམ་སྙན་སོགོས་ཀིས་དངོས་ཤུགོས་གོང་ས་ནས་གོནོད་སྐྱོན་

དང་། དབྱེེན་སྦོརི་བྱེེད་རྒྱུརི་བརེན། རིང་རིེས་མིགོ་གོཉིས་ཀ་བེད་

སྤོད་ཀིས་ཕྱོོགོས་ཚོང་མརི་བལྟ་བ་དང་། རྣ་བ་གོཉིས་ཀ་བེད་སྤོད་

ཀིས་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་ཉན་པོ་དང་། ཕྱུགོས་ལས་ཁྱད་ཞུགོས་

པོའིི་ཡིད་བེད་སྤོད་ཀིས་རིང་རིིགོས་ཀི་འིཕྲལ་ཕུགོས་དགོེ་སྐྱོན་

དང་། གོཏམ་དོན་ཁེ་གོང་ལ་བརགོ་དཔྱད་ལེགོས་པོརི་བྱེ་དགོོས་

པོ་ལས། གོང་བྱུང་གོཡམ་རྒྱུགོས་བྱེས་ན་སྐྱོན་གོནོད་ཡོང་རྒྱུརི་སྒོོ་

གོང་ས་ནས་བློ་རིིགོ་བསྒིམས་ཏེ་བགོ་ཟོན་རགོ་ཏུ་བྱེ་དགོོས། དེ་

མིན་དཔོེརི་ན། རགོས་གོསལ་དཀའི་སརི་སྦངས་ཏེ་སློ་ས་གོཅིགོ་

ལ་སྣང་ཆུང་ལྷོད་ཡངས་བྱེེད་སྐོབས་མི་ཡོང་བསམ་ས་ཞིིགོ་ནས་

རགོས་གོསལ་སློེབས་སྐོབས་ངས་སློ་སརི་སྦང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟེརི་ས་

མེད་པོརི་རྙིོགོ་དྲེ་ཡོང་བ་དང་འིདྲེ་བ་ཡིན།

ཡང་། རིང་རིེ་ཚོང་མརི་ད་ཕན་སྡུགོ་པོོ་བྱུང་མ་མོང་སྟབས་འུ་

ཐུགོ་ངང་ཐུང་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས། རིང་རིེརི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་

ལྡན་ཞིེས་བརྗེོད་སྲིོལ་ཡོད་པོ་ལྟརི་མཆེོགོ་དམན་བརི་པོ་ཚོང་
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མས་ལུགོས་གོཉིས་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་སྤོད་དགོོས། གྲྭ་པོ་གོཞིོན་པོ་

འིགོའི་ཤས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ལས་ཀ་འིདྲེ་བྱེེད་ཐུབ་ནའིང་ལེགོས། 

གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། དེང་སྐོབས་རིང་རིེ་བོད་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཡུལ་

ཐ་དད། གོནས་ཚུལ་ཐ་དད། དུས་ཚོོད་ཐ་དད་བཅས་ཀི་གོནས་

སྐོབས་རིེད། རྗེེས་སུ་བོད་དུ་ཕྱོིརི་ལོགོ་རྗེེས་ཀང་ཡུལ་ཐ་དད་མ་

གོཏོགོས། ཐ་དད་རྗེེས་མ་གོཉིས་ངེས་པོརི་ཡོང་རྒྱུ་ལས། སྔརི་

གི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའི། 

བོད་དོན་སྐོོརི་དམརི་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དགུ་ཙམ་ལས། དེ་བྱེིངས་

མཉམ་འིབྲེལ་རྒྱལ་སྤིའིི་ཚོོགོས་ཁོངས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་

རྒྱལ་ཁབ་ ༧༠-༨༠ ལྷགོ་ནས་རིང་རིེརི་སེམས་ཤུགོས་ཀིས་རྒྱབ་

སྐྱོརི་བྱེེད་བཞིིན་པོ་མ་ཟད། བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་ཐུགོས་རྗེེ་

དང་། མིའིི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་བདེན་མཐའི་གོསལ་བརི་

ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ན། ཚོང་མས་བསྟན་པོ་སྤི་དོན་ལ་ལྷགོ་བསམ་

ཆེིགོ་སྒིལ་གིས་རིང་རིང་སོ་སོའིི་བྱེ་སྤོད་ཐོགོ་བརགོ་དཔྱད་འིབད་

བརོན་ལྷུརི་ལེན་གོནང་དགོོས། རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་དགོོན་རིེ་ཟུང་

ཡོད་པོ་འིགོའི་ཤས་དེ་སྔ་ལས་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིང་ཡོད་པོས་དགོེ་

འིདུན་ནང་ཁུལ་ཐུགོས་མཐུན་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཅེས་
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བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༥ ཉནི་རྡོརོི་

གོདན་མཁན་ཟུརི་ངགོ་དབང་བསམ་གོཏན་ཅན་

དང༌། གོཉའི་ནང་བཀའི་སྒོ་ོབཀ་ཤསི་ཐུན་མོང་ནས་

ཞུས་ངརོི། རྡོརོི་གོདན་བྱེང་ཆུབ་ཤངི་གོ་ིཉ་ེདྲུང་

དུ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེེན་པོའོི་ིདབང་ཆེནེ་དང་སྤན་རིས་

གོཟགིོས་ངན་སངོ་ཀུན་གལོ་ག་ིརྗེསེ་གོནང་བཅས་

སྩལ་མཇུགོ་བཀའི་སློབོ་ཏུ།

ཀ༽ དགོའི་སྐྱ་ོགོཉསི་ལྡན་དང་། བསླུ་མདེ་ཀ་ིལས་

འིབྲས།

ད་ེརིངི་བདགོ་ཅགོ་གོ་ིསྟནོ་པོ་མངནོ་པོརི་རྫོགོོས་པོརི་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིགོནས་བཟང་པོ་ོའིདརིི། རིང་ཅགོ་བདོ་མ་ིམང་ཙམ་ཞིིགོ་འིདུ་

འིཛོམས་སརི་ཆེོས་འིཆེད་ཉན་བྱེས་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་ཐེགོ་

ཆེེན་གི་ཆེོས། དེའིི་ནང་ནས་གོསང་སྔགོས་ཀི་ཆེོས། ལྷགོ་པོརི་

རིང་རི་ེགོངས་ཅན་པོ་དང་ལས་འིབྲལེ་ཆེ་ེབའི་ིལྷ་མཆེགོོ་ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེེན་པོ་ོདགོེ་སློོང་མ་དཔོལ་མ་ོལུགོས་ཀི་དབང་འིདི་ལྟ་བུ་འིཆེད་

ཉན་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འིདིརི་སློོབ་དཔོོན་རིང་ངོས་ལ་ཡང་སྐོལ་བཟང་
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ཡནི་སྙམ་པོའི་ིདགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ལྷགོ་པོརི་རིང་རིའེི་ིསྙངི་ནས་གོཅསེ་

པོའིི་བསིལ་ལྗིོངས་མཛེས་ཤིང་བརྗེིད་ཆེགོས་དང་ལྡན་པོའིི་རིང་

ཡུལ་དེ་བཞིགོ་ནས་ཟླ་ཤས་སོང་བའིི་ད་རིེས་ང་ཚོ་ོབོད་མི་གོང་

མང་ཞིིགོ་མཉམ་འིཛོམས་ལྷོད་ལྷོད་ཐོགོ་ཆེོས་འིཆེད་ཉན་བྱེ་རྒྱུ་

བྱུང་བ་འིདིརི་ཧ་ཅང་དགོའི་སྤོ་བྱུང༌། ཁྱོད་རིང་ཚོ་ོཡང་དགོའི་

པོ་ོཡདོ་བྱུང་ཤགོ་ཡནི། 

རིང་རིེ་རྣམས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དེ་ལྟརི་དགོའི་པོོ་ཡོད་ཀང༌། 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བསམས་ན། མི་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་སྔོན་གི་

ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་དུས་རིབས་ནས་ཆེགོས་པོའིི་ང་ཚོོའིི་བརེ་ཞིིང་

ཡིད་དུ་འིོང་བའིི་རིང་ཡུལ་སྐྱིད་ལ་ཉམས་དགོའིི་ཡུལ་དེ་ད་ཆེ་

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པོ་འིཇིགོ་ལ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མུན་ནགོ་ཉམས་

ངའིི་གོནས་ཤིགོ་ཏུ་གྱུརི་ཅིང༌། ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་ང་ཚོོའིི་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལུས་སེམས་ལ་དྲེགོ་ཅིང་རྩུབ་པོའིི་མནརི་

གོཅོད་སྡུགོ་བསྔལ་ཡ་ང་བས་ཉིན་འིཁྱོལ་ཡང་མཚོན་མི་འིཁྱོལ། 

ཞིགོ་འིཁྱོལ་ཡང་བདུན་ཕྲགོ་དང་ཟླ་བ་མི་འིཁྱོལ་བརི་གོནས་པོའིི་

སྣང་ཚུལ་བསམས་ན་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

འིནོ་ཀང་རིང་ཅགོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཚུལ་ལས་འིབྲས་
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ལ་བསླུ་བ་མེད་པོ་ཡིན་སྟབས་ལས་འིབྲས་ཆུད་མི་ཟ་བས་སེམས་

ཅན་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ལ་བཅོས་སུ་མེད་སྟབས་བློ་ཕམ་བྱེས་པོས་

མི་ཕན་ལ། ཚུལ་དེ་ཞིིབ་པོརི་བསམས་ན་བློ་ཕམ་བྱེེད་དགོོས་

དོན་ཡང་མི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་མི་

དམངས་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་སེམས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་ལེན་དགོོས། ཁོང་

ཚོོ་བཤས་ལུགོ་བཤན་པོའིི་ལགོ་ཏུ་ཚུད་པོ་ལྟ་བུའིི་སྡུགོ་བསྔལ་

དེ་འིདྲེརི་གོནས་ཡོད་ཀང༌། ད་དུང་ཡིད་ཞུམ་པོ་མེད་པོརི་རིིགོས་

ཞིེན་འིདོརི་མེད་ཀིས་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་སློེབས་འིབྱེོརི་བྲོས་བྱེོལ་བ་

རྣམས་ལ་རིེ་བ་ཆེེན་པོོས་བློ་གོཏད་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོས་ང་ཚོོ་འིདིརི་

འིཁོད་རྣམས་ལ་དངོས་འིབྲེལ་འིགོན་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཁྲིི་ཡོད་

པོས་དེ་དོན་ཚོང་མས་སེམས་ཁུརི་རིེ་ལེན་དགོོས། 

ཡང་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ང་ཚོོས་སེམས་ཁུརི་ཆེེན་པོོས་དཀའི་ངལ་

ཇི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀང༌། དོན་གོནད་ཧ་ཅང་ཡོ་ལངས་ཆེེ་དྲེགོས་པོས་

ཕན་ཐོགོས་ངོ་སོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པོ་དྲེན་སྲིིད་པོས་དེའིི་

སྐོོརི་ངས་ནན་ཏན་གིས་བརྗེོད་རྒྱུརི། བོད་དུ་སྔརི་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོ་དརི་བ་ནས་བཟུང་ད་བརི་བོད་མིའིི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བཤད་

ན་ཧམ་པོ་ཅུང་ཟད་ཆེེ་དྲེགོས་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་མིན་བོད་མི་ཕལ་
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མོ་ཆེེས་ཚུལ་མཐུན་གི་འིཚོོ་བརི་སྤད་པོ་ལས། ཧ་ཅང་ཚུལ་མིན་

ཐ་ཆེད་ཀི་ལས་ཚུལ་བྱེས་མེད་ཅིང༌། ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེོརི་ནས་

ད་བརི་མཐོང་ཐོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརགོ་དཔྱད་བྱེས་ན་ཡང་

རིང་དབང་ཅན་གི་འིཛམ་གླིིང་མི་མང་ནས་ང་ཚོོརི་སེམས་ཤུགོས་

དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། 

དེས་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་ཐུགོས་རྗེེ་དང༌། ལས་འིབྲས་ཀི་

བདེན་མཐུ། མི་ཡི་ཐབས་ཤེས། རྒྱུ་འིབྲས་འིགྲུབ་རུང་གོི་དུས་ཡུན་

བཅས་ལ་བརེན་ནས་རིང་གོི་ལུང་པོརི་ཆེོས་སྲིིད་ཀི་དཔོལ་ཡོན་

ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་ཡོང་བ་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་

ཐུབ། དོན་འིགྲུབ་མི་ཐུབ་བསམ་པོ་ནི་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡིན། བཟང་

ངན་གི་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་རྐྱེེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས་

རྐྱེེན་གོཞིན་ཞིིགོ་དང་འིཕྲད་དུས་ངེས་པོརི་འིགྱུརི་བ་འིགོ་བ་ལས་

རགོ་བརན་ཡོང་ཐབས་མེད་ཅིང༌། མི་ལ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་ངན་སེལ་

མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མེད།

ཁ༽ མཆེགོོ་ཐུན་ག་ིདངསོ་གྲུབ་དང་། གོཅགིོ་གྱུརི་ག་ི

འིབད་བརནོ།



18
ཆེསོ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་གོང་དུའིང་ཐོགོ་མརི་ཀུན་སློངོ་བཅསོ་ཚུལ་

ཟབ་ནན་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ་ེབ་བཞིནི། སྲིདི་ཕྱོགོོས་ནས་ཀང་སམེས་

ཤུགོས་བསྐྱེད་རྒྱུ་འིདི་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེ། སྤིརི་བཏང་མི་ཡི་ལུས་

ངགོ་བདེ་སྤདོ་བྱེདེ་མཁན་སམེས་ཡནི་པོས་བྱེ་བ་གོང་བྱེདེ་སམེས་

ཤུགོས་ལ་རིགོ་ལས་ཤངི་། ད་ེཡང་བདོ་མ་ིརམ་པོ་ཟ་མཁན། མ་

ཎི་བགང་མཁན། ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་ཁོངས་སུ་གོཏོགོས་པོའིི་མི་

ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་མཐོ་དམན་དྲེགོ་ཞིན་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་སོགོས་

ཀི་དབྱེེ་བ་མེད་པོརི་བོད་སྤི་དོན་གི་སེམས་ཁུརི་རིེ་དང༌། འིགོན་

རི་ེངསེ་པོརི་དུ་འིཁྱེརི་དགོསོ། 

དེ་ཡང་ར་བ་དམ་ཚོིགོ་ཆེིགོ་བསྒིལ་བྱེེད་དགོོས་ལ། སྤིརི་བླ་མའིི་

སྐུ་ཚོེ་བརན་མིན་སློོབ་མའིི་དམ་ཚོིགོ་ལ་རིགོ་ལས་པོ་དང་། དགོེ་

འིདུན་འིཕེལ་རྒྱས་ཡོང་མིན་དགོེ་འིདུན་ཕན་ཚུན་གི་དམ་ཚོིགོ་ལ་

རིགོ་ལས་ཤིང་། མཆེོགོ་མཐུན་དངོས་གྲུབ་འིགྲུབ་མིན་ཡང་སྤིའིི་

དམ་ཚོིགོ་དང༌། གོཅིགོ་གྱུརི་གི་འིབད་བརོན་ལ་རིགོ་ལས་པོ་རིེད། 

ཡང་འིགོའི་ཤས་ཀི་བསམ་བློརི་བོད་དོན་འིདི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་

མགོགོས་མྱུརི་འིགྲུབ་ན་སྙམ་པོ་དང༌། ཡོང་ངེས་སྙམ་པོ་ཡོང་སྲིིད། 

རིེ་བ་དེ་ལྟརི་བོད་མི་ཀུན་ལ་ཡོད་མོད། དེ་ལྟ་ནའིང༌། མ་འིངོས་པོ་
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ལ་གོོ་རིིམ་མེད་པོས་གོཅིགོ་བྱེས་ན་རིེ་དོན་ལྟརི་ཡོང་སྲིིད་ཀང༌། 

གོཅིགོ་བྱེས་ན་དུས་ཡུན་དེ་ལས་རིིང་ཙམ་ཞིིགོ་འིགོོརི་སྲིིད་པོས་

རིེ་ཐགོ་ཐུང་ན་འིཕྲལ་གི་འིཚོོ་བ་ཡང་ཁུངས་མི་འིཁྱོལ་བའིི་དཀའི་

ངལ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པོས་བློ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་གུ་ཡངས་པོོ་བྱེ་དགོོས། 

ང་ཚོོས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་

འིགོོརི་ནའིང་བཟོད་སྙམ་པོའིི་སྲི་ཞིིང་མཁྲིེགོས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་

ཀིས་གོོམ་པོ་རིིམ་བགོད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བསམ་པོའིི་ག་སྒིགོ་དང༌། 

འིབད་བརོན་བྱེ་དགོོས། ང་ཚོོརི་སྔརི་བྱུང་མ་མོང་བའིི་ཛ་དྲེགོ་

མི་བཟད་པོའིི་རྐྱེེན་ངན་དབང་གོིས་དཀའི་ཚོེགོས་ཆེེན་པོོ་དང་

འིཕྲད་ཀང༌། ཕྱོིན་ཆེད་ཀི་གོནས་ཚུལ་རིང་རིེ་ཚོང་མ་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་

མཉམ་དང༌། སྡུགོ་ན་སྡུགོ་མཉམ་ལས། མཆེོགོ་དམན་བརི་མའིི་

དབྱེེ་བ་ཡོང་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། དེས་ན་གོནས་སྐོབས་ཀི་

འིཚོོ་ཐབས་དང༌། ཕུགོས་ཀི་སྤི་དོན་གོཉིས་ཀརི་བསམ་བློ་གོཏོང་

དགོོས། ངའིི་མཐོང་སྣང་ལ། མི་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ཧ་ཅང་བསམ་

བློ་ངང་ཐུང་གོིས་ཉིན་ལྟོ་ཉིན་འིཚོོལ་ལྟ་བུརི་ཕརི་ཚུརི་འིགོ་བསྐྱོད་

ངེས་གོཏན་མེད་པོརི་བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་ས་གོནས་གོང་འིསོ་ཤིགོ་ཏུ་

ལྷིང་འིཇགོས་ཀིས་སོ་སོའིི་འིཚོོ་ཐབས་ཀི་བསམ་བློ་དགོོས་ངེས་
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ཤིགོ་མ་བཏང་ཚོེ་ཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཡོང་གོི་རིེད།

གོ༽ དགོསོ་ངསེ་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་། ཁངོ་ཟནོ་ལྷདོ་མདེ།

རིང་རིེརི་ཤེས་ཡོན་གི་ཚོད་འིདང་ངེས་མེད་པོརི་ལས་དོན་སྒྲུབ་

ཐབས་མེད་གོཤིས་བུ་ཕྲུགོ་ཡོད་པོའིི་ཕ་མ་ཚོོས་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེེ་

ཙམ་བཏང་སྟེ་བུ་ཕྲུགོ་ལོ་ཆུང་རྣམས་སློོབ་སྦོང་དུ་འིཇུགོ་ཐབས་

དང༌། ཕ་ོམ་ོན་གོཞིནོ་རྣམས་ནས་དངེ་དུས་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་སྤ་ིདང༌། 

བདོ་ཡགིོ་དགོ་ཆེ། བདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་སགོོས་ལ་སློབོ་སྦངོ་ད་ོའིཁུརི་

བྱེ་དགོསོ། དུས་ཚོདོ་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏ་ེངས་ད་ལམ་གྲྭ་

རིིགོས་རྣམས་ལའིང་བསམ་འིཆེརི་ཚོིགོ་རིེ་ཟུང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་

དགོ་གོི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། ད་ལམ་ང་ཚོོརི་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་

ངན་གི་གོནོད་བྱེེད་དེ་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པོའིི་ཕྱོི་འིབྱུང་བའིི་

གོནདོ་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོརི་ཡུལ་གྲུ་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། ད་ེ

ཡང་རྒྱ་ཆེའེི་ིརྒྱ་རིགིོས་ལ་ཁགོ་མདེ། ཁངོ་ཚོ་ོན་ིང་ཚོའོི་ིས་བབས་

སགོོས་ནས་ཡུན་རིངི་གོ་ིམཛའི་གགོོས་རིདེ། རྒྱ་གོརི་ཡང་ད་ེབཞིནི་

རིདེ། ད་ེབཞིནི་དྲེང་བདནེ་ག་ིའིཛམ་གླིངི་མ་ིཡང་ཡངོས་རྫོགོོས་ང་

ཚོའོི་ིགགོོས་པོ་ོཡནི། རྒྱ་ནགོ་ནང་དངེ་དུས་སྲིདི་དབང་སྒྱུརི་མཁན་
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དམརི་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དའེི་ིནང་ལའིང་རྒྱ་ཆེའེི་ིཏང་མ་ི

རྣམས་ལ་ང་ཚོསོ་ལ་ོཤས་རིངི་གོ་ིམཐངོ་སྣང་དུ། འིཁརོི་བའི་ིངསེ་

མེད་དང༌། ངོམས་མེད་ཀི་སྡུགོ་བསྔལ་ཁྱད་པོརི་བ་ཞིིགོ་གོིས་

མནརི་ཏ་ེརིང་དབང་ཅུད་ཟད་ཙམ་བྲལ་ནས་ཡདོ་པོ་རིདེ། 

དེས་ན་ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་རིགོས་པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་གྱུརི་པོའིི་

འིགོོ་ཁྲིིད་འིགོའི་ཤས་ནས་ཆེོས་དང༌། ཆེོས་མིན་གི་གོནས་ལུགོས་

མ་རོགོས་པོརི་བྱེ་སྤོད་ཧ་ཅང་གོི་མ་རུངས་པོ་བྱེས་པོ་རིེད། དེ་དགོ་

ལའིང་ཁོང་ཁྲིོ་བྱེེད་དོན་མེད་ཅིང་། དངོས་འིབྲེལ་གི་སྙིང་རྗེེ་བའིི་

ཡུལ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ལྟ་ནའིང་ང་ཚོོས་དྲེང་བདེན་ཁུངས་ལྡན་གི་

རོད་པོ་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། དེས་ན་མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང་

གོཡོ་བྱུས་ལ་གོོམས་པོ་ཆེེ་བའིི་རྒོལ་བ་དེ་ཚོོརི་ཁ་གོཏད་བྱེེད་པོ་

ལ་གླིེན་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ཀིས་དོན་ཕན་མི་ཐོགོས་པོས་རིང་ཉིད་ལ་

ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོད་འིདང་ངེས་ཤིགོ་ངེས་པོརི་དགོོས་པོ་

རིེད། གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་དམ་ཚོིགོ་ཟོང་ཁ་ཆེིགོ་སྒིལ་བྱེེད་གོལ་

ཤིན་ཏུ་ཆེེ་བས་སྐྱ་སེརི་ཡུལ་ཚོོ་འིདྲེ་མིན། ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་

མིན། རིིམ་པོ་མི་འིདྲེ་བ། རྒྱ་གོརི་ནང་འིབྱེོརི་སྔ་རྗེེས་ལ་སོགོས་

པོའིི་དབྱེེ་བ་དེ། ཤེས་བྱེ་ཐམས་ཅད་རིང་བཞིིན་སྟོང་པོའིི་དབྱེིངས་
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སུ་རིོ་གོཅིགོ་པོ་ལྟརི། དོན་དུ་བོད་མི་གོཅིགོ་གྱུརི་དང་དམིགོས་

ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་སྟབས་འིདི་སྐོོརི་ཟབ་ནན་གིས་དམ་ཚོིགོ་

གོཅིགོ་གྱུརི་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེ། 

ད་ལྟ་སྐྱོན་ཆེེརི་མེད་ཀང་ད་དུང་ཚོང་མས་ཁོང་ཟོན་ལྷོད་མེད་མ་

བྱེས་ཚོེ་རིང་རིེའིི་རྐྱེེན་ངན་འིདི་ལུང་པོ་ཕན་ཚུན་ནས་བྱུང་བའིི་

དགའིི་ཕྱོོགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོས་དག་ཕྱོོགོས་ནས་རིང་རིེའིི་ཆེིགོ་

སྒིལ་ལ་དགོའི་བསུ་མི་ཞུ་ཞིིང༌། བཟོད་སྒོོམ་ཡང་མི་བྱེེད་པོརི་

དངོས་ཤུགོས་ནས་གོནོད་སྐྱེལ་བྱེེད་ངེས། དེ་ཡང་མི་གོསོད། 

རྡུང་རྡོེགོ་ཚོིགོ་རྩུབ་ཀིས་བྱེེད་ཐབས་མེད་པོས་རྒྱུ་དངོས་དང༌། 

དཀྲུགོ་ཤིང་གོིས་གོནོད་ཅི་འིཁྱོལ་བྱེ་རྒྱུརི་བརེན་ངས་སྔོན་ཞུས་

ལྟརི་རིང་རིེའིི་མིགོ་གོཉིས་ཀ་དང༌། རྣ་བ་གོཉིས་ཀ ཕྱུགོས་ལས་

ལྷགོ་པོའིི་ཡིད་བཅས་བེད་སྤོད་ཀིས་འིཕྲལ་ཕུགོས་གོཏམ་དོན་ཁེ་

གོང་ལ་བརགོ་ཞིིབ་ཁོང་ཟོན་བྱེ་དགོོས། 

ང༽ མནའི་གོན་མཐུ་བ་ོཆེ་ེདང་། རྗེསེ་འིཛནི་བསྔ་ོསྨིནོ།

ང་ཚོ་ོཆེསོ་ལུགོས་པོ་རྣམས་ད་ལྟ་གོང་ལགེོས་ཡདོ་པོ་ལྟརི་ད་དུང་

ཆེིགོ་སྒིལ་དམ་ཟབ་བྱེ་དགོོས། ས་རྙིིང་བཀའི་དགོེ་ཇི་ལྟརི་ཡིན་
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ཡང་གྲུབ་མཐའི་ིབཤད་སྲིལོ་ཙམ་ལས་གོཞིན་ཕན་འི་ོམའི་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

རི་ོགོཅགིོ་ཏུ་འིཁྱལི་ཏ་ེཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པོ་སྒྲུབ་པོའི་ིཐབས་ཚུལ་

གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་སྟབས་ང་ཚོ་ོཅའིི་ིཕྱོིརི་མ་ིམཐུན། དཔོེརི་ན། ད་

ལམ་ངས་གོནས་སྐོོརི་ལ་བསྐྱོད་སྐོབས་ནང་པོ་དང༌། ཧིན་དཱུ། 

ཡ་ེཤུ་སོགོས་ཚོང་མའི་ིལྷ་ཁང་མཇལ་བའི་ིཐོགོ ཚོང་མ་དང་གླིངེ་

མོལ་བྱེས་པོ་ཡིན། ཁོང་ཚོོས་འིཁོརི་འིདས་ཀི་རྣམ་གོཞིགོ་ཅིགོ་

ཁས་ལེན་བྱེེད་ཅིང་དེ་ཙམ་ནས་ཡགོ་པོོ་རིེད། ང་ཚོ་ོཆེོས་ཁས་

ལནེ་པོའི་ིཆེ་ནས་ཀང་གོཅིགོ་མཐུན་བྱེདེ་འིསོ་ན། རིང་རི་ེསངས་

རྒྱས་ཀ་ིརྗེསེ་འིཇུགོ་དང༌། ཡུལ། རིིགོས། བསྒྲུབ་བྱེ། དམིགོས་

ཡུལ་གོང་ས་ནས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་ངེས་པོརི་

དུ་དམ་ཚོགིོ་ཆེགིོ་བསྒལི་བྱེདེ་དགོསོ། ངས་བརྗེདོ་པོ་རྣམས་ཡ་ིགོ་ེ

ཤེས་པོ་རྣམས་ཀིས་བརྗེེད་ཐ་ོལྟ་བུ་བྲིས་ཏེ་ཚོང་མས་སེམས་ལ་

བཞིགོ་ན་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོོད་བཟང་པོོརི་བསློབ་

བྱེ་བརྒྱ་ཉན་པོ་ལས། དངེ་དུས་བསློབ་བྱེ་གོཅིགོ་ཉན་པོ་ཕན་ཆེ།ེ 

ད་ལམ་བརན་བཞུགོས་སྐོབས་འིདིརི་འིཁོད་བོད་རིིགོས་སྤི་མགིན་

ནས་བློས་བླངས་ཀི་གོན་རྒྱ་ཞིིགོ་ཕུལ་འིབྱེོརི་བྱུང་བའིི་ནང་དམ་

ཚོིགོ་ཆེིགོ་སྒིལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བརྗེོད་ཚོིགོ་ཤུགོས་ཆེེ་བཀོད་འིདུགོ 
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ཚོིགོ་དེ་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་

དམ་ཚོིགོ་ལྕགོས་ཀི་གོོང་བུ་དེ་ཇེ་སྲི་ཇེ་བརན་དུ་གོཏོང་དགོོས་པོ་

ལས། ཀུ་རིེའིི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ན་འིཁྱགོས་པོའིི་གོོང་བུ་ལྟ་བུ་མིན་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། ང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། བྱེེད་སྤོད་རྣམས་

མང་ཚོོགོས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པོ་དང༌། མང་ཚོོགོས་ཀི་བསམ་ཚུལ་

ཇི་ཡོད་ང་ཚོོས་ཤེས་རོགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཚོང་མརི་ཕན་ཁྱད་

ཡོང་རྒྱུརི་བརེན། ད་ལམ་སེརི་སྐྱ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུས་སྐོབས་

འིདིརི་གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཆེེད་དུ་ཞུས་པོ་ཡིན་པོས་ཚོང་

མས་ལགོ་ལེན་ཐེབས་པོ་གོནང་རིོགོས་ཞིེས་དང༌། 

མཇུགོ་ཏུ། བརི་ལམ་དུས་ཟིང་གོིས་རྐྱེེན་པོས་རིང་གོཞིན་ཕྱོོགོས་

གོཉིས་ཀརི་ཤི་རྨས་ཀི་བྱེ་བ་གོང་མིན་ཐབས་རྡུགོས་བྱུང་སྟབས་

ཇི་ལྟརི་བསྐུལ་བ་བཞིིན་བསྔོ་སྨིོན་ཞིིགོ་བྱེེད་པོ་ཡིན་པོས། རིང་རིེ་

ཆེོས་པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་དེ་བེད་སྤོད་ཀིས་རིང་གོཞིན་འིདས་གོསོན་

ཚོང་མརི་སྨིན་པོའིི་ཐུགོས་སྨིོན་རྒྱ་གོང་ཆེེ་གོནང་སྐྱོང་དང་ཆེབས་

ཅིགོ དེང་འིདིརི་མདོ་སྔགོས་ཟུང་འིབྲེལ་ཆེོས་ཀི་གོདམས་པོ་

འིཆེད་ཉན་བགིས་པོའིི་དགོེ་བའིི་ར་བ་འིདིས་མཚོོན་དུས་གོསུམ་

དུ་བསགོས་པོའིི་དགོེ་ཚོོགོས་ཅི་མཆེིས་པོ་རྣམས་སྤིརི་རྒྱལ་བསྟན་
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དརི་ཞིིང་འིགོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་། ལྷགོ་པོརི་བརི་ལམ་རྐྱེེན་ངན་

དུཿཁ་མི་བཟད་པོའིི་མུན་པོའིི་ཆུ་འིཛིན་དང་བྲལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་

དགོེ་བའིི་ཉིན་བྱེེད་དབང་པོོ་གོངས་ལྗིོངས་ས་ཡི་ཐིགོ་ལེརི་མྱུརི་

དུ་འིཆེརི་བའིི་ཐུགོས་སྨིོན་ཟབ་ནན་གོནང་སྐྱོང་ཞུ། ཞིེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།   །། 



26

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༡༢ ཉནི། 

པོན་ཇབ་ཁུལ། འིཇའི་མུ་རྫོངོ་ཁངོས། མུ་ས་ིབའི་ི

ས་གོནས་ཀ་ིཉ་ེའིགམ་ཞིིགོ་ཏུ་ལམ་བཟརོི་ཡདོ་པོའི་ི

བཙན་བྱེལོ་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་དྭགོས་ཁུལ་ཐནོ་

ཁརི་གོངོ་གོསལ་བདོ་མ་ིཚོོརི་འིཚོམས་འིདྲེ་ིལྟ་རོགོ་

དང་སྦྲགོས་བཙན་བྱེལོ་བུ་ཕྲུགོ་བསྡུ་བཀངོ་བྱེདེ་

པོརི་གོཞུང་ཞིབས་ཆེདེ་གོཏོང་མཛད་སྐོབས་བཀའི་

མངགོས་གོནང་བ།

ཀ༽ འིཕྲལ་ག་ིའིཚོ་ོརནེ་དང་། ཕུགོས་ཀ་ིམདུན་ལམ།

རིང་རིའེི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ཚོ་བ་ཆེ་ེསརི་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིཆེདེ་ས་

ཡུལ་བསིལ་སརི་གོནས་སྐོབས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་དགོོས་

སྐོརོི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་རིགོོས་རིམ་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཞུས་པོ་ལྟརི་ད་ེ

དོན་ཡོང་ཐབས་སུ་འིཕྲལ་སེལ་ལམ་བཟོ་དང་བཅས་ལ་དྭགོས་

ཁུལ་བསྐྱདོ་དགོསོ་ལ། རིང་མ་ིད་ེདགོ་དང་མཉམ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིཕྲུ་

གུ་རྣམས་ས་ཁད་ཐགོ་རིངི་དུ་མཉམ་འིཁྲིདི་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན་ཕ་
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མ་བུ་ཕྲུགོ་ཚོང་མརི་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེབའི་ིགོནས་ལ་བརནེ། ངསོ་ནས་

འིདིརི་དམིགོས་བསལ་བཙན་བྱེོལ་བུ་ཕྲུགོ་གོསོ་སྐྱོང་ཁང་ཞིིགོ་

གོསརི་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཁངོས་འིཇོགོ་ཉརི་བྱེས་ན་ལེགོས། འིད་ི

ལྟརི་ཕྲུ་གུ་དང༌། ཕ་མ་ཚོའོི་ིའིདདོ་པོརི་ཕྱོནི་ན། གོནས་སྐོབས་ཕ་

མ་བུ་ཕྲུགོ་གོཉསི་ཕྱོགོོས་ཀ་ིདཀའི་སྡུགོ་སལེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཕུགོས་

སུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རིང་མགོ་ོཐནོ་ངསེ་ཀ་ིའིག་ོསྟངས་ཤསེ་རྒྱུ་ཉགོ་ཅགིོ་

ཐགོོ བདོ་ཆེསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་རིང་དབང་རིང་བཙན་དང༌། བདོ་ཀ་ི

མ་ིརིགིོས་རིང་དབང་རྒྱུད་འིཛནི་བྱེདེ་མཁན་བདོ་མ་ིགོ་ོཆེདོ་པོ་ཤ་

སྟགོ་བྱུང་སྟ།ེ མ་འིངོས་པོ་ན། ཁ་ོཚོོས་རིང་གོ་ིམསེ་པོ་ོདང༌། ཕ་

མ། ཁུ་ཞིང༌། སྲིངི་མ།ོ ཨ་ན།ེ གོཅེན་པོོ། གོཅེན་མ་ོབཅས་ཀ་ིཤ་

ཁྲིགོ་དང༌། སྲིགོོ་གོ་ིའིག་ོསངོ་གོཏངོ་དགོསོ་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་

སྡུགོ་པོ་ོའིདི་དགོ་ནམ་ཡང་མ་བརྗེེད་པོའིི་སྒོ་ོནས་མི་རིབས་གོོང་

མའིི་བཀའི་དྲེནི་གོསབ་ཐུབ་རྒྱུརི་ང་རིང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

དེ་འིབྲེལ་རྒྱ་གོརི་སོགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་གོི་གོཞུང་དང༌། ཞིི་བདེརི་

དགོའི་བའིི་མི་མང་རྣམས་ནས་རིང་རིེ་བོད་པོ་སྡུགོ་ཐོགོ་འིདིརི་

འིཚོོ་སྐྱོབ་སོགོས་ཀི་རིོགོས་རིམ་གོནང་བའིི་བཀའི་དྲེིན་གོསབ་རྒྱུ་

ཡང་ཁོང་ཚོོས་ནམ་ཡང་བརྗེེད་ཀི་མ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ འིོན་
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ཀང་འིདི་སྐོོརི་ར་བ་ཕྲུ་གུ་དང༌། ཕ་མ་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་གོཙོ་བཟུང་

བྱེ་དགོོས། ཞིེས་བཀའི་མངགོས་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༩ ཉནི། 

ཌ་ལ་ཧའི་ོསེརི་བཙན་བྱེལོ་བདོ་མ་ིསེརི་སྐྱ་ཡངོས་

ལ་སྤན་རིས་གོཟིགོས་ངན་སངོ་ཀུན་གལོ་ག་ིརྗེསེ་

གོནང་དང༌། ཡནོ་ཏན་གོཞིིརི་གྱུརི་མའི་ིབཀའི་

ཁྲིདི་སྩལ་སྐོབས་སྔནོ་འིག་ོཆེསོ་བཤད་སྩལ་བ་

སྙངི་བསྡུས།

ཀ༽ ཆེསོ་ཚོན་རིིགོ་པོ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀ་ིལྟ་གྲུབ།

༡༽ སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གོསུངས་པོའིི་ཆེོས་ནི་རིིགོས་པོ་

ཡང་དགོ་དང་ལྡན་པོ་ཁ་ོན་ཡནི། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་འིཁོརི་

བའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ལས་སྒལོ་བའི་ིཐབས་དམ་པོ་དང༌། རིང་རི་ེབདོ་

པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་ཀང་འིདི་ཁ་ོན་ཡིན་པོས། འིདི་ལ་ང་

ཚོསོ་ཞི་ེཐགོ་པོ་ནས་དད་པོས་འིབད་དགོསོ་པོ་ཡནི། སྔརི་འིཛམ་

གླིངི་ཚོན་རིགིོ་པོ་ཚོསོ་ཆེསོ་ཟརེི་བ་ད་ེདངསོ་དནོ་དང་འིགོལ་བས་

ཚོན་རིིགོ་དང་མི་མཐུན་ཚུལ་བརྗེོད་ཡོད་ཀང༌། དེང་སང་ཚོན་

རིིགོ་པོ་འིགོས་གོནས་ཚུལ་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ལྡོགོ་སྟེ་ཚོན་རིིགོ་

གོ་ིབརགོ་ཞིབི་བྱེདེ་སྐོབས་སམེས་ཅན་ཤ་ིབ་ན་ིམརི་མ་ེཤ་ིབ་དང་
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མ་ིམཚུངས་པོརི་སམེས་ཅན་ཤ་ིབའི་ིརྗེསེ་སུ་སམེས་ཀ་ིརྒྱུན་ཞིགིོ་

ཡདོ་ཐགོ་ཆེདོ་དང༌། ད་ེབརགོས་ནས་ཤསེ་པོརི་བྱེདེ་པོ་ལ་ཆེསོ་ཀ་ི

གོནད་དནོ་ནམ། ཆེསོ་ཀ་ིརིགིོས་པོའི་ིའིག་ོལུགོས་རགོོས་དགོསོ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་མུས་ཡནི་འིདུགོ 

དེས་ན་བླ་མ་དགོེ་བཤེས་དང༌། དཔོེ་ཆེ་བ་སོགོས་ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཀི་གོནད་དོན་ལ་སྦོང་མོང་བ་ཚོོས་གོཞུང་ནས་གོསུངས་པོའིི་

རིིགོས་པོ་ཡང་དགོ་རྣམས་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པོའིི་མཐུན་སྣང་གོི་ཆེོས་

ལ་གོཏུགོས་ཏེ་ཆེོས་སྟོན་དགོོས། དེང་སྐོབས་ཕྱོི་མི་གོཞིན་དགོ་

ལ་ལམ་རིིམ་གི་གོསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་བཤད་ན་མི་འིགིགོས། 

ངོས་ཀི་བསམ་པོརི། དང་པོོ་ཆེོས་དེ་ཡང་དགོ་པོ་ཡིན་པོའིི་རིིགོས་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དང་བཅས་གོསལ་བརི་ངོ་སྤད། ཕ་རིོལ་པོོས་ཆེོས་

ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱུང་ན། དེ་ནས་ཆེོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཐབས་ལམ་

རིིམ་བཞིིན་བརྗེོད་དགོོས་པོརི་བསམ་གི་འིདུགོ 

ང་ཚོོས་དེང་སང་དུས་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་གོཞིི་བདེན་པོ་

གོཉིས། ལམ་ཐབས་ཤེས་གོཉིས། འིབྲས་བུ་སྐུ་གོཉིས་ཏེ། གོཞིི་

ལམ་འིབྲས་གོསུམ། ཕྱོི་མ་ཕྱོི་མ་སྔ་མ་སྔ་མརི་བརེན་ནས་འིབྱུང་

བས་རྒྱུ་མེད་རིང་འིཁྲུངས་ལྟ་བུ་མིན་ཞིིང༌། གོཞིི་བདེན་གོཉིས་
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ཀང་རིིགོས་པོ་མཐརི་ཐུགོ་མཐུན་སྣང་དུ་གོཏུགོས་ཏེ་དམ་པོའིི་

ཆེོས་འིཆེད་སེལ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ཀི་གོནད་དོན་ཤོད་མཁས་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཚུལ་འིདི་ལྟ་བུའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མི་རིིགོས་

ཀང་ནང་ཆེོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ངེས་རྙིེད་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་ཡོད། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བསམས་ན་རིང་ཚོོརི་རྐྱེེན་ངན་གོགོས་ཤརི་

གི་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཐོབ་འིདུགོ ང་ཚོོས་གོོ་སྐོབས་འིདི་

བེད་སྤོད་ཀིས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་རྒྱ་ཆེེརི་སེལ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་

དགོོས། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མི་བརྒྱ་ལ་ཆེོས་བཤད་ན། དེ་ཁོངས་ནས་

གོཅིགོ་གོཉིས་ལ་དོན་དམ་གི་ཕན་པོ་ངེས་པོརི་ཡོང་སྲིིད། གོལ་

ཏེ་ཁོང་ཚོོས་དོན་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཀིས་ཉམས་སུ་བླངས་པོ་མ་བྱུང་

ཡང༌། ཆེོས་འིདི་རིིགོས་ལམ་དང་ལྡན་པོརི་ངོས་འིཛིན་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་རིེད། ང་ཚོོས་ཕྱོི་འིབྱུང་བ་དང༌། ནང་ལུས་ཤེས་

པོ་དང་བཅས་པོའིི་བཀོད་པོའིི་འིགོ་ལུགོས་སོགོས་གོཞུང་ནས་

གོསུངས་པོ་ལྟརི་ལ་དུས་བསྟུན་རིིགོས་པོས་བརྒྱན་ཏེ་གོསལ་

པོོརི་འིཆེད་ཐུབ་ན་དེས་ཀང་དེང་སང་ཆེོས་ཡང་དགོ་ཏུ་སྟོན་པོརི་

ཕན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ཁ༽ རྒྱལ་བསྟན་དརི་སལེ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་ལ་
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སློབོ་སྦངོ་།

དངེ་སང་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་བདོ་ཀ་ིཆེསོ་ལ་བླ་མའི་ིཆེོས་དང༌། རྒྱ་

གོརི་གི་ཆེོས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་ཞིེས་ཆེོས་ལུགོས་གོཉིས་

སུ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོལུང་ཁུགོ་གོ་ིཆེསོ་པོ་

ཚོསོ་ཆེསོ་ཀ་ིགོནས་ལུགོས་ཡང་དགོ་པོརི་སྟནོ་ཐུབ་ན་དསེ་ང་རིང་

ཚོའོི་ིཤསེ་རིིགོ་ཟབ་ཅངི་རླབས་ཆེ་ེབ་ཡང་མངནོ་ཐུབ། 

ང་ཚོོས་དམ་པོའིི་ཆེོས་ཁྱབ་འིཕེལ་གི་ཆེེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་

རྒུ་རལ་སྤྲུགོས་བྱེས་ཏེ་གོང་ས་ནས་གོོམ་པོ་སོ་གོང་ཐུབ་བྱེེད་

དགོོས། འིདི་ནི་བོད་པོ་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཆེོས་ཀི་གོནས་ལུགོས་

གོསལ་པོོརི་རོགོས་པོ་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། འིདིས་བོད་ཀི་

བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ལ་ཕན་ཐོགོས་གོནད་དུ་འིཁེལ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་

པོས། ཁྱེད་ཚོོའིི་ཐུགོས་ལ་ངེས་པོརི་འིཇོགོ་དགོོས། རིང་གོི་འིཛིན་

པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཕྱོི་ཕྱོོགོས་སུ་ཕརི་སེལ་བ་མ་ཟད། དེང་སྐོབས་

ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་གོི་གོནད་དོན་ཡང་ཚུརི་རོགོས་དགོོས་

པོ་ཡིན། དེ་ཡང་རྣམ་འིགེལ་ནང་ཆེོས་ལུགོས་གྲུབ་མཐའི་གོཞིན་

དགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོསུངས་ཡོད་པོ་ལས། ངོས་རིང་སྔ་ལོ་རྒྱ་གོརི་
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ཁུལ་གོནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་སྐོབས་གངས་ཅན་པོའིི་ཤེས་བྱེ་ཉེརི་

ལྔའིི་འིདོད་ཚུལ་མིང་ཚོིགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོོ་བརྡོ་མ་འིཕྲོད་པོ་ལས་

ཕལ་ཆེེརི་སྔརི་དང་འིདྲེ་བ་འིདུགོ ང་ཚོོས་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་

དགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཇི་བྱུང་དང༌། འིགྱུརི་བ་ཡོང་དོན་ཇི་ཡིན། དེང་

གོི་འིགོ་ལུགོས་ཇི་ལྟརི་ཡོད་པོ་དང༌། གོཞིན་ཡང་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་

ལུགོས། ཁ་ཆེེའིི་ཆེོས་ལུགོས། སིགོ་གོི་ཆེོས་ལུགོས་སོགོས་ཀི་

འིགོ་ལུགོས་རྣམས་ཀང་ངེས་པོརི་དུ་ཤེས་དགོོས་པོ་ཡིན། 

དེང་སྐོབས་བོད་གོཅིགོ་པུརི་ནང་ཆེོས་དརི་རྒྱས་ཡུན་གོནས་ཡོང་

ཐབས་བྱེས་པོས་མི་འིགིགོས། གོཞིན་དགོ་ལུང་པོ་རིེ་ཟུང་ལ་དརི་

བས་ཀང་མི་འིགིགོས། འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་ལ་ཆེོས་ཀི་གོནས་

ལུགོས་སེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེརི་བརེན་ད་ལྟ་ནས་ཕྱོི་

ནང་གོཉིས་ཀའིི་ཆེོས་ཀི་འིགོ་ལུགོས་ཤེས་པོ་དང༌། ཤོད་ཐུབ་

པོའིི་སྒོོ་ནས་གོཞིན་བློ་ཆེོས་སུ་ཕྱོོགོས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་

བྱེེད་པོ་ལ་ལྷ་སྒྲུབ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་བསྡུས་ལ་མི་གོསལ་བ་མིན་པོརི། 

རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དགོ་གོསལ་པོོ་སྟོན་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་

སྐྱེ་ཐབས་གོནད་དུ་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མིས་

ཆེོས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་བརགོས་ཏེ་གོཞིི་ནས་ཆེོས་ལ་ཡིད་
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ཆེེས་དང༌། ཆེོས་ཡང་དགོ་པོརི་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ཐབས་བྱེེད་པོ་དེ་

གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་པོས་དེ་ལུགོས་དགོོངས་པོརི་འིཇགོས་

དགོོས། 

གོ༽ ལུགོས་གོཉསི་ཟུང་འིབྲེལ་དང་། མཐའི་གོཉསི་བྲལ་

བའི་ིལྟ་སྤདོ། 

༢༽ ལུས་སྲིོགོ་གོཡོ་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་ལྦུརི་བཞིིན། །མྱུརི་དུ་འིཇིགོ་

པོ་འིཆེི་བ་དྲེན་པོ་དང༌། །ཞིེས་པོརི་འིགེལ་བཤད་མཛད་སྐོབས། 

འིཆེི་བ་ལས་ཐརི་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། དེ་ནས་ཕྱོི་མའིི་དོན་

དུ་ཆེོས་རྣམ་པོརི་དགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡང་འིཇིགོ་རེན་

བློས་གོཏོང་དགོོས། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རེན་གོཉིས་འིགོལ་ཟླ་རིང་

ཡནི། འིནོ་ཀང་འིཇགིོ་རནེ་ནགོ་པོ་ོནགོ་རྐྱེང་དང༌། ཆེསོ་མཐུན་ག་ི

འིཇགིོ་རནེ་ལ་ཁྱད་པོརི་ཡདོ། རིང་རི་ེབདོ་ལ་ཡང་ལུགོས་གོཉསི་

ཟུང་འིབྲེལ་ཞིེས་མི་རིབས་གོོང་རིིམ་ནས་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པོ་ཙམ་

མ་ཟད། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་བ་ལྟརི་དངེ་དུས་དང༌། ཕྱོནི་

ཆེད་ཇི་སྲིིད་ནམ་གོནས་བརི་ལུགོས་གོཉིས་ཟུང་འིབྲེལ་ཞིེས་པོ་

ཉམས་མདེ་ཡུན་དུ་གོནས་དགོོས་ངསེ་ཡནི། 
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མཚོམས་འིདིརི་ངས་ཚོིགོ་རྙིོགོ་ཅུང་ཟད་ཅིགོ་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། 

འིདིརི་དགོེ་འིདུན་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ལགོ་ཤེས་བཟོ་ལས་ལ་མ་ཞུགོས་

ཐབས་མེད་བྱུང་བ་འིདི་ཡང་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་འིོས་པོརི་

བསམ་གི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་ལགོ་ཤེས་ལ་ཞུགོས་ཏེ་ཁྱིམ་པོ་

དང་མཉམ་འིདྲེེས་ཡིན་ཚུལ་གིས་འིཇིགོ་རེན་ཁྱིམ་པོའིི་སྤོད་ལམ་

རྣམས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ར་བ་ནས་མི་འིགིགོས། ངས་བློ་ཕམ་

ཤིན་ཏུ་ཆེེ་བའིི་སྒོོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། བརི་དེརི་དགོེ་འིདུན་པོ་ཁ་

ཤས་དང༌། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་འིགོའི་ཤས་བབ་ལོགོ་བྱུང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོས་པོ་འིདི་ནི་ངོས་རིང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། ད་ཕྱོིན་

གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེརི་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ཚོང་མས་དགོོངས་པོ་ཡགོ་

པོོ་བཞིེས་དགོོས། ཧ་ཅང་དམིགོས་བསལ་ཆེེ་དྲེགོས་ན་རྙིོགོ་དྲེ་

ཆེེ་ལ་དཀའི་ངལ་མང་བའིི་ཁ་སྦོརི་བདུན་ལྡན་ཁྱད་མཚོརི་ཞིིགོ་

གོི་རོགོས་པོ་རྙིེད་མཁན་མང་དུ་འིགོ་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་ལྟ་བ་ཆེད་

མཐའི་དང་རགོ་མཐའི་གོཉིས་ཀ་དགོགོ་དགོོས་པོ་ལྟརི། སྤོད་པོ་

ཡང་རགོ་ཆེད་གོཉིས་ཕྱོོགོས་ནས་དགོགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། 

འིདིརི་ཡོད་བོད་པོ་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོས་

དགོོངས་པོ་གོཟབ་གོཟབ་བཞིེས་དགོོས། ད་ལྟ་འིདིརི་ཧོབ་ཀི་ལྟ་
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སྣང་ལ་ང་ཚོོ་འིདི་ལྟརི་འིཛོམས་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་དང་། ཡིན་

མདོགོ་ཁགོ་པོོ་ཡོད་ཀང་། དོན་དམ་བསམ་བློ་གོཏོང་སྐོབས་ང་

རིང་ཚོོ་སྙིང་ནས་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་པོའིི་ཕ་ཡུལ་བོད་ནི་རྒྱ་དམརི་

གི་ལགོ་ཏུ་ཚུད་ཅིང་། རིང་ཚོོརི་སྙིང་ནས་བརེ་ཞིིང་བྱེམས་པོའིི་ཕ་

མ་སྤུན་ཉེ་དང་། བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ནི་རྒྱ་དམརི་

གི་བྲན་གོཡོགོ་ཏུ་གྱུརི་ཏེ་བཟོད་པོརི་དཀའི་བའིི་བཙན་དབང་

དང་། གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་པོོའིི་འིོགོ་ཏུ་སྡུགོ་བསྔལ་ཉིན་འིཁྱོལ་ཡང་

མཚོན་མི་འིཁྱོལ་བ་མངས་དང་མོང་བཞིིན་པོ་མ་ཟད། དེ་དང་

དུས་མཚུངས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡང་

མིང་ཙམ་མེད་པོ་བཟོ་མུས་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་རིང་ཉིད་སྐྱེས་སའིི་

ལུང་པོ་སྐྱིད་པོོ་དེ་ད་ཆེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་དམ། གོནས་

ཚུལ་འིདི་ཚོོ་བསམས་ཏེ་ད་ཕན་གི་བསམ་བློ་སྟབས་བདེ་དེ་ལྟརི་

བཏང་ན་གོཏན་ནས་མི་འིགིགོས། 

ང༽ ཐབས་ཤསེ་སྣ་མང་དང་། བསམ་གོམོ་གོསརི་པོ།

ང་ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིམཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ཉགོ་ཅགིོ་ཀང༌། ད་ེལ་མ་ིཡསི་

ཐབས་ཤསེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས་རིང་བཞིནི་རིང་བྱེནོ་ལྟ་བུརི་ཡངོ་
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མ་ིསྲིདི། ང་ཚོསོ་རགོ་ཏུ་ནས་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ེཙམ་དང༌། རིངི་ཙམ་

བཏང་ནས་ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་རྒུ་རལ་སྤྲུགོས་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན། 

ད་ེསྔནོ་གོདན་སའི་ིམཁན་པོ་ོདགོ་ེབཤསེ་ཡནི་ཡང་རུང༌། རྒྱུད་པོ་

དང༌། རྣམ་གྲྭ་ཡིན་ཡང་རུང༌། རིང་རིང་སོ་སོའི་ིཁུངས་དེད་དེ་

ལམ་གོཅགིོ་པུ་ཁ་ོནརི་ཐརི་ཀརི་ཕྱོནི་ཀང་འིགགིོས་ལ་དགོ་ེམཚོན་

ཡང་ཡོད། འིནོ་ཀང་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་འིདིརི་སྒོོ་ཀུན་ནས་

ཐབས་ཤསེ་སྣ་ཚོོགོས་ཤགིོ་ལགོ་ལནེ་དུ་བསྟརི་དགོསོ། 

དེ་ཡང་འིགོ་འིདུགོ་སྤོད་གོསུམ་གོང་གོི་ཐད་ནས་ཡུལ་དུས་

གོནས་ཚུལ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་བསྟུན་དགོོས། སངས་རྒྱས་ཀིས་

ཀང་སྐོབས་རིེ་རིང་བཞིིན་ཡོད་པོ་དང༌། སྐོབས་རིེ་རིང་བཞིིན་མེད་

པོརི་གོསུངས་པོ་དང༌། ལམ་འིོགོ་མརི་བུད་མེད་བསྟེན་མི་ཆེོགོ་

པོ་དང༌། ལམ་གོོང་མརི་བུད་མེད་བསྟེན་དགོོས་པོརི་གོསུངས་

པོ་སོགོས་གོནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་དང་བསྟེན་ཏེ་བསམ་པོ་དང་

སྤོད་པོ་མི་འིདྲེ་བ་དགོོས་པོརི་གོསུངས་པོ་ལྟརི། ང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་དུ་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒྱུརི་བཅོས་བྱེེད་དགོོས། འིོན་

ཀང་ར་བ་ཆེོས་དང་འིགོལ་མིན་བསམ་ཞིིབ་ནན་ཏན་གིས་བརགོ་

དགོོས། ཇོ་བོ་རྗེེས་བྷི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལརི་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་
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བྱུང་སྐོབས་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་ནས་བཀགོ་ཡོད་མེད་དང༌། བྱེང་ཆུབ་

སེམས་དཔོའིི་སྤོད་པོ་དང་འིགོལ་མིན་བསམ་གོས་ཚོོགོས་འིདུ་

བྱེེད་པོའིི་ལམ་སྲིོལ་ཡོད་གོསུངས་པོ་ལྟརི། རིང་རིེས་ཀང་སྤོད་

པོ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་དེ་མཚོམས་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་

དང་འིགོལ་མིན་དང༌། བྱེང་སེམས་དང་སྔགོས་ཀི་བཅས་པོ་ལས་

འིགོལ་མིན་བཅས་ལ་བསམ་ཞིིབ་གོས་བསྡུརི་ངེས་པོརི་བྱེེད་

དགོོས། དེ་བཞིིན་གོནས་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་བློ་གོསརི་

པོ་གོཏོང་བ་དང༌། གོོམ་པོ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་མ་སོས་མཐུ་མེད་ཡིན་

རུང༌། ཡུལ་དུས་གོནས་ཚུལ་བརྗེེས་པོརི་བསམས་ཏེ་ར་བའིི་རིང་

ལུགོས་སྐྱོན་མེད་དཀརི་གོཙང་གོི་ཆེ་དེ་དགོ་ར་བརྗེེས་སུ་སོང་ན་

གོཏན་ནས་མི་འིགིགོས།

ཅ༽ དུས་བསྟུན་དགོངོས་བཞིསེ་དང་། དགོེ་འིདུན་པོའི་ི

ལགོ་ཤསེ།

དགོ་ེའིདུན་པོ་མང་ཙམ་ཞིགིོ་ལམ་བཟརོི་ཕབེས་དགོསོ་བྱུང་བ་ད་ེ

ན་ིཧ་ཅང་གོ་ིཁགོ་པོ་ོཡནི་འིདུགོ་ཀང་སྐོབས་འིདརིི་ངསོ་རིང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། དགོ་ེའིདུན་པོས་དུས་བསྟུན་དགོངོས་བཞིསེ་ཀསི་དཀའི་

ངལ་འིཛམེས་མདེ་གོནང་བ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་པོ་བྱུང༌། སརེི་
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མ་ོབ་སློབོ་གོཉརེི་ལ་ཞུགོས་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཤགིོ་ཡདོ་སྟབས་ཚོང་

མ་མཉམ་འིདྲེསེ་སུ་བཞུགོས་རྒྱུ་དང༌། ས་གོནས་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ོ

འིདུས་སུ་གོནས་རྒྱུ་སགོོས་ཤནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོརིདེ། བདོ་དུ་སྐོལ་པོ་

བཟང་པོ་ོརིདེ། དགོ་ེའིདུན་པོ་ཚོ་ོལ་དམགིོས་བསལ་ག་ིདཀའི་ངལ་

གོང་ཡང་མདེ། ད་ཆེ་བདོ་དུ་བཞུགོས་སྐོབས་ཀ་ིབསམ་བླརོི་བསྒྱུརི་

བཅསོ་བཏང་སྟ་ེལམ་བཟའོི་ིལས་རིགོོས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་པོ་ད་ེཡགོ་

པོ་ོརིདེ། སྦགོ་སརི་ས་སྐྱ་དང༌། རྙིངི་མ། དགོ་ེལུགོས། བཀའི་བརྒྱུད་

པོ་བཅས་ཀ་ིབླ་སྤྲུལ་དགོ་ེའིདུན་ཚོ་ོཁགོ་གོཅགིོ་བཞུགོས་ཐུབ་པོ་

དང༌། ཌ་ལ་ཧའི་ོསརེི་རྒྱུད་གྲྭ་སྟདོ་སྨིད། རྣམ་གྲྭ། གོཞིན་དགོ་སྔགོས་

ཕྱོགོོས་ཀ་ིདགོ་ེའིདུན། ད་ེམནི་དགོ་ེབཤསེ་དང༌། དཔོ་ེཆེ་བ་ཁགོ་

གོཅགིོ་བཅས་ས་གོནས་གོཅགིོ་ཏུ་བཞུགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ེདགོ་

གོ་ིནང་འིགོའི་ཤས་ལགོ་ཤསེ་བཟ་ོལས་སུ་ཞུགོས་པོ་བཅས་ཡགོ་

པོ་ོརིདེ་སྙམ། ང་ཚོསོ་དུས་དང་གོནས་ཚུལ་ཁགོ་པོའོི་ིསྐོབས་སུ་

རིང་གོསི་དཀའི་ངལ་འིཛམེས་མདེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ད་ེའིདྲེའི་ི

དཀའི་ངལ་འིཛམེས་མདེ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ད་ེབསྔགོས་འིསོ་ཀ་ིགོནས་

སུ་གྱུརི་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། 

སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་གོི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོང་མས་རིང་རིང་ས་
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ཡུལ་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་ཆེགོས་ཐབས་སམ། གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་

ཐབས་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

ཁོངས་ནས་སོ་ནམ་པོ་དང་ལགོ་ཤེས་པོ་ལོས་ཡིན། དེ་ལྟརི་མིན་

ཡང་ས་ཞིིང་གོི་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་ཐབས་གོཙོ་

བོརི་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཞིན་དགོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོིས་ལགོ་ཤེས་

བཟོ་ལས་ལ་ཞུགོས་ཏེ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེས་ནས། ཚོང་མས་རིང་གོི་ལྟོ་

གོོས་རིང་གོི་ལས་ཀས་ཁུངས་འིཁྱོལ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་པོ་དང༌། ཚོང་

མ་ལྷིང་འིཇགོས་སུ་སྡེོད་ཐུབ་ན། དེ་ནས་བོད་ཀི་བསྟན་པོ་ཆེབ་

སྲིིད་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཕན་ནུས་ཐོན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ། ལྟོ་གོོས་

གོནས་མལ་གོདེང་འིཁེལ་མེད་ན་སེམས་སུ་ཇི་ཙམ་དྲེན་པོ་དང༌། 

ཁ་ནས་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་དོན་ལ་བསམ་ཐོགོ་དོན་འིཁེལ་ཡོང་

བ་ཤིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། སྔ་འིཕྲོས་འིདི་ཁུལ་འིབྱེོརི་བའིི་རིང་མི་

ཚོང་མ་གོནས་ཆེགོས་ལྷིང་འིཇགོས་ཤིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ངོས་ཀང་

སེམས་ཁྲིལ་ཆུང་དུ་སོང་ནས་རིང་རིེའིི་སྤི་དོན་ལ་ནུས་ཤུགོས་

སྔརི་ལས་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ 

ཌ་ལ་ཧའིོ་སེའིི་ལགོ་ཤེས་བཟོ་ལས་ཀི་གོནས་ཚུལ་སྔོན་ནས་གོོ་

ཐོས་བྱུང་ཐོགོ མདང་དགོོང་གྲུབ་འིབྲས་ཇི་ཡོད་དངོས་སུ་མིགོ་
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མཐོང་གོསལ་རོགོས་བྱུང་གོཤིས་ངོས་རིང་དགོའི་པོོ་བྱུང་བ་མ་

ཟད། སོབས་པོ་ཡང་ཅུད་ཟད་སྐྱེས་བྱུང༌། ཕྱོི་ནང་ཀུན་ནས་བོད་

པོ་གོང་པོོ་དང་། བློ་སྟོབས་དང༌རིིགོ་རལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་བ་

དངོས་བདེན་རིེད་བསམ་པོ་བྱུང༌། འིདིརི་བོད་མིའིི་ལགོ་ཤེས་

ལས་གྲྭ་འིདི་ལྟརི་ཚུགོས་པོ་དང༌། དྷ་རིམ་ས་ལརི་ང་ཚོོས་བོད་

མིའིི་བུ་ཕྲུགོ་གོསོ་སྐྱོང་ཁང་ཞིིགོ་གོསརི་དུ་བཙུགོས་ཏེ། དེརི་

བཙན་བྱེོལ་རིང་མི་ལམ་བཟོ་བ་ཁགོ་གོི་ཕྲུ་གུ་ཕོ་མོ་མང་པོོ་བསྡུ་

འིགུགོས་བྱེས་པོ་ཡིན། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ཐོགོ་མརི་འིབྱེོརི་སྐོབས་ཕལ་

ཆེེརི་ལུས་གོཅོང་པོོ་དང་། གླིེན་པོ་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཡིན་ན་

ཡང་བདུན་རིེ་གོཉིས་སོང་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་མེ་ཏོགོ་ལ་ཆུ་བརྒྱབ་

པོ་ནང་བཞིིན་གྲུང་པོོ། སྙིང་རྗེེ་པོོ་ཆེགོས་འིདུགོ འིདི་སྐོབས་ངའིི་

སེམས་སུ་སྤན་རིས་གོཟིགོས་ཀི་གོདུལ་བྱེའིི་སྐྱེ་བོ་འིདེམས་ནོརི་

ཐེབས་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་བྱུང༌། དེ་བཞིིན་ལམ་བཟོ་ཁགོ་ལའིང་

མི་རིིགོས་གོཞིན་དགོ་གོི་ལས་མི་དང༌། བོད་པོའིི་དབརི་ལས་

ཤུགོས་ཆེེ་ཆུང་གོི་ཁྱད་པོརི་ཆེེན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ཚུལ་འིདི་དགོ་ལ་

བརེན་ནས་ད་ཆེ་ངའིི་སེམས་ཀི་གོཏིང་རིང་ནས་ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་

ཟེརི་བ་འིདི་དོན་དམ་གི་གོང་པོོ་རིེད། གོང་བྱེས་ཀང་མ་འིཇོན་པོ་

དང༌། མ་ཤེས་པོ་ར་བ་ནས་མི་ཡོང་ཐགོ་ཆེོད་རིེད་སྙམ་པོའིི་ཡིད་
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ཆེེས་སྔརི་ལས་བརན་པོ་ཞིིགོ་སྐྱེས་བྱུང༌། འིདིརི་ཁྱོད་ཚོོས་ལགོ་

ཤེས་བཟོ་ལས་ཕྲ་ཚུགོས་གོོང་འིཕེལ་དུ་འིགོ་ཐབས་ལ་ད་དུང་མུ་

མཐུད་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། འིདིརི་ད་ལྟ་ཐོན་སྐྱེད་འིདུ་འིགོོད་

སྐོོརི་གི་གོནས་ཚུལ་གོཏན་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ འིདི་སྐོོརི་ཚོང་

མ་བསམ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་དང༌། རླབས་ཆེེ་ཙམ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ མཉམ་འིབྲལེ་ག་ིཐནོ་སྐྱདེ་དང་། དགོ་ེསྐྱནོ་ག་ིམིགོ་

དཔོ།ེ

ངོས་ཀི་བསམ་འིཆེརི་ཞིགིོ་ལ། ཁྱོད་ཚོོས་ཐོན་སྐྱེད་ཁེ་ལས་བྱེེད་

ཕྱོགོོས་སྐོརོི་མ་ིགོཅགིོ་གོམ། སྒོརེི་ས་ོས་ོམནི་པོརི་མཉམ་རུབ་ཀ་ི

ཐོགོ་ནས་སྤི་པོརི་ཕན་པོ་དང༌། ཁེ་འིབབ་སྤི་ཐོགོ་ཏུ་ཡོང་བ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། སྤི་དྲེོད་ན་སྒོེརི་འིཁྱགོས་པོོརི་ལུས་མི་ཤེས། དེས་

ན་ཚོང་མས་སྤ་ིཔོ་བསམས་ནས་ཐནོ་སྐྱདེ་ཁ་ེལས་བྱེདེ་པོ་ད་ེརིང་

གོལ་ཆེེ་བརི་བསམ་གི་འིདུགོ ལགོ་ཤེས་བཟ་ོལས་པོ་ཚོོས་ཐོན་

སྐྱདེ་མཉམ་ལས་ཀ་ིསྒོ་ོནས་སྤ་ིལ་ཁ་ེཕན་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་དང༌། ལམ་བཟ་ོཁགོ་གོ་ིལས་མ་ིརྣམས་ནས་ཀང་འིགོའི་ཞིགིོ་གླི་

དངུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་འིཕྲལ་ལམ་སེང་ཟ་ཁང་དུ་རྒྱུགོས་པོ་དང༌། 

ཇ་མངརི་ཚོོད་མེད་འིཐུང་བ་སོགོས་ཀིས་སྟོརི་རྐྱེེན་བྱེེད་ཀི་ཡོད་
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སྐོད། དེ་འིདྲེའིི་དབང་དུ་མ་སོང་བརི་ཚོང་མས་པོད་ཤགོ་གོཅིགོ་

ལས་མེད་ཀང་གོང་བྱུང་བསྟོརི་མི་དགོོས་པོརི་བསགོས་ཏེ་སྤི་

ཐོགོ་ཏུ་ཕན་ཐབས་གོང་འིག་ོཞིིགོ་བྱེས་ན་སྤི་སྒོེརི་གོཉིས་ཀརི་མ་

ར་ཚུགོས་ཐུབ་པོའི་ིདགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

གོང་ལྟརི་ཡང༌། ཚོང་མས་མཉམ་འིབྲེལ་ཐོགོ་ནས་སྤི་སྒོེརི་ཡོངས་

ལ་ཁེ་ཕན་ཡོང་ཐབས་ཀི་བློ་རྒྱ་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། 

རྒྱ་ནགོ་ཁུལ་མི་མང་ལ་རིང་དབང་དང་ལོངས་སྤོད་བྱེེད་པོའིི་ཁེ་

དབང་སྤུ་ཙམ་མེད་པོ་དེ་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ར་བའིི་མཉམ་

འིབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ཐད་ལ་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་འིོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་འིབྲེལ་དེང་སང་ང་རིང་ཚོོའིི་ཁྱིམ་ཚོང་ལྟ་བུ་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཁབ་

འིདིརི་ཡང་མཉམ་འིབྲེལ་ཁེ་ལས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཁྱབ་སེལ་ཡོད་མུས་

བཅས་མཉམ་འིབྲེལ་གི་ལས་དོན་བྱེེད་པོ་འིདི་ལ་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཐགོ་ཆེོད་རིེད། 

ང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་གུང་བྲན་ཏང་ཟེརི་བའིི་དམརི་པོོའིི་ལམ་ལུགོས་

ངན་པོ་དེ་ལ་སྙིང་ནས་ཁོང་ཁྲིོ་ཟ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་ཀང༌། 

རྒྱ་ནགོ་རྒྱ་ཆེེའིི་རྒྱ་རིིགོས་མི་མང་གོི་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་རྣམས་

ལ་བསྔགོས་བརྗེོད་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་འིོས་པོ་ཡིན། བསྟན་དག་རྒྱ་
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དམརི་གི་ཕྱོི་ནང་གོནས་ལུགོས་ཀང་ངེས་པོརི་དུ་རོགོས་དགོོས། 

སློོབ་དཔོོན་ཆེོས་ཀི་གགོས་པོས་ཕྱོི་རིོལ་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་ལ་སྦང་

བརོན་སྙུགོས་བསྲིིངས་མཛད་པོའིི་རྣམ་ཐརི་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། 

ང་ཚོོརི་སུ་ཞིིགོ་གོིས་སྡུགོ་པོོ་བཏང་བ་དང༌། ང་ཚོོས་སུ་ཞིིགོ་ལ་

ཁ་གོཏད་གོཅོགོ་དགོོས་པོ། ཐབས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརེན་དགོོས་

པོ་སོགོས་བྱེ་བའིི་གོནད་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ད་ལྟ་འིདིརི་ཐོན་སྐྱེད་ཁེ་ལས་མཉམ་འིབྲེལ་གི་གླིེང་མོ་ཕྲན་བུ་

བྱུང་ཞིིང༌། འིོན་ཀང་སྙིང་པོོ་ཐོན་སྐྱེད་གོོང་འིཕེལ་གོཏོང་བ་ལ་

ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ཡོ་བྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་དང༌། གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་

ཞིིགོ་དགོོས། དེརི་བརེན་ད་ཡོད་ཀི་ཡོ་བྱེད་ལེགོས་སུ་གོཏོང་བ་

དང༌། རིིམ་པོས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་ཀིས་མཉམ་རུབ་ཐོན་

སྐྱེད་བྱེེད་ཐུབ་ན་སྤི་ཕན་ཁེ་ལས་ཀི་བྱེ་བ་རླབས་ཆེེ་སྒྲུབ་ཐུབ་

ངེས་རིེད། རྒྱ་གོརི་བའིི་ལས་བྱེེད་ནས་ཀང་འིདི་ཐད་ལ་བསམ་

པོའིི་འིཆེརི་གོཞིི་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་རིས་ཁྱོད་རིང་ཚོོས་ཀང་ནུས་

ཤུགོས་ཆེེ་སྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། 

ཇ༽ བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀ་ིའིཐུས་ཤརོི།
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འིདིརི་དགོེ་འིདུན་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་བཟོ་ལས་ལགོ་ཤེས་སུ་ཞུགོས་

པོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་མནི་སྟབས་ཀསི་ན་བཟའི་སྐྱ་ཆེས་

བཞིེས་དགོོས་པོ་སོགོས་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། དོན་དམ་འིཇིགོ་རེན་

ནགོ་པོོའི་ིདབང་དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་མཛད་དགོོས། 

དུས་མཚུངས་བདོ་དུ་བཞུགོས་སྐོབས་ཀ་ིདགོ་ེའིདུན་པོ་ཡནི་ཕྱོནི་

དམིགོས་བསལ་དལ་ལ་སྐྱིད་པོའིི་སྣང་བ་དེ་ཡང་དགོགོ་དགོོས། 

ད་ཕན་བོད་དུ་གོང་ཡོད་པོ་དང༌། ད་ཕན་བོད་དུ་གོང་བྱེས་པོ་དེ་

དགོ་ད་ཆེ་རྒྱ་གོརི་ནང་དུ་ཡོང་ཐབས་མེད། ཡུལ་ཁམས་གོཞིན་

དགོ་ལའིང་གོཏན་ནས་ཡངོ་ཐབས་མདེ། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་རིང་དུའིང་

ཡོང་ཐབས་མེད། ང་ཚོོས་དོན་དམ་པོརི་བོད་རྒྱལ་ཁམས་རིང་

ཚུགོས་ཐུབ་པོའིམ། ར་བའི་ིགོཞུང་དང༌། བདོ་རྒྱ་ཆེའེིི་མ་ིམང་གོ་ི

དནོ་དུ་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ེཙམ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་ཞིགིོ་གོཏངོ་

དགོསོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་གོ་ིསྒོརེི་དནོ་གོཙ་ོབརོི་བཟུང་བས་ར་བ་ནས་

མ་ིའིགིགོས། འིགིགོས་ཀ་ིརིདེ་དམ་མ་རིེད། ཁྱདེ་ཚོསོ་དགོངོས་

པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཞིསེ་དང༌། ད་ཕན་བདོ་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་དསེ་ང་

རིང་ཚོ་ོལ་དོན་དམ་གི་གོང་ཆེེན་པོ་ོརིགོ་པོ་མ་རིེད་དམ། ང་ཚོོའིི་

མ་ིཇ་ིཙམ་ཤ་ིབ་དང་། དག་བསོ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཁྲི་ིཕྲགོ་མང་པོ་ོགོསདོ་

ཐུབ་པོའིི་རྐྱེེན་ར་གོང་ལ་ཐུགོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོསྒོེརི་གོཞུང་ཆེོས་
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བཅས་བོད་མི་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀི་ཕྱོི་ནང་སྣོད་བཅུད་གོང་ལའིང་

ལྟ་ཁུངས་བརེན་ཁུངས་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོོ། 

སྐྱ་ོཔོོ། འིགདོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིད་ིབྱུང་བའི་ིརྐྱེེན་ར་གོང་ལ་ཐུགོ་འིདུགོ 

རིང་རིེ་བོད་ལ་ཆེོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད། འིནོ་ཀང་ཆེོས་དང་མཉམ་པོའིི་

སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྐྱོང་ཇི་བཞིིན་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་བ་བྱུང་མེད། 

སྲིིད་ཀི་ཐད་ལ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་༸རྒྱལ་བ་

སྐུ་གོོང་མ་དགོོངས་པོ་གོཞིན་དོན་དུ་གོཤེགོས་རྗེེས་ནས་བོད་རྒྱལ་

ཁབ་གོཞུང་དང༌། བོད་མི་མང་སྤི་དོན་གི་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་

ཞིིགོ་ར་བ་ནས་བྱུང་མི་འིདུགོ བརི་སྐོབས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ནི་གོང་

འིདྲེ་བྱུང་བ་ཁྱེད་ཚོོ་ཚོང་མའིི་དགོོངས་པོརི་མངའི་གོསལ་རིེད། 

ཉ༽ གོཞུང་སྒོརེི་ཆེསོ་གོསུམ་དང་། བསྟན་སྲིདི་ལ་ཕན་

ཐགོོས།

ངས་འིདིརི་གོསལ་པོ་ོཞུས་ན། གོདན་ས་ཚོོའིི་ཁོངས་ནས་ཆེོས་

གོཞིིས་ཡིན་ཞིེས་ས་ཁང་མི་སེརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་བདགོ་ཏུ་བཟུང༌། 

དེས་སློོབ་གོཉེརི་བ་སོགོས་དགོེ་འིདུན་དམངས་ལ་ཕན་པོ་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་ཁུལ་གིས་གོཞུང་དང༌། མི་མང་སུ་ལའིང་ཁེ་དབང་མ་
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སྤད་པོརི་དམ་པོརོི་བཟུང་སྟ་ེའིདསི་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་ལ་ཞིབས་

འིདགེོས་སྒྲུབ་ཀ་ིཡདོ་ཁུལ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡང་ནརོི་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

པོརི་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ ནརོི་འིཁྲུལ་རིདེ་དམ་མ་རིེད། སྔ་ལ་ོབདོ་ས་

ཕགོ་ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡ ཉནི་མ་ོང་རིང་ཚོསོ་རྒྱ་དམརི་ག་ིབཙན་དབང་

འིགོོ་ནས་སྒོེརི་ལངས་རིང་བཙན་བསྐྱརི་ལེན་གི་ལས་འིགུལ་

བྱེས་པོ་རིེད། དེ་དུས་གོདན་ས་རྣམས་ལ་ཆེོས་གོཞིིས་སྟོབས་

འིབྱེོརི་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ལ་

ཕན་ཐོགོས་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་སོང༌། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེེས་ར་བའིི་

བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་

སྐོབས་སྒོེརི་ཆེོས་སུ་ལའིང་རྣམ་ཀུན་གི་ཁེ་དབང་ཆེེན་པོ་ོདེ་དགོ་

འིདུགོ་གོམ། སྒོེརི་ཆེོས་ཚོོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གི་ལྷགོས་པོ་

གོང་ཞིགིོ་བྱུང་སངོ༌ངམ། 

རིང་རིེའིི་བོད་གོཞུང་སྐོབས་དེརི་བོད་ཚོེས་བརྒྱད་དགུ་ནས་ཁྱིམ་

མཚོེས་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོོགོས་སུ་བདེན་རྒྱབ་འིཚོོལ་བརི་བྲོས་

ཡོང་དགོོས་བྱུང༌ཞིིང་། ཁྱེད་ཚོོ་དེའིི་སང་གོནངས་ནས་ལམ་སེང་

བྲོས་ཕེབས་དགོོས་བྱུང་བ་ལས། སྒོེརི་ཆེོས་ཀི་དམིགོས་བསལ་

ཁེ་དབང་བཟུང་ནས་བཞུགོས་ཐབས་མ་བྱུང་བ་རིེད། བསྟན་པོ་
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སྟོབས་དང༌། དབང་གོིས་ཀང་འིཛིན་དགོོས་པོ་ལྟརི། རིིས་མེད་

བསྟན་པོ་མཆེོད་སྦིན་གི་མངའི་བདགོ་བོད་གོཞུང་སྟོབས་དབང་

གོཉིས་མེད་དུ་གྱུརི་དུས་བསྟན་འིཛིན་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་གི་སྡེེ་

ཡང་ཉམས་ཉེས་འིཐོརི་སྐྱོན་དུ་ཕྱོིན་དང་འིགོ་བཞིིན་པོ་ད་ཆེ་རིང་

ཅགོ་གོཞུང་སྒོེརི་ཆེོས་བཅས་ཚོང་མརི་ཉམས་མོང་དངོས་སུ་བྱུང་

ཟིན་པོ་ཡིན། ད་ཕྱོིན་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོོ་ནས་བོད་དུ་

ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ཀ་སྐྱོན་མེད་དརི་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ཤིགོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་ཡང་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་སྲིིད་ལུགོས་

ཁགོ་གོིས་ཆེོས་སྲིིད་དབང་འིཛིན་ཇི་ལྟརི་བྱེ་ཚུལ་རོགོས་པོརི་བྱེས་

ནས། དེ་དགོ་རིང་རིེའིི་དངོས་བྱུང་ཉམས་མོང་དང་བསྡེེབས་ཐོགོ 

ང་ཚོོའིི་ཆེོས་ཀི་སྲིོལ་བཟང་དང་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་

འིབྲེལ་དུ་སྐྱོང་དགོོས། 

ང་ཚོོས་ད་དུང་སྔརི་ལུགོས་ཁོ་ནརི་ཞིེན་པོའིི་བསམ་སྦུགོ་དོགོ་

པོོས་ཆེོས་གོཞིིས་དང༌། སྒོེརི་ཁགོ་ཟེརི་བ་ལ་སོགོས་པོའིི་ཅོལ་

ཆུང་གོི་བྱེ་བ་འིདི་རིིགོས་ལ་མགོོ་བོ་འིཁོརི་ཏེ་བསྡེད་ན་ད་ལྟའིི་

དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་དཀའི་ལ། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་དུ་ལོགོ་

ནས་ཀང་ཁུངས་འིཁྱོལ་མི་ཐུབ་པོ་ཐགོ་བཅད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། 
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ཡང་ཉིན་གོཅིགོ་ཏན་ཏན་བྲོས་འིགོ་དགོོས་བྱེེད་ཀི་རིེད། ད་རིེས་

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་མི་མང་དང་བཅས་པོས་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་སྔོན་ནས་

འིཕགོས་བོད་མཛའི་འིབྲེལ་ཡོད་པོའིི་རིོགོས་རིམ་ལ་བརེན་ནས་

བྲོས་ས་དང༌། སྡེོད་ས་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། རགོ་པོརི་ཕན་གོགོས་

འིདི་ལྟརི་ཡོང་དཀའི་ལ། རྗེེས་སུ་ཡང་བསྐྱརི་བྲོས་དགོོས་བྱུང་

ན་གོང་དུ་བྲོས་སམ། ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ཚོང་མས་རིང་གོི་ཕ་ཡུལ་

དུ་བདེ་བརི་འིཁོད་རྗེེས་ཡང་བསྐྱརི་བྲོས་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་

ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། 

ཏ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་གོཞུང་དང་། སྟབོས་དབང་

གོཉསི་ལྡན།

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་དུ་ཆེོས་སྲིིད་ལུགོས་གོཉིས་ཀི་སྲིོལ་བཟང་དེ་དརི་

རྒྱས་ཡུན་གོནས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ཡིན་ན་

ཡང༌། ད་ཕན་གི་ལུགོས་སྲིོལ་ཆེོས་གོཞིིས་དང༌། སྒོེརི་གོཞིིས། 

སྡེ་ེདཔོནོ་མ་ིདྲེགོ མ་ིསརེི་དཀྱུས་མ་ཟརེི་བ་ལ་སགོོས་པོའི་ིརིགིོས་

ར་བ་ནས་སྒྱུརི་བཅོས་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡང་ར་བ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

སྟོབས་འིབྱེོརི་མངའི་ཐང་རྒྱས་ཐབས་དང༌། བོད་གོཞུང་སྟོབས་

དབང་གོཉིས་ལྡན་དུ་གྱུརི་ཐབས་གོཞིི་རརི་བཟུང་དགོོས། རྒྱལ་
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ཁབ་ལྟ་ེབ་ཕྲ་ཚུགོས་ཚོགོས་ཚུད་ཅགིོ་བྱུང་ན། སྒོརེི་ཆེསོ་མ་ིམང་

དང་བཅས་པོ་ཤུགོས་ཀིས་དྲེོད་འིག་ོབ་ཡིན། དཔོེརི་ན། འིབྲས་

སྤུངས་ལ་ཆེོས་གོཞིསི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་ེཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེདགོ་འིབྲས་

སྤུངས་དགོེ་འིདུན་བདུན་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་རིང་ལ་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐིམ་

དངོས་གོནས་བྱུང་ཡོད་ན་ཁོང་ཚོོའིི་འིཚོ་ོབ་རྒྱུན་གོཏན་དེ་ལས་

བཟང་བ་ཏན་ཏན་ཡངོ་སྲིདི། འིནོ་ཀང་དནོ་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མནི་

ཁྱདེ་ཚོ་ོལས་སྣ་ེརྣམས་ནས་ཤསེ་གོསལ་ལྟརི་ལན་འིདབེས་བྱེདེ་

དགོསོ། 

ཆེོས་གོཞིིས་དང་ཆེོས་གོཞིིས་ཞིེས་འིགོན་ལྕི་མདོགོ་བཤད་པོ་ཙམ་

ལས། དོན་སྙིང་ཤགོ་ཚོང་འིགོའི་ཞིིགོ་གོམ། སྒོེརི་ཁགོ་ལ་བསྒིལ་

ཡོད་པོ་སོགོས་ཀི་སྐྱོན་གོནད་མང་པོོ་ཞིིགོ་ངོས་ཀིས་སྔ་ས་ནས་

མཐོང་བ་དང༌། གོཞིན་ཡང་དགོོས་པོ་མང་པོོའིི་སློད་ཆེེད་མངགོས་

ལེགོས་བཅོས་སྤི་ཚོོགོས་གོསརི་དུ་བཙུགོས་པོ་ཡིན། འིནོ་ཀང་རྒྱ་

དམརི་གི་གོཡོ་ཐབས་བཙན་ཤུགོས་ཆེེ་བའིམ། གོང་ལྟརི་ནུས་པོ་

ཐོན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མ་སོང༌། ཐོགོ་མའིི་རིེ་བ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་

གི་གོནད་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་མ་སོང༌། རིང་རིེ་བོད་ལ་ནི། སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་གོནས་ཐབས་དང༌། མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་འིབྱུང་
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ཐབས་ཀི་ར་བ་བོད་གོཞུང་ཕྲ་ཚུགོས་ཚོགོས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་

འིབད་དགོོས་པོ་ལས། གོཞུང་ཞིབས་རྫོིགོ་པོོ་དང༌། གོན་གོོས་

མཆེོརི་པོོ། གོཞུང་གོི་མཛད་སྒོོ་ག་རྒྱས་པོོ་དང་བྲེལ་ཟིང་ཆེེ་བས་

ཕན་པོ་གོང་ཡང་མེད། 

གོདན་ས་སོ་སོརི་ཆེ་མཚོོན་ན་ཡང༌། བསྟན་པོ་དརི་རྒྱས་ཡོང་

མིན་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་ཀི་ཐོས་བསམ་སློོབ་གོཉེརི་དང༌། ཀུན་

སྤོད་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་ལས། གྲྭ་ཚོང་ཁང་ཚོན་གི་སྒོོ་འིཕྱོོརི་རྫོིགོ་

ལོས་དང༌། གོོས་རྙིིང་མའིི་ཀ་འིཕན་དང༌། གོསེརི་ཟངས་ཀི་རྫོི་

པོརི་ལེགོས་ཞིན་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་མིན། བརི་ལམ་ང་ཚོོའིི་གོཞུང་

འིདི་དངོས་གོནས་གོསེརི་ཟངས་ཀི་རྫོི་པོརི་རིང་བྱེས་འིདུགོ མདོརི་

བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། ད་ཕན་རིང་ཚོོརི་ཉམས་མོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ཡོད། འིདི་དགོ་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཆེོས་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་

གོདུགོས་དཀརི་ཡུགོ་གོཅིགོ་གོི་འིོགོ་ཏུ། བོད་རིིགོས་ཀི་སྐྱེ་བོ་

སྨིོས་ཅི། སེམས་ཅན་ཕལ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང༌། རིང་དབང་བདེ་

སྐྱིད་བཟང་པོོའིི་འིཚོོ་བརི་ཅི་དགོརི་ལོངས་སུ་སྤོད་བཞིིན་ངལ་

གོསོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡིན། 
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ད་ཕན་བོད་དུ་སྲིིད་དོན་གི་ཤེས་ཚོད་མ་ལྡེང་པོའིི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་སྡེོད་རྒྱུན་རིིང་རྒྱ་གོརི་གི་ལེགོས་

ཆེ་ལྡན་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། བཅོས་བསྒྱུརི་གི་ལས་དོན་ལ་སློོབ་

སྦོང་དང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། རྗེེས་སུ་བོད་དུ་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་རྒྱ་

གོརི་གི་སྲིིད་ལུགོས་གོཙང་མ་ལགོ་ལེན་དགོོས་པོ་མེད། ལེགོས་

པོའིི་ཆེ་རྣམས་རིང་གོི་སྔརི་ལུགོས་བཟང་པོོ་དང་བསྡེེབས་ཆེོགོ་པོ་

ཡིན། དེ་ལུགོས་ཚོང་མས་སེམས་བཅངས་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚོོས་མི་རིེ་གོཉིས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་དང༌། མི་རིེ་གོཉིས་ཀི་དཀའི་

སྡུགོ་གོཅིགོ་པུརི་མ་བསམས་པོརི་བསམ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་དང༌། བསམ་

བློ་གུ་ཡངས་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་ད་ཕྱོིན་ཆེད་འིགོད་པོ་མི་

ཡོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་སེམས་སྦུགོ་དོགོ་

པོོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཆེེན་པོོས་རགོ་ཏུ་ངུ་བཞིིན་བསྡེད་པོས་

ཕན་པོ་མེད། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཚོང་མ་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་མཁན་

ཤ་སྟགོ་ཡིན་པོས་དུས་རགོ་ཏུ་བྱེམས་དང་སྙིང་རྗེེ། ལས་འིབྲས་

བཅས་ཚུལ་བཞིིན་ཡིད་ལ་བཟུང་སྟེ། རྐྱེེན་ངན་གོགོས་སུ་འིགྱུརི་

བ་སོགོས་ཀི་བློ་སྦོང་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ལྟོ་འིགངས་ཉི་མ་དྲེོད་ཚོེ་

ཆེོས་པོའིི་གོཟུགོས། །རྐྱེེན་ངན་ཐོགོ་ཏུ་བབས་ཚོེ་ཐ་མལ་པོ། །ཟེརི་
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བ་ལྟ་བུ་མིན་པོ་ཞིིགོ་ཅིས་ཀང་བྱེེད་དགོོས།

དེ་རིིང་འིདིརི་ངོས་ནས་གོནས་ལུགོས་མང་ཙམ་ཞིིགོ་བཤད་པོ་

ཁྱེད་ཚོོས་མིགོ་ཆུ་མང་པོོ་གོཏོང་བ་མཐོང་ནས་ང་ཡང་སེམས་པོ་

སྐྱོ་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོོ་མིགོ་ཆུ་དབང་མེད་ཤོརི་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐབས་སྡུགོ་པོོ་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གིས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་

དེ་སྙིང་ནས་འིབད་བརོན་མི་ལྷོད་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ད་ེརིངི་ངས་འིདརིི་ཞུས་པོ་རྣམས་ཁྱདེ་ཚོསོ་བརྗེདེ་མདེ་ལགོ་ལནེ་དུ་

འིཁལེ་བ་མཛད་རྒྱུརི་ངསོ་རིང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོ

ཆེ་ེཌ་ལ་ཧའི་ོསརེི་ཕབེས་ནས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསུངས་ན་ིགོསུངས་

སོང་ཟེརི་བ་ལྟ་བུརི་མ་སོང་བརི། ཆེོས་བྱེས་ནས་རྒྱུད་དུལ་བ་

དང༌། གོནད་བསམ་སྟ་ེདནོ་དུ་འིཁྱལོ་བ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ངསོ་

ནས་ཀང་དེ་རིིང་གོི་སྣང་ཚུལ་འིདི་ནམ་ཡང་མི་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་ཀི་

ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སྩལ།།    །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡ ཉནི་ཌ་ལ་

ཧའི་ོསའེི་ིབདོ་མ་ིསེརི་སྐྱ་མ་ིམང་སྤ་ིནས་ཞུས་ངརོི། 

སྒལོ་དཀརི་ཡདི་བཞིནི་འིཁོརི་ལའོི་ིཚོ་ེདབང་བཀའི་

དྲེནི་ཆེ་ེཐབོ་རྗེསེ་མ་ིམང་སེརི་སྐྱ་ཡངོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཕྱོའིི་ིཆེབ་དཔོལ་དང་། ནང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི།

༡༽ དངེ་སང་ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ཁུལ་དུ་སློབེས་པོའི་ིབདོ་མ་ིསེརི་

སྐྱ་དྲེགོ་ཞིན་ཕ་ོམ་ོཚོང་མརི་སྐོབས་བབས་མདུན་ལམ་རིེ་གོཏན་

འིཁེལ་བ་དང༌། ལམ་དེའིི་ཐོགོ་བརན་པོོརི་བསྐྱོད་དགོོས་ཤིང་། 

ད་ལྟའི་ིདུས་འིདིརི་ཡང་ང་ེཡངེ་ངའེི་ིདབང་དུ་སངོ་ན་མ་ིའིགིགོས། 

ངསེ་པོརི་དུ་ལྷངི་འིཇགོས་གོཏན་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ནི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཆེོས་ཀི་བསམ་བློ་དང་

ལྡན་ཞིིང་། ང་རིང་ཚོོའིི་ཕ་ཡུལ་བོད་ཀང་ཆེོས་དརི་བའིི་ཡུལ་ལུང་

ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ལྟ་བཟོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོས། འིཛམ་གླིིང་ཡུལ་གྲུ་གོཞིན་གི་བདེ་བརི་ཧ་ལས་དགོོས་དོན་
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མེད། དཔོེརི་ན། ཨ་མི་རིི་ཀ་དང༌། ཨུ་རུ་སུ་ལ་སོགོས་པོརི་ཆེབ་

སྲིིད་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་དརི་རྒྱས་ཆེེ་བ་དང་། ལྷགོ་པོརི་ཨ་མི་

རིི་ཀའིི་མི་མང་ཆེེ་བ་རྣམས་དོན་དམ་རིང་དབང་ལྡན་ལ་ལྟོ་གོོས་

སྡེོད་ཁང་སོགོས་གོང་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་དང༌། མ་འིོངས་

པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་འིབྱུང་ཁུངས་ཀང་གོདེང་འིཁེལ་བ་ཡོད་པོ་

དེ་ལྟ་ནའིང་། འིགོའི་ཤས་འིཚོོ་གོོས་གོང་ཅི་ནས་ལེགོས་པོོ་ཡོད་

བཞིིན་དུ་རིང་ཤི་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ཅིང༌། དེ་ནི་བསམ་བློའིི་བདེ་བ་བཙལ་རྙིེད་མ་ཐུབ་པོས་ལན་པོ་

དང་། འིཇིགོ་རེན་ཁོ་ན་ལས་ཆེོས་ཀི་གོོ་བ་མ་རྙིེད་པོའིི་སྐྱོན་རིེད། 

ཆེོས་པོ་རྣམས་ལ་ནི་ཕྱོི་རིོལ་གི་བདེ་བ་མེད་ཀང༌། ནང་སེམས་

ཉིད་བདེ་བརི་གོནས་ཐུབ་པོའིི་ཁེ་བཟང་ཡོད། ཚོེ་འིདི་ལ་སེམས་

བདེ་ལྷོད་དུ་འིཇོགོ་ཐབས་ཡོད་པོ་མ་ཟད། ཚོེ་ཕྱོི་མརི་ཡང་དོན་

གི་བདེ་བ་ཐོབ་ཐབས་ཡོད། ཚོང་མས་ལེགོས་པོརི་བསམ་ཐུབ་

ན་འིདི་ཕྱོི་གོཉིས་ཀརི་དོན་དགོ་ཆེེན་པོོ་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད། 

རིང་རིེ་བོད་ལ་ནི་སྔ་རིབས་ཆེོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི་སྐུ་དུས་ནས་ཆེོས་

སྲིིད་ལུགོས་གོཉིས་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་གོོམས་སྲིོལ་བཟང་པོོས་

བོད་དུ་ཆེོས་ཇི་ལྟརི་དརི་བ་དང༌། སྲིིད་ཀི་ཕྱོོགོས་ནས་རྒྱ་གོརི་
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དང༌། རྒྱ་ནགོ་ཡུལ་དུའིང་དབང་ཐང་ཁྱབ་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་རླབས་ཆེེ་

ལ་གོཟི་བརྗེིད་དང་ལྡན་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་ཡིན་པོ་མ་ཟད། བོད་

ཡུལ་ས་རྒྱ་ཆེེ་ལ། མཐོ་སརི་གོངས་ཀིས་མཛེས་པོ། རིང་བཞིིན་

མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོིང་བ། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མའིི་སེམས་ཆེགོས་

པོ། སུས་ཀང་བློས་གོཏོང་མ་ཕོད་པོའིི་ལུང་པོ་སྐྱིད་པོོ། ཕུན་སུམ་

ཚོོགོས་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། འིདི་ལ་ཞིེན་ཁོགོ་མི་བྱེེད་མཁན་བོད་མི་སུ་

གོཅིགོ་ཀང་མེད། ང་ཚོོའིི་ཕ་ཡུལ་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་དེ་ད་ལྟ་

ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད་པོ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་བཙན་ཤུགོས་ཀིས་

བདགོ་ཏུ་བཟུང་སྟེ། ང་རིང་ཚོོ་ནང་མི་ལྟེ་བ་མང་ཆེེ་བ་ནི་ཁོ་ཚོོའིི་

བྲན་གོཡོགོ་ཏུ་བཅུགོ་སྟེ་མི་སྤོད་ལས་འིདས་པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་

པོོའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀིས་དུད་འིགོ་ལས་ཀང་དཀའི་སྡུགོ་ཆེེ་བའིི་ངལ་

ལས་ལ་བཀོལ་བ་དང༌། མང་པོོ་ཞིིགོ་ནི་ཁོ་ཚོོའིི་མཚོོན་ཆེ་དང༌། 

བཙན་པོོའིི་ཁྲིིམས་འིོགོ་ཏུ་བསད་དང་གོསོད་བཞིིན་པོ། ང་རིང་

ཚོོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ནི་རིང་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་ཡོད། 

ཁ༽ འིགྱུརི་མདེ་ཀ་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། རིང་བཙན་

བསྐྱརི་ལནེ།

ང་ཚོ་ོའིད་ིལྟའི་ིཚུལ་དུ་སྡེདོ་ཐབས་ར་བ་ནས་མདེ། ད་འི་ོན། ང་ཚོསོ་
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གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟེརི་ན། ངས་སྔནོ་ནས་རིམི་པོརི་བཤད་པོ་

ལྟརི་བདོ་འིདརིི་ཆེསོ་དང་ཆེབ་སྲིདི། དཔོལ་འིབྱེརོི་གོང་གོ་ིཐད་ནས་

རིང་བཙན་ཞིགིོ་ལནེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡནི། ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་

ཡནི། ང་ཚོསོ་ལས་འིགོན་འིད་ིསྒྲུབ་འིསོ་པོ་དང༌། ངསེ་པོརི་དུ་སྒྲུབ་

དགོོས་པོ། སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དེང་སྐོབས་འིཛམ་གླིིང་གོང་

སརི་ལུང་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་ལུང་པོ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོི་མི་རིིགོས་ནས་

བཙན་འིཛུལ་དང༌། ལུང་པོ་དའེི་ིམ་ིརིགིོས་ཀ་ིརིང་དབང་ལ་གོནདོ་

པོའིི་བྱེ་བ་བརམས་པོ་ལ་ང་ོརྒོལ་གིས་མི་རིིགོས་སྒོེརི་ལངས་ཀི་

སེམས་ཤུགོས་དང་ལས་འིགུལ་ཉིན་རིེ་བཞིིན་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་འིཕེལ་

དུ་འིག་ོམུས་དང༌། འིད་ིལ་དྲེང་བདནེ་ལ་དགོའི་བའི་ིའིཛམ་གླིངི་མ་ི

མང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་ཀང་

རིང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་རིང་དབང་རིང་བཙན་ག་ིམཐའི་མའི་ིབདནེ་པོའི་ི

རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་པོརི་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོའི་ིལས་དནོ་རྒྱུན་

མཐུད་ད་ེབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ན་ིགོལ་གོནད་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི། 

ཁྱེད་ཚོོས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་མི་མང་པོོ་རྒྱ་གོརི་

ཁུལ་བྲོས་བྱེོལ་ཡོང་དོན་ཡང་རིང་གོི་སྲིོགོ་མགོོ་ཐོན་ཙམ་གི་ཆེེད་

དུ་མིན། ཚོང་མས་རིང་ཡུལ་བོད་དེ་རིང་དབང་སློརི་གོསོའིི་ཆེེད་དུ་
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སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་དཀའི་ངལ་ལ་མ་འིཛེམ་པོརི་ཡོང་བ་རིེད། 

དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་ལྷ་ས་ནས་ཡིན་ཡང་རུང༌། རིང་གོི་བོད་ལུང་པོ་

གོང་ཞིིགོ་ནས་འིདི་ཕྱོོགོས་གོོམ་པོ་དང་པོོ་སོས་སྐོབས་ཀི་སེམས་

ཤུགོས་དེ་བརན་པོོ། ཞིིགོ་རྒྱུ་མེད་པོ། ཧ་ཅང་གོི་མཁྲིེགོས་པོོ། 

གོཏོརི་ཀང་འིཐོརི་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཅིགོ་ཀང་བྱེེད་དགོོས། གོནད་

དོན་དེ་བོད་རིིགོས་སེརི་སྐྱ་དང་ཕོ་མོ། རྒན་གོཞིོན། མཐོ་དམའི། 

དྲེན་ཞིན་ཚོང་མས་སྙིང་པོོ་སེམས་ཀི་གོཏིང་ནས་རགོ་ཏུ་བརྗེེད་

མེད་དྲེན་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་བསྐྱརི་དུ་ལེན་དགོོས་ཟེརི་བ་འིདི་གོནམ་

གི་ཆེརི་པོ་སྒུགོ་པོ་ལྟརི་བསྡེད་པོས་མི་ཕན། དཀའི་ཐབ་འིབད་

བརོན་རྒྱུན་བསྟུད་ཀིས་སྒྲུབ་དགོོས། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཐབས་སྡུགོ་གོི་

གོནས་སུ་གརི་ཡོད་ཀང༌། བོད་རིང་བཙན་ལོན་ཐབས་དེ་བསྒྲུབ་

བྱེའིི་དམ་བཅའི་སྙིང་པོོརི་བཞིགོ་ནས་ཁ་ས་ཁའིི་ཉིན་བཤད་པོ་

ལྟརི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོོགོས་བྱེེད་པོ་དང༌། སྲིིད་

ཀི་ཐོགོ་ནས་བྱེ་ཐབས་སྣ་ཚོོགོས་བྱེེད་དགོོས། དེ་དགོ་ཚོང་མ་ཇི་

བཞིིན་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་ན་དོན་དམ་བོད་རིང་བཙན་ལ་ཕན་པོ་

ཡིན། མཐའི་ན་ཁྱོད་རིང་ཚོོས་ཁྲུས་གོཙང་མ་བརྒྱབ་པོ་ཙམ་ཡང་
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བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་དང་། བོད་ཀི་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ལ་

ཕན་གི་ཡོད། གོང་ལགོས་ཟེརི་ན་རིང་གོི་ལུས་ཁམས་བདེ་བ་

དང༌། དབང་པོོ་གོསལ་བ། མི་རིིགོས་གོཞིན་ནམ། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་

མིའིི་མཐོང་སྣང་དུ་བོད་པོ་འིདི་ཛོརི་པོོ་བཙོགོ་པོ་མིན་པོརི་གྲུང་པོོ་

དང་། ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོརི་མཐོང་ནས་རིང་ཚོོ་བོད་མིརི་ཆེ་འིཇོགོ་

དང་བརི་མཐོང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་རིེད། བོད་པོ་མི་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་

ངོ་ལགོ་མ་བཀྲུས་པོརི་བསྡེད་ན་ཕ་རིོལ་པོོའིི་མཐོང་སྣང་དུ་བོད་

པོ་འིདི་ཚོོས་རིང་བཙན་ཇི་ལྟརི་ལོན། མཐའི་ན་ཁྲུས་ཀང་རྒྱགོ་

མི་ཤེས་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་སྣང་བྱུང་སྟེ་རིང་ཚོོརི་ཆེ་འིཇོགོ་དང་

བརི་མཐོང་མི་བྱེེད་པོའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་གོང་

ས་ནས་རིང་ཚོོརི་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་མུས་ཡིན་གོཤིས། ཚོང་

མས་རགོ་ཏུ་ཉལ་ལངས་སྒུརི་གོསུམ་གོང་གོི་སྐོབས་སུའིང་བོད་

རིང་དབང་རིང་བཙན། བོད་བསྟན་སྲིིད་སྤི་དོན་ལ་ཕན་གོནོད་ཇི་

བྱེེད་བསམ་བློ་ནན་ཏན་གོཏོང་དགོོས། ངོས་ནས་བལྟས་ན་བོད་

ཕྲུགོ་ཅིགོ་གོི་སྤོད་པོའིི་ཆེ་ཤས་ཙམ་གིས་ཀང་བོད་རིང་བཙན་གི་

དོན་ལ་ཕན་གོནོད་ཆེེན་པོོ་འིདྲེེན་གི་འིདུགོ་པོས། དེ་ལུགོས་ཚོང་

མས་སེམས་བཅངས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས།
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གོ༽ གོཏན་བདེའི་ིའིབྱུང་ར་དང་། འིཛནི་སལེ་ག་ིབྱེ་

གོཞིགོ

༢༽ ཆེོས་ཀི་སྐོོརི་གོཙ་ོཆེེ་བ་ཕྱོགོ་དཔོེ་གོཟིགོས་མཁན་རྣམས་

ནས་ཡང་དགོ་པོ་སྟོན་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པོས་གོསུངས་པོའིི་དམ་པོའིི་

ཆེོས་འིདི་རིང་གོིས་འིཛིན་ཅིང་། གོཞིན་ལའིང་རྒྱ་ཆེེརི་སེལ་ཏེ་

རྒྱལ་བསྟན་རིིན་པོ་ོཆེེ་ཡུན་གོནས་དརི་ཁྱབ་ཡོང་ཐབས་སྒོ་ོཀུན་

ནས་མཛད་དགོོས། ཁ་སང་ཞུས་པོ་ལྟརི། དེ་རིིང་འིདིརི་ཡང་

བསྐྱརི་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་རྒྱུརི། དམ་པོའིི་ཆེོས་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་

གོསུམ་བྱེདེ་པོ་འིདིརི་མ་ིརིིགོས་དང༌། ས་ཁུལ། ཕ་ོམ།ོ སརེི་སྐྱ་

སགོོས་ཀ་ིདབྱེ་ེབ་གོང་ཡང་མདེ། གོང་གོསི་ཀང་ཆེསོ་ལ་གོཞུགོ་

ཆེགོོ་པོ་དང༌། གོསང་སྔགོས་སྐོརོི་སགོོས་དམགིོས་བསལ་འིགོའི་

རིེ་མ་གོཏོགོས་གོང་ལའིང་ཁྱབ་སེལ་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། དེ་ནས་དམ་

པོའི་ིཆེསོ་ལ་གོཞུགོ་མཁན་ན་ིརིང་རི་ེབདོ་རིིགོས་གོཅིགོ་པུ་མནི། 

དམ་ཆེསོ་དརི་སལེ་ག་ིཡུལ་ཡང་རིང་རི་ེབདོ་ཡུལ་གོཅགིོ་པུ་མནི། 

ཡུན་རིངི་དུ་གོནས་ཐབས་བཅས་ཀ་ིར་བའི་ིའིགོན་ཁུརི་ཡང་ང་ཚོ་ོ

བདོ་མ་ིསརེི་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོཐ་ེབས་ནང་པོ་ཡངོས་ལ་ཡདོ། བདོ་མ་ིཀུན་

གསི་གོནས་དུས་འིད་ིལྟ་བུའི་ིཚུལ་ལ་ལགེོས་པོརི་བསམ་སྟ།ེ རིང་
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རིེ་ཕ་ཚོེ་བུ་རིབས་ནས་སྲིོགོ་ལས་གོཅེས་པོརི་འིཛིན་ཅིང་། འིདི་

ཕྱོི་རིང་གོཞིན་ཐམས་ཅད་ལ་གོཏན་དུ་བདེ་ལེགོས་འིབྱུང་བའིི་

གོཞིི་ར་གོཅིགོ་པུ་དམ་ཆེོས་རིིན་པོོ་ཆེེ་རིང་གོིས་ཚུལ་བཞིིན་དུ་

འིཛནི་པོ་ལ་ཤནི་ཏུ་གོཟབ་དགོསོ་པོ་མ་ཟད། དུས་འིདིརི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་

དུ་ཁྱབ་སེལ་ཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐོབས་བཟང་པོོའིང་སྟོང་ཟད་དུ་མི་འིག་ོ

བ་ཞིགིོ་ཅསི་ཀང་མཛད་དགོསོ། འིནོ་ཀང་ང་ཚོསོ་ཆུང་རིམི་ནས་

སྟནོ་པོའི་ིབཀའི་བཞིནི་སྒྲུབ་པོའི་ིཐབས་ལ་བརནེ་ནས་ཕ་རིལོ་པོའོི་ི

ཡདི་ཆེསོ་སུ་ཕྱོོགོས་ཐབས་བྱེདེ་དགོསོ། 

མདོརི་ན་རིང་རིེ་བོད་རིིགོས་བྱེིས་པོ་ཡན་གི་སྤོད་ཚུལ་ཞིི་དུལ་

ཁྲིིམས་ལྡན་དང༌། གོཙོ་ཆེེ་བ་ནང་ཆེོས་ཀི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་བུའིི་

རིིགོས་པོའིི་ཁུངས་དང་ལྡན་པོའིི་ཚུལ་གོསལ་བརི་བསྟན་པོའིི་སྒོོ་

ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་རིིགོས་ཀི་ཡིད་དབང་ཆེོས་ཕྱོོགོས་སུ་འིགུགོས་

ཐབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོའིི་ནང་ཆེོས་ནི་ཧ་ཅང་གོི་ལེགོས་

པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཁྱེད་ཀིས་ནང་ཆེོས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་རིང་བཞིིན་

ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ཀི་བྱེ་བས་ཕན་ནུས་ཅི་ཡང་སྟོན་མི་ཐུབ་ཁརི། 

དེས་ནི་ཕན་ཚུན་གོཉིས་གོནོད་ཡོང་རྒྱུ་ལས་མེད། 

སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་ཀང་ཆེོས་བཞིིན་རིང་གོིས་མཛད་
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པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་གོཞིན་ལ་སྟོན་པོ་ཙམ་ལས། མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་

དམ་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཞུགོས་དགོོས་ཀི་བཙན་པོོ་དབང་ཡོད་མཛད་

མེད། དེ་མཚུངས་དངུལ་དངོས་ཀིས་ཆེོས་ལ་བསྐུལ་མ་ཡང་

མཛད་མེད། སྟོན་པོ་རིང་ཉིད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་མཛད་

སྤོད་ངོ་མཚོརི་ཅན་དགོ་གོིས་ཕྱོི་ནང་སྐྱེ་བོའིི་དགོ་གོི་ཡིད་དབང་

ཀུན་ནས་འིཕྲོགོ་སྟེ་རིང་བཞིིན་གིས་དད་གུས་མོས་པོ་ཆེེན་པོོས་

སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོརི་ངམ་ངམ་ཤུགོས་ཀིས་ཞུགོས་

པོའིི་རྣམ་ཐརི་བཞིིན། རིང་རིེས་ཀང་སྔོན་བྱུང་སྟོན་པོའིི་མཛད་པོ་

བཟང་པོོ་རིང་གོིས་ལགོ་ལེན་ཅི་ཐུབ་བཀལ་ཏེ་ཚོང་མས་སྤོད་པོ་

ཚུལ་མཐུན་དུ་གོནས་དགོོས་པོ་ནི་དེང་སྐོབས་གོལ་གོནད་ཧ་ཅང་

ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

རིང་ཅགོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀུན་སྤོད་རྣམ་པོརི་དགོ་པོའིི་སྒོོ་ནས་

སྟོན་པོའིི་ཆེོས་ཡང་དགོ་ཡིན་པོའིི་རགོས་དང༌། དགོེ་མཚོན་

གོསལ་བརི་སྟོན་དགོོས། དེ་ལྟརི་ཐུབ་ན་ཕ་རིོལ་པོོས་ཐོགོ་མརི་

དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང༌། བརི་དུ་ཐེ་ཚོོམ་གིས་བརགོ་པོ། མཐརི་ཡིད་

ཆེེས་ཀིས་མ་བསྐུལ་དང་བས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེ་དམ་པོའིི་ཆེོས་

ལ་དོན་གོཉེརི་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ངེས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་སྤིརི་མ་གྱུརི་
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སེམས་ཅན་སྤི་དོན་རྒྱ་ཆེེརི་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཡང་སྒོོས་ང་རིང་

ཚོོའིི་ད་ལྟའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་པུ་བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་

བསྐྱརི་གོསོ་དང༌། ཆེོས་སྲིིད་ལུགོས་གོཉིས་བཟང་པོོ་དརི་ཁྱབ་

ཡུན་གོནས་འིབྱུང་བརི་ཁྱད་གོནད་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ང༽ ཆེསོ་ལུགོས་ཀ་ིབག་ོགླིེང་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀ་ིཚོན་

རིགིོ

ང་ཚོོས་རིང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་ཀི་ལྟ་བ་དང་དམ་ཚོིགོ་བརན་པོོརི་

བཟུང་ཐགོོ་ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ལའིང་བར་ིབཀུརི་དང༌། སྦང་

བརནོ་དནོ་གོཉརེི་བྱེདེ་དགོསོ། ངསོ་རིང་སྔ་ལ་ོརྒྱ་གོརི་ཁུལ་གོནས་

མཇལ་དུ་བསྐྱདོ་སྐོབས་ཧནི་དཱུའི་ིལྷ་ཁང་དང༌། ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་ཁང་

སོགོས་མཇལ་ཏེ་གོཟན་འིབེབས་དང་བཅས་གུས་འིདུད་ཞུས་པོ་

དང༌། ཆེོས་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་དང་ཆེོས་ཀི་སྐོོརི་བག་ོགླིེང་ཡང་བྱེས་

པོ་ཡནི། ཁངོ་ཚོའོི་ིཆེསོ་ཡང་དགོ་ཡནི་མནི་གོང་ལྟརི་ཡང༌། འིཛམ་

གླིངི་འིདརིི་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་མདེ་བསྡུརི་སྐོབས་ཆེསོ་གོང་ཞིགིོ་

ལ་དད་པོ་ལྡན་པོ་ད་ེལགེོས་པོ་དང༌། ཆེསོ་ད་ེདགོ་ལ་རིགིོས་པོའི་ི

འིག་ོལུགོས་ཀ་ིལེགོས་ཆེའིང་ཡདོ། 
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ང་ཚོོས་རིང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པོའིི་ཁས་ལེན་

རིིགོས་གོཞིན་ལ་གོདམས་པོརི་ངོ་ཚོ་དང༌། ཞུམ་པོ་བྱེེད་དགོོས་

དོན་གོང་ཡང་མེད། རིང་རིེའིི་ཆེོས་ནི་རིིགོས་པོ་ཡང་དགོ་གོི་

ཁུངས་དང་ལྡན་པོ་ཡིན། འིོན་ཀང་རིིགོས་ལམ་གི་སྒོོ་སྔོན་ཆེད་

གྲྭ་སའིི་ནང་བརྗེོད་རྒྱུན་འིཆེརི་ཅན་ཁོ་ན་བཟུང་ནས་བསྡེད་པོས་

མི་འིགིགོས། རིང་རིེས་ཕྱོི་ནང་སྣོད་བཅུད་གོང་ནས་ཞིིབ་གོསལ་

ཁུངས་གོཏུགོས་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་རུང༌། ཕ་རིོལ་པོོའིི་འིདོད་ཚུལ་ཇི་ཡོད་

ང་ཚོོས་རོགོས་པོརི་བྱེས་ཏེ། དེ་ནས་ཕ་རིོལ་པོོའིི་བརྗེོད་བབས་

ཀི་གོནད་དང་བསྟུན་ཏེ་རིང་ལུགོས་འིདོད་ཚུལ་གོདམས་མཁས་

པོ་བྱུང་ན་གོཞིི་ནས་ཕ་རིོལ་པོོའིི་རྣ་བ་དང༌། ཡིད་ལ་འིཇུགོ་ཆེེ་

བ་ཡོང་རྒྱུ། 

དཔོེརི་ན། སྣོད་ཀི་བཀོད་པོ་ཆེགོས་སྟངས་ལ་རིང་ཚོོའིི་སྔ་རིབས་

ནས་གོཞུང་ལས་གོསུངས་པོའིི་འིདོད་ཚུལ་དང་མི་འིདྲེ་བརི། དེང་

འིཛམ་གླིིང་སྤི་ཡོངས་ཀི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་རིང་ཅགོ་གོནས་

པོའིི་འིཛམ་གླིིང་འིདི་ཉིད་ཀི་བཀོད་པོ་ནི་ས་ཟླུམ་པོོ་ཧིལ་ཧིལ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་འིདོད། ཡིན་ནའིང་འིདི་ལ་ང་ཚོོ་ཡ་མཚོན་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མེད། སྟོན་པོས་ཀང་རིི་རིབ་ལ་སོགོས་པོ་སྣང་ཚུལ་མི་འིདྲེ་
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བ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོསུངས་ཡོད། མངོན་པོ་མཛོད་དང་དུས་འིཁོརི་

གོཉིས་ཀི་གོསུངས་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་མ་ཟད། གོནམ་ས་སྟེང་འིོགོ་

གོོ་ལྡོགོ་ཏུ་གོནས་པོའིི་འིཇིགོ་རེན་དགོ་ཀང་ཡོད་ཅེས་གོསུངས་

ཡོད། མཁའི་ལ་རླུང་བརེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོོ་བརེན། །དེ་ལ་ས་

ཆེེན་འིདི་བརེན་དེ་ལ་འིགོ་བ་བརེན། །ཞིེས་ཀང་གོསུངས་ཡོད་

པོས། ཕྱོགོ་དཔོེ་གོཟིགོས་མཁན་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་དགོོངས་པོ་རྒྱ་

ཆེེ་ཙམ་བཞིེས་ཏེ། རིང་ལུགོས་ཀི་གོཞུང་གོང་ཡང་རུང་བ་ཞིིགོ་ར་

བརི་བཟུང་བའིི་སྒོོ་ནས་སྐོབས་བབས་འིཛམ་གླིིང་སྤི་ཡོངས་ཀི་

མཐོང་ཚུལ་དང་འིགོལ་བ་མེད་པོའིི་ཁས་ལེན་འིགོ་ལུགོས་ཤིགོ་

འིཚོོལ་དགོོས་པོ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ར་བ་གོཞུང་ཞིིགོ་གོི་དགོོངས་པོརི་བརེན་པོའིི་ཐོགོ རིིགོས་

པོ་ཡང་དགོ་གོི་ཁུངས་གོསལ་བརི་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ལས། གོཞུང་ལས་འིདི་གོསུངས་དང༌། མཁས་པོ་གོང་ཞིིགོ་གོི་

དགོོངས་པོ་ཡིན་ཟེརི་བའིི་ལུང་འིདྲེེན་ཙམ་ལ་ཨུ་ཚུགོས་ཀི་ཐོད་པོ་

བསྟན་ན་ཕ་རིོལ་པོོའིི་རྣ་བརི་འིཇུགོ་པོོ་མི་ཡོང༌། རྒྱུན་དུ་རིང་རིེས་

རྗེེ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དགོོངས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞིེས་བཤད་ནས་ཞི་འིབུད་བྱེེད་

པོ་དང་འིབྲེལ་དེ་རིང་ཡིན་ནོ་ཞིེས་ཁས་ལེན་བྱེེད་ནའིང༌། གོཞིན་
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དགོ་གོིས་དེ་ལྟརི་མི་བྱེེད། དེས་ན་རིིགོས་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་རྒྱུ་

ལས་མེད་པོས། རིང་རིེས་དངོས་འིབྲེལ་རིང་ཚུགོས་ཟིན་ཐུབ་པོའིི་

བརྗེོད་སྟངས་མཁས་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དུས་སྐོབས་འིདིརི་བསྟན་པོ་

ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཆེེན་པོོ་འིགྲུབ་པོརི་འིགྱུརི་བས་དེ་ལུགོས་ཁྱེད་

རྣམ་པོས་བློ་དང་རིིགོ་རལ་འིགན་པོའིི་ཐུགོས་སོབས་སྐྱེད་དགོོས། 

ཅ༽ དབྱེནི་སྐོད་སློབོ་སྦོང་དང་། དུས་བསྟུན་ག་ིབསམ་

རྒྱ།

ཕྱོགོ་དཔོེ་གོཟིགོས་མཁན་བློ་གོསརི་རྣམས་ཀིས་ཧིན་དཱིི་དང༌། 

དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཀང་ངེས་པོརི་དུ་སློོབ་སྦོང་བྱེ་དགོོས། ད་

ཕན་བོད་དུ་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་ཟབ་མོ་དེ་རིང་རིིགོས་

ནང་ཁུལ་ནས་དནོ་རགོོས་ཉམས་ལནེ་ཐུབ་པོ་ཙམ་གསི་འིགགིོས་

པོ་ལྟ་བུ་ཡནི་ཀང༌། དངེ་སྐོབས་ད་ེལྟརི་མནི་ལ། སངས་རྒྱས་ཀ་ི

བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནི་བོད་ཙམ་མིན་པོརི་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཁབ་

ཡོངས་ལ་དརི་ཁྱབ་དགོོས་པོ་དང༌། དརི་ཁྱབ་བྱེེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན། དམ་པོའིི་ཆེོས་ཀི་དོན་ཟབ་མོ་ཡང་དགོ་པོ་འིདི་དགོ་བོད་

རིིགོས་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི། མརི་གྱུརི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀསི་ངསེ་པོརི་དུ་རོགོས་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། དསེ་ན་དཔོ་ེཆེ་བ་
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ཚོསོ་བདོ་ཀ་ིའིག་ོལུགོས་དང༌། བདོ་དུ་བསམ་བླའོི་ིའིཁྱརེི་ཕྱོགོོས་

དེ་ཁོ་ནའིི་དབང་དུ་མ་སོང་བརི་དུས་བསྟུན་བསམ་རྒྱ་ཆེེ་བསྐྱེད་

ཀསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁགོ་ཏུ་སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསྟན་པོའི་ིཕྲ་ཚུགོས་

ཐབས་ལ་འིབད་དགོསོ། འིད་ིཡང་བདོ་རིང་དབང་རིང་བཙན་སློརི་

གོས་ོདང༌། ལུགོས་གོཉསི་ཟུང་འིབྲལེ་ག་ིསྲིལོ་བཟང་མ་ིཉམས་གོངོ་

འིཕལེ་འིབྱུང་ཐབས་ཀ་ིདནོ་གོནད་གོལ་ཆེ་ེཞིིགོ་ཡནི། 

རིང་ཅགོ་བོད་མི་རིིགོས་གོོང་རིིམ་ནས་དགོའི་ཞིིང་བརི་བཀུརི་

གོཅེས་འིཛིན་བྱེེད་པོའིི་ཆེོས་སྲིིད་ལུགོས་གོཉིས་བཟང་པོོ་ཉམས་

མེད་དརི་ཁྱབ་ཡུན་གོནས་འིབྱུང་ཕྱོིརི་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང༌། 

ཐབས་མཁས་ཀི་སྒོོ་ནས་མ་འིོངས་པོའིི་གབས་གོཤོམ་ལེགོས་

པོརི་བྱེེད་དགོོས། ད་ནས་ང་ཚོོས་བོད་དུ་གྲྭ་ཚོང་ཡས་མས་ཀི་

ཡིགོ་ཆེ་མཐུན་མིན་ཙམ་ལའིང་ཨུ་ཚུགོས་བྱེེད་པོའིི་བསམ་བློ་དོགོ་

པོོ་དེ་བཞིགོ་སྟེ་ནང་ཁུལ་སྨིོས་ཅི། ཕྱོི་རྒྱལ་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་

དགོ་ལའིང་ཆེོས་ཀི་འིབྲེལ་བ་རྒྱ་ཆེེརི་བྱེ་དགོོས། སྐོབས་རིེ་ར་

བའིི་ཁས་ལེན་མི་མཐུན་པོ་ཡོང་རྒྱུརི་དེ་དུས་ཁྱོད་དང༌། ང་ཞིེས་

བརྗེོད་པོས་གོཏན་ནས་མི་འིགིགོས། ཁས་ལེན་མི་མཐུན་པོའིི་

ཚུལ་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་གོགོས་པོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཇེ་བཟང་
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གོི་ཐོགོ་ནས། ད་ཕན་བོད་དུ་རིིགོས་པོའིི་འིགོ་སྟངས་ཇི་ཡོད་ཐོགོ 

ད་དུང་རིིགོ་རལ་གིས་ཁ་བསྒྱུརི་ཏེ་འིགོ་ལུགོས་གོསརི་པོ་སྣོན་

འིོས་རོད་བསྡུརི་བདརི་ཤ་གོཅོད་དགོོས། 

ཆེ༽ སམེས་ཀ་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང་། ཚོན་རིིགོ་གོ་ིདབང་ར།

ཁྱདེ་རྣམ་པོས་ཡདི་ཀ་ིརྣམ་པོརི་ཤསེ་པོ་དང༌། དབང་པོའོི་ིཤསེ་པོ། 

སམེས་བྱུང་རྒྱུ་འིབྲས་ཀ་ིའིག་ོལུགོས། དབང་ཤསེ། ཡདི་ཤསེ་ཀ་ི

བྱེ་བ་བྱེདེ་ཚུལ་ལམ། ཡུལ་ལ་འིཇུགོ་ཚུལ་སོགོས་ལ་སྦངོ་བདརི་

རོད་བསྡུརི་ཞིིབ་ནན་ཞིིགོ་མཛད་དགོོས་པོརི་བསམ། དཔོེརི་ན། 

གོཞི་ིམ་ེཏགོོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཐགོོ་མརི་མགིོ་གོ་ིདབང་ཤསེ་ཀསི་ཇ་ིལྟརི་

འིཇལ་ལུགོས། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤསེ་གོསུམ་ག་ིའིབྲལེ་བའི་ིསྐོརོི། 

སྐོད་ཅིགོ་གོཉིས་པོ་ན་ཡིད་ཀི་ཤེས་པོས་འིཇལ་ལུགོས་ཇི་འིདྲེ་

ཡིན་པོ། དེ་དགོ་སོ་སོརི་མཚུངས་ལྡན་གི་ཚོོརི་བ་སྐྱེས་སྟངས། 

ཡདི་གོཟུགོས་ལ་འིཇུགོ་བཞིནི་པོའི་ིསྐོབས་རྣམ་ཤསེ་ཀསི་སྒ་ཞིགིོ་

ཐོས་ཀང་སྣང་ལ་མ་ངེས་པོརི་འིག་ོབས་དེ་སྐོབས་དབང་ཤེས་དེ་

གོཉསི་དང༌། ཡདི་ཤསེ་ཀ་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་སགོོས་འིད་ི

འིདྲེའིི་རིིགོས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀི་ཉམས་མོང་དང་བསྡེེབས་ཏེ་གུང་
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འིགིགོས་པོ་ོཞིིགོ་བཤད་ནའིང་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད། དེང་ཕྱོི་

རྒྱལ་ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་གོཟུགོས་ཀི་གོནས་ལུགོས་ཕྲ་བ་རོགོས་

ཀང་ཤསེ་པོའི་ིགོནས་ལུགོས་ཇ་ིབཞིནི་རགོོས་པོ་དཀའི་བས། འིད་ི

ན་ིཆེསོ་ཀ་ིརིགིོས་པོས་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ཡནི། འིནོ་ཀང་རིང་རི་ེཆེསོ་

པོ་ཚོོས་མངོན་པོ་སོགོས་ནས་འིདི་ལྟརི་གོསུངས་སོ་ཞིེས་ལུང་

བགངས་པོ་ཙམ་གིས་མི་འིགིགོས་པོརི་རིིགོས་པོས་བསྒྲུབས་ཏེ་

མཐུན་སྣང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་གོཏུགོས་ནས་ཁུངས་སྐྱལེ་དགོསོ། 

རྒྱ་གོརི་བ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་གོི་རིོགོས་རིམ་ལ་བརེན་ནས་དེང་

འིདིརི་དཔོེ་ཆེ་བ་ཚོོས་ཆེོས་འིཆེད་རོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་སྐོབས་ཡོད་

ཐོགོ་ཏུ་ཁྱེད་རྣམ་པོས་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང༌། བློ་རྒྱ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

གོིས་རིིགོ་པོའིི་རལ་བཏོན་ཏེ་དུས་བསྟུན་གི་ཆེོས་ཡང་དགོ་པོརི་

འིཆེད་པོ་དང༌། རོད་པོ་ལ་འིབད་བརོན་གོནང་ན་དུས་རིབས་ཉི་

ཤུ་པོའིི་སྐོབས་ཀི་དཔོེ་ཆེ་བའིི་མཚོན་དོན་མཚུངས་ལ། ནང་པོའིི་

ཆེོས་ནི་རིིགོས་པོ་ཁུངས་དགོ་དང་ལྡན་པོ་ངོ་འིཕྲོད་དེ། ཕ་རིོལ་

པོོས་རིང་ཅགོ་བོད་རིིགོས་སྤི་དང༌། བྱེེ་བྲགོ་ཆེོས་ལུགོས་སློོབ་

གོཉེརི་བ་རྣམས་ལ་བརི་མཐོང་ཇེ་ཆེེརི་འིགོ་རྒྱུརི་བོད་ཀི་སྤི་དོན་

ལའིང་ཕན་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེེ་བ་ཡོད། 
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གོཞིན་དགོ་གོི་བརྗེོད་ཚུལ་ལ། རིང་རིེས་སྔོ་སེརི་དཀརི་དམརི་

སོགོས་ཁ་དོགོ་འིདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་སྐོབས། དེ་རིེ་

རིེ་མཐོང་བའིི་ནུས་པོ་ར་ཡི་བྱེེད་པོ་ལས་བྱུང་ཟེརི། མི་སྟོང་ཕྲགོ་

གོི་ནང་ནས་གོལ་ཏེ་ལྗིང་ཁུ་མཐོང་བའིི་མིགོ་ར་མ་ཚོང་བ་དེས་

ཁ་དོགོ་ལྗིང་ཁུ་ནམ་མཐོང་སྐོབས་སེརི་པོོ་མཐོང་བ་སོགོས་ཀི་

གོནས་ཚུལ་ཡོད་ཟེརི། དབང་ཤེས་དབང་པོོ་དྭངས་མ་ལ་བརེན། 

དབང་པོོ་དྭངས་མ་དེ་དབང་རེན་ཁོགོ་པོ་ལ་བརེན་ཏེ་ཡོད་པོས་ར་

གོང་ཞིིགོ་མ་ཚོང་བ་ན་འིགྱུརི་བ་ཡོང་སྲིིད། དེ་རིིགོས་ལ་ང་ཚོོས་

བསམ་ཞིིབ་རོད་བསྡུརི་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ཇ༽ འིཆེད་རདོ་བྱེདེ་ལུགོས་དང་། གོཏན་འིབེབས་ཀ་ི

ཡགིོ་ཟནི།

ལུས་སམེས་གོཉསི་ལས་ལུས་མཐངོ་སྣང་དུ་ཡདོ་པོས་རགོོས་སློ་

ཞིངི༌། སམེས་ཀ་ིགོནས་ལུགོས་ཆེསོ་ལས་རགོོས་པོ་འིད་ིཐད་ལ་རིང་

རིསེ་གོཞུང་ལས་གོསུངས་ཚུལ་སྤརིི་བཏང་ཙམ་དུ་བཞིགོ་པོས་མ་ི

འིགགིོས། དནོ་དུ་ཇ་ིལྟརི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། གོཞུང་དང༌། གོཞིན་དགོ་

གོ་ིམཐུན་སྣང་དངསོ་པོའོི་ིདབརི་འིགོལ་བ་མཆེསི་མནི། འིགོལ་ཟླ་ཇ་ི

ལྟརི་སལེ་ཐབས་སགོོས་ལགེོས་པོརི་བསམ་ཞིངི་སྟནོ་མཁས་པོ་
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ཞིགིོ་དགོསོ། སྐོབས་འིད་ིདགོ་ལ་སྔགོས་ཀ་ིསྐོརོི་ནས་རླུང་སམེས་ཀ་ི

འིག་ོལུགོས་ཕྲན་བུ་བསྣན་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཕན་ཐགོོས་དགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡདོ། ཡང་རིགིོ་པོ་རྒྱུན་ཆེད་མདེ་པོའི་ིགོནད་ཀསི་སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡདོ་

པོརི་འིགྲུབ་ལུགོས་ད་ེགོལ་ཆེ་ེབས་སྣ་ཚོགོོས་པོའི་ིརིགིོས་པོའི་ིལམ་

ནས་ཇ་ིལྟརི་སྒྲུབ་པོ་ལགེོས་པོ་དང༌། མཐུན་སྣང་བའི་ིདངསོ་པོརོི་

ཇི་ལྟརི་གོཏུགོས་ན་ལེགོས་པོ་རོད་པོས་བདརི་ཤ་བཅད་དེ་གུང་

འིགིགོས་པོ་ོའིཆེད་ཐུབ་པོ་བཅས་ནི་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབརི་མཐངོ༌། 

རིང་རིེའིི་ཆེོས་ཀི་མཐརི་ཐུགོ་པོའིི་ལྟ་བའིི་སྐོོརི་ཟབ་ཅིང་གོསལ་

ལ་ཡང་དགོ་པོ་ཡོད་པོས། དེང་འིཛམ་གླིིང་ཚོན་རིིགོ་པོས་ཀང་

རེན་འིབྱུང་ཁས་ལེན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་རེན་

འིབྱུང་གོི་རྣམ་གོཞིགོ་ཅི་མང་བརྗེོད་དགོོས། འིདི་ལྟརི་རིིགོས་

མཐུན་དུ་གྱུརི་པོས་རིང་རིེརི་རིོགོས་སྣོན་ཡང་བྱུང་བ་ཡིན། འིོན་

ཀང་བརྗེོད་ལུགོས་ཐད་སྟོང་གོཞིི་གོང་ཟགོ་གོི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་

རྙིོགོ་དྲེ་ཆེེ་བས། ཕྱོི་ཆེོས་བུམ་པོ་ལྟ་བུ་གོཞིིརི་བཟུང་ན་ཀུན་གི་

རོགོས་སློ་བའིམ། ཤེས་བདེ་བ་ཡིན། ཐོགོ་མ་ཕྱོགོ་དཔོེ་བཟང་

བའིམ། རིིགོ་རལ་ཆེེ་བ་དགོ་གོིས་གོཏན་འིབེབས་ཀི་གོཞིི་མ་

ཞིིགོ་བཙལ་ཏེ་ཟིན་ཐོརི་བཀོད། དེ་དགོ་དགོེ་བཤེས་དྲེགོ་གས་
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རྣམས་ནས་ཞིིབ་བརགོ་རོད་བསྡུརི་གིས་ཡིགོ་ཟིན་ཐོགོ་གོཏན་

འིབེབས་གོནང་དགོོས། 

དེང་སང་ང་ཚོོས་གོནད་ཡོད་ཀི་ནང་པོའིི་ཆེོས་འིགོའི་ཞིིགོ་ཧིན་དཱིི་

དང༌། དབྱེིན་ཇིའིི་ཡི་གོེརི་བསྒྱུརི་དང་སྒྱུརི་བཞིིན་པོ་ཡིན། ཁྱེད་

ཚོོས་གོཞུང་དང་མི་འིགོལ་བརི་རིིགོས་པོས་སྒྲུབ་པོའིི་འིདོད་ཚུལ་

གོསརི་པོ་ཕྱོོགོས་སྒིགོ་ཐུབ་མཚོམས་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་ཡི་གོེརི་བསྒྱུརི་

ཆེོགོ འིདི་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཐོན་མཁན་ཚོོརི་ཕན་ཐོགོས་

ལྷགོ་པོརི་ཆེེ་བས། ཁྱེད་རྣམ་པོས་ཕྱོི་བཤོལ་དུ་མ་སོང་བའིི་ཐོགོ་

ནས་ཉིན་གོཅིགོ་དགོོས་པོའིི་དུས་དེརི་བཏོན་ཆེོགོ་གོི་ག་སྒིགོ་

ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཕྱོགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། གོང་ལགོས་ཤེ་ན། མཚོན་ཉིད་པོས་བློ་རལ་གི་རོད་བསྡུརི་

གོཏན་འིབེབས་མཛད་པོའིི་ཡིགོ་ཆེ་གོང་ཡིན་ཁུངས་བཙན་གོནད་

དུ་འིཁེལ་བ་ཡིན། དཔོེརི་ན། གོད་བདརི་ཞིིབ་ནན་བགིས་པོའིི་

འིབྲས་དཀརི་ཞིིང་གོཙང་ལ། ཤུན་པོ་དང༌། རྡོོ་ཕྱོེ་མེད་པོ། དྲེི་

ངན་དང་བྲལ་བས་བྲོ་བ་ཆེེ་ཞིིང༌། ལྟོ་བརི་འིཇུ་བདེ་བ། ལུས་

ཀི་སྟོབས་རྒྱས་པོརི་སྨིན་པོ་ཇི་བཞིིན་དགོེ་མཚོན་ཁྱད་པོརི་ཅན་

ཡོད། མཚོན་ཉིད་ཀིས་གོཞུང་ལ་བདརི་ཤ་མ་བཅད་པོའིི་གོཞུང་
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གོི་གོོ་བ་བཟང་མདོགོ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ཆེེ་མདོགོ་གོི་ཉམས་དང་

ལྡན་ན་ཡང་ཟ་ཟིརི་འི་འོིལ་ཙམ་ལས། གོཙང་མརི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་

ཤིན་ཏུ་དཀའི་བ་ཡིན། 

དགོེ་བཤེས་དཔོེ་ཁྲིིད་གོནང་མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་རིང་གོི་གོཞུང་

ལུགོས་གོཞིི་རརི་བཟུང་སྟེ། རིིགོ་པོ་གོསརི་པོའིི་འིགོ་ལུགོས་ཀི་སྒོོ་

ནས་བློ་གོསརི་བ་རྣམས་ཀི་རིིགོ་པོའིི་རལ་འིགན་དུ་འིཇུགོ་འིསོ་པོ་

ལས། བློ་གུ་དོགོ་ཨ་འིཐས་བྱེས་པོས་མི་ཕན། གོཞིོན་པོས་རིིགོས་

པོའིི་ལམ་ནས་བརགོ་ཅིང་རོད་པོས་སྒྲུབ་དགོོས། བགེས་པོས་དེ་

ལ་ཞིིབ་བརགོ་ནན་མཐརི་མཛད་དེ་གོནད་དཀོལ། མཐརི་བགེས་

གོཞིོན་ཚོང་མས་རིིགོས་པོ་ཚོད་མས་དཔྱད་དེ་གོཏན་ལ་འིབེབས་

དགོོས། གོདན་སའིི་མཁན་པོོ་ལས་ཟུརི་རྣམ་པོའིང་འིདི་དགོ་ལྷན་

དུ་རོད་གྲྭརི་ཞུགོས་ཏེ་རིིགོས་པོའིི་ཉིང་ཁུ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཚོང་མས་

ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེ་བཞིེས་གོནང་དགོོས། 

ཉ༽ རྒྱུད་པོ་གྲྭ་ཚོང་དང་། མད་ོསྔགོས་ཀ་ིརལ་འིགན།

ཡང༌། རྒྱུད་པོ་ཚོསོ་ཀང་རྒྱུན་ཚོོགོས་གོལ་ཆེརེི་རསི་ཏ་ེརདོ་གྲྭརི་

ཞུགོས་དགོསོ། སྤརིི་གྲྭ་སའི་ིཆེསོ་གྲྭའི་ིནང་མད་ོརྐྱེང་པོ་རདོ་སྦངས་
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བྱེདེ་པོ་ཡནི་ནའིང༌། སྐོབས་འིད་ིལྟ་བུརི་སྔགོས་རྒྱུད་སྡེ་ེགོངོ་འིགོོ་

ནས་ཀང་ལུང་རིགིོས་ཀ་ིརལ་འིགན་དགོསོ། དགོསོ་པོ་ཆེ་ེབས་མ་ི

རུང་བ་མནི་པོརི་སམེས། རདོ་གྲྭ་གོངོ་ནས་གོངོ་འིཕལེ་གསི་ཐུན་

མངོ་མནི་པོའི་ིཡང་དགོ་པོའི་ིརིགིོས་པོ་གོཏན་ལ་འིབབེས་པོའི་ིདུས་

བབས་ཀ་ིལས་འིགོན་འིད་ིགོལ་གོནད་ཆེནེ་པོརོི་བརསི་ཏ།ེ བརནོ་

ཤུགོས་རྒྱུན་བསྟུད་སྙུགོས་བསྲིངིས་ཀསི་སྒྲུབ་དགོསོ། རྒྱུད་པོའི་ི

མཁན་པོ་ོམཁན་ཚོབ་གོཉསི་ནས་ཀང་འིགོན་ཁུརི་བཞིསེ་ཏ་ེཐམས་

ཅད་གོ་ོབསྡུརི་མཉམ་རུབ་གོནང་དགོསོ། 

དེ་ཡང་ཉིན་ལྟརི་མིན་རུང་འིགིགོས། བདུན་ཕྲགོ་རིེའིི་ནང་ལྷན་

གོས་གོོ་བསྡུརི་ཐེངས་རིེ་ཙམ་གོནང་དགོོས། དཔོལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགོས་པོས་ལྟ་བའིི་སྐོོརི་རིང་བཞིིན་གིས་སྟོང་པོ་དང༌། འིཇིགོ་རེན་

ཐ་སྙད་འིགོལ་བ་མེད་པོ་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་སྟོན་པོ་ལྟརི། གོཞུང་དང༌། 

འིགོལ་མེད་མཐུན་སྣང་ལ་འིཇུགོ་པོའིི་རིིགོས་པོའིི་འིགོ་ལུགོས་

ཟབ་ཅིང་གོསལ་བ་ཞིིགོ་གོཏན་འིབེབས་གོནང་རྒྱུརི་ཁྱེད་རིང་

རྣམས་ཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུརི་ཟབ་བཞིེས་ཅིས་ཀང་གོནང་རིོགོས། 

ངོས་རིང་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཕྱོིརི་བསྐྱོད་ཀིས་ཁྱེད་རྣམ་པོའིི་འིཆེད་

རོད་རོམ་གོསུམ་གི་འིབྲས་བཟང་མྱུརི་དུ་སྨིིན་པོའིི་སྨིོན་མདུན་
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རིེ་སྒུགོ་ཞུ་རྒྱུརི་དེ་ལུགོས་ཀུན་གི་དགོོངས་པོ་འིཇགོས་དགོོས། 

ཏ༽ བླ་གྲྭའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིབསྒྲུབ་བྱེ།

རྗེེས་སུ་ཁྱེད་ཚོོས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཐོན་པོ་དེ་དགོ་བོད་ཡིགོ་ཐོགོ་

གོཏན་འིབེབས་དགོོས་པོ་ལྟ་ཅི་སྨིོས། ཧིན་དཱིི་དང༌། དབྱེིན་ཇིའིི་

ཡི་གོེ་སོགོས་སུའིང་བསྒྱུརི་སེལ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་ཐུབ་ན་

གོཞི་ིནས་ཌ་ལ་ཧའི་ོསརེི་བདོ་ཀ་ིབླ་མ་དགོ་ེའིདུན་བཞུགོས་ཡདོ་པོ་

དང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིཁྱད་ཆེསོ་དང༌། བླ་ོསྟབོས་

རིིགོ་རལ། གོཟི་བརྗེིད་དང་ལྡན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་

བརི་མངོན་ཏེ། རྒྱ་དམརི་ནས་བླ་མ་གྲྭ་པོ་ཞིེས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་

པོའིི་ཟ་འིདྲེེ་ཟེརི་བའིི་དཀོགོ་གོཏམ་ཤུགོས་ཀིས་འིགོོགོ་པོ་དང༌། 

གོཞིན་དགོ་ལའིང་འིདི་ལྟའིི་ལོགོ་རོགོས་ཡོད་རིིགོས་རིང་བཞིིན་

དགོ་སེལ་དུ་གྱུརི་ནས། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ནང་ཀུན་ནས་མཐོང་དང་

ཆེ་འིཇོགོ བརི་བཀུརི་ཡོང་རྒྱུརི་ངོས་རིང་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། འིདི་

ལྟརི་བྱུང་ན་བོད་རིིགོས་ཡོངས་ལ་ཕན་པོ་དང༌། རྒྱལ་བསྟན་སྤི་

དང་བྱེེ་བྲགོ་བོད་ཀི་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ལ་ཕན་པོ་ཡིན། སྙིང་པོ་ོ

བདོ་ཆེསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་རིང་དབང་རིང་བཙན་བསྐྱརི་གོསརོི་དནོ་
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ག་ིཕན་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲུབ་པོ་ཡནི། 

ཡང་ངོས་ནས་གོལ་ཆེེ་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་རྒྱུརི། རིང་ཅགོ་ཚོོའིི་

ནང་གོི་རོགོས་པོ་ཇི་ཡིན་སུས་ཀང་ཤེས་པོརི་དཀའི། སྤིའིི་སྤོད་

པོ་བཟང་ངན་ནི་ཀུན་གི་མཐོང་སྣང་མངོན་གོསལ་དུ་ཡོད་པོརི་

བརེན་བོད་མི་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་

ཕྱོིའིི་ཀུན་སྤོད་རྣམ་པོརི་དགོ་པོ་ཞིིགོ་མཛད་རྒྱུརི་ཐུགོས་སྣང་ཆེེ་

སྐྱེད་རྒྱུན་སྲིིང་གོནང་དགོོས། 

གོོང་དུ་ཞུས་པོ་ལྟརི། དཔོེ་ཆེ་བ་གོཞིོན་རིིགོས་རིིགོ་རལ་ཆེེ་བ་

ཚོོས་ཧིན་དཱིི་དང༌། དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཀང་ཞིོརི་སློོབ་བྱེེད་

དགོོས། དེའིི་སྟེང་རིིམ་པོས་སམ་སྐྲ�་ཏའིི་སྐོད་ཡིགོ་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་གོལ། དཔོེ་ཆེ་བ་ཚོོས་གོཞིན་གི་སྐོད་ཡིགོ་སྦངས་ཏེ་རྗེེས་

སུ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀི་གོནད་དོན་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་ཡི་གོེརི་བསྒྱུརི་ཐུབ་

པོ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་གི་རིིགོ་པོའིི་གོནད་རྣམས་བོད་ཡིགོ་

ཏུ་བསྒྱུརི་ཐུབ་པོ་བཅས་དོན་གོཉེརི་གིས་མིགོ་རྒྱངས་རིིང་པོོརི་

བལྟ་བ་དང༌། བློ་རྒྱ་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་རིང་

གོི་ཆེོས་དོན་ཇི་བཞིིན་རོགོས་ན་འིགིགོས་པོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་སྐོད་

ཡིགོ་སློོབ་པོའིི་དགོོས་པོ་ཆེེརི་མེད་བསམ་སྲིིད། དེ་ནི་བསམ་བློ་
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གུ་དོགོ་པོའིི་སྐྱོན་ཡིན། 

སྟོན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པོས་གོསུངས་པོའིི་དམ་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་

ཚོང་བ་ཡང་དགོ་པོ་ནི་ང་ཚོོརི་ཡོད་པོས་བོད་གོངས་ཅན་པོའིི་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐརི་པོ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པོའིི་གོོ་འིཕང་ཐོབ་

ཐབས་ཙམ་ལ་མགོོ་བོ་འིཁོརི་བས་མི་འིགིགོས། འིདི་ཙམ་གིས་

བསྟན་པོ་རྒྱས་ཤིང་ཡུན་རིིང་དུ་གོནས་པོརི་དཀའི་བ་ད་ཆེ་རིང་

ཅགོ་བོད་མི་རྣམས་ཀི་མོང་ཐོགོ་ཏུ་བྱུང་བ་འིདི་ལྟརི་ཡིན། ད་ཆེ་

བོད་མི་སེརི་སྐྱ་སུ་འིདྲེ་ཡིན་རུང༌། ཆེོས་སྲིིད་གོང་གོི་ཐད་ལ་རིང་

མགོོ་གོང་ཐོན་དང༌། རིང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་པུ་བསམ་པོའིི་བློ་སྦུགོ་

དོགོ་པོོ་དེ་རིིགོས་ར་བ་ནས་སོང་དགོོས་ཤིང༌། ཚོང་མས་ངེས་

པོརི་དུ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང༌། སྤི་དོན་སེམས་ཤུགོས་ཀི་ནུས་པོ་ཆེེ་

བསྐྱེད་ཀི་ངང་ནས་ཁ་ནས་སྤི་དོན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་དེ་བཞིིན་དོན་ལ་

སྤི་དོན་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཅིས་ཀང་དགོོངས་པོརི་འིཇགོས་དགོོས། 

ཐ༽ ཟླསོ་གོརི་ག་ིརིིགོ་གོཞུང་དང་། དྲེལི་བསྒགོས་ཀ་ི

ཐབས་ལམ།

༣༽ ཁ་སང་ངསོ་འིདརིི་འིབྱེརོི་བའི་ིཉནི་མ་ོདརེི་ཁམས་དང༌། ཨ་
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མདོའི་ིབྲོ་གོཞིས་དང༌། ལྷ་མོའི་ིགོཟིགོས་འིབུལ་བྱུང་བ་འིདི་ལ་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། འིདི་ལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་སྔོན་བོད་དུ་ཡིན་ན་བྲ་ོདང་ལྷ་མ་ོའིཁྲིབ་པོ་དེ་སྣང་བ་སྐྱིད་སྐྱིད་

ལ་བརིས་ཀང༌། འིཛམ་གླིིང་ནང་ཟློས་གོརི་ཞིེས་ལུང་པོ་ས་ོསོའི་ི

བྲོ་དང༌། གླུ་གོརི་འིཁྲིབ་པོའིི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་

ས་ོསོའི་ིམ་ིརིིགོས་ཀ་ིསམེས་ཤུགོས་དང༌། ཤསེ་རིིགོ བླ་ོསྟབོས། 

སྤོད་ཚུལ། གོོམས་གོཤིས་སོགོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཁྱད་

ཆེསོ་གོསལ་བརི་སྟནོ་ག་ིཡདོ། འིདརིི་ཁྱདེ་ཚོསོ་བྲ་ོདང༌། ལྷ་མའོི་ི

སྒིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་པོ་འིདི་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ངོས་ཀི་སེམས་

སུའིང་ཟློས་གོརི་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་པོརི་

བསམ་ག་ིཡདོ། 

ད་རིེས་ཁྱེད་ཚོོས་བྲོ་དང་ལྷ་མོ་འིཁྲིབ་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ད་

དུང་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། ཕྱོིའིི་རྣམ་

འིགྱུརི་མཛེས་པོའིམ། གོང་འིཁྲིབ་པོ་དེ་དེ་བཞིིན་རྣམ་པོ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིིན་དགོོས། ཕྱོི་རྒྱལ་ཟློས་གོརི་བ་ཚོོས་ཀང་ད་ཕན་རིང་ཚོོ་

བོད་པོའིི་ལྷ་མོ་ཇི་བཞིིན་གོང་བྱུང་གོད་མོ་དགོོད་པོ་དང༌། བཞིད་

བགོད་རིིགོས་བྱེེད་ཀི་མི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་ཆེས་གོོས་ཀང་འི་འུབ་
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འིདུས་ལ་མ་འིདུས་དེ་འིདྲེ་མིན་པོརི། གོང་གོན་པོ་དེ་བཞིིན་འིཇུགོ་

པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། ཟློས་གོརི་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

སྟབས་ང་ཚོོས་ཡརི་རྒྱས་ངེས་པོརི་དུ་གོཏོང་དགོོས། དཔོེརི་ན། 

ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་སྤོད་ཚུལ་

གོོམས་གོཤིས་སོགོས་ཁྱད་ཆེོས་ཇི་ཡོད་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་དྲེིལ་

བསྒགོས་བྱེེད་སྟངས་ཡིགོ་ཐོགོ་རྐྱེང་པོ་མ་ཡིན་པོརི་བོད་ཀི་ཟློས་

གོརི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀིས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་བོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་རོགོས་ཐུབ་པོའིི་དྲེིལ་བསྒགོས་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་ཐུབ་ངེས་ཡིན།

ངོས་ནས་འིདིརི་བརྗེོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། ད་ཕན་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་རིི་མོ་ཁགོ་

ལ་བོད་པོ་ཞིེས་ཚོང་མ་ལུང་ཁུགོ་འིབྲོགོ་པོ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུས་

བོད་མི་སྟོད་ཧེང་གོཅེརི་བུ་བ། གོཡགོ ལུགོ་འིདེད་བཞིིན་འིགོ་

བ་དེ་འིདྲེ་བ་མང་ཆེེ་བས། རིང་རིེ་བོད་ཀི་ཟློས་གོརི་བ་སོགོས་

ལའིང་འིདི་ལྟའིི་སྐྱོན་མི་འིབྱུང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། ཚོང་

མས་ཤེས་གོསལ་བོད་མི་ཚོང་མ་འིབྲོགོ་པོ་མིན་ལ། བོད་མི་ཚོང་

མ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོ་མིན། བོད་དུ་འིཛམ་གླིིང་གོཞིན་གི་རྗེེས་

ཟིན་པོའིི་འིཚོོ་ཐབས་དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོཞིན་གི་བློ་ཚོད་ལྡན་པོའིི་
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བོད་པོ་མང་པོོ་ཡོད།

ད༽ ཕན་ཚུན་འིཐནེ་འིཁྱེརི་དང་། བསྟན་པོ་འིགོ་ོབཤིགོ

ང་ཚོ་ོམ་ིརིགིོས་ཀ་ིཐད་ནས་འིཛམ་གླིངི་གོཞིན་ལ་ཞུམ་དགོསོ་པོ་

མདེ། འིདརིི་ཁྱདེ་ཚོའོི་ིད་ཡདོ་ཀ་ིབྲ་ོགོརི་སྐྱདི་སྡུགོ་ཐ་དད་འིད་ིལྟརི་

མནི་པོརི། ཚོང་མ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒལི་ཏ་ེསྒགིོ་འིཛུགོས་ཆེ་ེཙམ་ཞིགིོ་

བཟ་ོདགོོས་ལ། དེའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ཀི་ཡུལ་ཕྱོོགོས་དང༌། ལུང་

ཚོན་འིདྲེ་མནི་ས་ོསའོི་ིཟླསོ་གོརི་འིཁྲིབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ། དཔོརེི་

ན། ཨ་མད་ོབས་དབུས་པོ་དང༌། གོཙང་པོའི་ིགླུ་གོརི་འིཁྲིབ་ཐུབ་

པོ། ཁམས་པོས་ཀང་ད་ེབཞིནི། དབུས་པོ་གོཙང་པོ་སགོོས་ཀསི་

ཀང་ཨ་མད་ོདང༌། ཁམས་ཁུལ་སགོོས་ཀ་ིགླུ་གོརི་འིཁྲིབ་ཐུབ་པོ་

དང༌། ད་ེམནི་སྟདོ་པོ་དང༌། བྱེང་པོ། ལྷ་ོཔོ་སགོོས་བདོ་ཀ་ིལུང་

ཚོན་གོཞིན་དགོ་གོ་ིགླུ་གོརི་འིཁྲིབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཕན་ཐགོོས་ཆེ།ེ 

ང་ཚོསོ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀང་ལུང་ཚོན་དང༌། ས་ཁུལ་ཕྱོགོོས་ཁགོ་

བྱེདེ་པོ་ད་ེསྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ཚོང་མས་བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོ་རྡོོགོ་ར་གོཅིགོ་

སྒིལ་གི་ཐོགོ་ནས་བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་ལོན་ཐབས་ལ་འིབད་
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བརོན་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་དུ་ད་དུང་ང་ཚོོ་དང༌། ཁོ་ཚོོ་ཟེརི་བ་

སོགོས་ཀི་འིཐེན་འིཁྱེརི་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་རོགོ་ངན་པོ་དེ་བསློངས་

ནས་དགོོས་པོ་དང་དགོེ་མཚོན་ཅི་ཡོད། ད་དུང་ཆེེད་མངགོས་ནང་

བཀ་མི་ཤེས་པོ་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་ཁོ་དབུས་པོ་དང་། ང་གོཙང་པོ། ཁྱོད་

ཁམས་པོ། མོ་ཨ་མདོ་བ། ཁོ་ཚོོ་སྐུ་དྲེགོ ང་ཚོོ་མི་མང༌། ཞྭ་སྒོབ་

པོའིི་ཕྱོོགོས་གོཏོགོས། གོཡུ་ཐོགོ་གོི་ཕྱོོགོས་གོཏོགོས། ཤརི་གི་

ཤོགོ་ཁགོ ནུབ་ཀི་ཤོགོ་ཁགོ་ཟེརི་བ་ལ་སོགོས་པོའིི་དཀོགོ་གོཏམ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བཤད་དེ་ཚོང་མ་ཟང་ཟིང་བཟོས་ནས་དགོོས་པོ་གོང་

ཞིིགོ་ཡོད་དམ། བོད་མི་སུ་ཡིན་རུང་བསམ་རྒྱུ་གོཅིགོ་ལས་གོཞིན་

ར་བ་ནས་ཡོང་ཤེས་སྟངས་མེད། དེ་ནི་ང་བོད་པོ་ཡིན་སྙམ་པོའིི་

བསམ་བློ་ཏན་ཏན་མ་བཏང་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཚོ་བ་དང༌། ཁྲིེལ་གོཞུང་

གོཏན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིང་རིེད། 

ཚོང་མས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་པོའིི་

ནང་མི་ཁྲིི་ཕྲགོ་མང་པོོ་རྒྱ་དམརི་ནས་བསད་པོ་དང༌། རྨས་སྐྱོན་

བཏང་བ། དེ་བཞིིན་ཤི་རྐྱེེན་བྱུང་བ། བཙོན་ལ་བཅུགོ་པོ་བཅས་

ཀི་གོདོང་ལ་ཚོང་མས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ལྟོས་དང༌། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བོད་

དུ་དམལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འིཕོས་པོ་དང་། ཉིན་མཚོན་མི་འིཁྱོལ་བ་
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ཞིིགོ་མོང་བཞིིན་པོའིི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རིེ་རིེའིི་གོདོང་ལ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ལྟོས་དང༌། ཁོང་ཚོོས་ལུས་སྲིོགོ་བློས་བཏང་གོིས་བསྟན་

པོ་དང༌། བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་

པོ་དེའིི་བཀའི་དྲེིན་དེ་ང་ཚོོས་གོསབ་དགོོས་པོ་མ་ཡིན་ནམ། བོད་

ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་ཁོངས་གོཏོགོས་མི་མང་བྱེིངས་ལ་ཤོད་དགོོས་

པོ་གོང་ཡང་མེད། ཚོང་མ་ཕྱོགོ་འིཚོལ་འིོས་པོ་དང༌། དགོའི་འོིས་

པོའིི་གོནས་ཤ་སྟགོ་རིེད། སྤིརི་བཏང་བོད་མི་སེརི་སྐྱ་མཐོ་དམན་

དྲེགོ་ཞིན་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཡགོ་པོོ་དང་། བསམ་པོ་དགོ་པོ་ཤ་སྟགོ་

རིེད། འིོན་ཀང་ཤེས་ཚོད་མཐོ་བ་དང༌། ལས་བྱེེད་པོའིི་ཁོངས་

གོཏོགོས་རིེ་ཟུང་ནས་བསྟན་པོ་འིགོོ་བཤིགོ་བྱེེད་པོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

ད་ནི་དངོས་གོནས་བསམ་བློ་ཏན་ཏན་གོཏོང་དགོོས། ང་ཚོོས་

བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་གི་དོན་དུ་ལུས་སྲིོགོ་དོརི་བ་རྣམས་

ཀི་ཆེེད་དུ་བསྔོ་བ་དང༌། སྨིོན་ལམ་རྒྱུན་དུ་བྱེེད་ཁུལ་བྱེས་ཀང༌། 

དོན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཁོང་ཚོོ་འིདས་པོོའིི་བསམ་པོ་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། དེ་ད་ཕན་བྱེས་དང་མ་བྱེས། ཕྱོིན་ཆེད་བྱེེད་དང་

མི་བྱེེད་ཁྱེད་རྣམ་པོས་དགོོངས་པོ་ནན་ཏན་ཞིིགོ་བཞིེས་དགོོས། 

ངའིི་བསམ་པོརི་ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལས་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགོ་བའིི་
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རིེ་བ་ཡོད། ང་ཚོོ་སྔ་ལོ་རྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེོརི་སྐོབས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྗེེས་

ནས་བོད་དུ་ལོགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད། ད་ཆེ་

འིདི་ཁུལ་ལོ་གོཅིགོ་སོང་བའིི་ཉམས་མོང་ནས་ང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་མཐོང་གོི་ཡོད་པོས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའིི་སྒོོ་ནས་

ཁ་གོཏད་གོཅོགོ་དགོོས། སློརི་ཡང་འིགོལ་རྐྱེེན་ཡོང་སྲིིད་རུང་བྱེ་

བ་ཐམས་ཅད་བྱེེད་པོ་པོོ་ཁོ་ནརི་རིགོ་ལུས་པོ་ཡིན།

ན༽ གོཅགིོ་སྒལི་ག་ིནུས་པོ་དང་། ཞིབས་འིདྲེནེ་ག་ིབྱེ་

ངན།

གོངོ་བཤད་ལྟརི་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཤནི་ཏུ་ལགེོས། ད་ེབཞིནི་

ཁུརི་བྱེདེ་པོ་ོམང་ཆེ་ེབའིང་བསམ་པོ་དགོ་པོ་ཞི་ེགོཅགིོ་ཡནི་ཡང༌། 

འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་བླ་ོཆུང་འིདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགོས་ཤིགོ་བྱེེད་པོ་དེ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ནམ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། 

ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་བསྐྱརི་དུ་ལེན་དགོོས་པོ་དང༌། བོད་གོཞུང་

འིདི་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བའིི་གོཞུང་ཡིན་པོ་དང༌། བྲོས་བྱེོལ་དུ་ཡོང་

བའིི་བོད་གོཞུང་འིདིས་བོད་མི་མང་མུ་མཐུད་འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེས་ཏེ་ང་

ཚོོ་བོད་ཀི་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། 
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འིོན་ཀང་བྱེེད་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ན་འིཇོན་པོ་འིདུགོ་གོམ། འིགོ་

དགོོས་པོའིི་ལམ་དུ་མ་ཕྱོིན་པོརི་ཁ་ནས་ཅི་དྲེགོ་ཅི་དྲེགོ་ཟེརི་བ་འིདི་

ཡང་དགོོད་བྲོ་བའིི་གོནས་ཤིགོ་རིེད། དཔོེརི་ན། དགོེ་བཤེས་ཤིགོ་

གོིས་ང་བདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལྷ་རིམས་དམ་བཅའི་འིཇོགོ་

རྒྱུ་དང་འིབྲེལ་ཨང་རིིམ་མཐོ་པོོ་ཞིིགོ་ལེན་གི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་

དེ། དེའིི་རིིང་ཤོ་སྦགོ་སོགོས་རྣམ་གོཡེང་ཁོ་ནརི་མགོོ་བོ་འིཁོརི་

བཞིིན་བསྡེད་པོ་དང་མཚུངས། 

ང་རིང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་བྲོས་ཡོང་དགོོས་མ་བྱུང་གོོང་བོད་ཨ་མདོ་

དང༌། ཁམས་ཁུལ་རིང་རིང་ས་ཁུལ་སོ་སོརི་མི་མང་པོོས་སྲིོགོ་

བློས་བཏང་གོི་ལྷགོ་བསམ་གོཟེངས་སུ་ཐོན་པོ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད་

པོ་མ་ཟད། དེང་སྐོབས་ཀང་བོད་ནང་རྒྱ་དམརི་ལ་མུ་མཐུད་འིཐབ་

འིཛིང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཡིན་འིདུགོ བོད་མི་མང་བྱེིངས་ཆེེ་བ་ཚོོས་

ནི་འིདི་འིདྲེའིི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་དང་རྒྱགོ་བཞིིན་པོ་རིེད། ང་ཚོོའིི་

ལས་བྱེེད་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་མཐོང་སྐོབས་བློ་ཕམ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ སྤི་དོན་ལ་གོཅིགོ་སྒིལ་གིས་ཕན་ནུས་ཐོན་པོ་ལས། མི་རིེ་

གོཉིས་ཀིས་ཕན་ནུས་མངོན་མི་ཐུབ། བོད་སྤི་དོན་འིདིའིི་འིབྲས་

བུ་བཟང་ངན་ཇི་ཡོང་ལས་བྱེེད་རིང་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་ཡིན། བོད་
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སེརི་སྐྱ་མི་མང་ཚོང་མས་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། ངོས་

རིང་ལ་གོང་ཅིའིི་ནུས་པོ་མེད་ཀང༌། བོད་མི་མང་འིདི་ལྟ་བུའིི་

དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་འིདིརི་ངོས་ནས་འིགོོ་འིདོན་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་སྔོན་གི་ལས་ལ་བཀོད་པོ་ལྟརི་ངོས་ནས་ཀང་འིདི་མུརི་བློས་

གོཏོང་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། 

ཟླ་ཤས་ཀི་སྔོན་དུ་སྦགོ་སརི་དཔོེ་ཆེ་བའིི་མིང་འིཛིན་མཁན་གོཉིས་

འིཁྲུགོ་འིཛིངས་ཀིས་གྲྭ་པོ་གོཅིགོ་རྐྱེེན་བསད་བཏང་འིདུགོ ང་

ཚོོས་མི་ཐུགོ་ཚོད་ལ་ཁ་ཀེརི་ཀེརི་བྱེས་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་

ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་བློས་ཐོངས་ཀི་མི་འིདུགོ བསྟན་

པོ་ཕྲ་ཚུགོས་དརི་རྒྱས་ཀི་ཆེེད་དུ་སྦགོ་སརི་དགོེ་འིདུན་ ༡༥༠༠ 

ཐམ་པོ་དམིགོས་བསལ་གིས་འིཇོགོ་དགོོས་ཨུ་ནན་དང་འིབད་

བརོན་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོ་ཡིན། ད་ཆེ་གྲྭ་པོས་མི་བསད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་བྱུང་བ་རིེད། འིདི་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ། ཕྱོི་རྒྱལ་

མི་ལ་གོདོང་ཇི་ལྟརི་བྱེས་ནས་བསྟན་དགོོས་སམ། དཔོེ་མ་སྲིིད་

པོའིི་ངོ་ཚོ་པོོ་དང་། བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན། ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་

ཉན་རྒྱུ་མེད་པོ་འིདི་འིདྲེ་གོང་ཡིན་ནམ། དེ་བཞིིན་ཌ་ལ་ཧའིོ་སེ་

འིདིརི་ཡང་མི་གོསོད་རིེས་ཐུགོ་མེད་རུང༌། གོཞུ་རིེས་ཐུགོ་པོའིི་
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གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་ཡོད་འིདུགོ ད་ཆེ་ང་ཚོོས་སྔོན་ཆེད་ཚོརི་

བ་ལ་བྱེ་ཐབས་མེད། འིོན་ཀང་ངེས་པོརི་དུ་དྲེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན། ད་ཕན་གི་ཉམས་མོང་ལས་བསློབ་བྱེ་བླངས། མ་འིོངས་

པོརི་ཉམས་ལེན་མ་འིཕྱུགོས་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་དོན་ཚོང་ཡོང་

བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

པོ༽ རིིགོས་རུས་མ་ིགོཙ་ོཞིངི་། ལས་རིིགོས་གོཙ་ོབ།

ངསོ་ནས་ཁ་སང་བཤད་པོ་ལྟརི། ཁྱདེ་ཚོ་ོརྒན་པོས་ལྷགོ་བསམ་

ཡངས་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ལས་གྲྭ་ལ་གོཞུགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཞིནོ་

པོ་ཚོོས་ཆེོས་སྲིིད་ཀི་འིཇུགོ་སྒོོ་རྣམ་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ལ་སྦངས་ཏེ་

སམེས་ཤུགོས་ཆེ་ེལ་གོཙང་བའི་ིངང་ནས་བདོ་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་

ཀ་ིཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་དང་། ངའི་ིརིོགོས་པོ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོའིི་རིེ་བ་ཡོད། རིང་གོིས་ཐུབ་ན་ཆེོས་སྲིིད་ཀི་ལས་འིགོན་གོང་

ཡང་ཁུརི་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། འིདི་ལ་ཕོ་མོ་དང༌། རིིགོས་རུས་མཐོ་

དམན། སྐྱདི་སྡུགོ་བཟང་ངན། སརེི་སྐྱ་སོགོས་ཀ་ིཁྱད་པོརི་གོང་

ཡང་མདེ། 

ལྕགོས་བཟོ་བ་དང་སྤང་པོོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། བོད་རིིགོས་
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ཤིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལྟ་སྤོད་རྣམ་པོརི་དགོ་པོ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཕུན་

སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་མཚོན་ཉིད་ལྡན་ན་དེ་ལ་ངོས་ནས་འིགོོ་ཁྲིིད་

དུ་བསྐོོ་གོཞིགོ་བྱེེད་རྐྱེང་ཡིན། འིདི་ནི་ངས་མི་སེརི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ལུགོས་ལ་བལྟས་པོ་མིན་པོརི། ངས་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའི་

བཞིིན་ལགོ་ལེན་བསྟརི་བ་ཡིན། སྟོན་པོས་རིིགོས་རུས་གོཙོ་བོ་མ་

ཡིན། སྒྲུབ་པོ་གོཙོ་བོ་ཡིན་ཞིེས་བཀའི་སྩལ་ཡོད། རྒྱལ་བས་ཆེོས་

ཕྱོོགོས་སུ་འིདི་ལྟརི་གོསུངས་པོས་ན། ངོས་ནས་སྲིིད་ཕྱོོགོས་སུ་

དེ་བས་ཀང་རིིགོས་རུས་མི་གོཙོ་བ་དང༌། ལས་ཀ་གོཙོ་བ་ཞིིགོ་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། དེ་རིས་ཚོང་མས་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་

དང༌། བློ་ཕུགོས་རིིང་ཙམ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། དོན་

མེད་སེམས་སྦུགོ་དོགོ་པོོ་བྱེས་པོས་ཕན་པོ་གོང་ཡང་མེད། དེ་ནས་

སྐོད་ཡིགོ་དང༌། ལགོ་ཤེས་སོགོས་ལ་སློོབ་སྦོང་ཧུརི་བརོན་རྒྱུན་

མཐུད་དུ་བྱེས་ཏེ། དུས་ཚོོད་དོན་མེད་འིཕྲོགོ་བརླགོ་ཏུ་མི་འིགོ་བ་

ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས།

ཕ༽ བུད་མདེ་ཀ་ིབླ་ོསྟབོས་དང་། བསྟན་སྲིདི་ཀི་ལས་

འིགོན།

བུད་མདེ་ཚོསོ་ཀང་ནང་གོ་ིཨ་མ་ཁ་ོན་བྱེདེ་སྙམ་པོའི་ིབསམ་ཆུང་
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ད་ེར་བ་ནས་སངས་ཏ།ེ ངས་མ་ིགོཞིན་དང་འིདྲེ་བརི་ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ི

ལས་དནོ་ལ་གོཞུགོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་བསམ་པོའི་ིབླ་ོསྟབོས་བསྐྱདེ་

དགོསོ། སངས་རྒྱས་ཀསི་ཀང་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་སུ་ས་ོཐརི་ནས་བྱེས་

ན་བུད་མདེ་ཀསི་དགོ་ེསློངོ་སྒྲུབ་ཆེགོོ་པོའི་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་ཅངི༌། བྱེང་

སེམས་དང་སྔགོས་ཀི་ཐེགོ་པོ་གོཉིས་ཀརི་ཡང་བུད་མེད་གོཞུགོ་

མ་ིཆེོགོ་པོའི་ིདབྱེ་ེབ་མདེ། གོང་ལྟརི་ཚོང་མས་བདོ་གོཞུང་དགོའི་

ལྡན་ཕ་ོབྲང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་རྒྱས་ཐབས་ལ་དུས་རགོ་ཏུ་ཁུརི་བརོན་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསྟན་པོ་དརི་གོནས་

དང༌། མ་ིམང་བད་ེབརི་འིཁདོ་ཕྱོརིི་ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ིའིདུ་བྱེདེ་པོ་ོགོཙ་ོ

བ་ོགོཞུང་འིདི་རིང་ཡིན། གོཞུང་འིདི་ཕྲ་ཚུགོས་གོཏན་གོནས་མ་

བྱུང་ན་སྔ་ལ་ོང་ཚོརོི་གོང་བྱུང་བ་བཞིནི་གོཞུང་བད་ེའིཇགོས་སུ་མ་

གོནས་པོའི་ིདུས་སུ་སྒོརེི་ལ་ལྟ་བཟ་ོགོང་ཡང་མདེ་པོ་འིད་ིབྱུང༌། ད་ེ

ལུགོས་ཚོང་མས་གོཞུང་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་གོངོ་འིཕལེ་ཡངོ་ཐབས་

ཀ་ིཁུརི་འིགོན་ལནེ་དགོསོ། ངས་བསམ་སྤདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོསི་

གོཞུང་གོ་ིཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་བསམ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཡང༌། འིདིརི་ངོས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་འིགོད་རྙིོགོ་མི་འིབྱུང་བའིི་ཆེེད་

དུ་དམིགོས་བསལ་གོསལ་བཤད་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། སུ་ཡིན་ཡང་
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རུང༌། རྒྱལ་བསྟན་ཆེབ་སྲིིད་དགུང་དུ་འིདེགོས་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་

རྒྱ་ཆེེ་གོཏན་དུ་ཉམས་ལེན་བརྗེེད་མེད་བྱེེད་དགོོས་ཀང༌། རིང་

རིང་ཁུརི་དུ་བབས་པོ་མ་ཡིན་པོའིི་བྱུས་མེད་བྱུས་འིཁྲིིའིི་དཀོགོ་

རྐྱེེན་བཟོ་བ་དེ་ལ་ངོས་རིང་གོཏིང་ནས་དགོའི་པོོ་མེད། དེ་དོན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ར་བའིི་དམ་བཅའི་བོད་རིང་

དབང་རིང་བཙན་ལོན་ཐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱེ་ཕྲ་མོ་ནས་བྲེ་གོསོགོ་

ཕུལ་གོསོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དོན་གི་སྙིང་པོོ་ཡིན། 

བ༽ ཟླསོ་གོརི་ཚོོགོས་པོ་དང་། སྤ་ིབྱེའེི་ིདགོསོ་དམིགོས།

༤༽ ཟླསོ་གོརི་སྐོརོི་ཞིབི་པོ་གོངོ་དུ་བཤད་ཟནི་པོ་ལྟརི་གོཅགིོ་བསྒལི་

ག་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། སརེི་སྐྱ་ཁྱད་མདེ་

ཚོང་མས་ལས་དནོ་རླབས་ཆེ་ེཆུང་གོང་བསྒྲུབས་ཀང་གོཅགིོ་ཏུ་

བསྒལི་ཐབས་གོཙ་ོབརོི་བྱེདེ་དགོསོ། ཧབོ་སྟ་ེབལྟས་ན་གྲྭ་པོ་ལྷ་མ་ོ

འིཁྲིབ་པོ་མ་ིའིགགིོས་པོརི་བསམ་པོ་ཡངོ་སྲིདི། འིད་ིལ་སྤརིི་བཏང་

ཆེསོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་དགོགོ་བྱེ་ཡདོ་ན་ཡང༌། སྐོབས་འིདརིི་དགོསོ་པོ་ཆེ་ེ

བས་སྐྱནོ་མདེ། དགོགོ་བྱེ་དང༌། དགོསོ་པོའི་ིཁྱད་པོརི་ཕྱོ་ེནས་སང་

བླང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིདའིི་ིགོནད་ཀསི་བྱེང་ཆུབ་སམེས་པོརི་གོཞིན་
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དནོ་དུ་ལུས་ངགོ་གོ་ིལས་བདུན་གོནང་ཡདོ། འིགོའི་རིསེ་ཆེབ་བདགོ་

མ་ཨ་ོརྒྱན་བྱེ་བྱེདེ་མང་བས་ལྷ་མ་ོའིཁྲིབ་ཀ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བ་སགོོས་ཀ་ི

གོནས་ཚུལ་ཡངོ་སྲིདི། སྤ་ིབྱེའེི་ིདགོསོ་པོརི་དམགིོས་པོའི་ིབསམ་

པོས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏ་ེལྷ་མའོིམ། ཟླསོ་གོརི། གོཞིན་དགོ་ལགོ་

ཤསེ་བཟ་ོལས་སྐོརོི་དགོ་ེའིདུན་པོས་སྐོབས་བསྟུན་དང་གོཞིནེ་གོནང་

བརི་འིགོལ་བ་མདེ། ད་ེལྟ་ནའིང༌། ངསེ་པོརི་བསམ་བླའོི་ིའིཁྱརེི་

ས་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་དགོསོ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཡནི། 

འིཛམ་གླིིང་སྐྱེ་བོ་ཚོང་མས་རིང་ལུས་རིང་གོིས་འིདེགོས་ཐུབ་པོ་

བྱེེད་མུས་ལྟརི། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ཚོང་མས་ཀང་རིང་གོི་ནུས་

ཤུགོས་གོང་ཡོད་བཏོན་ཏེ་རིང་མགོོ་ཐོན་ཐབས་ལ་འིབད་བརོན་

རྒྱུན་མརི་བྱེེད་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་

ཐུགོས་རྗེེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསླུ་མེད་ལས་འིབྲས་ཀི་བདེན་པོའིི་

རྒྱབ་ཏུ་འིཛམ་གླིིང་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གོི་

རྒྱབ་སྐྱོརི་རིོགོས་རིམ་ཐོབ་སྟེ། མཐའི་མའིི་རྒྱལ་ཁ་ང་རིང་ཚོོ་རིང་

ལ་ཐོབ་རྒྱུརི་ངོས་རིང་ཡིད་ཆེེས་དང༌། གོདེང་ཚོོད་ཡོད། མདོརི་

བསྡུས་ན། ཡུལ་དང༌། དུས་ཚོོད། གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་བརྗེེས་

པོའིི་སྐོབས་འིདིརི། རིང་རིེས་ཀང་རགོ་ཆེད་ཀི་མཐའི་གོཉིས་སུ་
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མ་ལྷུང་བའིི་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བཏང་སྟེ་གོང་དང་ཅིའིི་ཐད་

ལའིང་སེམས་ཤུགོས་གོང་ཆེེ་བྱེེད་དགོོས། ངེས་པོརི་དུ་བསམ་

རྒྱ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

མ༽ ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོཙང་སྦྲ་དང་། ཟས་སྤདོ་འིཕྲདོ་བསྟེན།

ད་ེནས་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ལ། ནང་ཁུལ་ཕྱོགོོས་ཞིནེ་འིཐནེ་

འིཁྱརེི་སངས་ཏ།ེ དནོ་ག་ིདམ་ཚོགིོ་གོཙང་མ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐབས་ངསེ་

པོརི་བྱེདེ་དགོསོ། གོངོ་སྨིསོ་ལྟརི། ནང་གོཙང་མ་དགོསོ་པོས་མ་

ཚོད། ཕྱོ་ིཡང་གོཙང་མ་དགོསོ། ང་ོགོདངོ་ཉནི་ལྟརི་འིཁྲུ་བ་དང༌། 

ཆུ་ཡང་ཡང་བརྒལ། གོོས་ཧྲུལ་པོ་ོཞིིགོ་ལས་མདེ་ཀང་བཀྲུས་ཏ་ེ

གོཙང་མ་གོན། སྡེོད་སའིི་ཁང་པོ་ཕྱོི་ནང་གོད་ཕྱོིས་དགོ་པོོ་བྱེེད་

པོ། ད་ེབཞིནི་ཟས་རྙིངི་པོ་མནི་པོརི། གོསསོ་པོ་དུས་ཐགོོ་ས་ོསོརི་

ཟ་བ་དང༌། སྣོད་དང་ཟ་བཏུང་གོི་རིིགོས་ལ་སྦྲང་བུ་མི་འིཁོརི་བ་

བྱེེད་དགོོས། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། སྦྲང་བུའིི་ལུས་ལ་དུགོ་དང་

ནད་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་འིབྲེལ་འིབུའིི་རིིགོས་ལའིང་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས། བོད་དང་མི་འིདྲེ་བརི་འིབུའིི་ནང་དུགོ་ཅན་མང་པོོ་

ཡོད། གོལ་ཏེ་འིབུ་ཞིིགོ་ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་དགོོས་བྱུང་ན་ལམ་
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སེང་གོཙང་མརི་བཀྲུ་དགོོས། དེ་ནས་ཟས་ཚོོད་རིན་པོོརི་ཟ་བ་

མ་གོཏགོོས། བདོ་དུ་ཇ་ིབཞིནི་གོང་བྱུང་རྒྱགོས་ཚོད་བཟས་ན་མ་ི

འིགིགོས། ང་ཚོོས་ཚོ་ཡུལ་དུ་ཟས་ལྗིིད་པོོ་རྒྱགོས་ཚོད་བཟས་

ན་ལུས་ལ་གོནདོ་པོ་ལས་ཕན་པོ་མདེ། ཟ་ཚོད་ཉུང་ལ་ཟས་དུས་

མང་ཙམ་བྱེས་པོ་ལེགོས། 

འིདིརི་ངས་ང་ཚོོརི་ཉམས་མོང་བྱུང་བ་ཞིིགོ་བཤད་ན། རིང་ཚོོའིི་

ལམ་བཟོ་བ་འིགོའི་ཤས་ནས་གོ་ཞིིབ་ལ་སོགོས་པོའིི་ཟས་ལྗིིད་པོོ་

ཟ་ཚོོད་མ་ཤེས་པོ་དང༌། རྙིིང་པོ་བཟས་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ནད་ཕོགོ་

པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་རྗེེས་ཁྱེད་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་

ཚོོརི་བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་སྐྱརི་དུ་ལོན་ཐབས་ཀི་སེམས་

ཤུགོས་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང༌། ལུས་པོོ་ཐང་ཐང་མེད་ན་དཀའི་ལས་

ཁགོ་པོོ་རིེད། ཁྱེད་ཚོོ་ཚོང་མས་གོཟུགོས་པོོརི་གོཅེས་སྤས་ལྷོད་

མེད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། 

ང་ཚོོས་རིང་མི་གོཅིགོ་ཀང་ན་མི་དགོོས་པོ་དང༌། ཤི་མི་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ང་ནི་བོད་མི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་

ནད་ཕོགོ་པོ་དང༌། ཤི་བའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་སྐོབས་

སྙིང་ལ་ཚོེརི་མ་ཟུགོ་པོ་ལྟ་བུ་བཟོད་དཀའི་བ་དང༌། ཡིད་སྐྱོ་བློ་
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ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ བོད་མི་གོཅིགོ་ཤི་ཡང་བོད་སྤི་

དོན་གི་སྐྱོན་དུ་གྱུརི་སོང་བསམ་པོའིི་ཕངས་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆེེ་བ་

འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་ནི་ད་ཆེ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་བོད་མི་རིིགོས་

གོཙང་མརི་གོནས་ཤིང་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་ནི་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དང༌། བལ་

ཡུལ་སོགོས་སུ་འིབྱེོརི་བ་འིདི་ཙམ་རིེད། 

ཙ༽ རྒྱ་དམརི་གི་བྱེ་ངན་དང་། བཟདོ་པོའི་ིཉམས་ལེན།

རིང་རིེའིི་གོཅེས་པོའིི་ཕ་ཡུལ་བོད་དུ་རིང་རིིགོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་ནི་རྒྱ་དམརི་གིས་འིག་ོབ་མིའིི་སྤོད་ཚུལ་ལས་འིདས་

པོའི་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཅན་ག་ིཁྲིམིས་དང༌། མཚོནོ་ཆེའི་ིའིགོོ་ཏུ་བསད་

དང་གོསོད་བཞིིན་པོ། བོད་མིརི་དུད་འིགོའི་ིའིདུ་ཤེས་ཙམ་ཡང་

མེད་པོའིི་མནརི་གོཅོད་དང༌། བོད་རིིགོས་ར་མེད་བཟོ་ཕྱོིརི་བོད་

མའིི་ིསྐྱ་ེསྒོ་ོབཀགོ་པོ་སགོོས་ད་ཕན་འིཛམ་གླིངི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོོ་བྱུང་

དཀའི་བའི་ིདམལ་བ་གོསནོ་པོ་ོམངོ་བཞིནི་པོ་འིད་ིམུརི་རིམི་བཞིནི་

གོནས་ཚོ་ེབདོ་དུ་རིང་རིགིོས་ར་སྟངོས་སུ་འིག་ོཉནེ་དང༌། རིང་ཡུལ་

དུ་བོད་མི་རིིགོས་གོཙང་མརི་གོནས་དཀའི་བའིི་དུས་འིདིརི་རྒྱ་

གོརི་ཁུལ་སགོོས་སུ་སྔ་རྗེསེ་འིབྱེརོི་བསྡེད་རིང་མ་ིསུ་རུང་གོཅགིོ་
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ཤ་ིནའིང་ཤནི་ཏུ་ཕངས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་རིདེ་དམ། ཁྱདེ་

ཚོ་ོཚོང་མས་བསམ་བླ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཐངོས་དང༌། 

བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་ང་ཚོོ་ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་པོའིི་བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ནས་ང་ཚོོརི་རིེ་བ་གོང་འིདྲེ་བཅོལ་གི་ཡོད་དམ། ང་ཚོོས་

ཡིད་གོཟབ་མ་བྱེས་པོརི་ཚོང་མ་ནད་པོ་དང༌། མང་པོོ་ཤི་སྐྱོན་

བྱུང་ན་ཅི་བྱེེད། ང་ཚོོས་སྔོན་ཚུད་ནས་མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་གོིས་

གོང་སརི་ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོརི་དག་བོས་འིདི་ལྟ་བུའིི་

བྱེེད་སྟངས་ངན་པོ་བྱུང་བ་སྙིང་གོི་དཀིལ་དུ་བཞིགོ་ནས་གོཟབ་

གོཟབ་རྒྱུན་བསྟུད་དུ་བྱེེད་དགོོས། རིང་ཚོོརི་རྒྱ་དམརི་དག་བོས་

འིདི་ལྟ་བུའིི་བྱེེད་སྟངས་ངན་པོ་བྱུང་བ་འིདི་ནི་འིབྱུང་འིགྱུརི་བོད་

རིིགོས་མི་རིབས་ཕྲུ་གུའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་སེམས་ནས་ཀང་བརྗེེད་

ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། འི་ོན་བོད་ཀི་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ནས་

བཤད་པོ་དང་འིགོལ་ལོ་ཞིེ་ན་མིན་ཏེ། ང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ལ་བརི་བཀུརི་བྱེེད་པོ་མ་ཟད། མའིོ་ཙེ་ཏུང་དང༌། ཀྲུའུ་ཨན་

ལའིི་སོགོས་དང༌། ཐན་ཀོན་སན་སོགོས་ཀང་ང་ཚོོས་གོཅེས་པོའིི་

མརི་བལྟས་ཏེ་བློས་མི་གོཏོང་བ་དང་། དེ་དགོ་བྱེང་ཆུབ་ཀི་ལམ་

དུ་འིགོོད་པོའིི་སེམས་ངེས་པོརི་བསྐྱེད་དགོོས། 
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དེ་མིན་ང་ཚོོརི་མནརི་གོཅོད་གོཏོང་མཁན་གི་དག་བོ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡིན་ཡང་ཐརི་པོའིི་ལམ་དུ་འིགོོད་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟ་ནའིང༌། 

ང་ཚོོའིི་བཟོད་པོ་དེ་ཕ་རིོལ་པོོའིི་བྱེེད་སྤོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། 

གོལ་སྲིིད་བཟོད་སྒོོམ་ཞིི་འིཇམ་གོཅིགོ་པུས་ཕ་རིོལ་པོོའིི་གོདུགོ་

རྩུབ་ཞིི་ཐབས་མེད་ན། ཕ་རིོལ་པོོརི་ཕུགོས་ཀི་གོནོད་པོ་ལས་སྐྱོབ་

ཆེེད་ལམ་གོཞིན་ཞིིགོ་འིཚོོལ་བ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་འིཁྲུངས་

རིབས་ཁོངས་དེད་དཔོོན་སྙིང་རྗེེ་ཅན་གིས་དགོོས་པོའིི་སློད་མི་

ནགོ་མདུང་ཐུང་ཅན་བསྒལ་བརི་མཛད་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་

ཕ་རིོལ་པོོའིི་བྱེེད་སྤོད་དང་བསྟུན་ཏེ། འིབྱུང་པོོས་རྒྱུད་བརླམས་

པོའིི་སྐྱེ་བོ་དེ་དགོ་ལ་ཕུགོས་ཀི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཆེེད་དེ་དང་འིཚོམས་

པོའིི་ལས་སྒྲུབ་པོརི་འིགོལ་བ་མེད་ཁརི། ངེས་པོརི་དུ་སྒྲུབ་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དེ་མིན་རྐྱེེན་དང་འིཚོམས་པོརི་ཚོརི་མི་གོཅོད་ཅེས་

བྱེང་སེམས་ཀི་ཉེས་བྱེས་འིབྱུང་བརི་གོསུངས་ཡོད། འིོན་ཀང་ང་

ཚོོས་ཅི་བྱེས་དུས་རགོ་ཏུ་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོང་སྙིང་རྗེེས་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས།

ཚོ༽ བཀའི་སློབོ་ལ་སློོབ་སྦངོ་དང་། བསམ་སྦོརི་གོམོས་

གོསུམ།
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ངསོ་ནས་ད་ེརིངི་བརྗེདོ་རྒྱུ་འིད་ིཙམ་ཡནི། ད་ེརིངི་འིདརིི་ང་རིང་ཚོ་ོ

བགོད་རྒྱུ། ངུ་རྒྱུ། ཁངོ་ཁྲི་ོཟ་རྒྱུ་སོགོས་ཀ་ིདུས་སྐོབས་ཤགིོ་བྱུང་

བ་འིད་ིལ་ང་རིང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེརིངི་ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་འིཛམོས་

ཏེ་སྐོད་ཆེ་ལྷོད་ཙམ་ཤོད་རྒྱུ་བྱུང་བའིི་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་འིདི་ནི་

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་མི་མང་དང་བཅས་པོ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གོཞིན་དགོ་

གོ་ིརིགོོས་རིམ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་པོས་ང་ཚོསོ་ཁངོ་ཚོའོི་ི

བཀའི་དྲེནི་དྲེན་དགོསོ། 

ངོས་ནས་ཁ་ཉིན་བཤད་པོ་དང༌། དེ་རིིང་བཤད་པོ་རྣམས་ཁྱེད་

ཚོོའིི་བློ་ལ་བབས་ན་ཡིགོ་ཐོགོ་བཀོད་དེ་བསམ་ཞིིབ་གོས་བསྡུརི་

བྱེས་ན་འིགིགོས། ཇི་ལྟརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་བླང་དོརི་གི་

གོནད་བཀོལ་ཏེ། བསློབ་བྱེ་མཛད་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐརི་

པོའིི་ལམ་བཟང་པོོརི་འིགོོད་པོརི་མཛད་པོ་ལྟརི། ངོས་ནས་བོད་

རིིགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀི་འིགོོ་འིཁྲིིད་དེ་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་འིདིརི་

ཆེོས་སྲིིད་བསམ་སྤོད་ཀི་གོནས་ལུགོས་གོང་འིཚོམ་བཤད་པོ་འིདི་

དགོ་ཁྱེད་ཚོོས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་ཐུབ་ན་

བོད་སྤི་དོན་ལ་ཕན་ཁྱད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ངེས་ཡིན། 

རིང་རིེའིི་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ལའིང་ངེས་པོ་ཅི་ཡོད། བདེ་
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སྡུགོ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་གྲུབ་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོོརི་རྐྱེེན་གླིོ་བུརི་ཞིིགོ་

དང་འིཕྲད་པོའིང་སྲིིད། དཔོེརི་ན། ས་ཕགོ་ལོ་སྨིོན་ལམ་ཆེེན་མོའིི་

སྐོབས་སུ་བསྐོལ་པོ་བཟང་པོོ་གོང་འིདྲེ་བྱུང༌ངམ། ངོས་རིང་ཡང་

དགོེ་བའིི་བཤེས་གོཉེན་དམ་པོའིི་བཀའི་དྲེིན་གིས་བགོ་ཆེགོས་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཇོགོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཡིན་ནའིང་དེ་ནས་བདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་

གོཉིས་སོང་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། རྒྱ་དམརི་

གིས་ང་ཚོོརི་འིདི་ལྟ་བུའིི་སྡུགོ་པོོ། དོན་དམ་གི་དྲེགོ་གོནོན་འིདི་

ལྟརི་གླིོ་བུརི་དུ་ཡོང་སྙམ་པོ་ངོས་ཀི་ཡིད་ལ་མེད། ང་རིང་ཚོོ་གླིོ་

བུརི་རྒྱ་གོརི་ཁུལ་འིདི་འིདྲེརི་སློེབས་ཡོང་བསམ་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ལ་གླིོ་བུརི་དུ་ཡོང་དགོོས་བྱུང་བ་རིེད། 

དེ་བཞིིན་རྐྱེེན་གླིོ་བུརི་བ་ཞིིགོ་འིཕྲད་སྲིིད་པོས་ངེས་པོ་ཅི་ཡོད། 

འིོན་ཀང་ང་རིང་ཚོོ་ཇོ་བོ་བཀའི་གོདམས་པོ་ཚོོའིི་གོསུང་སྒོས་

སུ་མིགོ་རྒྱང་བསྲིིང༌། བློ་རྒྱ་སྐྱེད། ཁོང་སྲིང་ལྷོད། གོསུངས་པོ་

བཞིིན་མིགོ་རྒྱང་ཐུང་ངུ་མིན་པོརི་རྒྱང་རིིང་པོོརི་བལྟས། བློ་རྒྱ་

ཆེེརི་བསྐྱེད། ཡིད་འིཚོབ་འིཚུབ་སངས་ཏེ་བློ་བགོ་ཕེབས་པོའིི་

སྒོོ་ནས་ཆེོས་དང་སྲིིད་ཀི་བྱེ་གོཞིགོ་སྣ་ཚོོགོས་ཤིགོ་བསམ་པོ་

དང༌། སྦོརི་བ། གོོམས་སུ་འིཇུགོ་པོ་བཅས་ཀི་གོནས་སྐོབས་
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དང༌། མཐརི་ཐུགོ་གོི་སྤི་དོན་རླབས་ཆེེ་ཙམ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་པོརི་ཚོང་

མས་སྙིང་རུས་བསྐྱེད་དགོོས། 

ཛ༽ འིབངས་ལ་མངགོས་གོཏམ་དང་། ཞིབས་བརན་

ཞིལ་བཞིསེ།

དེ་རིིང་ངོས་ནས་འིདིརི་མངགོས་གོཏམ་ཅུང་ཟད་ཅིགོ་བྱེས་པོ་

འིདའིི་ིནང་ལ་ཕལ་ཆེརེི་དནོ་དགོ་མ་ཚོང་བ་མདེ། འིནོ་ཀང་འིདུལ་

བ་མདརོི་བསྡུས་བཞིནི་དུ་སང་བླང་གོ་ིལྡགོོ་འིཇུགོ་མདརོི་བསྡུས་

བླ་ོངེས་ཐུབ་པོ་དགོོས། ཁྱེད་ཚོོས་འིདིའིི་རྒྱ་ལས་འིདས་པོ་ཞིིགོ་

གོཏམ་དང་ཐབས་བྱུས་བལྟས་ན་མེ་ཏོགོ་འིདྲེ་བ། མངས་ན་སྦྲང་

ར་ིའིདྲེ་བ། རིགེོ་ན་དརི་གོསོ་འིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀང་ད་ེལ་ལམ་སངེ་

ཡདི་ཕྱོགོོས་བླ་ོགོཏདོ་ཀ་ིཐལ་ཆེརི་མ་སངོ་བ་ཞིགིོ་ཅསི་ཀང་བྱེདེ་

དགོསོ། ད་ེརིངི་ཁྱདེ་ཚོ་ོའིགོོ་ནས་སང་གོསི་འིཁྱགོས། སྟངེ་ནས་

ཉ་ིམས་འིཚོགིོས་རུང༌། ཡུན་རིངི་པོ་ོའིད་ིལྟརི་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་འིད་ིན་ི

རིང་གོི་རིིགོས་ལ་སྙིང་ནས་བརེ་དུང་དང༌། རུས་ཞིེན་བཅོས་མ་

མནི་པོ་ཡདོ་པོའི་ིརིང་གོཤསི་གོསལ་པོོརི་མངནོ་པོ་རིདེ། འིད་ིལ་

ང་རིང་ཡང་དགོའི་སྤ་ོཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། 
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ད་ལམ་འིདིརི་ཁྱེད་ཚོོས་བརན་བཞུགོས་ཞིབས་བརན་མ་ཕུལ་

གོོང་ནས་ངས་སྔོན་ལ་ཁས་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ འིདི་ནི་ཞིིབ་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གོོང་དུ་བཤད་པོ་ལྟརི་དུས་དང་གོནས་ཚུལ་ཁགོ་པོོ་འིདི་ལྟ་

བུའིི་སྐོབས་སུ་ང་རིང་ཚོོ་མགོོ་དང་ལུས་པོོ་ཡ་བྲལ་དུ་འིགོ་ཐབས་

གོཏན་ནས་མེད། ཡ་བྲལ་དུ་ཕྱོིན་ཡོང་བསམ་པོའིང་ངའིི་ཡིད་ལ་

མི་འིདུགོ ངོས་རིང་ལོ་ ༢༦ མ་སོན་བརི་བོད་ལྗིོངས་བསྟན་སྲིིད་

ཀི་ཐད་ལ་རིང་འིདོད་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་ཡེ་ནས་མ་བྱུང༌། ཕ་ཡུལ་

ནས་ཆུང་ངུའིི་སྐོབས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སརི་འིབྱེོརི། ཡོངས་འིཛིན་དགོེ་

བའིི་བཤེས་གོཉེན་བཀའི་དྲེིན་ཅན་རྣམས་བསྟེན་ཏེ་རིིགོ་པོའིི་

གོཞུང་ལ་སྦངས། ལོ་ན་སོན་མ་སོན་མཚོམས་ནས་དུས་འིགྱུརི་

གི་འིགོོ་ཚུགོས། དེ་ནས་ལོ་དགུ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ལ་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་

ནས་དབང་བསྐུརི་ལུང་ཁྲིིད་སོགོས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བགོ་ཟོན་

ཅི་ཆེེ་དང་འིབྲེལ་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལས། ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གི་

ལུགོས་བཟང་རིང་དབང་དུ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་བའིི་ཤུགོས་ནུས་

བསྐྱེད་ཐབས་གོང་ཡང་མ་བྱུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཀི་རྒྱལ་བསྟན་

ཆེབ་སྲིིད་སྐྱེ་འིགོ་མི་མང་དང་བཅས་པོའིི་དགོའི་བདེ་ཉམས་པོ་

སོརི་ཆུད། ལེགོས་སེལ་དརི་རྒྱས་ཀི་གོཞིི་ར་མ་ཚུགོས་བརི་ངོས་

བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་ཚོོའིི་ཚོེ་སྐྱོན་ཨེ་བྱེེད་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་འིདུགོ དེ་
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རིས་ཁྱོད་ཚོོ་ངའིི་དོན་ལ་སེམས་ཁྲིལ་མེད་པོརི་བློ་ཡིད་བདེ་པོོརི་

གོནས་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།



101

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢ ཅམ་

པོ་རྒྱལ་སའི་ིས་ཁུལ་ལམ་ལས་བྱེདེ་མ་ིབཙན་

བྱེལོ་བདོ་མ་ིཆེིགོ་སྟངོ་སྐོོརི་ལ་འིཚོམས་ལ་འིདྲེ་ི

གོཟགིོས་སྐོོརི་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརི་གསི་མ་ིམང་

ཡངོས་ལ་གོཟུངས་སྔགོས་ཡ་ིགོ་ེདྲུགོ་མའི་ིལྗིགོས་

ལུང་སྨིནི་སྩལོ་དང་དུས་བསྟུན་བླང་དོརི་ག་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ལས་གོནས་གོཅིགོ་གྱུརི་དང་། སྙངི་གོ་ིདུམ་བུ།

འིད་ིཁུལ་ལམ་བཟ་ོབའི་ིཁངོས་སུ་དགོ་ེའིདུན་པོའིང་མང་པོ་ོའིདུགོ 

ཕལ་ཆེརེི་ལྷ་ས་སགོོས་ནས་ཆེསོ་འིབྲལེ་ཐབོ་མངོ་བ་ཤ་སྟགོ་ཡནི་

གི་རིེད། དེ་རིིང་འིདིརི་རིང་རིེ་ཚོང་མ་མི་རྙིིང་པོ། ཡུལ་གོསརི་

པོ་ཞིིགོ་ཏུ་སློབེས་ནས་ལ་ོགོཅིགོ་ཙམ་སངོ་ཐོགོ ཁྱདོ་ཚོསོ་དཀའི་

ལས་རྒྱགོ་བཞིིན་པོའིི་དུས་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོ་ོཐུགོ་

འིཕྲད་བྱུང་བ་འིད་ིན་ིངསོ་རིང་དགོའི་སྤ་ོཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། ཁགོ་པོ་ོདང༌། 

སྐྱ་ོཔོའོི་ིསྐོབས་སུ་རིང་མ་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་དང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་ཡང་

སམེས་པོ་དགོའི་པོ་ོཡངོ་བ་ལྟརི། ཁྱདོ་ཚོ་ོཡང་དགོའི་ཚོརོི་ཆེནེ་པོ་ོ
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བྱུང་བའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་གོསལ་པོ་ོམངནོ་ག་ིའིདུགོ 

དེ་རིིང་ངས་འིདིརི་ཁྱོད་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་ཚོིགོ་ཁ་ཤས་ཤིགོ་བརྗེོད་

འིདོད་བྱུང༌། དེང་སྐོབས་ཅམ་པོ་ཁུལ་ལམ་ལས་སུ་ཡོད་པོའིི་བོད་

ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་ས་ཁུལ་ཁགོ་མི་འིདྲེ་བའིི་བཙན་བྱེོལ་བོད་མི་

སེརི་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོང་མ་ཡུལ་གོཅིགོ་ཏུ་གོནས་ཤིང་། ལས་རིིགོས་

གོཅིགོ་བྱེེད་བཞིིན་པོ། ལྟོ་ཟས་ཀང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཟ་མུས་ལྟརི། འིདི་

ཁུལ་ང་ཚོོའིི་འིཕྲལ་ཕུགོས་སྤི་དོན་ལ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོའིི་སྒོོ་ནས་འིབད་བརོན་རྒྱུན་སྲིིང་བྱེེད་དགོོས། 

གོངས་རིི་འིདི་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱབ་ཕྱོོགོས་ན་ཡོད་པོའིི་རིང་ཚོོའིི་ཕ་

ཡུལ་མཛེས་ཤིང་གོཅེས་ཞིེན་ཆེོགོ་པོའིི་བོད་ཀི་ལྗིོངས་དེ་ཐོབ་ཐང་

དང༌། དབང་ཆེ་གོང་ཡང་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་དམགོ་འིཐབ་དྲེགོ་པོོའིི་

བཙན་དབང་གོིས་བཟུང་ནས། དེརི་ཡོད་རིང་རིེའིི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་རྣམས་བཤས་ལུགོ་བཤན་པོའིི་ལགོ་འིོགོ་ཏུ་ཚུད་པོ་དང་

ཁྱད་མེད་ཀི་འིཇིགོས་སྐྲགོ་སྡུགོ་བསྔལ་ཉིན་དང༌། བདུན་ཕྲགོ ཟླ་

བ་ཙམ་མིན་པོརི། ལོ་ཧིལ་པོོ་མོང་བཞིིན་པོ་ཡིན་རུང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་

བོད་མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམརི་ནས་ཁྲིིམས་གོཅོད་དྲེགོ་གོནོན་

ཇི་ཙམ་བཏང་བ་དེ་ཙམ་གིས་ཁོང་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་
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གྱུརི་ནས་འིཐབ་འིཛིང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་བཞིིན་ཐོགོ བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་གོི་སྙིང་གོི་དུམ་བུ་ཚོོ་གོཅིགོ་གོིས་རྒྱ་གོརི་ཁུལ་བྲོས་འིབྱེོརི་

ང་རིང་ཚོོརི་ཉིན་མཚོན་དུས་དྲུགོ་ཏུ་སྙིང་ནས་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་

མུས་ཀི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ངེས་གོཏན་གོོ་ཐོས་བྱུང༌། དེ་རིས་

རིང་རིེས་ཀང་སྙིང་སྟོབས་མ་ཉམས་པོའིི་སྒོོ་ནས་སེམས་ཤུགོས་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་བཤས་ལུགོ་རྣམས་བཤན་པོའིི་ལགོ་ནས་

ཐརི་ཐབས་སམ། རིང་ཚོོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་སྡུགོ་བསྔལ་

ཟད་མཐའི་མེད་པོའིི་དམལ་བ་ལྟ་བུ་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཅིས་

ཀང་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་ཕྱོིརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་རིང་རིང་སྐོབས་

བབས་ཀི་ལས་འིགོན་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཆུང་གོང་ཡིན་རུང་དེ་དགོ་

ལེགོས་པོརི་འིགྲུབ་ཆེེད་སྒོོ་གོསུམ་ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་ཀིས་

བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང༌། བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་ཏེ་གོཞིིས་

བྱེེས་ཡོངས་ཀི་དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་ཀི་བློ་ར་

བརན་པོོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ རྐང་པོ་ས་ོས་ལགོ་པོས་བཟ་ོདགོསོ།

ད་ལྟ་ང་ཚོོ་གོཙོ་བོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་མི་མང་དང་བཅས་པོ་དང༌། 
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ཕྱོི་རྒྱལ་ཁགོ་གོི་མི་མང་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་སོགོས་ནས་བདེན་རྒྱབ་

རིགོོས་རིམ་ལ་བརནེ་ནས་ལྟ་ོགོསོ་ཀ་ིདཀའི་ཉནེ་ཆེ་ེབ་མདེ། འིཛམ་

གླིིང་བཙན་བྱེོལ་བ་ཕལ་ཆེེརི་རིང་རིང་གོང་དུ་བྲོས་བྱེོལ་གི་ཡུལ་

དརེི་རིང་གོ་ིལགོ་ཤསེ་གོང་ཤསེ་ད་ེབསྟུན་ག་ིཐནོ་སྐྱདེ་ཁ་ེལས་ལ་

ཞུགོས་ནས་རིང་གོ་ིའིཚོ་ོཐབས་འིཁྱལོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ད་ེ

མིན་གོནས་སྐོབས་སྐྱོབ་གོས་ོཐོབ་རིིང་བཟ་ོལས་ལགོ་ཤེས་སློོབ་

སྦོང་སོགོས་ཕུགོས་ཡུལ་འིཚོ་ོཕན་གི་ལས་རིིགོས་སྣ་ཚོོགོས་ལ་

སྦངོ་བདརི་བྱེས་ཏ་ེད་ེནས་རིམི་པོས་གོཞིསི་ཆེགོས་རིང་མགོ་ོཐནོ་

ཐབས་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་འིདུགོ 

འིདི་ཁུལ་འིབྱེོརི་བའིི་རིང་རིེ་བོད་པོ་མང་ཆེེ་བ་ནི་སོ་ནམ་ཞིིང་

ལས་བྱེེད་མཁན་གོང་གོསེབ་པོ་དང༌། གོཞིན་དགོ་དམགོ་མི་དང༌། 

དགོེ་འིདུན་པོ་མང་བ་ལས། ལགོ་ཤེས་པོ་དེ་ཙམ་བྲོས་ཐརི་མེད་

པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་སོགོས་རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་གི་སྐོད་ཡིགོ་ཤེས་

པོའིང་ཤིན་ཏུ་དཀོན་སྟབས་གོནས་སྐོབས་ལམ་ལས་མ་བྱེེད་

མཐུ་མེད་དང༌། དེ་ནས་རིིམ་པོས་ས་ཞིིང་སོ་ནམ་གི་ལས་ཀ་

བྱེས་ཏེ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་ཐབས་ཀི་འིཆེརི་གོཞིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

དགོེ་འིདུན་པོའིི་ཐད་ལའིང་ཐོགོ་མརི་ཆེོས་ལུགོས་རིིས་མེད་ཀི་
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བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིགོ་ས་གོནས་གོང་འིོས་སུ་

ཚོོགོས་ཆེོས་སློོབ་གོཉེརི་གོནང་སྟེ་བཞུགོས་འིཐུས་ལས་མེད་

ཀང༌། ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེས་ཅི་ནུས་བྱེས་མཐརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

ནས་དགོོངས་བཞིེས་བླ་མེད་ཐོབ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་མི་མང་དང༌། 

ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་བཅས་ཀིས་སྐྱོབ་གོསོའིི་རིོགོས་

རིམ་ཤུགོས་ཆེེ་བྱུང་སྟེ། དེང་སང་སྦགོ་སརི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་

གོི་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་ཆེིགོ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐོས་བསམ་སློོབ་

གོཉེརི་ལ་བརོན་བཞིིན་བཞུགོས་ཆེོགོ་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཌ་ལ་

ཧའིོ་སེརི་ཡང་རྒྱུད་གྲྭ་སྨིད་སྟོད་ཀིས་མཚོོན་ཆེོས་ལུགོས་ཁགོ་

གོི་བླ་སྤྲུལ་དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་ཆེོས་སྤོད་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་སྒྲུབ་

ལ་འིབད་བཞིིན་བཞུགོས་ཆེོགོ་པོ་བྱུང་ཡོད། 

དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་སྤིའིི་ཆེོས་སྲིིད་འིགོ་ལུགོས་གོང་དུ་བསམ་

ཡང་འིདི་ནི་རིང་རིེ་བོད་ཀི་ཆེོས་པོ་ཚོོརི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་

དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་ཐོབ་ཡོད། འིདི་ལ་ང་ཚོོས་ཆེོགོ་ཤེས་དང་

ལྡན་པོའིི་ངང་ནས་འིཕྲོས་བསྡེད་འིདིརི་ཡོད་ལ་སོགོས་པོའིི་དགོེ་

འིདུན་བྱེིངས་ནས་གོནས་སྐོབས་ལམ་བཟོའིི་ལས་ཀརི་ཧུརི་བརོན་

གི་ཐོགོ་ནས་རིིམ་པོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་ཐབས་དགོོངས་པོ་
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བཞིེས་དགོོས། ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་རིང་འིཚོོ་

ཐུབ་ཐབས་ཀི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས། ཁྱེད་ཚོོའིི་དགོོངས་

པོརི་དགོེ་འིདུན་པོ་ཡིན་ཡང་ལས་ཀ་འིདི་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་ཧ་ཅང་

གོི་ཐབས་རྡུགོས་གོང་དྲེགོ་དགོོངས་སྲིིད་ཀང༌། བསམ་པོའིི་ག་

སྒིགོ་སྡུགོ་ས་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོས། གོལ་སྲིིད་ང་ཚོོ་ཕྱོིརི་ལོགོ་

མ་ཐུབ་པོའིམ། བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་

རྡུགོས་བྱུང་ན་ཅི་བྱེེད། རྐང་པོ་སོས་ས་ལགོ་པོས་བཟོ་དགོོས་ཟེརི་

བ་ལྟརི། ཕྱོིན་ཆེད་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འིགོོརི་ཡང་རིང་མགོོ་ཐོན་

ཏེ་འིཚོོ་བའིི་ཁུངས་འིཁྱོལ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་པོརི། ད་མུས་བསམ་

བློ་ཐུང་ཐུང་ཁོ་ནརི་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ན་རིང་ལ་ཕུགོས་

གོང་རིགོ་པོ་དང༌། བོད་སྤི་དོན་ལའིང་མི་ཕན་པོ་མ་ཟད། རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་མི་མང་དང་བཅས་པོ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་ལའིང་ངོ་ཚོ་

བ་མི་འིདུགོ་གོམ། གོནས་སྐོབས་ཁྱེད་ཚོོས་ལམ་བཟོའིི་ལས་ཀ་

ཡང་ནུས་ཤུགོས་ཐོན་པོ་བྱུང་ན་འིདིས་ཀང་བོད་སྤི་དོན་ལ་ཕན་

ཐོགོས་ཡོད།

གོ༽ དགོ་ེའིདུན་པོའི་ིབསློབ་ཁྲིམིས་དང་། འིག་ོའིདུགོ་

སྤདོ་གོསུམ།
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དེ་བཞིིན་ཁྱེད་ཚོ་ོམི་མང་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོས་

ལུང་ཁུགོ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིསྤདོ་པོ་གོང་བྱུང་མཛད་ན་མ་ིའིགགིོས། 

བོད་པོ་ཕྲུ་གུ་ཞིིགོ་གོི་སྤོད་པོ་བཟང་ངན་ཡང་བོད་ཀི་བསྟན་པོ་

ཆེབ་སྲིདི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། དཔོརེི་ན། དགོ་ེའིདུན་པོ་ཚོསོ་ད་ན་ི

གྲྭ་པོའི་ིབཟ་ོཡང་མ་ིའིདུགོ ཁྱམི་པོ་དང་མཉམ་དུ་འིདྲེསེ་ནས་སྡེདོ་

དགོསོ་བསམ་པོ་སགོོས་ཀ་ིབསམ་བླ་ོཁྱད་མཚོརི་བཏང་ན་གོཏན་

ནས་མ་ིའིགིགོས། སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་པོའི་ིགོཙ་ོབའོི་ི

འིགོན་དེ་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོང་མརི་ཡོད། དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོས་རིང་

ཉིད་གོནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་ཀང༌། རིང་

རིང་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་བསློབ་ཁྲིིམས་དང་དམ་ཚོིགོ་ཚུལ་

བཞིིན་སྲུང་དགོོས། འིཇིགོ་རེན་ཁྱིམ་པོ་དང་མཉམ་དུ་གོནས་པོ་

ཙམ་གིས་དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོི་སྡེོམ་པོ་སྟོང་གོི་མ་རིེད། ར་བ་རིང་

གོ་ིབསམ་བླ་ོལ་རིགོ་ལས་པོ་ཡནི། 

ཡང་ངས་གོལ་ཆེེ་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་རྒྱུརི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པོ་ཞིེས་པོ་དེ་བླ་མ་དགོེ་བཤེས་དང༌། དཔོེ་ཆེ་བ་གོཅིགོ་པུ་ལ་རིགོ་

ལུས་པོ་མིན་པོརི་གྲུབ་མཐའི་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་

ཚོང་མརི་འིགོན་ཡོད་ལ། རིང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་སེརི་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚོང་
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མརི་འིགོན་ཡོད། དེ་རིས་ཚོང་མས་ནང་གོི་སེམས་རྣམ་པོརི་དགོ་

པོ་དང༌། ཕྱོིའིི་སྤོད་པོ་ཚུལ་མཐུན་གི་སྒོོ་ནས་བོད་མིའིི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་དང་། དགོེ་མཚོན་ཅན་རྣམས་འིཛིན་ཐུབ་

པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཕྱོི་ནང་ཀུན་ནས་མཐོང་དང་བརི་

འིཇོགོ་ཆེེ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་བསྐྱརི་དུ་ལོན་

ཐབས་ལ་བདེན་པོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་རིོགོས་རིམ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགོ་ངེས་

རིེད། དེརི་བརེན་ཚོང་མས་འིགོ་འིདུགོ་སྤོད་གོསུམ་གོང་གོི་སྐོབས་

སུའིང་ཡིད་གོཟབ་ནན་ཏན་དང་། གོང་དང་གོང་ལའིང་ལྷོད་ཡངས་

སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ མཐུན་ལམ་ལ་ལེགོས་ས་ོདང་། ཆེལོ་གོསུམ་ག་ིམ་ི

མང་།

སྔནོ་དུ་གོ་ོཐསོ་དང༌། བརི་དརེི་ལམ་བཟ་ོཁགོ་ལ་འིཚོམས་འིདྲེ་ིལྟ་

རགོོ་ཏུ་བཏང་བའི་ིགོཞུང་ཞིབས་ནས་གོནས་ལུགོས་བརྗེདོ་གོསལ་

བཅས་འིདརིི་ཁྱདོ་ཚོ་ོཚོང་མ་མཐུན་སྒལི་ཆེ་ེབ་དང༌། ལས་ཕྱོདོ་ཆེ་ེ

བ་ཡདོ་པོ། ད་ེའིབྲལེ་ཁྱདོ་ཚོ་ོའིགོ་ོབྱེངིས་དང༌། རྒྱ་གོརི་ལས་བྱེདེ་

ཁགོ་གོསི་བརི་མཐུན་ལམ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་འིདུགོ་པོ་འིད་ིན་ིངསོ་རིང་

ཧ་ཅང་གོ་ིབད་ེབད་ེདགོའི་སྤ་ོཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། སློད་ཀང་ཁྱདོ་ཚོ་ོཁྱམི་
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པོ། ང་ཚོ་ོགྲྭ་པོ། ཁ་ོཚོ་ོཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ ཁ་ོཨ་མད།ོ ང་ཁམས་པོ། 

མ་ོགོཙང་པོ། ཁྱདོ་དབུས་པོ་ཟརེི་བ་སགོོས་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་དནོ་མ་

གོ་ོབའིི་བསམ་བླ་ོཡ་མཚོན་བཏང༌། སྐོད་ཆེ་ཁྱད་མཚོརི་བཤད། 

ཕྱོགོོས་ཞིནེ་ཡནི་ཁུལ་ག་ིབླ་ོཆུང་ཕན་བཏགོས་རིགིོས་འིདརིི་ཁྱདོ་

ཚོོརི་དམིགོས་བསལ་ཤོད་དགོོས་མེད་རུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་གོང་ས་

ནས་འིད་ིལྟའི་ིསྐྱོན་མ་ིཡངོ་བ་ཞིིགོ་སམེས་བཞིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ཧ་ལམ་ཨ་མདོ་དང༌། ཁམས་པོ་ཟེརི་དུས་བོད་

པོ་མིན་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ་པོས་འིདི་

ནི་ནོརི་འིཁྲུལ་ཞིིགོ་དང་། ནོརི་འིཁྲུལ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ངོས་རིང་ཨ་མདོ་ས་སྐྱེས་རྡོོ་སྐྱེས་ཀི་མི་ཞིིགོ་ཡིན། ང་བོད་པོ་

རིེད་དམ་མ་རིེད། ཨ་མདོ་བ་ཡིན་ཡང་རུང༌། ཁམས་པོ་ཡིན་ཡང་

རུང༌། གོཙང་པོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། དབུས་པོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། གོཞིན་

དགོ་བོད་ལུང་པོ་གོང་གོི་མི་ཡིན་ཡང་རུང༌། ཚོང་མ་བོད་པོ་རིེད། 

ཚོང་མ་བོད་རིིགོས་རིེད། ཚོང་མ་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་རིང་རིེད་མ་

གོཏོགོས། གོཞིན་གི་འིདྲེེས་ལྷད་ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་གོང་ཡང་

མ་རིེད། ཚོང་མ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་འིཚོརི་ལོངས་

བྱེས། ཚོང་མ་སྐྱིད་སྡུགོ་མཉམ་གོཅིགོ་ཏུ་མོང་མཁན་ཤ་སྟགོ་
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རིེད། ཚོང་མའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་རིང་རིེད། ཚོང་མས་བོད་

ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་མི་མང་ཐམས་ཅད་གོཅིགོ་སྒིལ་གི་ཐོགོ་ནས་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་རིང་དབང་རིང་བཙན་བསྐྱརི་དུ་ལོན་པོ་ལ་འིབད་

བརོན་བྱེེད་བཞིིན་དུ། ཡང་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ནང་ཁུལ་དབྱེེ་འིབྱེེད་

ཀི་བྱེེད་སྟངས་ཐབས་རྡུགོས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཏེ་ར་བའིི་དམིགོས་

ཡུལ་བོད་རིིགོས་སྤི་དོན་གི་བསམ་བློ་མི་གོཏོང་བ་འིདི་རིིགོས་ཀི་

ནང་དོན་ཇི་བཞིིན་མགོོ་འིཚོོས་ཀི་མི་འིདུགོ ཁྱོད་ཚོོས་འིདིའིི་ཐད་

ལ་གོོ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ གནོ་ཆུང་བསྲི་ིཚོགོས་དང་། མཉམ་སྒལི་ག་ིའིཚོ་ོ

ཐབས།

ཡང་ལམ་ལས་བྱེས་པོའི་ིགླི་དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ལམ་སངེ་བསྟརོི་

བརླགོ་ཏུ་མ་བཏང་བརི་ཉརི་གོསགོོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ལྟ་བུ་འིབལ་

དུས་སྐོབས་སུ་ལྕགོ་གམིས་མ་བྱེས་ཀང་ཅ་ིསྐྱནོ། ད་ཆེ་ཡུལ་དུས་

གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་སྟེ་ལྕགོ་པོ་ོགིམ་པོ་ོབྱེས་ནས་སྤི་སྒོེརི་ཚོང་

མརི་ཕྲ་ཚུགོས་ཐབས་ཤགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན། ཁྱདོ་ཚོ་ོལྟ་ོཚོང་

ཞིགིོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང༌། མ་ིགོཉསི་གོསུམ་ལྟ་ོཚོང་གོཅགིོ་བྱེདེ་པོ་

ད་ེས་ོས་ོདཀའི་ལས་ཁགོ་པོའོི་ིཐགོོ་ལ་འིག་ོསངོ་ཆེ་ེབ་སགོོས་སྐྱནོ་
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ཡདོ། ངསོ་ཀ་ིསམེས་པོརི་ཚོང་མ་ལྟ་ོཚོང་བསྒལི་ཏ།ེ མ་ེཤངི་རྐང་

གོཅགིོ་ལས་མདེ་ཀང་བསགོས་ནས་སྤ་ིསརི་གོང་ཕན་ཅ་ིཕན་གསི་

སྤི་པོ་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དེ་འིདྲེ་གོསརི་དུ་ཕྲ་ཚུགོས་ཐུབ་ན་འིཕྲལ་

ཕུགོས་ཀི་དཀའི་ལས་དང་། ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་

པོ་འིདུགོ ང་ན་ིབདོ་པོ་མ་ིབཅུ་ཙམ་ཞིགིོ་མཉམ་བསྒལི་ག་ིཐབ་འིཚོ་ོ

གོཅགིོ་ཕྲ་ཚུགོས་ཐུབ་ཀང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོཡངོ་བ་འིདུགོ ད་ེལས་

མང་བ་བྱུང་ན་ན་ིལསོ་ཀང་དགོའི། 

དེ་ནས་ང་ཚོོ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཡུན་རིིང་སྡེོད་མི་དགོོས་པོརི་རིང་གོི་

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མགོགོས་པོོ་ལོགོ་རྒྱུ་ཡོང་ཤས་ཆེེ། ཡིན་ན་ཡང༌། 

བོད་དུ་ལོགོ་ནས་སྔརི་རྒྱུན་གོཞིིརི་བཞིགོ་ཡོང་ཐབས་ར་བ་ནས་

མེད། གོང་ས་ཅི་ཐད་ནས་བསྒྱུརི་བཅོས་འིགོ་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་

རིང་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་ཐད་

ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་ཆེེ་ཙམ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་པོ་ཡིན། དེ་

རིས་ཁྱོད་ཚོོས་དེང་སྐོབས་འིདི་ཁུལ་སྤི་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ནུས་

ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་དགོོས་པོས་མ་ཚོད། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་བསྟན་པོ་

ཆེབ་སྲིིད་ཀི་དོན་ལའིང་ཁུརི་བསམ་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། འིདི་

ལ་ཕོ་མོ་དང༌། སེརི་སྐྱ། སྐྱེས་རུས། ལུང་ཚོན་སོགོས་ཀི་ཁྱད་
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པོརི་གོཏན་ནས་མེད། ཚོང་མརི་འིགོན་དང་དབང་ཆེ་ཡོད། བློ་

ལྷིང་ལ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ངེས་པོརི་དུ་བསམ་བློ་རྙིིང་པོ་དང༌། གུ་དོགོ་པོོ་མིན་པོརི། བློ་རྒྱ་

ཆེེ་ཙམ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ བདོ་ཁྱམི་གོསརི་བཙུགོས་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ིསློབོ་

གོས།ོ

ཟླ་གོཅགིོ་ཙམ་ག་ིསྔནོ་ནས་ང་ཚོསོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བདོ་མ་ིབཙན་

བྱེོལ་བའིི་བུ་ཕྲུགོ་གོསོ་སྐྱོང་ཁང་གོསརི་བཙུགོས་ལ་བདགོ་ཉརི་

བྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀང་བུ་དང་བུ་མོ་སྐྱེས་རུས་དང་ལུང་

ཚོན་སོགོས་ཀི་དབྱེེ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོརི་ཚོང་མརི་གོསོ་སྐྱོང་

སློོབ་གོས་ོགོཅིགོ་གྱུརི་དུ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ཡིན། བུ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱོང་

ཁང་འིད་ིཁངོས་འིབྱེརོི་བའི་ིཕྲུ་གུ་ལ་ོདགུ་སནོ་པོ་ཡན་ཁགོ་གོཅགིོ་

མ་སུ་རི་ིཤསེ་རིིགོ་སློབོ་གྲྭརི་བཏང་བ་ཡནི། ད་དུང་ཡང་ལ་ོདགུ་

ཡན་ག་ིབུ་ཕྲུགོ་ཚོ་ོཆེསོ་སྲིདི་གོཉསི་ཕྱོགོོས་ནས་སློབོ་གོས་ོཐབོ་སྟ་ེ

བདོ་པོའི་ིམ་ིང་ོགོ་ོཆེདོ་ཅགིོ་འིབྱུང་བའི་ིཆེདེ་དུ་མ་སུ་རི་ིཤསེ་རིགིོ་

སློབོ་གྲྭ་ད་ེརིང་དུ་རིམི་གོཏངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི། སློབོ་གྲྭ་དརེི་ཡང་སློབོ་

ཕྲུགོ་ཕོ་མོ་སེརི་སྐྱ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་འིཚོ་ོསྐྱོང་སློོབ་གོསོ་
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བྱེདེ་པོ་མ་གོཏགོོས། ཁྱད་པོརི་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་རིགིོས་ར་བ་ནས་མདེ། 

ང་ཚོསོ་བུ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་ཁང་དང༌། མ་སུ་རི་ིསློབོ་གྲྭརི་བསྡུ་རུབ་

བྱེས་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ན་ིཕྱོནི་ཆེད་བདོ་གོཞུང་དང༌། ༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་ཐུགོས་བློས་བྱེིངས་འིགོེལ་གོནང་ས་ཞིིགོ་ཏུ་ཐགོ་

བཅད་དེ་རིེ་བ་ཆེེན་པོ་ོབཅོལ་གི་ཡོད། འིདིརི་ཁྱོད་ཚོ་ོཕྲུ་གུའིི་ཕ་

མ་སྤུན་ཉ་ེཚོ་ོསམེས་ཁྲིལ་གོཏན་ནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། 

འིདིརི་ཁྱོད་ཚོོརི་གོོང་དུ་བཤད་པོ་རྣམས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་

གོཟུགོས་པོོརི་གོཅེས་སྤས་གོང་ཟབ་བྱེེད་དགོོས། རགོ་ཏུ་གོཙང་སྦྲ་

འིཕྲོད་བསྟེན་སྐོོརི་ལ་ལྷོད་ཡངས་མ་སོང་བ་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་

ཚོ་བའིི་ཡུལ་དུ་འིཕྲོད་བསྟེན་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ལ་སྣང་ཆུང་ཤོརི་ན་ནད་

ཤིན་ཏུ་འིགོོས་སློ་བས་ངེས་པོརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། རྗེེས་

སུ་འིདི་ཁུལ་དཀའི་ངལ་བྱུང་རིིགོས་དང༌། གོཞིན་དགོ་ལབ་འོིས་

བྱུང་རིིགོས་ཁྱོད་ཚོོའིི་འིགོོ་འིཛིན་གོཞུང་ཞིབས་བརྒྱུད་ནས་ངོས་

དང༌། བཀའི་ཤགོ་ལ་གོནས་ཚུལ་གོཏོང་དགོོས། ང་ཚོོས་ཐབས་

ཤེས་གོང་ཡོང་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ལྟརི། སློད་ཀང་མི་མང་གོི་

དཀའི་སྡུགོ་སེལ་ཐབས་ཅི་ནུས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན།

ཇ༽ གོཞུང་ཞིབས་ཀ་ིལས་འིགོན་དང་། བྲལ་མདེ་ཀ་ིརྗེ་ེ
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འིབངས།

འིདི་གོའིི་མི་མང་འིགོོ་འིདོམས་གོཞུང་ཞིབས་སེརི་སྐྱ་ནས་ཀང་

ཡུལ་དུས་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞིིབ་ནན་ཏན་གིས་དཀའི་སྡུགོ་

ཇི་ལྟརི་བྱུང་ཡང་བཟོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་གོི་སེམས་ཁུརི་བསྐྱེད་དེ། 

རིང་རིང་གོི་བྱེེད་སྒོོ་འིཐུས་ཚོང་གོིས་གོཞུང་ཞིབས་ཀི་མིང་དོན་

མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ང་གོཞུང་

ཞིབས་ཡནི། ཡགིོ་རསི་ཤསེ་པོ་ལམ་བཟ་ོབྱེདེ་པོརི་བཏང༌། གོནས་

ཚུལ་དང་མ་འིཚོམས་པོའི་ིལས་འིགོན་བསྐུརི་ནས་དནོ་མདེ་དཀའི་

སྦོང་བྱེེད་དུ་འིཇུགོ་གོི་འིདུགོ་བསམ་སྲིིད། དེ་འིདྲེ་བསམ་ན་ནོརི་

བ་ཡིན། གོཞུང་ཞིབས་ཡིན་ཕྱོིན་ལས་ཀ་ཆེེན་པོོ་དང༌། འིཇམ་

ལས་མ་གོཏགོོས་བྱེས་མ་ིཆེགོོ་པོ་མནི། གོཞུང་ཞིབས་ཟརེི་བ་དསེ་

གོཞུང་དང་མ་ིམང་གོ་ིཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་ཏ།ེ གོཞུང་དང༌། མ་ི

མང་གོི་ལས་དོན་ཆེེ་ཆུང་གོང་ཡང་ཁུརི་དུ་བླངས་ཏེ་སྒྲུབ་དགོོས་

པོ་ཡིན། གོཞུང་དང༌། མི་མང་གོི་ལས་དོན་ཚོང་མ་ཆུང་ས་ནས་

ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། ཆེེ་སརི་རུབ་སྟེ་ཆུང་སརི་འིཐུས་

ཤོརི་ཕྱོིན་ན་མི་འིགིགོས། པོད་ཤགོ་ཞི་ོགོང་ད་ོབསགོས་ཏེ་སྲིང་

དང་རྡོ་ོཚོད་ལངོས་ཐབས་བྱེདེ་པོ་ལྟརི་ཆུང་སརི་སྣང་ཆུང་བྱེས་ན་
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མ་ིའིགགིོས། གོཞུང་ཞིབས་ཚོང་མས་རིང་རིང་སྐོབས་སུ་བབས་

པོའིི་ལས་འིགོན་ཆེེ་ཆུང་དང༌། ཁགོ་ལོས་གོང་ཡིན་རུང་དེ་དགོ་

དགོའི་འིདམེས་ཞིན་སྐྱུརི་མདེ་པོརི་མཐའི་འིཁྱངོས་སུ་སྒྲུབ་དགོསོ་

པོ་ཡནི་པོས་ད་ེལུགོས་སམེས་ལ་བཞིགོ་ནས་གོཞུང་ཞིབས་ཀ་ིགོ་ོ

ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་གོའིི་འིགོ་ོའིདོམས་གོཞུང་ཞིབས་

སོགོས་ནས་ད་ཕན་བྱེེད་སྒོོ་འིཐུས་ཚོང་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་ཡང་

གོོང་དུ་བཤད་པོ་རྣམས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་བྱེས་རྗེེས་ཐོན་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེ་རིིང་འིདིརི་ང་ཚོོ་ཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་སྟེ་སྐོད་ཆེ་འིདི་འིདྲེ་ཤོད་རྒྱུ་བྱུང་

བ་དང༌། འིདི་ཁུལ་རྒྱ་གོརི་དཔོོན་རིིགོས་ལས་བྱེེད་དང༌། རྒྱ་གོརི་

མི་མང་བཅས་ནས་དགོའི་བསུའིི་སྣེ་ལེན་འིདི་ཙམ་བྱུང་བརི་རིང་

ཚོོའིི་ངོས་ནས་གོནས་དུས་སྡུགོ་པོོ་འིདི་ལ་དཔོགོས་པོའིི་ཡགོ་པོོ་

རིེད། ད་ང་ཚོོ་འིདི་ནས་ས་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཁད་ཆེོད་ཀང༌། ར་བའིི་སེམས་

ཀི་གོཏིང་ནས་ཁད་འིཆུས་སོང་བསམ་མི་དགོོས། གོང་ཡིན་ཟེརི་

ན། ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་སེམས་ནི་དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་དུ་

བོད་མི་མང་གོང་དུ་གོནས་པོ་དེ་དགོ་རིེ་རིེ་དང་མཉམ་དུ་བྲལ་བ་

མེད་པོརི་བསྡེད་ཡོད། 
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བོད་མི་མང་སྐྱིད་པོོ་བྱུང་དུས་ངའིི་སེམས་ཀང་སྐྱིད་པོོརི་གོནས་

པོ་དང༌། བོད་མི་མང་སྡུགོ་པོོ་བྱུང་དུས་ངའིི་སེམས་ཀང་སྡུགོ་པོོརི་

གོནས་པོ། དེ་བཞིིན་བོད་མི་མང་དགོའི་བའིམ། སྐྱོ་བའིི་སྐོབས་

སུ་ངའིི་སེམས་ལའིང་དགོའི་སྐྱོའིི་འིགྱུརི་ལྡོགོ་བྱུང་སྟེ། ངོས་དང་

བོད་མི་མང་ལུས་སེམས་གོཅིགོ་གྱུརི་ལྟ་བུརི་གོནས་ཡོད། དེ་ཙམ་

མ་ཟད། ང་ཚོོ་ཡང་ཡང་ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཀང་ཡོང་གོི་རིེད། 

ད་ནི་ང་ཚོོས་དེ་རིིང་འིདིརི། ཚོིགོ་ཉུང་ལ་དོན་ཟབ་པོའིི་ཆེོས་འིཆེད་

ཉན་གི་དགོེ་བའིི་ར་བ་གོང་མཆེིས་པོ་འིདིས། སྤིརི་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དརི་ཞིིང་རྒྱས་པོ་དང༌། ཁམས་གོསུམ་འིགོ་

བ་མ་ལུས་བདེ་སྐྱིད་ཞིི་བའིི་དཔོལ་ལ་སྤོད་པོ། སྒོོས་སུ་རྒྱ་དམརི་

གི་བཙན་འིོགོ་ཏུ་རིང་རིིགོས་མི་མང་ཁྲིི་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་སྲིོགོ་ཁྲིགོ་

བཏང་བ་རྣམས་གོངས་ལྗིོངས་བསྟན་འིགོརི་སྨིན་པོའིི་དགོེ་རརི་

གྱུརི་ནས། བོད་སྤི་དོན་གི་བདེན་པོའིི་མརི་མེ་ཡོངས་སུ་གོསལ་

ཏེ། ནགོ་ཕྱོོགོས་རྫུན་པོའིི་མུན་ཆེེན་ཀུན་ནས་འིཇོམས་པོའིི་ཐུགོས་

སྨིོན་ཚོང་མས་མཛད་པོརི་ཞུ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།    །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༥ ཉནི། དྷ་

རིམ་ས་ལརི་གོནས་པོའི་ིབཙན་བྱེལོ་བདོ་མ་ིཉསི་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོོརི་མཆེསི་པོ་རྣམས་གོནས་སྐོབས་

རིངི་ཀུ་ལུའི་ིཉ་ེམཚོམས་སུ་ལམ་བཟའོི་ིལས་

རལོ་དུ་ཐནོ་ཁརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོནས་སསོ་བདོ་འིབངས་དང་། བླ་མའི་ིབྱེནི་

རླབས།

ཁྱདོ་ཚོ་ོའིད་ིགོརི་འིབྱེརོི་ཏ་ེད་ཕན་དུ་ཡུན་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་གོ་ིརིངི་

ལ་ཐགོ་ཉརེི་བསྡེད་པོརི་སངོ་གོཤསི་ད་ཆེ་ཁྱདོ་ཚོ་ོས་གོནས་གོཞིན་

དགོ་ཅིགོ་ཏུ་འིགོ་རྒྱུརི་བརེན་ཁྱོད་ཚོོརི་བློ་ཕམ་ཡོང་བ་གོཞིིརི་

བཅས་ཤིང༌། ངེད་རིང་གོི་སེམས་ལའིང་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བ་བྱུང༌། 

འིནོ་ཀང་ད་ེལ་སྐྱནོ་མདེ། ཁྱདོ་ཚོ་ོའིད་ིགོརི་སྔརི་རྒྱུན་གོནས་སྡེདོ་

དང༌། ས་གོནས་གོཞིན་དུ་བསྐྱོད་པོ་གོཉིས་ལ་ཁྱད་པོརི་མེད། 

དཔོརེི་ན། ཐགོ་རིངི་བ་སྒོང་ཏགོོ་དང༌། འིབུམ་སྡེ་ེལ་ཚུན་དུ་གོནས་

པོའིི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀི་འིཚོ་ོབརི་ལྟ་རོགོ་སེམས་ཁུརི་བྱེེད་

རྒྱུརི་རིང་ངོས་ལ་ཉེ་རིིང་གོི་ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མེད། དེརི་བརེན་
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ཁྱོད་ཚོ་ོསྡེོད་ཡུལ་ས་ཐགོ་རིིང་དུ་སོང་ཡང༌། ངའིི་སེམས་གོཏིང་

ནས་རིིང་དུ་བཏང་མི་ཡོང༌། ངས་ཁྱོད་ཚོོརི་བོད་མི་སྤི་མཚུངས་

ཀ་ིལྟ་རོགོ་སམེས་ཁུརི་རགོ་ཏུ་བྱེེད་ཀ་ིརིདེ། 

ཁྱོད་ཚོོ་འིདི་གོརི་ད་མུས་བསྡེད་ཀང་ངོས་ཀི་སྡེོད་ཡུལ་དང་འིབྲེལ་

མཚུངས་བབས་ཀི་ཡང་ཡང་ཐུགོ་འིཕྲད་ཡོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས། གོཞིན་

གི་ཁེ་བཟང་ཆེེ་བ་ཐོབ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀི་ཆེ་ནས་

མཚོོན་ནའིང་བླ་མའིི་ཐུགོས་རྗེེ་བྱེིན་རླབས་ལ་ཉེ་འིགངས་མེད། 

གོཙོ་བོ་དད་པོ་དང་དམ་ཚོིགོ་རིང་ལ་རིགོ་ལས་པོ་རིེད། ད་ལྟ་

ཁྱོད་ཚོོ་འིགོ་ཡུལ་དེ་ནི་གོཞིིས་ཆེགོས་གོཏན་འིཁེལ་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་

མིན། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ས་ཡུལ་གོཏན་འིཁེལ་ཡོང་ཐབས་བྱེེད་

མུས་ཡིན་ཡང་། གོང་ཅིརི་གོོ་བསྟུན་དགོོས་སྟབས་ལམ་སེང་

ཐགོ་ཆེོད་ཡོང་ཐབས་མི་འིདུགོ དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་སེལ་ཐབས་

ལ་ཚོང་མས་ཧུརི་བརོན་བྱེས་ན་ངེས་པོརི་སེལ་ཐུབ་ངེས་རིེད། ད་

ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་ལམ་ལས་སོགོས་ཀི་ལས་རོལ་ལ་ཞུགོས་

དགོོས་སྟབས་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཙམ་ཡོད་ཀང༌། བློ་སེམས་ཞུམ་པོ་

མེད་པོརི་ཧུརི་བརོན་དང་འིབྲེལ་སེམས་པོ་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་

དགོོས། 
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ལྟོ་ཟ་ཤེས་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མི་ཐུབ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི་

སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌། རིང་

རིིགོས་བོད་མིའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་དུ་མ་སོང་བརི་བློ་སྟོབས་ཆེེརི་

བསྐྱེད་ཀིས་ཧུརི་བརོན་བྱེས་ཏེ་ཐ་ན་ལམ་བཟོ་ལྟ་བུའིི་ལས་དོན་

ཆུང་རགོ་དེ་དགོ་ཀང་རྒྱལ་བསྟན་ཆེབ་སྲིིད་སྔརི་སོརི་ཆུད་ཐབས་

ཀི་བྱེ་བརི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེ་དོན་སེམས་ལ་

འིཇོགོ་དགོོས། དེ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་དུ་ལུས་པོའིི་རིང་རིིགོས་ཀི་

བོད་མི་དེ་རྣམས་ནི་ང་ཚོོ་དང་གོཏན་ནས་མི་འིདྲེ་བརི་དག་བོའིི་

བཙན་འིོགོ་ཏུ་ཚུད་དེ་ཉིན་མཚོན་འིཁོརི་ཡུགོ་ཏུ་བདེ་བའིི་གོོ་

སྐོབས་སྐོད་ཅིགོ་ཙམ་ཡང་མེད་པོརི་ཐ་ན་སྐོད་ཆེ་ཚོིགོ་རིེ་གོཉིས་

ཙམ་ཤོད་སྟངས་དང༌། གོོམ་པོ་སོ་སྟངས་ལེགོས་ཉེས་ལྟ་བུས་ཀང་

སྲིོགོ་ལ་བདོ་བའིི་ཉེན་ཁའིི་ངང་དུ་གོནས་ཡོད། རིང་རིེ་རྒྱ་གོརི་ས་

ཐོགོ་ཏུ་འིབྱེོརི་བའིི་བོད་མི་རྣམས་ལམ་ལས་བྱེེད་དགོོས་སོགོས་

ཀི་འིཚོོ་ཐབས་དཀའི་ངལ་ཇི་ཙམ་ཆེེ་ཡང་སྲིོགོ་ལ་བདོ་བའིི་ཉེན་

ཁའིི་བློ་གོཡེང་དངངས་སྐྲགོ་དེ་འིདྲེ་མེད་པོརི་བློ་བདེ་བགོ་ཕེབས་

ཀིས་སྐྱིད་པོོརི་བསྡེད་ཆེོགོ་པོ་འིདི་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་དཀའི་

ངལ་ཁྱད་བསད་བགིས་ཏེ་ལས་ཀརི་ཧུརི་བརོན་ཐོགོ གླི་འིབབ་

ཕྲན་བུ་བྱུང་རིིགོས་ཀང་དོན་མེད་འིཐོརི་རྐྱེེན་དུ་མ་བཏང་བརི་
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སློརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་དོན་དུ་སྨིན་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ རིབ་བྱུང་གོ་ིསྲུང་སྡེོམ་དང་། བུ་ཕྲུགོ་གོི་མདུན་

ལམ།

རིང་རིའེི་ིབདོ་ཀ་ིརིང་དབང་རིང་བཙན་ད་ེཡང་རིང་རི་ེབདོ་མ་ིརིང་

གོསི་ཐབས་ཤསེ་བྱེས་པོ་ལས་ཡངོ་བ་ལས། རིང་བཞིནི་གསི་མ་ི

ཡོང་བས་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཕྱོིརི་འིཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་

མཁན་ག་ིམ་ིཡ་ིལུས་སྲིགོོ་རིངི་དུ་འིཚོ་ོཐབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཡང་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོརིེད། དེརི་བརེན་ཁྱོད་ཚོོས་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་དང་། 

སྤོད་ལམ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ལུས་ལ་ན་ཚོ་མི་འིབྱུང་བ་ངེས་པོརི་དུ་

བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚོའོི་ིབདོ་མ་ིགོཅིགོ་ཤ་ིནའིང༌། ང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་

ཕངས་སམེས་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། མ་ིབད་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོས་

ཁྱདོ་ཚོསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོསོ། 

ཁྱོད་ཚོོའིི་ཁྲིོད་དུ་གྲྭ་པོ་སློོབ་གོཉེརི་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞིེས་བཀའི་

འིདྲེི་མཛད་པོརི། དཔོེ་ཆེ་བ་བཅོ་ལྔ་སྐོོརི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པོརི། འིོ་ན་ཁྱོད་ཚོོ་

གོནས་སྐོབས་སྐྱ་བོ་མི་ནགོ་པོ་དང་མཉམ་དུ་ལམ་ལས་སོགོས་

བྱེས་ཏེ་བསྐྱོད་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་
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བློ་ཕམ་ཡིད་ཞུམ་མ་བྱེས་པོརི་རིང་གོི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་དགོེ་ཚུལ་

སློོང་གོི་བསློབ་སྡེོམ་སོགོས་སྡེོམ་པོ་དང༌། དམ་ཚོིགོ་རྣམས་བཅས་

པོའིི་མཚོམས་ལ་ཤེས་བཞིིན་ཁྱད་གོསོད་མ་ཡིན་པོརི་ཚུལ་བཞིིན་

དུ་སྲུང་དགོོས་པོ་ལས། ད་ནི་ང་ཚོོ་སྐྱ་བོ་མི་ནགོ་པོའིི་ཁྲིོད་དུ་

མཉམ་དུ་སྡེོད་དགོོས་གོཤིས་ཁྱད་པོརི་མི་འིདུགོ་སྙམ་སྟེ་གོང་བྱུང་

བྱེས་ན་གོཏན་ནས་མི་འིགིགོས་པོས་གྲྭ་པོ་རིང་ཡིན་བསམ་སྟེ་

ཚུལ་མཐུན་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོས་དེ་དོན་སེམས་ལ་འིཇོགོ་དགོོས། 

ཁྱོད་ཚོོ་མཉམ་དུ་འིཁྲིིད་རྒྱུརི་བུ་ཕྲུགོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞིེས་བཀའི་

འིདྲེི་མཛད་སོང་བརི། བུ་ཕྲུགོ་ཆུང་ངུ་རྣམས་མ་གོཏོགོས་དེ་བྱེིངས་ཚོང་མ་འིདི་

གོརི་འིཇོགོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་ཞུས། འི་ོན་ཕ་མ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འིཁྲིིད་རྒྱུའིི་

བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་གོཅེས་སྐྱོང་ཟབ་ནན་བྱེེད་དགོོས། བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་

ནི་ཕྱོིན་ཆེད་རིང་རིེའིི་ཡུལ་ལུང་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ། 

གོཞུང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་བཅས་ཉམས་གོསོ་འིཛུགོས་བསྐྲུན་བྱེེད་མཁན་

གི་དམིགོས་ཡུལ་ངོ་མ་ཡིན་པོས་ཁོ་ཚོོརི་བདགོ་སྤོད་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། ཁོ་ཚོོརི་རིེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད།

གོ༽ རིགིོས་རྒྱུད་གོཙང་སལེ་དང་། བསྟན་པོའི་ིཞིབས་

འིདེགོས།
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ཡང༌། ད་ལྟ་འིདིརི་ཡོད་ཀི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀི་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ་

ཞིསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིམཛད་སངོ་བརི། བུད་མདེ་དྲུགོ་ཅུ་སྐོརོི་ཡདོ་ཅསེ་ཞུས་པོརི། 

ད་འི་ོན་ངས་དནོ་མདེ་ཀ་ིང་ོཚོ་དང༌། སྦ་གོསང་ལྟ་བུ་མ་བྱེས་པོརི་

གོསལ་པོརོི་དྲེང་བཤད་བྱེས་ན་ལགེོས་པོ་ལས། སྔརི་བཞིནི་རིང་

བཞིིན་ཟོམ་འིཇོགོ་བྱེས་ན་སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་མ་གོཏོགོས་དགོེ་

མཚོན་མེད། ཁྱོད་ཚོ་ོབུད་མེད་རྣམས་ཀིས་རིང་གོི་མི་རིིགོས་

རྒྱུད་གོཙང་འིཕེལ་ཐབས་ཀི་འིགོན་ཁུརི་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ནི་གོལ་གོནད་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ནང་གོསེས་བཟའི་ཚོང་མ་འིབྲེལ་བའིི་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་རིང་

རིིགོས་གོཙང་མའིི་བུ་རྒྱུད་འིཕེལ་ཐབས་བྱེེད་པོ་ལས། གོང་བྱུང་

འིཆེལ་སྤོད་བྱེས་པོས་མི་འིགིགོས། དཔོེརི་ན། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་དང༌། 

ཀ་ལོན་སྦུགོ་སོགོས་སུ་དེ་སྔོན་ནས་འིབྱེོརི་བའིི་རིང་རིེའིི་བུད་མེད་

ན་གོཞིོན་འིགོའི་ཤས་ཀིས་བསམ་ཤེས་མ་ཐོངས་པོརི་གོགོས་

ངན་ཐབས་རྡུགོས་ཀིས་རྐྱེེན་པོས་གོང་བྱུང་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་ཀི་ཡོད་

ཚོོད་འིདུགོ་པོ་དེ་ནི་རིང་ཉིད་སྒོེརི་ལའིང་ཕན་པོ་གོཏན་ནས་མེད་

པོའིི་གོཏམ་དོན་གོཉིས་མེད་ཀི་ལས་ཀ་ཐབས་སྡུགོ་ཅིགོ་རིེད། 

ད་ཆེ་ཁྱོད་ཚོོས་མཚོོན་པོས་བོད་མི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་ཚུལ་
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དེ་ལས་ལྡོགོ་སྟེ་རིང་གོི་ལུང་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་

སོགོས་ཉམས་པོ་གོསོ་བའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་མཁན་གི་རིིགོས་

རྒྱུད་གོཙང་མ་འིཕེལ་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་མིན་ཨ་མ་བོད་པོ་དང༌། ཕ་མི་རིིགོས་གོཞིན་དགོ་བྱེས་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་སྐྱེས་འིཕེལ་བྱུང་ན་མི་རིིགོས་གོཏན་བརླགོ་ཏུ་འིགོ་

བའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འིདྲེ་མ་ཡིན་པོའིི་རིང་རིེ་བོད་མི་ནང་ཚོགོས་

འིདུས་པོ་ལས་བྱུང་བའིི་རིིགོས་རྒྱུད་ཅིགོ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་པོས་

གོནད་དོན་འིདི་དགོ་ལ་ཁྱོད་ཚོོས་སྣང་ཆུང་མ་བྱེས་པོརི་སེམས་ལ་

ཡགོ་པོོ་འིཇོགོ་དགོོས། ངས་བསྟན་བཤིགོ་གོིས་གོང་བྱུང་བཤད་

པོ་མིན། དེ་ནི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་གོི་ཆེོས་ལྡན་གི་མི་རིིགོས་

ལོ་རྒྱུས་ཅན་ཞིིགོ་ར་བརླགོ་ཏུ་འིགོ་བའིི་དུས་རིབས་ཀི་ཡོ་ལངས་

འིདི་འིདྲེའིི་སྐོབས་དངོས་འིབྲེལ་གི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

དཔོེརི་ན། སྔརི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཞིལ་བཞུགོས་ཀི་

དུས་སུ་ཐེགོ་ཆེེན་བསྟན་པོ་དརི་ཁྱབ་ཆེེ་ཡང༌། སངས་རྒྱས་མ་ངན་

ལས་འིདས་པོའིི་རྗེེས་སུ་ཐེགོ་ཆེེན་གི་བསྟན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཉགོ་ཕྲ་བརི་

གྱུརི་པོའིི་སྐོབས་ཤིགོ་ལ། དགོེ་བསྙེན་མ་ཞིིགོ་གོིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོ་འིཇིགོ་པོརི་སྙིང་ནས་མ་བཟོད་ཀང༌། རིང་གོི་ནུས་པོས་
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བསྟན་པོ་གོསོ་མི་ནུས་པོརི་མཐོང་ནས་ཁོང་གོིས་ད་ནི་ཐེགོ་ཆེེན་

གི་བསྟན་པོ་གོསོ་བ་ལ་སྨིོན་ལམ་གི་མཐུ་སྨིིན་པོའིི་རིིགོས་རྒྱུད་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་འིབྱུང་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེ་བརི་མཐོང་སྟེ་ཡུལ་ཞིིགོ་

གོི་རྒྱལ་པོོ་དང་འིདུས་པོ་ལས་རྒྱལ་སྲིས་ཐོགོས་མེད་དང༌། བྲམ་

ཟེ་ཞིིགོ་དང་འིདུས་པོ་ལས་སློོབ་དཔོོན་དབྱེིགོ་གོཉེན་ཞིེས་ཡོངས་

སུ་གགོས་པོ་དེ་གོཉིས་འིཁྲུངས་ཏེ་ཁོང་གོཉིས་ནས་བསྟན་པོ་ལ་བྱེ་

བ་རྒྱ་ཆེེརི་མཛད་པོའིི་མཐུ་ལས་དེང་གོི་དུས་སུའིང་རིང་རིེ་བརྒལ་

བརགོ་བགོ་གླིེང་བྱེེད་སྐོབས་དཀའི་གོནད་དང་འིཕྲད་སྐོབས་རྒྱལ་

སྲིས་ཐོགོས་མེད་དང༌། མཁས་མཆེོགོ་དབྱེིགོ་གོཉེན་གི་དགོོངས་

པོ་ཡིན་པོའིི་ཕྱོིརི་ཞིེས་ཁུངས་ལུང་ཚོད་མརི་འིཛིན་ཡུལ་གི་སྐྱེས་

ཆེེན་དམ་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་བ་བཞིིན། 

ཕྱོིན་ཆེད་རིང་རིེའིི་ཡུལ་ལུང་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས། བོད་རིང་དབང་རིང་བཙན་གི་

གོཏམ་འིགོོ་ལས་མཇུགོ་སྐྱེལ་གི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི། མ་

འིོངས་པོའིི་རིིགོས་རྒྱུད་འིཕེལ་ཐབས་ལའིང་དོ་སྣང་གོིས་བསམ་

བློ་དོགོ་ས་ནས་བཏང་ན་དགོེ་མཚོན་ཆེེ། རིང་རིེའིི་བོད་ཀི་རིང་

བཙན་དེ་ཡང་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དུས་མྱུརི་བ་ཉིད་དུ་ཡོང་ཤས་ཆེེ་
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སྟེ། གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེ་ལས་རིིང་ཙམ་འིགོོརི་གི་རིེད། ཡང་ན་ད་

ལྟའིི་ན་གོཞིོན་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀི་དུས་སྐོབས་ཡོང་ངམ། ཡང་དེའིི་

རྗེེས་ཀི་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀི་དུས་སྐོབས་སུ་ཡོང་མིན་སོགོས་ངེས་པོ་

མེད་པོས་ཚོང་མས་སེམས་ཐགོ་ཐུང་ཐུང་མ་བྱེས་པོརི་མིགོ་རྒྱང་

རིིང་པོོརི་བལྟས་ཏེ་བུ་རྒྱུད་གོཙང་མ་འིཕེལ་ཐབས་དང༌། དེ་དགོ་

ལ་གོསོ་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ནི་ཧ་ཅང་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ རྡོགོོ་ར་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། ཞིལ་བཞིསེ་ཀ་ིབཀའི་

བཟང་།

འིདརིི་ཡདོ་མ་ིམང་རྣམས་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེབའི་ིདུས་སྐོབས་སུ་ཁྱདོ་

ཚོ་ོའིགོོ་བྱེེད་བཅུ་དཔོོན་སོགོས་ནས་ཀང་གོང་ཅིརི་ལྟ་རོགོ་ཁུརི་

བསམ་ཆེེ་སྐྱེད་ཀིས་ཚོང་མའིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་འིབྲེལ་ཁྱོད་ཚོ་ོམི་མང་རྣམས་ཀང་མཐུན་ལམ་རྡོོགོ་

ར་གོཅིགོ་སྒིལ་བྱེེད་པོ་ལས་ང་ཚོ་ོཕགོ་རིི་བ་དང༌། ང་ཚོ་ོགོཞིན་

ཞིགིོ་ཡནི་ཟརེི་བ་ལྟ་བུའི་ིཕྱོགོོས་འིཐནེ་ཉ་ེརིངི་གོ་ིབསམ་ཚུལ་རིངི་

དུ་དརོི་ཏ་ེརིང་རི་ེབདོ་མ་ིརྣམས་གོཅགིོ་པོ་ཡནི། སྐྱདི་སྡུགོ་ལགེོས་

ཉསེ་ཇ་ིལྟརི་བྱུང་རུང་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིཀུན་སློངོ་བཟང་པོ་ོ
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འིཁྱརེི་ཏ་ེཕན་ཚུན་གོཅགིོ་ཕན་གོཅགིོ་གགོོས་བྱེས་ཏ་ེསྡེདོ་དགོསོ་

ཞིསེ་སོགོས་བཀའི་སྩལ་སངོ་བརི། 

འིགོོ་བྱེེད་བཅུ་དཔོོན་སོགོས་སྐུ་མདུན་དུ་ཡོད་པོ་རྣམས་ནས་ཕྱོགོ་འིཚོལ་དང་འིབྲེལ་

མི་མང་རྣམས་ཀི་ལགོ་གོཉིས་ཐལ་མོ་སྦརི་ཏེ་ད་ཆེ་ང་ཚོོ་༸སྐྱབས་མགོོན་ཡིད་བཞིིན་

ནོརི་བུ་ཁྱེད་ཀི་དྲུང་ནས་ས་གོནས་གོཞིན་ཞིིགོ་ཏུ་འིཕྲལ་སེལ་ལམ་བཟོ་སོགོས་ལ་འིགོ་

དགོོས་ཀང༌། ད་ལྟ་བཀའི་སློོབ་ཇི་ལྟརི་ཕེབས་པོ་བཞིིན། ང་ཚོོས་ཡིད་བཞིིན་ནོརི་བུ་

ཁྱེད་ཀི་དགོོངས་གོཞིི་འིགྲུབ་པོ་དང༌། ཡང་སྒོོས་རིང་རིེ་བོད་ལྗིོངས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་

མི་རིིགོས་ཀི་མཚོན་ཤས་སུ་མ་སོང་བརི་༸སྐྱབས་མགོོན་ཡིད་བཞིིན་ནོརི་བུ་མཆེོགོ་

ནས་ད་ཕན་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་རླབས་ཆེེན་མཛད་ཁུརི་སྐྱོང་བཞིེས་ཀིས་ཡང་དགོ་

པོའིི་དབུ་ཁྲིིད་མཛད་བཟང་འིོགོ་ཏུ་གུས་འིབངས་རྣམས་ནས་གོཞིན་དགོ་གོི་གོང་བྱུང་

ཟེརི་རྗེེས་སུ་མ་འིབྲངས་པོརི་ལས་དོན་སྐོབས་སུ་གོང་བབས་དཀའི་ངལ་ཁྱད་བསད་

ཧུརི་བསྐྱེད་ཞུས་ཆེོགོ་པོ་དང༌། ༸སྐྱབས་མགོོན་ཡིད་བཞིིན་ནོརི་བུ་མཆེོགོ་ཉིད་སྐུ་

ཚོེ་༸ཞིབས་པོད་བསྐོལ་པོ་རྒྱ་མཚོོའིི་བརི་དུ་བརན་རིོགོས་གོནང་ཞིེས་ནན་ཏན་ཆེེན་

པོོས་གོསོལ་འིདེབས་ཞུས་པོརི། 

༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་ནས། ད་ེགོ་རིང་རིདེ། ང་རིང་སྐྱ་ེའིཆེ་ིརིང་དབང་

ཐབོ་པོ་ཞིགིོ་མ་ཡནི་ཡང༌། ༸རྒྱལ་མཆེགོོ་དགོ་ེའིདུན་གྲུབ་ཀསི་སྐུ་

ཚོེ་རིངི་པོོརི་བཞུགོས་འིདུགོ་པོ་ད་ེབཞིནི་ནམ། ད་ེལས་རིངི་ཙམ་
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ཞིགིོ་སྡེདོ་རྒྱུའི་ིའིདུན་པོ་ཡདོ་ཀང༌། ཚོ་ེཡུན་དུ་བརན་དང་མ་ིབརན་

ཟརེི་བ་འིད་ིཡང་རྒྱུ་རྐྱེནེ་རནེ་འིབྲལེ་ཞིགིོ་ལ་ངསེ་པོརི་ལྟསོ་དགོསོ། 

དཔོརེི་ན། ང་རིང་ལ་མཚོནོ་ན་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོ་ོཟརེི་བ་ཨ་མད་ོ

བའིི་ཕྲུ་གུ་ཕལ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། འིནོ་ཀང་ལས་སྨིོན་རེན་འིབྲེལ་གི་

མཐུ་ལས་ཁྱདོ་ཚོསོ་ང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཞིསེ་བར་ིམཐངོ་ཆེ་

འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ངས་ཀང་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀ་ི

ཁུརི་འིགོན་རིང་ནུས་ཀསི་མ་ིའིདངེ་མ་ིཐགེོ་བཞིནི་དུ་ལནེ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་རིདེ། དརེི་བརནེ་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་སུའིང་ཚོང་

མས་དམ་ཚོགིོ་རྡོགོོ་ར་ཆེགིོ་སྒལི་གསི་སྤ་ིདནོ་ལ་ཁུརི་འིགོན་མཉམ་

ལནེ་གོཅགིོ་མཐུན་བྱུང་ན་ངའི་ིཚོ་ེལའིང་སྐྱནོ་ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོམ་

རིདེ། ད་ེའིདྲེ་མ་ཡནི་པོརི་སྤ་ིདནོ་བླསོ་བཏང་གོསི་རིང་བཞིནི་སྤ་ི

ཟམོ་དུ་བཞིགོ་སྟ་ེཚོང་མ་ཆེགིོ་སྒལི་མ་བྱུང་ན་མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིཚོ་ེརིངི་

པོ་ོབསྡེད་ད་ེདཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཀང༌། རིང་ཉདི་ངལ་བའི་ིརྒྱུ་ལས་

མེད་སྟབས་མི་ཚོེ་རིིང་པོོརི་བསྡེད་ཀང་དགོེ་མཚོན་གོང་ཡང་མ་

མཐོང་བས་ལ་ོམང་སྡེོད་རྒྱུའིི་གབ་གོཤོམས་བྱེས་ཀང་དགོོས་པོ་

མེད། གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེརི་བརེན་རིང་རིེ་བོད་རིིགོས་ཚོང་མས་

རིང་འིདོད་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོི་བསམ་ཚུལ་རིིང་དུ་དོརི་ཏེ་དམ་ཚོིགོ་

ཆེགིོ་སྒལི་གསི་སྤ་ིདནོ་ཚོགོས་ཚུད་འིབྱུང་ཐབས་རིང་གོ་ིནུས་པོ་
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ཇ་ིཡདོ་བཏནོ་ཏ་ེམཉམ་རུབ་བྱེས་ན་ད་ེདང༌། ངསོ་རིང་ནས་ཡུན་

རིིང་དུ་སྡེོད་རྒྱུའིི་འིདུན་པོ་བཏང་བ་དེ་གོཉིས་རྒྱུ་རྐྱེེན་རེན་འིབྲེལ་

ཞིིགོ་འིཛོམས་ན་བསྐོལ་པོ་ཁྲིི་ཕྲགོ་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གོང་ཤེས། 

ཚོེ་རིངི་ཙམ་སྡེདོ་རྒྱུའི་ིའིདུན་པོ་ཡདོ་ཅངི༌། སྨིནོ་ལམ་ཡང་བརྒྱབ་

ཆེགོོ ཚོང་མ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་ན་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོ་ོ

ཟེརི་བ་ངའིི་ཚོེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་ཡོང་གོི་མ་རིེད་བསམ་པོ་འིདུན་པོས་

དེ་དོན་ཁྱོད་ཚོ་ོཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། དེ་རིིང་བརྗེོད་

རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡིན། གོང་བཤད་པོ་རྣམས་མ་བརྗེེད་པོརི་སེམས་ལ་

ཞིགོོ བཀ་ཤསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ། རྗེསེ་སུ་ང་ཚོ་ོཡང་ཡང་འིཕྲད་

ཡངོ༌། ཞིེས་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།    །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༠ ཉནི་

རྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོོགོས་མའི་ེསོརི་ཁུལ་བོད་མ་ིགོཞིསི་

ཆེགོས་རྣམས་ལ་ཆེསོ་འིབྲལེ་སྩལ་མཇུགོ་བཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ཆེབ་སྲིདི་ཀ་ིདགོ་ེསྐྱནོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིའིཆེརི་

གོཞི།ི

ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསོའི་ིལུང་པོ་དང་བྲལ་ཏེ་གོཞིན་གི་ཡུལ་གྲུ་ཞིིགོ་ཏུ་

གརི་དགོོས་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་ཕམ་པོའིི་གོནས་ཤིགོ་རིེད། 

ད་ེཡང་ང་རིང་ཚོསོ་ནརོི་འིཁྲུལ་དབང་གོསི་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་མདོ་ཀང༌། ད་ེའིདྲེ་མ་ཡནི་པོརི་ང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་

རྒྱས་ཀ་ིརྗེསེ་འིཇུགོ་བླསོ་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ལ་བཀལ། ལས་

རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱེས། ཐ་ན་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོགོ་སྦུརི་ཚུན་

ལ་གོནདོ་འིཚོ་ེམ་ིབྱེདེ་པོརི་ཡནི་ལུགོས་ཚུལ་མཐུན་ག་ིསྡེདོ་མཁན་

ཞིིགོ་ལ་ད་ཆེ་ཐོབ་ཐང་བདགོ་དབང་ར་བ་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་

བཙན་བཟསོ་བྱེས་པོ་འིདིརི་བླ་ོཕམ་ཆེ།ེ 
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ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་ཕྱོོགོས་སུ་བདེན་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། སངས་

རྒྱས་བསྟན་པོ་འིཇིགོ་པོ་ལ་མ་ཐུགོ་པོས་ཆེོས་སྲིིད་ཀི་དཔོལ་ཡོན་

གོསརི་དུ་བཞིད་རྒྱུརི་གོདོན་མི་ཟ་བ་མ་ཟད། ད་ཕན་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་བལྟས་ཀང་ལོ་རིེ་ལས་ལོ་རིེ་ཇེ་བཟང་ཇེ་

ལེགོས་སུ་འིགོ་བ་ལས། ཇེ་ཉམས་ཇེ་ཞིན་དུ་མི་འིགོ་བ་དང༌། 

དེང་གོི་སྐོབས་སུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་གོང་ཐད་ནས་ཇེ་མང་དུ་

འིགོ་བ་སོགོས་ཀིས་ང་ཚོོའིི་འིདོད་དོན་བདེན་པོའིི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། 

འིོན་ཀང་ང་ཚོོ་མི་རིིགོས་ཤིགོ་དང༌། ཡུལ་གྲུ་ཞིིགོ་དོན་གོནད་

ཡིན་པོས་དུས་ཡུན་ཕྲན་བུ་འིགོོརི་སྲིིད། ར་དོན་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་

དེ་རིིང་སང་ཉིན་ཙམ་ལ་ཡོང་མི་ཐུབ་ཀང༌། མཐའི་མའིི་རྒྱལ་ཁ་

འིཐོབ་རྒྱུ་ཉགོ་གོཅིགོ་རིེད། ངོས་ནས་ཀང་བོད་གོངས་ཅན་གི་

བསྟན་འིགོའིི་བདེ་དོན་ལ་ཞིེ་བརོན་གོང་ཡོང་བྱེས་པོརི་བྱེས་ཡུད་

མིན་ཡང༌། ད་ཕན་འིགྲུབ་ཚོོད་གོང་ལེགོས་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང༌། ཕྱོིན་

ཆེད་བོད་ལྗིོངས་རིང་དབང་བསྐྱརི་ལོན་གིས་སྐོབས་སུ་ཆེབ་སྲིིད་

ཀི་གོནས་སྟངས་སྔརི་བཞིིན་ཡོང་ཐབས་མེད། ང་ཚོོའིི་སྔརི་གི་

ཆེབ་སྲིིད་འིགོ་ལུགོས་ནང་ལེགོས་ཉེས་གོཉིས་ཀ་ཡོད། ལེགོས་
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པོའིི་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤས་སུ་མི་རིིགོས་

མ་བརླགོ་པོརི་གོནས་ཐུབ་པོ་དང༌། ཉེས་པོའིི་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་

གོནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུགོས་འིདི་དགོ་བྱུང་བ་རིེད། ཕྱོིན་ཆེད་ང་

ཚོོས་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་དམ་པོའིི་ཆེོས་གོཙོ་

བོ་དང་གོཞིི་རརི་བཟུང་སྟེ་མི་རྣམས་ཞིི་དུལ་བགོ་ཡོད་དང་ལྡན་

པོའིི་སྤོད་བཟང་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་དགོོས་པོ་ཡིན། 

གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལའིང་ད་ལྟ་སྐྱོན་ཡོད། དེ་ཡང་ལེགོས་

སུ་གོཏོང་དགོོས་པོ་དང༌། ཆེོས་གོཞིིས། སྒོེརི་གོཞིིས་ཟེརི་བ་

སོགོས་ལ་ལེགོས་བཅོས་མང་ཙམ་བྱེས་ཏེ་སྙིང་པོོ་ཆེོས་སྲིིད་

ཟུང་འིབྲེལ་གི་འིགོ་ཕྱོོགོས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཚོེ་འིདི་གོ་ཙམ་

མིན་པོརི་འིདི་ཕྱོི་གོཉིས་ཡོད་འིདབ་ཆེགོས་གོཤོགོ་སྒོ་ཟུང་ལྡན་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ཞིོགོ་དགོོས། 

ངོས་ནས་མ་འིོངས་པོའིི་འིགོ་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་བསམ་གོཞིིགོ་ངེས་

གོཏན་བྱེས་པོའིི་ར་ཁྲིིམས་ཟིན་བྲིས་དེ་དགོ་ལ་ཁྱེད་ཚོོས་ཀང་

བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། ང་ཚོོ་ལོ་ལྔ་དྲུགོ་ཙམ་ནས་བོད་དུ་ལོགོ་

ཐུབ་རྒྱུའིམ། ཡང་ན་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་རྒྱ་གོརི་ལུང་པོརི་

སྡེོད་དགོོས་པོའིང་སྲིིད། གོང་ལྟརི་དུས་ཡུན་ཇི་ལྟརི་འིགོོརི་རུང་
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དེ་བཞིིན་དུ་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་ལས་དོན་སྙིང་རུས་དང༌། འིབད་བརོན་

བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། སྡེོད་ཡུན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་གི་འིཆེརི་

གོཞིི་བཞིགོ་རུང༌། ལོ་ལྔ་དྲུགོ་ཙམ་ནས་ལོགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་

འིཕྲལ་ལོགོ་ཆེོགོ་པོ་ལས་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཆེརི་གོཞིི་ལྟརི་འིདིརི་

གོཏན་འིཇགོས་སུ་སྡེོད་དགོོས་པོ་མིན། རྒྱ་གོརི་ནང་འིཕྲལ་སེལ་

གི་ལས་ཀའིི་རིིགོས་འིཚོོ་ཐབས་ངེས་གོཏན་མིན་པོས་ཁུལ་འིདིརི་

མི་གངས་སུམ་སྟོང་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེ་བ་ཡིན་

ཞིིང༌། ས་གོནས་འིདི་དགོ་རྒྱང་ཐགོ་རིིང་ཡང་འིདིརི་མི་གངས་

སུམ་སྟོང་སྐོོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཧ་ཅང་དོ་སྣང་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། འིདི་དགོ་ས་ཆེའིི་སྙིང་ལྟ་བུརི་སོང་ཁྱོད་

ཚོོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་དང༌། གོཏིང་རིིང་ཙམ་གོཏོང་དགོོས། 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཀི་འིགོ་སྟངས་སྔརི་ལུགོས་ནང་བཞིིན་ཡོང་ཐབས་

མེད་པོས་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བློའིི་གོོམ་ཆེ་གོོང་འིཕེལ་དུ་གོཏོང་

དགོོས། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ས་ཞིིང་ངམ། སྡེོད་ཁང་གོང་ཅི་རིང་ཉིད་

ཀི་ཡིན་སྙམ་པོའིི་གོཅེས་སྤས་དང༌། ཧུརི་བརོན་གིས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་

འིབད་དགོོས་ཤིང༌། སོ་ནམ་གི་ལས་ཀརི་དཀའི་ལས་ཡོད་རུང༌། 

ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པོས་དཀའི་ངལ་བཟོད་ཐུབ་པོ་དགོོས། 
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དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོ་ཡང་ས་ཞིིང་གོི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་ལམ་བཟོའིི་ལས་ཀརི་ཡང་ཞུགོས་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་གོདུལ་བྱེའིི་རྒྱུད་ཚོོད་དང་

བསྟུན་པོའིི་ཆེོས་བསྟན་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོས་ཀང་ཡུལ་དུས་གོནས་

སྐོབས་དང༌། དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ལའིང་བསྟུན་དགོོས་པོས་

གྲྭ་རིིགོས་ཚོོས་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ཞུགོས་དགོོས། ང་ཚོོརི་དག་ཕྱོོགོས་

ནས་བཤད་པོའིི་ཇེ་ངན་ཇེ་སྡུགོ་གོི་བསྙོན་འིཛུགོས་རྣམས་དང༌། 

ཟ་འིདྲེེ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་ཚུལ་ངན་པོ་རྣམས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་གོིས་སེལ་དགོོས་པོ་ཡིན། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་བ་ཚོོས་ཀང་

ཁྱེད་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ན་ལེགོས་པོོརི་བརི་ཞིིང༌། མཐོང་

སྣང་དུའིང་འིཇུགོ་པོོ་ཡོང་རྒྱུ། 

ཡང་ཁྱེད་ཚོོ་ལུས་པོོ་སྲི་ཐང་གོི་ཆེེད་དུ་གོཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་གི་

སྐོོརི་ལ་དོ་གོལ་ཆེེ་ཙམ་བྱེ་དགོོས། ཚོ་བའིི་ནང་ལུས་པོོ་གོཙང་མ་

དགོོས་པོ་དང༌། གོན་པོ་ལེགོས་པོོ་མེད་ཀང་ཡང་ཡང་བཀྲུས་ཏེ་

གོཙང་མ་བཟོ་དགོོས། དེ་བཞིིན་ལྟོ་ཆེས་ཀང་རྙིིང་པོའིི་རིིགོས་

ཟོས་ན་ནད་གོཞིི་འིབྱུང་བའིི་གོཞིི་ཡིན་པོས་བགོ་ཟོན་གོང་ཆེེ་བྱེེད་

དགོོས། 
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ཁ༽ མང་གོཙོརི་ཤརི་བསྐྱདོ་དང་། ཤསེ་ཡནོ་ག་ིགོལ་

གོནད།

ཁྱེད་རིང་རྒན་གོཞིོན་ཚོང་མས་ཡོན་ཏན་ལ་སྦང་བརོན་བྱེེད་

དགོོས། ས་སྐྱ་ལེགོས་བཤད་ལས། རིིགོ་པོ་ནང་པོརི་འིཆེི་ཡང་

བསློབ། །ཚོེ་འིདིརི་མཁས་པོརི་མ་གྱུརི་ཀང༌། །སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མརི་

བཅོལ་བ་ཡི། །ནོརི་ལ་རིང་ཉིད་ལེན་པོ་འིདྲེ། །ཞིེས་ང་ཚོོའིི་

བསྟན་བཅོས་ནང་ཡོད་པོ་དེ་བཞིིན་དུ་སྦང་བརོན་བྱེས་ཏེ་བསམ་

པོའིི་གོཞིི་རེན་རྒྱ་ཆེེ་རུ་གོཏོང་དགོོས། གོསརི་ཤོགོ་སོགོས་ཀོགོ་

ཉན་གསི་བསམ་བླ་ོགོཏངི་རིངི་ཙམ་གོཏངོ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོསྔརི་རྒྱ་

གོརི་དང་། རྒྱ་ནགོ་ཟརེི་བ་ཐགོ་རིངི་དུ་མཐངོ་ཡང་ད་ལྟ་ད་ེལྟའི་ིཐགོ་

རིངི་མནི། སྔརི་བངོ་འིདདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་སློད་ཀང་བངོ་འིདདེ་

ཁ་ོན་བྱེདེ་སྙམ་པོ་ན་ིཧ་ཅང་གོ་ིནོརི་འིཁྲུལ་ཡནི། 

ངོས་ཀིས་སྔོན་ནས་བཤད་པོ་བཞིིན་བོད་གོསརི་པོའིི་སྐོབས་སུ་

འིོས་དེ་ལ་ཞིབས་པོད་བསྐོོ་གོཞིགོ་བྱེེད་རྐྱེང་ལས་ཐེ་ཚོོམ་མེད་

ཅེས་བཤད་ཡོད། དེ་དགོ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན། གོསོ་སྦོང་སྐོབས་མདོ་སུས་འིདོན་ཐུབ་པོ་དེས་མཁན་པོོ་
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བྱེེད་རྐྱེང་ལས། བླ་མའིི་མིང་འིཁུརི་ཙམ་གིས་བྱེེད་སྲིོལ་མེད། 

དཔོེརི་ན།  བླ་མ་ཞིིགོ་དང༌། གོསོལ་དཔོོན་ཞིིགོ་ཡོད་ན་གོསོལ་

དཔོོན་གིས་མདོ་བཏོན་ཐུབ་པོའིི་ཚོེ་གོསོལ་དཔོོན་གིས་མཁན་པོོ་

བྱེེད་རྐྱེང་ལས། ང་བླ་མ་ཡིན་ཞིེས་མཁན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་སྲིོལ་མེད། 

ང་ཚོོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་ལད་ཟློས་བྱེས་པོ་ཡང་མ་ཡིན། སངས་རྒྱས་

ཀིས་ཇི་ལྟརི་གོསུངས་པོ་ལྟརི་དེ་བཞིིན་དུ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་

ན། གོསོ་སྦོང་གོི་སྐོབས་སུ་ངོས་ནས་མརི་ཕྱོགོ་འིཚོལ་དགོོས་

པོ་དང༌། ཁོང་ཚོོས་ཀང་ཡརི་ཕྱོགོ་འིཚོལ་དགོོས་པོ་རིེད། མདོ་

འིདོན་པོའིི་ཚོེ་ཁྲིིརི་འིཛེགོས་པོ་དེ་ཡང་འིདོན་རྒྱུའིི་ཆེོས་ཀི་ཆེེརི་

བརི་ཁྲིི་བརིགོས་པོ་ལས། བླ་མ་རིང་ཉིད་ལ་ཁྲིི་བརྒྱབ་པོ་མིན། 

རྒྱ་གོརི་ལ་མཚོོན་ནའིང་དེ་བཞིིན་རིེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་

ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་སྔོན་ནས་མང་གོཙོ་གོསུངས་ཡོད་པོས་དེ་ལ་དོགོས་

འིདྲེོགོས་ནམ་ཡང་བྱེེད་མི་དགོོས། 

ཡང་ཡོན་ཏན་མེད་ན་མང་གོཙོའིི་གོནད་དོན་མི་རོགོས་པོས་གོོ་

འིཛོལ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། དཔོེརི་ན། བོང་འིདེད་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཁྱེད་

རྣམས་མང་གོཙོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་གོོ་རིིམ་དང་གོནས་ཚུལ་གོང་

ལའིང་མ་བསྟུན་པོརི་ཕརི་ཚུརི་རྒྱུགོ་པོ་གོཞུ་རིེས་ཁོ་ན་བྱེེད་སྲིིད། 
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ཡང་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་མང་གོཙོ་ཡིན་ཞིེས་མགོོ་མཇུགོ་གོཏན་ནས་

མེད་པོརི་ཟང་ཟིང་བྱེེད་པོ་དེ་ཚོོ་ཧ་ཅང་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ང་ཚོོས་མཐའི་གོཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བརི་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིིགོ་འིཛིན་

དགོོས་པོ་དང༌། བྱེིས་པོ་རྣམས་ཀང་ཡོན་ཏན་ལ་སྦང་བརོན་བྱེེད་

པོརི་དོ་འིཁུརི་དགོོས། ལུས་པོོརི་ཡང་འིཕྲོད་བསྟེན་གོང་གོཟབ་

བྱེེད་གོལ་ཆེེ། 

གོ༽ མཉམ་འིབྲལེ་གི་ལས་ཐབས་དང་། མཐུན་སྒལི་ག་ི

གོངོ་བུ།

འིདིའིི་ནང་སྐྲ་ལྕང་ལོ་ཡོད་པོ་རྣམས་རིང་ཉིད་བདེ་པོོ་ཡོད་ན་ཨུ་

ཚུགོས་མི་བྱེེད། འིནོ་ཀང་ཚོ་བའིི་ནང་མགོ་ོབ་ོན་བ་ལས་ཕན་པོ་

གོང་ཡང་ཨ་ེཡདོ་སྙམ། ས་ཞིངི་ཐནོ་སྐྱདེ་ལས་དནོ་ལ་ནུས་ཤུགོས་

འིདོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེ་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཡང་མཉམ་འིབྲེལ་

བྱེདེ་པོ་གོལ་ཆེ།ེ རྒྱ་དམརི་ག་ིརིང་དབང་སྤུ་ཙམ་མདེ་པོའི་ིབཙན་

གོནོན་གིས་མཉམ་འིབྲེལ་དེ་སྤི་པོ་ཚོགོས་ཚུད་ཅིགོ་དགོོས་པོ་

ཡིན། སྤི་དྲེོད་ན་སྒོེརི་ཡང་ཤུགོས་ཀི་དྲེོད་འིག་ོབ་ཡིན་པོས་ཕྱོིན་

ཆེད་ཀང་ད་ེལྟའི་ིགོམོས་ཆེ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 
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དེ་བཞིིན་མི་གངས་བརྒྱ་སྐོོརི་ལྟོ་ཚོང་ཕྱོོགོས་བསྒིལ་བྱེས་ན་འིགོ་

གོན་ཆུང་ལ་ལྟོ་ཆེས་ཀང་དུས་ཐོགོ་སོ་སོརི་འིབྱེོརི་བ་སོགོས་ཀི་

དགོེ་མཚོན་ཡོད་པོ་དང༌། མི་རིེ་རིེས་ཐབ་རིེ་འིཛིན་རྒྱུ་དེ་དགོ་འིགོ་

གོན་ཆེེ་ཞིིང་ལྟོ་ཆེས་དུས་འིབྱེོརི་མེད་པོ་སོགོས་ཀི་སྐྱོན་ཆེ་ཡོད། 

རྒྱ་གོརི་བྱེང་བརྒྱུད་དུ་བོད་མི་ལམ་བཟོ་བ་ཚོོས་སྤི་ཐབ་བཟུང་སྟེ་

དགོེ་མཚོན་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ཡོད། འིགོོ་བྱེེད་ཀིས་མཛུབ་སྟོན་

བྱེས་པོའིི་འིོགོ་ཚོང་མས་དགོེ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་ལས་དོན་ལ་དང་

བས་ཁུརི་བླངས་ཧུརི་བརོན་བྱེས་ན་གོང་ལེགོས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་

མིན་འིགོོ་བྱེེད་ནས་མི་རིེ་རིེ་བཞིིན་བརྗེོད་དགོོས་བྱུང་བ་དང༌། དེ་

དགོ་ལའིང་ཆེ་འིཇོགོ་མེད་པོརི་རིང་སྣང་གོང་དྲེན་བྱེས་ན་སྦོ་ལུགོ་

རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་མི་ཡོང༌། 

དེརི་བརེན་སྤི་ཐབ་འིཛིན་རྒྱུ་ཡང་དགོེ་མཚོན་ཆེེ་བས་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཡིན། ཕྱོོགོས་མཚུངས་ཁྱེད་རྣམས་མཐུན་ལམ་གོང་གོཟབ་

ཀིས་དེང་སྐོབས་དཀོགོས་གོཏམ་རིེ་ཟུང་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་

ལ་མགོོ་འིཁོརི་གོཡམ་རྒྱུགོས་མིན་པོརི་རིང་ཚུགོས་སུ་གོནས་

དགོོས། བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ཤོགོ་འིགིལ་བྱེེད་པོ་དེང་སྐོབས་དྲེགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ཡོད་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་བྱུང༌། སྙིང་པོོ་ཆེོལ་གོསུམ་བོད་རིིགོས་
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ཡོངས་རྫོོགོས་མཐུན་ལམ་རྡོོགོ་ར་ཆེིགོ་སྒིལ་གིས་བོད་རིང་དབང་

བསྐྱརི་གོསོའིི་ལས་འིགུལ་ལ་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་ཆེེ་ཕྲརི་མཐུན་ལམ་གོང་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང་མི་མང་ནས་ང་ཚོོ་གོནས་

ཚུལ་ཐབས་རྡུགོས་འིདི་ལྟའིི་སྐོབས་སུ་གོང་ཅིརི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་

པོོ་རིེད། ང་ཚོོའིི་བདེ་སྡུགོ་ལའིང་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་གོནང་བཞིིན་

པོ་རིེད། ང་ཚོོའིི་གོོམས་གོཤིས་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་མ་དོརི་བའིི་

ཐོགོ་ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་ལའིང་བརི་སྲུང་དང་ལེན་མ་བྱེས་ཚོེ་བློ་

ཕམ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཁྱེད་ཚོོའིི་ཁོངས་ནས་འིགོའི་རིེས་

གོཞིི་ཆེགོས་སུ་ཡོང་ཁུལ་གིས་ལྟོ་སློོང་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ་

པོས། བྱེེད་སྟངས་དེ་རིིགོས་ཀིས་བོད་མི་སྤི་ལ་གོནོད་སྐྱོན་ཡོང་

གོི་རིེད། གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་རྣམས་སེམས་བཅངས་ཀིས་རྗེེས་སུ་

དྲེིལ་བསྒགོས་སམ། ལས་བྱེེད་སོ་སོས་ཇི་ཟེརི་ལ་བརི་འིཇོགོ་

ཉན་སེམས་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ དཔོའི་བའོི་ིཁ་ཆེམེས་དང་། ཞུམ་མདེ་ཀ་ིསྙངི་

སྟབོས།
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དེ་རིིང་ངོས་རིང་བོད་མི་སྐྱ་སེརི་ཕོ་མོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་མཉམ་

འིཛམོས་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འིདིརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་ནས་

བསམ་ན་བོད་ནང་གོི་སྤུན་ཟླ་ཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོགོ་ཏུ་གོནས་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོ་ོལུས་ངགོ་ཡིད་གོསུམ་ལ་རིང་

དབང་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད་པོརི་བཀེས་སྐོོམ་ཡི་དྭགོས་ཀི་གོནས་

སུ་མཆེསི་པོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་བཟང་ངན་ཕྲ་མ་ོཙམ་ལའིང་ལུས་

སྲིགོོ་འིདརོི་དགོསོ་ཀ་ིཡདོ། ད་ཕན་རྒྱལ་བསྟན་ཆེབ་སྲིདི་ཀ་ིདནོ་

དུ་བོད་མི་ཁྲིི་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིལུས་སྲིོགོ་རྒྱ་དམརི་ནས་འིཕྲོགོ་ཟིན་

པོ་དང༌། ད་དུང་བོད་མི་སྙིང་སྟོབས་ཅན་དེ་དགོ་གོིས་ཁ་ཆེེམས་

ཇི་འིདྲེ་བཞིགོ་འིདུགོ་གོམ། ཁོང་ཚོ་ོགོང་གོི་དོན་དུ་སྲིོགོ་དོརི་བ་

ཡནི་ནམ། ཁངོ་ཚོའོི་ིལས་མཇུགོ་ང་ཚོསོ་སྐྱངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ།

ཁྱེད་ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེརི་བསྐྱེད་ཀིས་ངལ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལ་

མ་ཞུམ་པོརི་འིབད་རོལ་བྱེས་ཏེ་སློརི་རྒན་པོ་རྣམས་ཁ་འིདོན་དགོེ་

སྦོརི་ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་དུ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་དང༌། བྱེིས་པོ་རྣམས་

ནས་སློོབ་སྦོང་ལ་ཧུརི་བརོན་ཆེེན་པོོས་ད་ལྟ་ལུང་སྟོང་ལྟ་བུ་འིདི་

དགོ་རྗེེས་སུ་ཡུལ་ལྗིོངས་མཛེས་སྡུགོ་ཅན་ཞིིགོ་ཏུ་བསྒྱུརི་ཐུབ་པོའིི་

འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། བོད་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོོས་བཙན་དབང་



140
དྲེགོ་པོོའིི་འིོགོ་ནས་རྒྱ་དམརི་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོ་དང༌། བསངས་

གོསོལ་བྱེེད་པོ་སོགོས་ང་ཚོོརི་རིེ་བཅོལ་གིས་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་

མེད་ཡོད་པོ་དེ་ནི་ཁོ་ཚོོ་གོཅིགོ་པུའིི་སྒོེརི་དོན་མ་ཡིན་པོརི་བོད་

རྒྱལ་བསྟན་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་དོན་དུ་ཡིན་པོས་

ཁྱེད་རྣམས་ནས་ཀང་དེ་བཞིིན་སེམས་འིཇགོས་བྱེ་དགོོས། ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༢༨ ཉནི། 

ཉ་ེསྐོོརི་བདོ་མའིི་ིསྡེདོ་སྒོརི་ཁགོ་ནས་སེརི་སྐྱ་ 

༡༠༢༠ སྐོོརི་མཇལ་ཕྱོགོ་ཆེདེ་བཅརི་འིབྱེོརི་སྐོབས་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་ཀ་ིཁྱད་ཆེསོ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ིའིཐུས་

ཤརོི།

ཐོགོ་མརི་ཁྱེད་ཚོ་ོགོང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐང་

ཡནི་ནམ་སགོོས་འིཚོམས་འིདྲེ་ིབསྐྱངས་རྗེསེ། ད་ལམ་ཆེ་ོའིཕྲུལ་

དུས་ཆེནེ་འིད་ིཉདི་བདགོ་ཅགོ་གོ་ིསྟནོ་པོས་མུ་སྟགེོས་པོ་ཆེ་ོའིཕྲུལ་

གིས་ཕམ་པོརི་མཛད་པོའིི་དུས་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡིན། དེ་སྔོན་བོད་ལ་

དུས་ཆེེན་གི་དྲེན་གོསོརི་ཆེོ་འིཕྲུལ་སྨིོན་ལམ་ཆེེན་མོ་ཚུགོས་ཏེ་

ཕྱོགོོས་ཀུན་ནས་དགོའི་མསོ་འིདུ་འིཛམོས་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་

འིདིརི་འིདུ་འིཛམོས་བྱུང་བ་འིདིརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

སྤིརི་བཏང་བོད་པོ་ཚོོས་རིང་རིེ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་ཤེས་མུས་ཡིན་ཀང༌། བསམ་བློའིི་ནང་གོནད་
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དོན་སྙིང་པོོ་རོགོས་པོརི་བྱེས་ཏེ་ལགོ་ལེན་དོན་ཐོགོ་འིཁེལ་རྒྱུ་

གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཡིན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་

ཁྱད་ཆེོས་ནི། སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དགོེ་འིདུན་ལ་བློས་བཀལ་

ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་མ་འིོངས་པོ་ན་རིང་ཡང་དགོེ་འིདུན་དཀོན་

མཆེོགོ་ཏུ་ངེས་པོརི་འིགྲུབ་སྲིིད། འིཛམ་གླིིང་གོི་ཁྱོན་འིདིརི་ཆེོས་

ལུགོས་མི་འིདྲེ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིགོ་ཡོད་ན་ཡང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆེོས་ལུགོས་འིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁྱད་ཆེོས་དང་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད། 

ང་ཚོོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཞུགོས་ཕྱོིན་མི་དགོེ་བཅུ་སངས་ནས་དགོེ་

བཅུ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཡིན། དེ་ལྟརི་ཉམས་ལེན་མ་བྱེས་ཚོེ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་མིས་ཀང༌། རྐུན་མ་

དམརི་པོོ་དང༌། ཇགོ་པོ་སེརི་པོོ། ཡང་ན་ལམ་དཀརི་ནགོ་གོཉིས་

སུ་འིགོ་དགོོས་ཟེརི་བ་ལྟརི་ཆེོས་པོ་ཡིན་ན་མི་དགོེ་བཅུའིི་ཁྲིིམས་

བསྲུངས་ཏེ་ཆེོས་ཀི་ཚུལ་ཁྲིིམས་བསྲུང་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་སྔོན་

གོདན་ས་གོསུམ་དང༌། དགོོན་སྡེེ་ཁགོ་གོི་ལས་སྣེ་འིགོའི་ཤས་ནས་

བསྟན་པོ་དང༌། དགོེ་འིདུན་ཁ་འིཁྱེརི་གིས་མི་མང་ཐོགོ་དོན་མེད་

བརྡོབ་གོསིགོ་བཏང་བ་དང༌། ཕྱོོགོས་མཚུངས་ལས་འིགོན་ཡོད་
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རིིགོས་ཁགོ་ནས་ཀང་རིང་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོོགོས་གོཞིིརི་བཟུང་གོིས་

དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་ཕྱོོགོས་དང༌། མི་མང་གོི་

བདེ་རའིི་སྤི་དོན་གོལ་ཆེེ་རིས་སུ་བོརི། སྒོེརི་དོན་ལ་ཞིེན་འིཛིན་ཆེེ་

བས་ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་འིདི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཤིང༌། ལས་

དོན་ནོརི་འིཁྲུལ་དེ་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ཀའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

ཁ༽ རྒྱ་དམརི་ག་ིདམརི་གོསདོ་དང་། རིང་དབང་གོ་ི

གོལ་གོནད།

ནརོི་འིཁྲུལ་ད་ེདགོ་གོསི་རྐྱེནེ་པོས་ད་བརི་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་གངས་

ལས་འིདས་པོ་རྒྱ་དམརི་ནས་གོསདོ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དུ་གྱུརི་པོ་དང༌། 

གོསལ་པོརོི་བརྗེདོ་ན། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརིང་ཚོསོ་ཐ་ོབཀདོ་ནང་གོསལ་ལྟརི་

ན་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ བརི་བདོ་རིིགོས་

གངས་ ༧༧༠༠༠ ཙམ་བསད་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་མ་ཚོད་བཙོན་

ཁང་ནང་དུ་མུགོ་ཤི་ཐེབས་པོ་དང༌། ཚོ་གང་དཀའི་སྦོང་གོིས་ཤི་

བའིང་གངས་ལས་འིདས་པོ་བྱུང༌ཡདོ། ༡༩༥༦ ལའོི་ིབདོ་ཟླ་དང་

པོོའི་ིནང་མདོ་སྟོད་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་འུ་ཐུགོ་གོིས་འིཁྲུགོ་ཟིང་ཐོགོ་

མརི་འིགོ་ོཚུགོས། 
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དེ་ནས་བཟུང་ ༡༩༥༩ ལོ་བརི་རྒྱུན་བསྟུད་ཟིང་འིཁྲུགོ་བྱེེད་དགོོས་

བྱུང་བས། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཚོོས་མི་སྲིོགོ་གོཅོད་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། མདོརི་ན་

རི་ལུགོ་ཙམ་བསད་ཀང་ཡིད་བརེ་སེམས་ཀི་གོདུང་བས་མི་བཟོད་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཀིས་ཐོན་པོ་དང༌། ཚུརི་ཇི་ཙམ་མི་རིིགོས་

པོ་བྱེས་ཀང་ཕརི་བྱེམས་བརེ་དང༌། སྙིང་རྗེེ་བྱེེད་པོ་དེ་རིང་རིེ་ནང་

པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་ཟབ་མོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་མི་རིིགོས་རིང་དབང་གོི་དོན་དུ་ཉེན་ཁ་ཆེེན་

པོོ་དང༌། ཛ་དྲེགོ་གོདུགོ་རྩུབ་ཀི་འིོགོ་ཏུ་རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏང་གོི་

སྒོོ་ནས་ད་དུང་ཕརི་རྒོལ་མུ་མཐུད་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་དུ་ངེས་པོརི་རོགོས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། 

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་རིང་དབང་གོི་དོན་དུ་ཉེན་ཁརི་འིཛེམས་

མེད་བཟོད་སྲིན་ཆེེན་པོོས་དཀའི་ངལ་དུ་མ་ཞིིགོ་དང་ལེན་བྱེས་

པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོས་སྙིང་ནས་བསམ་བཞིིན་དུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

གོི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུརི་ནུས་ཤུགོས་གོང་ཡོད་འིདོན་དགོོས་པོ་ནི་

སྐོབས་སུ་བབས་པོ་ང་ཚོོ་བྱེེས་འིབྱེོརི་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་རིེད། རིང་

དབང་ཞིེས་པོ་ནི་ཤིན་ཏུ་ར་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། དཔོེརི་

ན། ངེད་ལ་ཁྱི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཁང་པོའིི་ནང་དུ་བཅུགོ་པོའིི་སྐོབས་
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ཁྱི་དེ་རིང་དབང་མེད་པོ་ཅི་བྱེ་བྲལ་སྟབས་མཇུགོ་མ་བརླ་འིོགོ་ཏུ་

བཅུགོ་སྟེ་སྡེོད་པོ་དང༌། ཁང་པོའིི་ནང་ནས་ཕྱོིརི་བཏོན་མཚོམས་

མཇུགོ་མ་ཀེརི་ལངས་བྱེེད་པོ་སོགོས་རིང་དབང་ལ་དགོའི་བའིི་

རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་གི་འིདུགོ 

རིང་དབང་ཞིེས་པོ་དེ་འིཛམ་གླིིང་ཀུན་ལ་གགོས་ཤིང་ཚོང་མས་

ཀང་ངོ་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། གོནམ་གི་ཆེརི་པོ་མི་ཚོང་

མས་ངོ་ཤེས་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་པོ་ལྟརི། རིང་དབང་དེ་ཡང་ཚོང་

མས་འིདོད་ལ་ངོ་ཡང་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོོའིི་རིང་དབང་དེ་

ནི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་འིདི་ཕྱོི་གོཉིས་ཀརི་ཕན་པོའིི་རིང་དབང་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། རིང་དབང་དེ་ཇི་ཙམ་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་

ཡིན་པོ་དེ་ཙམ་གིས་ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེས་ན་དེ་འིདྲེའིི་རིང་དབང་གོི་དོན་དུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཇི་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོ་རིང་དབང་ལུང་

པོརི་གོནས་པོའིི་བྱེེས་འིབྱེོརི་ཚོོས་ཀང་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགོས་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའིི་སྒོོ་ནས་དཀའི་ངལ་ལ་བཟོད་བསྲིན་གིས་མི་

རིིགོས་རིང་དབང་གོི་དོན་དུ་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་ན་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་གི་རིེད། ལོ་ངོ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་ནས་
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ང་ཚོོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉམ་འིཛོམས་ངེས་པོརི་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། 

གོ༽ གོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ི

ལམ་སྟོན།

ཁྱདེ་ཚོ་ོགོཙང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཁུལ་འིདརིི་འིབྱེརོི་བའི་ིབདོ་མ་ིམང་ཆེ་ེབ་བདོ་ཀ་ིལུང་ཁུགོ་འིབྲགོོ་

ས་ནས་འིབྱེོརི་བས་གོཙང་སྦྲརི་དོ་སྣང་ཆུང་ལ་གོན་ཆེས་ཀང་

ལྤགོས་ཚོགོ་སགོོས་གནོ་པོ་དང༌། མ་ིམཛསེ་པོའི་ིརྒྱན་ཆེ་སགོོས་

འིདགོོས་པོརི་བརནེ་རྒྱ་གོརི་བ་དང་། ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགིོས་ནས་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སའིི་མི་མང་ཚོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་གི་གོནས་ལུགོས་མ་མཐོང་

བརི་འིདརིི་འིབྱེརོི་བདོ་མའིི་ིབྱེ་སྤདོ་མཐངོ་སྟ་ེབདོ་མ་ིཡངོས་རྫོགོོས་

འིབྲོགོ་པོ་དང་མཚུངས་ཤིང་ལགོ་ཏུ་བེརི་རྒྱུགོ་ཐོགོས་པོ། མདུན་

དུ་གོནགོ་ཕྱུགོས་དེད་མཁན་གི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་

བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་འིདུགོ ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིིགོས་ཚོང་མ་དེ་ལྟརི་མནི། 

དཔོེརི་ན། བོད་དབུས་ཁུལ་གི་མི་ཚོོ་གོཙང་སྦྲ་ལྡན་ལ་བྱེ་སྤོད་

ཀང་བཟང་པོོ་ཡོད། ལྷ་ཁུལ་དུ་གོང་གོསེབ་ཕན་ཚུན་ནས་འིགྲུལ་

མི་འིབྱེོརི་རིིགོས་གོན་ཆེས་དང་སྤོད་ལམ་མི་མཛེས་པོརི་བརེན་
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དེ་དགོ་ལྷ་ས་བ་མ་ཡིན་པོ་ལམ་སེང་ངོ་ཤེས་ཐུབ་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་

མི་མང་ཚོང་མ་དེ་འིདྲེ་མིན། འིོན་ཀང་བོད་མི་ལུང་ཁུགོ་པོ་ཚོོས་

དངོས་གོནས་གོཙང་སྦྲ་ཇི་བཞིིན་ཤེས་པོ་དཀོན། ཁྱོད་ཚོོས་སྡེོད་

སྒོརི་ནང་དུའིང་ཕན་ཚུན་ནང་ཁུལ་དགོེ་སྐྱོན་བཤད་དེ་གོཙང་སྦྲ་

འིཕྲོད་བསྟེན་གི་ལམ་དུ་ཞུགོས་རྒྱུ་དེང་སྐོབས་གོནད་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ 

ད་དུང་གོལ་གོནད་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་བརྗེོད་རྒྱུརི། ཁྱོད་ཚོོ་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ནང་ལ་སྡེོད་དགོོས། བདགོ་ཅགོ་གོི་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ནས་

ཀང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ལམ་སྟོན་མཛད་དེ་དགོེ་ཚུལ་སློོང་རྣམས་

ནས་ཟླ་ཕྱོེད་ངོ་རིེ་བཞིིན་གོསོ་སྦོང་གོནང་སྟེ་རིང་རིང་གོི་བསློབ་

ཁྲིིམས་དང་འིགོལ་ཉེས་བྱུང་མིན་སོགོས་དྲེི་རྨེད་བྱེེད་པོའིི་ཆེོས་

ཀི་ཚོོགོས་འིདུ་ལྟ་བུ་བསྐྱངས་པོ་དེརི་དགོོས་པོ་ལྡན་པོ་རིང་དབང་

ཡོད་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡིན་ཞིིང༌། རིང་དབང་མེད་པོ་རྒྱ་

མིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུ་མིན། ཁྱོད་ཚོོ་ལམ་བཟོ་འིམ། གོཞིིས་

ཆེགོས་སོགོས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོའིི་ནང་ལ་ངེས་པོརི་སྡེོད་

དགོོས། 

དེ་དགོ་ནི་ནང་ལ་བསྡེད་ན་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད། གོང་ཡིན་ཞིེ་
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ན། ནད་མནརི་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་བའིི་སྐོབས་སུ་ཕན་ཚུན་རིོགོས་རིམ་

བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་སོགོས་དགོོས་

པོ་ལྡན་པོའིི་དོན་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡོད། བོད་པོ་བསམ་མེད་དང༌། 

ཡང་ན་རྨོངས་པོ། ཡང་ན་སྙིང་རུལ་བ་འིགོའི་ཤས་ཀིས་སྒིགོ་

འིཛུགོས་ནང་ནས་དོན་ཏེ་བྲོས་བྱེོལ་འིགོ་བ་དང༌། ཟུརི་ལས་བྱེེད་

པོ། གོནས་སྐོོརི་སོགོས་སུ་འིགོ་ཁུལ་གིས་དོན་སྙིང་གོང་བྱུང་དུ་

འིཁྱམས་ཏེ་སོ་སོརི་ལགོ་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པོ་རྣམས་བོརི་སྟོརི་

ཟིན་མཚོམས་ཕྲུ་གུ་སོགོས་འིཁྲིིད་དེ་མང་ཚོོགོས་འིདུས་པོའིི་གོང་

ཁྱེརི་རིམ། དེ་བཞིིན་འིཁོརི་ལོའིི་འིབབ་ཚུགོས་ཁགོ་ཏུ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་

སྣརི་སློོང་བཤེད་ཆེེན་པོོས་སློོང་མོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། ལོགོ་ཏུ་རྐུན་མ་

རྒྱགོ་པོ་སོགོས་བྱེ་ངན་ཐབས་སྡུགོ་ཇི་སྙེད་ཅིགོ་བྱེས་ཏེ་རིང་རིེའིི་

མི་རིིགོས་ཀི་མཚོན་ཤས་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་བདེན་འིབྲས་ལ་

གོནོད་རྐྱེེན་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་རིང་རིེརི་ཤ་ཞིེན་ཡོད་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་སྣས་

མཐོང་སྟེ་བོད་གོཞུང་ནས་བོད་པོརི་ལྟ་རོགོ་མི་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་

དང་འིབྲེལ། བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཇི་སྙེད་བཅོས་

མིན་ཤ་ཚོའིི་ཐོགོ་ནས་བརྗེོད་མཁན་འིདུགོ ང་ཚོོས་བདགོ་པོོ་
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རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ཀང་འིདི་ཚོོས་ཉན་གི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤད་ན་ཨེ་

འིགིགོས། དེ་ལྟརི་བཤད་ཚོེ་བོད་མིས་བོད་པོརི་བཤད་ཀང་མི་

ཉན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ནི་ངོ་ཚོ་པོོའིི་རིང་བཞིིན་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་

དེ་དགོ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱོད་ཚོོ་ངེས་པོརི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཁོངས་སུ་

སྡེོད་དགོོས་པོ་ནི་དགོོས་པོ་མང་པོོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཁྱེད་

ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་གོནས་ཚོད་ཀང་རིིམ་བཞིིན་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་

གོལ་ཆེེའིི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཚོེ་གོང་ལེགོས་དང༌། དེ་ལྟརི་མིན་

རུང་ཡི་གོེ་འིབྲི་ཀོགོ་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་དེང་སྐོབས་ཡུལ་དུས་

ཀི་གོསརི་གོནས་རྣམས་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དུ་ངེས་པོ་བྱེས། 

གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཡི་གོེ་མ་ཤེས་པོ་ཚོོརི་སློོབ་སྟོན་གིས་ཁོང་

ཚོོའིི་བསམ་ཚོད་མཐོ་རུ་གོཏོང་ཐབས་དང༌། མང་ཚོོགོས་ཀི་བདེ་

དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་སུ་འིབད་བརོན་ངེས་པོརི་བྱེེད་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན། ཁྱེད་རྣམས་ཡགོ་པོོ་གིས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། 

ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༨ ཉནི། 

མའི་ེསོརི་གོཞིསི་ཆེགོས་བདོ་མ་ིཡངོས་རྫོོགོས་འིདུ་

འིཛམོས་སརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྐྱབོ་གོས་ོཉུང་འིཕྲི་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་རིང་འིཚོ།ོ

ད་རིསེ་ཕྲན་རིང་མའི་ེསརོི་དུ་འིབྱེརོི་བའི་ིསྐོབས་ཚོང་མས་དགོའི་

པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ནས་བསུ་བ་བྱེས་པོ་དང༌། ཁ་ས་གོཞིིས་

ཆེགོས་དང་གོཉིས་ལ་ལྟ་སྐོོརི་བྱེེད་སྐོབས་ཀང་དེ་གོོང་དང་མི་

འིདྲེ་བའི་ིཡརི་རྒྱས་ཐགོོ ཚོང་མའི་ིསྡེདོ་སྟངས་བདོ་ཀ་ིགངོ་གོསབེ་

གོཅིགོ་ཏུ་སློེབས་པོ་ལྟ་བུའིི་སྣང་བ་འིཆེརི་ཏེ་དགོའི་པོོ་བྱུང་བས་

ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ལས་བྱེདེ་པོ་རྣམས་ནས་

ཀང་གོནས་ལུགོས་ཤསེ་མ་ཤསེ་ཀ་ིནརོི་འིཁྲུལ་ན་ིསུ་ལ་ཡང་ཡངོ་

རྒྱུ་ལས། ད་ེམནི་བདོ་མིརི་ཤ་ཚོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཕན་གོགོས་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་བཞིནི་པོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ལྟ་འིདི་གོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིགོོ་འིཛིན་དང༌། ཚོོང་ཁང་གོི་འིགོན་

འིཁུརི་བ། ཤེས་རིིགོ་སྐོོརི་བཅས་ནས་ད་ཕན་ལས་བསྡེོམས་སྙན་
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སེང་དང་སྦྲགོས་སོ་སོའིི་དཀའི་ངལ་ཇི་ཡོད་སེལ་ཐབས་ཀི་བསམ་

འིཆེརི་རིེ་འིདུན་བཅས་སྙན་སེང་ཞུས་པོ་རྣམས་ལེགོས་པོོ་འིདུགོ་

ཀང༌། ལགོ་ལེན་སྐོབས་ཕྱོོགོས་མང་པོོརི་སྒོོ་བསྟུན་དགོོས་པོས་

ཡོངས་རྫོོགོས་ལམ་སེང་ལགོ་ལེན་ཐུབ་མིན་བརྗེོད་པོ་དཀའི། 

གོང་ལྟརི་ནང་སྲིིད་དང༌། ཤེས་རིིགོ་ནས་ཁུརི་ལེན་ཐོགོ་རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེ་ཐགོ་གོཅོད་དགོོས་པོ་ཡིན་པོས་རིིམ་

བཞིིན་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོང་རྒྱུརི་ཚོང་མས་ཡིད་ཆེེས་བློ་

བདེརི་གོནས་དགོོས། 

དེ་སྔ་ཡང་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་དོན་ལྟརི། ང་ཚོོའིི་བོད་མི་རྣམས་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཡང་རིང་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ནི་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། འིཛམ་གླིིང་

འིདིའིི་ནང་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིེས་པོ་ང་ཚོོ་བོད་མི་གོཅིགོ་པུ་མིན། 

མི་རིིགོས་མང་པོོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡོད། སྲིིད་དོན་དང༌། འིབྱུང་

བའིི་གོནོད་འིཚོེ་ལ་སོགོས་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་རིང་ཡུལ་བྲལ་ནས་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་གོནས་སྡེོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། 

དེ་རྣམས་ལ་ཟླ་དྲུགོ་གོམ། ལོ་གོཅིགོ་ཙམ་རིིང་སྐྱོབ་གོསོའིི་རིོགོས་

རིམ་སྤད་དེ་དེ་ནས་རིང་རིང་སོ་སོ་རིང་འིཚོོ་བྱེེད་པོ་ལས་ལོ་མང་
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སྐྱོབ་གོསོ་སྤོད་པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་མེད། 

དེ་རྣམས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རིང་རིང་ཤེས་ཡོན་གི་གོནས་ཚོད་

དབང་གོིས་ཁྱད་པོརི་ཡོད་ཀང༌། གོཙོ་བོ་སོ་སོའིི་སེམས་ཤུགོས་

དང༌། ལས་རོལ་ལ་བརེན་ནས་རིང་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་རིེད། རིང་རིེ་བོད་

མི་རྣམས་ནས་སྐྱོབ་གོསོ་བླངས་ཏེ་ད་ཕན་མི་ལོ་ལྔ་ཙམ་ཕྱོིན་ཡོད། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སྒོོ་རིའིི་ནང་བཏབ་པོའིི་ཤིང་ཏོགོ་སྡེོང་པོོ་ཇི་ཙམ་

ལོངས་འིདུགོ གོསརི་སྐྱེས་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཇི་ཙམ་ལོངས་འིདུགོ 

དེ་དགོ་ལ་ལྟོས་དང༌། དུས་ཡུན་རིིང་ཙམ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རགོས་

བསྟན་གི་འིདུགོ དུས་རགོ་ཏུ་སྐྱོབ་གོསོ་ཁོ་ནརི་སྔས་བཅོལ་གིས་

སྡེོད་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཚོོརི་སྐྱོབ་གོསོ་རིིམ་

པོས་ཉུང་དུ་གོཏོང་རིས་ཡོད་པོ་འིདི་བོད་མིརི་སྡུགོ་ཏུ་བཏང་བ་

དང༌། བོད་མིརི་ཤ་ཚོ་བྱེེད་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་ནམ་ཡང་མིན། 

རྒྱུན་དུ་སྐྱོབ་གོསོ་ཁོ་ནརི་བསྟེན་རྒྱུ་བོད་དུ་ངན་ལང་ཤོརི་བའིི་

སྤང་ཕྲུགོ་ལྟ་བུརི་རིང་ཉིད་ཆུད་ཟོས་འིགོ་རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ཆེེ་བ་ལས། 

དགོེ་མཚོན་གོང་ཡང་མེད། དེས་ན་ངེས་པོརི་རིང་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་

བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརན་དང་། མ་ིརིིགོས་སྲུང་སྐྱབོ།
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རིང་འིཚོ་ོགོདེང་འིཁེལ་ཡོང་བའིི་ཐམས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་ས་

ཞིིང་ཐོགོ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རིང་ཡིན། རིང་རིེ་བོད་མིའིི་

ནང་འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོོརི་སྡེོད་མཁན་ཇི་སྙེད་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཟ་

ཁང་འིཛིན་མཁན་དང༌། བདལ་གླི་སྐྱེལ་མཁན། དྲེེལ་གོཡོགོ་

རྒྱུགོ་མཁན་སོགོས་ཟླ་རི་ེསྒོོརི་ ༣༠ ནས་ ༤༠ ཙམ་གསི་འིཚོ་ོ

ཐབས་བྱེེད་མཁན་ཡོད་ཀང༌། དེ་རྣམས་རིང་འིཚོ་ོཁུངས་བརན་

པོ་ོཞིགིོ་མནི། དཔོརེི་ན། སྐྱསེ་པོ་དསེ་དྲེལེ་གོཡོགོ་ལྟ་བུརི་བསྐྱདོ་

སྐོབས་ལམ་བརི་རྐྱེེན་ངན་གླིོ་བུརི་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ལྟ་རོགོ་

བྱེེད་མཁན་སུ་ཞིིགོ་ཡོད་དམ། བུད་མེད་དང་བུ་ཕྲུགོ་གོི་འིཚོ་ོབ་

སུས་སྦོརི། སྟབས་ལེགོས་ཀིས་རིང་གོི་ལུས་གོཟུགོས་བདེ་ཐང་

བྱུང་ན་ཟླ་རིེའིི་གླི་འིབབ་ཅིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཙམ་ལས། རིང་ལ་

ན་ཚོ་བྱུང་བའིམ། གོང་ལྟརི་ལས་ཀ་མ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། འིཚོ་ོ

བ་ད་ེདགོ་བྲལ་བ་ལས་ཐབས་གོཞིན་གོང་ཡང་མེད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། མི་སུ་ལའིང་ན་བ་དང༌། རྒས་

པོ་ཡོད་རུང༌། ན་བ་དང༌། རྒས་འིཁོགོས་ལ་གརི་ན་ཡང་ར་བའིི་

རིང་ཉིད་ཀི་གོནས་ཡུལ་གོཞིིས་ཆེགོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ནང་ཡོད་

པོའིི་དབང་གོིས་རིང་ཉིད་ལ་དགོའི་ཉེ་བློ་དཀརི་འིདྲེ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། 
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གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟརི་མེད་ཀང༌། སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་

དེས་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་ངེས་རིེད། ནད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་ལེགོས་ཉེས་

ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་སྨིན་བཅོས་ཤིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཤི་བའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་རུང་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ལརི་ནས་

འིཚོོ་བའིི་མདུན་ལམ་ར་བ་ནས་བརན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། གོཞིན་གི་

སྐྱོབ་གོསོརི་མ་བསྟེན་པོརི་རིང་གོི་འིཚོོ་ཐབས་བྱེེད་པོའིི་ཐབས་

ཤེས་བཟང་ཤོས་ནི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རིང་ཡིན། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་མི་རྣམས་ནི་ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་གོནས་ཚུལ་

དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། གོོང་དུ་བརྗེོད་

པོ་ལྟརི། སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་རིང་རིང་གོི་ལྟོ་གོོས་འིགིགོས་ཙམ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་དགོོས་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲུབ་པོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། ཧང་

གོ་རིི་དང༌། ཨ་ཕི་རིི་ཀ ཧོང་ཀོང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་བཙན་བྱེོལ་

བ་ལ་སོགོས་པོ་རྣམས་རིང་རིང་ནང་ཁྱིམ་ཞིིགོ་ཆེགོས། ལྟོ་གོོས་

འིགིགོས་ཙམ་བྱུང་ན་འིགིགོས། དེ་ལས་ལྷགོ་པོ་ང་ཚོོ་ལྟ་བུརི་

རིང་ཉིད་ཁུངས་འིཁྱོལ་བས་མི་འིགིགོས་པོརི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་

ཁུངས་འིཁྱོལ་བའིི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཚོང་མ་མཉམ་རུབ་སྒིགོ་
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འིཛུགོས་འིཛིན་དགོོས་པོ་འིདི་ལྟ་བུ་གོང་ཡང་མེད། ཁོང་ཚོོ་ཤིན་

ཏུ་སྟབས་བདེ་པོོ་ཡིན། 

དཔོེརི་ན། ཧང་གོ་རིི་ལྟ་བུརི་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནས་ ༡༩༥༦ ལོརི་ངོ་

ལོགོ་བྱུང་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་ཕྲགོ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། 

ཁོང་ཚོོརི་ཟླ་བ་འིགོའི་ཤས་རིིང་འིཕྲལ་སེལ་གི་གོསོགོ་སྒོརི་ལྟ་བུ་

བཟོས། དེ་ནས་མི་སོ་སོ་རིང་རིང་ལས་ཀ་གོང་ཐོབ་སརི་ཕྱོིན་པོ་

རིེད། དེ་དགོ་སྐོད་ཡིགོ་དང༌། ཤེས་ཡོན་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོའིི་

ཁྱད་པོརི་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་མི་རིིགོས་ར་སྟོང་

འིགོ་བའིི་ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་

གོང་ཡང་མེད་སྟབས་ལས་ཀ་ལས་སློ་པོོརི་མཇུགོ་བསྡེོམས་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རིེད། ང་ཚོོ་དེ་ལྟ་བུ་གོཏན་ནས་མིན། 

ང་ཚོོ་ཡང་ཁོང་ཚོོ་ལྟརི་སྒོེརི་སོ་སོའིི་འིཚོོ་བའིི་མདུན་ལམ་སྟོན་པོ་

ཁོ་ནའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་ན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་ནས་ལས་འིགོོ་བཙུགོས་

ཡོད་པོས་ད་མཚོམས་ང་ཚོོའིི་ལས་མཇུགོ་བསྒིལ་ཐུབ་ངེས་རིེད། 

ཉི་ཤུ་སྐོོརི། ལྔ་བཅུ། བརྒྱ་སྐོོརི་སོགོས་རིིམ་གོཏོང་བྱེས་ན། ཐོགོ་

མརི་སྐོད་ཆེ་མ་ཤེས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང༌། རིིམ་

བཞིིན་ཟ་སྐོད་འིཐུང་སྐོད་ཕྲན་བུ་ཤེས་ཏེ་ཡུལ་སྐོད་གོོ་བརྡོ་འིཕྲོད་



156
ངེས་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཡང་རྙིོགོ་དྲེ་ཆུང་

བ། ང་ཚོོ་བོད་མི་ཚོོ་ཡང་འིདི་འིདྲེའིི་ཡུན་རིིང་སྒུགོ་སྡེོད་བྱེེད་མ་

དགོོས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང༌། གོལ་ཏེ་ང་ཚོོས་ལགོ་ལེན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེས་ཚོེ། ནང་ཁྱིམ་རིེ་རིེའིི་འིཚོོ་བའིི་མདུན་ལམ་སྟོན་རྒྱུའིི་ཆེ་ནས་

མ་འིགིགོས་པོ་མེད་ཀང༌། ང་ཚོོས་རིང་གོི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་དགོོས་པོའིི་ཆེ་ནས་འིགིགོས་ཐབས་

ནམ་ཡང་མེད། 

གོ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། ཁ་འིཐོརི་ག་ི

ཉནེ་ཁ།

གོལ་སྲིདི་ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ལ་ོཙམ་ནས་བདོ་མ་ིཁྱིམ་ཚོང་

རིེ་རིེའིམ། ཚོ་ོཉུང་ཐོགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ཏེ་རྒྱ་གོརི་གོང་

གོསབེ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཁྲིདོ་དུ་བདོ་མ་ིབཅུ་སྐོརོི་རིམ། ཉུང་ཤས་

ཤགིོ་སློབེས་ཡདོ་ན། ད་གོཟདོ་གནོ་ཆེས་སགོོས་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

ཡངོས་སུ་བརྗེསེ་ཟནི། ད་དུང་ལ་ོ ༡༠ ནས་ ༢༠ ཙམ་སངོ་ན་ཕལ་

ཆེརེི་འིདྲེསེ་ཏ།ེ དངེ་དུས་རྒྱ་གོརི་བྱེང་བརྒྱུད་ཁུལ་ར་མང་ཞིསེ་པོ་

དེ་སྔ་བོད་མི་འིདི་ཁུལ་ལྷགོས་པོའིི་རྒྱུད་འིཛརི་རིེད་ཟེརི་བ་འིདི་

ཚོ་ོལྟ་བུརི་འིགྱུརི་སྲིདི། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ལ་ོ ༤༠ ནས་ ༥༠ 
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སངོ་མཚོམས། མ་ིཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོི་བདོ་དུ་ཟངི་འིཁྲུགོ་

བྱུང་ནས་བཙན་བྱེོལ་བོད་མི་མང་པོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡོང་བ་དེ་ཚོོའིི་

རྒྱུད་འིཛརི་འིདི་ཚོ་ོརིེད་ཅེས་བརྗེོད་དགོོས་པོ་དང་། འིགོའི་ཞིིགོ་

ནས་བོད་སྐོད་ཚོིགོ་རིེ་ཟུང་ཤེས་པོ་དང༌། མང་བས་མི་ཤེས་པོ་

བྱུང་ན་ཚོརི་བ་རིདེ། 

དེ་ལྟརི་བོད་མི་ཁ་གོཏོརི་གིས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ན་ཚོང་མརི་

ལས་སློ་ཞིིང༌། སྟབས་བདེ་པོོའིི་ངང་ལས་མཇུགོ་བསྒིལ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་ཀང༌། ང་ཚོོས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློ་གོཏོང་

དགོོས་པོའིི་དབང་གོིས་དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་འིགིགོས་ཐབས་མེད། དེའིི་

གོནས་ཚུལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཤེས་གོསལ་རིེད། དེརི་བརེན་

ང་ཚོོས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་རྒྱ་གོརི་དབུས་

གོཞུང་ལ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་རིེ་ཟུང་ལས་མི་ཉུང་བ་མཉམ་སྡེོད་

ཐུབ་པོའིི་ས་ཆེ་དགོོས་ལུགོས་རིེ་འིདུན་བཏོན། འིགེལ་བཤད་

བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་ནས་ཀང་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་

རིེ་ཟུང་དང༌། ཁྲིི་རིེ་ཟུང་གོི་གོདོང་ལ་བལྟས་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པོརི། 

མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་ཕན་ཚུན་

དང༌། མི་རིིགོས་ཕན་ཚུན་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད་སྟབས་
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ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡོད་པོའིི་བསམ་བློ་བཏང་

ཡོད། 

སྲིིད་བློན་དམ་པོ་སྐུ་གོཤེགོས་འིཇོ་ཝརི་ལལ་ནེཧ་རུ་ནས་ཀང་

ཤིན་ཏུ་ཤ་ཚོ་ཆེེན་པོོས་ཁུརི་བཞིེས་ཐོགོ བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་

རྣམས་ངེས་པོརི་དུ་ཚོོགོས་པོ་ཆེེ་ཙམ་བྱེས་ཏེ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་

རྒྱུ་ལེགོས་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་མངའི་སྡེེ་ཁགོ་སོ་སོརི་སྲིིད་བློན་རིང་

གོི་མཚོན་ཐོགོ་ནས་ཕྱོགོ་བྲིས་གོཏོང་རྒྱུ་སོགོས་ཁུརི་འིགོན་ཆེེན་

པོོ་བཞིེས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་གོཞིིས་ཆེགོས་ས་ཁུལ་

ཆེེ་ཁགོ་འིགོའི་ཤས་བྱུང་ཡོད། ཁ་ས་སྐོད་ཆེ་ཇི་བྱུང་ལྟརི། མི་ལ་

ཆེོགོ་ཤེས་མེད་པོས་ད་དུང་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། རིང་ཡུལ་དུ་

ཡོད་དུས་ཀང་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ན། མི་ཡུལ་ལ་སྡུགོ་སྐོད་

ལོས་རྒྱགོ སྡུགོ་ས་ནས་བལྟས་ན་ད་དུང་ག་མ་འིགིགོས་དང༌། 

དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིདུགོ་ཀང་། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བསམ་

གོཞིིགོ་བྱེས་ན། ད་ཕན་ང་ཚོོ་གོོམས་པོ་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལེགོས་

ཕྱོིན་ཡོད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་བཟུང་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་དགོོས་

པོ་དང༌། དེ་ཡང་འིཚོོ་ཁགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མཉམ་སྡེོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

འིབད་བརོན་དང༌། འིཆེརི་འིགོོད་བྱེས། དེ་དོན་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་
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བཞིིན་བྱེས་པོ་རིེད། འིདི་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད།

ང༽ བདོ་སློབོ་ཟུརི་འིཛུགོས་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀ་ིརྣམ་པོ།

ད་ེལྟརི་བདོ་མ་ིརྒན་པོ་རྣམས་མཉམ་སྡེདོ་ཀ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེས་པོ་

ད་ེབཞིནི་དུ་བུ་ཕྲུགོ་ཚོའོི་ིསློབོ་གྲྭརི་ཡང་ད་ེབཞིནི་བསམ་བླ་ོབཏང་

ཡོད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་རིང་གོི་འིཚོ་ོབ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཙམ་གི་

དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་པུ་ཡནི་ན། ང་ཚོསོ་བདོ་ཀ་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུརི་དུ་

འིཛུགོས་དགོསོ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་མདེ། ལྡ་ིལརིི་བདོ་ཀ་ིསློབོ་

གོཉེརི་ཚོོགོས་པོ་ཡང་འིཛུགོས་དགོོས་དོན་མེད། རྒྱ་གོརི་ནང་

སློོབ་གྲྭ་མང་པོ་ོའིདི་ཙམ་ཡོད་པོས་སློོབ་གྲྭ་རིེ་རིེའིི་ནང་བོད་ཕྲུགོ་

གོཉསི་གོསུམ་རི་ེབགོསོ་གོཏངོ་བྱེས་ན། ཧ་ལམ་ཉ་ིམ་གོཅིགོ་ལ་

ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ། འིནོ་ཀང་ང་ཚོསོ་ད་ེལྟརི་བྱེས་ན། གོངོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིདྲེ་བརི། བདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སྤརིི་བཏང་གོ་ི

ལྟ་ོགོསོ་འིཚོལོ་ཐུབ་པོའི་ིཡནོ་ཏན་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་

མི་རིིགོས་ཀི་རྣམ་འིགྱུརི་མ་བརླགོ་པོརི་འིཛིན་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

དཔོརེི་ན། ལྷ་ས་ནས་བཏང་བའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་འིད་ིཁུལ་ལ་ོབཅུ་སྐོརོི་

བསྡེད་པོ་ཚོ་ོཡང༌། བདོ་སྐོད་དང༌། བདོ་ཡགིོ་ཇ་ིབཞིནི་མ་ཤསེ། 
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སྤདོ་པོ་དང་རྣམ་འིགྱུརི་ཡང་བརྗེསེ་འིག་ོགོ་ིའིདུགོ ང་ཚོསོ་མ་ིས་ོ

སའོི་ིལྟ་ོགོསོ་འིཕྱོདི་ཙམ་མ་ཡནི་པོརི་མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་

བླ་ོགོཏངོ་དགོསོ་པོ་ཡནི་སྟབས། གོཞིསི་ཆེགོས་རྣམས་ཀང་ཚོ་ོ

ཁགོ་ཚོ་ོཁགོ་ཏུ་བྱེདེ་པོ་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཡང་བདོ་ཀ་ིསློབོ་གྲྭ་ཞིགིོ་རིང་

ཟུརི་དུ་འིཛུགོས་དགོསོ་པོའི་ིར་བའི་ིགོནད་དནོ་ད་ེལྟརི་ཡནི་པོས་ན། 

གོཞིསི་ཆེགོས་རྣམས་ཚོ་ོཁགོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་མཉམ་རུབ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེ

བས་ཀང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གོོང་དུ་བརྗེོད་པོའིི་འིཚོོ་བ་ཉིན་ལྟོ་ཉིན་འིཚོོལ་གིས་སྡེོད་མཁན་

ཡང་ཡོང་དཀའི་བས་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་ནས་ར་མེད་རིང་ཡལ་དུ་

འིགོ་ཉེན་ཡོད་སྟབས་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀང་གོཞིིས་ཆེགོས་རུབ་སྡེོད་

བྱེ་རྒྱུ་འིདིརི་གོནད་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་ལྟརི་ཡིན། གོཞིིས་

ཆེགོས་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཉམ་

རུབ་ཏུ་ཡོད་ན། མི་རྒན་པོ་ཚོོ་ལམ་སེང་བསམ་བློ་བསྒྱུརི་བརྗེེས་

མི་ཐུབ་པོས། བོད་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ཀད་པོ་ལམ་སེང་བསྒྱུརི་བརྗེེས་

འིགོ་བདེ་པོོ་ཡོང་བ་རྣམས་ཀང་བོད་མི་མང་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ནང་སྐྱེས། འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ནང་འིཚོརི་ལོངས་

བྱེས་རྗེེས་ཁོང་ཚོོ་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༠ སྐོོརི་ཟིན་མཚོམས་ལམ་
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ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་བྱུང་ཡང༌། ཁོང་

ཚོོའིི་བསམ་བློརི་རིང་གོི་མི་རིིགོས་དེའིི་ཚོོས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་

ཟིན་པོས་ན་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡིན། 

ཅ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརན་དང་། མགིོ་དཔོ་ེལྟ་ཡུལ།

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བརྗེོད་ན། ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ལ་ོབརྒྱ་ཉིས་

བརྒྱ་སྐོརོི་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་བཟ་ོམདེ་ཀང་། གོལ་ཏ་ེད་ེལྟརི་བྱུང་

སྲིིད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་སྟངས་ཀི་འིཆེརི་རིས་

ཡོད་པོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ལོ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོོརི་

སོང་ཡང༌། མི་རིིགོས་རྒྱ་མ་བོད་མ་ཡིན་པོའིི་བོད་རིིགོས་གོཙང་

མ་ཞིིགོ་དང༌། ཤེས་རིིགོ་ཡིན་རུང་རྒྱ་མ་བོད་མ་ཡིན་པོརི་བོད་

ཀ་ིཤསེ་རིིགོ་གོཙང་མ་ཞིིགོ་སྡེདོ་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ། ང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོ

སྡུགོ་ས་ནས་བཏང་ན། ང་ཚོརོི་དཔོ་ེབལྟ་ས་ཞིགིོ་ཡདོ། ཨ་ིས་ིརིལ་

ཞིེས་པོའིི་ཡུལ་མི་དེ་རྣམས་ཧ་ལས་པོའིི་གོང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ 

ཁངོ་ཚོའོི་ིཡུལ་དུ་དམགོ་ཆེནེ་གོཉསི་པོའི་ིརྗེསེ་སུ་མ་གོཏགོོས་རིང་

བཙན་མ་བྱུང་བ་རིེད། དེའིི་གོོང་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྷགོ་གོི་རིིང་ཁོང་

ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་མཉམ་རུབ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོརི་འིཛམ་གླིངི་ས་ཕྱོགོོས་
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མང་པོརོི་ཁ་འིཐརོི་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་བྱུང་རུང༌། ཁངོ་ཚོསོ་རིང་གོ་ིམ་ི

རིགིོས་དང༌། ཆེསོ་ལ་གོཅསེ་སྤས་ཧ་ལས་པོའི་ིཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས། 

གོཉནེ་སྒགིོ་བྱེདེ་སྟངས་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐད་ནས་རིང་རིགིོས་ལ་

གོཅསེ་ཞིནེ་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏ།ེ མཐརི་ཁངོ་ཚོའོི་ིཡུལ་དུ་རིང་

བཙན་ག་ིགོ་ོསྐོབས་ཐབོ་མ་ཐགོ་ས་ཕྱོོགོས་མང་པོོརི་ཡདོ་པོའི་ིམ་ི

རིིགོས་རྣམས་ལམ་སེང་མཉམ་འིཛོམས་རུབ་སྡེོད་བྱེས་པོ་རིེད། 

ཁོང་ཚོོའིི་ཡུལ་ཡང་ཆེེན་པོོ་མིན། ངས་ངེས་བརན་མི་ཤེས་ཀང་

བདོ་ཀ་ིལྷ་ོཁ་དྭགོས་ཀངོ་བསྒལི་བའི་ིརྒྱ་ཁྱནོ་ཙམ་ལས་མདེ་ཀང༌། 

དངེ་སང་ཁངོ་ཚོ་ོཧ་ཅང་ག་འིགགིོས་པོ་ོདང༌། གངོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོ་སུའིེ་ཛ་མཚོོ་ལམ་སྐོོརི་རྙིོགོ་གླིེང་ཡོང་སྐོབས་

ཁོང་ཚོོས་ཧ་ཅང་གོང་པོོ་བྱེས་ཡོད། དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོོས་

ཤེས་ངེས་རིེད། དེ་རིིགོས་ལ་ང་ཚོོས་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་ཁོང་ཚོོས་

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོི་རིིང་ལ་རིང་གོི་མི་རིིགོས་དང༌། ཆེོས་ལ་གོཅེས་

སྤས་བྱེེད་སྟངས་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ནས་སློོབ་

སྦོང་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོརི་དེ་ལྟའིི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། 

དུས་ཡུན་སྒུགོ་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་མི་སྲིིད་ཀང༌། སྡུགོ་ས་ནས་

བསམ་སྟེ་དེ་དགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བྱེས་ཏེ་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟརི་ལ་བལྟས་ཀང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་

འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བརྗེོད་

པོ་ལྟརི་རིེད། ངེད་རིང་ཡང་ད་རིེས་དང་པོོ་མིན་པོརི་དེ་སྔོན་ཐེངས་

གོཅིགོ་འིདིརི་སློེབས་ཟིན་པོས། དེའིི་བརི་ཧ་ལམ་ས་ཆེ་བརྗེེས་པོ་

ལྟ་བུའིི་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལེགོས་ཕྱོིན་འིདུགོ ས་ཆེ་བརྗེེས་པོ་ལྟ་བུ་

བཟོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་མིན། ང་ཚོོརི་རིང་འིགུལ་གི་འིཁོརི་ལོའིི་འིཕྲུལ་

ཆེས་རིིགོས་མེད། སོརི་མོ་ལྔ་ཡོད་པོའིི་རིང་གོི་ལགོ་པོ་བེད་སྤོད་

བྱེས་པོ་དང་། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་

པོ་ངོས་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད། དཀའི་ལས་ཁགོ་པོོ་ངེས་པོརི་བྱུང་

ཡོད། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་གོིས་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་

སྙིང་སྟོབས་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀི་ངལ་རོལ་གི་ནུས་པོ་མཚོོན་

ཐུབ་པོ་ཡིན་པོས་ཧ་ཅང་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཆེོས་ཁས་ལེན་

མཁན་དང༌། མི་ལེན་མཁན་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌། གོནམ་འིདིའིི་

འིོགོ་ཏུ་ངལ་རོལ་ལས་ར་བ་ཆེེ་བ་མེད་པོརི་ཚོང་མས་ཁས་ལེན་

བྱེེད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་ངལ་རོལ་འིདི་ནི་རིང་གོི་ནང་ཁྱིམ་བུ་ཕྲུགོ་

ཙམ་གི་ཆེེད་དུ་མིན་པོརི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་གི་ཆེེད་
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དུ་ཡིན་པོ་དང༌། མི་རིིགོས་ཀི་འིཛུགོས་སྐྲུན་དེ་ཡང་ཆེབ་སྲིིད་རྐྱེང་

པོའིི་དོན་དུ་མིན་པོརི་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་ཞིིགོ་གོི་ཆེེད་དུ་ཡིན། 

བསམ་བློ་ཕུ་ཐགོ་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་བརྒྱུད་ནས་བརྗེོད་ན། ང་ཚོོས་

མའིེ་སོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོ་འིདི་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པོའིི་དོན་དང༌། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ཆེོས་ལྡན་གི་མི་

རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་ཡིན། དེརི་བརེན་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན། ཁ་སང་གླིེང་

མོལ་བྱུང་དོན་ལྟརི། བདེ་བ་རྣམས་ནི་དམ་པོའིི་ཆེོས་ཉམས་སུ་

བླངས་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པོས། ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་པོ་

ནི་ཆེོས་ཀི་དོན་དུ་བརྒྱབ་པོ་ཡིན། 

མདོརི་ན། ང་ཚོོས་མའིེ་སོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་ལ་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་

ཡིན་པོས། དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདི་དགོ་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་

ཡིན་པོས་དོན་འིབྲས་རླབས་ཆེེན་ཡོད་པོ་དང༌། འིདི་ཕྱོི་གོཉིས་

ཡོད་ཡིན། དེརི་བརེན་ད་ཕན་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རྣམས་ལ་

བསྟོད་བསྔགོས་ཀི་མེ་ཏོགོ་འིཐོརི་འིོས་པོ་ཡིན་ལ། ད་དུང་ཡང་

མའིེ་སོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་ཉིད་ཚུགོས་སྔ་ཤོས་ཡིན་ཞིིང༌། ས་



165
ཆེ་སོགོས་གོང་ནས་ཀང་ཕུགོས་རིེ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས། ཁྱེད་ཚོོ་

ཚོང་མས་ཤུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་རིང་འིཚོོ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱེ་ཐུབ་པོའིི་

འིབད་བརོན་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཆེ༽ གོཞིསི་མའིི་ིཕུགོས་བསམ་དང་། ལྟ་སྐོོརི་བའི་ི

མཐོང་ཚུལ།

ང་ཚོོའིི་མི་མང་རྣམས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་གོང་ལེགོས་ཡོད་

ཀང༌། འིགོའི་ཤས་ནས་བསམ་ཤསེ་མ་ཐངོས་པོའིམ། དཀའི་ངལ་

བཟདོ་མ་ཐུབ་པོ་གོང་ལྟརི་གོཞིསི་ཁྱམི་ནས་དགོསོ་པོ་གོཞིན་མདེ་

པོརི་ཡུལ་གརི་དུ་ཕྱོིན་པོ་བྱུང་མདེ་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ ཁ་སང་

ལྟ་སྐོརོི་སྐོབས་ཁང་སྟངོ་རི་ེཟུང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེརྣམས་བླ་ོ

ཆུང་བའིི་སྐྱོན་ལས་བསམ་བློ་སྡུགོ་པོ་མིན་ལ། དེ་ལྟརི་ཡོང་མི་

ཤསེ། འིནོ་ཀང་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ 

ང་ཚོསོ་རིང་གོ་ིམ་ིརྣམས་ལ་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་

དཀའི་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བྱེས་ནས་ལགོ་ལེན་དུ་

འིཁལེ་བའི་ིསྐོབས་རིང་མ་ིའིགོའི་ཤས་ནས་གོཤསི་ཀ་སློགོོ་པོ་ལྟ་

བུ་བྱེདེ་སྐོབས་བླ་ོཕམ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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ང་ཚོོའིི་བོད་མི་རྣམས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུརི་སེམས་ཤུགོས་ཤིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ངོ་མཐོ་མཐོ་བྱེས་ནས་བརྗེོད་

ཀི་ཡོད་ཀང༌། རིང་མི་ཚོོས་གོཞིིས་སྒོརི་དུ་མ་བསྡེད་པོརི་ཕྱོོགོས་

ཐོན་བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་མགོོ་སྒུརི་སྒུརི་བྱེས་ནས་སྡེོད་

རྒྱུ་ལས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ གོཞིི་ར་མི་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་

ནང་དུ་བསམ་བློ་མ་འིཁོརི་མཁན་རིེ་གོཉིས་ཡོང་སྲིིད་ཀང༌། དེ་

ལྟརི་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ལ། ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་རིེད། དེ་

འིདྲེའིི་སྐྱོན་ལྷགོས་སྐོབས་བརི་ལམ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་མི་སྣ་

གོལ་གོནད་ཆེེ་བ་རྒྱལ་ཚོོགོས་ཁོངས་སྐྱབས་བཅོལ་བརི་ལྟ་རོགོ་

བྱེེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཤིགོ་ཡོད་འིདུགོ་པོ་དེའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་ཁོང་དེ་གོོང་རྒྱ་གོརི་དུ་ཐེངས་གོཅིགོ་ཡོང་མོང་བ་རིེད།

ཉེ་དུས་ང་འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོང་ཁརི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་སྐོབས་འིཕྲོས་

མོལ་དུ། ཁོང་ནས་དེ་སྔ་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡོང་སྐོབས་མའིེ་སོརི་གོཞིིས་

ཆེགོས་དང་། ཨོ་རིི་ས། མ་དྷེའིི་པོརི་སྡེེ་ཤི་བཅས་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཁགོ་ལ་ལྟ་སྐོོརི་བྱེས་པོ་ཡིན། ད་ཆེ་སྐྱོན་གོསལ་པོོ་ཞུས་ན། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ནང་བོད་མི་ཚོོ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ ཁོང་གོིས་
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བརྗེོད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བདེན་འིཛིན་བྱེ་དགོོས་པོ་མིན་ཡང༌། ཁོང་

ལ་མཐོང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ ང་ཚོོས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་པོས། བསམ་ཚོད་འིགྲུབ་

རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌ལ། ངས་བདེན་པོའིི་ཁུངས་

སྐྱེལ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་ས་གོནས་རིང་ལ་ཞིིབ་ཏུ་བལྟས་ན། ས་

ཆེ་ཕྱོི་ནང་སློོགོ་པོ་འིདི་དགོ་ལགོ་པོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་

བ་ལས། ང་ཚོོས་རྡུལ་ཕྲན་གི་ནུས་ཤུགོས་བེད་སྤོད་བྱེས་མེད། དེ་

ལྟརི་མང་ཚོོགོས་ནས་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེས་ཀང༌། རིེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་

སྟངས་ལ་བརེན་ནས་མཐོང་ཚུལ་ངན་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

པོས། ཕྱོིན་ཆེད་མཐོང་ཚུལ་དེ་རིིགོས་མི་འིབྱུང་བ་ངེས་པོརི་མ་

བྱེས་ན་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་དང་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཡང་མི་དེ་གོས་བརྗེོད་གོསལ་ལ། ད་ཕན་བོད་མི་ཚོོས་སྐྱོབ་གོསོ་

ལ་བརེན་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་ཆེ་སྐྱོབ་གོསོ་གོང་མགོགོས་

བཅད་ན་ལེགོས་པོས། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཡང་བསམ་འིཆེརི་ཞུ་

གོི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ དེ་ཡང་ཁོང་གོིས་བསམ་བློ་སྡུགོ་

པོོ་བྱེས་ནས་བཤད་པོ་མིན་ཡང༌། བོད་མི་ཚོོས་ལས་ཀ་མ་སྒིད་

པོརི་འིདི་མུརི་བསྡེད་ན་སྐྱོབ་གོསོ་ཞིིགོ་ནི་འིདུགོ་བསམ་པོ་བྱེེད་
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ཀི་ཡོད་པོའིི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གིས་སྐྱོབ་གོསོ་བཅད་ན་

ལེགོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རིེད། ང་ཚོོས་ནང་གོི་ལས་

ཀརི་ཡང་ཧུརི་བརོན་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཕྱོི་རུ་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་

ཕྱོོགོས་ཀང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་པོས། ཁྱེད་ཚོོ་

ཚོང་མས་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིརི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་སྐྱེད་ཀིས་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་རྣམས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་བློ་

ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཇ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་དང་། བདོ་མ་ིཕྱོིརི་ལོགོ 

ད་ེནས་ཁ་སང་སྐོད་ཆེ་ཇ་ིབྱུང་ལྟརི། ལམ་བཟ་ོཁགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

རྣམས་ནི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའི་ིངང་བསྡེད་འིདུགོ་པོ་ལས། ལས་

སློ་པོོ་ནམ་ཡང་མེད། དེ་བཞིིན་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའི་ིངང་བསྡེད་

འིདུགོ་པོ་ལས། ང་ཚོའོི་ིཆེལོ་གོསུམ་བདོ་རིགིོས་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒལི་

ན་ཕལ་ཆེརེི་གངས་འིབརོི་འིབུམ་ ༧༠-༨༠ ཙམ་ཡདོ་ཀ་ིརིདེ། དའེི་ི

ཁངོས་ནས་རྒྱ་གོརི་སགོོས་ཁྱམི་མཚོསེ་ཡུལ་ཁགོ་ནང་འིབྱེརོི་བ་

ཁྲི་ི ༧-༨ ལས་མདེ་པོས། ར་བའི་ིང་ཚོའོི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་

ན་ིརིང་ཡུལ་བདོ་དུ་ང་ཚོསོ་མ་ིའིདདོ་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིདག་ལགོ་ཏུ་ཚུད་



169
ནས་ལུས་ཡདོ། 

ཁྱིམ་མཚོེས་ཡུལ་ཁགོ་ཏུ་འིབྱེོརི་བའིི་ཁོངས་ནས་ཀང་བལ་ཡུལ་

ནང་ཡོད་པོ་ཚོོརི་མཚོོན་ན་ང་ཚོོས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་པོའིི་དཀའི་

སྦོང་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟབས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་དགོགོ་

ཆེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ཉེ་དུས་ས་མཚོམས་ནས་སྡེིགོ་པོ་

མིགོ་བཙུམས་ཀིས་འིཛུལ་ནས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་འིབྱེོརི་བ་ཡང་བྱུང་

སོང༌། ཁོང་ཚོོས་ཁ་ནས་སྡུགོ་སྐོད་བརྒྱབ་པོ་ཙམ་མིན་པོརི་ང་

ཚོོས་གོདོང་དང་གོདོང་གོཏུགོས་ནས་ལྟ་སྐོབས་ཁོང་ཚོོའིི་གོདོང་

མདོགོ་སེརི་པོོརི་གྱུརི་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བུ་ཕྲུགོ་དེ་རྣམས་ནི་ཤིན་

ཏུ་ཁ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ། བོད་དུ་ཡི་དྭགོས་ཀི་གོཟུགོས་བརྙིན་རིི་མོརི་

བྲིས་པོ་དང་ཧ་ལམ་ཁྱད་པོརི་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་ཆེིགོ་ཁྲིི་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད། ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོོ་

ཐོས་ཡོད་ཤགོ་ལྟརི་བལ་ཡུལ་ནས་བོད་མི་མང་པོོ་བོད་དུ་ཕྱོིརི་

ལོགོ་བྱེས་འིདུགོ ཁོང་ཚོོ་རིང་ཡུལ་དུ་ལོགོ་པོ་དེ་ཕུགོས་བཟང་

བ་གོཏན་ནས་མིན་ནའིང༌། ཚུརི་ཕྱོོགོས་ན་ལྟོགོས་ཤིརི་འིགོ་བའིི་

དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོ་དང་། ཕརི་ཕྱོོགོས་སུ་རྒྱ་མིས་འིཕྲལ་

སེལ་མགོོ་སྐོོརི་བསླུ་བྲིད་བྱེས་ཏེ་ཕརི་འིགོ་མཁན་ཚོོརི་མགོན་
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ཁང་མེད་སརི་མགོན་ཁང་བརྒྱབ། འིབྲུ་རམ་མེད་སརི་འིབྲུ་རམ་

བསགོས། ཇ་དྲེངས་ཏེ་དགོའི་བསུ་སྣེ་ལེན་བྱེས། ཕྱོིརི་ལོགོ་ཡོང་

མཁན་ལ་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡངས་ཡོད་ཅེས་དོན་ཚོན་འིགོའི་ཤས་

ཡོད་པོའིི་ཡི་གོེ་བཀམས་པོ་སོགོས་བྱེས་འིདུགོ དེ་ཡང་རྒྱ་མིའིི་

དམགོ་དཔོོན་ལས་བྱེེད་ཆུང་རགོ་གོིས་བྱེས་པོ་མིན་པོརི་བོད་

རིང་སྐྱོང་ལྗིོངས་ག་སྒིགོ་ལྷན་ཁང་དང༌། བོད་དམགོ་ཁུལ་གོང་

ཟུང་འིབྲེལ་གིས་བཀམས་པོའིི་ཡིགོ་ཆེའིི་ཐོགོ་ནས་དྲེིལ་བསྒགོས་

བྱེས་ཏེ་བོད་མི་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེེད་པོའིི་ཐབས་ཤེས་མང་པོོ་བྱེེད་ཀི་

འིདུགོ དེརི་བརེན་ཁོང་ཚོོ་ར་བའིི་བསམ་བློ་སྡུགོ་པོ་མིན་ཡང༌། 

འུ་ཐུགོ་ཐབས་ཟད་ཀིས་གོནས་སྐོབས་ཕྱོིརི་ལོགོ་མི་བྱེེད་ཐབས་

མེད་བྱུང་བ་རིེད། དེ་དགོ་གོི་གོནས་ལུགོས་ཀང་ཁྱེད་ཚོོས་ངེས་

པོརི་ཤེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་དུ་འིབྲུགོ་ལ་མཚོོན་ན་ཡང༌། བོད་མི་གོསརི་འིབྱེོརི་སུམ་

སྟོང་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་གོཞིི་རའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ལེགོས་ཡོད་

ཀང༌། ད་དུང་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་འིབྲུགོ་ནས་ཡོང་

མཁན་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་མིའིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཡིད་སྨིོན་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་གོོང་རྒྱ་ཐང་ལ་ཚོ་བ་ཆེེ་བས་བོད་མི་ཤི་གོི་
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ཡོད་ལུགོས་གོོ་ཐོས་ཀིས་འིབྲུགོ་ནང་བསྡེད་པོ་ད་ཆེ་རྒྱ་གོརི་ནང་

གོི་ཡརི་རྒྱས་ཀི་གོནས་ལུགོས་མཐོང་ཐོས་ཡོང་དུས་འིབྲུགོ་ནང་

སྡེོད་ཉེས་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་མཁན་ཡང་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་གོནས་

ལུགོས་ཀང་ཤེས་དགོོས་ཀི་འིདུགོ 

ཉ༽ སྔ་ཕྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་དང་། སྙངི་གོ་ིན་ཚོ།

དོན་སྙིང་རིང་རིེའིི་ཕ་ཡུལ་ན་རྒྱ་དམརི་གི་བཙན་འིགོོ་ཚུད་པོའིི་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལས་རིང་དབང་ཁྱིམ་མཚོེས་ཡུལ་

ཁགོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརིང་རི་ེབདོ་མ་ིཁྲི་ི ༧ ནས་ ༨ ཙམ་ཡདོ་པོ་འིད་ི

རྣམས་ཀི་གོནས་སྟངས་ལེགོས་པོ་དང༌། རིང་དབང་ཡུལ་ཁགོ་

ནང་འིབྱེརོི་བའིི་ནང་ནས་ཀང་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

ལགེོས་པོ་ཡདོ། རྒྱ་གོརི་དུ་ཁྲི་ིབཞི་ིལྔ་ཙམ་ཡདོ་པོའི་ིཁངོས་ནས་

ཀང་ལམ་བཟོ་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་བསྡུརི་ན་

གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་ཏུ་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྣམས་ལགེོས་པོ་ཡདོ། གོཞིསི་

ཆེགོས་གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་མའི་ེསརོི་དང༌། ཨ་ོརི་ིས། མ་དྷའི་ིཔོརི་སྡེ་ེཤ།ི 

ནེ་ཕ་བཅས་ལ་བདོ་མ་ིལྔ་སྟངོ་ཙམ་དང༌། ལགོ་ཤསེ་པོའི་ིགོཞིསི་

ཆེགོས་ཕྲན་བུ་བཅས་ཉུང་ཤས་ལས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཐུབ་མདེ། ད་ེ
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བྱེིངས་མང་ཆེེ་བ་ལམ་བཟོརི་ཡོད་ལ། ལམ་བཟོ་ཁགོ་ནི་ངོས་

ནས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོོའི་ིངང་བསྡེད་ཡདོ། 

དེ་ལྟརི་བོད་མི་རིིགོས་འིབུམ་ཕྲགོ་ ༧༠ ནས་ ༨༠ སྐོོརི་ཡོད་

པོའིི་ནང་ཞིིབ་རིས་ཤིགོ་བརྒྱབ་ན། གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་ཡོད་པོ་

རྣམས་བསམ་བློ་གོཏོང་ཤེས་ན་ངོ་ཐོགོ་སྐྱིད་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་རིང་

ཡུལ་བྲལ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་

རིེ་ངེས་པོརི་ཡོང་ངེས་རིེད། ང་རིང་ལ་ཡང་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་སྔ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོརི་རྒྱ་གོརི་དུ་གོནས་སྐོོརི་ལ་ཡོང་དུས་ཀི་

གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་དང༌། དེ་རྗེེས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་རྒྱ་གོརི་ལ་

བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོང་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་གོཅིགོ་རིེད། ར་བ་

ཡོང་སའིི་ཡུལ་ཡང་རྒྱ་གོརི་འིདི་རིང་ཡིན་ལ། ཡོང་མཁན་ང་རིང་

ཡང་མི་གོཅིགོ་ཡིན་རུང༌། གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་

ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། 

སྐོབས་རིེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོའིི་སྣང་བ་འིཆེརི་བའིི་སྐོབས་ལམ་

སེང་བསམ་བློ་གོཏོང་སྐྱོརི་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ། ད་ནི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཡིན། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོརི་ར་བ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་ཐོགོས་
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མེད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་རྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེོརི་སྐོབས་ར་བ་རྒྱ་

མིའིི་བཙན་གོནོན་དེའིི་འིོགོ་ནས་ཐརི་རུང༌། རིང་ཡུལ་བྲལ་བའིི་

བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་ཞིིགོ་ཐོགོས་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་

སྐོབས་གོཞིི་ནས་སྙིང་ལ་ན་ཚོ་གོཏོང་གོི་འིདུགོ འིོན་ཀང་ང་ཚོོས་

འིདི་མུརི་བསྡེད་པོས་ཕན་པོ་མེད་སྟབས་ང་ཚོོ་དཀའི་ལས་ཤིགོ་

བརྒྱབ། བཟོད་བསྲིན་བྱེས་ནས་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། ང་

ཚོོ་རིང་ཡུལ་བྲལ་ཟིན་པོས་དཀའི་ལས་ཡོང་རྒྱུརི་ཐགོ་ཆེོད་ཆེོད་

པོ་ཡིན། དཀའི་ལས་ཤིགོ་བརྒྱབ་ན་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་གི་

རིེད་སྙམ་དུ་རིང་གོིས་རིང་ལ་བློ་སོབས་བསྐྱེད་དགོོས་པོ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ གོནས་ཚུལ་དེ་བོད་མི་བྱེིངས་ལའིང་འིདྲེ་མཚུངས་ཡིན། 

དེ་སྔ་ ༡༩༥༦ ལོ་བོད་མི་གོནས་སྐོོརི་བ་མང་པོོ་ཡོད། དེ་སྐོབས་

ཆུ་ཚོོད་དང༌། སྨྱུགོ་གུ། ཐེརི་མ་ལ་སོགོས་པོ་ཉོ་ཆེ་མང་པོོ་བརྒྱབ་

ཡོད་ཀང༌། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་ཚོང་མ་སྐྱོ་པོོ་ཤ་སྟགོ་རིེད། དོན་

སྙིང་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། ངེད་

ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་སྐུ་མགོན་ཡིན་ཞིེས་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་གོནང་

ཡོད་ཀང༌། སྐུ་མགོན་ངོ་མ་དེ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིིགོ་རིེད། ང་ཚོོརི་

རིང་གོི་ལུང་པོ་ནི་མེད། ཚོིགོ་གོཞིན་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོོ་ཡུལ་
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གརི་བ་དང༌། སྤང་པོོ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྐྱོབ་གོསོ་ཞིེས་མིང་སྙན་པོོ་

ཞིིགོ་བཏགོས་རུང༌། དོན་སྙིང་སྤང་པོོ་ལ་ལྟོས་གོོས་སྦིན་པོ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པོས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་པོོ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་འིདྲེརི་བརེན་ང་ཚོོས་

དཀའི་ལས་ད་རིེས་མ་བརྒྱབ་ན་གོ་དུས་བརྒྱབ། ང་ཚོོས་རིང་གོི་

མི་རིིགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཆེོས་ཀང་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེེད་དགོོས། ཕ་ཁྱིམ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་དགོོས་པོ་མ་ཟད། དཀའི་

ལས་ཡོང་ངེས་ཡིན་ནའིང་། ཁྱེད་ཚོོས་ད་ཕན་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་

ཡོད་ཅིང༌། ད་དུང་ཡང་དཀའི་ངལ་བཟོད་སྲིན་བྱེས་ནས་ཧུརི་ཐགོ་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཏ༽ རིང་དབང་གོ་ིསྒིགོ་འིཛུགོས་དང་། འིབུ་ཆེེས་ཆུང་

བཟསོ།

ར་བའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་རིིགོས་གོང་ལེགོས་

འིདུགོ ད་དུང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་གོལ་ཆེེརི་འིཛནི་དགོསོ། རྒྱ་མའིི་ི

སྒགིོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུ་ན་ིབཙན་གོནནོ་ཤུགོས་ཆེའེི་ིའིགོོ་གོནས་ཡདོ་

པོས་བཙན་གོནནོ་ག་ིསྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་ལེགོས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། 

ང་ཚོའོི་ིསྒགིོས་འིཛུགོས་འིད་ིདགོ་ན་ིབཙན་གོནནོ་ག་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་

མིན་པོརི་རིང་དབང་ལྡན་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡིན། རིང་དབང་
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ལྡན་པོའི་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་ན་ིགོལ་གོནད་ཆེནེ་པོརོི་འིཛནི་དགོསོ་པོ་མ་

གོཏགོོས། སྒགིོ་འིཛུགོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་དང་ལམ་སངེ་རྣ་བའི་ིནང་

དུ་ན་ཟུགོ་སྐྱེས་ནས་དེ་ཐུབ་ཚོོད་བྱེེད་མཁན་ལྟ་བུརི་གོོ་ན་དེ་ནི་

གོ་ོབ་ལགོོ་སྒྲུབ་ཡནི་པོ་ལས། གོ་ོབ་ཡང་དགོ་པོ་མནི། ང་ཚོརོི་སྒགིོ་

འིཛུགོས་མདེ་ན། མ་ིརིགིོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཞིསེ་པོ་ཤནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོ

ཡིན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་ཀང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་

འིཛནི་པོ་དགོ་ེའིདུན་ག་ིསྡེ་ེལ་རིགོ་ལས་པོ་དང༌། དགོ་ེའིདུན་ག་ིསྡེ་ེ

དགོསོ་པོས་ན། དགོ་ེསློངོ་གོཅགིོ་བཟསོ་ནས་མ་བཞིགོ་པོརི། དགོ་ེ

འིདུན་བཞི་ིགྲྭ་འིདུས་པོ་ཡན་ལ་དགོ་ེའིདུན་ག་ིམངི་བཏགོས་ཤངི༌། 

གོཞི་ིགོསུམ་གསི་མཚོནོ་པོའི་ིདགོ་ེའིདུན་ག་ིལས་སུ་བྱེ་བ་གོང་ན་

ཅི་ཡོད་པོ་ཐམས་ཅད་དགོེ་འིདུན་གོས་བསྡུརི་ཐུགོས་མཐུན་གི་

ཐགོོ་ནས་ཐགོ་བཅད་པོ་ལས། དགོ་ེསློངོ་གོཅིགོ་ལ་དབང་ཆེ་སྤད་

པོ་མདེ། ད་ེསྒིགོ་འིཛུགོས་རིདེ། 

ང་ཚོོས་ཤེས་གོསལ་ལྟརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ནི་འིགོ་ལ་གོཅིགོ་

ཏུ་ཕན་པོའིི་དགོོངས་པོ་ལས། ཁོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་བཙན་

གོནོན་གོཏོང་བའིི་དགོོངས་པོ་མེད། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་ན་དེས་

ཕན་གི་ཡོད་སྟབས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་དེ་ལྟརི་གོནང་ཡོད་
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ན། ང་ཚོོས་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་པོ་ལ་ངེས་པོརི་སྒིགོ་འིཛུགོས་མེད་ན་མི་འིགིགོས་པོས་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཚོང་མས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། སྒིགོ་

འིཛུགོས་རྣ་བརི་འིགོ་མི་འིདོད་པོ་བྱེེད་མི་རུང༌། 

གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ཁ་དང༌། ཞིལ་ལྟ་བུ་ཡོང་མི་ཤེས་པོས་

ཚོང་མས་རིང་རིང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་གོསལ་པོོརི་ཤོད་

དགོོས། དཔོེརི་ན། ང་ཚོོ་བཞུགོས་མོལ་ཚོོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་

ན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིེས་ངས་གོང་བཤད་ཡང་དགོ་པོའིི་

བཀའི་དང༌། སྤིརི་བཏང་མི་ཞིིགོ་གོིས་བཤད་པོ་དེརི་ཆེ་འིཇོགོ་

མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་མི་ཤེས། གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་སྐོབས་སྒོོརི་སྒོོརི་གལ་

ལ་གོོ་རིིམ་མེད་ཅེས་པོ་ལྟརི་སྒོོརི་སྒོོརི་བྱེས་ནས་གོོ་བསྡུརི་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཡང་ར་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་མགོོ་མཇུགོ་ཡོད་དགོོས། དེ་ཡང་

དྲེང་ཞིིང་ཚོད་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། བཙན་དབང་

དང༌། འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ལྟ་བུས་མི་འིགིགོས། འིབུ་ཆེེས་ཆུང་

ཟོས་རིིགོས་ལ་ར་བ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས། མི་རིིགོས་ཆེེ་

ཆུང་གོི་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་དང༌། གལ་རིིམ་ཕན་ཚུན་འིབུ་ཆེེས་
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ཆུང་ཟོས། ཆེོས་ལུགོས་ཕན་ཚུན་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས། བླ་སློོབ་

བརི་ལྟ་བུ་གོང་ལ་ཡང་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་བྱེས་ན་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

དགོོས། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་ཀང་དགོོངས་པོ་དེ་ལྟརི་བཞིེས་

ཡོད། གོང་ལྟརི་ཆེེན་པོོས་ཆུང་ངུརི་བཙན་གོནོན་བྱེེད་པོའིི་རིིགོས་

ལ་ར་བ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས། འིོན་ཀང་ཡ་རིབས་དྲེང་པོོའིི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་པོས་འིགོོ་འིཁྲིིད། ཉན་

མཁན་གིས་ཉན་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཚུལ་དང་མཐུན་

པོརི་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། རིང་དབང་དང༌། མང་གོཙོ་ཡོད་ཅེས་གོོ་

བ་ལོགོ་སྒྲུབ་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས་པོས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་ར་བ་ཆེེན་

པོོརི་འིཛིན་རྒྱུ་འིདི་ཚོང་མས་སྙིང་ལ་བཅངས་དགོོས། 

འིདི་གོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིགོོ་བྱེེད་པོས་ཀང་ད་ཕན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་

ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་བྱེེད་རྒྱུརི་ཁྱེད་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་

བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། དེ་བཞིིན་སྡེོད་སྒོརི་གི་འིཐུས་མི་ཚོོ་ཡང་ཁྱེད་

རིང་ཚོོ་མང་མོས་ཀི་འིདེམས་བསྐོོ་བྱེས་པོ་ཡིན་པོས། ཁོང་ཚོོརི་

ཆེ་འིཇོགོ་དང༌ཉན་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས། གོལ་སྲིིད་དགོེ་སྐྱོན་ཡོད་ན་

མདུན་དུ་བཤད་སྦང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྒྱབ་ཏུ་གོང་བྱུང་བཤད་

ན་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོཏོརི་བཤིགོ་ལ་འིགོ་གོི་རིེད། ད་དུང་གོཞིིས་
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ཆེགོས་ནང་བརྒྱ་ཤོགོ་ཁགོ་གོི་བརྒྱ་དཔོོན་སོགོས་རིིམ་པོ་བཞིིན་

བྱེ་སྤུ་གོནོན་དུ་ཡོད་པོ་རྣམས་ནས་ཀང༌། སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་

གོི་འིགོ་ལུགོས་ལྟརི་བཤད་ན། དྲེང་པོོས་གོཞུང་བསྲིང་བྱེེད་དགོོས་

ལ། བོད་གོངས་ཅན་པོ་ལྟརི་ན། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་དུ་བཞིགོ་ནས་

འིགོ་དགོོས་པོས། འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་ཀང་དེ་བཞིིན་དུ་བྱེེད་ཀི་རིེད་ལ། 

བྱེེད་ཀང་དགོོས་པོ་ཡིན། དེ་ལྟརི་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོ་དེ་ལ་ཁྱེད་ཚོོ་མང་

ཚོོགོས་ནས་ཀང་ཉན་དགོོས་ལ། ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས། ཡིད་ཆེེས་

བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། གོང་བྱུང་བྱེས་ན་ལས་དོན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་

ཀང་འིཐུས་ཤོརི་འིགོ་རྒྱུ་ལས། ཇི་བཞིིན་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། 

དེ་ཚོོ་ངེས་པོརི་དུ་ཁྱེད་ཚོོས་བློ་ངེས་བྱེ་དགོོས།

ཐ༽ སྒོརེི་ག་ིཁ་ེཕན་དང་། སྤ་ིཚོགོོས་མཉམ་འིབྲལེ།

དེ་ནས་འིདི་གོརི་མཉམ་འིབྲེལ་ཚོོང་ཁང་ཡོད། འིདི་སྐོོརི། སྤིརི་

དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་ནང་སྤི་ས་མཉམ་རུབ་བྱེེད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། 

སྒོརེི་ག་ིཁ་ེཕན་འིབའི་ཞིགིོ་སྤདོ་པོའི་ིལུགོས་གོཉསི་ཡདོ། དམརི་

པོའོི་ིལྟ་བའི་ིནང་མཉམ་འིབྲལེ་ལ་གོཙིགོས་སུ་འིཛནི་པོ་ཡནི། མ་

རའི་ིཡུལ་ཁགོ་ཨ་མ་ིརི་ིཀ་ལྟ་བུརི་སྒོརེི་ག་ིཁ་ེཕན་གོཙ་ོབརོི་འིཛནི་
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པོའི་ིལྟ་བ་ཞིིགོ་ཡདོ། ད་ེགོཉསི་ཀརི་ལེགོས་ཆེ་ཡདོ་ལ་སྐྱནོ་ཡང་

ཡདོ། མཐའི་གོཅགིོ་ཏུ་མཉམ་འིབྲལེ་འིབའི་ཞིགིོ་མ་གོཏགོོས་སྒོརེི་

གི་ཁེ་ཕན་ཏིལ་འིབྲུ་ཙམ་མེད་པོ་བཟོས་ན། དམརི་པོོའི་ིལྟ་བའིི་

ནང་ཐགོོ་མརི་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀང༌། ལགོ་ལནེ་དངསོ་སུ་འིགོལེ་

སྐོབས་སྒོརེི་ག་ིཁ་ེཕན་ར་མདེ་ཀསི་སྤ་ིཚོགོོས་མཉམ་འིབྲལེ་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ེམ་ིརིང་ཡནི་སྟབས་ཡངོ་ཐུབ་ཀ་ིམདེ། 

ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་མཚོོན་ན། དམརི་པོོརི་གྱུརི་ནས་ལོ་ ༤༠ སྐོོརི་

སོང་བ་དེ་སྔ་ལེ་ཉིན་དང༌། སི་ཏ་ལིན་ལ་སོགོས་པོ་ཡོད་སྐོབས་

དམ་པོོ་ཡོད་ཀང་མ་ལིན་ཁོབ་དང༌། ཁུརི་ཞིི་ཆེོབ་ལ་སོགོས་པོརི་

རིིམ་བཞིིན་ལྷོད་ཡངས་དང་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་ཡོད་ལ། བསམ་བློ་

གུ་ཡངས་པོོ་གོཏོང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ལོ་ནས་ལོ་

བསྟུད་ལགོ་ལེན་བྱེེད་པོའིི་ཚོེ་སྒོེརི་གི་ཁེ་ཕན་ར་བ་ནས་མེད་པོརི་

སྤི་ཚོོགོས་མཉམ་སྡེེབ་འིབའི་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་མིའིི་བསམ་བློརི་མི་

རིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་ལ་མཚོོན་ན། མི་མང་སྤི་ཁང་

ལ་སོགོས་པོ་བཙུགོས་ནས་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེ་སེལ་ཡོད་ཀང་

ད་ཆེ་སྦོ་ལུགོ་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་ཀང་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་

སྤི་ཚོོགོས་མཉམ་སྡེེབ་ཁོ་ནའིི་ཐོགོ་འིགོ་རྒྱུརི་ཡང་སྐྱོན་ཞིིགོ་ཡོད། 
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ཡང་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་སྒོེརི་གི་ཁེ་ཕན་འིབའི་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་

ནས་མཉམ་འིབྲེལ་གི་རིིགོས་ར་བ་ནས་མི་དགོོས་པོརི་བསམས་

ན་དེ་ཡང་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། མཉམ་འིབྲེལ་ལ་ཡང་དགོེ་མཚོན་ཤིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་ང་ཚོོས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ལ། གོཉིས་ནས་དེང་དུས་ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་

ཡོད་པོའིི་དུས་ཤིགོ་ཡིན། རིང་ཡུལ་མིན་པོརི་མི་ཡུལ་དུ་སློེབས་

པོ་དང་། མི་ཡུལ་དུ་ཡང་འིཚོོ་བའིི་ཕྲ་གོཞིི་ནས་ཚུགོས་རྒྱུའིི་དུས་

སྐོབས་ཡིན་པོས། མཉམ་འིབྲེལ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེས་ན། ང་ཚོོས་སྒོེརི་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ལ། སྤི་ཚོོགོས་མཉམ་འིབྲེལ་

གི་ནུས་པོ་ཡང་ཡོད་པོའིི་ཕྱོོགོས་གོཉིས་ཀའིི་ལེགོས་ཆེ་ལེན་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན། ངོས་ནས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོའིི་ཨི་སི་རིལ་ཞིེས་པོའིི་ལུང་

པོ་དེརི་ཡང་གོཉིས་ཀ་ཡོད་ལུགོས་གོོ་ཐོས་བྱུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་

ལའིང་ངེས་པོརི་དུ་མཉམ་འིབྲེལ་གི་ནུས་པོ་འིདོན་པོ་དང༌། སྒོེརི་

གི་ཁེ་ཕན་ལའིང་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོཉིས་ལྡན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མི་མང་

ལ་བདེ་སྐྱིད་འིབྱུང་བ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཡོང་ཐུབ་

ཀི་མེད་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ དེརི་བརེན་གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་ལྟ་བུའིི་

ནང་དུའིང་ད་མུས་གོཉིས་ཀ་ཡོད་ན་ལེགོས་པོོ་རིེད། འིགོའི་ཤས་
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ནས་སྒོེརི་གི་ཁེ་ཕན་གོཙོ་བཟུང་བྱེས་ནས་མཉམ་འིབྲེལ་ལ་དོ་སྣང་

ཆུང་སྐྱོན་ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 

མཉམ་འིབྲེལ་བྱེས་ན་སྤིའིི་ཁེ་ཕན་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

འིབྱུང་བ་ཡིན་པོས་ང་ཚོོས་གོཉིས་ཕྱོོགོས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་

ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་སྙམ། 

དེ་སྔོན་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེས་

ཏེ་ལྟོ་ཚོང་བསྒིལ་བ་བྱུང་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་ཚོོརི་རིང་གོི་ཐབ་ཚོང་

ལོགོས་སུ་འིཛིན་པོ་ལྟ་བུའིི་རིང་འིདོད་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུ་མེད་པོརི། སྤི་

ཐབ་ལ་བསྟུན་དགོོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང༌། སྤིའིི་

འིགོ་གོན་ཆེེ་ཆུང་དང༌། ལས་ཀའིི་ནུས་ཤུགོས་སོགོས་གོང་ནས་

བལྟས་ཀང་ལྟོ་ཚོང་བསྒིལ་བ་ལ་དགོེ་མཚོན་མང་པོོ་ཡོད་ངེས་

རིེད། དེ་དགོ་ལའིང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། དེ་སྔ་ཨ་གོསརི་ལྟ་བུས་

མཉམ་འིབྲེལ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཀང་། ལོ་ཟླ་རིིམ་སོང་གོིས་གོཟི་འིདོ་

ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ནས་མཐརི་ཡལ་འིགོ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་མི་ལེགོས། 

ཕྱོིན་ཆེད་གོཞིིས་ཆེགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་ཚོགོས་སུ་ཚུད་ཅིང་། རིང་

རིང་ལ་དངུལ་དངོས་འིདང་ངེས་འིདུམ་ངེས་བྱུང་བའིི་མཚོམས་

རིང་འིདོད་ལྟརི་བྱེས་རུང་ཁྱད་པོརི་མེད། དེ་ལས་སློ་པོོ་ཡིན། ད་
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ལྟ་མི་འིདེང༌། མི་འིདུམ་ཞིེས་སྐོད་ངན་རྒྱགོ་བཞིིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་

ད་དུང་འིགོ་གོན་འིཕརི་མ་བཏང་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད་པོས་

དེ་དགོ་སེམས་སུ་ངེས་པོ་བྱེ་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་འིདིརི་བདེ་དོན་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། ཚོོགོས་པོའིི་

འིགོ་སྟངས་འིདི་ཡང་ད་ལྟའིི་སྐོབས་འིདིརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་

མ་ཟད། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་དུ་ལོགོ་ནས་ཀང་ཚོོགོས་པོའིི་འིགོ་སྟངས་

བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་སྙམ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ལས་ཀ་

ཡང་བྱེས། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་འིདི་ཚོོའིི་འིགོ་སྟངས་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་མེད་ལ་སློོབ་སྦོང་དང་དོ་སྣང་བྱེས་ན་ཕན་ཐོགོས་མེད་

དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ སྒིགོ་འིཛུགོས་ཆེེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ཚོང་

མརི་མང་ཚོོགོས་ནས་སློོབ་སྦོང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ད༽ གླིང་ཤའི་ིཀན་ཀ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀ་ིཆེསོ་རིིགོ

ད་ེནས་གླིང་ཤའི་ིརིགིོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུའི་ིསྐོརོི་ལ་གོངོ་དུ་སྐོད་ཆེ་

བྱུང་བ་ལྟརི་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་ཀང༌། ད་དུང་ཕྲན་བུ་

ཀན་ཀ་ཡངོ་གོ་ིམདེ་དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ནང་མངའི་སྡེ་ེ

ཞིགིོ་གོ་ིགངོ་གོསབེ་ཏུ་བསྡེད་ཡདོ་པོས་ཡུལ་མ་ིཚོསོ་ལྷའི་ིརིགིོས་
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ལྟ་བུརི་དད་པོ་དང༌། རི་འིཇོགོ་བྱེེད་ས་དེ་སྐུ་གོཟིམས་ཞུས་ན། 

ད་ེན་ིཉནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ལགེོས་པོ་ོར་བ་ནས་མདེ། ད་ེལ་ཚོང་

མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་དགོོས། དེ་ལ་ཀན་ཀ་ལྷགོས་ན་མི་རིེ་ཟུང་

བརི་དགོའི་མིན་དགོའི་མདགོོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མིན་པོརི། མི་རིིགོས་

ས་ོསའོི་ིཆེསོ་དང༌། ཤསེ་རིིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིར་དནོ་ཞིགིོ་

ཡནི་སྟབས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རིང་དང་འིགོལ་ཟླརི་འིག་ོརྒྱུརི་ཉནེ་ཁ་

ཡདོ། ད་ེལ་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་ངསེ་པོརི་དུ་ཡདི་གོཟབ་དང་། ད་ེལ་ད་ོ

སྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་མངའི་སྡེེ་འིདིའིི་ནང་ཆེང་རིགོ་ལགོ་ལེན་མི་ཆེོགོ་པོ་ཡིན་

ན་ཡང༌། བོད་མི་ཚོོ་རིང་ཡུལ་དང་བྲལ་ཞིིང་། སེམས་པོ་སྐྱོ་པོོའིི་

ངང༌ཚོ་བའིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་སྟབས་རིང་གོི་སྐོོམ་ཆེང་ཕྲན་

བུ་བེད་སྤོད་མི་བྱེ་མཐུ་མེད་བྱུང་བརི་ཨའིོ་ཙམ་ཨེ་ཡིན། དེ་མིན་

མངོན་གོསལ་དོད་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་རིང་གོིས་སྤོད་པོ་དང༌། གོཞིན་

ལ་སྦིན་པོ། ཚོོང་བ། དེ་ཡང་རྒྱ་གོརི་བརི་ཚོོང་སྦིན་སོགོས་བྱེས་

ན་ཤིན་ཏུ་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་དགོོས།

ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་གི་ཡུལ་དུ་གོནས་ཡོད་སྟབས་བོད་ཀི་ཁ་དཔོེརི་

ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁུརི་ཞིེས་པོ་ལྟརི། གོོང་གོི་



184
གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་རྒྱ་གོརི་བའིི་ཡུལ་སྲིོལ་ཡིན་པོས་ཡུལ་ཁྲིིམས་

ལ་རི་བཀུརི་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོ་བོད་མི་ཡིན་པོས་རྒྱ་གོརི་

བའིི་ཁྲིིམས་ལུགོས་ལ་བརི་མི་དགོོས་བསམ་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 

ན༽ འིཕགོས་བདོ་ཀ་ིའིབྲལེ་བ་དང་། གོཉསི་ཕན་ག་ི

བད་ེསྐྱདི།

དེ་ནས་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་ཚོོརི་མཐུན་སྒིལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་

པོ་ོཡནི། མ་ིབྱེ་ེབྲགོ་པོ་མ་ིརི་ེང་ོརིའེི་ིཆེ་ནས་བདོ་མིརི་མཐངོ་ཆུང་

ཁྱད་གོསདོ་བྱེདེ་མཁན་ངསེ་པོརི་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། འིནོ་ཀང་ར་བ་ན་ི

ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་པོའིི་ཡུལ་ཞིེས་འིབོད་པོ་ལྟརི། བོད་མི་

དགོེ་ཕྲུགོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་བ་ང་ཚོོའིི་དགོེ་རྒན་ལྟ་བུ་ཡིན། བསམ་

བླ་ོབཏང་ན། རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་པོའི་ིཡུལ་དུ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་བྱུང་

མདེ་ན། ང་ཚོའོི་ིབདོ་ད་དུང་མུན་པོའི་ིགླིངི་དུ་སྡེདོ་ཀི་རིདེ། ང་ཚོ་ོ

མགོ་ོབཏེགོས་བཏེགོས་འིད་ིལྟརི་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་གོི་ཡུལ་འིདི་བོད་དང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲགོ་

རིིང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་

གརི་ཏེ་མི་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོའིི་ཚོེ་ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁབ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་
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ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙམ་གིས་ང་ཚོོརི་བདགོ་སྤོད་དང༌། གོཅེས་སྐྱོང་

བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་མི་ཚོང་མས་མིས་

ཚུརི་བྱེེད་སྟངས་བཟང་ངན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ང་རིང་ཚོོའིི་ཕརི་བྱེེད་

སྟངས་ཀི་ཐད་ལ། བོད་མི་རྣམས་ཚུལ་མཐུན་སྙོམ་ཆུང་ལེགོས་པོོ་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུའིི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དགོོས་

པོ་ཡིན། དེས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཕྲལ་སེལ་ལའིང་དགོོས་པོ་

ཡོད་ཅིང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་ཀང་དགོོས་པོ་ཆེེན་པོོ་

ཡོད། 

ཚོང་མས་ཤེས་གོསལ་ལྟརི། ངས་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བརྗེོད་ན། 

ང་ཚོོ་བོད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་དང༌། རྒྱ་གོརི་གི་བདེ་སྐྱིད་གོཉིས་མགོོ་

མཇིང་སྦྲེལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་གོརི་འིདི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷགོ་གོི་

རིིང་དབྱེིན་ཇིའིི་མི་སེརི་སེལ་ཡུལ་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་ནས་སྟོབས་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་རྒྱས་མ་ཐུབ་པོ་དང་། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོརི་གོཞིི་ནས་རིང་

བཙན་བྱུང་སྟེ་ཡུན་རིིང་མ་སོང་བའིི་མུརི་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ 

༡༩༥༠ བོད་དུ་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་ནས་བོད་ཕུང་བ་རིེད། དེ་དགོ་གོཙོ་

ཆེེ་ཤོས་བོད་པོ་རིང་གོིས་ལན་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་གོརི་དཔུང་སྟོབས་

ཞིན་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ཀང་ཉེརི་ལེན་བྱེས་ཡོད་པོ་རིེད། 
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བོད་ལ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༤༡ ནས་བཟུང་གོནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ནས་

ད་ལྟའིི་ཆེརི་རྒྱ་གོརི་ལ་ཡང་འིདི་འིདྲེའིི་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། 

རྒྱ་གོརི་གི་འིབྲས་ཞིིང་ཚོོའིི་ནང་དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོ་སྤད། ཉིན་

རིེརི་སྒོོརི་ཟུརི་ཏེ་ཨ་ན་འིགོའི་ཤས་ཀིས་རིང་གོི་གོད་པོ་བརྒྱངས་

ནས་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསགོས་པོ་དེ་ད་

ཆེ་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ས་མཚོམས་སུ་འིགོ་སོང་སྒོོརི་ས་ཡ་མང་

པོོ་འིགོ་གོི་ཡོད། བོད་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང༌། རིང་དབང་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་རྒྱ་གོརི་གི་བྱེང་རྒྱུད་ལ་དམགོ་མི་དགོོས་དོན་མེད་ལ། འིགོ་

སོང་གོཏོང་དགོོས་དོན་དེ་བས་མེད། ད་ཆེ་བོད་ཀི་རིང་དབང་

ཉམས་པོ་དེས་རྒྱ་གོརི་རིང་གོི་དོན་ལ་ཧ་ཅང་གོནོད་རྐྱེེན་ཆེེན་

པོོརི་གྱུརི་ཡོད། དེརི་བརེན་བོད་དང༌། རྒྱ་གོརི་གི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཚོོན་ན། རྒྱ་གོརི་དཔུང་སྟོབས་ཆུང་བའིི་

རྐྱེེན་གིས་བོད་ཕུངས་ཤིང་། བོད་ཕུངས་བ་དེས་རྒྱ་གོརི་ལ་གོནོད་

པོ་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་དུ་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཡུལ་ལེགོས་པོོ་བྱུང་ན་རྒྱ་

གོརི་དུ་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། གོནས་ལུགོས་དེ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

དང༌། རྒྱ་གོརི་མི་མང་གོིས་གོསལ་པོོ་ཤེས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་བ་
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རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་འིཁྲུངས་ཡུལ་གི་མི་ཤེས་ལྡན་ཞིིགོ་

ཡིན་པོས། ངེས་པོརི་བོད་ལ་ཕན་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་ཡིན་

པོརི་ངས་ཐགོ་བཅད་ནས་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཡིན། 

དེ་སྔ་རྒྱ་གོརི་དཔོོན་རིིགོས་འིགོའི་རིེའིི་བསམ་ཚུལ་དུ་འིཛམ་གླིིང་

ཤརི་ཕྱོོགོས་སུ་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེ་ཤོས་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉིས་

ཡིན། དེ་གོཉིས་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་འིགོ་སྟངས་ཐ་དད་ཡིན་ཀང༌། ར་

དོན་ལྔ་གོཞིིརི་བཞིགོ་གོི་ལགོ་པོ་སྦྲེལ་ཐུབ་ན། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་མགོོ་རྒྱུགོ་ཅིགོ་གོཞུ་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་བྱེས་ཀང་ད་ཆེ་དེ་ལྟརི་

མ་བྱུང༌། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའིི་གོནས་ཚུལ་དེས་འིཆེརི་གོཞིི་ཚོང་

མ་འིཁྲུགོས་པོ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་མཁན་

དགོ་ཀང་། ད་ཆེ་ཀད་པོ་གོཙང་མརི་བཀྲུས་ཏེ་ད་ཆེ་བོད་ལ་བདེ་

སྐྱིད་མ་བྱུང་ན་རྒྱ་གོརི་ལ་བདེ་སྐྱིད་མི་ཡོང་བརི་ཁ་གོཅིགོ་གགོས་

ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་གི་བདེ་སྐྱིད་དེ་བོད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་དེས་བོད་མི་སྨིོས་ཅི། 

རྒྱ་གོརི་ལ་ཡང་ཕན་གི་ཡོད། 

ངས་ཐགོ་གོཅོད་མི་ཐུབ་ཀང་ང་རིང་གོི་བསམ་ཚོོད་བྱེས་ན། ང་

ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་ནི་བོད་ཀི་རིང་དབང་ཡིན། ད་ཆེ་རྒྱ་གོརི་གིས་ཀང་
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བོད་རིང་དབང་ཡོང་བའིི་ལམ་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་རིིམ་པོས་ཡོང་གོི་

མེད་དམ་སྙམ། དེ་ནི་བསམ་བློའིི་ཚོོད་དཔོགོ་ཙམ་ལས་རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་གོི་བསམ་ཚུལ་འིདི་རིེད་ཅེས་ངས་བརྗེོད་པོ་མིན་པོས་དེ་

འིདྲེརི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས། ད་དུང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༥ 

ནས་ ༡༩༦༦ ཙམ་བརི་སྒུགོ་ན་རིིམ་བཞིིན་གོསལ་པོོ་ཡོང་ཤས་

ཆེེ། དེརི་བརེན་མ་འིོངས་པོའིི་ཆེརི་བོད་ཀི་རིང་དབང་ཡོང་བརི་

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་བོད་མི་རིང་གོིས་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས་ཀང༌། 

ཕྱོིའིི་རྐྱེེན་བཟང་ཤོས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད། འིགོའི་ཤས་

ཀི་བསམ་པོརི་ང་ཚོོརི་ཨ་རིི་ནས་སྐྱོབ་གོསོ་མང་པོོ་བཏང་ཡོད་

པོས། ཨ་རིིས་བོད་རིང་བཙན་སྤོད་ཐུབ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་ན་ཨ་

རིིས་སྤོད་མི་ཐུབ། གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤོས་རྒྱ་གོརི་རིང་ལ་ཐུགོ་ཡོད། 

དེརི་བརེན་རྒྱ་གོརི་གི་མི་ཤེས་ལྡན་ཡ་རིབས་ཚོོས་ང་ཚོོ་བོད་མིརི་

ཞིེ་ཐགོ་པོ་ནས་དགོའི་པོོ་བྱེས་ཏེ་ང་ཚོོ་བུ་སྤུན་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་

ཡོད། ཤ་མདོགོ་དང༌བཟོ་དབྱེིབས་ནས་བུ་སྤུན་མི་འིདྲེ་ཡང༌། ལོ་

རྒྱུས་ཀི་གོནས་ལུགོས་ལ་གོཞིིགོས་ན་ང་ཚོོ་ངོ་ཐོགོ་བུ་སྤུན་ལྟ་བུ་

ཡིན། དེས་ན་ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ལ་མཐུན་འིབྲེལ་གོང་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས། ལས་བྱེེད་པོའིི་ཆེ་ནས་བྱེས་ན། ང་ཚོོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་
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ལུང་ཁུགོ་གོང་གོསེབ་གོཟི་བརྗེིད་གོང་ཡང་མེད་ཀང༌། དྷ་རིམ་ས་

ལ་དང༌། ལྡི་ལིརི་འིབྲེལ་བ་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཅིང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ནས་ཀང་འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་ནི་སྒོེརི་པོ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་བརྗེོད་པོ་མིན། བོད་སྤིའིི་དོན་དུ་

རྒྱ་གོརི་དང་འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་

བརྗེོད་རྒྱུ་ཡིན་པོས། ཡུལ་མི་རྒྱ་གོརི་བ་རླུང་ལང་མདོགོ་ཁ་པོོ་

ཚོོརི་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གོསོད་མ་བྱེས་པོརི་མཐུན་འིབྲེལ་ལེགོས་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

པོ༽ རྒྱལ་ཚོོགོས་ཀ་ིགསོ་ཆེདོ་དང་། བརྗེདོ་ཚོིགོ་གོ་ི

གོལ་གོནད།

ད་ེནས་བདོ་དནོ་སྤའིི་ིགོནས་ཚུལ་སྐོརོི་བརྗེདོ་ན་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོ

ནས་ད་བརི་ཡརི་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགོོས་

ནང་བོད་དོན་སྐོོརི་གོས་ཆེོད་ཐེངས་གོཉིས་བཞིགོ་ཡོད་པོའིི་གོས་

ཆེདོ་དང་པོ་ོའིག་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤདོ་ཐབོ་ཐང་སྐོརོི་དང༌། གོཉསི་པོརི་

རིང་ཐགོ་རིང་གོཅདོ་ཅསེ་པོའི་ིཚོགིོ་གོཅགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེགོནད་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། སྲིིད་དོན་མཁས་པོ་ཚོོས་བརྗེོད་ཚུལ་ལྟརི་

ན། རིང་བཙན་ཞིེས་པོ་དམརི་འིདོན་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། རིང་



190
ཐགོ་རིང་གོཅདོ་ཅསེ་པོརི་དནོ་ག་ིརིང་བཙན་ཚོང་བའི་ིཚོགིོ་གོནད་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི་འིདུགོ 

དེརི་རེན་རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གི་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་ཡོད་ལ། ལྷགོ་པོརི་འིདི་ལོ་རིིང་མིན་ཚུགོས་རྒྱུའིི་རྒྱལ་ཚོོགོས་

ནང་བོད་དོན་བསྐྱརི་དུ་ཞུ་རིས་ཡོད། ད་ཕན་རྒྱ་གོརི་བརི་གོནས་

སུ་བསྡེད་ཡོད་ཀང༌། འིཕྲལ་ཕུགོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་གོཏོང་དགོོས་

པོའིི་སྟབས་ཀིས་གོས་ཆེོད་ཀི་ཚོིགོ་དོན་རྩུབ་པོོ་མིན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་འིདི་ལོརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་གོནང་རྒྱུའིི་ཁས་ལེན་

གོཙང་མ་གོནང་བྱུང༌། དེའིི་སྐོོརི་དུས་གོསརི་ཐོགོ་ཏུ་ཡང་དྲེིལ་

བསྒགོས་བྱེས་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་དགོ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

བརི་སྐོབས་ཨུ་རུ་སུས་མཚོོན་པོའིི་དམརི་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་

ཀིས་ངོ་རྒོལ་བྱེས་ཡོད། རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ཁོང་ཚོོའིི་བོད་དོན་

སྲིིད་བྱུས་ལ་ལམ་སེང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་མིན་བརྗེོད་མི་ཐུབ་

ཀང༌། རྒྱ་ནགོ་དང༌ཨུ་རུ་སུའིི་དབརི་གི་འིབྲེལ་བ་ཛ་དྲེགོ་པོོའིི་ཐོགོ་

ཏུ་སློེབས་ཡོད། ཐོགོ་མའིི་རོད་གོཞིི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པོ་ལས་བྱུང་

ཡང་། རིིམ་བཞིིན་ཟླ་བ་གོཅིགོ་སོང་གོཉིས་སོང་མཚོམས་སུ་

གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དུ་འིགྱུརི་ཏེ་ད་ཆེ་ཁུརི་ཞིིབ་ཅོབ་དང༌། མའིོ་
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ཙེ་ཏུང་གོི་བརི་དངོས་སུ་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེེད་རིེས་བྱུང༌། ཉེ་ཆེརི་

རྒྱ་ནགོ་གོིས་རུ་སུརི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེས་པོརི་ཁུརི་ཞིི་ཅོབ་ཀིས་ལན་

འིདེབས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ནང༌། རྒྱ་ནགོ་གོོང་མ་ཚོོས་ནང་སོགོ་དང༌། 

བོད། ཤིང་ཅང་སོགོས་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་ལུགོས་བརྗེོད་པོ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་རུ་སུའིི་ནང་བོད་སྐོོརི་དེབ་ཐོན་པོ་དང༌། ཡང༌། དབྱེིན་

ཡུལ་ཁུལ་རུ་སུའིི་དེབ་ཀི་ཚོོང་ཁང་ནང་ངས་བྲིས་པོའིི་དེབ་ཚོོང་

གོི་ཡོད་པོ་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཡོང་གོི་

ཡོད་པོ་རིེད། 

ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་བཞིིན་པོ་

དང༌། བརི་གོནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་བལྟ་

བཞིིན་ཡོད་པོས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས་ན་ཁོ་ཚོོརི་

ཡང་འིགྱུརི་བ་ཡོང་རིེ་ཡོད། རུ་སུ་དང༌། སོགོ་པོོ་སོགོས་ནས་

རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ནང་

གོི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་འིགྱུརི་བ་བྱུང་ཡོད། དེ་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་

གོཏན་ནས་མིན་ཞིིང༌། དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ཐབས་ཤེས་བྱེས་ནས་

བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མིན་ལ། དེ་དགོ་སྟེས་དབང་སྟབས་ལེགོས་

ཀིས་བྱུང་བའིམ། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤད་ན་བདེན་པོའིི་མཐའི་



192
གོསལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ང་ཚོོ་ས་འིགོོ་གོི་འིབུ་

སྲིིན་ཙམ་ལས་མེད་ཀང༌། བདེན་པོའིི་རྒྱལ་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཐོབ་བཞིིན་

ཡོད། དེ་དགོ་ནི་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཡོད་པོའིི་རགོས་བསྟན་པོ་ཡིན། 

གོལ་ཏེ་རྒྱུ་འིབྲས་མེད་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ང་ཚོོ་ལྟ་བུའིི་ལུང་

པོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་རིེ་བ་རྒྱགོ་ཡུལ་མེད། དེརི་

བརེན་ངས་བདེན་པོ་ར་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་དེ་སྔོན་ནས་བརྗེོད་པོ་

ལྟརི་ད་ཆེ་བདེན་པོའིི་གོཟི་བྱེིན་ཇེ་ཆེེརི་འིགོ་བཞིིན་འིདུགོ རྒྱལ་

སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་བོད་དོན་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ལས་གོནས་

ཚོད་ཧ་ཅང་མཐོ་རུ་ཕྱོིན་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་དང༌། ང་ཚོོའིི་

བརི་ཡང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་གོཞིི་ར་གོང་ལེགོས་ཡོད་ཀང༌། 

སྐོབས་རིེ་སྲིིད་དོན་གི་ལྟ་སྟངས་འིགོའི་ཤས་མི་མཐུན་པོ་ཆེགོས་

ཡོད། ད་ཆེ་རིིམ་བཞིིན་ཐགོ་ཇེ་ཉེརི་འིགོ་བཞིིན་པོ་རིེད། 

ཕ༽ བདོ་ཀ་ིརིང་དབང་དང་། ར་བའི་ིསྟབོས་ཤུགོས།

གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་བདོ་རིང་དབང་ཡངོ་དང་མ་ིཡངོ་ན།ི གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་

མ་ིརྣམས་ཀ་ིའིབད་རལོ་ལ་རིགོ་ལུས་ཡདོ་ལ། བྱེསེ་འིབྱེརོི་མ་ིམང་

རྣམས་ནས་ཀང་ལྷགོ་བསམ་དང་བཅས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་དང་



193
རྒྱགོ་མུས་རིདེ། གོཞིསི་ལུས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་མཚོནོ་ན། ཧ་

ཅང་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། ལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརི་ེརྒྱ་མརིི་

མི་དགོའི་བ་ཇ་ེཆེེརི་འིག་ོབཞིནི་པོ་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁུལ་ལའིང་

དམརི་པོའོི་ིལྟ་བ་འིཛནི་མཁན་རྒན་པོ་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་གོི་གོཞིོན་ནུ་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོརི་རྒྱབ་འིགོལ་དུ་

འིག་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། བདོ་ལ་ན་ིད་ེབས་ཀང་ཡདོ། 

རྒྱ་མིས་ཆེབ་མདོ་དང༌། ཀོང་པོོ་རྒྱ་མདའི་ཁུལ་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་

མང་པོོ་བཙུགོས་འིདུགོ གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་རྒྱ་སྐོད་རྒྱ་ཡིགོ་ཡིན་པོ་མ་

ཟད། དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་ནི་གོཙོ་བོརི་སློོབ་བཞིིན་པོ་རིེད། འིོན་ཀང་

སློོབ་གྲྭ་དེ་ཚོོའིི་ནང་རིང་བཞིིན་གི་བོད་རིང་དབང་དང༌། བོད་མིརི་

དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་པོ། རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ དེ་ནི་གོནད་འིགོགོས་དང་གོལ་

གོནད་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་དགོ་ལ་གོཞིིགོས་ན་བོད་རིང་དབང་

སྒྲུབ་པོ་ལ་སྤིརི་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང༌། ལྷགོ་པོརི་

གོཞིོན་ནུ་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐགོ་ཉེ་རུ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། 

དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་སྟོབས་ཤུགོས་གོཙོ་བོ་དེ་ཡིན། རྒྱ་མིའིི་སློོབ་

གྲྭརི་བསྐྱོད་ཅིང་། རྒྱ་མིས་སློོབ་སྦོང་སྤད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཚོོས་རྒྱ་
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མིརི་ཁ་གོཏད་གོཅོགོ་པོ་དེ་ནི་རླབས་ཆེེན་བསྟོད་པོའིི་མེ་ཏོགོ་

འིཐོརི་འིོས་པོ་རིེད། བོད་ཀི་རིང་དབང་ཡོང་སའིི་ར་བའིི་སྟོབས་

ཤུགོས་བོད་རིིགོས་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོརི་ཐུགོ་ཡོད་པོས། གོཞིིས་

ལུས་གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ 

དེརི་བརེན་ལོ་ཤས་ནང་བྱུང་བའིི་འིགྱུརི་བ་རྣམས་བཟང་པོོ་བྱུང་

སྟེ། རིེ་བ་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེརི་འིགོ་བཞིིན་པོ་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་

ང་ཚོོའིི་རིང་དབང་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༣༠ ཙམ་འིགོོརི་སྲིིད། གོཅིགོ་

བྱེས་ན་ལོ་ ༥ ནས་ ༦ ཐོགོ་བོད་རིང་དབང་མི་ཡོང་བའིི་ངེས་

པོ་མེད་པོས། ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཡང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། 

རིང་དབང་དེ་རིིང་བྱུང་ན། སང་ཉིན་གོཞིིས་ཆེགོས་བསྡུ་གོསོགོ་

བརྒྱབ་ནས་འིགོ་ཆེོགོ་པོ་ལས། རིང་དབང་མགོགོས་པོོ་ཡོང་རྒྱུརི་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རིིན་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 

དེ་གོཉིས་ཀི་དབྱེེ་བ་གོསལ་པོོརི་འིབྱེེད་དགོོས། 

བ༽ སྤ་ིབྱེའེི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིལམ་

ལུགོས།
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ད་ེནས་ཚོང་མས་སློབོ་སྦངོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། གོནས་ཚུལ་

བོད་ཡིགོ་གོི་དེབ་དང༌། གོསརི་ཤོགོ་སོགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། 

གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོོ་ཐོས་དང༌། གོནས་ཚུལ་མང་པོོརི་

བསམ་གོཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བུ་ཕྲུགོ་ཚོ་ོསློོབ་གྲྭརི་

འིག་ོགོ་ིཡདོ་པོས་ཉནི་རི་ེབཞིནི་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོརྒྱུ་ཡནི་ཡང༌། རྒན་

པོ་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་ལ་

ལུགོ་རྫོི་བྱེེད་མཁན་ལྟ་བུའིི་རྒས་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང༌། ད་ཆེ་སྲིིད་

དནོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོི་སགོོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེ་དགོསོ། འིཛམ་གླིངི་

འིདི་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ། རྒྱ་

གོརི་ནང་མངའི་སྡེ་ེཇ་ིཙམ་ཡདོ་པོ། མངའི་སྡེ་ེས་ོསའོི་ིའིག་ོསྟངས་

དང་། མངའི་སྡེེ་དང༌དབུས་གོཞུང་གོི་བརི་ལ་འིགོ་སྟངས་གོང་

འིདྲེ་ཡིན་པོ་སོགོས་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། མི་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་ན་ལས་དོན་

བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ 

གོཉིས་ནས་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་ལས་དོན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་མང་

ཚོོགོས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། སྟོབས་ཤུགོས་མེད་ན་ལས་དོན་འིགྲུབ་

པོརི་དཀའི། མང་ཚོོགོས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོང་བ་ལ་མང་ཚོོགོས་ཀི་
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བསམ་བློརི་ཤེས་བྱེའིི་གོནས་ཚོད་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་

ཡོད་དགོོས་པོ་ལས་མེད་ན་མི་འིགིགོས། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ལ་

མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཀི་ར་ཁྲིིམས་ཟིན་བྲིས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཁྱེད་

རིང་ཚོོས་མཐོང་ཡོད། མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་

དུ་འིགོ་དགོོས་ཤིང༌། སྲིིད་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མང་གོཙོའིི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་

དགོོས། 

གོནས་ཚུལ་དེ་རིིགོས་གོོ་ཐོས་མང་པོོ་མ་བྱུང་བའིི་མི་རྒན་པོ་འིགོའི་

ཞིིགོ་གོི་རྣ་བརི། མང་གོཙོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་མི་སེརི་རྒྱལ་ཁབ་

ལྟ་བུའིམ། ཡང་ན་མགོོ་མཇུགོ་གོང་ཡང་མེད་པོ་ཞིིགོ་མིན་ནམ་

སྙམ་པོའིི་མཐོང་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་སྲིིད་ཀང༌དེ་ལྟརི་མིན། མང་

གོཙོ་མ་བྱེས་ཐབས་མེད་ཡིན་ལ། མི་སེརི་རྒྱལ་ཁབ་མ་བྱེས་

པོརི་བྱེ་ཐབས་མེད། རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་

དང་བཅུ་གངས་དང༌། དེ་ཁོངས་མེད་པོ་འིགོའི་ཤས་བཅས་ཁྱོན་

འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢༠ ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་ནས། སྤིརི་

བཏང་རྒྱལ་པོོའིི་མིང་ཙམ་ཡོད་པོ་འིགོའི་ཤས་ཡོད་པོ། དཔོེརི་ན། 

དབྱེིན་ཇི་དང་། ཉི་ཧོང་སོགོས་མིང་ཙམ་གི་རྒྱལ་པོོ་ལས་དབང་ཆེ་

གོང་ཡང་མེད། གོསུང་བཤད་སོགོས་ཀང་སྲིིད་བློན་ཚོོས་བཟོས་
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ནས་རྒྱལ་པོོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོའིི་ངང་སྡེོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དབང་ཆེ་

རྒྱལ་པོོས་འིཛིན་པོའིི་རྒྱལ་པོོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། 

བོད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆེོས་རྒྱལ་གོཉའི་ཁྲིི་བཙན་པོོ་ནས་བཟུང་

རྒྱལ་པོོ་ཡོད་པོས་བོད་རྒྱལ་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་རིེད། གླིང་དརི་གི་

སྲིས་ཀི་སྐུ་དུས་སུ་ཕྱོོགོས་ཁགོ་གོཉིས་སུ་གེས་ཤིང་། དེ་ནས་

བཟུང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀིས་དབང་ཆེ་འིཛིན་པོའིི་དུས་ཚོོད་རྫོོགོས་ཏེ་

ལོ་ངོ་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་སོང་ཟིན་པོ་དང་། དེ་ནས་ལུང་ཆུང་ནང་གོི་

དཔོོན་ཆུང་འིགོའི་རིེ་བྱེས་ཏེ་གོནས། དེ་རྗེེས་ས་སྐྱ་ནས་བཟུང་

བླ་མས་ཆེབ་སྲིིད་བསྐྱངས། ཕགོ་གྲུ་དང༌། རིིན་སྤུངས་པོ་སོགོས་

རིིམ་པོརི་བྱུང༌། དེ་རྗེེས་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕོ་བྲང་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་

༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོ་ནས་དབུ་བརྙིེས་ཤིང་། སྤིརི་བཏང་ལྟརི་

ན། ང་ཚོོའིི་གོཞུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིིམ་གིས་བསྐྱངས་

པོས་བླ་མ་གོཅིགོ་གོིས་སྐྱོང་བ་ཡིན། འིོན་ཀང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་རྣམས་ཡོང་སྟངས་ནི། དམངས་ཕལ་པོའིི་བུ་ཕྲུགོ་གོི་ཁྲིོད་

ནས་ཡོང་བ་ལས་མི་དྲེགོ་གོམ། རྒྱུ་ཅན་ཞིིགོ་ནས་འིབྱུང་བའིི་

ཁྱབ་པོ་མེད། 

དེའིི་ཡོང་སྟངས་སྙིང་རྗེེ་པོོ་ཡོད་ཀང༌། མིང་འིདོགོས་སྟངས་
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སོགོས་ལེགོས་པོོ་མ་བྱུང་བས་ཡ་མཚོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་སྐུ་དུས་སུ་སྐོབས་དེའིི་དུས་ཀི་སྤི་

ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

འིགིགོས་ངེས་ཤིགོ་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་

འིགྱུརི་ཟིན་པོ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པོའིི་སྐོབས་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་གོནས་

སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་བཟོས་པོའིི་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་མ་

འིགྱུརི་བརི་བསྡེད་པོ་དེས་རི་མ་ལུགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། 

རིང་ཉིད་བུ་ཕྲུགོ་ཆུང་ངུའིི་སྐོབས་གོན་པོའིི་གུ་ཐུང་དེ་ལོ་ ༢༠ ལྷགོ་

ལོན་ནས་ཀང་དེ་ང་རིང་གོི་གུ་ཐུང་ཡིན་ཞིེས་གོན་ན་རིན་ཐབས་

མེད་ཅིང་བཞིད་གོད་ཀི་རྒྱུ་རིེད། དེ་ལྟ་བུརི་སྤི་ཚོོགོས་འིཕེལ་

འིགིབ་ཀི་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད་ཀང་གོཞུང་སྔརི་གི་དེ་གོརི་

བསྡེད་ན་མ་རིན་པོརི་གྱུརི་པོ་རིེད། བོད་ལ་དེ་འིདྲེའིི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད། 

བོད་ཀི་གོནས་ལུགོས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཞིིབ་ཚོགོས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་

རོགོ་ཞིིབ་མཐིལ་ཕྱོིན་པོ་བྱེས་ན། ས་བདགོ་རིིང་ལུགོས་སྡུགོ་ཤོས་

དེ་མིན་ཡང༌། ཧོབ་སྟེ་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མཐོང་སྣང་ལ་ཕ་གོཞིིས་བདགོ་

པོོས་དབང་ཆེ་འིཛིན་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་སྣང་ཡོང་སྐོབས་ས་བདགོ་

གལ་རིིམ་དང༌། བཀས་བཀོད་སྒོེརི་དབང་བརྒྱུད་འིཛིན་གི་ལམ་
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ལུགོས་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆེེས་རྗེེས་ལུས་རིེད་ཅེས་མི་ཁ་བྱུང་

བ་རིེད། ང་ཚོོརི་རྗེེས་ལུས་གོཏན་ནས་མེད་པོ་མིན། འིོན་ཀང་དེ་

ལྟའིི་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་རིང་ཨེ་ཡིན་སྙམ། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་འིགོའི་ཤས་

ཀིས་ཀང་དེ་ལྟརི་བརྗེོད་མཁན་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་ལེགོས་ཉེས་ཇི་

ལྟརི་བརྗེོད་རུང༌། བོད་ལ་རུལ་པོ་མེད་པོ་མིན་པོས་རུལ་པོའིི་

རིིགོས་ཕྱོིན་ཆེད་དོརི་རྒྱུ་ལས་འིོས་མེད། 

མ༽ བདོ་ཀ་ིདབུ་ཁྲིདི་དང་། རྗེ་ེའིབངས་ཀ་ིཤསེ་རོགོས།

དརེི་བརནེ་མ་འིངོས་པོརི་བདོ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་འིག་ོདགོསོ་ན་མང་

གོཙ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཡནི། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེརེི་མཚོནོ་

ན། ཆེསོ་ཀ་ིཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ལས། ཕ་མསེ་བུ་བརྒྱུད་ཀསི་

བྱུང་བ་མིན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེརི་བཟའི་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུགོ་མེད། 

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེབུ་བརྒྱུད་འིཛནི་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི་ན། 

དེ་རྒྱལ་པོ་ོཡིན་དགོོས་ཀང༌དེ་ལྟརི་མིན་པོརི། གྲྭ་རྐྱེང༌ལངས་ན་

སསོ་དང༌། འིགལེ་ན་སསོ་ཟརེི་བའི་ིཁ་དཔོརེི་ཡདོ་པོ་ལྟརི་རིདེ་ལ། 

དརེི་ངདེ་རིང་སབོས་པོ་ཡདོ། རིང་ལ་ཤསེ་ཡནོ་དང་འིཇནོ་ཐང་གོང་

ཡང་མདེ་ཀང་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀ་ིརྗེསེ་སུ་ཞུགོས་ཤངི་། ལུང་པོ་
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གོཅགིོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་བྱེས། ང་ལ་དག་ཡང་མདེ་ཅངི༌། གོཉནེ་ཡང་

མེད། ང་རིང་ཤི་ན་འིདི་ལྷགོ་སོང་བསམ་པོའིི་སེམས་ཁྲིལ་ཡང་

མེད། ནུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མརི་སྒོོམ་རྒྱུ་ཡིན། མ་

ནུས་ན་ནི་དེ་གོ་རིེད། དེ་ནི་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་ིབཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀ་ིརྗེསེ་འིཇུགོ་གོ་ིགོཟ་ིབྱེནི་རིདེ། 

བཟོད་པོ་དཀའི་ཐུབ་དམ་པོ་བཟོད་པོ་ནི། །མ་ངན་འིདས་པོ་མཆེོགོ་

ཅེས་སངས་རྒྱས་གོསུངས། །རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་

དང༌། །གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་དགོེ་སྦོང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་

ལྟ་བུ་རིེད། ཟས་ཀི་ཚོོད་ཀང་རིིགོས་པོརི་བྱེ། །བས་མཐའིི་གོནས་

སུ་གོནས་པོརི་བྱེ། །ལྷགོ་པོའིི་སེམས་ལ་ཡང་དགོ་སྦརི། །འིདི་

ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཡིན། །ཞིེས་སོགོས་གོསུངས་པོ་ལྟརི། 

གོཟི་བྱེིན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་འིགེལ་བཤད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་གོཞུང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ལ་དགོེ་སློོང་

འིོས་པོོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 

འིགོའི་ཤས་ནས་ཁྱེད་རིང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་འིཛིན་ཡིན་

པོས་ཆེོས་ཀི་ལས་དོན་བྱེས། སྲིིད་དོན་བཞིགོ་ན་ལེགོས་ཚུལ་

བརྗེོད་མཁན་བྱུང༌། ཆེོས་ཆེོས་རྐྱེང་གོི་བསམ་བློ་བཏང་ན་དངོས་
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འིབྲེལ་རིེད། འིོན་ཀང༌། ང་རིང་གོི་ཉམས་མོང་ནས་བསམས་ན། 

ང་དགོེ་སློོང་ཡིན་པོ་དེས་གོཞུང་ལ་ཕན་ཐོགོས་པོ་རིེད་བསམ་གི་

འིདུགོ ཁྱིམ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔས་གོཞུང་

བསམ་བྱེས་རུང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔས་རིང་གོི་བུ་ཕྲུགོ་དང་བཟའི་མིའིི་

ཐོགོ་བསམ་བློ་གོཏོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། ང་ལ་དེ་ལྟརི་གོང་ཡང་

མེད། ང་མ་ཤི་བརི་བོད་ཡུལ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་ཕན་

ཐོགོས་གོང་ཐུབ་བསྒྲུབས། ང་ཤི་སོང་ན་དེ་གོ་ཡིན། འིདིརི་ཁོས་

གྲྭ་པོའིི་སྐོད་ཆེ་གོང་བྱུང་ཤོད་ཀི་འིདུགོ་དགོོངས་ན་དགོོངས་དགོ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའིི་ཁ་ལ་དམ་ཕྲུགོ་མེད་ཅེས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་ཀི་ཡོད། 

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་དང༌། འིགོོ་ཁྲིིད་བརི་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཤེས་རོགོས་ངེས་པོརི་དགོོས་ཀི་འིདུགོ ཁྱེད་ཚོོས་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་གོཤིས་ཀ་དེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

ངས་ཀང་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཤེས་དགོོས་པོ་ལས། 

སྔརི་གི་སྦུགོ་སྦུགོ་བྱེས་ནས་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། མ་གོཞིི་ཡུལ་དུས་

དང༌། མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་ལ་བལྟོས་ཏེ་སྒོམ་ཙམ་བྱེས་ནས་ལས་

དོན་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཡོང་ངེས་ཀང་། སྤིརི་བཏང་མང་ཚོོགོས་ཀི་

འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་དགོོས་ན། མང་ཚོོགོས་ཀིས་ང་ངོ་ཤེས་དགོོས་
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ལ། ངས་མང་ཚོོགོས་ངོ་ཤེས་དགོོས་པོ་ལས། ངས་སྦུགོ་སྦུགོ་ཏུ་

བསྡེད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་བློ་དང་གོནས་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་པོ་རྣམས་ཁྱེད་ཚོོས་མ་ཤེས་ཤིང༌། གོདོང་ཡང་ལེགོས་

པོོ་ཞིིགོ་མ་མཐོང༌། སྦུགོ་དང་སྦུགོ་ཅེས་བརྗེོད། སྦུགོ་ལེགོས་པོོ་

ཡིན་པོ་ཡང་མ་ཤེས། སྦུགོ་རུལ་པོ་ཡིན་པོ་ཡང་མ་ཤེས་པོརི། 

མགོོ་རུལ་རྣ་བས་མ་ཚོོརི། ཞིེས་པོ་དེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། 

ང་ཚོོ་སྦུགོ་དྲེགོས་ཏེ་ཆེབ་མདོ་ཤོརི་གི་ཡོད་ཀང་ལྷ་སརི་བཀའི་

ཤགོ་ཐུགོས་སྤོ་བཏང་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་རིེད། ང་ཕོད་མཐའི་

འིགོགོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད་ཀང༌། འིདིརི་སྔརི་ལམ་ཡིན་

ཞིེས་ཐུགོས་སྤོ་ཚུགོས། ཐུགོས་སྤོ་ཉི་མ་རིེ་ཟུང་ཡང་འིགངས་ན་

མི་འིགིགོས་པོ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་རུལ་པོ་མིན་ན་གོང་ཡིན། འིདི་ནི་

འིཕྲོས་བཤད་ཡིན། 

ཙ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་གོཤསི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

བགདོ་ལམ།

གོང་ལྟརི་ཚོང་མ་གོསལ་པོོ་བྱེས་ན་ལེགོས་པོོ་རིེད། ང་རིང་གོི་

གོཤིས་ཀརི་མཚོོན་ན་ཡང༌། ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡིན་ཞིེས་

མཐ་ོཉམས་བྱེདེ་འིདདོ་གོང་ཡང་མདེ། ང་ན་ིགྲྭ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། རམ་
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པོ་ཟ་མཁན་གི་བོད་མི་གོཅིགོ་པོ་རིང་ཡིན། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོནི་བོད་

མ་ིམང་རིདེ། ང་ཚོརོི་སྐྱདི་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་རུང་གོཅགིོ་པོ་དང་། སྡུགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་རུང་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་པོ་ལས་ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མདེ། 

འིནོ་ཀང་སྤའིི་ིའིག་ོལུགོས་ཀ་ིཆེ་ནས་ངས་འིགོ་ོཁྲིདི་ཡནི་ཞིསེ་འིགོ་ོ

འིཁྲིདི་པོ་དང༌། ཁྱདེ་ཚོསོ་ཀང་ང་ཚོའོི་ིའིགོ་ོཁྲིདི་ཡནི་ཞིསེ་ཆེ་འིཇགོོ་

དང་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ན། དེ་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོད་པོ་ལས་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིེས་གོནམ་གུང་ལ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་དང༌། ངས་

ཀང་མི་མང་ཞིེས་གོཤམ་འིགོོ་གོཅིགོ་ཏུ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུརི་བལྟས་

ན། ང་རིང་ཡང་སྐྱིད་པོོ་མི་འིདུགོ ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་ད་ལྟའིི་

ཆེརི་རྨངོས་དད་བྱེས་ནས་སྡེདོ་ངསེ་རིདེ། 

འིོན་ཀང་ཕྱོིན་ཆེད་ཆེ་འིཇོགོ་དང་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀི་མ་རིེད། ང་

ཚོོ་རིང་དང་རིང་མཉམ་བྱེས། དེ་ནས་འིཇོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་འིགོོ་

འིཁྲིིད། མི་འིཇོན་ན་འིཇོགོ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་

འིགོ་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན། གོཞུང་ཞིབས་ལ་རེ་སྐོོརི་དང༌ཤོད་སྐོོརི་

གོཉིས་ཡོད་པོ་ལས། རེ་སྐོོརི་རྣམས་ནི་བོང་འིདེད་པོའིི་བུ་ཡིན་

རུང་བཀའི་བློན་བླ་མ་བྱེས་མི་ཆེོགོ་པོ་མེད། དེ་བཞིིན་དགོའི་ལྡན་

ཁྲིི་པོརི་མཚོོན་ན་ཡང༌། ཨ་མའིི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། །དགོའི་
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ལྡན་ཁྲིི་ལ་བདགོ་པོོ་མེད། །ཅེས་ཁ་དཔོེརི་ཡོད་པོ་དེ་རིང་ཡིན། 

དེ་དགོ་མང་གོཙོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། ཤོད་སྐོོརི་ལ་ཡང་གོཞུང་དམགོ་

བྱེས་ཤིང་། དེ་ནས་བརྒྱ་རུ་སོགོས་རིིམ་འིཛེགོས་ཀིས་ཕྱོིན་པོའིང་

ཡོད། ཡང༌། སྐྱོན་གི་ཆེ་ནས་ཞིབས་པོད་ལྟ་བུའིི་བུ་རྣམས་ཡོན་

ཏན་མེད་ཀང་དཔོོན་དུ་འིགྱུརི་བ་དང༌། དེའིི་འིགོོ་གོི་གོཉེརི་པོ་ཕྱོགོ་

མཛོད་སོགོས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་མི་ཚོེ་གོཅིགོ་གོཉེརི་པོ་ཕྱོགོ་

མཛོད་དེ་རིང་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོ་སོགོས་ལེགོས་པོོ་མིན། ཡོན་ཏན་

ཡོད་ན་སྤང་ཕྲུགོ་གོིས་ཀང་དཔོོན་པོོ་བྱེས་ཆེོགོ་ལ། ཡོན་ཏན་མེད་

ན་རྒྱལ་སྲིས་ཡིན་ཀང་ཟུརི་དུ་འིགོ་རྒྱུ་ལས་འིོས་མེད། 

དེ་ལྟརི་ད་ཕན་ང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་འིགོ་སྟངས་ནང་སྐྱོན་མང་པོོ་ཡོད་

སྟབས་ཕྱོིན་ཆེད་མང་གོཙོ་འིམ། མི་སེརི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འིགོ་སྟངས་

ལ་མ་ཕྱོིན་ཐབས་མེད་ཡིན་པོ་ལས། བགོད་ལམ་གོཉིས་པོ་ཞིིགོ་

ནམ་ཡང་མེད། ད་ལྟ་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་རིང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢༠ 

སྐོོརི་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ ད་དུང་རིང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུ་འིགོའི་ཤས་ཡོད་པོ་

བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༣༠ སྐོོརི་ཞིིགོ་བྱུང་ན། གོཞིན་དགོ་ཚོང་མ་

མི་སེརི་རྒྱལ་ཁབ་བྱེས་ནས། ང་ཚོོ་བོད་གོཅིགོ་པུ་རྒྱལ་པོོའིི་རྒྱལ་

ཁབ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་དམ། 
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བྱེ་རིོགོ་དཀརི་པོོ་བྱུང་ན་ནགོ་པོོ་ཚོོས་རུབ་ནས་གོསོད་རྒྱུ་ལས་

འིོས་མེད་པོས་ཡོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད། 

ཚོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀ་ིའིག་ོལུགོས་དང་། དནོ་ག་ིམང་གོཙོ།

ལརི་ནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་མང་གོཙ་ོཞིེས་ཆེབ་སྲིིད་ཐོགོ་

བེད་སྤོད་གོནང་མེད་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་དགོོངས་པོ་

ནི་མང་གོཙ་ོརིང་ཡནི། དཔོེརི་ན། སངས་རྒྱས་ཀ་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་

མི་རྒྱས་འིདུལ་བའིི་བསྟན་པོ་སྟེ་གོཞིི་གོསུམ་ཡོད་མེད་ལ་རིགོ་

ལུས་པོ་དང༌། འིདུལ་བསྟན་གོཞིི་གོསུམ་ཡོད་མེད་དགོེ་འིདུན་

ལ་རིགོ་ལུས་པོརི་གོསུངས་པོ་ལས། དགོེ་སློོང་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་

གོསུངས་མདེ། དགོ་ེའིདུན་ན་ིབཞི་ིགྲྭ་ཡན་ཡནི་ལ། དགོ་ེསློངོ་ན་ི

གོང་ཟགོ་གོཅགིོ་ཡནི། གོཅགིོ་ལ་བལྟསོ་ཏ་ེབཞི་ིམང་ཚོགོོས་ཡནི། 

དཔོེརི་ན། ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་བྱེས་རུང༌། དགོེ་སློོང་གོཅིགོ་

གོསི་གོཞི་ིགོསུམ་འིཛུགོས་ཐབས་མདེ། གནོ་གོསོ་ཐགིོ་རིལ་ཅན་

ཡནི་པོ་དང༌། སྤང་པོ་ོགོནས་སྐོོརི་བ་ལྟ་བུ་ཡནི་རུང༌། དགོ་ེསློངོ་

གོི་སྡེོམ་ལྡན་བཞིི་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མེད་ཀང་

གོཞིི་གོསུམ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོ་ཡིན། དེ་ལྟརི་གོཞིི་གོསུམ་དེ་མང་
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ཚོགོོས་ཀསི་འིཛུགོས་པོ་ལས། མ་ིགོཅིགོ་གོསི་མི་འིགིགོས་པོའི་ི

གོནས་ལུགོས་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་ཡང་དགོེ་འིདུན་

མང་ཚོགོོས་ཀསི་འིཛནི་དགོསོ་པོའི་ིརགོས་བསྟན་པོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་དུ་འིདུལ་བའིི་ཁྲིིམས་ལུགོས་ཀི་འིགོ་སྟངས་རྣམས་ཀང་

དགོེ་འིདུན་མང་ཚོོགོས་ཀི་ཐུགོས་བསྟུན་དགོོས་པོ་རིེད། དེང་དུས་

ལུགོས་སྲིོལ་ནུབ་པོ་ལས། བྱེ་བ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། གོཎི་

བརྡུངས་ཏེ་དགོེ་འིདུན་རྣམས་འིཚོོགོས། དེ་རིིང་གོི་ལས་དོན་

སྐོོརི་དྲེི་བཤད་བྱེས། གོནས་ལ་བློ་མཐུན་སོགོས་བྱེས། མི་ཞིིགོ་

བསྐོོ་དགོོས་ནའིང་དགོེ་འིདུན་ཐུགོས་མཐུན་ནས་བསྐོོ་བ་སོགོས་

བྱེེད་དགོོས། མི་འིདི་ཞིེས་བྱེ་བ་ལས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་བསྐོོས་ན་

འིགིགོས་དང་མི་འིགིགོས་དགོེ་འིདུན་ལ་དྲེིས་ནས་བསྐོོ་གོཞིགོ་

བྱེེད་པོ་ལས། ང་མི་གོཅིགོ་གོི་འིདོད་པོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ས་མེད། 

དེ་དགོ་གོི་འིགོ་ལུགོས་ལ་གོཞིིགོས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་

དང༌། མང་གོཙོ་གོཉིས་མི་མཐུན་པོའིི་འིགོལ་ཟླ་གོང་ཡང་མེད་

པོརི་བསམ་གི་འིདུགོ 

ཛ༽ མང་གོཙའོི་ིར་ཁྲིམིས་དང་། དགོསོ་དནོ་གོཉསི།
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ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཀི་ཆེབ་སྲིིད་ཀི་ངོ་བོ་མང་གོཙ་ོལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

ཐགོོ་ཏུ་འིག་ོདགོསོ་པོས། དའེི་ིཆེདེ་དུ་ངས་གོངོ་དུ་བཤད་པོ་ལྟརི་

མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀ་ིར་ཁྲིམིས་ཞིསེ་མང་གོཙའོི་ིར་ཁྲིམིས་ཀ་ིཟནི་

བྲིས་ཤིགོ་ཁྱབ་བསྒགོས་བྱེས་ཡོད། དེ་ལ་གོཙ་ོབོའི་ིདགོོས་པོ་

གོཉསི་ཡདོ། དང་པོ།ོ ང་ཚོསོ་བདོ་དནོ་མཉམ་འིབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགོོས་

ནང་ཞུ་བསྐུལ་བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་དམརི་གི་ཕྱོོགོས་ནས་བོད་ཀི་སྤི་

ཚོགོོས་ལམ་ལུགོས་ན་ིཤནི་ཏུ་མུན་ནགོ་དང༌། རྗེསེ་ལུས་སྡུགོ་པོ་ོ

ཡནི་ཚུལ་དང་། མགོནོ་ཁང་ནང་གོ་ིསྤན་གོཟགིོས་སགོོས་ལ་པོརི་

བརྒྱབ་སྟ་ེབསྟན་ནས། བདོ་མ་ིལོགོ་སྤདོ་ཚོསོ་མ་ིལྤགོས་བཤུས་

ལུགོས་དང༌། ཡན་ལགོ་གོཅདོ་བྲེགོས་བྱེས་ལུགོས་སོགོས་དྲེལི་

བསྒགོས་ངན་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོབྱེདེ་ཀ་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་

རྒྱུ་མ་བྱུང༌། ད་ེན་ིབླ་མ་ཡས་ཀསི་བྱེས་པོ་དང་། མས་ཀསི་བྱེས་

ཞིེས་བརྗེོད་ན་སྙིང་པོོ་གོང་ཡང་མེད། ང་དགོ་ལ་སྔོན་ཆེད་ནོརི་

འིཁྲུལ་གོཏན་ནས་མདེ་པོ་མནི་སྟབས་ནརོི་འིཁྲུལ་ཡདོ་པོ་རྣམས་

ངསོ་ལནེ་བྱེས། ང་ཚོརོི་སྔནོ་ཆེད་ནརོི་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་ཤསེ་ཀ་ིཡདོ་

སྟབས། ང་ཚོསོ་མ་འིངོས་པོརི་ནོརི་འིཁྲུལ་ད་ེདགོ་དོརི་བའི་ིའིག་ོ

ལུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེས་བསྟན་ན། དེ་ནས་ལོགོ་སྤོད་པོ་

རྒྱ་མ་ིཡནི་ནམ། ང་ཚོ་ོཡནི་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིམང་གོསི་ཤསེ་ངསེ་
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རིདེ། ཁ་ཚོ་དགོསོ་གོཏུགོས་ཀ་ིདགོསོ་པོ་གོཅིགོ་ད་ེཡནི།

གོཉིས་པོ། མ་འིོངས་པོརི་བོད་རིང་བཙན་བྱུང་མཚོམས་ང་ཚོོ་

གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ལོགོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་རིང་དེ་སྔ་སྡེོད་སའིི་

ཤགོ་ཆུང་དེརི་བསྡེད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་གོ་ལ་ཡོད། ས་ཆེ་ཙམ་ལས་སྔརི་

གི་རིི་ཁྲིོད་ལྟ་བུ་གོརི་ཡོད་ཀང་བརྗེོད་རྒྱུ་དཀའི། དེས་ན་ང་ཚོོས་

གོཞིི་ནས་བསམ་གོཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་དགོོས། དེ་རྣམས་

ད་ལྟ་ནས་ག་སྒིགོ་ཅིགོ་མ་བྱེས་ན་ང་ཚོོ་ཟ་ཁང་འིགྲུལ་ཁང་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་གོམ། རིང་གོི་ནང་ཁྱིམ་དུ་བསྡེད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་གོཏན་ནས་མེད། 

གོཞིིས་ལུས་བོད་མི་མང་རྣམས་མུ་གོེས་མནརི་ནས་ཡོད་པོས་ང་

ཚོོས་ཕརི་ཕྲན་བུ་ཕན་གོགོས་བྱེེད་རིས་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། ཚུརི་

ང་ཚོོརི་ཟས་ཆེོགོ་བཏུང་ཆེོགོ་བཟོ་ཐུབ་རིེ་ནམ་ཡང་མེད། ང་ཚོོ་

ཐབ་གོསརི་གོཞིིས་གོསརི་བྱེས་ནས་འིགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་

དགོོས་པོ་ལས། དེ་སྔ་ནང་བཞིིན་ཡོང་ཐབས་མེད། 

སྐོབས་དེརི་ད་ལྟ་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོརི་རིང་གོི་ཡུལ་

དུ་སློེབས་པོ་ཡིན་སྟབས། མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་སྡེོད་རིས་བྱེ་

དགོོས་ཤིང༌། ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ལོ་སྟོང་

ཕྲགོ་ཙམ་མ་བྱུང་རུང༌། བརྒྱ་ཕྲགོ་འིགོའི་ཤས་སྡེོད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་
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གོཏོང་དགོོས། དེརི་བརེན་ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་པོའིི་འིགོ་སྟངས་

དང་། ས་ཞིིང་གོི་འིགོ་སྟངས། མི་མང་གོི་འིགོ་སྟངས་རྣམས་ལ་

བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་དང༌། མི་མང་གོི་བདེ་སྐྱིད་རྣམས་

གོཞུང་ལ་བརེན་ནས་ཡོད་དགོོས་པོས། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་འིཛམ་གླིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་གོཞུང་གོི་འིགོ་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོརི་བརེན། གོཞུང་གོི་

སྒིགོ་གོཞིི་ར་ཁྲིིམས་དེ་བཏོན་ནས་གོཞུང་གོི་འིགོ་སྟངས་དང༌། 

ས་ཞིིང་གོི་འིགོ་སྟངས། སློོབ་སྦོང་སྐོོརི་སོགོས་ར་བའིི་ལམ་ཞིིགོ་

བསྟན་པོ་དེས་ཚོང་མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་འིགོ་ལུགོས་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་གོོ་རོགོས་བྱུང་སྟབས། དེ་དང་བསྟུན་པོའིི་

བྱེེད་སྟངས་ཤིགོ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་རིེད། 

དེ་མིན་གོཞུང་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གོང་ཡང་མིན་པོརི་རིང་བཞིིན་མི་

མང་པོོ་ཞིིགོ་མཉམ་ཚོོགོས་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེས་ཏེ། དཔུང་སུ་བཟང་

དང༌། དཔོའི་སུ་ཆེེ། གོོ་ལགོ་བཟང་ཞིན་གིས་དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་པོ་

དེ་འིདྲེ་ཡོང་མི་ཤེས་པོས། ང་ཚོོས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལམ་ལུགོས་

དང་ལྡན་པོའིི་སྒོོ་ནས་རིང་ཡུལ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོས། བོད་

ཀི་ར་ཁྲིིམས་ཤིགོ་ད་ལྟ་ནས་བཟོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་
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དེ་ཡིན། 

ཝ༽ ར་ཁྲིམིས་ཀ་ིལམ་སྟོན་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་ཀ་ི

དགོངོས་མཉམ།

ད་དུང་དསེ་མ་ཚོད་པོའི་ིདགོསོ་པོ་གོཞིན་དགོ་ཀང་ཡདོ། བདོ་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་མཚོནོ་ན་རྒན་པོ་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡནི། རྒྱ་

མའིི་ིསློབོ་གྲྭརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་རིང་གོ་ིམ་ིརིགིོས་ལ་དགོའི་

ཞིེན་བྱེེད་ཀི་རིེད། སྟབས་ལེགོས་ན་ཆེོས་ལ་ཡང་དད་པོ་བྱེེད་

མདོགོ་ཁ་པོ་ོརིེད་མ་གོཏོགོས། ཁོང་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་

པོའི་ིའིག་ོསྟངས་ལ་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོ་ིམ་རིདེ། ད་ེན་ིངས་ཐགོ་གོཅདོ་

ཐུབ། ལ་ོཤས་རྗེསེ་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་ཀང་འིཛམ་

གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཤསེ་པོའི་ིམཚོམས་སྤ་ིཚོགོོས་རྙིངི་

པོརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀི་མ་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོས་ཀང་

གོནས་ལུགོས་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན། བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་སློབོ་སྦངོ་སྤད་པོའི་ི

བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོཡིན། ཁོང་ཚོོས་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་

པོའིི་ནང་ཡོད་པོའིི་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་ནི་གོ་ོཐོས་གོང་ཡང་མི་ཐུབ་

ལ། སྐྱནོ་དང་ནརོི་འིཁྲུལ་གོང་ཡདོ་ན་ིརྒྱ་མསི་ཕྱོ་ིབྱུགོས་ནང་བླུགོ་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་ཏེ་ད་ཆེ་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་སྐོད་ཆེ་གོ་ོམ་
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ཐགོ་ཏུ་ཞིནེ་པོ་ལོགོ་མཁན་ཞིིགོ་བཟསོ་ཡདོ། 

བོད་ཀི་ཁ་དཔོེརི། ཧམ་རིི་བདེན་གོཡགོ་ཟེརི་བ་ལྟརི། ཧམ་པོ་

ཡིན་རུང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེ་རིང་བཤད་ན་ནམ་ཞིིགོ་ཤུགོས་རྐྱེེན་

ཞིིགོ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཁོང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་རླབས་ཆེེན་

གོཙོ་འིཛིན་མའི་ོཀྲུའུ་ཞིི་ཁོ་ན་བཤད་སྟབས། མའི་ོཀྲུའུ་ཞིི་རླབས་

ཆེེན་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རིེད་བསམ་པོ་བློ་ལ་ཤརི་གབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ 

ང་རིང་སྒོེརི་གི་ངོས་ནས་ཁོང་ཡགོ་པོོ་ཡིན། བགེས་སོང༌བགོ་གོ་

པོོ། སྐོད་ཆེ་ཤོད་མཁས་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པོ། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

ཐུབ་མཁན། ངོ་ཐོགོ་མི་མང་རིང་དང་མཉམ་དུ་འིཇོརི་དང་སྦགོ་མ་

འིཁུརི་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ལས་སློ་པོོ་

བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་རིེད། ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ངས་ཁོང་ཡང་ཡང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེས་ཏེ་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བཤད་པོའིི་

སྐོབས་བསློབ་བྱེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ནི་ང་ཚོོ་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་ཤིགོ་ཀང་རིེད། 

སྤིརི་བཏང་མའིོ་ཙེ་ཏུང་ལ་དགོའི་པོོ་དང་སྙིང་རྗེེ་བྱེེད་པོ་ལས། 

མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་མའོི་ཙེ་ཏུང་དག་ཡིན་ཞིེས་སྡུགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་

དོན་མེད། འིོན་ཀང༌། མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོིས་བོད་དོན་ཐོགོ་འིཛིན་
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པོའིི་སྲིིད་བྱུས་དང༌། སྤོད་པོ་དེརི་ང་ཚོོས་ངོ་རྒོལ་མཐརི་ཕྱོིན་པོ་

བྱེ་དགོོས། ངས་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་ནས་བཤད་ན། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་

སློོབ་སྦོང་སྤད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་དེ་རྣམས་ཀི་བློ་ང་ཚོོས་འིགུགོས་

མ་ཐུབ་ན་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ལོ་ཤས་རྗེེས་འིཛམ་གླིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌བ་དང་། རྒྱ་མིའིི་སྟོབས་

ཤུགོས་ཉམས། ང་ཚོོ་བོད་དུ་ལོགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤིགོ་ཤརི། 

མཉམ་འིབྲེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་ཀི་སྐུ་ཚོབ་ལྟ་བུ་བོད་དུ་སློེབས། རིང་

ཐགོ་རིང་གོཅོད་ཅེས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

ཤརི། ང་ཚོོས་རྙིིང་སྲིོལ་བཟུང་སྟེ་འིགེལ་བཤད་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་

ཀང་བྱེེད་མ་ཐུབ། བོད་སྡེོད་མི་མང་རྣམས་བསམ་བློརི་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་ཏེ་ཁོང་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་ཕྱོོགོས་སུ་འིཐེན་འིགུགོས་ལེགོས་པོོ་མ་

ཐུབ་ན། ཁོང་ཚོོས་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་སྡེོད་འིདོད་མེད་ཅིང༌། བོད་

རིང་བཙན་དགོོས། རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་རྣམས་ཀང་མི་

དགོོས། ང་ཚོོ་བོད་དམརི་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡིན་ཞིེས་

བརྗེོད་ན། འིདི་ཕྱོོགོས་བོད་མི་ཁྲིི་ ༦-༨ ཡོད་པོ་རྣམས་འིཕེལ་

ནས་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་བྱུང་དབང་བྱེས་ཀང༌། བོད་སྡེོད་བོད་མི་

འིབུམ་ ༧༠-༨༠ སྐོོརི་ཡོད་པོ་ཚོོས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེས་ན། འིབུམ་

གོཅིགོ་ལ་བྱེ་ཐབས་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལྟརི་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མིན། 
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ང་ཚོོས་བོད་དུ་དཔོོན་པོོ་བྱེེད་པོ་དང༌། དབང་འིཛིན་བྱེེད་ཕྱོིརི་

ལོགོ་གོི་ཡིན་ཟེརི་བ་མིན་ན་ཡང༌། ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་ཞིེས་

པོ་དེ་བདེན་པོ་དང༌། ཡང་དགོ་པོའིི་ལམ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེ་ལྟའིི་

ལམ་དེ་བོད་མི་ཚོོརི་བསྟན་ནས། བོད་མི་རྣམས་མི་རིབས་ནས་

མི་རིབས་བརི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་གི་འིཚོོ་བརི་སྤོད་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། ང་ཚོོརི་དབང་ཆེ་དགོོས་དོན་ར་བ་ནས་མེད། བོད་མི་

ཚོོརི་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་ཚོོའིི་རིེ་འིདོད་དེ་གོས་རྫོོགོས་པོ་

རིེད། དེ་ལྟརི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་མིས་སློོབ་

སྦོང་སྤད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀི་བློ་སྣ་རིང་ཕྱོོགོས་ལ་འིཁྲིིད་མ་

ཐུབ་ན་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

ད་ལྟའིི་ཆེརི་ནི་བོད་ནང་མི་རྒན་པོ་ཚོོ་ལྟ་སྨིོས་ཅི་དགོོས། གོཞིོན་པོ་

ཚོོས་ཀང་ང་ཚོོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྒུགོ་གོི་ཡོད་ཅེས་ཁ་གོཅིགོ་

གགོས་ལྟ་བུ་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་འིདུགོ འིདི་ནི་ངས་རིང་བསྟོད་བརྗེོད་

པོ་ལྟ་བུ་མ་འིོས་ཙམ་འིདུགོ་སྟེ། དངོས་དོན་ཐོགོ་དེ་འིདྲེ་རིང་ཡིན་

འིདུགོ ང་ལ་ད་ལྟ་གོཟི་བརྗེིད་གོང་ཡང་མེད་ཀང༌། ངས་ལྷགོ་

བསམ་དཀརི་པོོ་ཞིིགོ་འིཁུརི་ནས་སྲིོལ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་རིང་ཡུལ་

དུ་གོཏོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཞིབས་འིདེགོས་ཕྲན་བུ་འིགྲུབ་པོའིི་རིེ་
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བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ལེགོས་

པོོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ ད་དུང་མང་གོཙོའིི་ར་ཁྲིིམས་ལྟ་བུའིི་ལམ་

སྟོན་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། གོཞིིས་བྱེེས་དགོོངས་པོ་མཉམ་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ལམ་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་འིགོ་ཐུབ་ཀི་རིེད་བསམ་གི་

འིདུགོ དེ་ཡང་དགོོས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཐོགོ་མརི་ར་ཁྲིིམས་

སྙིང་དོན་ཞིིགོ་བཟོས། དེ་རྗེེས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་ནས་

སྡེོད་སྒོརི་ཁགོ་ལ་འིགེམས་སེལ་བྱེས་པོ་ལ་ཕལ་ཆེེ་བས་ལེགོས་

པོོ་འིདུགོ་ཅེས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་དེ་དགོ་

ལ་དོ་སྣང་བྱེ་དགོོས།

ང་ཚོོའིི་ར་ཁྲིིམས་དེའིི་ར་བའིི་མ་ཟིན་བོད་ཡིགོ་ཏུ་ཡོད་ཀང་

དེའིི་ནང་དོན་གོནས་ལུགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་ཤེས་

དགོོས་པོ་དང༌། འིགོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་མང་པོོརི་བསྟུན་དགོོས་

པོ་སོགོས་ལ་བརེན་ནས་དབྱེིན་ཡིགོ་གོི་མིང་ཚོིགོ་བོད་ཡིགོ་ཐོགོ་

ཚུརི་བསྒྱུརི་བ་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དང༌། འིགོའི་ཞིིགོ་ནི་ཐོགོ་མའིི་བོད་

ཡིགོ་གོི་ཟིན་བྲིས་རིང་ལ་གོཏན་འིཁེལ་གིས་རིང་འིཇགོས་བསྡེད་

པོ་ཡང་ཡོད། འིོན་ཀང་བསྒྱུརི་ཚོིགོ་འིགོའི་ཤས་ཕྲན་བུ་གོོ་རོགོས་

བདེ་མིན་ཡོད་པོ་རྣམས་ལེགོས་བཅོས་བྱེེད་མུས་ཡིན་པོ་རྗེེས་སུ་
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པོརི་ཐོན་ཡོང་རྒྱུརི་ཚོང་མས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་

མ་འིོངས་པོརི་འིགོ་ལུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་སྙམ་དུ་བློ་ངེས་བྱེ་

དགོོས་པོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་གོཞིན་དགོ་མེད། དེ་རིིང་འིདིརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཉི་མའིི་

དཀིལ་དུ་ཁགོ་པོོ་བྱུང་སོང་བརི་དགོོངས་དགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀ་

ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༡ ཚོེས་ ༢༤ ཉནི་

པོན་ཇབ་མངའི་ཁུལ་དྷ་རིསི་དང༌། ཅ་རིསི། དྷ་

ཤདོ་བཅས་པོརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིལམ་བཟ་ོབ་

དང༌། བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་སརི་གོནས་འིཁདོ་སེརི་སྐྱ་

ཆེགིོ་སྟངོ་སྐོོརི་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིབཀའི་ཡགིོ་དང་། ནང་དནོ་ལ་སློབོ་

སྦངོ་།

ཐོགོ་མརི་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ནས་བརྒྱ་དཔོོན་སུ་ཡོད་ཅེས་བཀའི་

འིདྲེ་ིགོནང་བརི། རིབ་རྒྱས་ནས་བརྒྱ་དཔོནོ་ཐུབ་བསྟན་བཀ་ཤསི་དང༌། བཀ་ཆེསོ། 

ཚོེ་རིིང་དབང་འིདུད། བླ་ོབཟང་ཐརི་འིདོད་བཅས་བཞིི་ཡོད་ཞུས། ང་ཀུ་ལུ་ཁུལ་

དུ་ཕྱོིན་ནས་ཕྱོིརི་འིཁོརི་མཚོམས་ཡི་གོེ་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་བཏང་ཡོད་

པོ་འིབྱེརོི་བྱུང་ངམ། ཡ་ིགོ་ེད་ེཚོང་མས་གོ་ོབ་བྱེས་ཏ་ེཀགོོ་པོ་ཡནི་

ནམ། ཚོརི་གོ་ཚོོད་ཀོགོ་པོ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་འིདྲེི་གོནང་བརི། 

ཚོརི་གོཅགིོ་ཀགོོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ཞུས་པོརི། ཚོརི་གོཅགིོ་གོསི་འིདང་གོ་ིམ་རིདེ། 

ཚོརི་མང་པོ་ོཀགོོ་ནས་དནོ་རྣམས་ཤསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁ་སང་ད་ོ

སྣང་བྱུང་དནོ་ལྟརི་ལམ་སྤའིི་ིཐགོོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བཤད་ཡདོ། ཡ་ིགོ་ེད་ེ
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འིགོ་ོབརྒྱ་ཚོང་མས་མ་ིམང་གོསི་ཤསེ་པོ་དང༌། དནོ་གོ་ོབ་ཞིགིོ་མ་

བྱེས་ན་གོང་ཡང་ཕན་ག་ིམ་རིདེ། 

ཁྱེད་ཚོོ་ལ་བརྒྱབ་ནས་ཚུརི་འིབྱེོརི་ནས་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པོ་ཉིན་མ་

ཇི་ཙམ་འིགོོརི་སོང་ངམ་ཞིེས་བཀའི་འིདྲེི་བསྐྱངས་པོརི། ཉིན་དྲུགོ་

ནས་ལས་ཀ་ཐོབ་བྱུང་ཞིེས་ཞུས། མ་ན་ལིརི་མེ་ཤོརི་བའིི་གས་ལ་ཁྱོད་

རིང་ཚོོ་བརྒྱ་ཤོགོ་སུའིི་ཁོངས་ནས་བཅའི་དངོས་ཇི་ཙམ་མེརི་

ཤོརི་སོང་ངམ་ཞིེས་བཀའི་འིདྲེི་མཛད་པོརི། བློ་བཟང་ཐརི་འིདོད་ནས་

གུས་ཁོངས་སྒོོརི་ཁྲིི་གོཉིས་མེ་ལ་ཤོརི། དེ་མིན་བརྒྱ་དཔོོན་རྣམས་མེ་ཤོརི་གོང་ཡང་

བྱུང་མ་སོང་ཞུས། དེ་ང་ཚོོ་བྱུས་ཉེས་སྒོང་ལ་ཉིས་བརེགོས་ཐབས་

སྡུགོ་པོོ་བྱུང་བ་རིེད། འིོན་ཀང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་ལས་

འིབྲས་ཟེརི་བའིི་ལས་རིེད། གོཞིན་ཆེོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཁ་

ངུ་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང༌། སོ་སོའིི་ཚོེ་སྔོན་མས་ལས་

བསགོས་པོའིི་ཉེརི་ལེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་མ་

རིེད་དམ། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད།

ཁ་སང་ཡི་གོེ་བཏང་དོན་བརྒྱ་ཤོགོ་དང༌། བཅུ་ཤོགོ་སོ་སོ་ནས་

ཚོརི་གོཉིས་གོསུམ་ཀོགོ དེ་ནས་མཚོམས་མ་བཞིགོ་པོརི་ཡང་

ཡང་ཀོགོ་ནས་ཤོགོ་བུ་ནགོ་པོོ་ཆེགོས་ན་ཆེགོས་རིིང་ཆེོགོ་པོ་
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རིེད། དོན་དགོ་རྣམས་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། ངས་ཡི་གོེ་བཏང་

རུང་ཁྱོད་རིང་ཚོོས་གོོ་དོན་མ་ཤེས་པོ་བྱེས། སྡེོད་སྒོརི་གོཉིས་

ཙམ་ནས་འིགོོ་མ་འིཚོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་བྱུང་མེད་

དམ་སྙམ་པོའིི་དོ་སྣང་བྱུང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཡི་གོེ་བཏང་

ནི་བཏང་བྱུང༌། དེ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་ང་ཚོོས་ནི་ཤེས་མ་བྱུང་ཟེརི་

བ་དེ་ལྟརི་མིན་པོརི། ཡི་གོེའིི་དོན་དགོ་གོོ་ཤེས་བྱུང་རྗེེས་སེམས་

འིཇགོས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ ཆེསོ་ཤསེ་དགོསོ་པོ་དང་། ཤསེ་པོ་ལགོ་ཏུ་ལནེ་

དགོསོ།

མ་ིམང་རྣམས་རུབ་ཙམ་གསི། ངས་སྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་ཤདོ་དགོསོ་ཡདོ། 

སྒྲུང་ཤདོ་དགོསོ་སམ། སྔརི་ག་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། རྐྱེནེ་ངན་ག་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་ཤདོ་དགོསོ་སམ། ད་ན་ིང་ཚོསོ་སྒྲུང་དང༌། སྣང་བ་

སྐྱིད་པོོས་སྔརི་གི་ལ་ོརྒྱུས་ཤོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་མིན། ང་ཚོོས་ཚོེ་

འིད་ིདང༌། ཕྱོ་ིམའི་ིདནོ་དགོ་ཅགིོ་བཤད་ན་ཤདོ་མཁན་གསི་ཤདོ་

རིནི་ཆེགོོ་པོ་དང༌། ཉན་མཁན་ཉན་རིནི་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ང་ཚོ་ོ

བདོ་པོ་ལ་ཆེསོ་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིན་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ཡནི། ཞིགོོས་

སྔ་ལངས་ཀསི་ཁ་ནས་མ་ཎ་ིབགངས་ཤངི༌། ཕྱོགོ་མཆེདོ་ཁ་འིདནོ་
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སགོོས་བྱེས་ཏ་ེལྷ་ཁང་གོ་ིརནེ་གོསུམ་རྣམས་མཇལ་སྐོབས་མགིོ་

སྤུ་ཟངི་ཟངི་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་ཀང༌། ད་ེདགོ་གོ་ིདགོསོ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་

གོང་ཞིགིོ་རིདེ་ཅསེ་དྲེསི་ན་མགོ་ོའིཕུརི་འིཕུརི་བཏང་སྟ་ེསྡེདོ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀ་ིཡདོ་རུང་ཁགོ་མདེ། ད་ེན་ིམ་བསློབས་པོའི་ིཉརེི་

ལནེ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། 

དགོོས་པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་མ་ཤེས་པོ་དེས་དེ་སྔ་ཕན་བོད་ལ་ཆེོས་

སྲིིད་གོཉིས་ཀའིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱོན་ཆེ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། ཁ་འིདོན་

བྱེེད་མཁན་ཚོོས་དཔོེ་ཆེ་པོང་པོ་གོང་ཉརི། སེམས་གོཞིན་དུ་

གོཡེངས་ཏེ་དོན་ངོ་མ་ལགོ་ལེན་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། ཕྱོི་ཆེོས་པོའིི་

གོཟུགོས་བརྙིན་ཡིན་པོ་ལ་ནང་དུ་ཆེོས་ཀི་དྲེི་མ་ཙམ་ཁ་རྒྱུ་མེད་

པོའིི་ཆེོས་དེས་ཕན་མི་ཐོགོས། ཕྱོི་ལོགོས་འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་

ཙམ་དུ་སོང་སྟེ་དོན་ངོ་མ་ལགོ་ལེན་དུ་མ་བཀལ་བའིི་དབང་གོིས་

གོནས་ཚུལ་མང་པོོའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཕམ་ཉེས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། ཤེས་

པོ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི། མ་ཤེས་ན་གོཞིན་ལ་དྲེིས་ཏེ་མཐའི་ངན་

དྲེིན་ཆུང་དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚོོའིི་མི་ཐོགོ་སྔོན་མས་ལས་ཀ་མང་པོོ་ནོརི་འིཁྲུལ་གིས་མི་ཐོགོ་

འིདི་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོོ་བོད་ལུང་པོརི་སངས་
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རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་དརི་ཁྱབ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀང་ཆེོས་ཡགོ་པོོ་མ་

ཤེས་ཤིང་། ཤེས་པོ་དེ་དགོ་ལགོ་ལེན་ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་བའིི་སྐྱོན་

ཆེེན་པོོ་ཡོད། བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཚུལ་བྱེས་ཀང་

ཆེོས་ལགོ་ལེན་དུ་མ་བསྟརི་ན་ནང་པོ་མིན། ཆེོས་ཤེས་པོ་བྱེས་

ལ། ཤེས་པོ་དེ་དགོ་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། 

ཕྱོི་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་དརི་གོོས་ཀིས་གོཡོགོས་པོ་ལྟརི་བྱེས་པོས་

ཕན་ཐོགོས་མེད། ང་ཚོོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་རྗེེས་འིཇུགོ་དགོེ་

འིདུན་པོ་དང༌། ཁྱིམ་པོ་བཅས་ཆེོས་པོའིི་གོཟུགོས་བརྙིན་ཙམ་

དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། དེ་སྔ་ཕན་གི་འིགོ་

སྟངས་ཐོགོ་ནས་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ཀརི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་

བ་དེ་ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོིས་སེལ་བ་ལས། མི་གོཞིན་གིས་ཚོེརི་མ་

བཏོན་པོ་ནང་བཞིིན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་སྟབས། ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོི་མི་

རིིགོས་ཀིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་འིབད་སྒྲུབ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་

ཚོོས་བྱེ་རྒྱུརི་ཆེོས་ཀི་འིཚོོ་བ་དང༌། སྲིིད་ཀི་འིཚོོ་བ་གོཉིས་ཡོད་

པོ་ནས། སྲིིད་ལ་ཤུགོས་སྣོན་བྱེེད་པོ་ལྟརི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ལའིང་

ཤུགོས་སྣོན་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁ་ནས་བཤད་པོ་ཙམ་ལ་ཆེ་

འིཇོགོ་བྱེེད་ལྟ་བུ་མིན་པོརི། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཞིེས་པོ་དེ་གོང་

འིདྲེ་ཡིན་མིན་གི་དོན་དགོ་ཤེས་ཤིང་ཚོང་བ་ཞིིགོ་དགོོས། དེ་ནི་
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བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ངོ་ཤེས་ནས་མི་དགོེ་བཅུ་སོང་གོི་ཚུལ་

ཁྲིིམས་ལགོ་ལེན་དུ་བཀལ་ན་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བའིི་ནང་པོ་རིེད། 

དེ་མིན་བླ་མ་དང༌། རྒྱལ་པོོ་སོགོས་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་མི་དགོེ་

བཅུ་སོང་གོི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ལགོ་ལེན་དུ་མ་བཀལ་ན་ནང་པོ་མ་རིེད། 

དཔོེརི་ན། ཧོ་ཐོགོ་ཐུ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང་བླ་མ་མིན། བསམ་བློའིི་ནང་

སྐྱབས་འིགོ་མེད་ན་བསྙེན་རྫོོགོས་ཀི་སྡེོམ་པོ་ཞུས་ཤིང་། ལུས་

ལ་ཆེོས་གོོས་སྣམ་སྦརི་གོན་ནའིང་ནང་པོ་མིན། དེ་བཞིིན་མི་

ཕལ་པོ་ནས་ཀང་ཁ་ནས་མ་ཎི་བགངས་བ་སོགོས་ཁ་འིདོན་དགོེ་

སྦོང་བྱེས་ཀང་སྐྱབས་འིགོ་ངོ་མ་ཤེས་ཤིང་། དེའིི་བསློབ་བྱེ་ལགོ་

ལེན་དུ་མ་བསྟརི་ན་ནང་པོ་མིན་ལ། ལས་འིབྲས་མ་སྲུང་ན་ཆེོས་

མེད། ཆེོས་ལགོ་ལེན་དུ་མ་བཀལ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིད་ཆེེས་

མེད། དེའིི་སྐྱབས་ཀིས་དགོེ་འིདུན་ལའིང་སྐྱབས་སུ་མི་འིགོ་བས། 

དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་འིགོ་མེད་པོ་དང༌། ནང་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་འིདོད་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་དངོས་གོནས་ཤེས་དགོོས་པོ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚོན་ཚོང་བའིི་སྐྱབས་གོནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ངོ་ཤེས་

དགོོས་པོ་ཡིན། 

དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་དང་། ཆེོས་
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དཀོན་མཆེོགོ དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་བཅས་ཡིན། དཀོན་

མཆེོགོ་གོསུམ་པོོ་དེ་ཐོགོ་ནས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། ཐོགོ་མ་

སེམས་ཅན་ཕལ་པོ་ཞིིགོ་ནས་རིིམ་གིས་རོགོས་པོའིི་ཡོན་ཏན་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་པོའིི་ཚོེ་འིཕགོས་པོའིི་དགོེ་འིདུན་དང༌། དེའིི་རྒྱུད་ཀི་

ཆེོས་དེ་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ དེ་ཡང་ཇེ་བཟང་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་

སྟེ་མཐརི་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོོགོས། སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སངས་པོའིི་ཚོེ་

སངས་རྒྱས་བཅས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

གོ༽ བསྒྲུབ་བྱེའི་ིམཆེོགོ་གོསུམ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ི

བཀའི་འིགྱུརི།

གོཞིན་ཡ་ེཤུ་མ་ཤ་ིཀ་དང༌། ཧནི་དཱུའི་ིཆེསོ་ལ་སོགོས་པོརི་དཀནོ་

མཆེོགོ་དེ་དང་པོ་ོནས་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་འིདོད་ཅིང་། ང་ཚོ་ོཕལ་

པོས་ཇི་ཙམ་དཀའི་ངལ་གིས་ཆེོས་བསྒྲུབས་ཀང་ལྷའིི་རེན་ཙམ་

ལས་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་གོོ་འིཕང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་

བཞིནི་མུ་སྟགེོས་པོའི་ིལྟ་བ་གངས་ཅན་པོ་སགོོས་ཀསི་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཞིསེ་ཡརི་ཙམ་ཞིགིོ་ནས་ཤངི་སྣ་དང༌། མ་ེཏགོོ་སགོོས་བཟསོ་

པོརི་འིདདོ་པོ་དང༌། ཧནི་དཱུའི་ིཆེསོ་ལའིང་འིཇགིོ་རནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོ
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ཚོངས་པོརི་འིདོད་ཀི་ཡོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ནས་ང་ཚོ་ོམི་ཕལ་པོ་

ཡིན་རུང་སོ་སོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། རིང་རྒྱུད་ཇེ་བཟང་ནས་

ཇ་ེབཟང་དུ་བཏང་ན་མཐརི་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགོ་ོའིཕང་ཐབོ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོརི་བཤད་པོ་འིདསི་ང་ཚོ་ོམ་ིལ་སབོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོནང་ཡདོ། 

དཔོེརི་ན་ད་ལྟ་མདུན་དུ་ཡོད་པོའིི་འིབུ་གོགོ་མ་འིདི་ད་ལྟའིི་དུས་

འིབུའིི་ལུས་རེན་ཞིིགོ་བླངས་ཡོད་ཀང་འིདིའིི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་བློ་

འིདི་སྤུས་ཇེ་དགོ་དང༌། ཇེ་ཡགོ་ཏུ་སོང་སྟེ་ནམ་ཞིིགོ་ན་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོོ་འིཕང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟའིི་ཆེརི་ང་དང་གོགོ་མའིི་

སེམས་ལ་མཚོོན་ན་ངའིི་སེམས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སརི་ཐགོ་ཉེ་

བ་དང༌། གོགོ་མའིི་སེམས་དེ་ཕྲན་བུ་ཐགོ་རིིང་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་

གོགོ་མ་འིདིས་མ་འིོངས་པོརི་འིཕགོས་པོའིི་ལམ་ཆེོས་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགོས་སྐོབས་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་དང་། དེ་འིདྲེའིི་ཡོན་

ཏན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པོ་དེ་དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ མཐརི་སྐྱོན་མེད་

ཅིང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོའིི་ཚོེ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་

ཐོབ་པོ་ཡིན། 

དེ་ལྟརི་སྒྲུབ་པོའིི་རྒྱུ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་ཡོད། ང་ཚོོས་བླ་མ་དཀོན་

མཆེོགོ་གོསུམ་ཕྱོི་ནས་འིཚོོལ་མི་དགོོས་པོརི་མ་འིོངས་པོརི་རིང་
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གོིས་ཐོབ་པོའིི་ཐབས་སུ་ད་ལྟའིི་ཆེརི་ཆེོས་ཉན་པོ་དང་། ཐོས་དོན་

ཉམས་སུ་ལེན་དགོོས། རིང་གོིས་ཐོབ་བྱེརི་གྱུརི་པོའིི་འིབྲས་བུ་

སྐྱབས་གོནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་པོོ་དེ་དགོ་རིང་གོི་རོགོས་

པོའིི་ཡོན་ཏན་གིས་བསྟན་པོས་སྟོན་པོ་པོོ། བསྟན་པོ་དེ་བསྒྲུབ་

ན་སྐྱབས་དངོས་ཆེོས་རིེད། ད་ནི་མང་པོོ་བཤད་ན་རྙིོགོ་གོཞིིརི་

འིགོ་བཟོ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་སྐྱབས་དངོས་ཆེོས་དེ་ཡིན་སྟབས་དེ་

ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས། དེའིི་རྒྱུ་ཐོགོ་མརི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་

ཕལ་པོ་ནས་ཡོང་དགོོས། 

དེ་དགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ར་བ་མི་དགོེ་བཅུ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པོ་ཤེས་ན་སངས། 

སྐྱོན་མེད་པོ་དགོེ་བ་བཅུ་ཉམས་སུ་བླངས། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེ་ནང་

པོའིི་ཆེོས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ངས་བཤད་པོ་འིདི་དགོ་

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོོ་ཁགོ་པོོ་དང་། མཁྲིེགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོང་སྲིིད་

ཀང༌། དོན་དེ་དགོ་ཤེས་དགོོས་པོརི་བརེན་ཚོིགོ་མཁྲིེགོས་པོོ་ཞིིགོ་

མ་བཤད་ཐབས་མེད་ཡིན། སྤིརི་གོོ་ཁགོ་པོོ་ཡིན་ཡང་ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་ཡོན་ཏན་ལ་སྦངས་པོ་མེད་པོའིི་དབང་གོིས་རིེད། དེརི་བརེན་

ལོ་རྒས་ཀང་ཡི་གོེ་སློོབ་དགོོས། ང་ལ་བླ་མའིི་ཡོན་ཏན་གོང་ཡང་

མེད་ཀང་ཁྱེད་ཚོོས་ང་ལ་དད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་སྐོབས་ཆེོས་དང་སྲིིད་
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ཀི་ཐོགོ་ནས་བསློབ་དགོོས་པོ་ལས། དེ་མིན་ངས་ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་

མགོོ་ལ་ཤ་རུས་གོདོས་བཅས་ཀི་ལགོ་པོ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ནས་དངུལ་

དང་ཁ་བཏགོས་ལེན་པོ་འིདི་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏོང་མཁན་ལྟ་བུ་བྱེེད་

ཀི་འིདུགོ ངས་བཤད་པོ་དེ་དགོ་ཁྱེད་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ཞིོགོ 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་ཁང་པོའིི་ནང་བཞུགོས་ནས་

བཀའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་བརམས་གོནང་མེད། དགོེ་འིདུན་འིདུ་

ཚོོགོས་སྐོབས་དང་། ལམ་བརི་ཕེབས་བཞིིན་དུ་བཀའི་སློོབ་གོང་

གོནང་བ་རྣམས་ཟིན་ཐོརི་བཀོད་དེ་བཀའི་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམས་

བྱུང་བ་རིེད། དེ་བཞིིན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཡང་འིདིརི་དད་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ནས་ཡོང༌བ་དང་། ངས་བཤད་པོ་རྣམས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་མ་གོོ་བ་

དང་། ངས་ཡི་གོེ་བཏང་བ་དེ་ཡང་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀོགོ་ནས་ཤེས་

པོརི་མ་བྱེས་ན། ཆེོས་བཤད་པོ་དང་ཡི་གོེ་བྲིས་ནས་བཏང་ནའིང་

རྨི་ལམ་བཏང་བ་ནང་བཞིིན་བློ་ཕམ་པོོ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཉིས་ཀ་

ནས་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 

ང༽ འིབངས་ཀསི་སློབོ་སྦངོ་དང་། སྐྱབས་བསྔོའི་ིགོཏངོ་

དམིགོས།
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ང་ཚོསོ་ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིསྐོད་ཡགིོ་མ་ཤསེ་ན་ང་ོཚོ་རྒྱུ་དང༌། སམ་

ཤརོི་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ བདོ་པོས་བདོ་ཡགིོ་མ་ཤསེ་ན་དངསོ་

གོནས་ང་ོཚོ་པོ་ོརིདེ། དརེི་བརནེ་ངས་བཏང་བའི་ིཡ་ིགོ་ེདང༌། དྲེལི་

བསྒགོས་ཀ་ིཡགིོ་ཆེ་སགོོས་ཀགོོ་སྟ་ེསློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱདེ་

རིང་ཚོརོི་བལྟསོ་ཏ་ེང་ཕྲན་བུ་ཁ་བད་ེབ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཐགོོ་མརི་ཨ་

མདའོི་ིཡུལ་དུ་མ་ཤསེ་ཀང༌། ངས་ཀ་ཁ་ནས་བསློབས་ཏ་ེཤསེ་བྱུང༌། 

ད་དུང་བསློབ་རྒྱུ་དང་ཤསེ་རྒྱུ་མང་པོ་ོབསྡེད་ཡདོ། བསློབས་ན་མ་ི

ཤསེ་པོ་མདེ། ཁྱདེ་ཚོསོ་ཉནི་རིརེི་ཚོགིོ་རི་ེབསློབས་ན་ཚོགིོ་མང་

པོ་ོདང༌། བདུན་རིའེི་ིནང་ལའིང་ཚོགིོ་རི་ེབསློབས་ན་ཟླ་བ་གོཅགིོ་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཤསེ་ཐུབ། ངས་རྒྱུན་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ང་ཚོསོ་ཡ་ི

གོེ་སློོབ་དགོོས་ལ། ཡི་གོེ་ཤེས་ཤིང་། ཁྲུས་དང་གོཙང་སྦྲ་ཡང་

བྱེདེ་ཤསེ་པོ་ཞིགིོ་བྱེ་དགོསོ། ཡ་ིགོ་ེམ་ཤསེ་ན་རྣ་བརི་ལྕགོས་དངོ་

བཅུགོ་ནས་བཤད་ཀང་གོ་ོཁགོ་པོ་ོཡནི། ལྟསོ་དང་མགེོ་ལརོི་གྷན་

ཇརིི་བཙགོོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ་གོང་འིདྲེ་ཁ་གོ་ིའིདུགོ མ་ིཚོསོ་བདོ་པོ་གོཙང་

སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཤསེ་ཀ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་ང་ོཚོ་པོ་ོདང༌། 

སམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིདུགོ ཡནོ་ཏན་མདེ་ན་མང་གོཙ་ོགོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་

ལགོ་ལནེ་དུ་བསྟརི་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ་དམ། 
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དཔོེརི་ན། དེང་སྐོབས་ཨ་ཕེ་རིི་ཀའིི་མང་གོཙོ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་

ནས་ཉིན་བདུན་ཙམ་ནས་མི་བསད་ཁྲིགོ་སྦོརི་གི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་བྱུང་ཡོད། ཆེོས་སྲིིད་གོང་ཡང་གོོ་རྒྱུ་མེད་མཁན་དེ་ལྟརི་མཐོང་

སྐོབས་སེམས་སྐྱོ་པོོ་འིདུགོ ཡོན་ཏན་སྦོང་བ་ལ་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་

སློོབ་གྲྭརི་ཞུགོས་མི་དགོོས། རྒན་པོ་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ནས་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། དགོོང་དྲེོ་གོཉིད་ཆུ་ཚོོད་ ༨ ཙམ་ཉལ་

གི་ཡོད་ན་དེ་ནས་ཆུ་ཚོོད་ ༡ ཙམ་བཅགོ་སྟེ་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ན་

འིགིགོས། ང་རིང་ཚོོས་དེ་རིིང་བཤད་པོ་དེ་རྣམས་སེམས་ལ་

བཞིགོ་ནས་ཤེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། རྗེེས་སུ་ང་ཚོོ་ཡང་ཡང་ཐུགོ་

སྐོབས་དེ་དུས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་བསམ་པོའིི་དྲེན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

དངོས་གོནས་ནང་པོ་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། མཆེོད་

འིབུལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་དངུལ་གོཏོརི་བ་ལས་ཆེོས་དེ་སོ་སོས་

བྱེེད་དགོོས། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ངས་སྡེིགོ་པོ་བསགོས་པོ་ཡིན་ལས་

ཆེེ། ཆེོས་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་སྐུ་ཡོན་སྤད་རྒྱུ་མ་རིགོ་ན། སོ་སོས་

ཆེོས་སྒྲུབ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཁྱིམ་པོ་དང༌། ལྐུགོ་པོ་སོགོས་རིིགོས་

རུས་ཀི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་མེད། སྒྲུབ་པོ་གོཙོ་བོརི་གོསུངས་ཡོད། མི་ལ་

སྐུ་ཡོན་སྤད་པོ་ལས་རིང་གོིས་ཆེོས་སྒྲུབ། སོ་སོས་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་ནས་བསགོས། དགོོས་དུས་སུ་བཏང་ན་ལེགོས། 
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ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིེས་འིདས་བསྔོ་དང་གོསོན་བསྔོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིབྱེོརི་ཏེ་ཞིལ་འིདེབས་བསྡུ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ངས་མི་

རིེ་རིེརི་བསྔོ་སྨིོན་བྱེེད་ལོང་ཡང་མི་འིདུགོ་ལ། བྱེེད་ཤེས་ཀི་ཡང་མི་

འིདུགོ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགོས་ཏེ་བསྔོ་སྨིོན་གོང་ཤེས་

རྒྱུན་དུ་ནས་བྱེེད་ཀི་ཡོད། བསྔོ་རེན་འིབུལ་འིབྱེོརི་བྱུང་བ་རྣམས་

ནས་པོད་གོཅིགོ་ཀང་ངས་རིང་མཁོརི་སྤད་པོ་མེད། ཚོང་མ་ཞིབས་

བརན་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་སོགོས་ལ་གོཏོང་གོི་ཡོད། དེང་སང་

ང་རིང་ཚོོས་དངུལ་གོཏོརི་ནས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་མིན། 

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཡིན་སྟབས་ཚོང་མས་འིགོན་ཆུང་

བསྲིི་ཚོགོས་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་ལམ་བཟོ་བ་ཚོོས་གླི་དངུལ་

བྱུང་བ་རྣམས་ལམ་སེང་གོཏོརི་རྐྱེང་མི་བྱེེད་པོརི་བསྲིི་ཚོགོས་ཅ་

གོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ཁ་རྒྱུན་དང༌། སེམས་

ལ་འིཇགོས་དགོོས་པོ་འིདི་ཕྱོི་གོཉིས་ཡོད་སྒྲུབ་པོའིི་ཐབས་ཆེོས་

སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་དེ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་། དཀའི་ངལ་ཁྱད་

བསད་ཀིས་སྒྲུབ་དགོོས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༨ དགོངོ་

དྲེ་ོཨ་ོརི་ིས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིརྣམ་གངས་དང་། འིཚོ་ོབ་རིང་

འིཚོ།ོ

ད་ལྟ་འིདི་གོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་འིགོོ་འིཛིན་ཚོ་ོདང༌། དེ་བཞིིན་

ལས་བྱེདེ། མ་ིམང་བཅས་ཐུན་མངོ་ལ་བརྗེདོ་རྒྱུརི། འིདརིི་ར་བའི་ི

ཆེ་ནས་གོཞིིས་སྒོརི་གོཞིན་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་དུས་ཡུན་ཐུང་

ངུའི་ིནང་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལགེོས་བྱུང་འིདུགོ་པོས་ཚོང་མརི་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ད་ལྟའིི་ཆེརི་ང་ཚོོས་རིིགོ་པོ་བསྒིམས་ས་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ནི། ཆེོས་

སྲིིད་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་དགོ་

གོལ་ཆེེ་ཤོས་དང༌། ཕུགོས་རིེ་བྱེེད་ས་དེ་ཡིན། ར་བ་བོད་ཀི་རིང་

དབང་ལ་བདེན་པོའིི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་གོདེང་འིཁེལ་

བྱེས་ཆེོགོ་པོ་བརི་ལམ་ལོ་ཤས་རིིང་གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡརི་རྒྱས་སུ་ཕྱོིན་པོ་དེས་བསྟན་ཡོད་ཀང༌། ང་ཚོོས་ག་
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སྒིགོ་བྱེེད་སྟངས་ནི། གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ཤོས་དེ་ཡོང་རྒྱུརི་བཞིགོ་

སྟེ་སྔོན་འིགོོགོ་ག་སྒིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས། བོད་མི་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུརི་ཤུགོས་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་ལྟརི་ཡིན། རྒྱ་གོརི་

ནང་ས་ཆེ་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་ཐོབ་དཀའི་བརི་བརེན། མའིེ་

སོརི་དང༌། ཨོ་རིི་ས་ལྟ་བུ་ས་ཁད་ཆེོད་ཀང༌། མཐུན་རྐྱེེན་ཕྲན་

ཡོད་ལ་ཆེོགོ་ཤེས་བསྟེན་ནས་ལམ་སེང་གོཞིིས་ཆེགོས་འིཆེརི་

འིགོོད་བྱེས་ཏེ། མའིེ་སོརི་དང༌། འིདི་གོ་ཨོ་རིི་ས། མ་དྷའིི་པོརི་

སྡེེ་ཤི །ཨ་སམ་ནང་ས་གོནས་རིེ་ཟུང་བཅས་ས་ཞིིང་ལ་བརེན་

ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོ་དང༌། དེ་མིན་ལགོ་ཤེས་ཀི་ཐོགོ་ནས་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་ཡུལ་གོཉིས་གོསུམ་ཙམ་བཅས་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་དེ་རྣམས་ཐོགོ་མའིི་དཀའི་ངལ་ཁགོ་

སེལ་ནས་ས་ཆེ་ཡང་ཐོབ། རིིམ་བཞིིན་ལྷིང་འིཇགོས་བྱེེད་པོའིི་

སྐོབས་སུ་སློེབས་ཡོད། ད་ཆེ་རིིམ་པོ་གོཉིས་པོརི་ང་ཚོོས་དཀའི་

ངལ་བཟོད་བསྲིན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉིས་ཀི་

ནང་ཚུད་ལ་འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་ཤེས་འིབད་བརོན་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

གོཞིིས་ཆེགོས་རིང་འིཚོོ་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་



231
འིདྲེ་མིན་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཀང༌། ང་རིང་ཚོོས་གོང་ཡང་མ་

བྱེས་པོརི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡས་མི་འིདུགོ མས་མི་འིདུགོ་བརྗེོད་ན་མི་

འིགིགོས། ཐོགོ་མརི་ང་རིང་ཚོོས་ཐབས་ཤེས་འིབད་བརོན་གོང་

ན་ཅི་ཡོང་བྱེེད་དགོོས། ཐབས་ཤེས་གོང་ཡོང་མཐའི་མ་འིགོགོ་

པོ་བྱེས་རུང་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་འི་འུབ་

གོཏན་ནས་མ་འིདུས་པོ་བྱུང་ན། དེ་བཤད་ས་ཞིིགོ་ཀང་ཡོང་རྒྱུ་

དང༌། བཤད་ནས་དོན་འིབྲས་ཤིགོ་ཀང་ཡོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། 

དེ་ཤོད་ས་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་གོནས་ལུགོས་འིགེལ་བཤད་བྱེས་

ན། ཁགོ་མི་འིདུགོ་སྙམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་ལས། ཐོགོ་མ་

ནས་མ་འིགིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཆེེན་པོོ་བཤད་རུང་ཕྱོི་ནང་

གོང་སརི་མཐོང་ཚུལ་མི་བདེ་བ་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་

མཁན་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་ཀང༌། བོད་མི་ཚོོ་སྒིད་ལུགོ་

ཏུ་ཤོརི་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་མཐོང་

ཚུལ་ཡོང་གབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་མི་

བཙན་བྱེོལ་བ་སློེབས་ནས་ལོ་ལྔ་ལྷགོ་སོང་ཡོད་ཀང༌། ད་ལྟ་ལས་

བསྡེོམས་ནང་ཤོགོ་ལྷེ་གོཅིགོ་ཧིལ་པོོ་ཟས་ཕོགོས་སྤོད་ལེན་སྐོོརི་

འིཁོད་འིདུགོ ད་དུང་ང་ཚོོས་ཟས་ཕོགོས་མང་ཉུང་དང༌། བཟང་

ཞིན་སྐོོརི་བཤད་ནས་ང་ཚོོརི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་ལྟ་བུརི་རོད་གླིེང་
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བྱེེད་ཀི་ཡོད། དེ་ནི་སྡེོད་སྒོརི་འིདི་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་གོཞིན་དགོ་

ལའིང་དེ་བཞིིན་རིེད། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་བཙན་བྱེོལ་བ་ང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་

གོཏོགོས་མེད་པོ་མིན། གོང་སརི་བཙན་བྱེོལ་བ་རིིགོས་འིདྲེ་མིན་

ཤིན་ཏུ་མང་པོོ་ཡོད། དེ་རྣམས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིགོ་རིིང་སྐྱོབ་

གོསོ་རིོགོས་རིམ་བསྟེན་ཏེ། དེ་ནས་སྐོབས་བབས་འིཚོོ་བའིི་

མདུན་ལམ་འིོས་པོ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་བསྟན། དེའིི་ཐོགོ་ཕྱོིན་

ཏེ་རགོ་ཏུ་ཟས་ཕོགོས་སྐྱོབ་གོསོརི་བསྟེན་ནས་སྡེོད་མཁན་ནམ་

ཡང་མེད། ཕྱོི་རྒྱལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་གི་མི་འིགོའི་ཤས་

དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། བརི་ལམ་བོད་མི་ཚོོརི་སྐྱོབ་གོསོ་རིོགོས་རིམ་

བྱེས་ནས་ལོ་ངོ་འིགོའི་ཤས་ཕྱོིན་ཡོད། ད་ཆེ་བོད་མི་ལས་ཛ་དྲེགོ་

པོའིི་རིོགོས་རིམ་བྱེ་ཡུལ་གོཞིན་དགོ་ཀང་མང་པོོ་ཡོད་པོ་རིེད། 

རིོགོས་རིམ་གི་དངུལ་འིབབ་རྣམས་ཀང་རིང་བཞིིན་ཁྲིལ་འིགོེལ་

བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི་མི་སྒོེརི་སོ་སོས་རིང་མོས་དང་བླངས་

ཀིས་ཞིལ་འིདེབས་སྤད་པོ་རྣམས་ཚོོགོས་པོ་ཚོོས་བསྡུས་ནས་

བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོོརི་བགོོ་སྤོད་བྱེས་པོ་རིེད། ད་ཆེ་ཞིལ་འིདེབས་

སྤོད་མཁན་ཚོོས་འིདི་ལས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་གོལ་ཆེེ་བ་འིདུགོ་
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སྙམ་ནས་ཞིལ་འིདེབས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ལ་སྤོད་འིདོད་བྱུང་ན། དོ་

བདགོ་ཁོང་ཚོོ་གོཙོ་ཆེེ་བ་མ་གོཏོགོས། ང་ཚོོས་རོད་པོ་བྱེ་ཡུལ་

མེད། འིདི་ཚོོའིི་འིགོ་ལུགོས་མ་ཤེས་ན། འིགོའི་ཤས་ཀི་བསམ་

པོརི་ང་ཚོོརི་སྐྱོབ་གོསོའིི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུན་ཆེད་

མེད་པོརི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གོི་མེད་དམ་

སྙམ་པོ་འིདུགོ་པོས་དེ་འིདྲེ་ར་བ་ནས་མ་རིེད། 

བརི་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་གོནད་ཆེེ་བ་འིགོའི་ཤས་

ཀིས་བརྗེོད་གོསལ། ད་ཕན་བོད་མི་ཚོོརི་རིོགོས་རིམ་ལོ་ཤས་རིིང་

བྱེས་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་བོད་མི་ཚོོའིི་བསམ་པོརི་འིདི་མུརི་བསྡེད་

ཀང་ཟས་གོོས་འིགིགོས་ཙམ་ནི་འིདུགོ་སྙམ་དུ་སྒིད་ལུགོ་ངན་

ལང་དུ་ཤོརི་ནས་རིང་གོིས་ངལ་རོལ་བྱེ་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ལ་

གོནོད་སྐྱོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོས། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཡང་ད་མུས་

ཟས་ཕོགོས་སྤོད་རྒྱུ་རྣམས་གོཅོགོ་འིཐེན་བྱེེད་གོགོས་ཞིེས་བསམ་

འིཆེརི་འིབུལ་གི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་མཁན་བྱུང༌། དེ་དགོ་ང་ཚོོརི་ཤ་

ཚོ་མེད་པོ་དང༌། དྲེིན་ཆུང་བྱེས་པོ་མིན། ཐོགོ་མརི་སྐོད་ཆེ་དེ་གོོ་

ཐོས་སྐོབས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་བསམ་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཀང༌། 

དེ་སྐོོརི་འིགེལ་བཤད་ཞིིབ་ཏུ་བྱེེད་སྐོབས་དེ་ནི་སྤིརི་བཏང་འིཛམ་
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གླིིང་ཐོགོ་གོི་འིགོ་ལུགོས་རིང་ཡིན་པོས་ཁགོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ད་ཆེ་ང་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་པོ་རིེད་ཅེས་ཚོིགོ་ཙམ་བརྗེོད་པོ་མིན་

པོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་རིང་འིཚོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ཡང་ཚོང་མའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ནས་ག་སྒིགོ་བྱེས་ཏེ་ད་ཆེ་ང་ཚོོ་སོ་སོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། 

སོ་སོས་རིང་འིཚོོ་བྱེེད་རྒྱུ་སྐོབས་བབས་འིོས་འིགོན་ཡིན་སྙམ་

པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ད་མུས་བཞིིན་ཉིན་མ་གོང་ཕུད་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ན་མི་འིགིགོས། འིགོའི་ཤས་ཀི་བསམ་པོརི་གོནས་

སྐོབས་འིདི་མུརི་བསྡེད་ན་རིིང་མིན་བོད་རིང་དབང་ཡོང་ཤགོ་

ལ་འིདི་ཁུལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་ཀང་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་

པོ་བྱེས་ན་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ལ་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས། 

ད་ཆེ་ཉིན་མ་གོཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང་སྔ་ཙམ་རིང་འིཚོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

སེམས་ཐགོ་བཅད། སྤོ་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས། དཀའི་ངལ་ངེས་

པོརི་ཡོང་ངེས་ཡིན། འིོན་ཀང་འིབད་བརོན་ཆེེ་བསྐྱེད་ཀིས་དཀའི་

ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེ་དགོོས། ང་ཚོོས་ནུས་པོ་གོང་ཡོད་བྱེས་ཀང་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཏན་ནས་མི་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། དེ་ལ་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་བཤད་ཀང་དོན་
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འིབྲས་ཡོང་རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། 

ཁ༽ མ་ིརིབས་ཀ་ིའིཐུས་ཤརོི་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིཤསེ་

ཡནོ།

དེ་ནས་ཚོང་མས་ཡོན་ཏན་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ སྤརིི་བཏང་བདོ་མའིི་ིནང་ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་གོཞིན་ཕརི་

བཞིགོ བདོ་རིང་གོ་ིཡ་ིགོ་ེཤསེ་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཡནི། གོནས་

ཚུལ་འིད་ིང་ཚོའོི་ིམ་ིརིབས་འིད་ིགོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི་མ་ིརིབས་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིརིངི་འིཐུས་ཤརོི་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་ནང་བདོ་མ་ི

བཙན་བྱེལོ་བ་འིབྱེརོི་སྐོབས་གོཞིན་ག་ིསྐོད་ཡགིོ་མ་ཤསེ་པོརི་ང་ོ

ཚོ་དགོསོ་རྒྱུ་མདེ་ཀང༌། རིང་གོ་ིཡ་ིགོ་ེཡང་མ་ཤསེ་པོས་ཤནི་ཏུ་

ཐབས་སྡུགོ་པོརོི་གརི་འིདུགོ སྤརིི་ཤསེ་ཡནོ་རྣམས་ཡ་ིགོའེི་ིལམ་

བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་དགོསོ་པོ་ལས། རགོ་ཏུ་ཁ་བསློབས་བྱེས་ནས་

སྡེདོ་མ་ིཐུབ། ཡ་ིགོརེི་རྨངོས་སྐོབས་ཤསེ་བྱེའི་ིརྣམ་གངས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོ་ིསྒོ་ོའིགོགོ་ནས་འིག་ོབ་ཡནི། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

བྱེིངས་ཕརི་བཞིགོ རྒྱ་གོརི་ནང་མངའི་སྡེེ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀང་

མ་ཤསེ་པོ་དང༌། དཔོརེི་ན། མ་ིས་མ་རི་ིནས། ཨ་ོརི་ིསརི་ཡངོ་བའི་ི

ཚོ་ེལམ་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བརྒྱུད་པོ་དང༌། མངའི་སྡེ་ེཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བརྒྱུད་
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ནས་ཡོང་བ་ཡང་མ་ཤེས་པོརི་ལུས། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་

སྦུགོ་སྲུབ་དགོོ་པོརོི་བསྡེད་ད་ེརྒྱ་གོརི་དང་། རྒྱ་ནགོ སགོོ་པོ་ོཞིསེ་

གོ་ོཐསོ་ཡདོ་ཙམ་དང༌། བརི་ལམ་དམགོ་ཆེནེ་གོཉསི་པོ་ཙམ་ནས་

བཟུང་ཨ་རི་ིསགོོས་གོ་ོཐསོ་ཡདོ་ཙམ་ལས། གོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་

གོ་ོཐསོ་མདེ་པོརི་བསྡེད་པོ་རིདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་གསི་ད་དུང་ཡང་

གོནས་ཚུལ་མང་པོརོི་ད་ོསྣང་དང་བརད་དཔྱདོ་གོང་ཡང་མ་བྱེས་

པོརི་ཉནི་མ་གོང་འིཁྱལོ་ལྟ་བུ་ཁ་ོནརི་མགོ་ོའིཁརོི་ནས་སྡེདོ་ཀ་ིའིདུགོ 

ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། དསེ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཡརི་རྒྱས་ལ་

གོནདོ་ཀ་ིརིདེ། 

དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་མ་ཤེས་པོའིི་ཤེས་བྱེའིི་རྣམ་གངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། ཤེས་རོགོས་ཐུབ་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཙམ་བྱུང་

ཡང་ད་ཆེ་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཐབས་མེད། སྡུགོ་ས་ནས་བྱེས་ན་གླིེན་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་ཁོ་རིང་ཁུངས་ཤིགོ་འིཁྱོལ་

གི་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོོས་དེ་འིདྲེ་བྱེས་པོས་འིགིགོས་ཐབས་མེད། 

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་འིགོ་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཡོད་པོ་མ་ཤེས་ན་

མི་འིགིགོས། ང་ཚོོས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློ་གོཏོང་བ་
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ལས། མི་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློ་གོཏོང་མི་རུང༌། མི་རིིགོས་གོཅིགོ་

གོི་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་པོ་ལ་ཤེས་བྱེ་མེད་ན་གོ་ལ་འིགིགོས། དཔོེརི་

ན། གོཞིིས་ཆེགོས་ཞིེས་ཚོིགོ་གོཉིས་པོོ་བརྗེོད་པོརི་དཀའི་ངལ་

མེད་ཀང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་དངོས་སུ་བྱེེད་དུས་དཀའི་ངལ་མང་

པོོ་དང་འིཕྲད་ཀི་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་དུ། བོད་རིང་བཙན་ཡིན། རྒྱ་འིོགོ་མིན། ང་ཚོོརི་རིང་

དབང་དགོོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཁ་ནས་ཤོད་དུས་ལས་སློ་པོོ་ཡོད་ཀང༌། 

ནམ་ཞིིགོ་རིང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་རིང་གོི་དངོས་སུ་རིང་དབང་ལ་ལོངས་

སྤོད་པོའིི་ཚོེ་རིང་ལ་ཡོན་ཏན་འིདང་ངེས་མེད་ན་དཀའི་ངལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། རྒྱ་མི་རིང་བཞིིན་གིས་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེས། ང་ཚོོ་

ལས་སློ་པོོརི་བོད་དུ་སློེབས། ཟས་ཆེོགོ་བཏུང་ཆེོགོ ལྷོད་ཤིགོ་ཤིགོ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཅིགོ་དང༌། སྔརི་ནང་བཞིིན་འིབྲོགོ་པོས་

འིབྲོགོ་པོ་དང༌། ཞིིང་པོས་ཞིིང་པོ། གྲྭ་པོས་གྲྭ་པོ་བྱེས་ཏེ་དགོོན་

པོའིི་ནང་བསྡེད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཅིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་མཁན་མེད་

ཤགོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡོང་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། སྔརི་གི་གོནས་

སྟངས་ཐོགོ་འིགོ་ཤེས་སྟངས་མེད། འིཛམ་གླིིང་སྤིརི་བཏང་གོི་

མི་རྣམས་ཀི་གོདན་གལ་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་ཡོན་ཏན་ཞིིགོ་ང་ཚོོརི་
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མེད་ན། རིང་བཞིིན་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་རིང་བཙན་ཐོབ་

པོ་ཡང་དཀའི་ལ། གོལ་ཏེ་རིང་བཙན་ཐོབ་ཀང་ཁུངས་འིཁྱོལ་བ་

ཁགོ་པོོ་ཡིན། དམགོ་སྲིིད་དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་སྒོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཐོགོ་ནས་རིང་ཡུལ་རིང་མིས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དགོོས། 

དེ་རྣམས་ཀང་ཡོན་ཏན་གི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་དགོོས་པོ་ལས། ལྷགོ་

བསམ་གོཅིགོ་པུས་ཡོང་ཐབས་མེད་ལ། འིབད་བརོན་སྙིང་རུས་

གོཅིགོ་པུས་ཡོང་ཐབས་མེད་པོས། ཚོང་མས་བློ་གོས་ཀི་རྒྱ་བསྐྱེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གོརི་ནང་དུ་ཡང༌། ང་ཚོོརི་ཡོན་

ཏན་མེད་ན་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ དཔོེརི་ན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་

དང༌། ལམ་བཟོ་ཁགོ་གོི་འིཐུས་མི་ཚོོརི་མཚོོན་ན་ཡང༌། གོཙང་

སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་བྱེེད་སྒོོ་དང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལེགོས་པོོ་དགོོས་པོ་

སོགོས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ལམ་སྟོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་ཀང༌། 

སྐོབས་རིེ་ཧ་ལམ་དུད་འིགོ་ཞིིགོ་ལ་བཤད་པོ་ལྟ་བུ་ལས་གོོ་རྒྱུ་

ཚོོརི་རྒྱུ་མེད་པོ་ཡོང་གབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ ངོས་ནས་ཀང་ཁ་ན་ན་

འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཏེ་འིདི་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས། འིདི་འིདྲེ་བསམ་དགོོས་

ཞིེས་ཐེངས་མང་བརྗེོད་ནས་ལོ་འིགོའི་ཤས་ཕྱོིན་སོང༌། དེ་དགོ་
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ཚོང་མ་འིགྲུབ་པོརི་དཀའི་ཡང༌། འིདི་ཙམ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་འིགྲུབ་

ཀི་རིེད་བསམ་པོ་ཚོོ་ཡང་མ་འིགྲུབ་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་རྣམས་

བོད་མི་མང་ལ་དམ་ཚོིགོ་མེད་པོ་ཡང་མིན། ལྷགོ་བསམ་བོརི་བ་

ཡང་མིན། ངན་སྐུལ་བྱེས་པོ་ཡང་མིན། ཡོན་ཏན་གིས་ཕོངས་པོ་

ཁོ་ནས་ལན་འིདུགོ་པོས་ཚོང་མས་ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དོ་སྣང་བྱེེད་སྟངས་ཀང༌། མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་ཡི་གོེ་ཁོ་ན་བྲིས་ནས་

སྡེོད་པོ་དེ་ཡང་མིན། ཡང་འིགོའི་ཤས་ནས་ད་སློོབ་གྲྭརི་འིགོ་རྒྱུའིི་

ལོ་ཚོད་ནི་ཡོལ་སོང༌། ཡོན་ཏན་ཇི་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སློོབ་སྙམ་སྲིིད་

ཀང༌། རིང་གོིས་དོ་སྣང་བྱེས་ན་ཤེས་བྱེའིི་རྣམ་གངས་ཇི་སྙེད་ཤེས་

རྒྱུ་ཡོད། དཔོེརི་ན། རིང་དབང་དཔོརི་ཁང་སོགོས་ནས་བོད་ཡིགོ་

གོི་གོསརི་ཤོགོ་ཐོན་བཞིིན་པོ་དང༌། སྐོབས་སྐོབས་དྲེིལ་བསྒགོས་

ཀི་ཡིགོ་ཆེ་དང༌། གོཞིན་ཡང་འིཕྲོད་བསྟེན་སྐོོརི་སོགོས་དེབ་ཆུང་

རིིགོས་འིདྲེ་མིན་གོང་འིཚོམ་ཐོན་བཞིིན་པོའིི་ཐོགོ ཕྱོིན་ཆེད་ཀང་

རྒྱ་བསྐྱེད་རིིམ་ཐོན་ཡོང་རྒྱུརི། དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། ཉིན་རིེ་

ཚོིགོ་རིེ་ལས་མིན་ཡང་ཤེས་ཐབས་བྱེས། བོད་ཀི་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་ཡུད་ཙམ་ཨམ་ཀོང་བྱེས། འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་
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ཡོད་ན་སྣང་མེད་དུ་འིཇོགོ་པོ་འིདི་ལྟརི་གོཏན་ནས་མི་འིགིགོས། 

འིཛམ་གླིིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཇི་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀི་འིགོ་

སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཡིན་པོ། རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇི་ལྟརི་ཡོད་

པོ། ཡརི་རྒྱས་ཇི་ལྟརི་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་སོགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་

ཤེས་ཐབས་བྱེ་དགོོས། 

ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་མང་པོོ་ཤེས་ནས་ཕྱོིའིི་སྤུ་མདོགོ་བརྗེེས་པོ་ལྟ་

བུ་དང༌། མིགོ་འིཕརི་མ་སྐྱེ་བ། མགོོ་ཆེེ་རུ་འིགོ་བ་ལྟ་བུ་འིབྱུང་

བ་མིན་ཡང༌། སྔརི་རིང་གོི་གོནས་ལུགོས་མང་པོོ་མ་ཤེས་པོའིི་

སྐོབས་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་བའིི་དུས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ཀང༌། གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཤེས་པོའིི་ཚོེ་རིང་གོིས་བསམ་བློ་བཏང་

ནས་ཐབས་ཤེས་ལས་སློ་པོོརི་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། རགོ་ཏུ་གོཞིན་

ལ་དྲེི་གོཏུགོས་བྱེེད་མ་དགོོས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད། རིང་གོིས་

འིདི་བྱེས་ན་ལེགོས། འིདི་བྱེས་ན་མི་ལེགོས་སྙམ་དུ་དཔྱོད་ཐུབ་

པོའིི་ཚོེ། གོོང་རིིམ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞིིགོ་བྱེས་རུང་ལམ་སེང་གོོ་

རོགོས་ཐུབ་ནས་བཤརི་བགོད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་མིན་སྒོོ་

ཕྱུགོས་འིདེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེ་ཐབས་མེད་པོས་ཚོང་མས་ཤེས་ཡོན་

ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ། ཡི་གོེ་ཤེས་པོ་ཚོོས་མ་ཤེས་པོ་ཚོོརི་



241
བསློབས། མ་ཤེས་པོ་ཚོོས་ཀང་སམ་འིདོད་མ་བྱེས་པོརི་སྦངས་

ནས། ལོ་རིེ་ཟུང་རྗེེས་སྡེོད་སྒོརི་ནང་ཡི་གོེ་མ་ཤེས་པོ་མེད་པོ་ལྟ་

བུརི་བསྒྱུརི་བཅོས་ལ་ཚོང་མས་འིབད་བརོན་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ མང་གོཙའོི་ིལམ་བཟང་དང་། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀ་ིཕན་

ནུས།

མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའིི་ལམ་དུ་འིག་ོདགོོས། གོཙ་ོརྒྱུའིི་

དམངས་ལ་ཡནོ་ཏན་མདེ་ན་སྦྲུལ་གོདུགོ་པོ་མང་པོ་ོས་གོནས་གོཅགིོ་

ཏུ་བཞིགོ་པོ་ལྟརི་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིཁྲུགོ་འིཛངི་མ་ཚོརི་བརི་

སྡེདོ་ཀ་ིརིདེ། དམངས་ལ་ཡནོ་ཏན་མདེ་ན་མང་གོཙའོི་ིར་ཁྲིམིས་

བཟསོ་ཀང་མཆེདོ་གོཤམོས་ནང་བསྒགིོས་ནས་འིཇགོོ་རྒྱུ་ལས་འིསོ་

མདེ། དམངས་ལ་ཡནོ་ཏན་ག་ིབསམ་ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

མང་གོཙའོི་ིར་ཁྲིམིས་གོཞིརིི་བཟུང་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉསི་ལྡན་འིད་ིཕྱོ་ི

གོཉསི་ཡདོ་ཀ་ིའིཚོ་ོབ་ལ་ལགེོས་པོརི་སྤདོ་ཐུབ་པོས་དའེི་ིསྟ་གོནོ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དེ་ནས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ལས་

དོན་གོང་ལ་ཡང་མི་སྒོེརི་སོ་སོས་ནུས་པོ་བཏོན་ནས་འིགྲུབ་ཐུབ་



242
པོའིི་རིིགོས་ཤིགོ་དང༌། མི་མང་པོོའིི་ནུས་པོ་མཉམ་རུབ་ཐོགོ་

ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་རིིགོས་ཤིགོ་བཅས་ཡོད། མི་གོཅིགོ་

གོིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་ལས་དོན་རིིགོས་ལ་འིགོལ་བ་མེད་ཀང༌། མི་

མང་པོོའིི་ནུས་པོ་གོཅིགོ་བསྒིལ་གིས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་རིིགོས་

ལ་སྒིགོ་འིཛུགོས་དགོོས་མཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་བོད་

རིང་དབང་གོི་གོནད་དོན་ཐོགོ་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

པོ་སྨིོས་མ་དགོོས་ཀང༌། འིཕྲལ་སེལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ས་གོནས་

ཤིགོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་བ་ལ་ཡང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། 

དེརི་བརེན་བརྒྱ་དཔོོན་བཅུ་དཔོོན་ལ་སོགོས་པོ་རིིམ་པོ་བཞིིན་

ཡོད་པོས། འིགོོ་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ཀང་རིང་གོི་དགོའི་མིན་དགོའི་

ཕྱོོགོས་མ་ཡིན་པོརི་དྲེང་པོོས་གོཞུང་བསྲིངས་ཀི་ལམ་དུ་འིགོ་

དགོོས་ལ། བྱེིངས་ཚོོགོས་རྣམས་ནས་ཀང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརི་

བཀུརི་དང༌། དགོའི་ཞིེན་བྱེ་དགོོས། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ནི་

འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། སྒིགོ་འིཛུགོས་ནས་བཀོད་

བསྒིགོས་བྱེས་པོ་ལས་ལོགོས་སུ་རིང་ཤེད་འིཐེན་འིཁྱེརི་བྱེས་ཚོེ་

སྤི་དོན་ལ་གོནོད་རྐྱེེན་ཡོང་རྒྱུརི། སྒིགོ་འིཛུགོས་ནས་འིཆེརི་གོཞིི་
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བཀོད། ལམ་སྟོན་བྱེས་པོ་དེརི་དགོའི་ཞིེན་དང་བཅས་ཚོང་མས་

ཤརི་བགོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ངེས་པོརི་དགོོས། 

དེ་ལྟརི་ཚོང་མས་གོཅིགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐོགོ་འིབད་བརོན་

གོང་ཡོད་ཀིས་སེམས་ཤུགོས་བསྒིལ་རྒྱུ་དང༌། གོཉིས་སུ་ཚོང་

མས་ཡོན་ཏན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ། གོསུམ་པོརི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་ལ་དགོའི་ཞིེན་བརི་བཀུརི་དང༌། ནང་ཁུལ་དམ་ཚོིགོ་

མཐུན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་བཅས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་མིན་གོཞིན་དགོ་ཞུ་

རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ཚོང་མརི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༨ ཉནི་

བཞུགོས་སྒོརི་དུ་གོཉུགོ་མརི་གོནས་པོ་དང༌། བལ་

ཡུལ་སོགོས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ཆེདེ་བཅརི་བོད་

མ་ིདང༌། མནོ་པོ། རྒྱ་གོརི་བ་བཅས་ཁྱནོ་མ་ིགངས་ 

༧༠༠ སྐོོརི་ཕ་ོབྲང་དུ་མཇལ་བཅརི་ཐོགོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོསལ་རྒྱུའི་ིབདནེ་མཐའི་དང་། དགོོས་རྒྱུའི་ིཤསེ་

ཡནོ།

ཐགོོ་མརི་༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་ནས། ས་གོནས་གོང་ནས་ཡངོ་བའི་ིམ་ི

ཡོད་ཅེས་བཀའི་འིདྲེི་མཛད་པོརི། ཁ་ཤས་ཤིགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབལ་ཡུལ་ནས་

ཡོང་བ་ཡིན་ཞིེས་ཞུས་པོརི། ཏི་སི་ལིརི་གླིོགོ་ཁང་ལས་སརི་ཡོད་པོའིི་

གས་ཡནི་ནམ། ཁགོ་པོ་ོབྱུང་ངམ། ཁྱདེ་རིང་ཚོོརི་ཏན་ཏན་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ངསེ། ཁགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེསྔནོ་མ་ནས་ཤསེ་

གོསལ་ཡང་ལམ་སེང་ཐབས་ཤེས་སྤོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། དེང་

སང་ང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ད་ེསྔ་ཕན་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རིབས་ལ་ོརྒྱུས་སུ་བྱུང་

མ་མངོ་བའི་ིཁགོ་པོ་ོསྡུགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། སྔརི་རྗེ་ེསྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
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གོསུམ་པོའིི་སྐོབས་བོད་དུ་དབྱེིན་དམགོ་དང༌། ཆུ་བྱེི་རྒྱ་དམགོ་

སགོོས་བདོ་དུ་ལྷགོས་འིབྱེརོི་བྱུང་ཡདོ་རུང༌། བདོ་ཡངོས་རྫོོགོས་

བཙན་འིགོོ་ཏུ་མནན་པོའི་ིཐལ་ཆེ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། བདོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤ་ིབྱེངིས་ལ་བཙན་གོནནོ་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་དཀའི་ངལ་

བྱུང་མ་མངོ་བ་རིདེ། 

དེང་སང་འིཕྲལ་སེལ་གི་དཀའི་ངལ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་མི་རིིགོས་

ལ་སྡེང་ཟུགོ་གོིས་བོད་ར་མེད་གོཏོང་རྒྱུ་སོགོས་སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་

དང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་ཀད་པོ་བཀྲུས་ཏེ་དད་པོ་ར་འིགོོགོ་གོིས་

ཆེོས་ཞིེས་པོ་མིང་མེད་དུ་བཟོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ལས་

འིགུལ་བྱེེད་པོ་འིདི་ལྟའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོོརི་ཁགོ་པོོ་ཏན་ཏན་ཡོད། 

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་བོད་མི་ཚོང་མས་ད་ཕན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོརི་ཡོད་པོ་དང༌། ད་དུང་དཀའི་ངལ་བཟོད་བསྲིན་གིས་སྤི་དོན་

ཁུརི་དུ་འིཁྱེརི་བའིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། ངས་

རྒྱུན་དུ་ནས་རིང་བཙན་ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་མགོོ་སྐོོརི་ལྟ་བུརི་ཤོད་

པོ་མིན། བདེན་པོ་གོསལ་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། རིང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་ར་བ་ནས་མ་རིེད། འིཛམ་གླིིང་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པོ་གོནས་ཡུལ་གོཙོ་བོ་ལྟ་བུ་བོད་ཡིན་པོ་དང༌། སྟོན་པོའིི་བསྟན་
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པོ་གོནས་ཡུན་ཡང་སངས་རྒྱས་རིང་གོིས་ལོ་ལྔ་སྟོང་གོསུངས་

ཡོད་པོ་ནས་ཡོངས་གགོས་ཀི་བརིས་ཚུལ་ལོ་ ༢༥༠༠ ཙམ་དང༌། 

བརི་ཚུལ་གོཅིགོ་ལ་ལོ་ ༣༠༠༠ ཙམ་ཕྱོིན་ཡོད། དེའིི་དབང་དུ་

བྱེས་ནའིང་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཙམ་བསྡེད་ཡོད། བདེན་པོ་གོསལ་རྒྱུ་

དང༌། རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོསུང་ནས་བསྟན་ཡོད་

པོརི་བརེན་རིང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ཆེོགོ རིང་བཙན་

ཡོང་རྒྱུའིི་ཆེེད་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་གི་ཐོགོ་ནས་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས་ཤིང༌། ཕྱོིན་

ཆེད་ཀང་ཡོན་ཏན་གི་ཐོགོ་ནས་གོང་ཅི་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་དགོོས་

པོ་ལས། དེ་སྔ་ཕན་གི་ཁྲིལ་པོ་བོང་བུ་འིདེད་བཞིིན་ཉིན་ལྟོ་ཉིན་

འིཚོོལ་ལྟ་བུས་འིགིགོས་རྒྱུརི་བསམས་ན་དེ་འིདྲེ་ར་བ་ནས་ཡོང་

ཐབས་མེད། འིཕྲལ་སེལ་གིས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཕུགོས་སྐྱོན་

མི་འིབྱུང་བ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་

སྦངས་བརོན་བྱེེད་དགོོས། སྔོན་ལ་བོད་ཡིགོ་འིབྲི་ཀོགོ་སྦངས། དེ་

ནས་དྲེིལ་བསྒགོས་ཀི་ཡིགོ་ཆེ་ཁགོ་དང༌། བོད་ཡིགོ་ཚོགོས་པོརི་

སོགོས་ལ་ལྟ་ཀོགོ་གོིས་ཕྱོི་ནང་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། བསམ་བློ་གོང་ཡང་གོཏོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། ད་ལྟ་བསམ་
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བློ་འིཁོརི་དཀའི་བ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ལ་ཉམས་མོང་མེད་པོའིི་སྐྱོན་

རིེད། དེརི་བརེན་ཡོན་ཏན་ལ་ཤིན་ཏུ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ ཆེལོ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒལི་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་

ལམ།

གོཉསི་པོརི། མཐུན་སྒལི་ཞིསེ་པོ་དེ་དགོསོ། ད་ེཡང་དནོ་ཆེ་ེཆུང་

མང་པོོརི་འིག་ོབ་ཡནི། དཔོེརི་ན། ཉནི་གོཅགིོ་གོ་ིལྟ་ོགོསོ་འིཚོལོ་

རྒྱུའི་ིཚུན་ལའིང་དགོསོ། ཁ་ནས་བཤད་པོ་ཙམ་གསི་མ་ིའིདངེ་ཞིངི་

ཁ་བཤད་ལགོ་ལནེ་དུ་འིཁལེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་དམ་ཚོགིོ་

ལ་རྒྱ་ཆེིགོ་སྒལི་དགོསོ། ཁ་བཤད་ཙམ་ག་ིམཐུན་སྒལི་ད་ེའིགོགོ་

ར་གོཅིགོ་ཏུ་ཐུགོ་དུས་ཆེེ་ས་ནས་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ནང་ཁུལ་

དབྱེ་ེའིབྱེདེ་དང༌། ཆུང་ས་ནས་ལྟ་ོཚོང་ལ་གངོ་བཏང་བ། ནང་པོའི་ི

ཆེསོ་ལུགོས་ཁགོ་གོ་ིར་བ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིཆེསོ་གོཅགིོ་ལས་མདེ་

བཞིནི་ཆེསོ་ལུགོས་ཕན་ཚུན་རདོ་འིཐནེ། དཔོེརི་ན། དགོ་ེལུགོས་

དང་རྙིངི་མ་དབརི་ཕྱོ་ིཔོ་དང་ནང་པོ་ལྟ་བུའི་ིསྡེང་འིཛནི་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་

པོ་ད་ེདགོ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོརིདེ། 

ཆེོས་ལུགོས་ཁགོ་ཕྱོོགོས་འིཐེན་གིས་དགོོན་པོ་ཕན་ཚུན་རོད་པོ་
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དང༌། དབུས་པོ་ཁམས་ལ་སློེབས་དུས་འིདི་ཚོོས་ཁ་བདེ་མགོོ་

སྐོོརི་གོཏོང་གོི་རིེད་ཟེརི་བ་དང༌། ཁམས་པོ་དབུས་ལ་སློེབས་དུས་

ཁམས་པོ་གླིེན་རགོས་འིདི་དགོ་གོིས་རྒྱགོ་འིདྲེེ་རྒྱགོ་གོི་རིེད་སོགོས་

ཟེརི་བ་ལྟ་བུ། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོ་ཕན་བོད་དབུས་གོཙང་ཁུལ་

ནས་གོོ་གོནས་ཡོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་མང་པོོ་ཕྱོོགོས་སུ་བཏང་ཡང་

དེ་དགོ་ནས་ཟ་བེད་བརྡོབ་གོསིགོ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོ་དང༌། དམགོ་

སྒོརི་ཕན་ཚུན་སོ་བསྐྱོད་སྐོབས་ཀང་བཙན་པོོས་བརྡོབ་གོསིགོ་

ཚོོད་མེད་བཏང་བས་དམགོ་སྒོརི་ཡོང་སྐོབས་མི་སེརི་ཚོོས་ཆེགོ་

སྒོོ་བསློངས་སོང༌། བརྡོབ་གོསིགོ་གོཏོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་ཚོོ་ཡོང་སྐོབས་ཀང་བརྡོབ་གོསིགོ་

ཉིས་བརེགོས་བྱེས་སོང་བསམ་པོའིི་ཞིེད་སྣང་སྐྱེ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ལས། འིགོོ་དམངས་དབརི་མཐུན་སྒིལ་བྱུང་མེད། འིགོོ་དམངས་

བརི་མཐུན་སྒིལ་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ཏེ་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་མཛུབ་སྟོན་བྱེས། 

མི་དམངས་ནས་དེ་དོན་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ཡིན། ང་ཚོོ་དེ་སྔ་ཕན་མཐུན་སྒིལ་མ་བྱུང་བས་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་བྱུང་

ཡོད། ད་དུང་ཡང་མཐུན་སྒིལ་མ་བྱུང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ད་

ལྟ་ང་ཚོོ་ར་བ་མི་ཡུལ་དུ་གརི་ཡང་སྒོམ་མ་ཞིིགོ་པོརི། མཆེོད་རེན་

མགོོ་མཇུགོ་ལོགོ་ཀང་། བང་རིིམ་སྐོེད་པོརི་གོནས་ཡོད།
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ཁྱེད་ཚོོས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བོད་གོཞུང་དང༌། བོད་ནང་དུ་ཡོད་

པོའིི་རིང་རིིགོས་དེ་དགོ་གོིས་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་གོཞུང་

དམངས་ཞིེས་བློ་གོཏད་བཅོལ་ས་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། ཆེོལ་

ཁ་གོསུམ་ཟེརི་བ་སྔརི་མེད་གོསརི་བྱུང་ཞིིགོ་མིན། ཆེོལ་གོསུམ་

ལགོ་གོདང་དཔུང་སྦྲེལ་གི་ཐོགོ་ཏུ་བསྐྱོད་དགོོས་པོ་ལས། ཁོང་ཚོོ་

དང་ང་ཚོོ་ཞིེས་ནང་ཁུལ་ཤོགོ་འིཐེན་ཟརི་ཟིརི་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས། 

དེ་སྔ་ཕན་རྒྱ་སྡེེ་བོད་སྡེེ་ཟེརི་བ་དེ་ཉེན་ཚོབས་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ནི་

བརི་ལམ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོརི་མིང་འིདོགོས་སྣ་ཚོོགོས་

བྱེས་པོ་ལས་དོན་དུ་རྒྱ་སྡེེ་མིན། ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྐྱེས་ཡུལ་

ཨ་མདོ་རིེད། ཨ་མདོའིི་ཡུལ་ནི་བོད་ཀི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐུ་དུས་

སུ་ས་མཚོམས་སྲུང་འིགོགོ་ཏུ་བཏང་བའིི་དམགོ་སྒོརི་གོཡས་རུ་

དང་གོཡོན་རུ་ཞིེས་ར་བ་འིཕན་པོོ་ཁུལ་ནས་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རྒྱུད་

ཅིགོ་ཡིན། 

ང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་བསྐྱོད་སྐོབས་ལམ་བརི་ས་མི་སོགོས་རྒྱ་བོད་ཀི་དབྱེེ་

མཚོམས་གོསལ་པོོ་འིདུགོ བརི་དེརི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་གོདུང་རྒྱུད་

ཆེད་ཅིང་། གླིང་དརི་གི་རྗེེས་ནས་བོད་ནང་ཁུལ་དཔུང་གོཤེད་སུ་

ཆེེ་ནས་དབང་ཆེ་བཟུང༌སྟེ། གོཅིགོ་མགོོ་གོཅིགོ་གོནོན་བྱེེད་པོའིི་
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སྐོབས་དེརི་རྒྱ་མིས་ས་རགོས་རྡོོ་རགོས་ཡོད་བཞིིན་བཙན་འིཛུལ་

ཧམ་ཟོས་བྱེས། བོད་དབུས་གོཞུང་ནས་ནུས་མེད་ལྷོད་ཡངས་ལྟ་

བུརི་ཤོརི་བ་རིེད། དེ་སྔོན་རྒྱ་མིའིི་བཙན་འོིགོ་ཏུ་ཚུད་པོ་དེ་དགོ་

གོིས་ཆེོས་བྱེེད་ས་བོད་དང༌། ཁྲིིམས་སྲུང་དཔོོན་པོོ་རྒྱ་མི་ཡིན་

ཟེརི་བ་ལྟ་བུ། དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེ་ཁུལ་ལ་རིང་བཙན་རིགོ་གོི་མ་རིེད་

ཟེརི་བ་དེ་དགོ་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་རིེད། ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེིགོ་

སྒིལ་གི་དཀའི་ངལ་བཟོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། སེམས་ཤུགོས་

དང་སོབས་པོ་མེད་ན་གོནམ་ནས་ཟགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་མི་སྲིིད། 

བརི་ལམ་རིང་མི་ཁ་ཤས་ནས་ར་བ་གོོ་མིང་ཏང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཡིན་

མིན་མ་ངེས་ཀང༌། གོོ་ཏང་ཁ་འིཁྱེརི་རྒྱུས་ཉོས་པོའིི་ཕོགོས་ཟན་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་རིང་སྐྱོན་ངོས་ལེན་གིས་ཕྱོིན་ཆེད་བཞིགོ་

ན་ཡགོ་ཤོས་རིེད། དེ་མིན་ཡོངས་གགོས་གོོ་མིང་ཏང་ཕྱོོགོས་སུ་

ཕྱོིན་ན་འིགིགོས་རྒྱུ་ལས། བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེེད་མཁན་ཡོང་གོི་མ་

རིེད། ར་བ་གོོ་མིང་ཏང་དང་ལགོ་པོ་གོཏོང་རིེས་བྱེེད་ཆེོགོ་པོའིི་

གོགོས་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་དོན་དང་སྲིིད་བྱུས་སོ་སོརི་ཐ་

དད་ཡོད། གོགོས་པོོས་བྱེེད་ཚོད་དྲེང་བདེན་དང༌། དག་བོས་བྱེེད་

ཚོད་ཕན་མེད་ཁོ་ན་མིན། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནི་ང་ཚོོའིི་ལོ་བརྒྱ་
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ཕྲགོ་གོོང་གོི་ཤིན་ཏུ་མཛའི་བའིི་གོགོས་པོོ་ཡིན་ཡང༌། རྒྱ་གོརི་རྒྱ་

གོརི་དང༌། བོད་པོའིི་ལས་དོན་སོ་སོ་ཡིན། པོེ་ཅིང་གོཞུང་གོི་བྱེེད་

སྟངས་འིགོའི་ཤས་ང་ཚོོས་དཔོེ་ལེན་འོིས་པོ་ཡོད། དེརི་བརེན་དག་

གོཉེན་མགོོན་གོསུམ་ངོ་ཤེས་ནོརི་འིཛོལ་མ་སོང་བ་བྱེ་དགོོས། 

གོ༽ རིང་མགོ་ོརིང་ཐནོ་དང་། ཆེིགོ་སྒལི་ག་ིསྒིགོ་

འིཛུགོས།

གོསུམ་པོ། ཁ་ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་གོཙ་ོགོལ་ཆེེ་ཤོས་རིང་འིཚོ་ོ

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། རྒྱུན་དུ་ནས་གོཞིན་ལ་ལྟ་ོསློོང་སྟེ་སྡེོད་

པོ་ནི་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིེད། ཁ་ནས་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤིརི་སྐོད་རྒྱགོ་

བཞིནི་ཡདོ་ཀང་། རགོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་བསྙསེ་ཏ་ེརིང་འིགུལ་མ་ཐུབ་

ན་ཆེ་ེས་ནས་བདོ་པོས་རིང་གོ་ིལྟ་ོགོསོ་ཐབས་འིཚོལོ་མ་ཐུབ་པོས་

རིང་བཙན་གོང་འིདྲེ་ལནེ་བསམ་པོའི་ིབརྙིས་བཅསོ་དང༌། ཆུང་ས་

ནས་ལྟ་ོགོསོ་ཚུན་ལ་དཀའི་ངལ་ཡངོ་རྒྱུ། ཕུགོས་སུ་གོཞིསི་ཆེགོས་

ཀི་ལམ་ཐོགོ་ཏུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཕྲལ་སྒོང་ལམ་ལས་

བྱེེད་པོ་དེའིང་ལྟ་ོསློོང་པོ་མིན་པོའིི་ལས་གླིའིི་ཐོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིལྟ་ོ

གོསོ་ས་ོསསོ་འིཚོལོ་ཐུབ་པོ་ཡགོ་པོ་ོཡནི་པོརི་བསམ་ག་ིའིདུགོ
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ཕུགོས་སུ་གོཞིིས་ཆེགོས་དང་། བཟོ་ལས། འིཕྲལ་སྒོང་ལམ་

ལས་སོགོས་ནང་སྲིིད་ལས་ཁུངས་ནས་གོོ་སྒིགོ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་

པོ་དེ་ཐོགོ་ཤརི་བསྐྱོད་བྱེ་དགོོས་ལ། སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་དང་ཞིེན་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྒིགོ་འིཛུགོས་ནང་མི་སྡེོད་མཁན་དེ་དགོ་

རིང་དབང་ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། ཉེ་ཆེརི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའིི་ཁུལ་དུ་

བསྐྱོད་སྐོབས་མི་འིཁྱམས་འིགོའི་ཤས་ནས་ཧམ་པོ་འིགོ་སརི་

བཅོམ་འིཕྲོགོ་བྱེས། འིཕྲོགོ་བཅོམ་མ་ཐུབ་སརི་རྐུ་མ་བརྐུས། 

འིགོའི་ཞིིགོ་སརི་ཞུམ་བུ་ནང་བཞིིན་བྱེས། གོཡོ་སྒྱུ་ཁྲིམ་གོསུམ་

བྱེེད་ངན་ཅི་རིིགོས་ཀིས་བོད་རིིགོས་སྤིའིི་མཚོན་ཤས་བྱེེད་པོ་

ཤིན་ཏུ་ནས་ཐབས་སྡུགོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་རླབས་ཆེེན་གི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་ཡིན། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་སམ་སྐྲ�་ཏའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཏུ་ཇི་ཡོད་བོད་ཡིགོ་ཏུ་

གོཏན་ལ་ཕབ་པོ་སོགོས་དང༌། སྲིིད་ཕྱོོགོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་པོོ་

བྲོས་དགོོས་པོའིི་དག་ཤུགོས་ཆེེ་བ་སོགོས་ལོ་རྒྱུས་མང་པོོརི་

གོསལ་ཡོད། འིནོ་ཀང་སྔ་མོའིི་རླབས་ཆེེན་དེ་དེང་སང་མེད་ནའིང་

རླབས་ཆེེན་གི་མི་རིིགོས་ཡིན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་དེ་ལ་བརེན་

ནས་སོབས་པོ་བསྐྱེད་དེ་རམ་པོ་ཟ་མཁན་གོཅིགོ་པོའིི་བོད་རིིགོས་
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ཚོང་མས་བོད་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀི་ཐོགོ་ཏུ་སེམས་ཤུགོས་

བསྐྱེད་དགོོས། ང་ཤེས་རྒྱ་ཆེེ་བ་མེད་ཀང་ངས་བཤད་པོ་རྣམས་

སེམས་ལ་བཞིགོ་སྟེ་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས། གོཙོ་

ཆེེ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་དགོའི་པོོའིི་ཐོགོ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ལམ་ཕྱོོགོས་

དེའིི་ཐོགོ་ཤརི་བསྐྱོད་ཀིས་མི་རིིགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་སོགོས་གོང་

ཅིརི་ཡརི་རྒྱས་ཤུགོས་ནུས་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིེས་མི་གོཅིགོ་གོིས་འིཇོན་ཚོད་གོང་ཡང་

མེད་ཀང༌། ངས་བཤད་པོ་དང་མཛུབ་སྟོན་བྱེེད་པོའིི་རྒྱབ་དཔུང་

དུ་ཁྱེད་ཚོོས་ལངས་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུབ་ཀི་རིེད། མི་མང་གོི་ཐོགོ་

ནས་རྒྱབ་ཤིགོ་བརྒྱབ་ན་ཁགོ་པོོ་རིེད། འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་བསམ་བློ་

བཏང༌། ཁ་ནས་བཤད། དེ་དོན་མི་མང་ནས་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་ན་

སྤི་དོན་ལ་ནུས་ཤུགོས་ཐོན་པོ་ཡོང་རྒྱུ། གོོང་དུ་དོན་ཚོན་གོསུམ་

བཤད་པོ་དེ་དགོ་སེམས་འིཇགོས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཐུབ་པོ་གིས། 

བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༡ སྔ་དྲེའོི་ི

ཆུ་ཚོོད་ ༩ ཐགོོ ཉ་ེདུས་སྐུ་ཕྱྭའི་ིསྐོོརི་བདོ་མ་ིསྡེདོ་

སྒོརི་ཁགོ་གོ་ིའིཐུས་མ་ིསེརི་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༧༥ 

བཅརི་འིཛམོས་རྣམས་རིང་ཁུངས་ས་ོསོརི་ཐནོ་

མཇལ་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཅགིོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་གོནནོ་དང་། མགོ་ོམཇངི་བྲལ་

མདེ།

བརི་ལམ་སྐུ་ཕྱྭའིི་སྐོོརི་ལ་རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་བོད་མི་ཡོད་སའིི་ས་

གོནས་ཕལ་ཆེེརི་ནས་འིཐུས་མི་ཁགོ་དང་བླང་གོིས་འིཛོམས་ཏེ་

ཉནི་ཤས་རིངི་ཕན་ཚུན་གསོ་མལོ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེས་ཤངི་། ཡགིོ་ཆེ་

ཡང་བཟ་ོབཀདོ་བྱེས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་ང་ཚོའོི་ིམཐུན་སྒལི་དང༌། 

སྤའིི་ིགོཞུང་ལམ་ལ་ཤརི་བསྐྱདོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིལས་དནོ་ཐགོོ་ཤུགོས་སྣནོ་

ཐབེས་ཏ་ེདནོ་ཕན་ཡངོ་རྒྱུའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། 

ད་རིེས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་འིདིརི་འིཛོམས། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཇལ་

བྱུང་ཟེརི་རྒྱུ་ཡོད་ཙམ་ཞིིགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་དེ་ཙམ་མེད། དེརི་བརེན་
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གོནས་ལུགོས་ཕྲན་བུ་བཤད་རིེས་བཏང་ན་དགོེ་མཚོན་ཆེེ། ད་

ལྟའིི་དུས་སྐོབས་འིདིརི་ང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོའིི་དོན་དགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་པོའིི་སྐོབས་ཡིན། ང་ཚོོའིི་

མི་རིིགོས་དང་། ཆེོས་དང་ཤེས་རིིགོ་དང་བཅས་པོ་ར་བརླགོ་ཏུ་

འིགོ་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཕྲ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཇི་ཡོང་གོི་ས་མཚོམས་

ལྟ་བུརི་སློེབས་ཡོད་པོའིི་ལས་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་

པོ་ལ། འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་མཁན་ངེད་རིང་དང༌། དེ་བཞིིན་ལས་བྱེེད་པོ་

བཅས་ནས་འིཆེརི་འིགོོད་འིབད་རོལ་ཇི་ལྟརི་བྱེས་ཀང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ནས་གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་གོནོན་གི་རྒྱབ་སྐྱོརི་ནུས་པོ་ཐོན་

པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མི་འིགིགོས། དཔོེརི་ན། དྷ་རིམ་ས་ལརི་འིགོོ་

ཁྲིིད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཡོད་པོ་དེའིི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ས་གོནས་

གོཞིན་ཁགོ་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚོོགོས་རྣམས་ཀིས་ངེས་

པོརི་དུ་གོསལ་པོོརི་ཤེས་དགོོས་པོ་དང༌། ཤེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་གོནོན་བྱུང་ན་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཐོན་ཐུབ་པོ་

ཡིན། བོད་ཀི་གོཏམ་དཔོེརི། མགོོ་མཇིང་བྲལ་ཐབས་མེད་ཟེརི་

བ་ལྟརི། འིགོོ་ཁྲིིད་པོ་དང་མང་ཚོོགོས་ཀི་ནུས་པོ་ནམ་ཡང་མི་

འིབྲལ་བ་བྱེ་དགོོས། 
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ས་གོནས་ཁགོ་མང་གོི་འིཐུས་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་དེ་རིིང་འིདིརི་མ་

སྐུལ་དང་བླང་གོིས་འིཛོམས་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི། ང་ཚོོའིི་འིཕྲལ་

ཕུགོས་ཀི་བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས་དང༌། བྱེེད་སྒོོ་རྣམས་རིགོས་

རིིམ་ཞིིགོ་བརྗེོད་དེ་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ང་ཚོོའིི་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀི་བསམ་

བློ་དང༌། འིགོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་འིདྲེ་སྙམ་དུ་གོནས་

ལུགོས་དེ་དགོ་ཤེས་རོགོས་བྱུང་ན་ཁྱེད་རིང་ས་གོནས་སོ་སོའིི་

འིགོོ་ཁྲིིད་པོ་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཤེས་ཚོད་ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་དེ་

ཙམ་གིས་དེ་ལ་དེ་བརེན་གི་མང་ཚོོགོས་ལ་སློོབ་སྟོན་དང༌། སྐུལ་

སློོང་བྱེ་རྒྱུརི་ཕན་ནུས་ཆེེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་དེ་རིིང་གོནས་

ལུགོས་ཕྲན་བུ་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། 

ཁ༽ འིགོ་ོཁྲིདི་ཀ་ིལམ་སྟནོ་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀ་ིཤསེ་

རགོོས།

ད་དུང་འིབྲེལ་བརྗེོད་གོཞིན་ཞིིགོ་བྱེས་ན། ང་ཚོ་ོནི་དགོེ་མཚོན་

དང་གོཟ་ིབརྗེདི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིམང་གོཙའོི་ིལམ་དུ་བསྐྱདོ་བཞིནི་

པོ་ཡིན། ལམ་དེརི་འིགོ་བ་ལ་མང་ཚོོགོས་ཀི་བསམ་བློའི་ིནང་

འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀི་འིགོ་སྟངས་རྣམས་ཤེས་རོགོས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེ་བ་ལས། མི་འིགོའི་ཤས་ཤིགོ་ནས་མང་ཚོོགོས་རྣམས་
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དུད་འིགོ་ཁྱུ་འིདེད་ལྟ་བུ་བྱེ་ཐབས་མེད། མང་ཚོོགོས་ལ་ལེགོས་

ཉསེ་རྣམ་པོརི་དཔྱདོ་པོའི་ིབླ་ོགསོ་ཀ་ིཤསེ་ཚོད་འིདངེ་བ་ཞིགིོ་ངསེ་

པོརི་དུ་ཡདོ་དགོསོ། 

གོཉིས་ནས། འིགོོ་ཁྲིིད་པོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པོའིི་ཚོེ་དེའིི་དགོེ་

སྐྱོན་རྣམས་མང་ཚོོགོས་ལ་གོསལ་བཤད་བྱེས་ཏེ་མང་ཚོོགོས་

ནས་གོནས་ལུགོས་ཤེས་སུ་བཅུགོ་སྟེ། དེ་ནས་གོཞིེན་སྐུལ་གིས་

སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ལས། མང་ཚོོགོས་ནས་གོནས་ལུགོས་གོང་ཡང་

མ་ཤེས་པོརི་འིགོོ་ཁྲིིད་པོས་སྐུལ་འིདེད་བྱེས་པོ་ཁོ་ནས་འིགྲུབ་

པོ་དཀའི། དུས་ཚོོད་རྙིིང་པོའིི་སྐོབས་སུ་འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་

འིགོ་ལུགོས་དེ་ལྟརི་ཡིན་ཀང༌། དེང་དུས་བསྒྱུརི་བཅོས་འིགོ་བའིི་

སྐོབས་ཡིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་མ་འིོངས་པོརི་ང་ཚོོ་གོནས་ཚུལ་

གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་གོི་ཐོགོ་འིགོ་དགོོས་པོས་ན། འིགོོ་ཁྲིིད་པོས་བྱེ་

བ་གོང་ཞིིགོ་བརམས་རུང༌དེའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་ཡིན། དགོོས་

པོ་འིདི་དང༌། དགོེ་མཚོན་འིདི་ཡོད་ཅེས་མང་ཚོོགོས་ལ་གོནས་

ལུགོས་བཤད། མང་ཚོོགོས་ཀིས་དེ་མགོོ་འིཚོོས། བསམ་བློརི་གོོ་

བ་ཆེགོས། བསམ་བློའིི་ནང་ནས་གོཞིེན་སྐུལ་ཐེབས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

མཚོམས་ལས་དོན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ཀང་ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་
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དང༌། དམིགོས་སརི་འིཁྱོལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོ་ཡིན། 

དེརི་བརེན་འིགོོ་ཁྲིིད་པོས་མང་ཚོོགོས་ལ་གོནས་ལུགོས་གོསལ་

བཤད་དང་། མང་ཚོོགོས་ནས་ཀང་གོནས་ལུགོས་ཤེས་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་གོཅིགོ་གྱུརི་དུ་འིགོ་ཐུབ་པོ་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། འིགོོ་ཁྲིིད་པོའིི་

བསམ་ཚུལ་དང༌། མང་ཚོོགོ་ཐགོ་རིིང་པོོ་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས། དེ་

སྔ་༸སྐྱབས་མགོོན་སྦུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་སྦུགོ་ཏུ་བསྡེད་པོ་རིེད། 

རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚོོགོས་སྙོམས་ཆུང་རྣམས་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་

ཚུལ་ལ་འིཚོོ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྐྱེལ་གི་ཡོད་པོ་དང༌། འིགོོ་ཁྲིིད་

པོའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་བ་དེས་འིགོོ་དམངས་དབརི་རིིང་ཐུང་ཤོརི་བ་དང༌། དོགོས་

པོ་རྣམ་རོགོ་རྣམས་བྱུང་བ་རིེད། 

དེ་ནི་བོད་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་འིཛམ་གླིིང་གོཞིན་ལའིང་དེ་ལྟརི་

བྱུང་ཡོད། དེས་ན་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་དང༌། འིཁྲིིད་བྱེའིི་མང་ཚོོགོས་

མཉམ་དུ་འིདྲེེས། འིགོོ་ཁྲིིད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་དང༌། དམིགོས་

ཡུལ་འིདི་ཡིན། བྱེེད་སྟངས་འིདི་ཡིན་ཞིེས་གོསལ་པོོརི་བརྗེོད། 

མང་ཚོོགོས་ནས་ཀང་འིདི་ལེགོས། འིདི་མི་ལེགོས་སྙམ་དུ་རོགོ་

དཔྱོད་བྱེས། དེ་ནས་མི་དེརི་ཡིད་ཆེེས་བློས་འིགོེལ་བྱེས་ན་མི་དེས་
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མང་ཚོོགོས་ཀི་འིགོོ་འིཁྲིིད་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། མི་མང་གོིས་ཡིད་ཆེེས་

བློས་འིགོེལ་ཆེ་འིཇོགོ་མ་བྱེས་ན་མི་དེས་འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་མི་ཐུབ། 

མི་མང་གོིས་ཆེ་འིཇོགོ་ཡིད་ཆེེས་ཡོང་བ་ལ་གོདོང་ངོ་ཤེས་པོ་

ཙམ་གིས་མི་ཕན་པོས། རིང་གོི་བསམ་བློ་གོང་ཡོད་ཤེས་དགོོས་

པོས། དེ་ལ་གོནས་ལུགོས་གོསལ་པོོརི་བརྗེོད་དགོོས་པོ་ཡིན། 

གོ༽ བདོ་མའིི་ིཁྱད་ནོརི་དང་། བསྟན་པོ་འིཛནི་སལེ།

འིགོའི་ཤས་ཀསི་དགོངོས་པོརི། ངས་འིདརིི་ལངས་ནས་སྐོད་ཆེ་

ཤདོ་པོརི་ཕྲན་བུ་མ་བད་ེབ་ལྟ་བུ་ཡདོ་ན་ད་ེལ་འིགོལ་བ་མདེ། ངའི་ི

ནུས་པོས་འིདང་གོ་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤསེ་ཀང་། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་

འིདརིི་ངས་འིགོ་ོཁྲིདི་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་སྟབས་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་དང༌། དྷ་

རིམ་ས་ལའི་ིའིགོ་ོཁྲིདི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་སྙན་

སྒོན་ཞུ་བའིི་ཚུལ་དུ་བརྗེོད་རྒྱུ་འིདི་སྐོབས་བབས་ཀི་ལས་འིགོན་

རིདེ། ང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་རྣམས་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་ཤསེ་ཤངི་། བླ་ོངསེ་

བྱུང་ན་རྗེསེ་སུ་ལས་དནོ་ཞིགིོ་བཀདོ་སྒགིོ་བྱུང་བའི་ིཚོ་ེའིདའིི་ིའིག་ོ

སྟངས་འིདི་ཡིན། འིདི་ལ་གོནད་འིགོགོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་སྙམ་

དུ་དྲེན་ནས་ད་ེབཞིནི་དུ་སྒྲུབ་རྒྱུརི་ཕན་ཐགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས། 
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ད་ེརིངི་གོང་ཅའིི་ིགོནས་ཚུལ་ཤསེ་རགོོས་ཀ་ིདནོ་དུ་གོནས་ལུགོས་

ཕྲན་བུ་བཤད། ཚོོགོས་འིདུ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་ཡནི།

དང་པོོརི། ཚོང་མས་མཁྱེན་གོསལ་ལྟརི། ང་ཚོོས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོ་ཞིེས་ར་བ་ཆེེན་པོོརི་འིཛིན་གི་ཡོད་ལ། བསྟན་པོ་འིདི་

ར་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཐགོ་ཆེོད་ཡིན། འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས་ཀང་བྱེས་ཏེ། ཉམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉམས་

གོོང་འིཕེལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤིརི་བཏང་བརྗེོད་ན། དེང་

དུས་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་མདོ་སྔགོས་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ནི་རིང་རིེ་བོད་གོངས་ཅན་པོརི་

མ་གོཏོགོས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཚོོའིི་གོཅེས་ནོརི་གོཞིན་ལ་

ངོམས་རྒྱུ་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་ནི་དེ་ལྟའིི་ཆེོས་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ཤེས་རིིགོ་གོཏིང་ཟབ་འིདི་རིང་ཡིན། སངས་རྒྱས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པོའིམ། ཆེོས་འིདི་དགོ་དརི་རྒྱས་གོོང་འིཕེལ་དུ་གོཏོང་དགོོས་པོ་

ར་དོན་ངོ་མ་དེ་ཡིན། 

ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡིན་སྙམ་ན། སྔརི་ཕན་

བོད་ལ་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་བྱེེད་སྐོབས་ཀི་གོནས་

སྟངས་དེ་དང༌། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་བྱུང་ཡོད། ཕྱོིན་
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ཆེད་ཀང་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་སྔརི་གི་དེརི་གོནས་རྒྱུ་མིན་སྟབས། 

ང་ཚོོས་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་བྱེེད་སྟངས་ཀང་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་དང་བསྟུན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེ་དགོོས། ཡུལ་

གི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བཞིིན་པོ་ཡིན་ནའིང༌། ང་ཚོོའིི་

བྱེེད་སྟངས་སྔརི་གི་དེ་ཁོ་ནརི་སྡུགོ་སྒོོམ་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ན་མི་

འིགིགོས། དེས་ཕན་ཐོགོས་ཕྲན་བུ་འིབྱུང་ཡང༌། སྤི་ཡོངས་མང་

ཚོོགོས་ལ་རླབས་ཆེེན་པོོའིི་ཕན་ཐོགོས་འིབྱུང་བརི་དཀའི། དེས་

ན་ཆེོས་ཀི་འིགོན་ཁུརི་གྲྭ་རིིགོས་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་ལ་འིཁྲིི་བ་ལྟ་

བུ་མ་ཡིན་པོརི། ཆེོས་ལ་དད་མོས་ཡོད་པོའིི་མང་ཚོོགོས་ཚོང་

མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཆེོས་ཀི་གོནད་འིགོགོ་རྣམས་སློོབ་སྟོན་བྱེ་

རྒྱུརི་ཤུགོས་སྟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

ང༽ བདོ་ཕྲུགོ་ལ་སློབོ་ཁྲིདི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིདགོངོས་

གོཞི།ི

ང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་མི་རིབས་གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཡོད་པོའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཆུང་ངུ་ཚོོའིི་

བསམ་བླའོི་ིནང་ཆེསོ་ཀ་ིསློབོ་སྟནོ་བྱེ་དགོསོ། ད་ེཡང༌། ད་ེསྔ་བདོ་

ཀ་ིའིག་ོལུགོས་ལྟརི་བུ་ཕྲུགོ་ཆུང་དུས་ནས་དགོནོ་པོརི་བཞིགོ་སྟ་ེ
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དགོནོ་པོ་དའེི་ིནང་གོ་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ད་ེགོཅགིོ་པུ་ལས། འིཛམ་

བུ་གླིངི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ཉ་ེསྐོརོི་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ། 

མདརོི་ན་བདོ་རིང་གོ་ིཡུལ་སྡེ་ེཡས་མས་དང༌། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཡང་ཤསེ་རགོོས་མ་ཐུབ་པོ། དཔོརེི་ན། ཡ་ི

གོེ་ཡང་ཇི་བཞིིན་མི་ཤེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེས་ནུས་པོ་འིདང་

མི་ཐུབ་པོརི་བརེན། ད་ཆེ་རིང་རིེའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཆུང་ངུ་ཚོོརི་ཆེོས་

ཀི་སློོབ་གོསོ་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་

གོནས་ལུགོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་དེ་གོཉིས་

ཟུང་འིབྲལེ་དུ་འིག་ོཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། བྱེདེ་ཀང་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ་

བསམ་ག་ིའིདུགོ 

དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཆེོས་ལ་དད་པོ་དེ་ཡང་ལམ་སེང་གོཡོ་འིགུལ་གོཏོང་

མི་ཐུབ་པོའིི་བརན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ངེས་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

བརེན་ནས། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་ཆེོས་ཀི་སློོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོརི་རིས་ཏེ་ཐོགོ་མརི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་སོ་སོརི་ཆེོས་དགོེ་བཞིགོ་ཡོད་

པོ་དང༌། ད་དུང་དེ་ལ་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཡིན་སྟབས། ཕྱོིན་

ཆེད་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་དགོེ་རྒན་རྣམས་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་རིིས་མེད་

ཀི་གོཞུང་ཆེེན་པོོརི་སློོབ་གོཉེརི་བྱེས་པོའིི་སེརི་མོ་བའིི་ཁོངས་ནས་
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འིགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། དགོེ་རྒན་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་རྗེེས་སུ་

ཞུགོས། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོི་

སྡེོམ་ལྡན་ཡིན་པོས། དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་ཀུན་སྤོད་ཅིགོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། 

གོཞུང་ལ་སྦངས་པོ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་ཆེོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོའིི་ཚོེ་

ཡང་དེ་ལ་འིགེལ་བཤད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་རྒྱུརི་བརེན། དགོེ་རྒན་

རྣམས་སློོབ་གོཉེརི་ཟིན་པོའིི་ཁོངས་ནས་འིགོ་ཐབས་སྐོོརི་ལ་བསམ་

གོཞིིགོ་བྱེས་དང་བྱེེད་མུས་དེ་ལྟརི་ཡིན། 

ང་ཚོོའིི་མི་རིབས་རྗེེས་མ་བུ་ཕྲུགོ་འིདི་རྣམས་ལོ་དུས་ངེས་ཅན་

ཞིིགོ་རིིང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་གོཉེརི་གི་འིཚོོ་བརི་སྤད་དེ་གོནས་རྒྱུ་

དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཐོན་པོའིི་དུས་མཚོམས་སུ་ཆེོས་ཀི་མཐོ་རིིམ་སློོབ་

སྦོང་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་རྣམས་རིང་མོས་ཀི་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བྱེིངས་

རྣམས་ཀང་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་གི་བསམ་བློ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ དེ་རྣམས་མ་འིོངས་པོའིི་བསམ་

ཚུལ་ཡིན། 

ད་ལྟའིི་ཆེརི་ཆེོས་ཀི་སློོབ་སློོབ་བྱེས་དང་བྱེེད་མུས་ཡིན་པོའིི་དགོེ་

འིདུན་གི་སྡེེ་རྣམས་འིཚོོ་ཐབས་སྐོོརི་ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཤོས་

ཤིགོ་ཡིན། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་ཆེོས་ཞིེས་
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པོ་ནི་རིང་གོི་འིདོད་པོས་དང་དུ་བླངས་ནས་བྱེས་པོརི་ངོས་བཟུང་

བས། ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་པོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་སྐོོརི་གླིེང་འིཕྲོས་བྱེས་

ན། མི་འིདོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དང་མཁྲིེགོས་བཟུང་བྱེེད་མཁན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་ལའིང་ཡོང་མུས་རིེད། ང་

དགོ་གོིས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་མ་བཏང་ན་ད་མུས་

ཀིས་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཐབས་མེད་པོ་ཆེགོས་པོརི་བརེན་གོཞིི་རིིམ་

དང༌། འིབྲིང་རིིམ་གི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ནས་སློོབ་གོཉེརི་ལེགོས་ཐོན་

ཟིན་པོའིི་རྗེེས་སུ། ཆེོས་ཀི་སློོབ་གོཉེརི་བྱེ་ཡུལ་ད་ཡོད་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་སློོབ་གོཉེརི་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་སྒོརི་ཆེེན་

པོོ་རྣམས་ཆེེས་མཐོའིི་མཐོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་བསྒྱུརི་

ཐུབ་ན། དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མཐོང་སྟེ། དེང་སྐོབས་ལས་

དོན་དེ་འིབད་སྒྲུབ་བྱེ་མུས་ཡིན། 

ཅ༽ བསྟན་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་དང་། བསྟན་འིཛནི་ལ་བསྒྱུརི་

བཅསོ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་མཁས་པོ་བླ་སྤྲུལ་མང་པོ་ོཕབེས་ཡདོ་སྟབས་གོངོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ལས་འིཕྲོས་པོའིི་གླིེང་མོལ་ཕྲན་བུ་ཞུས་ན། ང་ཚོོའིི་

ཆེསོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབ་དང༌། བྱེདེ་སྟངས་ལ་ཁྱད་
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ཁྱད་ཞིགིོ་མདེ་དམ་སྙམ། སྔརི་ཕན་བདོ་ལ་ཆེསོ་དརི་བའི་ིསྐོབས་

ཡུལ་གི་གོནས་སྟངས་དེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་སྙམ་ན། ཡུལ་གི་སྤི་

ཚོགོོས་གོནས་སྟངས་ད་ེཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་དང༌། ས་བདགོ་གོ་ི

གོནས་སྟངས་ཐགོོ་གོནས་ཡདོ། ཡུལ་ག་ིསྤ་ིཚོགོོས་གོནས་སྟངས་

ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་སུ་གོནས་པོ་དསེ། ཆེསོ་དང༌། ཆེསོ་བྱེདེ་

སྟངས་ལ་སྐྱནོ་བྱུང་མདེ་ཀང༌། ཆེསོ་བྱེདེ་གྲྭ་རིིགོས་ཚོའོི་ིའིཚོ་ོབ་

སྤདོ་སྟངས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བླ་མ་ཆེ་ེཁགོ་ཚོའོི་ིའིཚོ་ོབ་སྤདོ་སྟངས་

ནང་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཕྲན་བུ་འིདྲེསེ་མདེ་དམ་བསམ་ག་ིའིདུགོ 

དེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དཔོེརི་ན། དགོོན་པོ་ཚོོརི་ཆེོས་

གོཞིིས་ཡོད། དེ་དགོ་ཡུལ་གི་ནང་སྒོེརི་ལ་དབང་བའིི་ས་ཞིིང་མེད་

བཞིིན་དུ་དགོོན་པོ་གོཅིགོ་པུརི་ས་ཞིིང་བྱུང་བ་མིན། ཡུལ་གི་ནང་

སྒོེརི་ལ་དབང་བའིི་ས་ཞིིང་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་དགོོན་ཁགོ་ཚོོརི་

ཡང་དེ་བཞིིན་བྱུང་བ་ཡིན། ཕྱོིན་ཆེད་ས་ཞིིང་རྣམས་གོཞུང་ལ་

དབང་བ་མ་གོཏོགོས་སྒོེརི་ལ་དབང་རྒྱུ་མིན་སྟབས་དགོོན་ཁགོ་

ཚོོརི་ཡང་ས་ཞིིང་ཡོང་ཤེས་སྟངས་མེད། ཡུལ་གི་ས་ཞིིང་གོནས་

སྟངས་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིམ། ས་བདགོ་དང༌། ཞིིང་བྲན་ལྟ་བུའིི་

འིགོ་སྟངས་ཤིགོ་ཆེགོས་པོའིི་དབང་གོིས་དགོོན་པོའིི་འིགོ་སྟངས་
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ཀང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ། 

ང་ཚོོ་བོད་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་འིཛམ་གླིིང་གོང་སའིི་འིགོ་ལུགོས་

ལ་ལྟ་དགོོས། དཔོེརི་ན། ཡོ་རིོབ་ཕ་རིན་སིའིི་ནང་དང༌། ཨུ་རུ་

སུའིི་ནང༌། ང་ཚོོའིི་ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་ཡུལ་ནང་འིགོ་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་དམ། ཡུལ་གི་ནང་དབང་ཆེེ་བ་དེ་

ལ་ས་ཞིིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་དང༌། རྒྱུ་ནོརི་ལོངས་སྤོད་མང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཡོད། མི་དམིགོས་བསལ་བ་འིགོའི་རིེའིི་ངོས་ནས་བསམས་

ན། རྒྱ་གོརི་གི་རྒྱལ་པོོ་ཚོོའིི་ནང་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་མང་པོོ་

བྱུང་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་དང༌། རྒྱ་ནགོ་སོགོས་ལའིང་དེ་བཞིིན་བྱུང་

ཡོད་ཀང༌། སྤིརི་བཏང་གོི་དབང་དུ་བརྗེོད་ན། མི་ལ་ཉོན་མོངས་

དུགོ་གོསུམ་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད་རིང་ལ་དགོའི་པོོ་དང༌། གོཅེས་འིཛིན་

བྱེེད་པོ་ཤུགོས་ཀིས་འིབྱུང༌། དེའིི་དབང་གོིས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོོ་

ཚོོས་མི་མང་གོི་བདེ་སྡུགོ་ལ་ལྟ་རོགོ་ཇི་ཙམ་བྱེས་ཀང༌། རིང་གོི་

བདེ་སྐྱིད་དང་ལོངས་སྤོད་ཀི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་ཡོང་གོི་

རིེད། རིང་གོི་རྒྱུ་ནོརི་སྤོད་སེལ་རྒྱུའིི་བསམ་བློས་ཡུལ་གི་དབང་

འིཛིན་བྱེས་པོ་ཡིན། རྒྱལ་པོོའིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པོའིི་བླ་མ་ཆེེན་པོོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཆེོད་ཡོན་
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དུ་འིབྲེལ་བའིི་ཚོེ་བླ་མ་རིང་ངོས་ཀི་བསམ་བློརི་སྐྱོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ནའིང༌། བླ་མའིི་ཉེ་འིཁོརི་ལ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་རིིམ་པོས་ཤན་

ཞུགོས་པོའིམ། ཡུལ་ནང་ཡོད་པོའིི་ས་བདགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ཀི་དྲེི་

མ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིགོོས་མཆེེད་ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་རིང་གོིས་འིདུལ་བའིི་ནང་བཀའི་གོནང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་བྱེས་ན། དགོེ་སློོང་རྣམས་རྒྱལ་བློན་ཁགོ་དང་རྒྱང་

ཙམ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཀང༌། དབང་དང་འིབྱེོརི་པོ་

འིདོད་པོའིི་མི་ཚོོས་དེ་དགོ་དང་ནང་ཉེ་བྱེས་ཏེ་གོཅིགོ་ཕན་གོཅིགོ་

གོགོས་བྱེས་པོས་བླ་མའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ས་བདགོ་ཚོོའིི་སྤོད་ཚུལ་

འིདྲེེས་ལྷད་བྱུང་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོད། འིགོ་ལུགོས་དེ་དགོ་བོད་

གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་བླ་མ་ཆེེན་པོོ་ཚོོརི་ཡང་དཔོེ་

ལྟ་ས་ཡོད། ད་དུང་ཕ་རིན་སི་དང༌། ཨུ་རུ་སུརི་ཤིན་ཏུ་གོསལ་

པོོ་ཡོད། ཨུ་རུ་སུ་དཀརི་པོོའིི་དུས་ཀི་རྒྱལ་པོོ་དང༌། སྐོབས་དེའིི་

བླ་མ་ཆེེན་པོོ་ཚོོའིི་བརི་དམིགོས་བསལ་གི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས། 

རྒྱལ་པོོ་ཉམས་པོའིི་ཚོེ་བླ་མ་རྗེེས་འིབྲང་དང་བཅས་པོ་རྣམས་ཀང་

ཉམས། དེ་བཞིིན་ཕ་རིན་སིརི་ཡང་གོསརི་བརྗེེ་ཐོགོ་མརི་བྱུང་སྟེ་

ཕ་རིན་སིའིི་རྒྱལ་པོོ་མགོོ་རིང་སློོགོ་པོའིི་ཚོེ་བླ་མ་རྣམས་ཀཡ་སྤི་
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ཚོོགོས་ནང་ཕམ་རྒུད་ཆེེན་པོོ་བཟོས་པོ་རིེད། 

བོད་ཀི་བླ་མ་སེམས་དཔོའི་ཆེེན་པོོ་རྣམས་ནི་རིང་ལས་གོཞིན་

གོཅེས་པོརི་འིཛིན་མཁན་ཡིན་པོས་གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་མི་

འིདྲེ་ཡང༌། བླ་མ་ཚོང་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་པོརི་བརྗེོད་མི་ཐུབ་

ཅིང༌། ལྷགོ་དོན་བླ་མའིི་ཉེ་སྐོོརི་བ་རྣམས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ནི་ཐ་དད་

ཡིན་པོས། དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་མེད་དམ་སྙམ། ཐགོ་

ཉེ་སརི་ང་རིང་ཚོོའིི་དྲེན་ཐོགོ་ལ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོགོ་དང༌། སྟགོ་བྲགོ་

རྒྱལ་ཐོགོ་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད། དཔོེརི་

ན། སེ་རི་དང༌། གོཞུང་གོཉིས་དམགོ་གོང་གོི་དོན་དུ་ཐུགོ་པོ་རིེད་

དམ། བྱེེས་པོ་གྲྭ་ཚོང་ནས་གོཞུང་ལ་རྒྱབ་གོཏོད་བྱེས་པོ་དང༌། 

བསྟན་པོརི་རྒྱབ་གོཏོད་བྱེས་པོ་མིན་ཡང༌། བླ་མའིི་ཞིབས་འིབྲིང་

རྣམས་མི་མཐུན་པོ་དང༌། བླ་བྲང་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པོ་བྱུང༌ཞིིང་། 

བླ་བྲང་གོཅིགོ་གོིས་གོཞུང་གོི་སྲིིད་དབང་འིཛིན་སྟངས་དེ་དགོ་

ཕན་ཚུན་འིདྲེེས་ནས་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་རིེད། གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་གོཞིན་དགོ་གོི་སྐྱོན་མིན་པོརི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་

སྟངས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱོན་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་བྱེེད་པོ་དགོེ་
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འིདུན་གི་སྡེེ་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་དང༌། དེ་ཡང་བསྟན་འིཛིན་གི་སྐྱེས་

བུ་རྣམས་སྐུ་ཚོེ་བརན་ཅིང༌། མཛད་འིཕྲིན་རྒྱས་པོ་ལ་རིགོ་ལུས་

པོ་དེ་རྣམས་དངོས་འིབྲེལ་ཡིན། དེ་དགོ་གོི་དོན་དུ་ཚོང་མས་

བསམ་གོཞིིགོ་བྱེེད་མུས་རིེད། འིོན་ཀང་ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་

གོི་བསམ་ཚུལ་ཐལ་ཆེེས་དྲེགོས་ཏེ་ལྷོད་ཡངས་ཤོརི་ན། ང་ཚོོའིི་

མི་ཐོགོ་འིདིརི་འིགིགོས་ཀང༌། མི་རིབས་རྗེེས་མ་ཚོོས་ཀང་ང་ཚོོ་

ནང་བཞིིན་ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་གོི་བསམ་བློ་ཤ་སྟགོ་གོཏོང་མི་

ཐུབ་ལ་གོཏོང་ཡང་མི་སྲིིད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་འིགྱུརི་བ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་

ཚོབས་ཆེེན་པོོརི་འིགྱུརི་ཉེན་ཡོད་པོས་འིདི་སྐོོརི་གོནས་ལུགོས་

ཕྲན་བུ་ཞུས་ན་སྙམ་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཞུ་མཁན་ཡང་ང་རིང་ལ་

བབས་འིོས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ མི་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་ན་བླ་

མ་ལ་ཕྲགོ་དོགོ་སྡེང་འིཛིན་བྱེེད་ལུགོས་བརྗེོད་སྲིིད། ངེད་རིང་བླ་མ་

ཡིན་པོའིི་ཁུལ་ལ་བརེན་བླ་མའིི་རིང་མཚོང་བླ་མས་རིིགོ་པོ་དང༌། 

ངེད་རིང་ནས་ཀང་འིཚོོ་བ་དེ་ལྟ་བུརི་སྤད་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་བསམས་ན་དགོེ་མཚོན་འིདྲེ་ཡོད་ངེས་ཀང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ཞིིགོ་ནས་བསམས་ན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་འིཚོོ་བ་ཡང་ཞིིང་
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བྲན་ལམ་ལུགོས་འིདྲེེས་པོའིི་འིཚོོ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ངེས་ཡིན། རིང་

གོི་ཉམས་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་སྐྱོན་མཐོང་བ་ཡིན་སྟབས་སྐྱོན་དེ་

དགོ་བརྗེོད་པོའིི་སྐོབས་བབས་འིོས་ངོས་རིང་ལ་ཡོད་པོརི་བསམ་

གི་འིདུགོ བླ་མའིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀི་མཛད་སྤོད་དང༌། བླ་མའིི་

ཞིབས་འིབྲིང་སྡེེརི་གོཏོགོས་དང་བཅས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་

ཡིན་པོས། ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་ཐལ་ཆེེས་པོའིི་སྐོོརི་བསམ་

བློ་ལེགོས་ཟབ་གོཏོང་དགོོས། 

ཆེ༽ དུས་བསྟུན་བསྒྱུརི་བཅསོ་དང་། མ་འིངོས་པོརི་

བསམ་གོཞིིགོ

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེརོི་ནས་མ་ིལ་ོདྲུགོ་ཙམ་སངོ་ཞིངི་། དྷ་རིམ་ས་

ལརི་མཚོནོ་ན་བསྒྱུརི་བཅསོ་མང་པོ་ོའིག་ོབཞིནི་པོ་ཡནི། ང་ཚོ་ོབྱེདེ་

བྱེེད་མང་ནས་བསྒྱུརི་བཅོས་བྱེས་པོ་མིན། ང་ཚོ་ོའིགོ་ོཁྲིིད་ལས་

ཁུངས་ཡིན་པོའིི་དབང་གོིས་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཕྱོོགོས་

མང་པོརོི་རགོོས་ཞིབི་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་ལ། ད་ེལྟརི་མ་བྱེས་ཐབས་

མེད་ལ་ཐུགོ་ཡོད། འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་

ང་ཚོའོི་ིདྲེ་ིམ་རྣམས་གོཞིན་གསི་ཚུརི་མ་བཀྲུས་གོངོ་རིང་ངསོ་ནས་

འིཁྲུ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོམ་ིགོཏངོ་ཐབས་མདེ་ཡནི་པོ་ལྟརི། བསམ་བླ་ོ
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གོཏངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེཡང་མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་མནི་པོརི་དགོའི་བཞིནི་

སྤ་ོབཞིནི་དུ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ། 

འིོན་ཀང་ད་དུང་རྒྱ་གོརི་ནང་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་

མ་མཁྱེན་པོའིི་དབང་གོིས་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་དང༌། སྐོད་ཆེ་

ཤོད་སྟངས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་རྒྱས་ཐབས་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་ལ་དོན་དུ་མི་སྒོེརི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་ཁེ་ཕན་ཆེེད་འིགོ་བ་ལྟ་བུ་

དང༌། མི་དེ་གོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ངའིི་ཁེ་ཕན་ཆེེད་ཡིན་བསམས་

པོ་མེད་ན་ཡང༌། དོན་གི་འིགོ་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྲིིད་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ དཔོེརི་ན། བླ་

མ་ཞིེས་རྒྱལ་པོོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་ལྟ་བུ་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་ནི་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀི་ང་ཚོོའིི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་

དེ་དང་རིན་གི་ཡོད་ཀང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་གོལ་སྲིིད་ཞིིང་བྲན་

ལམ་ལུགོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། ཕྱོིན་ཆེད་ཞིིང་

བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྒྱུརི་བཅོས་འིགོ་བའིི་ཚོེ་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་

མི་རིན་པོརི་འིགྱུརི་བརི་ཐེ་ཚོོམ་མེད། 

དེརི་བརེན་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་སྤི་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་

བསྟན་འིཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེེན་ཚོོའིི་འིགོ་སྟངས་ཀི་ནང་ཞིིང་བྲན་ལམ་
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ལུགོས་ཀི་འིཚོོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་འིདྲེེས་ཡོད་མེད་བརགོ་དཔྱད་

བྱེས་ཏེ་གོལ་སྲིིད་འིདྲེེས་ཡོད་ན་དགོའི་བཞིིན་སྤོ་བཞིིན་དུ་དབྱེེ་

བ་འིབྱེེད་དགོོས། བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་ལ་མེད་མི་

རུང་བའིི་གོཞིི་ར་ངོ་ཐོགོ་དེ་གོང་ཡིན་པོ་དང༌། ཞིིང་བྲན་ལམ་

ལུགོས་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་བྱེ་ཐབས་དེས་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་

སེལ་གོསུམ་ལ་ཕན་གི་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་

མེད་པོའིི་ཚོེ་བྱེ་ཐབས་དེས་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་བརི་ཕན་

གོནོད་ཇི་བྱེེད་དབྱེེ་བ་གོསལ་པོོ་ཕྱོེ་བའིི་ལམ་ཐོགོ་ཏུ་འིགོ་མ་ཐུབ་

ན། ནམ་ཞིིགོ་སྔརི་ཕ་རིན་སིརི་གོསརི་བརྗེེ་བྱུང་སྐོབས་ཆེོས་བྱེེད་

བླ་མ་རྣམས་མགོོ་རིང་ལོགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱུང་

ན་བླ་དགོེ་སོ་སོ་མི་རིེ་ཟུང་དང༌། སྡེེརི་གོཏོགོས་བཅས་པོརི་དཀའི་

ངལ་བྱུང་བརི་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མེད་ཀང༌། དྲེི་མ་མེད་པོའིི་རྒྱལ་

བའིི་བསྟན་པོ་འིདི་ཉིད་ལ་ཉམས་ཆེགོ་འིགོ་གོཞིིརི་སོང་ན་གོཏན་

ནས་མི་འིོས་པོས་དེ་རིས་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། 

ཇ༽ སྟནོ་པོའི་ིབཀས་བཅད་དང་། བསྙནེ་རྫོགོོས་སྒྲུབ་

ཚུལ།

དཔོརེི་ན། ངས་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས་པོ་མིན་ཡང༌། འིད་ིལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ི
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འིདུགོ བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་འིདུལ་བའིི་ཁྲིིམས་ལུགོས་ནང་རིང་

ཉིད་ལ་ོཉི་ཤུ་མ་ལོན་པོརི་དགོེ་སློོང་སྒྲུབ་མི་ཆེོགོ་པོ་དང༌། གོཞིན་

ལ་དགོ་ེསློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོ་སྦནི་པོ་ལ་རིང་ཉདི་དགོ་ེསློངོ་བསྒྲུབས་ནས་

ལ་ོབཅུ་སོང་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོརི་གོསུངས་ཡོད་ཀང༌། སྐོབས་རིེ་

བདོ་ནང་བསྙནེ་པོརི་རྫོགོོས་ནས་མ་མཐའི་ལ་ོལྔ་དང་ཕྱོདེ་ལྷགོ་མ་

སོང་གོོང་ནས་གོཞིན་ལ་སྡེོམ་པོ་སྦིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་ནང་ལའིང་ད་ེལྟརི་བྱུང་ཚོདོ་འིདུགོ 

གོནས་ཚུལ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་བཅས་པོ་ལ་འིདི་ལྟརི་ཡོད་

ཀང༌། བླ་མ་འིདི་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་དམིགོས་བསལ་བྱེ་དགོོས་ཞིེས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་བཅས་པོ་ལས། བླ་མ་གོལ་གོནད་ཆེེ་བརི་

བཟུང་བ་ཡིན། སྐོབས་དེའིི་བླ་མ་རིེ་ཟུང་དམིགོས་བསལ་བཏང་

ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་དུ་ཆུགོ་ཀང༌། དེའིི་མིང་བཟུང་བའིི་བླ་མ་རྗེེས་

མ་དེརི་ཡང་སྐུ་གོོང་མའིི་མཛད་ལམ་འིདི་ལྟ་བུ་ཡིན་པོས་འིདི་

བཞིིན་བྱེ་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ན། བླ་མ་རྗེེས་མ་དེ་སྐུ་གོོང་མ་དང་

སང་རོགོས་མཉམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ལེགོས་ཀང༌། དེ་ལྟརི་མེད་ན་

མི་འིཚོམས་པོརི་གྱུརི་ཚོརི་བ་རིེད། 

སོ་སོརི་ཐརི་པོའིི་མདོརི་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ལོན་པོརི་བསྙེན་པོརི་རྫོོགོས་
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ན་སྡེོམ་པོ་མི་སྐྱེ་ལ། སྡེོམ་པོ་སྦིན་མཁན་ལའིང་ཉེས་པོ་ཡོད་པོརི་

གོསལ་པོོརི་གོསུངས་ཡོད་ཀང༌། དགོོན་པོ་འིགོའི་ཤས་ནང་བླ་

མ་ཆེེ་ཁགོ་ལ་ཁྲིི་པོ་རིེ་འིཁོརི་ལྟ་བུ་འིཁེལ་སྐོབས་བླ་མ་དགུང་ལོ་ 

༡༥ ནས་ ༡༦ ཙམ་ཡིན་རུང་བསྙེན་རྫོོགོས་སྒྲུབ་རྐྱེང་དང༌། སྡེོམ་

པོ་སྦིན་རྐྱེང་བྱེེད་སྲིོལ་ཡོད་ཚོོད་རིེད། དུས་སྐོབས་གོཅིགོ་གོི་བླ་

མ་དེ་ཉིད་བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པོ་ཞིིགོ་འིཁེལ་

བའིི་སྐུ་ཚོེ་དེརི་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུརི་མ་སོན་ཀང༌། ཚོེ་རིབས་ནས་ཚོེ་

རིབས་རིབ་ཏུ་བྱུང་བས་འིཆེམ་གོོས་བརྗེེས་པོ་ལྟ་བུ་ལས། ནང་

གོི་སང་རོགོས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡོད་མུས་ཡིན་པོས་འིགིགོས་རུང་

ཡང༌། དེ་དགོ་སྔརི་ལམ་དུ་སོང་ནས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོོ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་སྐུ་ཕྲེང་རྗེེས་མ་ཚོང་མརི་རྒྱས་འིགོེབས་

ཀིས་དེ་བཞིིན་ཆེོགོ་པོརི་འིཛིན་པོའིམ། ཡང་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེ་ཡིན་ན། དེ་རིིང་བསྙེན་པོརི་རྫོོགོས་ནས་སང་ཉིན་སྡེོམ་པོ་

སྦིན་ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མི་འིགིགོས། གོང་འིཚོམ་ནས་༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནི་སྤན་རིས་གོཟིགོས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན། སྤན་རིས་

གོཟིགོས་ལ་བཙུན་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་དགོེ་སློོང་གོི་སྡེོམ་པོ་ཡོད་

པོརི་འིདོད་པོ་ཡིན་པོས། དགོེ་སློོང་ཉིས་བརེགོས་མ་བསྒྲུབས་

ཀང་འིགིགོས་པོརི་བརྗེོད་ཐུབ། གོང་འིཚོམ་ནས་མདང་སྐྱེས་ཀི་
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༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཀང་དེ་རིིང་དགོེ་སློོང་གོི་སྡེོམ་པོ་སྦིན་དུ་

རུང་བ་ལྟ་བུརི་བརྗེོད་ན། ཆེེས་ཤིན་ཏུ་ཐལ་འིགོ་བ་ཡིན། 

དེ་ལྟརི་ཐལ་ཆེ་ཆེེན་པོོའིི་རིིགོས་སངས་ནས་ལགོ་ལེན་ལེགོས་པོོ་

མ་བྱེས་ན། ཆེོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་སྨིོས་ཅི། ནང་པོ་ནང་ཁུལ་

འིདུལ་ཁྲིིམས་ལ་བྱེང་བ་ཞིིགོ་གོིས་དྲེི་བ་བཀོན་བྱུང་ན། སྤིརི་བཏང་

དམིགོས་བསལ་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། གོསང་བ་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པོ་

ཡིན་ཚུལ་ཙམ་བརྗེོད་ན་ལས། དེ་མིན་ལན་འིདེབས་དཀའི་བརི་

འིགྱུརི་ངེས་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པོ་རྣམ་ཐརི་ལ་གོསང་

བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པོ་ཡོད་ངེས་ཡིན་ཀང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དེའིི་ཕྱོོགོས་ནའིང་མེད་པོའིི་མི་རྣམས་ལ་

དཔོརི་བཀབ་བྱེེད་མི་ཐུབ། 

གོནས་ཚུལ་དེ་གས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་བཅས་པོའིི་ཁྲིིམས་

དེ་ལས། བླ་མ་དེའིི་ཐོབ་གོོ་ས་དབང་ཆེེ་བ་བྱུང་བ་ཡིན། མང་

ཚོོགོས་ཀི་བསམ་བློའིི་ནང་དེ་དགོ་ལ་མི་བདེ་བ་མང་པོོ་མི་འིབྱུང་

བ་ནི་བླ་མ་ཆུང་ངུའིི་དུས་ནས་དེ་བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་གོང་མིན་

ཞིིགོ་ཡིན་ལུགོས་བརྗེོད་པོ་རིེད། དེ་ལའིང་ནང་འིགོལ་ཡོད་དེ། 

བླ་མ་ལ་བསློབ་དགོོས་ཀི་ཡོད་ཀང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བླ་མ་དེ་
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ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་པོརི་བརྗེོད། དེ་འིདྲེའིི་འིགོལ་འིདུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད་བཞིིན་དུ། གོསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པོ་དང༌། ཐུན་མོང་

སྣང་ངོ་ལ་སོགོས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསྲིེས་ཏེ་མཛུབ་མོ་

འིཛུགོས་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་པོ་རིེད། 

ང་ཚོོརི་ལེགོས་ཆེ་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་པོ་རྣམས་ཉི་ཤརི་སྦརི་མོས་

མི་ཁེབས་ཞིེས་པོ་ལྟརི་གོཞིན་གིས་རིིམ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང༌། ང་

ཚོོརི་སྐྱོན་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་གོཞིན་གིས་མཛུབ་མོ་མ་བཙུགོས་

གོོང་ང་རིང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་ནས་ལེགོས་བཅོས་བྱེས་ན་ལེགོས་ཤོས་

ལ་བརེན་ངས་སྐྱོན་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་ཞུས་པོ་ཡིན། གོོ་བ་བཞིེས་

སྟངས་མ་ནོརི་བ་གོནང་དགོོས། གོོང་ཞུས་བཞིིན། ཞིིང་བྲན་ལམ་

ལུགོས་དང༌། བླ་མ་ཆེེན་པོོ་ཚོོའིི་འིཚོོ་བ་སྤོད་སྟངས་འིདྲེེས་ནས་

ལགོ་གོདང་དཔུང་སྦྲེལ་བྱེས་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་གོནས་ཚུལ་དེ་

དགོ་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་པོས། དེ་དགོ་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་དགོོས་

ཀི་འིདུགོ བསངམ་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སེལ་གོསུམ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་

ཡང༌། བྱེེད་སྟངས་ལ་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བསམ་

གོཞིིགོ་ལེགོས་པོོ་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། སྔརི་གི་བྱེེད་སྟངས་ཁོ་ན་

མི་ཉམས་གོོང་འིཕེལ་བྱེས་པོས་འིགིགོས་པོརི་བསམ་མི་རུང༌། 
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དེ་རྣམས་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡིན། 

ཉ༽ རྒྱལ་མཚོམས་རིསི་མདེ་རིིང་ལུགོས་དང་། ནང་

བསྟན།

གོཉསི་པོརི། ང་ཚོའོི་ིཕ་མསེ་ཀ་ིནརོི་བུ་དང་འིདྲེ་བའི་ིསངས་རྒྱས་

ཀི་ཆེོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ཆེོས་འིདི་ང་ཚོོའིི་མི་

རིིགོས་གོཅིགོ་ཁོ་ནའིི་ནང་གོནས་པོ་མ་ཡིན་པོརི་ཕྱོོགོས་གོང་

སརི་ཁྱབ་སེལ་གི་ག་སྒིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དུས་ལ་བབས་པོརི་མཐོང་གོི་

འིདུགོ ང་ཚོའོི་ིབླ་མ་གོཞིནོ་པོ་ཚོ་ོསློབོ་གོཉརེི་བྱེདེ་འིཕྲ་ོབཞིགོ་ནས་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་འིག་ོབ་དང༌། ལས་དནོ་གོཞིན་དགོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་

ཡདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡནི་ཞི་ེན། ང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་ལུགོས་ནང་གོསསེ་ལའིང་སངིྒ་ལ། ཐའི་ེལན། ཝ་ིཏ་ིནམ། རྒྱ་

གོརི། འིབརི་མ་ལ་སོགོས་པོརི་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་ཆེོས་ཆེ་ཚོང་

ཞིིང་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་སྤུས་དགོ་པོ་ོདེ་བོད་ལ་མ་གོཏགོོས་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་ཡནི། ད་ེདགོ་བདོ་མསི་བཟསོ་པོ་མནི་པོརི་རྒྱ་གོརི་ནས་

དརི་བ་ཞིིགོ་ཡནི། 

སྔརི་རྒྱ་གོརི་དུ་ཆེོས་འིདི་རིང་ཡོད་ཀང་བརི་སྐོབས་ཉམས་པོ་དང༌། 
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རྒྱ་གོརི་ནས་བོད་དུ་དརི་བ་རྣམས་མ་ཉམས་པོརི་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་

བསྐྱངས་ཏེ་ད་བརི་གོནས་པོ་རིེད། བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ནང་ཆེོས་གོཞིན་ལས་ཟབ་པོས་འིདི་དགོ་ནི་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་དགོོངས་པོ་མཐརི་ཐུགོ་པོ་དེ་རིང་རིེད་ཅེས་

མི་མང་པོོས་དོ་སྣང་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཏུ་སློེབས་

པོའིི་གོོ་སྐོབས་འིདི་ཟིན་ནས་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་ཕྲན་བུ་བྱེེད་ཐུབ་ན་

བསམ་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བརྗེོད་ན། དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་

ལ་མཚོོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབྱེེ་བ་མ་ཕྱོེ་བརི་རྒྱལ་མཚོམས་

རིིས་མེད་རིིང་ལུགོས་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་རྒྱ་ནགོ་དམརི་པོོས་རྒྱ་གོརི་

ནང་དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་འིཛིན་མཁན་

ཡོད་ཚོད་ལ་གོཡོ་འིགུལ་གོཏོང་ཐབས་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ང་ཚོོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་དོན་དུ་ཟེརི་བ་ལས། བོད་རིིགོས་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དུ་ཟེརི་བ་

མིན་ཞིིང༌། འིཛམ་གླིིང་འིདི་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོརི། ཁམས་

གོསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན་པོས། ང་

ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ངོ་མ་རྒྱལ་མཚོམས་རིིས་མེད་རིིང་ལུགོས་

ལྟ་བུ་ཡིན་ནའིང༌། ང་ཚོོས་སོབས་པོ་ཞུམ་ནས་ཆེོས་འིདི་བོད་
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རིིགོས་ནང་ཁུལ་དུ་ཉརི་རྒྱུ་ཙམ་དང༌། བོད་རིིགོས་གོཅིགོ་པུའིི་རྒྱུ་

ནོརི་ཡིན་པོ་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེས་ཀིས་ཤོད་དགོོས་ས་དང༌། བསྟན་

དགོོས་སརི་ཐབས་ཤེས་འིདང་ངེས་བྱེེད་མ་ཐུབ། ད་ལྟ་ཕན་བོད་

ལ་ང་ཚོོས་ཕན་ཚུན་འིབྲེལ་མཚོམས་བཅད་ནས་བསྡེད་པོ་དེས་ང་

ཚོོརི་གོང་བྱུང་ཡོད། ད་ཆེ་དུས་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་སློེབས་

ཡོད་པོས་ང་ཚོོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤུས་དགོ་པོོ་འིདི་

དགོ་གོཞིན་ལ་སྟོན་རྒྱུའིི་སྐོོརི་རྒྱལ་མཚོམས་རིིས་མེད་རིིང་ལུགོས་

ཀི་བསམ་ཚུལ་འིཛིན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་འིདུགོ 

དེ་རིིང་འིདིརི་ཁྱེད་རྣམ་པོ་འིགོའི་ཤས་ཕེབས་ཡོད། ཁ་སང་ཆེོས་

འིབྲེལ་སྐོབས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟརི། ང་ཚོོས་ཆེོས་ཤོད་དགོོས་

པོ་དང༌། ཤོད་སྟངས་ཀང་ལུང་འིདྲེེན་ཙམ་མིན་པོརི་རིིགོས་པོའིི་

སྒྲུབ་བྱེེད་འིབའི་ཞིིགོ་བཀོད་དགོོས། དོན་སྙིང་ཆེོས་ཤོད་དགོོས་

སརི་ཤོད་པོ་དང༌། བསྟན་བཅོས་བརམས་དགོོས་སརི་བསྟན་

བཅོས་བརམས། འིགེལ་བཤད་བྱེེད་དགོོས་སརི་འིགེལ་བཤད་

བྱེ་རྒྱུ་སོགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་པོས་དེ་སྐོོརི་དེ་རིིང་ཡང་བསྐྱརི་

གོཞིེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཏ༽ དགོསོ་མཁའོི་ིསློབོ་དབེ་དང་། དབེ་རིིགོས་གོསརི་
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རམོ།

ཞིོརི་འིཕྲོས་སུ་དོན་དགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ཞུས་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ལ་

དཔོ་ེཆེ་ཧ་ཅང་འིབོརི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེརྣམས་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་

ཡདོ་པོ་ཤ་སྟགོ་དང༌། ཡང་ན་བླ་མའི་ིམིང་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་བརམས་པོ་ལྟ་བུ་ལས། ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་

མེད་པོའིི་སྤིརི་བཏང་གོི་བསྟན་བཅོས་རོམ་སེལ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོོ་མ་བྱེས་པོའིི་དབང་གོིས། དཔོེརི་ན། དེང་སང་བུ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་

ཀོགོ་དེབ་ཀི་དགོོས་མཁོ་ཡང་འིདང་གོི་མི་འིདུགོ ཆེོས་ཀི་སྐོོརི་

རྣམས་ནི་མཁྲིེགོས་དྲེགོས་ཏེ་ལམ་སེང་གོོ་རོགོས་མ་ཐུབ། དེ་

མིན་བླ་མའིི་རྣམ་ཐརི་ལྟ་བུ་ཀོགོ་ན་མ་གོཏོགོས་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་

པོརི་དེ་འིདྲེའིི་རིིགོས་རོམ་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། རོམ་མི་ཐུབ་པོ་མིན་

ཡང༌། ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོརི་ལྷོད་ཡངས་སུ་བཞིགོ་པོའིི་སྐྱོན་ཡིན་

པོས། མཁས་པོ་ཚོོས་དེ་ཚོོའིི་རིིགོས་ལའིང་དགོོངས་པོ་བཞིེས་

ཏ་ེཆེསོ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡནི་པོརི་སྤརིི་བཏང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རིིགོས་

འིབྲ་ིརམོ་གོནང་དགོསོ། 

དཔོེརི་ན། ཉེ་ཆེརི་གོཞིོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་དཔོེ་ཆེ་དཔོརི་འིདེབས་ཀིས་
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བཀམ་པོརི་བུ་ཕྲུགོ་ཚོོས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་དུ་བརི་

སྐོབས་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་བཙན་འིཛུལ་སྐོོརི། འིདི་

ཕྱོོགོས་ཡོང་རྐྱེེན་སོགོས་ང་རིང་ཚོོ་རྒན་པོ་ཚོོའིི་བློ་ལ་ངེས་ཡོད་

པོས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་མི་རིབས་རྗེེས་མ་ཚོོརི་ཡི་གོེ་

ཞིིགོ་འིཇོགོ་མ་ཐུབ་ན་ཁོང་ཚོོས་ཇི་བཞིིན་ཤེས་དཀའི་བས་རིང་

རིང་གོི་བློ་ངེས་ཡོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་དྲེན་ཐོགོ་གོསལ་ཐོགོ་

ཏུ་བྲི་རོམ་གོནང་ན་ལེགོས་པོོ་འིདུགོ འིདི་ཚོོའིི་སྐོོརི་ཆེོས་དོན་

དང༌། ཤེས་རིིགོ་ལས་ཁུངས་སོགོས་ནས་སྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

འིོས་བབས་ཀི་མཐུན་རྐྱེེན་སྦོརི་རྒྱུ་ཡང་ཡོང་རྒྱུརི། འིདི་འིདྲེའིི་

བསྟན་བཅོས་རོམ་རྒྱུརི་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ཞུས་ན། མི་རིབས་རྗེེས་མ་ཚོོས་གོནས་ལུགོས་

མ་ཤེས་པོ་རྣམས་ཤེས་ཐུབ་པོ་དང༌། བསམ་བློརི་བློ་བསྐྱེད་ཡརི་

རྒྱས་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་བསྟན་བཅོས་གོང་མང་བརམས་ན་ཕན་

ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་འིདུགོ དེ་རྣམས་ནི་ཆེོས་

ཀི་སྐོོརི་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་ལུགོས་བསམ་ཚུལ་སྙིང་པོོ་ཉུང་བསྡུས་

ཞུས་པོ་ཡིན། 

ཐ༽ ཤསེ་ཡནོ་ག་ིརྒྱལ་ཁ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་སྒ་ོགོཤོགོ་
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ཟུང་ལྡན།

གོསུམ་པོ། ཤེས་རིིགོ་སྐོོརི་ཡིན། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་ཧ་ཅང་

ཐུགོས་ཁུརི་ཆེ་ེབཞིསེ་གོནང་སྟ་ེསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་བུ་ཕྲུགོ་དྲུགོ་སྟངོ་

སྐོརོི་བདགོ་སྤདོ་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ོཤས་ནང་

ཐབོ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི། སློབོ་གྲྭ་ད་ེདགོ་གོ་ིའིག་ོསྟངས་

ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གི་

བསམ་བླ་ོརྣམས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་སྦོང་སྤོད་པོ་ཡིན། དེ་ཡང༌། 

དངེ་དུས་འིཛམ་གླིངི་འིདརིི་ཡདོ་པོའི་ིརིགིོ་གོསརི་ག་ིཤསེ་བྱེའི་ིརྣམ་

གངས་གོཙ་ོཆེ་ེབ་རྣམས་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ཏུ། ང་

རིང་ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀ་ིཆེསོ་དང༌། ཤསེ་རིགིོ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའོི་ི

གོམོས་གོཤསི་བཟང་པོ་ོརྣམས་ཀང་འིཇགོས་ཐུབ་པོའི་ིསློབོ་སྦངོ་

བྱེས་ཏེ་དོན་སྙིང་ཆེོས་སྲིིད་སྒོ་གོཤོགོ་ཟུང་ལྡན་འིབྱུང་ཐབས་ལ་

འིབད་བརནོ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ཡནི། 

ད་ཆེ་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། ང་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་

མི་ཐུབ་པོའིི་དཀའི་ངལ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ཟིན་

ན་ཡང༌། ད་ཆེ་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ཟིན་པོ་རྣམས་སྤུས་དགོ་ཏུ་གོཏོང་
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རྒྱུརི་འིབད་རོལ་ཐུབ་མཁན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡོང་ཐབས་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོད། དེ་གོལ་གོནད་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བརི་གོནས་པོའིི་རིིང་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ནས་ཤེས་བྱེའིི་རྣམ་གངས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤེས་མཚོམས་ཁོ་ཚོོས་སྣགོ་ཤོགོ་ཁོ་ནའིི་ལས་དོན་

བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ན་བུ་ཕྲུགོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ལས་བྱེེད་

པོའིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཞུགོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང༌། བྱེིངས་རྣམས་གོཞིན་

དུ་ཁ་འིཐོརི་འིགོ་རྒྱུརི་དེ་ལྟརི་ཕྱོིན་ན་ཕན་ཐོགོས་མ་བྱུང་བ་ཡིན། 

འིདིརི་འིགེལ་བཤད་ཕྲན་བུ་བྱེས་ན། ང་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་

ཤུགོས་སྣོན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེ་ད་ལྟའིི་མི་རྣམས་ཀི་འིཚོོ་ཐབས་

ཙམ་མིན་པོརི། ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་མི་ཐོགོ་རིེ་གོཉིས་

ཤིགོ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ཚོེ་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང༌། ཤེས་རིིགོ མདོརི་ན་

མི་རིིགོས་དང་བཅས་པོ་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན། 

དེ་དགོ་སྲུང་སྐྱོབ་གོཙོ་བོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ཏུ་བྱེེད་པོ་ལས། དྷ་

རིམ་ས་ལ་ལྟ་བུའིམ། བོད་མི་ཁ་འིཐོརི་དུ་གོནས་པོ་ཚོོས་སྲུང་

སྐྱོབ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་མི་ཐུབ། 

ད་ལྟ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ཡོད་པོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིའིི་རྗེེས་སུ་མི་ཐོགོ་

གོཞིན་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་ཡོང་དགོོས། ད་ལྟའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་པོ་ཚོོ་
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རིང་ཉིད་ཤེས་ཡོན་དམན་པོའིི་དབང་གོིས་འིཇོརི་དང༌། སྦགོ་མ་

འིཁུརི་ནས་ལས་རོལ་མི་བྱེེད་རིང་བྱེེད་ཡིན་ནའིང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་

ནས་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཚོོ་ངལ་རོལ་ཐུབ་པོའིི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་བརི་ཤེས་ཡོན་གོཅིགོ་པུརི་སྔས་བཅོལ་བྱེ་མཁན་ཞིིགོ་ཏུ་

གྱུརི་ན། ཤེས་ཡོན་ཡོད་སྟབས་རིང་གོི་ལྟོ་གོོས་ཀི་ཐབས་ཤེས་

ནི་བྱེེད་ཐུབ། ངལ་རོལ་ལ་མི་དགོའི་བ་ཡིན་པོས་གོནས་ཚུལ་

ཉེན་ཁ་ཅན་དུ་འིགྱུརི་ངེས་ལ་བརེན། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་སློོབ་ཕྲུགོ་

རྣམས་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་དང༌། ངལ་རོལ་ལ་བརེན་པོའིི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བསམ་རིས་བཟུང་སྟེ་འིབད་བརོན་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། 

དེ་ནས་འིཕྲོས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུརི། ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་ཞིེས་པོ་སློོབ་གྲྭརི་

འིགོ་མཁན་གི་ལོ་ཆུང་ཚོོ་གོཅིགོ་པུརི་འིཁྲིི་བ་ལྟ་བུ་མིན། ཤེས་

ཡོན་སློོབ་སྦོང་བྱེ་རྒྱུ་ནི་སེརི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྒན་གོཞིོན་ཚོང་མརི་འིཁྲིི་

བ་ཞིིགོ་ཡིན། རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚོོགོས་ཀི་ཤེས་ཡོན་བསམ་ཚོད་མཐོ་

རུ་གོཏོང་མ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་དང༌། སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ་པོས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་སོ་སོས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཁྱེད་

ཚོོ་བརྒྱུད་ནས་རིང་རིང་འིབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་གོཞིེན་སྐུལ་བྱེས་ཏེ་
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སྔརི་མ་ཤེས་པོ་རྣམས་གོསརི་དུ་ཤེས་ཐབས་ཀི་འིབད་བརོན་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཤེས་རིིགོ་གོི་བསྡེོམས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན། 

ད༽ བདོ་དནོ་ག་ིའིཐབ་རདོ་དང་། ལས་གོཞིའིི་ིསློབོ་སྦངོ་།

བཞི་ིཔོ། སྲིདི་དནོ་ག་ིགོནས་ཚུལ་སྐོརོི་ཞུ་རྒྱུརི། སྲིདི་དནོ་ག་ིགོནས་

ཚུལ་འིད་ིདགོ་ར་བའི་ིགོནད་དནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་འིཕྲལ་

འིཕྲལ་འིཇོགོ་བཟོ་ཐོན་རྒྱུ་དཀའི་ཡང༌། བརི་ལམ་ལོ་དྲུགོ་རིིང་

ཡརི་རྒྱས་གོང་ལགེོས་ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱལ་སྤའིི་ིནང་བདོ་དནོ་

སྐོརོི་མ་བརླགོ་པོའི་ིཐགོོ སསོ་ཧལི་ཧལི་དུ་གོནས་ཡདོ། ལྷགོ་པོརི་

ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༦༢ ལོརི་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་བརི་དངོས་སུ་དམགོ་འིཁྲུགོ་

བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། བདོ་དནོ་སྐོརོི་གོསནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེར་བའི་ིབདོ་

དོན་ཐོགོ་མཐརི་ཐུགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྟངས་ང་ཚོ་ོདང༌། རྒྱ་

གོརི་གོཞུང་ཐགོ་ཉ་ེཔོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ད་དུང་ང་ཚོསོ་སྒདི་ལུགོ་དང༌། 

ཞུམ་པོ་སངས་པོའི་ིཐབས་ཤསེ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ངསེ་

པོརི་དུ་དནོ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲུབ་པོའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། 

ད་ཕན་རྒྱལ་ཁ་གོང་ལེགོས་ཐོབ་ཡོད་ཀང༌། དེས་འིདང་ཐབས་
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མེད་པོས་ད་དུང་འིབད་བརོན་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེ་དགོོས། བོད་

དོན་སྐོོརི་ལ་བདེན་པོ་ང་ཚོོའིི་ཕྱོོགོས་སུ་ཡོད་པོ་ལྟརི། གོནས་

ཚུལ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བདེན་པོརི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུརི་ཡིད་

ཆེེས་གོཙང་མ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཡིན་ནའིང༌། ཡོང་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

དང༌། དུས་ཚོོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཡོང་ཟེརི་ན། དེ་གོཏིང་རིིང་པོོ་

ཡིན་པོས་ལམ་སེང་གོསལ་པོོརི་བརྗེོད་པོ་དཀའི། གོཅིགོ་བྱེས་ན་

ལོ་ལྔ་དྲུགོ་གོམ། ཡང་ན་བཅུ་སྐོོརི། བཞིི་བཅུ་སྐོོརི། བརྒྱ་སྐོོརི་ཇི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགོོརི་མིན་ངེས་པོ་མེད། གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཇི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་ཀང་བརྗེོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། 

འིོན་ཀང༌། ང་ཚོོའིི་ག་སྒིགོ་བྱེེད་སྟངས་ཐད་གོཅིགོ་བྱེས་ན་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགྱུརི་བ་ཡོང་སྲིིད། ཡང་ན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལའིང་ཡོང་སྲིིད་སྙམ་པོའིི་ག་སྒིགོ་བྱེ་དགོོས་པོས། ང་ཚོོས་ཞིི་

རྒྱས་དབང་དྲེགོ་གོི་སློོབ་སྦོང་སྡེེ་ཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་

དེ་རྣམས་ར་བའིི་བོད་ཀི་སྲིིད་དོན་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

པོ་ཤ་སྟགོ་ཡིན། གླིོ་བུརི་གི་འིགྱུརི་བ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་མིན་ཆེ་མི་

རོགོས། དཔོེརི་ན། དེང་སང་ཝི་ཏི་ནམ་གི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་པོོ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་ནགོ་དང་ཨ་རིི་ཐད་ཀརི་
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དམགོ་ཐུགོ་རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཨུ་རུ་སུ་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྱུརི་ཡོང༌། རུ་སུ་

དང༌། རྒྱ་གོརི་གི་འིབྲེལ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྱུརི་ཡོང༌། སོ་ལོ་

རིིལ་བ་ལྟ་བུརི་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་འིགྱུརི་

མིན་བརྗེོད་མི་ཐུབ། 

དེས་ན་ང་ཚོོ་བོད་དོན་གི་རྒྱལ་ཁ་ཡང་རྒྱལ་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་དང་སྦྲེལ་ནས་འིགོ་དགོོས་པོ་ལས། བོད་གོཅིགོ་པུརི་

ཟུརི་དུ་འིགོ་སྟངས་ཤིགོ་མ་འོིངས་པོརི་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མིན་ཡང་

ད་ལྟའིི་སྐོབས་འིདིརི་ཁགོ་པོོ་ཡིན། དེརི་བརེན་ང་ཚོོའིི་བོད་དོན་

རྒྱལ་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་དགོོས་པོས་ན་རྒྱལ་སྤིའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། རྒྱལ་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་གི་འིགོས་དང་བསྟུན་

ཏེ་ཐབས་ཤེས་བྱེ་དགོོས། གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིདི་

བྱེས། འིདི་འིདྲེ་བྱུང་ན་འིདི་ལྟརི་བྱེ་སྙམ་དུ་ག་སྒིགོ་ཕྱོོགོས་གོང་

ས་ནས་འིགོད་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་དགོོས། དཔོེརི་ན། སོ་ལོ་རེད་

མཁན་ཚོོས་སོ་ལོ་ཕྱོོགོས་གོརི་ཡོང་ངེས་པོ་མེད་པོ་ཕྱོོགོས་ཚོང་

མརི་ཨང་གོསརི་གིས་སྡེོད་པོ་ལྟརི། ང་ཚོོས་ཀང་ད་ལྟ་ཕན་ལ་སྡེེ་

ཚོན་ཁགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནང་ས་བོན་ལྟ་བུ་བཏབ་ནས་ཡོད། ད་དུང་
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རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང་ང་ཚོོའིི་དབརི་འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་ཡོད་སྟབས་

ལོ་རིེ་ནས་ལོ་རིེརི་ཇེ་ལེགོས་སུ་འིགོ་བའིི་རིེ་བ་ཡོད། 

ན༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརན་དང་། རིང་འིཚོའོི་ིའིབད་

ཐབས།

ལྔ་པོ། ད་ེནས་ཁ་ཚོ་དགོསོ་གོཏུགོས་གོལ་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་ན།ི ནང་

སྲིདི་ཁངོས་ནས་ལྟ་རགོོས་བྱེདེ་པོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་སྐོརོི་འིད་ིཡནི། 

འིད་ིན་ིའིཕྲལ་སྒོང་ཛ་དྲེགོ་ཆེ་ེཞིངི༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་

འིདི་ལས་གོལ་ཆེེ་བ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕན་ལ་འིདི་སྐོོརི་

འིབད་རོལ་གོང་ཡོང་བྱེས་ཡོད་ཀང་སྒོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བསྟུན་

དགོོས་པོས་ལམ་སེང་གྲུབ་འིབྲས་འིདི་བྱུང་ཞིེས་སྟོན་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོ

རིེད། འིནོ་ཀང་མུ་མཐུད་འིབད་རོལ་བྱེས་ན་གྲུབ་འིབྲས་ལེགོས་

པོ་ོཡངོ་རྒྱུརི་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། མང་ཚོགོོས་ནས་ཀང་གོཞིསི་ཆེགོས་

འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོརི་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། གོཞིསི་

ཆེགོས་ནང་སློེབས་སྐོབས་རིང་ཁྱིམ་གི་འིདུ་ཤེས་འིཛིན་དགོོས། 

ལོ་གོཅིགོ་གོཉིས་གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་དེང་སང་

ལམ་བཟོ་ཁགོ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་འིགོ་

འིདོད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོད། དེ་ཚོ་ོ
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ལགེོས་པོ་ོརིདེ། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་སློེབས་རྗེེས་སྐྱོབ་གོསོ་ཟས་ཕོགོས་ཉིན་གོཅིགོ་

ལས་མིན་ཡང་སྔ་ཙམ་ལེན་མ་དགོོས་པོ་གོཙོ་བཟུང་བྱེ་དགོོས་པོ་

ལས། རིང་འིཚོོ་རིང་བྱུང་གོིས་ཡོང་རིེ་བྱེས་ཏེ་རིང་གོིས་འིབད་

རོལ་མ་བྱེས་ན་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ད་ཕན་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་

མཁན་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་མཐོང་ཚུལ་ལ་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་པོ་

ཚོོས་ལས་རོལ་ཤུགོས་སྐྱེད་མི་བྱེེད་པོའིི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 

བོད་མིས་ལས་ཀ་མ་བྱེས་པོ་མིན་ཡང༌། རིང་རིེའིི་བོད་ཡུལ་ནང་

ཧ་ཅང་སོས་དལ་གི་གོནས་སྟངས་ཡོད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་འིཇགོས་པོ་

ལྟ་བུས་ལས་དོན་འིཐུས་ཤོརི་འིགོ་གོི་ཡོད། དེས་ན་གོཞིིས་ཆེགོས་

པོ་ཚོོས་དཀའི་ངལ་འིཛེམས་མེད་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོས་ཧུརི་

བརོན་བྱེ་དགོོས། ད་ལྟའིི་ཆེརི་ས་ཞིིང་ཐོགོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ལྔ་

ཙམ་ཡོད་པོ་རྣམས་འིགངས་མཐརི་ལོ་གོཉིས་ནང་ཚུད་རིང་འིཚོོ་

ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་དང་འིབད་བརོན་བྱེ་མུས་ཡིན། 

ད་ལྟ་ལམ་བཟོའིི་ཐོགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་དཀའི་ངལ་ཆེེ་ཞིིང༌། ལྷགོ་

པོརི་ཉེ་དུས་ནས་བཟའི་བཅའིི་ཉོ་ཐང་འིཕརི་ཡང་གླི་ཆེ་མ་འིཕརི་

བ་སོགོས་ཀི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོཞིན་གིས་ལས་
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ཇི་བསྐུལ་དང༌། གླི་ཇི་སྤད་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི། ང་རིང་ཚོོས་ལམ་

བཟོའིི་རུ་ཁགོ་རུ་ཁགོ་ལྟ་བུ་བཟོས་ཏེ་ཡོང་འིབབ་འིཕརི་སྣོན་ཡོང་

ཐབས་ལྟ་བུ་བྱེ་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ་པོས་འིདི་སྐོོརི་ནང་སྲིིད་ནས་

བསམ་བློ་གོཏོང་མུས་ཡིན། གོང་ལྟརི་གོཞིིས་ཆེགོས་སོགོས་ལ་ད་

ལྟ་ཡལ་གོ་ལོ་འིདབ་རྒྱས་མེད་ཀང༌། ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིིང་ར་བ་ལྟ་

བུ་ལེགོས་ཚུགོས་ཡོད་པོས་རིིམ་པོས་ལེགོས་པོོ་ཡོང་ངེས་སྙམ། 

པོ༽ དཀའི་སྤད་མཐུན་ལམ་དང་། སྤ་ིགོཞུང་ལ་དགོའི་

ཞིནེ།

ད་ཕན་ང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་སྟངས་དང༌། ལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་

གོངོ་དུ་ཞུས་པོའི་ིལམ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཐགོོ་ཏུ་འིག་ོགོ་ིཡདོ། འིནོ་ཀང་

དམགིོས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེརྣམས་འིགྲུབ་དང་མ་ིའིགྲུབ་ན།ི ངས་

ད་ཕན་ལན་མང་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་རིང་གོ་ིའིབད་རལོ་བྱེས་ཏ་ེརིང་ཉདི་

ཀ་ིབད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ལས། རིང་གོསི་ཉལ་ནས་བསྡེད་ད་ེབླ་

མ་དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་གོསལོ་བ་བཏབ་པོ་ཙམ་གསི་འིགྲུབ་པོ་ཁགོ་

པོ་ོཡནི། དནོ་དགོ་ཆེ་ེཆུང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ཀང་འིགྲུབ་དང་མ་ི

འིགྲུབ་མིའིི་འིབད་བརོན་རིང་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་ཡིན་པོས། ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མས་འིབད་བརནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ེཡང་
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ར་དོན་ཆེེན་པོོའི་ིརིིགོས་ཉིན་མ་རིེ་ཟུང་དང༌། ཟླ་བ་རིེ་ཟུང་འིབད་

བརོན་བྱེས་ནས་འིགྲུབ་མི་ཐུབ་ཅིང༌། ད་ཆེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

ཀང་འིགྲུབ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་སྙམ་ནས་སྒདི་ལུགོ་བྱེས་ན་ནམ་ཡང་མ་ི

འིགིགོས་པོས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་འིབད་བརནོ་བྱེ་དགོསོ། 

མདོརི་ན་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོའིི་དོན་

ལ་ཐུགོ་པོ་ཡིན་པོས་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་བསྟུད་ནས་དཀའི་

ལས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀང༌རྒྱགོ་རིིན་ཆེོགོ་པོ་དང༌། རྒྱགོ་འིོས་པོ་ཡིན་

པོས་ཚོང་མས་འིབད་བརོན་བྱེ་དགོོས་པོ་ལས། ལོ་རིེ་གོཉིས་

ནས་ཡིད་ཐང་ཆེད་དེ་བསྡེད་ན་ནམ་ཡང་འིགིགོས་ཐབས་མེད། 

དེརི་བརེན་ཚོང་མས་ངས་མི་ནུས་མི་ཐུབ་སྙམ་པོའིི་སྒིད་ལུགོ་

དང༌། ཞུམ་པོ་གོཏན་ནས་སངས། མིའིི་རིིགོས་ཀིས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་

བྱེ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རིེད་སྙམ་དུ་

བསམ་བློའིི་སོབས་པོ་བསྐྱེད། དཀའི་ངལ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་རུང་

དང་དུ་བླང་ན་དོན་དགོ་གོང་ཡང་ངེས་པོརི་དུ་འིགྲུབ་ཐུབ། 

དེ་ལྟརི་ཡོང་བ་ལ་ཡང་ཚོང་མ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ཕན་ཚུན་བློ་རིོགོས་གོས་རིོགོས་དང༌། ཕན་ཚུན་བློ་བགོ་སྤོད་

རིོགོས་བྱེས་ཏེ། འིདི་ཡང་ང་ཚོོའིི་གོགོས་པོོ་ཡིན། འིདི་ཡང་ང་
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ཚོོའིི་བློ་མཐུན་ཡིན་སྙམ་པོ་བྱུང་ན་ལེགོས་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་ལས། དམ་

ཚོིགོ་ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་གྱུརི་ལེགོས་པོོ་མ་བྱུང་བརི་འིདི་ཡང་གོང་འིདྲེ་

ཡིན་ནམ། དེ་ཡང་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། བློས་འིཁེལ་ལ་

མ་འིཁེལ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། འིབད་རོལ་བྱེེད་བསམ་མཁན་ཚོོ་ཡང་

ཡིད་ཐང་ཆེད་གོཞིིརི་འིགོ་རྒྱུརི་ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་བྱེ་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་རྣམས་ཞིིབ་ཆེ་ཞུ་མ་དགོོས་པོ་

ཚོང་མས་མཁྱེན་གོསལ་རིེད།

ལུང་ཚོན་ཕན་ཚུན་ཤོགོ་འིཐེན་བྱེེད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཕྱོིའིི་རགོས་

དང༌། ཐ་སྙད་འིདོགོས་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཁྱད་མེད་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་

ནང་ཁུལ་ལ་ཧ་ལམ་ཕྱོི་ནང་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་འིཐེན་འིཁྱེརི་བྱེེད་པོ་

སོགོས་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས། ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་ལ་གོནོད་

གོཞིིའིི་ལས་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་མི་འིབྱུང་བ་གོཙོ་འིདོན་

བྱེས་ན་ལེགོས་པོོ་འིདུགོ གོཞིི་ར་ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིིང་ཡརི་རྒྱས་

གོང་ལེགོས་ཕྱོིན་ཡོད་ཀང༌། ད་དུང་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་

ཐུབ་ན་གོང་ལེགོས་ཡོང་རྒྱུ། དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་དེ་ཡང་གོོང་ཞུས་

བཞིིན། ལུང་ཚོན་དང༌། གྲུབ་མཐའིི་བརི་ལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་མ་ཚོད། 

མང་ཚོོགོས་དང་ལས་བྱེེད་པོའིི་དབརི། མང་ཚོོགོས་དང་འིགོོ་
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ཁྲིིད་བརི་ལའིང་བྱེ་དགོོས། ཕན་ཚུན་གི་གོནས་ལུགོས་གོསལ་

པོོ་ཤེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། འིགོོ་ཁྲིིད་པོའིི་མཛུབ་སྟོན་བྱེས་པོའིི་ཚོེ་

མང་ཚོོགོས་ནས་ཤརི་བགོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་རྒྱུ། 

བྱེ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་པོ་ལ་ཡང་སྒིགོ་འིཛུགོས་དང་ལྡན་པོ་

དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནུས་པོ་མཐརི་ཐུགོ་

པོ་ནི་གོཞུང་ཡིན་པོས། རིང་གོི་གོཞུང་ལ་དགོའི་ཞིེན་དང༌། བརི་

བཀུརི་ཆེེན་པོོ་བྱེ་དགོོས། ད་ལྟའིི་སྐོབས་སུ་མིའིི་སྲིོགོ་དབུགོས་

ཆེད་ལ་ཁད་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་ཡིན་པོས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་

མ་རོགོས་པོའིི་དབང་གོིས་མཐོང་ཚུལ་མཐུན་མིན་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་

རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་བསམ་བློའིི་ནང་ཡིད་མ་བདེ་བ་བྱེས་ན་མི་

ལེགོས་པོས། ར་བའིི་སྤི་གོཞུང་ལ་དགོའི་ཞིེན་བྱེས་ནས་དེའིི་ལས་

དོན་ཐོགོ་མང་ཚོོགོས་ནས་གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་གོནོན་གི་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེས་ན་ལས་དོན་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཐོན་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས་

ནང་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་རྣམས་སེམས་ཅན་གོཞིན་གི་ཞིབས་

འིདེགོས་ཞུ་མཁན་ལས་སེམས་ཅན་གི་དཔོོན་པོོ་ཡིན་སྙམ་པོའིི་

འིདུ་ཤེས་མེད་པོ་ལྟརི། ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ཀང་མང་ཚོོགོས་ཀི་

ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་མཁན་ལས། མང་ཚོོགོས་ཀི་དཔོོན་པོོ་ནམ་ཡང་མིན། 
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ང་ལས་བྱེེད་པོ་ཡིན་པོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙམ་གི་ལྟོ་

གོོས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་སྙམ་པོ་དང༌། མང་ཚོོགོས་ལ་གོཉའི་

གོནོན་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏོང་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་ནོརི་

འིཁྲུལ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་རིིགོས་བྱུང་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་བྱེེད་མཁན་གི་དོ་

བདགོ་དེ་རིང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགོས་ཏེ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས། སྤི་སོམ་ལ་ངན་སྨྲས་བྱེེད་པོ་དང༌། དྷ་རིམ་ས་ལའིི་ལས་

བྱེེད་པོ་ཚོོ་ཞིེས་བརྗེོད་ན། ཚོང་མ་དེ་རིིགོས་མིན་པོས་བློ་ཕམ་

ཡོང་གོི་རིེད། དེ་འིདྲེརི་མ་སོང་བ་དབྱེེ་གོསལ་ཆེོད་པོོ་བྱེ་དགོོས། 

མི་མང་དང༌། ལས་བྱེེད། འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོང་མས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་

ཤེས་རོགོས་ལེགོས་པོོ་བྱེ་དགོོས། བསམ་ཚུལ་ཤེས་རོགོས་བྱུང་

ན་ཡིད་ཆེེས་སྐྱེ་བ་དང༌། ཕན་ཚུན་ཐགོ་རིིང་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ན་དེང་སྐོབས་དུས་ཚོོད་འིདིརི་དཀྲུགོ་ཤིང་གོི་རིིགོས་རྣམ་པོ་སྣ་

ཚོོགོས་ཡོང་སྲིིད་པོས་དེ་རིིགོས་ལ་ཚོང་མས་དགོོངས་པོ་ཟབ་

བཞིེས་གོནང་རིོགོས་གོནང༌། 

ད་ཕན་སྐོད་ཆེ་ཐེངས་མང་བྱུང་བ་ལྟརི། ལས་བྱེེད་པོ་ལ་ཡང་

ནོརི་འིཁྲུལ་ངེས་པོརི་དུ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་རིིགོས་བྱུང་ཚོེ་དབུགོས་

བསྡེམས་ནས་མ་བསྡེད་པོརི་ཐད་ཀརི་སྐྱོན་སེལ་བྱེ་དགོོས། འིདིརི་
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མི་མང་གོི་འིཐུས་མི་གོཏན་འིཛུགོས་བྱེེད་པོའིི་ལས་འིགོན་གོཙོ་བོ་

ཡང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་གོི་ལས་དོན་

བྱེེད་སྟངས་ལ་ལྟ་རོགོ་བྱེས་ཏེ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་

ཚོོགོས་ལ་བརྗེོད་རྒྱུ་དང༌། གོཉིས་ནས་མང་ཚོོགོས་ཀི་དཀའི་ངལ་

སེལ་རྒྱུ་རྣམས་སྨིོས་ཅི། ལེགོས་ཆེའིི་བསམ་འིཆེརི་ཇི་ཡོད་དང༌། 

སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་སེལ་དགོོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ལས་

ཁུངས་སོ་སོརི་གོསལ་འིདེབས་མཚོམས་སྦོརི་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོའིི་

ཆེེད་དུ་ཡིན་གོཤིས། ད་ཕན་གྲུབ་འིབྲས་ཕྲན་བུ་ཐོན་ཡོད་ཀང༌། 

ད་དུང་ཐོགོ་མའིི་བསམ་རིས་ལྟརི་འིགྲུབ་ཐུབ་མིན་སྣ་ཚོོགོས་བྱུང་

ཡོད་པོས། ད་ཕྱོིན་ཡང་སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་སེལ་འིོས་པོ་གོང་

ཡོད་སྦས་ནས་མ་བཞིགོ་པོརི་ཐད་ཀརི་འིདོན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཆུ་

ལ་ཆུ་བཞིགོ་ཟེརི་བ་ངེས་པོརི་ཡོང་གོི་རིེད། ད་ཕན་གོང་ལེགོས་

ཡོད་ཀང་ད་དུང་ཡང་ཤུགོས་སྣོན་ནན་གོཟབ་བྱེས་ཏེ་སེལ་འིཇུགོ་

ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཡོང་བའིི་ཁུརི་བརོན་གོནང་རིོགོས། 

ཕ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་། ནང་གོ་ིཞིབས་བརན། 

དེ་ནས་མཇུགོ་བསྡེོམས་སུ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་རིེས་ཁྱེད་རིང་རྣམས་སྐུ་
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ཕྱྭའིི་སྐོོརི་ཡིན་ཞིེས་འིཛོམས་པོ་རིེད། ཡང་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། ཞིབས་

བརན་ལ་བསྙད་བཏགོས་ནས་ཞིལ་འིདབེས་བསྡུ་བ་དང༌། དནོ་མདེ་

ཀ་ིབརྡོབ་གོསགིོ་བཟ་ོབ། ལས་ཀ་མ་བྱེས་པོརི་ཉནི་མང་པོ་ོཟ་འིདུ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་ང་དགོའི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། ད་ེརིགིོས་མ་བྱེདེ། 

གོཙ་ོབ་ོནང་གོ་ིཞིབས་རིམི་གོངོ་དུ་བཤད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་

སམེས་ལ་བཞིགོ ལམ་ཕྱོོགོས་ད་ེརྣམས་གོཞི་ིརརི་བཟུང་ནས་སྤ་ི

དནོ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབས་ཏ་ེབདོ་ལ་བད་ེསྐྱདི་དང༌། བསྟན་པོ་

རྒྱས་པོ་བྱུང་ན་ང་ལ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་རིང་ཡིན། དེ་མིན་ངའིི་འིདོད་

པོ་སྒྲུབ་པོའི་ིདནོ་དུ་གོཟབ་གོཟབ་ཇ་ིལྟརི་བྱེས་ཀང་ངསོ་ལ་འིདདོ་

པོ་གོཞིན་ན་ིགོང་ཡང་མདེ། ང་མ་ིཆུང་ཆུང་དགོ་ེསློངོ་ཐབེས་ཆེགོ་

བོད་ཀི་གོཏམ་དཔོེ་ལ་ལངས་ན་སོས་དང༌། འིགེལ་ན་སོས་ཟེརི་

བ་དེ་རིང་ཡིན་ལ། ངོས་འིཛིན་ཡང་དེ་རིང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། ང་

རྒྱལ་པོ་ོདང༌རྗེ་ེདཔོནོ་རིིགོས་གོང་ཡང་མནི། ང་ལ་ཡནོ་ཏན་དང༌། 

འིཇནོ་ཐང་གོང་ཡང་མདེ་ཀང༌། ང་ཤནི་ཏུ་སྟབས་བད་ེཔོ་ོཡནི་པོ་

དེས་རིང་གོི་སྒོོ་གོསུམ་ནུས་པོ་གོང་ཡོད་དེ་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་

དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་རྒྱུརི་འིདོན་ཐུབ་ཀི་

རིདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེེས་ཡདོ། 
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གོལ་ཏེ་ངེད་རིང་འིདོན་ཕ་གོཞིིས་ཀི་བདགོ་པོོའིམ། བཟའི་མི་བུ་

ཕྲུགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་རིང་གོི་ནུས་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་

པོ་ཡོངས་རྫོོགོས་བོད་སྤི་དོན་ལ་གོཏོང་མི་ཐུབ། གོང་ཡིན་ཟེརི་

ན། རིང་གོི་བཟའི་མི་བུ་ཕྲུགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་རིེད། 

ལས་བྱེེད་སེརི་སྐྱའིི་ནང་ལའིང་གོནས་ཚུལ་དེ་དང་ཆེ་མཐུན་ཡོང་

གོི་འིདུགོ ང་དགོའི་པོོ་ཡོད་པོ་ནི་བོད་སྤི་དོན་ལེགོས་པོོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་

དེ་རིང་ཡིན། དེ་མིན་མདུན་དུ་སྤེལ་ལད་འིཁྲིབ། སྐོད་ཆེ་མཁས་

པོོ་སྙན་པོོ་བཤད་ན། གོཏིང་ནས་བསུན་སྣང་སྐྱེ་བ་ལས་དགོའི་

པོོ་གོང་ཡང་མེད་པོས་དེ་རིས་ཚོང་མས་སྤི་དོན་སྒྲུབ་བྱེརི་ཁུརི་

བརོན་ཆེེ་བསྐྱེད་གོནང་རིོགོས་གོནང༌། གོཞིན་དགོ་དེ་རིིང་ཞུ་རྒྱུ་

གོང་ཡང་མེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་གོཞིན་དགོ་དགོོངས་འིཆེརི་གོསུང་

མཁན་ཡོད་ན་གོསུངས་ན་འིགིགོས། 

ཞིེས་བཀའི་གོནང་ནས་ཞིབས་སྟེགོས་སྟེང་བཞུགོས་འིཇགོས་གྲུབ་པོ་དང༌། བཀའི་བློན་

རྣམ་པོ་ནས་སོ་སོའིི་དགོོངས་འིཆེརི་གོསལ་འིདེབས་གོནང༌། དེ་རྗེེས་ཕྱོོགོས་འིདུས་མི་

མང་གོི་འིཐུས་མི་རྣམས་ནས་རིང་རིང་གོི་སྡེོད་སྒོརི་མི་མང་གོིས་ནན་མངགོས་ལྟརི། 

གོཙོ་བོརི་༸གོོང་ས་༸སྐྱབས་མགོོན་ཆེེན་པོོ་མཆེོགོ་༸ཞིབས་པོད་བརན་པོའིི་སྐྱབས་

འིཇུགོ་གོནང་དགོོས་པོ་དང༌། མི་མང་ནས་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་བཀའི་གོསུང་ཅི་སྒྲུབ་
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ཅིས་ཀང་ཞུས་ཆེོགོ་པོ་ཞིེས་སྙན་སེང་ཞུས་པོའིོ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༦ སྐུའི་ི

འིཁྲུངས་སྐོརི་ག་ིདུས་ཆེནེ་ཉནི་མ་ིམང་མཇལ་

བཅརི་ཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིདས་པོའི་ིམཛད་རྣམ་དང་། འིབྱུང་འིགྱུརི་ག་ི

འིཆེརི་གོཞིི།

ད་ེརིངི་འིདརིི་དད་པོ་དང་དམ་ཚོགིོ་ལྡན་པོའི་ིསརེི་སྐྱ་རྣམས་ལ་ཞུ་

རྒྱུརི། ངའི་ིལ་ོཧལི་པོ་ོབརསི་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཐམ་པོ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐྱསེ་

སྐོརི་དུས་ཚོསེ་ཀ་ིཐགོོ་ཏུ་ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་བསངས་གོསལོ་

དང༌། མཆེོགོ་གོསུམ་གོསལོ་འིདབེས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིང་ཐུགོ་པོ་

འིདརིི་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ང་བསྟན་འིཛནི་

རྒྱ་མཚོ་ོསྒོེརི་ག་ིམངི་ཐོགོ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ད་ལྟ་ནས་བརིས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པོའིི་གོོང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༣༥ 

ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༦ དེ་རིིང་གོི་ཞིོགོས་པོ་དེརི་ང་སྐྱེས་པོ་ཡིན་པོ་རིེད། 

ང་ཞིིང་པོ་སྙོམས་ཆུང་ཞིིགོ་གོི་ནང་དུ་སྐྱེས་ནས། དེ་ནས་ད་ལྟའིི་

བརི་དུ་ལོ་ ༣༠ ཕྱོིན་འིདུགོ ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་

ན་ལོ་ ༣༠ ཟེརི་བ་དེ་མང་པོོ་གོང་ཡང་མིན་པོརི་ཉུང་ཉུང་རིེད། 
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ཡིན་ན་ཡང་ངོས་རིང་གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིདིའིི་རིིང་དརི་རྒུད་དམ། སྐྱིད་

སྡུགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་མངས་ཡོད། ལོ་ལྔ་ཙམ་གི་མཚོམས་ལ་སྐྱེས་

སའིི་ལུང་པོ་ནས་ཡརི་ཡོང་སྟེ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀི་རྒྱལ་སརི་འིཁོད། 

དེ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་རིིང་ལ་དཔོེ་ཆེ་བལྟས། ངས་སྒིད་ལ་མ་

སྒིད་བྱེས། ཕྲུ་གུ་ཐེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་བྱེས་ནས་ནོརི་ཉན་པོ་ཞིིགོ་

བལྟས་ཡོད་པོ་མ་རིེད།

དེ་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུགོ་གོི་མཚོམས་ལ་སློེབས་སྐོབས་འིཛམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེེ་བ་དེ་དགོ་གོིས་ཀང་ཞིེད་སྣང་

དང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ཁྱིམ་མཚོེས་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་

གོནས་ཚུལ་ཁྱད་མཚོརི་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟེ། ང་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོརི་

ཐབས་སྡུགོ་པོོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ལྟས་ངན་གི་འིགོོ་ཚུགོས། ལོ་ཉི་ཤུ་ར་

གངས་ཀི་བརི་དུ་དུས་ཚོོད་དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་བསྐྱལ་བ་དང༌། ཕྱོི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོརི་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་དངོས་སུ་བྱུང་

ནས་རིང་གོི་ལུང་པོ་དང་བྲལ་ཞིིང་། གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ཏེ་ལོ་ 

༢༥ ཙམ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིེས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་

འིདི་ཡིན་བརེན་ཁུངས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་གརི་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པོ་དེའིི་རིིང་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགོ་གོཏོང་
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སྐོབས་དུས་ཚོོད་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱོིན་འིདུགོ 

འིོན་ཀང་ང་རིང་ཚོོརི་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་བརི་རྒྱུ་ཡོད་

པོ་དང༌། ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན་ནི་བདགོ་

པོས་གོཞིན་གོཅེས་པོའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞིེས་རགོ་པོརི་ཤོད་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེའིི་དོན་ཤེས་པོ་བྱེས་ན་སོ་སོ་ཁགོ་པོོ་དང༌། གོནས་

ཚུལ་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་ར་བ་གོཞིན་ཕན་ནམ། 

གོཞིན་གི་ཁེ་ཕན་དང་འིབྲེལ་བའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡིན་ན། དེ་ལ་

གོང་ལྟརི་ཡང་མཐའི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད་བསམས་ནས་

ཡིད་ཆེེས། བློས་བཀལ། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་རུང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྟེང་སྤིརི་བཏང་གོི་མི་ཚོོས་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་དེ་དེང་སང་ཧ་ལམ་རིེ་བ་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་སྟེང་དུ་

སློེབས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད།

འིནོ་ཀང་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། བདེན་པོ་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཡིན་

སྟབས་ཏན་ཏན་བདེན་པོའིི་རྒྱལ་ཁ་དེ་ངེས་པོརི་གོསལ་གི་རིེད་

བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་གོཙང་མ་ཞིིགོ་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་ཡིན། 

ཡིད་ཆེེས་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་དང༌། རིང་

ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ཡིན་ལ། ད་
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དུང་ཡང་ལོ་ ༣༠ ཕན་ཆེད་ཀི་དཀའི་ངལ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་སྐྱོན་

དང༌། དཀའི་ངལ་ལ་མ་བལྟས་པོརི། དེ་རྒྱན་དུ་བལྟས། དེ་སོ་སོའིི་

ཉམས་མོང་དུ་བལྟས། དེ་རིང་གོི་སློོབ་སྦོང་དུ་བལྟས། དེ་གོཞིི་ལ་

བཞིགོ་ནས་ལོ་ ༣༠ ཚུན་ཆེད་ཡོང་རྒྱུའིི་དུས་ཡུན་རིིང་སྔརི་ལས་

ལྷགོ་པོའིི་འིབད་བརོན་དང༌། སྔརི་ལས་ལྷགོ་པོའིི་དཀའི་ངལ་དང་

ལེན་གིས་དོན་དགོ་ཡང་སྙིང་དངོས་སུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་འིདི་

དགོ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོརི་ཕན་ཐུབ་

པོའིི་ཆེེད་དུ་སྨིོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། འིབད་བརོན་ཡང་བྱེེད་ཀི་

ཡོད། ངའིི་སྐྱེས་སྐོརི་གི་དུས་ཆེེན་ནི་ང་སྒོེརི་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཡིན་སྟབས་འིདི་ཐོགོ་ངོས་རིང་སྒོེརི་གི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ང་རིང་

སྒོེརི་གི་གོནས་ཚུལ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པོ་ཡིན། 

ཡང་བསྐྱརི་ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི། ད་ེརིངི་ངའི་ིསྐྱསེ་སྐོརི་ག་ིདུས་

ཆེནེ་ཐགོོ་ཏུ་ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་མཆེགོོ་གོསུམ་གོསལ་འིདབེས་

དང་འིབྲེལ་བའིི་བསངས་གོསོལ་གོནང་སྟེ། ལྷ་རྒྱལ་འིཐེན་པོ་

སོགོས་ལ་དགོའི་སེམས་འིཕེལ་བའིི་ངང་ནས་བཀ་ཤིས་བདེ་

ལགེོས་དང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༢ ཉནི་

མའི་ེསོརི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་འིཚོམས་གོཟིགོས་

སྐོབས་གོཞིསི་ཆེགོས་དནོ་གོཅདོ་ཁང་དུ་ཆེབིས་

བསྒྱུརི་ཐོགོ དནོ་གོཅདོ་ང་ོལས་དང༌། སྒོརི་འིཐུས། 

བརྒྱ་དཔོནོ་ཁགོ སློབོ་དགོ་ེཁགོ་བཅས་མ་ིགངས་

སུམ་ཅུ་སྐོོརི་དང་ལྷན་དུ་བཞུགོས་མོལ་ལྷན་

ཚོགོོས་ཐོགོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་བསྲིང་དང་། ཐགོ་གོཅདོ་ལ་ཤཪ་

བགདོ།

ད་ེརིངི་དུས་སངེ་འིདརིི་ང་ཚོ་ོབཞུགོས་མལོ་ཚོགོོས་འིདུ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

བྱེས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། འིདརིི་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་བསམ་ཚུལ་ཇ་ིཡདོ་

བཤད་ན་འིགིགོས། ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིདགོ་གོལ་གོནད་

ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཁ་སང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་གོཞིིས་

ཆེགོས་འིདའིི་ིཐགོོ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ནས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་

ལེགོས་ཐོན་པོ་ལ་དེ་རིིང་ཡང་བསྐྱརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དུས་ཚོོད་ལ་ོཟླ་སྦྲེལ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་ལས་དོན་འིཆེརི་གོཞིི་
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ཆེེན་པོོའི་ིརིིགོས་ལ་ཚོང་མས་ཆེིགོ་སྒིལ་གི་ནུས་པོ་བཏོན་ནས་

སྒྲུབ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཐོགོ་མརི་ལས་དོན་ཐགོ་གོཅོད་མ་

བྱེས་གོོང་འིགོ་ོཁྲིིད་པོས་ནང་ཁུལ་དུ་གོ་ོབསྡུརི་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས་ཀང་བྱེ་དགོོས། གོོ་བསྡུརི་ནན་ཏན་བྱེས་ཏེ་ཐགོ་གོཅོད་

ཟནི་པོའི་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་སྐོབས་ཚོང་མས་ནུས་ཤུགོས་གོཅགིོ་སྒལི་

གསི་ཤརི་བགདོ་བྱེདེ་པོ་ལས། ཕརི་ཀོགོ་ཚུརི་ཀགོོ་བྱེས་ན་ལས་

དནོ་འིགྲུབ་པོའིི་ནུས་པོ་ལ་སྐྱནོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དེརི་བརེན་ཐགོ་གོཅོད་མ་བྱེས་གོོང་སྒོོརི་སྒོོརི་གལ་ལ་གལ་འིགོོ་

མེད་ཅེས་པོ་ལྟརི་རིང་རིང་གོི་བསམ་འིཆེརི་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་འིདི་

ཤོད་རྒྱུ་ལུས་སོང་བསམ་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཤོད་དགོོས། གོོ་བསྡུརི་

བྱེེད་སྐོབས་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་བསྲིང་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་བྱེས་ཏེ་མཐའི་

མ་ཐགོ་བཅད་ཟིན་པོའིི་མཚོམས་སུ་ཚོང་མས་ཤརི་བསྐྱོད་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་པོས་སྔ་ལོ་ཡང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ལ། དེ་རིིང་

ཡང་བསྐྱརི་བསྐུལ་ལྕགོ་བྱེས་པོ་ཡིན། འིགོོ་བྱེེད་མཁན་གོཉིས་ནས་

ད་ཕན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་རིང་གོིས་མ་ཤེས་པོའིི་

སྐྱོན་ནི་ཡོང་རྒྱུ་ལས། དེ་མིན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེ་རྒྱུརི་ཁྱེད་རིང་སྤི་བྱེིངས་

ཚོོས་ཀང་སྔརི་བཞིིན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 
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ཁ༽ ཞིངི་ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་དང་། ཐནོ་འིབབ་ལྡབ་

འིཕརི།

ད་ལྟ་འིདརིི་ངས་བརྗེདོ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་ན་ིང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་

ལ་འིཇོགོ་དགོོས་པོའིི་གོནད་དོན་སྐོོརི་ལ་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་བཤད་ན་

དགོ་ེམཚོན་ཕྲན་བུ་མི་ཡངོ་ངམ་སྙམ་པོ་བྱུང༌། 

སོ་ནམ་འིཕྲུལ་ལས་སུ་བསྒྱུརི་ནས་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀི་ངལ་བ་སེལ་

དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཤེས་གོསལ་ལྟརི། ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་འིདི་ནི་སོ་ནམ་ཞིིང་ལས་ལ་བརེན་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཤིགོ་ཡིན། འིཛམ་གླིིང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཡིན་རུང་སོ་ནམ་ཞིིང་

ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། མིའིི་རིིགོས་ལ་ལྟོ་གོོས་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན་ལ། བཟའི་བཅའིི་རིིགོས་ཕལ་མོ་ཆེེ་ས་ཞིིང་ལ་བརེན་

ནས་ཡོང་དགོོས། ཞིིང་པོ་རྣམས་ལ་རིང་རིང་གོི་སྐོལ་ཐོབ་ས་ཆེ་

རྣམས་ནི་ནོརི་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཞིིང་པོ་ཚོོས་ཀང་རིང་རིང་གོི་ལྟོ་

ཆེས་ཟ་ཁོམ་ཡོད་མེད་ཙམ་དུ་ས་ཞིིང་ནང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། 

ས་ཞིིང་ལ་ནོརི་བུའིི་འིདུ་ཤེས་བཞིགོ་ནས་གོཅེས་སྤས་བྱེེད་ཀི་

ཡོད་ལ། བྱེེད་འིོས་པོའིང་རིེད། དེ་ལྟརི་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་ཡུལ་ས་
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ཆེ་སྦརི་མཐིལ་ཙམ་ལས་མེད་ཀང༌། དེ་དགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་གོང་

ཞིིགོ་སྤད་དགོོས་ཀང་སྤད་དེ་དོན་སྙིང་ས་ཞིིང་དེ་ནས་ཁེ་འིབབ་

གོང་མང་ཡོང་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་ཡུལ་ལུང་མང་པོོརི་ཐོན་སྐྱེད་ཇེ་བཟང་དུ་འིགོ་

བཞིིན་ཡོད་ཅིང་། ཐོན་སྐྱེད་བཟང་དུ་འིགོ་བ་དེ་དགོ་རིང་བཞིིན་

འིབྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ཆེརི་ཆུ་བཟང་དུ་

ཕྱོིན་པོ་མིན་ནའིང༌། མི་ཡི་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་སྟངས་བཟང་དུ་ཕྱོིན་

པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། སྔརི་འིབྲུ་འིབོ་གོང་ཐོན་པོའིི་ས་ཞིིང་ཞིིགོ་ཡོད་

ན། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་སྤད་པོ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཟབ་ཏུ་

བཏང་སྟེ་ཐོན་སྐྱེད་སྔརི་ལས་མང་བ་ཡོང་ཐབས་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་

བུ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་སྟངས་བཟང་དུ་གོཏོང་ཐབས་

གོང་ཡིན་སྙམ་ན་འིཕྲུལ་འིཁོརི་སོགོས་བེད་སྤོད་བྱེེད་པོ་དེ་ཡིན། 

འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་བྱེས་ན། ཞིིང་པོ་སོ་སོའིི་ལུས་ཀི་དཀའི་

སྡུགོ་ཆུང་ཞིིང༌། ལས་ཀ་རླབས་ཆེེ་རུ་འིགོ་བ་ཡིན། དཔོེརི་ན། 

ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ན། བེད་སྤོད་ལེགོས་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ཕན་

ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་འིབྱུང་མི་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་འིགོའི་ཤས་ས་རྒྱ་ཤིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀང་ས་སྟོང་མང་པོོ་ལུས་ཡོད། 
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རྒྱ་གོརི་ནང་ར་བའིི་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཡརི་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་མ་ཕྱོིན་པོའིི་

དབང་གོིས་ད་ལྟ་ཞིིང་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཚོད་དམའི་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་

གོནས་ཡོད། ད་དུང་གླིང་གོོགོ་དེད་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་སྲིོལ་

རྙིིང་པོ་ཁོ་ན་ལས་མ་བྱེས་སྟབས། ཐོན་སྐྱེད་ཡོང་འིབབ་ཀང་སྔ་

དུས་ཀི་ཁོ་ན་ལས་འིབྱུང་མི་ཐུབ། དེང་དུས་འིཕྲུལ་ལས་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་མང་པོོ་ས་རྒྱ་ཆུང་ཡང༌། འིཕྲུལ་འིཁོརི་སོགོས་

བེད་སྤོད་བྱེས་ཏེ་ས་ཆེརི་ཐབས་ཤེས་ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་སྤད་པོའིི་དབང་

གོིས་ཐོན་སྐྱེད་བཟང་པོོ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དེས་ན་ཉེ་སྐོོརི་རྒྱ་གོརི་

གི་ཞིིང་པོ་ཚོོརི་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ནས་ཆེོགོ་ཤེས་བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་

ཀི་སོ་ནམ་བྱེེད་སྟངས་ཀི་བགོ་ཆེགོས་བཟུང་ནས་ཐབས་ཤེས་

བྱེེད་སྟངས་སྔརི་ལུགོས་ཁོ་ནརི་བསྡེད་ན། ཐོན་སྐྱེད་ཀང་དེ་ལ་

དཔོགོ་པོ་ཞིིགོ་ལས་འིབྱུང་མི་ཐུབ་པོས། ཐོན་སྐྱེད་ཡརི་རྒྱས་ཆེེད་

དུ་དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་འིགོ་ལུགོས་ལྟརི་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་

སྤོད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་སོ་ནམ་སློོབ་སྟོན་པོས་ཀང་ཟེརི་

བ་ལྟརི། ང་ཚོོས་བལྟས་ན་ཡང་དེ་ལྟརི་ཡིན་པོརི་མཐོང་གོི་འིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་ནང་ཀེ་རི་ལ་ལྟ་བུའིི་ས་རྒྱ་ཆུང་ལ་མི་མང་པོོ་ཡོད་པོའིི་ས་

གོནས་ཁགོ་ལ་མ་གོཏོགོས་སོ་ནམ་པོ་བྱེིངས་ལ་ང་ཚོོ་ལྟ་བུ་མིན་
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པོརི་མི་རིེརི་ས་ཆེ་ཨེ་ཀརི་རིེ་ལས་ལྷགོ་པོ་མེད་དམ། ང་ཚོོརི་མི་

ལྔ་རིེ་ཡོད་པོའིི་ཁྱིམ་ཚོང་རིེ་ལ་གོང་ཟེརི་ཡང་ས་ཆེ་ཨེ་ཀརི་ལྔ་རིེ་

ལས་མེད་སྟབས་དེ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་མང་ཡོང་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་ཁ་

ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཚོོས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་

བྱེས་ན། དེང་དུས་ང་ཚོོརི་དམིགོས་བསལ་གི་དུས་སྐོབས་ལེགོས་

པོོ་ཞིིགོ་འིཁེལ་ཏེ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་རིེད། 

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་ཡོད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་ནས་ང་

ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏི་ཐུགོ་ཐོགོ་མ་བསྡེད་པོརི། བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་བྱེས་

ནས་ཕུགོས་ཕན་གི་རིོགོས་རིམ་ལེན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཉེ་ཆེརི་ལུ་ཏི་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་སྐོབས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་བྱེ་

རྒྱུའིི་སྐོོརི་གོཞིིས་སྒོརི་འིགོའི་ཤས་ནང་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་མེད་

དམ་སྙམ་པོའིི་བློ་དོགོས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ་པོས། གོལ་

སྲིིད་དེ་ལྟརི་ཡོད་ན་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་བྱེ་རྒྱུརི་ཐེ་ཚོོམ་རྣམ་

རོགོ་མ་བྱེས་པོརི་དང་ལེན་བྱེས་ན་ལེགོས་པོོ་མིན་ནམ་སྙམ། 

གོ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་དངེ་རིབས་ཅན་དང་། རྗེསེ་ལུས་ལ་

བསྒྱུརི་བཅསོ།
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འིཕྲུལ་འིཁོརི་ལའིང་རིམི་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། ཐགོོ་མརི་

རྨསོ་ལས་འིཕྲུལ་འིཁརོི་གསི་བྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ེནས་སནོ་འིདབེས་

དང༌། བཙས་མ་རྔ་བ། ར་འིབྲུ་དབྱེེ་འིབྱེེད་སོགོས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་

གིས་བྱེེད་པོའིི་རིིམ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟའིི་ཆེརི་ང་

ཚོོས་རིིམ་པོ་ཇི་ཙམ་བྱེེད་ཐུབ་མིན་ཚོདོ་དཔོགོ་དཀའི་ཡང༌། མ་

འིངོས་པོརི་ཞིངི་ལས་ཡངོས་རྫོགོོས་འིཕྲུལ་འིཁརོི་དུ་བསྒྱུརི་རྒྱུའི་ི

བསམ་བླ་ོངསེ་པོརི་གོཏངོ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ལས་དནོ་

ཡངོས་རྫོགོོས་འིཕྲུལ་འིཁརོི་གསི་བྱེས་པོརི་བརནེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་དུས་ཚོདོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལྷགོ་པོ་དང༌། མའིི་ིངལ་རལོ་ག་ིནུས་

ཤུགོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཀང་ལྷགོ་གོ་ིརིདེ། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བལ་

ལས་དང༌། ཤངི་བཟ།ོ དཀྲུགོ་པོ་སགོོས་ལགོ་ཤསེ་བྱེདེ་མཁན་ཕྲན་

བུ་ད་ལྟ་ནས་ཡོད་མུས་འིདི་རིིགོས་ཡརི་རྒྱས་བཏང་ནས་བཟོ་

ལས་སྟབས་བདའེི་ིལས་ཀ་སྣ་ཚོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེཞིངི་

ལས་དང༌། བཟ་ོལས་མཉམ་སྦྲགོས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་

དའེི་ིཐགོོ་ཕྱུགོས་ལས་འིགོ་ོའིཛུགོས་བྱེདེ་མུས་འིད་ིདགོ་དང་བཅས་

བཟ་ོཞིངི་འིབྲགོོ་གོསུམ་ཆེ་ཚོང་བའི་ིཐནོ་སྐྱནེ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་

ཐུབ་རི་ེཡདོ། ད་ེལྟརི་བྱེས་ན་ངསེ་པོརི་དུ་ང་ཚོའོི་ིའིཚོ་ོབ་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང༌། གོདངེ་འིཁལེ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་པོའི་ིརི་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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ཡང༌། ལས་དོན་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བྱེེད་སྐོབས་ལོ་ཏོགོ་རིིགོས་

འིགོའི་ཤས་སྤིརི་བཏང་གོི་འིཁོརི་ལོས་འིདེབས་བསྡུ་བྱེེད་མི་ཐུབ་

པོའིང་ཡོང་སྲིིད་ཀང༌། ང་ཚོོའིི་ལྟོ་ཟས་ཀི་རྒྱུ་འིགོ་ཚོང་མ་རིང་གོི་

ས་ཞིིང་ཁོ་ནའིི་ཐོགོ་ནས་ཐོན་དགོོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་འིཛིན་མི་

དགོོས་པོས། རིང་གོི་ས་ཆེརི་སྐོབས་བསྟུན་གི་ཁེ་སློེབས་གོང་

ཆེེའིི་ལོ་ཏོགོ་འིདེབས་ལས་བྱེས། ལྟོ་ཟས་ཀི་རྒྱུ་འིགོ་གོཞིན་ནས་

ཉོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་བཏང་ན་འིགིགོས། 

འིདི་ཡང་འིགོོ་འིཛུགོས་ས་གོཞིིས་སྒོརི་འིདིའིི་ནང་གོི་ཐོན་སྐྱེད་

ཕྱོིརི་ཚོོང་དང༌། དགོོས་མཁོ་ཉོ་སྒྲུབ་ལ་དམིགོས་པོའིི་མཉམ་སྦྲེལ་

ཚོོང་ཁང་ཡོད་མུས་འིདི་དགོ་ཡརི་རྒྱས་བཏང་ན་དཀའི་ཚོེགོས་

གོང་ཡང་མེད། གོཙོ་བོ་ས་ཞིིང་དེ་དགོ་ཁེ་སློེབས་གོང་ཆེེརི་བེད་

སྤོད་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེརི་བརེན་སོ་ནམ་འིཕྲུལ་འིཁོརི་

ཅན་དུ་བསྒྱུརི་རྒྱུརི་འིབད་བརོན་བྱེ་དགོོས། དེ་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་སོ་

ནམ་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཅན་དུ་བསྒྱུརི་བ་ལ་དགོོས་པོ་གོཞིན་ཡང་ཡོད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོ་རྒན་པོའིི་མི་རིབས་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་མེད་པོས་

ལས་དོན་གོཞིན་དགོ་ལ་བརེན་ནས་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་ཐབས་མི་

ཐུབ་པོའིི་མི་རིབས་འིདིའིི་རྗེེས་སུ་ཡོང་མཁན་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་
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ལ་ང་ཚོོས་དེང་སྐོབས་སློོབ་སྦོང་སྤོད་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་

དོན་དུ་བློ་གོཡེང་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཡོད། ཁོང་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་མི་རིབས་

འིདི་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི་ཤེས་ཡོན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོང་

རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་

བྱེེད་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་སོ་ནམ་བྱེེད་སྟངས་སྔརི་ལྟརི་རྗེེས་ལུས་ཀི་ངལ་

རོལ་མང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཐོན་སྐྱེད་ཆེེན་པོོ་མེད་པོ་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་སརི་ཁོང་ཚོོས་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་

ཡོང་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་ཁོང་ཚོོརི་སློོབ་སྟོན་བྱེ་རྒྱུ་ལས་བཙན་པོོ་

བྱེེད་མི་ཐུབ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སློོབ་སྟོན་བྱེེད་དགོོས་ཀང༌། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ཏུ་ཁོང་ཚོོ་དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སྤོ་

བ་སྐྱེད་ཐུབ་པོའིི་དགོེ་མཚོན་ཞིིགོ་མ་མཐོང་ན། བསློབ་བྱེ་བྱེས་

པོ་གོཅིགོ་པུས་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་དཀའི། ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་

དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཅན་གི་ཞིིང་ལས་ཤིགོ་ཏུ་

བསྒྱུརི་ཐུབ་ན། མི་རིབས་རྗེེས་མ་ཚོོས་ཀང་མུ་མཐུད་མཇུགོ་སྐྱོང་

བྱེ་རྒྱུརི་ཐེ་ཚོོམ་མེད། རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོོས་འིཕྲུལ་

འིཁོརི་བེད་སྤོད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 
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ང༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརན་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་འིཛནི་

སྐྱངོ་།

གོལ་སྲིིད་ང་ཚོོས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་ཚོོས་

གོཞིསི་ཆེགོས་འིདའིི་ིམཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན། གོནས་ཚུལ་ཤནི་

ཏུ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོརོི་འིགྱུརི་ངསེ་ཡནི། ང་ཚོ་ོརྒན་པོའི་ིམ་ིརིབས་

འིད་ིརྫོགོོས་རྗེསེ་བུ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་རིང་རིང་ཡནོ་ཏན་གོང་ལ་ད་ེའིཚོམ་

རི་ེཤསེ། ས་ོསོའི་ིལྟ་ོགོསོ་འིཚོ་ོབའི་ིམདུན་ལམ་རི་ེབཙལ་ནས་ཁ་

འིཐརོི་དུ་ཕྱོནི་ན་རིམི་བཞིནི་ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་འིདརིི་རྒྱ་གོརི་

བ་གོཅགིོ་འིདྲེསེ་གོཉསི་འིདྲེསེ་སུ་གྱུརི་ན། ནམ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོརི་བའི་ི

ས་ོནམ་གངོ་སྡེ་ེཞིགིོ་ཏུ་འིགྱུརི་ངསེ་ཡནི། ད་ེལྟརི་གྱུརི་ན། ང་ཚོའོི་ི

གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་བཞིིན་ཆེོས་དང༌། ཤེས་རིིགོ མི་རིིགོས་དང་

བཅས་པོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་པོའི་ིབསྟ་ིགོནས་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་བཞིནི་པོ་

འིདིའིི་སྙིང་པོོ་གོཏོརི་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཚོེ་ད་ལྟའིི་མི་རིབས་

ལམ་བཟ་ོཙམ་ལས་ལྟ་ོགོསོ་འིཚོལོ་ཐབས་གོཞིན་མ་ིཐུབ་པོའི་ིརྒན་

རིབས་ཚོོའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་ས་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ལས། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང༌། 

ཤསེ་རིགིོ མ་ིརིགིོས་དང་བཅས་པོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་པོའི་ིབསྟ་ིགོནས་

ད་ེཆེགོས་མ་ཐུབ་པོ་རིདེ། གོལ་ཏ་ེབདོ་རིང་དབང་འིཕྲལ་མྱུརི་དུ་
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མ་བྱུང་བའིི་དབང་དུ་བཏང་ན་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང༌། ཤེས་རིིགོ མི་

རིིགོས་དང་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོའིི་བསྟི་གོནས་ཤིགོ་ལོ་ནས་

ལ་ོདང༌། མ་ིཐགོོ་ནས་མ་ིཐགོོ་སྦྲལེ་ཏ་ེའིཛུགོས་པོ་དང༌། མུ་མཐུད་

མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོས་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀང་གོནས་

ཚུལ་འིད་ིགོལ་གོནད་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོོས་སོ་ནམ་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ལ་བརེན་ནས་བྱེས་ན་དེ་འིབྲེལ་ཐོན་

སྐྱེད་གོང་ལེགོས་ཡོང་ཐུབ་ཀང༌། དེ་ཡང་ཚོད་གོཞིི་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་

ལས་འིབྱུང་མི་ཐུབ་པོས། ད་དུང་ཡོང་འིབབ་ཁ་སྣོན་ཡོང་བའིི་

ཆེེད་དུ་བཟོ་ལས་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་བ་དང༌། འིབྲོགོ་ལས་ལེགོས་

པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། ཐོན་སྐྱེད་དང་ཡོང་འིབབ་བཟང་ངེས་ཤིགོ་འིབྱུང་

ཐུབ་རིེ་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན། ད་ལྟ་འིདིརི་བོད་མི་སུམ་སྟོང་ཐམ་

པོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་འིཆེརི་གོཞིི་ཡིན་པོ་འིདི་དགོ་གོི་དགོོས་མཁོ་

མི་འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོས་མ་ཚོད། ད་དུང་འིདིའིི་ནང་

བོད་མི་མང་ཙམ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་དང་། མང་ཙམ་ལ་ལས་ཀ་ཡོང་ཐུབ་

པོ། མང་ཙམ་འིདིའིི་ནང་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་བཅས་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགོས་

ཆེེན་པོོ་ཡོང་ངེས། དེརི་བརེན་ད་ལྟའིི་མི་གངས་སུམ་སྟོང་འིདི་

དགོ་རིང་ཁ་རིང་གོསོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགིགོས་སོང་སྙམ་
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པོའིི་བསམ་རིས་མ་བཟུང་བརི་བསམ་བློ་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་གོཏོང་

དགོོས། དེ་འིདྲེའིི་དམིགོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་པོ་ལ་ལམ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ནས་ཐབས་ཤེས་སྤོད་དགོོས་པོ་ལས། ས་ཞིིང་གོཅིགོ་པུས་

འིགྲུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་ཡིན་པོས་ལམ་ཕྱོོགོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོས་

ངེས་པོརི་དུ་འིགོ་དགོོས། 

རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མིརི་ད་མུས་མཐུན་འིབྲེལ་དང་ཞིིང་ལས་དཔོེ་སྟོན་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ང་ཚོོས་སོ་ནམ་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཅན་དུ་

བསྒྱུརི་བ་དང༌། ལགོ་ཤེས་སམ། སྟབས་བདེའིི་བཟོ་ལས་སྣེ་མང་

འིཛུགོས་པོ་སོགོས་བྱེས་ཏེ་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིའིི་ཐོན་སྐྱེད་

དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་གོནས་ཚོད་མཐོ་ཙམ་བྱུང་ན། ཉེ་སྐོོརི་རྒྱ་

གོརི་བའིི་གོང་གོསེབ་པོ་ཚོོས་མི་དགོའི་བ་བྱེེད་མིན་དང༌། མཐོང་

ཚུལ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་སྐོོརི་ཉེ་དུས་རྫོོང་ཁགོ་གོི་སྤི་ཁྱབ་པོ་

དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བརི་ཁོང་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རིང་ཁུངས་

ནས་ཐབས་ཤེས་སྤད་དེ་དེང་དུས་ཀི་སོ་ནམ་པོརི་བསྒྱུརི་ཏེ་འིཚོོ་

བའིི་གོནས་ཚོད་ལེགོས་པོོ་བྱུང་ན་རྒྱ་གོརི་བའིི་སོ་ནམ་པོ་ཚོོས་མི་

དགོའི་བ་མི་བྱེེད་པོས་མ་ཚོད། ད་དུང་དེ་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ནས་

ཡརི་རྒྱས་འིགོ་རྒྱུརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ 
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རྒྱ་གོརི་སོ་ནམ་པོ་ཚོོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་དབརི་ད་ཕན་ཡང་འིབྲེལ་

བ་གོང་ལེགོས་ཡོད་ཐོགོ ད་དུང་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་སེམས་ལ་

བཞིགོ་སྟེ་ཕན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་ལས་

ཀ་ལེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་རྒྱ་གོརི་གོང་གོསེབ་པོརི་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མའིེ་སོརི་གོཞུང་ལ་བསུན་པོོ་བཟོ་མ་དགོོས་

པོའིི་ཁརི། ད་དུང་སྤི་འིགེའིི་གོཞུང་ཁྲིལ་རྣམས་འིབུལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་འིདི་ཁུལ་བོད་མི་མང་ཙམ་སྡེོད་རྒྱུརི་དགོགོ་པོ་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གོང་ཡང་ཡོང་མི་ཤེས། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་ད་དུང་ས་ཆེ་

མང་ཙམ་ཐོབ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་མེད་པོ་མིན་པོས། དེ་རིས་ཀིས་བསམ་

བློ་རྒྱ་ཆེེ་ཙམ་གོཏོང་དགོོས།

ཅ༽ འིཕྲུལ་བཟ་ོཕྱུགོས་གོསུམ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

དགོསོ་མཁ།ོ

ཡང་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་ལ། དེ་འིདྲེའིི་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེན་པོོའི་ིའིཆེརི་

གོཞི་ིདང༌། བསམ་ཚུལ་ད་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་

ལས། ལོ་གོཅིགོ་གོཉིས་ནང་ཡོངས་རྫོོགོས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ། དེ་ལ་

ལ་ོལྔ་དྲུགོ་གོམ། བཅུ་སྐོོརི་འིགོོརི་སྲིིད། གོལ་ཏེ་ལ་ོལྔ་དྲུགོ་ནང་

ཚུད་བོད་རིང་བཙན་བྱུང་ན་ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཀང་སྙིང་



316
པོོ་མི་འིདུགོ་སྙམ་ན། དེ་ལ་བློ་གོཡེང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ང་

ཚོ་ོད་ེསྔནོ་ནས་སྐོད་ཆེ་མང་པོ་ོབྱུང་བ་བཞིིན། ང་ཚོསོ་ས་གོནས་

འིདརིི་ཐནོ་སྐྱདེ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ག་ིལས་དནོ་གོང་ཐུབ་ནུས་ཤུགོས་

བསྒིལ་ནས་བྱེས་ཏེ། དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་སོ་ནམ་པོ་ཡིན་

པོ་ལ། བཟ་ོལས་རྣམ་གངས་མང་པོ་ོཡདོ་པོ། ད་ེབཞིནི་སྨིན་ཁང་

དང༌། སློོབ་གྲྭ་སོགོས་ཡོད་པོའིི་གོང་གོསེབ་ལེགོས་པོོ་ཧ་ལམ་

ལྡུམ་རིའིམ། དགོའི་ཚོལ་ལྟ་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་བློས་གོཏོང་

མི་ཕོད་ཙམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡང༌། ཕུན་ཚོོགོས་དེ་རྣམས་ང་ཚོོས་

སབོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་མའི་ེསརོི་གོཞུང་དང༌། འིད་ིགོའི་ིགངོ་

གོསབེ་པོ་ཚོརོི་ཞིལ་འིདབེས་སམ། ལགེོས་སྐྱསེ་ལྟ་བུརི་ཕུལ་ན། 

ང་ཚོོརི་གོཏམ་དོན་གོཉིས་ཡོད་ཡོང་གོི་རིེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་ཡུལ་

ལུང་མེད་པོའིི་མི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་བཞིིན་ཡོད་ནའིང༌། ང་ཚོོས་དེ་

འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་དཔོལ་དང་གོཟ་ིབརྗེདི་ཆེནེ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་

ཡངོ་རྒྱུ་ལས། ད་ེལ་ང་ོཚོ་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ་ལ། འིགདོ་པོ་

སྐྱསེ་དགོསོ་པོ་ད་ེབས་མདེ། 

ལས་ཞིོརི་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ཏེ་བློ་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོོས། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

དུ་ང་ཚོོས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་བྱེས་ན་མིའིི་བསམ་བློརི་ཡརི་
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རྒྱས་དང༌། འིགྱུརི་བ་ཡོང་གོི་རིེད། ལས་ཞིོརི་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་པོ་

འིདི་ཡང་བསམ་བློ་ཡརི་རྒྱས་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་རུ་གོཏོང་ཐབས་ཡིན། 

དཔོེརི་ན། བོང་འིདེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེས་བོང་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

ལས་གོཞིན་གོང་ཡང་མི་ཤེས་པོ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནརི་བསྡེད་ན་ཐབས་

ཤེས་དང༌། ལགོ་ལེན་མང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་སྤོས་བྲལ་རིེད། དེརི་བརེན་

རྒན་འིཁོགོས་ཚོོས་བོད་ཡིགོ་སློོབ་དགོོས་ཟེརི་བ་དང༌། རྒས་

ཡོལ་ཚོོས་ཀང་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས། སང་ཉིན་ཤི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་

དེ་རིིང་སློོབ་སྦོང་བྱེ་དགོོས་ཟེརི་བ་དེའིི་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་

བོ་བསམ་བློ་རྒྱ་སྐྱེད་དང༌། གུ་ཡངས་པོོ་ཡོང་ཐབས་ཡིན། 

སྤིརི་བཏང་བཤད་ན། འིཕྲུལ་འིཁོརི་གི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་བཟོ་

པོ་རྣམས་ཞིིང་པོའིི་བསམ་བློ་ལས་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་བ་དང་གྲུང་

བ་ཡོད་པོས། ཞིིང་ལས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཅན་དུ་བསྒྱུརི་ན་སློོབ་སྦོང་

གོི་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་སུ་དང༌། བསམ་བློའིི་

གོནས་ཚོད་མཐོ་རུ་འིགོ་ངེས་ཡིན། ཡང་བོད་རིང་དབང་མགོགོས་

མྱུརི་བྱུང་ནས་མི་རྒན་པོ་རྣམས་བོད་དུ་འིཕྲལ་མྱུརི་ལོགོ་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐོབས་བྱུང་ཚོེ། གོཅིགོ་ནས་འིཕྲལ་སེལ་འིཚོོ་ཐབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀི་

ཆེེད་དུ་ཡིན་ཡང༌། གོཉིས་སུ་སློོབ་སྦོང་ཞིིགོ་ཐོབ་ཟིན་པོས་ཕྱོིན་
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ཆེད་བོད་དུ་ཡང་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བེད་སྤོད་ལགོ་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ་ཅིགོ་

ཡོང་གོི་རིེད། 

བོད་ལ་རིང་དབང་བྱུང་ན་འིཕྲུལ་འིཁོརི་གི་རིིགོས་རིོགོས་རིམ་

བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པོས། དེ་དུས་ཁྱེད་རིང་རྒན་པོ་

ཚོོརི་སློོབ་གྲྭ་འིགིམས་པོའིི་ལས་ཁྱེརི་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། མའིེ་སོརི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་ཉམས་མོང་གོི་ཐོགོ་

ནས་འིཁོརི་ལོ་བདེ་ཤརི་ཤརི་གོཏོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རིང་གོི་

ཡུལ་དུ་ལགོ་ཤེས་ཀི་ནུས་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཕུལ་ཆེོགོ་ཡོང་

ངེས་ཡིན། ད་དུང་གླིང་གོོགོ་རིང་ལ་བསྙེས་ནས་བསྡེད་ན། བོད་

དུ་སློེབས་ནས་ཀང་མཛོ་རྒན་ཞིིགོ་རིང་ཅི་ཐོབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཆེགོས་ཀི་

རིེད། མདུན་དུ་ཡིད་དུ་འིོང་ལ་བེད་སྤོད་ཆེེ་བའིི་འིཁོརི་ལོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་ཡང༌། ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ལས་མེད་གོཤིས། ད་

ལྟ་ནས་འིཁོརི་ལོརི་གོོམས་འིདྲེིས་བྱུང་ན་རྗེེས་སུ་བཏང་ཆེོགོ་ཡོང་

རྒྱུ་ཡིན་པོས་དེ་འིདྲེའིི་ཆེ་ནས་ཀང་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད། གོང་

ལྟརི་ང་ཚོོའིི་སོ་ནམ་བྱེེད་སྟངས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ལ་བརེན་རྒྱུ་དང༌། 

བཟོ་ལས་སྣ་ཚོོགོས་འིཛུགོས་རྒྱུ། ཕྱུགོས་ལས་འིཛུགོས་རྒྱུ་བཅས་

དེ་གོསུམ་མཉམ་བསྡེེབས་བྱེེད་ཐུབ་ན། འིཕྲལ་ཕུགོས་གོང་ཅིརི་
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དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ངེས་རིེད། 

ཆེ༽ ཞིངི་ལས་མཉམ་འིབྲལེ་དང་། སྒོེརི་བདགོ་གོ་ིདགོ་ེ

སྐྱནོ།

ཡང༌། ང་ཚོརོི་ད་ེསྔ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་

ལྟ་ོཚོང་དང༌། ཞིིང་ལས་མཉམ་འིབྲེལ་བྱེས་ན་ཁེ་ཕན་ཆེེ་བ་མེད་

དམ་ཞིེས་བསམ་འིཆེརི་བཏོན་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་མཉམ་ལས་

ཐོགོ་ལགོ་ལེན་ཤུགོས་སྣོན་བྱེས་ཡོད། འིནོ་ཀང་ལ་ོང་ོརིིམ་སོང་

གོི་མཚོམས་སུ་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་

གོཞིན་དགོ་འིཕྲད་ཚོ་ེགོནས་ཚུལ་ད་ེདང་བསྟུན་ནས་མཉམ་ལས་

བཞིགོ་ནས་སྒོེརི་འིཛིན་བྱེས་པོའིང་བྱུང་ཡོད། མཉམ་ལས་མ་

བྱེས་ན་མ་ིཆེགོོ་ཅསེ་ཁྲིམིས་ལུགོས་ལྟ་བུརི་འིཛནི་དགོསོ་པོ་མནི་

པོརི་རིང་དབང་ཡོད། དེང་སྐོབས་ཕགོ་རིི་བའིི་ལྟོ་ཤོགོ་གོཅིགོ་

ད་དུང་མཉམ་ལས་བྱེེད་མུས་ལྟརི་བྱུང་སོང་ཞིིབ་རིས་བྱེས་ན་

མཉམ་ལས་ལ་དགོེ་མཚོན་ཡོད་ཀང༌། སྒོེརི་འིཛིན་བྱེེད་མཁན་

ཚོོརི་ཡང་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀི་ཤ་ཚོ་ཆེེ་བའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀི་

དགོ་ེམཚོན་དཔོགོ་ཚོདོ་ཅིགོ་ཐནོ་ག་ིཡདོ་པོ་རིདེ། 

དརེི་བརནེ་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ལའིང་ཟ་མཉམ་འིཐུང་མཉམ་དང༌། ལས་

དནོ་ཤ་ཚོ་གོཅགིོ་བསྒལི་གསི་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་མཁན་མང་པོ་ོཡངོ་
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རྒྱུརི་ད་ེརིགིོས་རིང་འིདདོ་ལྟརི་མཉམ་ལས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཡང༌། རིང་

རིང་ཐབ་ཚོ་ོལགོོས་སུ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཀང་ཡངོ་རྒྱུརི། 

དེས་མཚོོན་སྒོེརི་འིཛིན་ཁེ་དབང་འིསོ་འིཚོམས་རིིགོས་ཀང་རིང་

འིདོད་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོང་དགོོས་ངེས་ཅན་རིེད། ད་ལྟའིི་གོནས་

སྐོབས་སུ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་འིགོ་ལུགོས་གོཉིས་ཀ་ཡོད་པོས་

དེ་བཞིིན་བྱེས་ན་ལེགོས་པོོ་མིན་ནམ་སྙམ། དཀའི་ངལ་ཆེེ་བའིི་

ཚོེ་མཉམ་ལས་ལ་དགོོས་པོ་དགོེ་མཚོན་ཡོད་ཀང༌། མི་སོ་སོའི་ི

བསམ་བློའི་ིནང་སྤི་ལ་ཤ་ཞིེན་སློེབས་མ་ཐུབ་ཚོེ་སྒིད་ལུགོ་དང༌། 

ཕརི་ཁགོ་ཚུརི་དཀིས་བྱེེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཡོང་གོི་

ཡོད་པོ་རིེད། མིང་མཉམ་ལས་བཏགོས་ཀང་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ཐགོོ་ལས་ཀ་འིཐུས་ཤརོི་འིག་ོགོཞི་ིད་ེལྟ་བུ་བྱུང་ཚོ་ེསྒོརེི་འིཛནི་

བྱེས་ཀང་ལེགོས། 

ཇ༽ ཞིངི་བྲན་ག་ིའིག་ོལུགོས་དང་། ཞིངི་བདགོ་སྔནོ་

འིགོགོོ

ཞིིང་བདགོ་དང༌། ཞིིང་བྲན་འིག་ོལུགོས་སྔོན་འིགོོགོ་མཐརི་སྐྱེལ་

བྱེདེ་དགོོས། ད་ེནས་ཚོང་མས་བླ་ོངསེ་བྱེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ལ། ང་

ཚོསོ་གོངོ་དུ་བཤད་པོའི་ིབྱེ་ཐབས་ད་ེརྣམས་ལགོ་ལནེ་བྱེས་ན་འིཚོ་ོ
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བ་ངསེ་པོརི་ཇ་ེལགེོས་སུ་འིག་ོཐུབ་ཀ་ིརིདེ། འིཚོ་ོབའི་ིགོནས་ཚོད་

དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོའི་ིམཚོམས་སུ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་སྲིདི། 

ཐོགོ་མརི་ལས་རོལ་ཐོགོ་མི་ཧགོ་ལོས་དང༌། དེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་

མའིི་ིབསམ་བླ་ོགྲུང་ལསོ་བྱུང༌བ། ད་ེགོཉསི་བསྡེབེས་པོའི་ིའིབྲས་

བུརི་མི་ཚོང་གོཅིགོ་ལ་ཐོན་སྐྱེད་ཕྲན་བུ་ལེགོས་པོ་དང༌། གོཞིན་

ཞིགིོ་ལ་ཐནོ་སྐྱདེ་དམན་པོའི་ིཆེ་མ་ིསྙམོས་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་ངསེ་རིདེ། 

ད་ལྟའིི་ཆེརི་དེ་འིདྲེའིི་ཆེ་མི་སྙོམས་པོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མེད་ཀང༌། 

དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ནམ་ཞིིགོ་སྐྱོན་ཡོང་ཉེན་ཡོད། དཔོེརི་

ན། མི་ཆེ་ཧགོ་ལ་རྒོད་པོ་དེས་ལས་ཀ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་

སྟབས་ཐོན་སྐྱེད་བཟང་བ་བྱུང༌ཞིིང་། མི་ཆེ་ཞིན་པོ་དེརི་ཐོན་སྐྱེད་

ཆུང་བའིི་ཁརི་ས་ཆེ་ཡོངས་རྫོོགོས་རིང་གོིས་འིདེབས་སྐྱོང་མ་ཐུབ་

པོའིི་དཀའི་ངལ་བྱུང༌བས། མི་ཧགོ་པོ་དང་བསམ་བློ་གྲུང་བ་དེས་

གོོ་སྐོབས་དེ་ཟིན་ནས་ཁྱིམ་ཚོང་མི་ཆེ་ཞིན་པོ་དེརི་རིོགོས་རིམ་

བྱེས་ཏེ་དེའིི་ས་ཞིིང་གོང་འིཚོམ་རིང་གོིས་འིདེབས་འིཛིན་བྱེས་ཏེ་

དེ་ལ་ཁེ་འིབབ་བབས་མཚུངས་ཤིགོ་སྤད་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེས་

པོ་རིེད། ཐོགོ་མའིི་འིགོོ་འིཛུགོས་སྟངས་དེ་ནི་དྲེང་བདེན་དང༌། 

རིོགོས་རིམ་ཤིན་ཏུ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། འོིན་ཀང་དེ་རྗེེས་མི་
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གྲུང་བ་དེའིི་བསམ་བློ་རིིམ་པོ་བཞིིན་དུ་འིགྱུརི་ཏེ་གོཞིན་ལ་རིོགོས་

རིམ་ཆེེད་དུ་རིང་གོིས་འིདེབས་ལས་བྱེས་པོའིི་ས་ཆེ་དེ་རིང་ཉིད་

སྒོེརི་གི་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང༌། ནམ་ཞིིགོ་མི་གོཞིན་དགོ་

དེ་ཁྱིམ་ཚོོ་མ་ཟིན་པོ་ན་ས་ཆེ་དེ་རྣམས་རིང་ཉིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་

བདགོ་འིཛིན་བྱེས། དེ་ལྟརི་རིིམ་བཞིིན་ས་ཆེ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱོིན། རྒྱ་

གོརི་ནང་དེ་འིདྲེའིི་འིགོ་སྟངས་མེད་ན་ལེགོས། གོལ་ཏེ་ཡོད་ན་དེ་

ལ་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས། 

ས་ཆེ་མང་བ་དེས་ཐོན་སྐྱེད་བཟང་བ་འིབྱུང་སྐོབས་ཤུགོས་མ་ཐུབ་

ཀིས་ཟས་གོོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་བཟང་བ་འིབྱུང༌། ཞིིང་པོ་འིཁོས་

ཞིན་ཚོོས་འིབྱེོརི་ལྡན་དེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་རིེ་ཐབས་མེད་

བྱུང་དུས། བོད་ལ་བྱེེད་པོ་ལྟརི་བུ་ལོན་གོཏོང་ལེན་དང༌། གོཏེ་མ་

འིཇོགོ་ལེན་སོགོས་བྱེས། ཁེ་སྐྱེད་ཀང་ལྔ་དྲུགོ་འིགོ་ཟེརི་བ་སོགོས་

འིཇལ་སྤོད་བྱེས། དེ་རྣམས་བོད་དུ་ཐོགོ་མརི་སོ་ནམ་ཞིིང་པོ་དརི་

བའིི་དུས་སྐོབས་ནས་བྱུང་བ་མིན་ཡང༌། དེ་རྗེེས་རིིམ་བཞིིན་བྱུང་

བ་ཡིན། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ས་ཆེ་ཆེེ་བ་དེརི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ཆེ་ནས་

དབང་དང་ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཤུགོས་ཀིས་ཆེགོས། འིཁོས་ཞིན་

རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་རིེ་ལྟོས་བྱེ་དགོོས་སྟབས་ས་ཞིིང་རྒྱ་ཆེེ་བ་དེས་
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གོཞིན་དགོ་ལ་ཐོགོ་མརི་ཞིིང་ལས་ལ་གླི་སྒིགོ་བྱེེད་ཀང༌། དེ་ནས་

རིིམ་པོ་བཞིིན་གླི་སྒིགོ་གོི་རྣམ་པོ་ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ནས་བྲན་གོཡོགོ་

བསྐུལ་འིདེད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུརི་གྱུརི། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ང་ཚོོའིི་མའིེ་

སོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རིིམ་བཞིིན་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་སུ་

འིགྱུརི་བའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལ་ང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་ཡིད་འིཇོགོ་བྱེ་དགོོས། 

རིང་རིེའིི་བོད་ལ་སྔ་དུས་ནས་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཤིགོ་དརི་ནས་

ཡོད། འིོན་ཀང་ཞིིང་བདགོ་ཡོངས་རྫོོགོས་ནགོ་པོོ་ཡུགོ་གོཅིགོ་ལ་

བཏང་ནས་ལོགོ་སྤོད་པོ་རིེད་ཅེས་རྒྱ་མིས་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུ་གོཏན་

ནས་མིན། ཞིིང་བྲན་དང༌། ཞིིང་བདགོ་གོི་བརི་འིབྲེལ་བ་ཆེེས་

བཟང་པོོ་ཕ་མ་བུ་ཚོ་ལྟ་བུའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིང་ཡོད་འིདུགོ འིོན་

ཀང་སྤིརི་བཏང་བརྗེོད་ན། ཞིིང་བདགོ་ཞིིང་བྲན་དང༌། ས་བདགོ་

གོི་ནུས་པོ་མཐརི་ཐུགོ་པོ་རིིགོས་རྒྱུད་ཀིས་འིཛིན་པོའིི་རྒྱལ་པོོ་

སོགོས་ཀི་དུས་ཚོོད་ཡོལ་ཟིན་པོས་དེ་དགོ་རྒྱ་དམརི་ནས་ཟེརི་

བ་ལྟརི་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་ཐབས་མེད། 

སྔ་མོ་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་དེ་དགོ་ལ་དགོེ་མཚོན་རིེ་ཟུང་ཡོད་ཤགོ་

ཀང༌། ད་ཆེ་དུས་ཚོོད་འིགྱུརི་ཏེ་འིགོ་ལུགོས་དེ་དགོ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་
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པོས་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་ཡོང་ཐབས་མེད། འིགོའི་ཤས་ནས་ངས་རྒྱ་

མིའིི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་ཀི་འིདུགོ་སྙམ་དུ་དྲེན་སྲིིད་ཀང༌། རྒྱ་མིའིི་སྐོད་

ཆེ་མིན། འིདི་ནི་འིཛམ་གླིིང་སྤིའིི་འིགོ་ལུགོས་ཤིགོ་རིེད། བོད་དུ་

ཞིིང་བྲན་གི་ལམ་ལུགོས་ཡོད་པོ་དེརི་རིང་རིེ་མང་ཆེེ་བས་སྐྱོན་དུ་

མཐོང་གོི་ཡོད་ཀང༌། འིགོའི་ཤས་རིང་གོི་སྣང་བ་དགོ་ནས་སྣང་

མེད་དུ་ལུས་སྲིིད། ད་ཆེ་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོའིི་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་དེརི་ཁ་སྣོན་རིི་རིབ་ཙམ་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚོོརི་སྐྱོན་འིཛུགོས་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། གོང་ལྟརི་འིགོ་སྟངས་དེརི་སྐྱོན་ཡོད་པོ་ལས་

དགོེ་མཚོན་གོང་ཡང་མེད། འིོན་ཀང་སྐྱོན་དེ་ཡོང་སྟངས་ནི་རིིམ་

བཞིིན་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ལས་གླིོ་བུརི་དུ་བྱུང་བ་མིན། 

དཔོེརི་ན། རྒད་པོོ་ཚོོས་ཤེས་གོསལ་བཞིིན་ལོ་ ༢༠ སོན་པོ་ཞིིགོ་

དོ་ནུབ་ཉལ་ཏེ་སང་ཉིན་ལངས་སྐོབས་ལོ་ ༩༠ ཙམ་སོན་པོ་ལྟ་

བུརི་འིགྱུརི་མི་སྲིིད་ཀང༌། སྐྲ་གོཉེརི་རིེ་རིེ་བཞིིན་གོཅིགོ་སྐྱེས་

གོཉིས་སྐྱེས་ཀིས་ནམ་ཞིིགོ་མགོོ་དཀརི་པོོརི་གྱུརི། གོདོང་གོཉེརི་

མས་ཁེངས་དུས་དོ་སྣང་བྱུང་བ་ལས། བསྡེེབས་གོཅིགོ་གླིོ་བུརི་དུ་

བྱུང་བ་མིན། དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་ཞིིང་པོའིི་འིགོ་སྟངས་ཐོགོ་ལ་ཡང་

དོ་སྣང་ངེས་གོཏན་མ་བྱེས་ན། ཐོགོ་མརི་རིོགོས་རིམ་ཡིན་མདོགོ་
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དང༌། ཤ་ཚོ་ཆེེ་མདོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ནམ་ཞིིགོ་གོནས་ཚུལ་

ཐབས་སྡུགོ་ཏུ་འིགྱུརི་ན་མི་འིགིགོས། མ་འིོངས་པོརི་ང་ཚོོ་བོད་

དུ་ཡང་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་སུ་ར་བ་ནས་འིགོ་མི་ཤེས། གོཞུང་

སྒོེརི་ཆེོས་གོསུམ་ཟེརི་བའིང་ཡོང་མི་སྲིིད། བོད་སྤི་ལ་དབང་བའིི་

གོཞུང་ཞིིགོ་མ་གོཏོགོས། སྔརི་གི་སྒོེརི་དཔོོན་ཡོང་མི་ཆེོགོ་ལ། 

ཆེོས་གོཞིིས་ཀང་ཡོང་མི་ཆེོགོ དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དགོགོ་

ཆེ་མི་བྱེེད་ཐབས་མེད་ཡིན། རྗེེས་སུ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཟིན་ན་ཞིིང་

བདགོ་ལའིང་བློ་ཕམ་འིབྱུང་ཞིིང༌། ཞིིང་བྲན་དང་ཞིིང་བདགོ་གོི་

བརི་ལ་ཡང་འིགོལ་ཟླ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། 

དེརི་བརེན་ད་ལྟ་ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་དུ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

འིདི་ནས་བཟུང་གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཕྱོོགོས་ལ་མི་འིགྱུརི་བའིི་དོ་སྣང་

བྱེ་དགོོས། རིང་གོིས་ངལ་རོལ་བྱེས་ནས་རིང་གོི་ལྟོ་གོོས་ཐབས་

རོལ་བྱེ་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་ཉིན་རིེ་སྒོོརི་ ༡༥ ཙམ་འིགོ་སོང་

གོཏོང་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། ཉིན་རིེ་སྒོོརི་ཟུརི་རིམ་ཨ་ན་རིེ་ལས་

སྤོད་མི་ཐུབ་མཁན་གོཅིགོ་བྱུང་རུང་འིགོལ་བ་མེད་ལ། ཡང་དགོ་

པོ་ཡིན། རིང་རིང་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ངེས་ཤིགོ་ལོངས་སུ་སྤད་པོ་

རིེད། དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་དཀའི་ལས་མི་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་བརྒྱབ། 
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དཀའི་ངལ་རྒྱགོ་མཁན་ཚོོརི་ཉིན་རིེརི་སྒོོརི་ཟུརི་རིམ་ཨ་ན་རིེ་

ལས་མེད་པོ་དང༌། མི་གོཞིན་དགོ་དེས་ཉིན་རིེ་སྒོོརི་ ༡༥ རིེ་བེད་

སྤོད་བྱེས་ན་དེ་ཐབས་སྡུགོ་རིེད། གོལ་ཏེ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཟིན་ན་ང་ཚོོས་བཟོ་བཅོས་མ་བྱེས་ཐབས་མེད་ཡིན། བཟོ་

བཅོས་བྱེེད་པོ་ལ་དཀའི་རྙིོགོ་འིགོལ་ཟླ་མང་པོོ་ཡོང་རྒྱུརི་བརེན་ང་

ཚོོས་སྔ་ས་ནས་དེ་ལྟརི་མི་འིབྱུང་བའིི་ཆེེད་དུ་དོགོས་ཟོན་དོ་སྣང་

དང༌། ཡིད་གོཟབ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས།

ཉ༽ ས་ཞིངི་གོ་ིནང་ཁྲིམིས་དང་། སྙངི་རྗེ་ེསྦརི་ཚོདོ།

ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིམའི་ེསརོི་མངའི་སྡེ་ེའིདའིི་ིས་ཞིངི་ཁྲིམིས་

ལུགོས་ལྟརི་འིག་ོདགོསོ་པོས་མངའི་སྡེའེི་ིས་ཞིངི་འིག་ོལུགོས་ནང་

ད་ེའིདྲེའི་ིཡ་ཡུད་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་ཉནེ་མདེ་པོ་ཡནི་ན་སྨིསོ་མདེ། 

དེ་ལྟརི་འིབྱུང་ཉེན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ང་ཚོོས་དེ་སྐོོརི་མཁས་

པོ་ཞིིགོ་བསྟེན། ཆེེད་དུ་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་མཁན་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་

བཙུགོས། ང་ཚོོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་སྟངས་ཀི་དགོེ་སྐྱོན་གོནད་

འིགོགོ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས། རྒྱ་གོརི་གི་ཞིིང་པོའིི་འིགོ་ལུགོས་

ལའིང་བལྟས་ནས། དགོསོ་ངསེ་འིབྱུང་ན་ང་ཚོསོ་ནང་ཁྲིིམས་ལྟ་
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བུ་ཞིགིོ་བཟསོ་ན་སྙམ་དུ་དྲེན་ག་ིའིདུགོ ངསོ་ནས་ས་ཞིངི་གོ་ིའིག་ོ

ལུགོས་མ་ིཤསེ་པོས་ད་ེརིངི་འིད་ིདང་འིད་ིཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་མདེ་ཀང༌། 

ང་ཚོསོ་བསམ་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་འིཛནི་དགོསོ་ཀ་ིམདེ་དམ་སྙམ། 

དེ་རིིང་ང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་དང༌། ལྷོད་ལྷོད་བྱུང་སྐོབས་བཤད་ན། 

དཀའི་ལས་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྒྱབ། རྣམ་དཔྱོད་མི་གོཅིགོ་

གོིས་བཏང་ན་བཟོད་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིང་བཞིིན་གིས་འིབྱུང་

བ་ཡིན། དཔོེརི་ན། ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་ཟས་ཕོགོས་སྤོད་

ཀི་ཡོད་ཀང་ང་ཚོོས་ལོ་ཁོརི་ཡུགོ་ཏུ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། ཐོན་

སྐྱེད་བྱུང་བའིི་ལོ་ཏོགོ་རྣམས་རྒྱ་གོརི་ལས་བྱེེད་པོས་བླངས་ཏེ་

ཁྱོན་འིབོརི་འིདི་བྱུང་དང༌། བེད་སྤོད་འིདི་བྱེས་ཙམ་མ་བརྗེོད་

པོའིི་ཚོེ་སེམས་ནང་མ་སྐྱིད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོང་སྲིིད་པོ་དེ་བཞིིན་

དུ། ཞིིང་བྲན་ཚོོས་སྔ་དྲེོ་ནམ་ལངས་ནས་དགོོང་དྲེོ་ས་སྲིོད་བརི་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞིིང་བདགོ་དྲེགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཁ་མཁས་

པོོ་ཞིིགོ་ཤོད་སྲིིད། སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རྡུང་རྡོེགོ་དང་སྦྲགོས་ནས་

བཙན་བསྐུལ་བྱེེད། ཞིིང་བྲན་ཚོོས་རིང་ལུས་ཀི་ནུས་ཤུགོས་གོང་

ཡོད་བཏོན་པོའིི་ཁེ་འིབབ་རྣམས་ཞིིང་བདགོ་ཚོོས་བླངས། ཞིིང་

བྲན་ཚོོས་རིང་རིེ་བོད་ཀི་བརྗེོད་སྲིོལ་ལྟརི་སྙིང་རྗེེ་སྦརི་ཚོོད་ལྟ་
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བུ་ཅུང་ཟད་རིེ་སྤོད་པོ་ཡིན། འིདི་སྐོོརི་ང་ལས་མང་བ་ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་ཤེས་གོསལ་རིེད། 

གོོང་དུ་བཤད་པོ་ལྟརི་ཞིིང་བདགོ་ཚོང་མ་དེ་འིདྲེ་མིན་ཡང༌། 

སྡུགོ་པོ་ཚོོ་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་ཡོད་ངེས་ཡིན། དེ་འིདྲེའིི་འིགོ་

ལུགོས་རྣམས་ཆེེས་སྔ་དུས་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་རྗེེས་ལུས་ཀི་གོནས་

སྟངས་ཤིགོ་ཡིན་པོ་ལས་ལེགོས་པོོ་གོང་ཡང་མིན། ད་དུང་མི་

ར་མི་ཁུངས་དེད་དེ་འུ་ཐུགོ་དུས་གྲྭ་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ལུགོས་

སྲིོལ་ཡོད། གོང་ལྟརི་ཡང་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་རིང་དབང་བྱུང་བའིི་

མཚོམས་སུ་སྔརི་གི་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོོ་དེ་རིིགོས་ར་བ་ཉིད་

ནས་ཡོང་ཐབས་མེད། མི་གོང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

ལས། གོནས་ལུགོས་ཤེས་མཁན་དགོ་གོིས་དེ་ལ་དགོའི་བསུ་

ཏིལ་འིབྲུ་ཙམ་ཡང་མི་ཞུ་ངེས་ཅན་ཡིན། 

ལྷགོ་པོརི་དེང་དུས་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་སློོབ་སྦོང་སྤད་པོའིི་བོད་མི་

གོཞིོན་ནུ་རྣམས་རིང་རིིགོས་དང༌། རིང་ཡུལ་ལ་དགོའི་ཞིེན་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་ཀང༌། བོད་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཞིེན་པོ་

ལོགོ་ནས་ཡོད། ཁོ་ཚོོས་བོད་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོརི་དགོེ་མཚོན་

ཕྲན་ཡོད་རྣམས་ནི་ཤེས་མི་ཐུབ་ཅིང༌། སྐྱོན་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་ཁ་
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སྣོན་དང་བཅས་རྒྱ་མིས་ཁོང་ཚོོའིི་ཀད་པོརི་ཕྱོི་བྱུགོས་ནང་བླུགོས་

བྱེས་ཡོད་སྟབས་སྐྱོན་གི་རིིགོས་ལ་དགོའི་ཞིེན་གོཏན་ནས་བྱེེད་

མི་སྲིིད། དེ་བཞིིན་དུ་དེང་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་ནང་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་

སྤོད་བཞིིན་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཤེས་མཚོམས་ལུགོས་རྙིིང་སྐྱོན་

ཅན་ལ་དགོའི་ཐབས་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ས་ཞིིང་བེད་སྤོད་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོད་སྟབས་དེ་འིདྲེའིི་སྐྱོན་ཆེ་མ་ལྷགོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཁྱེད་རིང་འིགོོ་བྱེེད་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་རིང་རིང་གོི་བསམ་

བློརི་ངེས་པོ་བྱེས། དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ། ཆེེད་དུ་ཚོོགོས་འིདུ་བསྡུ་

བསྐོོང་མ་དགོོས་པོརི་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་རིང་ཁོངས་ཀི་མི་ཚོོརི་སྐོད་

ཆེ་བཤད། འིགེལ་བཤད་བྱེས་ན་གོནས་ཚུལ་ངན་པོ་ཁྱབ་གོདལ་

མི་འིགོ་བརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་འིཁྱེརི་

འིཁོས་ཐབས་ཤེས་བཟང་ལོས་ཕྲན་བུ་ཡོད་སྟབས་དེ་དགོ་ཇེ་

ཆེེརི་ཕྱོིན་ནས་ནམ་ཞིིགོ་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ཆེགོ་རིིགོས་ཤརི་ན་མི་

འིགིགོས། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁྱེད་རིང་བརྒྱ་དཔོོན་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཡོད་

ལས་ཆེེ། རིང་ལ་བརྒྱ་དཔོོན་གི་མིང་སྙན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་

གོཞིན་དགོ་ལ་བཤུ་གོཞིོགོ་ཕྲན་བུ་བྱེེད་མཁན་ཡོད་ལས་ཆེེ། ཐ་
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ན་པོད་གོཅིགོ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་བཤུ་གོཞིོགོ་བྱེེད་མཁན་ཡོད་

ལས་ཆེེ། བརྒྱ་དཔོོན་ཚོོའིི་ནང་དེ་འིདྲེ་ཡོད་དམ། དེ་འིདྲེ་ཡོད་ན་

རྗེེས་ལ་འིཐབ་འིཛིང་བཟེད་དགོོས་བྱེས་ཡོང༌། ཨ་ཙི་རེད་མོ་བྱེས། 

ཏ༽ ཚོད་ལྡན་ག་ིམང་གོཙ་ོདང་། ཡརི་ཐནོ་ག་ིའིགན་

བསྡུརི།

ང་ཚོསོ་མང་གོཙ་ོསྤུས་དགོ་གོ་ིསྒོ་ོནས་རིང་དབང་གོ་ིཡུལ་དུ་བསྡེད་

པོའིི་དོན་གོོ་ཆེོད་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོང་ལྟརི། ང་ཚོོས་མའིེ་སོརི་

གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་བཞིིན་ལམ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིཁྲིིད་ཐུབ་ན་

བཟ་ོཞིངི་འིབྲགོོ་གོསུམ་ཚོང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། 

དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཆེ་ནས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་

འིཚོ་ོབརི་སྤོད་ཐུབ་པོ་དང༌། མི་རྣམས་ཀི་བསམ་བློའི་ིནང་ཆེོས་

སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་གི་ལྟ་བ་ཡོད་པོ། དེ་འིདྲེའིི་ལགོ་རྗེེས་སུ་འིད་ིཕྱོ་ི

གོཉིས་ཡོད་ཡོང་ཐུབ་པོ། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོའིི་ཐུན་མོང་གོོམས་

སྲིོལ་དང༌། ཤེས་རིིགོ མི་རིིགོས་དང་བཅས་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དཔོེརི་ན། རྒྱ་མིས་ཉེ་ཆེརི་བོད་རིང་སྐྱོང་བཙུགོས་ལུགོས་བརྗེོད་
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བཞིིན་པོ་རིེད། དེ་སྐོབས་པོེ་ཅིང་ནས་ཡོང་བའིི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་

པོ་ཟེརི་བའིི་གོཙོ་བོ་དེས་བརྗེོད་གོསལ་ལ་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡུལ་གརི་

ཕྱོིན་པོའིི་བོད་མི་རྣམས་གོ་དུས་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེས་ཀང་དགོའི་བསུ་

ཡོད། ཅེས་བརྗེོད་པོ་དེ་ནི་དེ་སྔོན་ནས་བརྗེོད་མུས་ཤིགོ་རིེད། 

དེའིི་ཐོགོ་ཚོིགོ་འིཕརི་སྣོན་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ནི། བོད་དུ་ཕྱོིརི་ལོགོ་

ནས་ལྟ་ཙམ་བྱེས་རྗེེས་སྡེོད་འིདོད་མེད་ན་ད་དུང་ཕྱོིརི་འིགོ་ཆེོགོ་

གོི་རིེད། ཅེས་བཤད་འིདུགོ ཕརི་ཕྱོིན་ནས་ཚུརི་གོཏོང་གོི་ཡོད་

མེད་མི་ཤེས་ཀང༌། སྐོད་ཆེ་དེ་ང་ཚོོས་བརྗེོད་འོིས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང་ཚོོརི་རིང་བཙན་འིཕྲལ་མྱུརི་བྱུང་ན་གོང་ལེགོས་ཀང༌། གོལ་

ཏེ་རིང་བཙན་རིེ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་ཆེ་བཞིགོ ལོ་བཅུ་སྐོོརི་གི་རྗེེས་

ལ་འིཛམ་གླིིང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོི་

འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོས་འིཛམ་བུ་གླིིང་ལ་སྟོན་

འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། 

མའིེ་སོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་དགོ་བོད་མི་སུམ་སྟོང་ཐམ་པོའིི་གོད་

པོ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དུ་ར་བ་ནས་མིན། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དུ་ཡིན་

ཞིེས་ངས་དེ་སྔ་ན་བརྗེོད་མུས་ཡིན། ཚུལ་ཇི་ལྟརི་ཡིན་ནམ་ཞིེ་ན། 

དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཆེ་དང༌། ཤེས་ཡོན་བསམ་བློའིི་ཆེ་
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གོང་ནས་བོད་དུ་རྒྱ་དམརི་གུང་བྲན་གི་འིོགོ་ཏུ་ཡོད་པོ་ཚོོ་ལས་

ཆེེས་ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ཡང་མ་ཆེད་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་

ཀི་རིེད། དེ་བྱུང་ན་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་ང་ཚོོརི་འིཕརི་མ་རིང་དབང་ཡོད་

པོ་ཡིན་སྟབས་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང་འིདི་འིདེམས་ངེས་རིེད། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་ལྟ་སྐོོརི་ལ་ཤོགོ་ཅེས་བཟོ་གྲྭ་སོགོས་འིགོའི་ཤས་

སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་ཀང་དེ་རྣམས་བེད་སྤོད་རྒྱ་མིས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། 

ང་ཚོོས་ངོ་ཐོགོ་དོན་དམ་པོརི་བོད་མི་རིང་གོིས་ལོངས་སུ་སྤོད་

རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་སྟོན་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོོ་མ་རིེད་དམ། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་རིང་

དབང་གོི་ཡུལ་ནང་བཟོད་སྲིན་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཁྱད་

གོསོད་བྱེེད་མཁན་གི་བོད་མི་རྣམས་སུ་བཟང་སུ་སྐྱིད་གུང་བྲན་

གིས་སློོབ་སྦོང་སྤད་པོའིི་བོད་མི་གོཞིོན་ནུ་ཚོོ་ཡང་རྒྱ་གོརི་ནང་

ཡོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་ཁོང་ཚོོས་ཀང་མཐོང་གོི་རིེད། 

ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་རྣམས་ཁོང་ཚོོརི་

བསྟན་ནས་ཁོང་ཚོོའིི་མིགོ་ལ་ཆུ་ཞིགོ་འིཁོརི་བ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་པོ་

ལས། ཁོང་ཚོོ་རིང་དབང་གོི་ཡུལ་དུ་བསྡེད་དེ་ཁ་ཐབས་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ལས་མི་འིདུགོ་སྙམ་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་རིེད། ཁོང་
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ཚོོ་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་གོི་ཡུལ་དུ་གོཉིད་ཉལ་ནས་བསྡེད་འིདུགོ་

ཟེརི་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ང་ཚོོ་དངོས་གོནས་ངོ་ཚོ་བའིི་རིང་བཞིིན་

ཞིིགོ་མ་རིེད་དམ། ཕྱོིན་ཆེད་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ནས། 

བོད་ནང་ལའིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་ཀི་སྐུ་ཚོབ་ལྟ་བུ་ལྟ་སྐོོརི་

དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཚོེ། རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་བོད་མིའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་

ཚོང་མས་མཐོང་གོསལ་ཡིན། བོད་ནང་ངོ་ཐོགོ་ཡརི་རྒྱས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་ལེགོས་པོ་བྱུང་སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བདེ་སྐྱིད་ཁེ་ཕན་

བོད་ནང་བཟང་བ་ཞིིགོ་དངོས་སུ་ཡོད་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་

རིེད་དམ། དུས་སྐོབས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཐགོ་རིིང་པོོ་ཡིན་ཡང༌། 

གོལ་ཏེ་བྱུང་ན་ང་ཚོོས་འིགན་བསྡུརི་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་སྙམ་པོའིི་

ཁོགོ་རིས་དང་སོབས་པོ་སྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཐ༽ དྷ་སའི་ིདབུས་གོཞུང་དང་། གོཞིསི་སྒོརི་ག་ིརིང་

སྐྱངོ།

བསམ་བློའི་ིནང་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ལྡན་ཡོད་པོ་དང་། སྤི་ཚོོགོས་

ཀི་གོནས་སྟངས་མང་གོཙ་ོརིང་དབང་ཡིན་པོ། ཐོན་སྐྱེད་དཔོལ་

འིབྱེརོི་ག་ིགོནས་སྟངས་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིའིཚོ་ོབའི་ིགོནས་

ཚོད་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ། སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིགོནས་སྟངས་ཐད་གོཞིསི་
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ཆེགོས་འིདི་ནང་འིཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུའིི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་

འིཛུགོས་དགོོས། ཚོོགོས་པོ་དེའིི་མི་འིགོ་རྣམས་གོཞིིས་ཆེགོས་

འིདའིི་ིནང་གོ་ིམ་ིམང་ཚོསོ་རིང་མསོ་ཀ་ིའིསོ་བསྡུ་བྱེས་ཏ།ེ དཔོརེི་

ན། དྷ་ས་དབུས་གོཞུང་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ནས་ད་ེནས་སྐུ་ཚོབ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་དགོསོ་མཁ་ོཡདོ་ན་ལས། ད་ེམནི་གོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིརིང་

ནས་འིསོ་བསྡུའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ན་སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་ནས་

མང་གོཙ་ོཆེགོས་ཡོད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ནས་

དགོ་ེམཚོན་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

དཔོེརི་ན། འིདི་གོའིི་ནང་སྨིན་ཁང་དང༌། སློོབ་གྲྭ། ཐོན་སྐྱེད་ཀི་

འིཛུགོས་སྐྲུན་གོཞིན་དགོ་བཅས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་འིཛིན་སྐྱོང་

ལས་ཁུངས་དེ་གོའིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང༌། གོོ་བསྡུརི་བྱེས། 

འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད། ཐགོ་བཅད་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 

རིང་བཙན་གི་ལས་ཁུངས་ཤིགོ་བྱུང་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ད་

ལྟ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་པོའིི་རིིང་ལ་ཡང་ལས་ཀ་འིཕྲལ་

འིཕྲལ་ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ལ། ལས་ཀ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་དང་རིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། དེ་ནི་གོཞིིས་

སྒོརི་དང་གོཉིས་སོ་སོ་ནས་འིོས་བསྡུ་བྱེེད་པོ་སོགོས་གོང་ལྟརི་



335
མང་གོཙོའིི་འིགོ་སྟངས་ཤིགོ་ཡོད་དགོོས། 

དེ་ཡང་མང་གོཙོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་མང་ཚོོགོས་ལ་ཤེས་

ཡོན་དགོོས་པོ་ཡིན། ཡོན་ཏན་མེད་ན་མང་གོཙོ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

ཤེས་སྟངས་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོས་བོད་པོ་ཉུང་ཤས་ཚོང་མས་ལས་

ཞིོརི་སློོབ་སྦོང་གོིས་མཚོོན་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མུས་སུ་

ཡོད་པོས། ང་ཚོོ་མི་ཉུང་ཉུང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྲིིད་པོ་

ཡིན་སྟབས། བསམ་བློ་བཏང་ནས་སོ་སོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་རིིམ་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་མང་གོཙོའིི་འིགོ་སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་དགོ་གོི་

ནང་ལ་ཡོད་པོ་ལྟརི། ཚོང་མ་སོ་སོ་རིང་སྐྱོང་བྱེས་ནས་རྫོོང་ཆུང་

ཆུང་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་དེ་རིང་སྐྱོང་བྱེས། སུད་ཛ་ལན་ཌརི་ཆེ་བཞིགོ་

ན་དམིགོས་བསལ་གི་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཚོོད། 

དཔོེརི་ན། ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་སྒོརི་དང་པོོ་རིང་སྐྱོང་གོཅིགོ་དང༌། 

གོཉིས་པོ་རིང་སྐྱོང་གོཅིགོ གོསུམ་པོ་རིང་སྐྱོང་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་སོ་

སོའིི་ནང་རིང་སྐྱོང་རིེ་དང༌། འིདི་དགོ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་ཏུ་གོནས་

པོའིི་སྤི་ཐོགོ་ལ་འིཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་གོཅིགོ་བཙུགོས། 

དེ་ནས་གོཞིིས་སྒོརི་དང་པོོའིི་ནང་ཡརི་རྒྱས་ཇི་ཙམ་གོཏོང་དགོོས་



336
ཀི་ཡོད་ཀང་དེའིི་ནང་གོི་ནུས་པོས་འིདང་ཚོོད་ཅིགོ་ཁོ་རིང་ཚོོས་

བསམ་བློ་བཏང༌། གོས་བསྡུརི་བྱེས། འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་དེ་ཐགོ་

བཅད་ནས། དེའིི་ནུས་པོས་མ་འིདང་བ་དེ་དགོ་གོོང་རིིམ་ཐུན་མོང་

གོི་འིཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་ནས་བྱེེད་པོ་བཅས་ཡོང་

མི་ཐུབ་པོ་གོང་ཡང་མེད། མི་ཉུང་ཉུང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་

ལ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ངེས་ཡིན། 

དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་དེང་དུས་ཀི་འིཛམ་གླིིང་འིདི་ནང་ཚོེ་འིདིའིི་དཔོལ་

འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་དང༌། ཆེབ་སྲིིད། སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་

ཚོད་མཐོ་པོོརི་སློེབས་ཡོད་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོོ་ནང་བཞིིན་ཆེགོས་

ཐུབ་པོ་ཡིན། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་སྐོབས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས། 

བདགོ་ཉིད་བདགོ་གོི་མགོོན་ཡིན་གོསུངས་པོ་དེ་ངོ་མ་ཆེགོས་ནས་

མང་གོཙོ་ཧ་ཅང་གོི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། གོཞིིས་

སྒོརི་དང་པོོའིི་འིགོོ་འིཛིན་དེ་གོཞིིས་སྒོརི་དང་པོོ་རིང་ཉིད་ཡིན་

པོ་དང༌། གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་དགོ་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀི་འིགོོ་འིཛིན་ནི་

ཚོང་མ་སྤི་འིདུས་ཀི་གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་ཡིན་པོས་སོ་སོའིི་དཔོོན་

པོོ་སོ་སོས་དང༌། སོ་སོའིི་འིཆེརི་གོཞིི་འིགོོད་མཁན་སོ་སོ་ཡིན། 

དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང༌། སོབས་པོ་
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སློེབས་ཐུབ། དེ་ལྟ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིགན་བསྡུརི་བྱེེད་ཐུབ། དཔོེརི་

ན། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་རིང་སྐྱོང་ལྗིོངས་ཞིེས་མིང་བཏགོས་པོའིི་

ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་འིོགོ་ནས་མང་གོཙོ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀི་རིེད་དམ། ང་རིང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡོད་པོ་ཚོོས་

དང་ཐོགོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་མིང་ཞིིགོ་འིཁྱེརི་ནས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་

དཀའི་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་བདརི་ཤ་བཅད་པོའིི་མཐའི་མརི་ང་

ཚོོ་མང་གོཙོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོད་མེད་འིགན་བསྡུརི་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཡིན། 

གོཉིས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོ་བོད་རིང་དབང་བྱུང་བའིི་མཚོམས་

ལའིང་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོནས་སྟངས་དེ་ངེས་པོརི་དུ་བོད་ནང་ལ་

དགོོས་ངེས་ཡིན་པོས་ང་ཚོོས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལེགོས་པོོ་འིདི་དགོ་

འིདི་ནས་ལུང་པོ་སོས་པོ་ཇི་བཞིིན་བོད་ནང་བཞིགོ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་ལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་སྒིལ་བའིི་ཚོོགོས་

འིདུ་ཆེེན་མོ་དང༌། དེའིི་ཐོགོ་དབུས་གོཞུང༌། དེའིི་འིོགོ་ས་ཁུལ་སོ་

སོ་དང༌། རྫོོང་སོ་སོའིི་གོཞུང་ཆེགོས་ནས། གོང་ལྟརི་ས་ཁུལ་སོ་

སོའིི་ནང་ལ་རིང་སྐྱོང་གོི་གོཞུང་རིེ་ཆེགོས་དུས་འིཐུས་མ་ཤོརི་

བ། ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་
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སློོབ་སྦོང་སྤོད་ཐུབ་པོ་དང༌། དཔོེ་མཚོོན་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་དང་

གོོ་སྐོབས་ཡོད། དེ་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་དུས་གོོང་དུ་བཤད་པོ་

བཞིིན་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་སོ་ནམ་ཞིིང་ལས། འིབྲོགོ་ལས། 

བཟོ་ལས་དང༌། སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ལའིང་རིང་གོིས་

ངལ་རོལ་བྱེས་ནང་རིང་ཉིད་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། ཞིིང་བདགོ་

ཅེས་ཡརི་ཙམ་དུ་ཡོད་པོ་དང༌། ཞིིང་བྲན་ཞིེས་མརི་ཙམ་དུ་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེ་མིན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། 

ད༽ སྤི་ཚོོགོས་འིཁསོ་སྙམོས་དང་། དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་

གོསུམ་སྙམོས།

སྤ་ིཚོགོོས་ཀ་ིའིཚོ་ོབ་འིཁསོ་སྙམོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེསྔརི་ཆེསོ་

རྒྱལ་རྣམས་ཀ་ིསྐུ་དུས་སུ་བདོ་ལ་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་སྙམོས་

པོ་ཡིན་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད་ཀང་། འིཁོས་སྙོམས་ནས་གོནས་

སྡེོད་མ་ཐུབ་པོ་རིེད། དེ་གོང་གོིས་མ་འིགིགོས་པོ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

ན། བསདོ་ནམས་ཆེ་ེཆུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་ཞིསེ་གོསུངས་

ཡོད་ལ། ཡིན་ཐགོ་ཆེོད་ཅིགོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཀི་དབང་

གོསི་སྤ་ིཚོགོོས་སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་ཀང་ཁྱད་

པོརི་མེད་དམ་སྙམ། ངའིི་བསམ་ཚོོད་ལ། དཔོརེི་ན། ཆེོས་རྒྱལ་
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གི་སྐོབས་སུ་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་སྙོམས་ན་ཡང༌། སྙོམས་

ནས་ད་ེགོརི་བཞིགོ་པོ་ལས་དའེི་ིརྗེསེ་ལ་སྟངས་འིཛནི་བྱེས་ཨ་ེཡདོ་

སྙམ། གོཅགིོ་བྱེས་ན་སྟངས་འིཛིན་བྱེས་མདེ་དམ། 

གོཉིས་ནས་རྒྱལ་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་ཀི་ཆེོས་རྒྱལ་

ཚོོ་དངོས་འིབྲེལ་འིཕགོས་མཆེོགོ་སྤན་རིས་གོཟིགོས་ཀི་སྐུ་གོསུང་

ཐུགོས་ཀི་སྤྲུལ་པོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། བྱེིན་གིས་བརླབས་པོ་ཡིན་

ནའིང་རུང༌། དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་

ལ་རིན་ཞིིང་འིཚོམས་པོ་དང༌། ཕྱོགོ་བྱེ་བའིི་ཡུལ་དུ་གྱུརི་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ནའིང་། དེ་དུས་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་རྒྱལ་པོོ་ཡིན་པོ་ལས། དེང་

སྐོབས་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟརི་མ་རིེད། དེརི་བརེན་གོཞུང་གོཞུང་

ཟེརི་ནའིང་རྒྱལ་པོོས་སྐྱོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་རིེད། དེ་ནི་ལོ་ངོ་ཆེིགོ་

སྟོང་གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་

འིདི་ལྟརི་ཡིན་པོ་ལས་ང་ཚོོ་བོད་གོཅིགོ་པུ་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་རིེད། སྐོབས་དེའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་གོནས་

ཚུལ་དེའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་

ལན་བརྒྱ་ཐམ་པོ་སྙོམས་ན་ཡང་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཐབས་མེད་པོ་རིེད། 

ང་ཚོོ་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་
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གོཅིགོ་སྙོམས་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། སུས་སྙོམས་པོ་རིེད་ཟེརི་ན་རྒྱ་མི་

དམརི་པོོས་སྙོམས་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཡོད། ཁ་

ཤས་ལ་ཨམ་ཕྲགོ་ཏུ་ཕོརི་པོ་འིཁྱེརི་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཙམ་དང༌། འིགོའི་

ཤས་ལ་གོསེརི་གི་ཚོིགོས་ཁེབས་འིདྲེ་དང༌། ཆུ་ཚོོད་འིདྲེ་འིཁྱེརི་

རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པོརི་ཙམ་ཡོད་ན་ལས་ཚོང་མ་སྙོམས་ཡོད་

པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོས་བསགོས་པོའིི་ལས་ཀི་དབང་གོིས་

གོང་ལྟརི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ད་ཆེ་ང་ཚོོས་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོནས་སྟངས་ལེགོས་

པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན། མི་ལ་དབུལ་ཕྱུགོ་ཏན་ཏན་ཡོང་ངེས་ཡིན་

ནའིང་། ཧ་ཅང་བརི་ཁྱད་ཆེེན་པོོའིི་དབུལ་ཕྱུགོ་མ་སྙོམས་པོ་དེ་

ལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མིན། དཔོེ་མཚོོན་ལྟ་བུརི་སྐྱོ་ཤོས་ལ་སྒོོརི་

བཅུ་གངས་ལས་མེད་པོ་དང༌། ཕྱུགོ་ཤོས་ལ་སྒོོརི་འིབུམ་ཙམ་

གི་ཧེ་བགོ་ཡོད་ཀང༌། མ་འིོས་ཙམ་ཡིན་ན། སྐྱོ་ཤོས་ལ་སྒོོརི་

གོཉིས་ལས་མེད་མཁན་དང༌། ཕྱུགོ་ཤོས་དེརི་སྒོོརི་དུང་ཕྱུརི་མང་

པོོ་ཡོད་པོའིི་ཧེ་བགོ་ཡོད་ན་ནམ་ཡང་མི་འིགིགོས། ཚོང་མ་མི་

ཡིན་པོ་གོཅིགོ་པོ་ཡིན་པོས། འིདི་ལྟའིི་ཁྱད་པོརི་ཆེེན་པོོ་འིགོ་བ་

ནི་ཧ་ཅང་གོི་ཐབས་སྡུགོ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་ཁྱད་པོརི་འིགོ་དུས་ལུང་
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པོའིི་ནང་ལའིང་གོནས་ཚུལ་ཁགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

མ་འིོངས་པོ་ན་ང་ཚོོ་བོད་ལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད་ཟེརི་ན། 

འིདི་འིདྲེའིི་ཧེ་བགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོཏན་ནས་འིགིགོས་ཀི་མ་རིེད། 

དབུལ་ཕྱུགོ་ཅེས་པོ་ཡོང་རྒྱུརི་ངེས་ནའིང༌། དབུལ་ཕྱུགོ་དེ་ཕྲན་

བུའིི་ཁྱད་པོརི་ཡོད་པོ་ཙམ་ཞིིགོ་ལས་གོནམ་ས་འིཛོལ་བ་ལྟ་བུ་

བྱུང་ན་ར་བ་ནས་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། དེས་ན་ང་ཚོོས་ད་ལྟ་ནས་

དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ཡང་རུང༌། སྲིིད་ཀི་ཐོགོ་ལ་ཡིན་

ནའིང་རུང༌། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་ཡིན་ཡང་རུང་གོང་ལྟརི་

ཚོང་མའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོས་སྤུས་དགོ་པོོ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐབས་

བྱེེད་དགོོས། 

ཡང་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་སྙོམས་པོ་རིེད་ཟེརི་བ་དེ་སྐོོརི་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་དྲེན་གི་འིདུགོ ང་ཚོོ་མིའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དབུལ་

ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་སྙོམས་ནས་ཀང་འིཁོས་མ་སྙོམས་པོ་དེ་རིང་

བསོད་ནམས་ཀིས་བྱེས་པོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་རིེད། དེ་ཏན་ཏན་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་བསོད་ནམས་ཞིེས་པོ་དེ་སོ་སོས་འིབད་བརོན་

བྱེས་ནས་བསགོས་དགོོས་པོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་ཀི་

ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མི་ཞིིགོ་ཤེས་རིབ་མེད་པོརི་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀི་
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སློོབ་གོཉེརི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོོ་ཡོད་ན། དེ་ལ་ཁྱེད་བསོད་ནམས་ཀིས་

དེ་ལས་མ་གྲུབ་པོ་རིེད་ཅེས་བསྐྱུརི་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀི་མེད་ཁརི། ད་

དུང་ཁྱོད་ཀི་ཉམས་ལེན་དང༌། བསགོས་སྦང་བྱེས་ནས་གོ་ལེ་གོ་

ལེརི་ཡརི་བསྐྱེད་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེ་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་ཀི་ཡོད། 

ཡང་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། མི་ཞིིགོ་སྐྱོ་

པོོ་ཆེགོས་ན་ཨ་ཁ་ཁྱེད་རིང་གོི་བསོད་ནམས་ཀིས་མ་གྲུབ་པོ་རིེད་

ཅེས་བསྐྱུརི་རྐྱེང་བྱེས་ཏེ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་ཐབས་མ་བྱེས་ན་མི་

འིགིགོས། དོན་ལ་འིདི་གོཉིས་ཀ་གོཅིགོ་མཚུངས་རིེད། གོཉིས་

ཀ་འིབད་བརོན་བྱེས་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོས། ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོས་དབུལ་ཕྱུགོ་ལན་གོསུམ་སྙོམས་ནས་ཀང་

འིཁོས་མ་སྙོམས་པོ་ཡིན་སྟབས། དེའིི་ལན་ལ་བསོད་ནམས་

ཀིས་མ་གྲུབ་པོ་ཡིན་སྟབས་བྱེེད་ཐབས་མེད་ཅེས་སྒིད་ལུགོ་སྟེ་

བསྡེད་ན་གོ་ནས་འིགིགོས། ད་ནི་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སྙམ་ན། 

སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡང་ང་

ཚོོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་བཙན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་མིན་པོརི་རིང་དབང་

དང༌། མང་མོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་འིདྲེ་རིེད་དམ་མ་

རིེད། ངོས་ནས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་དྲེན་གི་འིདུགོ དེ་ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་
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སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་རིོགོས། མིས་བྱེས་ནས་མ་འིགྲུབ་པོ་གོང་

ཡང་མེད་པོརི་བསམ་དགོོས། 

ན༽ བླ་ོསྟབོས་ཆེེརི་བསྐྱདེ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀ་ིར་དནོ།

མཐའི་དནོ། ཚོང་མས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ་ལ། ད་

དུང་ཡང་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞུམ་པོའིི་སྒོ་ོནས་བསམ་བློའི་ིསོབས་པོ་

བསྐྱདེ་ད་ེང་ཚོསོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ང་ཚོསོ་སྒྲུབ་ཐུབ་བསམ་པོའི་ི

བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤེས་

གོསལ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠ ལ་ོད་ེདགོ་གོ་ིནང་གོང་ཡང་

མདེ་ཀང་། ང་ཚོ་ོམསི་ཐབས་ཤསེ་སྤད་ནས་ད་ཆེ་འིད་ིཙམ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོད་པོ་འིདི་རྣམས་མ་

གོདན་གོཞིི་མ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ད་དུང་མཐུན་རྐྱེེན་

འིད་ིལས་མང་དུ་དང༌། ཟབ་ཏུ་གོཏངོ་དགོསོ། ད་ལྟ་རནེ་གོཞི་ིཞིགིོ་

བྱུང་བ་ཡནི་སྟབས་དསེ་རྐྱེནེ་མཐུན་རྐྱེནེ་མང་དུ་དང༌། ཟབ་ཏུ་འིག་ོ

ཐུབ་པོ་ཡིན། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་ར་བ་ནས་མེད། 

གོཙ་ོབོ་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སོབས་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་སྔརི་ལས་

ལྷགོ་པོའི་ིའིབད་བརནོ་དང་ཤུགོས་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་གོལ་ཆེ་ེཤསོ་
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སྒྲུབ་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོམསི་བྱེས་ནས་མ་

འིགྲུབ་པོ་གོང་ཡང་མདེ་བསམ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་གོནད་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་ཚོོ་ད་ལྟ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སོབས་པོ་ཁོ་ནའིི་ཐོགོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་

གོད་ཁོགོ་རྒྱགོས་ཙམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིདི་ཙམ་ཞིིགོ་རིེད། ད་ཆེ་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཐུགོས་རྗེེ་བཀའི་དྲེིན་གིས་ཨང་ཀི་དང་པོོ་

རིེད་ཅེས་བསྡེད་ན་ཧ་ཅང་གོཏི་ཐུགོ་གོི་བསམ་བློ་རིེད། ངའིི་ཐུགོས་

རྗེེ་གོ་ནས་ཡིན། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་འིབད་བརོན་བྱེས་

པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་རིེད། ད་དུང་ང་ཚོོས་འིབད་བརོན་མང་ཙམ་བྱེས་

ན་གྲུབ་འིབྲས་མང་ཙམ་ཡོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་གོཅིགོ་ནས་

འིདིརི་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དང༌། གོཉིས་ནས་

སོ་སོའིི་མི་ཚོེ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དུ་མིན། ང་ཚོོ་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

ནས་ཡོད་པོ་སྟེ། དཔོེརི་ན། སྤོད་འིཇུགོ་ལས། 

བསྟན་པོ་རྙིེད་དང་བཀུརི་བསྟི་དང༌། །

བཅས་ཏེ་ཡུན་རིིང་གོནས་གྱུརི་ཅིགོ །

ཅེས་གོསུངས་པོ་དེ་རྣམ་ཀུན་སྨིོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟརི་
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བརྒྱུད་ནས་དེད་ན་ར་བ་དེ་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་མི་རིིགོས་འིཛིན་

སྐྱོང་གོི་ཐབས་སུའིང་འིགོ་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་རྒྱས་

ཐབས་ཀི་བྱེ་བ་ལ་འིགོ་བ་ནི་བརྗེོད་མི་དགོོས། དེརི་བརེན་ཁྱེད་

རིང་ཚོོ་མི་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉིས་གོསུམ་གི་རིང་ཁ་རིང་གོསོ་བྱེ་རྒྱུ་ཙམ་

ཡིན་ན། དེ་ནི་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་མ་རིེད་དམ། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། སོ་སོ་སྒོེརི་གི་དོན་

དགོ་ལ་ཆེོགོ་ཤེས་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་སྤི་

པོའིི་ལས་ཀ་དང་། དེ་ཡང་བོད་མི་རིིགོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པོའིི་བྱེ་བ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་ཆེོགོ་མི་ཤེས་པོ་

དང༌། ངོམས་པོ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་དེ་གོལ་གོནད་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་

འིགྲུབ་ཐུབ་ཀི་རིེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཁྱེད་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་གོཙང་

མ་བྱེེད་དགོོས། 

ངས་གོོང་དུ་ཡང་བཤད་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ག་སྒིགོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཇི་ཙམ་གི་རྒྱ་ཆེེ་བ་དང༌། ཇི་ཙམ་གི་རྒྱང་རིིང་བ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། མ་ལན་མ་འིགོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དང་པོོ་ནས་

བསམ་བློ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་གོནས་ཚོེ། མཇུགོ་
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ཏུ་འིགོད་པོ་སྐྱེ་བ་དང༌། བློ་ཕམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་སྲིིད་

པོ་ཡིན། དེ་རིས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སོབས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་བློ་རྒྱང་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་

གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས། ད་ནི་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་ཤོགོ 

ཅེས་བཀའི་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༢༥ བདོ་

མ་ེར་གོནམ་ལ་ོགོསརི་བཞིད་ཀ་ིཚོསེ་ ༣ ཞིོགོས་

པོརི་བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་སའི་ིམ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རིང་མགོ་ོརིང་ཐནོ་དང་། དནོ་དམ་ག་ིསྲུང་མདུད།

ང་རིང་ཚོ་ོད་ལྟ་གོཞིན་ཡུལ་གརི་བ་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་

རིང་བཙན་བསྐྱརི་དུ་ལོན་པོའིི་ར་བའིི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུརི་ཐེ་ཚོོམ་

གོང་ཡང་མདེ། ངསོ་ནས་བརྗེདོ་མངོ་བ་ལྟརི་དུས་ཀ་ིའིགྱུརི་བརི་

ངསེ་གོཏན་མདེ་སྟབས་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ལ་ོགོཉསི་གོསུམ་ནང་བདོ་

དུ་ལོགོ་རྒྱུ་ཡོང་ཤས་ཆེེ། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའིི་བརི་

སྒུགོ་དགོོས་པོའིང་ཡོང་ལས་ཆེེ། གོང་ལྟརི་དུས་ཡུན་དེའིི་རིིང་

ལ་ཚོང་མས་རིང་འིཚོ་ོཐུབ་ཐབས་སམ། རིང་གོ་ིརྐང་པོས་རིང་གོ་ི

ལུས་འིདེགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེའིི་ཆེེད་དུ་གོཞིིས་ཆེགོས་ས་ཞིིང་འིདེབས་ལས་ལ་སོགོས་པོའིི་

གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་སྤི་འིཚོོའིི་ལས་རིིགོས་ནང་ཞུགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་
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འིབྲེལ་རྒྱ་གོརི་ནང་ཌལ་ལ་ཧའིོ་སེ་དང༌། རྡོོརི་གླིིང༌། དྷ་ས་བུད་

མེད་མཉམ་ལས་སོགོས་ལགོ་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་ཁགོ་ནང་ལའིང་ཞུགོས་

ཏེ་སྤི་སྒོེརི་ཚོང་མའིི་འིཚོོ་ཐབས་ལ་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས། སྒོེརི་

འིཚོོའིི་གོདེང་ཐུབ་ཡོད་མཁན་ཕུད། དེ་མིན་རྒས་འིཁོགོས་རྣམས་

ནི་རྒས་གོསོ་ཁང་ཁགོ་ནང་ཚུད་དང་ཚུད་བཞིིན་ཡོད་པོ་རིེད། ང་

ཚོོས་རགོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་བརེན་སྡེོད་མི་དགོོས་པོརི། གོང་ས་ནས་

རིང་ཉིད་རིང་མགོོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཅིས་ཀང་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་

མ་ཐུབ་ན་ད་དུང་སྡུགོ་པོོ་ཇི་ཡོང་ཆེ་མ་རོགོས་པོས། དེ་རིས་ཚོང་

མས་རིང་གོི་ནུས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་གོཟབ་རྒྱུ་གོང་ཡོད་གོཟབ་

དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

བརི་ལམ་ངོས་ནས་མཇལ་ཁའིི་སྐོབས་སྲུང་མདུད་སྤོད་ཀི་མེད་

ཀང་། དེ་རིིང་ལོ་གོསརི་ཐོགོ་ཁྱེད་ཚོོརི་སྲུང་མདུད་ཐེངས་གོཅིགོ་

འིབུལ་གི་ཡིན། ངོས་ཀི་མཐོང་སྣང་ལ་ཕལ་ཆེེ་བ་ནས་སྲུང་མདུད་

ལ་སྲུང་བའིི་འིདུ་ཤེས་མེད་པོརི། རྒྱན་ཆེ་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛིན་

བྱེེད་ཀི་འིདུགོ སྲུང་མདུད་ཆེེ་ན་དགོའི་བ་དང༌། ཆུང་ན་མི་དགོའི་

བའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཡང་ཡོང་གོི་མེད་དམ། ཕྲེང་བའིང་དགོེ་བ་གངས་

གོསོགོ་གོི་ཉེརི་དཔྱད་དུ་མ་བསམ་པོརི། རྒྱན་ཆེརི་བརིས་ཏེ་རྒྱས་
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སྤོས་བྱེེད་པོ་སོགོས་ལ་མགོོ་བོ་འིཁོརི་ཏེ་སྡེོད་ཀི་འིདུགོ གོཞིི་ནས་

དོན་དམ་གི་སྲུང་བ་ནི་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་དྲེི་མ་མེད་པོ་

སྐྱབས་འིགོ་ལས་འིབྲས་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང་འིབྲེལ་བའིི་མི་དགོེ་

བཅུ་སོང་གོི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ཚུལ་བཞིིན་སྲུང་བ་ར་ཆེེ་དེ་མེད་པོརི། 

ཕྱོིའིི་སྲུང་བ་རྒྱན་ཆེརི་འིདུ་ཤེས་བྱེེད་པོ་འིདི་རིིགོས་ཀིས་སྲུང་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། 

དེརི་བརེན་རིང་རིེ་བོད་མི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཚོོས་མི་བསླུ་

བའིི་མཆེོགོ་ནང་གོི་སྲུང་བ་དེ་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོ་བྱེེད་

དགོོས། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་ཆེོས་སྣུབ་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེ་རིས་ཀིས་

ང་ཚོོས་འིདི་ནས་ཡང་དགོ་པོའིི་ཆེོས་ཉམས་ལེན་གོོང་སེལ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་ཁྱེད་ཚོོ་རིང་རིང་

སོ་སོརི་རིགོ་ལུས་ཡོད། 

ཚོང་མས་རགོ་ཏུ་མཐུན་ལམ་དམ་ཚོིགོ་རྡོོགོ་ར་གོཅིགོ་སྒིལ་ཟེརི་

བཞིིན་པོ་འིདི་དགོ ཁ་ནས་བཤད་པོ་ཙམ་གིས་མི་འིགིགོས། མི་

མཐུན་པོ་ཡོང་སྐོབས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བཟོད་འིཁུརི་ཐུབ་པོ་

བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཕྱོོགོས་ཚོང་མས་བཟོད་བསྲིན་

ཆེེན་པོོ་བྱེས་ན། དེ་ནས་དོན་དམ་གི་དམ་ཚོིགོ་རྡོོགོ་ར་གོཅིགོ་ཏུ་
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སྒིལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ནན་ཏན་ཆེེན་

པོོས་བརྗེོད་བཞིིན་པོ་ལྟརི། གོཙོ་བོ་ཚོང་མ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༧ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༡༡ ཉནི་

དནོ་གྲུབ་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་ཆེསོ་འིབྲལེ་ཡནོ་

ཏན་གོཞི་ིགྱུརི་མ་དང༌། མ་ཎའིི་ིལྗིགོས་ལུང་བཅས་

སྩལ་སྨིནི་གྲུབ་རྗེསེ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རིིགོ་གོསརི་ག་ིགོནས་ཚུལ་དང་། མང་གོཙའོི་ིའིག་ོ

ལུགོས།

གོཞི་ིཆེགོས་འིདརིི་ད་ེརིངི་ཐངེས་གོཉསི་པོ་འིབྱེརོི་སྐོབས་སརེི་སྐྱ་

རྒན་བྱེིས་ཚོང་མས་དགོའི་བསུ་སྣེ་ལེན་གོང་གོཟབ་གོནང་བརི་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འིདི་གོརི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ནས་ལམ་ཙམ་

བརྗེོད་པོ་ལྟརི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལྟ་སྐོོརི་ཟིན་པོ་

བཅས་གོནས་སྟངས་ཚོང་མ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་པོས་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། འིདི་དགོ་ནི་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ངོ་ཐོགོ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

པོའིི་ལགོ་རྗེེས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

སྟབས་ཁྱདེ་རིང་ཚོོརི་ཆེདེ་དུ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་ཚོོ་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ནས་བཤད་ན། བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་ནང་
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ཤེས་རིིགོ་གོསརི་བརྗེེ་ཞིེས་པོའིི་ལས་འིགུལ་ཞིིགོ་བྱུང༌། དེས་རྐྱེེན་

པོས་རྒྱ་མིའིི་མཐོ་རིིམ་འིགོོ་ཁྲིིད་གོཙོ་བོ་ཚོོའིི་བརི་ལ་མི་མཐུན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེེ་བྱུང་སྟབས་འིཛམ་གླིིང་མི་མང་ཚོོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་རྒྱ་མིའིི་བྱེ་སྤོད་ནི་ཁུངས་ལུང་ར་བ་ནས་མེད་པོའིི་ཤེས་

རོགོས་གོསལ་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། དེས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེ་རིང་

རིེ་བོད་ཀི་གོནད་དོན་སྐོོརི་ལ་ཡང་སེམས་ཁུརི་བྱེེད་མཁན་མང་

དུ་འིགོ་བཞིིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་ང་ཚོོརི་ཧ་

ཅང་ཐུགོས་ཁུརི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་གོནང་བཞིིན་པོ་སོགོས་རྒྱལ་

སྤིའིི་ཐོགོ་གོཞིི་རའིི་བོད་ཀི་གོནས་སྟངས་ཇེ་ལེགོས་ཇེ་བཟང་དུ་

འིགོ་བཞིིན་པོ་རིེད། 

དེ་འིདྲེའིི་དུས་སྐོབས་འིདིརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཕན་

ཚུན་ཡིད་ཆེེས་བློས་འིགོེལ་ཡོང་བའིི་ཆེིགོ་སྒིལ་དང༌། ཧུརི་བརོན་

བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོ་བོད་ནས་ཡོང་སྐོབས་བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་གོཞུང་

གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་མཉམ་དུ་རྒྱ་གོརི་ནང་སློེབས་ཡོད། སྒིགོ་

འིཛུགོས་དེའིི་ངོ་བོའིི་ཆེ་ནས་དུས་ཚོོད་དང་བསྟུན་ནས་སྒྱུརི་བཅོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོཏོང་དགོོས། འིོན་ཀང་བོད་གོཞུང་ངམ། དེའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་དེ་གོནས་ཡོད། དེ་གོནས་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ནི། ང་
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ཚོོས་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བོད་རིང་དབང་ཟེརི་བ་དེ་

སྒྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དང༌། གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་རྒྱ་མིའིི་

བཙན་གོནོན་འིོགོ་ཏུ་གོནས་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་ཆེེད་དུ་ཡིན་པོ་ལས། 

མི་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་གོི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་གོ་ལ་ཡིན། 

མ་འིོངས་པོའིི་དགོོས་དམིགོས་དེའིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོོས་མང་གོཙོའིི་

ར་ཁྲིིམས་ཁྱབ་བསྒགོས་བྱེས་ཡོད། མང་གོཙོའིི་འིགོ་ལུགོས་དེ་

ནི་རིང་རིེའིི་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའི་དང་མཐུན་ལ། དེང་

དུས་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤིའིི་འིགོ་ལུགོས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང་ཚོོས་ལམ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་འིགོ་དགོོས་པོ་ལས་གོཞིན་ཞིིགོ་ཏུ་

འིགོ་མི་ཐུབ། འིོན་ཀང་དེའིི་སྐོོརི་གོཞིི་རའིི་ཐགོ་གོཅོད་གོཞིིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བ་སྟོང་ཕྲགོ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོོརི་གིས་བྱེེད་མི་ཐུབ། 

ཁ༽ ཁགོོ་ཡངས་སྤ་ིབསམ་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་རྒྱ་

བསྐྱདེ།

ང་ཚོའོི་ིགོཞུང་ལ་མ་ིམང་ནས་གོཅསེ་བཀུརི་བྱེ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེ

ལ་དགོོས་པོ་རྣམ་རགོོ་བྱེས་ན་མ་ིའིགགིོས། སྔརི་རིང་རིའེི་ིགོཏམ་
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དཔོེརི་རྒྱ་དོགོས་པོས་ཕུང༌། བོད་རིེ་བས་ཕུང་ཟེརི་བ་ལྟརི། ང་

ཚོ་ོརི་ེབས་ཕུང་ཟནི་པོས། ད་ན་ིབརན་པོ་ོམ་བྱེས་ན་དོགོས་པོས་

ཕུང་ཉནེ་ཡདོ། སྐོབས་རི་ེཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ཆེལོ་ཁའི་ིབརི་སྐོད་

ཆེ་འིདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ནི་གོཟུགོས་མེད་

གབི་ཆེགོས་ལྟ་བུ་དགོསོ་དནོ་མདེ་པོ་ཤ་སྟགོ་རིདེ། ང་ཚོསོ་བདོ་

མ་ིརིགིོས་སྤའིི་ིདམགིོས་ཡུལ་དནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ་

པོའི་ིདུས་སྐོབས་འིདརིི་ད་ེའིདྲེའི་ིགོཏམ་འིཆེལ་ལ་བདནེ་འིཛནི་དང༌། 

དགོོས་པོ་མ་བྱེས་པོརི་བརྗེདེ་དུ་འིཇགོོ་འིསོ་པོ་ཡནི། གོང་ཡནི་ཟརེི་

ན། དསེ་ང་ཚོོརི་ཕན་ཐོགོས་མདེ་པོའི་ིཁརི། ཕན་ཚུན་ཤགོོ་འིཐནེ་

དུ་གྱུརི་ནས་གོང་སྤི་དོན་ལ་ཕོགོ་གོི་རིེད། དེརི་བརེན་ཚོང་མས་

གོཅིགོ་ཡིད་གོཅིགོ་ཆེེས་ཐུབ་པོའིི་མཐུན་སྒིལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ ར་བའིི་ལྷགོ་བསམ་འིཁྱེརི་ཕྱོོགོས་མ་ནོརི་བརི་འིཕྲལ་

ཕུགོས་བོད་སྤི་དོན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད། ཐབས་ཤེས་

ལགོ་ལེན་སྤོད་ཕྱོོགོས་དང༌། ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་མཐུན་མིན་གི་རྐྱེེན་

པོས་ཟང་ཟིང་ཕྱོོགོས་འིཐེན་རིིགོས་མི་བྱེེད་པོརི་ཁོགོ་ཡངས་སྤི་

བསམ་མ་དོརི་བ་བྱེདེ་དགོོས། 

ངས་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་ལྟརི། འིདི་གོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་གོནས་
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ཚུལ་གོང་ལེགོས་འིདུགོ་པོའིི་ཁརི། གོོང་དུ་ས་ཁྲིརི་ཞིིབ་འིཇུགོ་

བྱེེད་སྐོབས། ད་དུང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེ་ཡུལ་ཡོད་འིདུགོ་པོ་ལྟརི། འིདི་

གོརི་ད་ཡོད་བོད་མི་དྲུགོ་བརྒྱ་སྐོོརི་གི་ཐོགོ་ཁ་ལོངས་དང་བཅས་

བོད་མི་ཆེིགོ་སྟོང་ཙམ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གོང་

ལེགོས་ཡོང་ངེས། དེ་མིན་གོཞིན་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཅིང༌། ད་ཕན་

ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་འིདུགོ་པོ་ལྟརི། ད་དུང་སྔརི་བཞིིན་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་རིེ་འིདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། འིདིརི་ཕེབས་སྐུ་མགོན་

ཁོངས་ནས་འིགོའི་ཤས་ཀིས་རིོགོས་རིམ་བྱེས། འིགོའི་ཤས་སྒོེརི་

ནས་སློོབ་སྟོན་ཚུན་ཆེད་བྱེས་ཏེ་ང་ཚོོ་བོད་མིརི་ཕན་གོགོས་རྒྱ་ཆེེ་

གོནང་བརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༣ ཉནི། 

བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་ས་གོངས་སྐྱདི་དུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ི

བའི་ིསློབོ་དཔོོན་མསེ་པོ་ོཆེནེ་པོ་ོགོན་དྷ་ིའིཁྲུངས་

ནས་ལ་ོབརྒྱ་འིཁོརི་བའི་ིརྗེསེ་དྲེན་མཛད་སྒོོརི་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གྷན་དྷའིི་ིརྣམ་ཐརི་དང་། འིཚོ་ེམདེ་ཀ་ིལམ་བུ།

བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོ་ོགོན་དྷིརི་འིཛམ་གླིིང་ནང་མཚོན་སྙན་ཇི་ཡོད་

དང༌། ཁངོ་ལ་སྐྱ་ེབསོ་དགོའི་བཀུརི་ཇ་ིཞུས་ཁངོ་གོ་ིམཛད་རྣམ་ལ་

བལྟས་ན་ཧ་ལས་པོ་དང༌། ང་ོམཚོརི་དུ་གྱུརི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། བདགོ་

ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེ་རྒྱ་གོརི་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོོརི་བན་དརི་ཞིེས་པོའིི་ས་

གོནས་སུ་འིཁྲུངས། དགུང་གངས་བཅུ་གོསུམ་ལ་ཕབེས་པོ་དང་

འིཇགིོ་རནེ་ཁྱམི་ཐབས་ཀ་ིརནེ་འིབྲལེ་གོནང༌། དགུང་གངས་བཅ་ོ

བརྒྱད་ཐགོོ་དབྱེནི་ཡུལ་དུ་ཁྲིམིས་ཀ་ིསློབོ་སྦངོ་དུ་ཕབེས། དམ་པོ་ད་ེ

རྒྱ་གོརི་དང༌། དབྱེནི་ཡུལ་ནང་སློབོ་སྦངོ་དུ་བཞུགོས་སྐོབས་གོཞིན་

ག་ིམཐངོ་ཚུལ་ལ། ཁངོ་སློབོ་སྦངོ་ནང་དམགིོས་བསལ་ག་ིཤསེ་རིབ་

ཅན་ཞིགིོ་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་ཡུལ་ག་ིདབུ་ཁྲིདི་བྱེདེ་ཐུབ་མཁན་
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གི་ངོ་མཚོརི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སུས་ཀང་མཐོང་མེད་པོ་དང༌། དབྱེིན་

ཡུལ་ནས་རྒྱ་གོརི་དུ་ཕྱོརིི་ཕབེས་ཀསི་ཁྲིམིས་ཁང་ཞིགིོ་ཏུ་ཁྲིམིས་

རདོ་པོའི་ིལས་དནོ་གོནང་སྐོབས་འིཇགིོས་སྣང་དང་འིཚོབ་འིཚུབ་

ཀསི་ཁྲིམིས་རདོ་མཇུགོ་སྐྱངོ་མ་ཐུབ་པོརི་ད་ཕྱོནི་གོདངེ་འིཁལེ་ག་ི

ཉམས་མངོ་དང་སབོས་པོ་མ་བྱུང་བརི་འིད་ིརིགིོས་གོནང་གོ་ིམནི་

ཞིསེ་དམ་བཅའི་གོནང་དགོོས་བྱུང༌། 

ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་ནང་ཁོང་མེ་འིཁོརི་ཨང་དང་པོོའིི་ནང་ཕེབས་སྐོབས་

དབྱེིན་ཇིའིི་མི་ཞིིགོ་ནས་ཁོང་ལ་མཐོང་ཆུང་གོིས་ངལ་རོལ་པོ་

མཉམ་དུ་འིགྲུལ་བཞུད་བྱེེད་འིདོད་མེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཏེ། 

མེ་འིཁོརི་ནང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་དང༌། སྲུང་དམགོ་བཅས་ནས་ཁོང་

བཞུགོས་གོནས་ནས་ཕྱོིརི་འིབུད་བྱེས། དམ་པོ་དེ་མཚོན་གོང་མེ་

འིཁོརི་བབས་ཚུགོས་དེརི་གོཟིམ་ཆེས་སོགོས་མེད་པོརི་འིཁྱགོ་

བཞིིན་དུ་བཞུགོས་དགོོས་བྱུང༌། དུས་སྐོབས་དེ་ཙམ་ནས་ཁོང་

འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་དུ་ཞུགོས་རྒྱུའིི་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་ཡིན་ཞིེས་

གོསུངས་འིདུགོ བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེས་ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་ནང་བཅའི་

སྡེོད་རྒྱ་གོརི་མི་མང་གོི་ཐོབ་ཐང་སྐོོརི་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ནས་

འིཐབ་རོད་རྒོལ་འིཛིང་གོནང་བརི་བརེན། ཨ་ཕི་རིི་ཀའིི་ནང་ཁོང་
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གོི་མཛད་པོ་རྒྱ་ཆེེ་གོཏིང་ཟབ་ལ་སྐྱེ་བོས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཞུ་བའིི་

དབུ་བརྙིེས་པོ་ཡིན། 

ཁ༽ ཞི་ིབའི་ིའིཐབ་རདོ་དང་། མ་ིམང་གོ་ིདབུ་ཁྲིདི།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཕབེས་ཏ་ེམ་ིདཀྱུས་མ་བགདོ་ཡུལ་རླངས་འིཁརོི་

དང༌། མ་ེའིཁརོི་ཐ་མ་ནང་ཕབེས་བཞུགོས་གོནང་རྐྱེནེ་ཡུལ་ག་ིམ་ི

མང་ཉམས་ཐགོ་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་དཀའི་ངལ་ཅན་དགོ་དངོས་

སུ་གོཟགིོས་ཏ་ེརྒྱ་གོརི་རིང་དབང་རདོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིསློབོ་

སྟནོ་རྒྱ་ཆེ་ེགོནང་ཡདོ། ཨ་མཏ་བ་ད་ལ་ཁངོ་གོ་ིགགོོས་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ི

བཟ་ོགྲྭ་གོཅགིོ་ཡདོ་ཅངི༌། དའེི་ིལས་བྱེདེ་ཚོརོི་འིཚོ་ོཕགོོས་ཉུང་ངུ་

ཞིགིོ་ལས་མདེ་སྟབས་ཁངོ་ཚོརོི་འིཚོ་ོཕགོོས་སརི་ཆེདེ་ཟས་བཅད་

ང་ོརྒལོ་ལས་འིགུལ་ནང་ཞུགོས་དགོསོ་པོའི་ིསློབོ་སྟནོ་གོནང་ཞིངི༌། 

ཁོང་ཚོ་ོམཉམ་དུ་བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེས་གོདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱདེ་ཀསི་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་ནང་ཞུགོས་འིདུགོ 

ཨམི་སརི་དུ་དབྱེིན་ཇིའིི་ཁྲིིམས་འིཁྱོགོ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེེད་རྒྱ་གོརི་

མི་མང་ཁྲིི་ཕྲགོ་ལྷགོ་འིདུས་ཚོོགོས་བྱེས་པོརི་དབྱེིན་ཇིའིི་དམགོ་

མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་ཏེ་མི་བཞིི་བརྒྱ་སྐོོརི་དམརི་གོསོད་དང༌། 
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མི་ཆེིགོ་སྟོང་སྐོོརི་རྨས་སྐྱོན་བཏང་ན་ཡང༌། བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོས་

དབྱེིན་ཇིའིི་དྲེགོ་སྤོད་ཀི་ལན་དུ་རྒྱ་གོརི་མི་མང་ཚོོས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་

བའིི་ལམ་ནས་བདེན་པོ་མཐའི་སྐྱེལ་གི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་སློོབ་སྟོན་དང༌། སྣེ་ཁྲིིད་གོནང་སྟེ་དབྱེིན་ཇི་དང་འིབྲེལ་ལམ་

བཅད། ཡུལ་བཟོས་རིས་ཆེ་གོན་དགོོས་པོ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་

རིས་ཆེ་གོན་རྒྱུརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་སློོབ་སྟོན་དང༌། མེས་

པོོ་ཆེེན་པོོ་དེ་ཉིད་ནས་མཛད་སེང་སྐོབས་རིས་རྒྱུ་སྐུད་པོ་འིཁེལ་

བཟོའིི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་ཞིིང༌། རིང་ཉིད་ནས་རྒྱུན་དུ་ཡུལ་བཟོས་

རིས་ཆེ་འིབའི་ཞིིགོ་སྤོད་བཞིེས་གོནང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། ཕྱོི་ལོ་ 

༡༩༣༠ ལོརི་དབྱེིན་ཇིས་རྒྱ་གོརི་གི་ཚོོང་པོས་ཚྭ་འིདོན་མི་ཆེོགོ་

པོའིི་ཁྲིིམས་གོཞིི་བཟོས་པོརི་ངོ་རྒོལ་ཆེེད་རྒྱ་གོརི་གི་ཞིིང་པོ་འིབུམ་

གོཅིགོ་མཚོོ་ཁརི་འིཁྲིིད་ནས་ཚྭ་ལེན་དུ་འིཇུགོ་པོ་དང༌། སྐོབས་

དེརི་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡུལ་གི་རིང་བཙན་ལམ་སྟོན་མཛད་པོོའིི་དབུ་

ཁྲིིད་མཚོན་སྙན་དང་གོཟི་བརྗེིད་ཅན་མང་པོོ་ཡོད་རུང༌། མི་མང་

ཚོོས་གོཞིན་དགོ་ལ་དགོའི་མོས་ཞུ་སྟངས་དང༌། བདགོ་ཉིད་ཆེེན་

པོོ་དེརི་དགོའི་མོས་ཞུ་སྟངས་གོཉིས་དབརི་མཛའི་སེམས་ཆེེ་ཆུང་

གོི་ཁྱད་པོརི་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་རིེད། 
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བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེས་ཡུལ་གི་འིགོོ་ཁྲིིད་དང༌། མི་མང་ཚོོརི་དབྱེིན་

ཇིའིི་དབང་འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོརི་རིང་བཙན་ལེན་ཐབས་གོཅིགོ་པུས་མི་

འིགིགོས་པོརི་ནང་ཁུལ་ཆེོས་ལུགོས་དང༌། རིིགོས་རུས། དཔོལ་

འིབྱེོརི་བཟང་ཞིན་གི་ཁྱད་པོརི་ཆེེན་པོོ་མུ་འིབྱེམས་སུ་གོནས་པོ་

འིདི་གོཏན་མེད་གོཙང་མ་བཟོ་དགོོས་པོའིི་འིབོད་སྐུལ་སློོབ་སྟོན་

གོནང་ཞིིང༌། ཡུལ་ནང་རིིགོས་ངན་ཐ་ཤལ་བའིི་ལུས་ཀི་གིབ་མ་

ཕོགོ་ན་ཡང་མི་གོཙང་བརི་བརི་བའིི་རིིགོས་ཞིན་དགོ་ལ་དཀོན་

མཆེོགོ་གོི་མི་མང་ཞིེས་མིང་འིདོགོས་གོནང་སྟེ་ཐུགོས་བརེ་ཆེེན་

པོོ་གོནང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། 

གོ༽ རིང་བཙན་ག་ིའིཐབ་རདོ་དང་། དགོངོས་བཞིདེ་ལ་

སློབོ་སྦངོ་།

དེ་རྗེེས་བདགོ་ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེས་ཀོང་རིེ་སིའིི་ཚོོགོས་པོའིི་དབུ་

ཁྲིིད་གོནང་བ་དང༌། ཡུལ་གི་རིང་བཙན་ཆེེད་བཙོན་དུ་ལན་མང་

བཞུགོས་དགོསོ་བྱུང༌། རིང་བཙན་རདོ་ལནེ་སྐོབས་ནང་ཁུལ་མ་ི

གོསད་ཁྲིགོ་སྦརོི་ག་ིཟངི་འིཁྲུགོ་མཚོམས་འིཇགོོ་ཆེདེ་ཟས་བཅད་ཀ་ི

བརྟུལ་ཞུགོས་གོནང༌། རྗེསེ་སུ་ཧནི་དཱུའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ལ་སྡེང་འིཛནི་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིགངོ་ཁྱརེི་ཁགོ་ཏུ་ཕྱོགོ་རིགོོས་གོཅགིོ་གོཉསི་ལས་
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མེད་པོརི་བཞུགོས་པོ་དང༌། མི་མང་རྣམས་མི་གོསད་ཁྲིགོ་སྦོརི་

གི་ལམ་དུ་མ་ཞུགོས་པོརི་ཞིི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་དགོོས་པོའིི་འིབོད་

སྐུལ་སློོབ་སྟོན་ཆེེད་ས་གོནས་མང་པོོརི་ཞིབས་ཐང་གོིས་ཕེབས་

ཀ་ིཡདོ་པོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་དབུ་ཁྲིིད་མཛད་རྗེེས་ཅན་དེརི་འིཁོརི་བའིི་ཆེོས་ཉིད་དུས་

སུ་བབས་ཏེ་ ༡༩༤༨ ཕྱོི་ཟླ་ ༡ ཚོེས་ ༣༠ ཉིན་ཡུལ་གོཉིས་སོ་

སོརི་གེས་པོའིི་སྐྱོན་འིཛུགོས་དང་བཅས་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་གོཅིགོ་

གོིས་མེས་མདའི་བརྒྱབ་སྟེ་བཀོངས། འོིན་ཀང་དམ་པོ་དེས་བཀོང་

མཁན་དེརི་སྙིང་རྗེེས་བལྟ་དགོོས་པོའིི་བརྡོ་མཚོོན་ཞིིགོ་གོནང་

ནས་རྒྱ་གོརི་མི་མང་ཚོོའིི་དཀིལ་ནས་གོཟུགོས་སྐུའིི་རྣམ་པོ་དེ་

བསྡུས་གོནང་བ་རིེད། 

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་དཔོལ་འིབྱེོརི་དང༌། རིིགོས་རུས། དྲེགོ་

སྟོབས་སོགོས་ལས་སྙན་གགོས་བྱུང་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཀང༌། བདགོ་

ཉིད་ཆེེན་པོོ་དེའིི་སྙན་གགོས་ནི་དེ་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་སྐྱེ་བོ་ཚོང་

མས་དགོའི་བཀུརི་མུ་མཐུད་ཞུ་དོན་ནི་ཁོང་གོི་མཛད་རྗེེས་བཟང་

པོོ་ངོ་མཚོརི་ཅན་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། རྒྱ་གོརི་ནང་

ཆེོས་ལུགོས་དང༌། སྐོད་ཡིགོ་མི་འིདྲེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པོ་དང༌། 
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མཐའི་མ་ཡུལ་ཁགོ་གོཉིས་སུ་ཁ་གེས་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། ཧོབ་ཀིས་བལྟས་ན་རྒྱ་གོརི་བཞིིན་བོད་ནང་ལ་

ཡང་ཆེོས་ལུགོས་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོོ་མཐོང་ཡང༌། དེ་དགོ་ལ་ཞིིབ་ཏུ་

དཔྱད་ན། བོད་ནང་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་ལུགོས་གོཅིགོ་གོི་ངོ་བོརི་གོནས་ཡོད་པོ་རིེད། བདགོ་ཉིད་

ཆེེན་པོོ་དེ་ད་ལྟ་འིཚོོ་གོཞིེས་ཡོད་ན་ང་ཚོོ་བོད་ཀི་གོནས་སྟངས་

འིདིའིི་བཟོ་དབྱེིབས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་སྲིིད། ང་ཚོོས་ཁོང་ལ་

བརི་བཀུརི་ཞུ་འིདོད་ན། ཁོང་གོི་དགོོངས་བཞིེས་བཞིིན་རྒྱ་ཆེེའིི་

ཉམ་ཐགོ་མི་མང་གོི་བདེ་སྡུགོ་ལ་བལྟ་དགོོས་པོ་དང༌། དྲེང་བདེན་

ལ་བརི་བཀུརི། དཀའི་ངལ་དང་རོད་རྙིོགོ་མཐའི་དགོ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་

བའིི་ལམ་ནས་སེལ་དགོོས་པོ་བཅས་ལ་སློོབ་སྦོང་ཐོགོ ལགོ་ལེན་

འིབད་བརོན་གོང་ཐུབ་བྱེས་ན། གོན་དྷིའིི་དུས་དྲེན་ལེགོས་ཤོས་

དེ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།    །།

༼གྷན་དྷའིི་ིགོཤགེོས་ཚོསེ་དངསོ་གོཞི་ིཚོསེ་ ༢ ཉནི་ཡནི་ནའིང༌། གྷན་དྷའིི་ི

དུས་དྲེན་ཚོགོོས་པོས་གོདན་ཞུས་ལྟརི་༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་ད་ེཉདི་སྔ་དྲེ་ོལྡ་ིལརིི་གྷན་དྷའིི་ི

དུས་དྲེན་མཛད་སྒོོརི་༸ཞིབས་སོརི་བཀོད་དེ་དགོོང་དྲེོ་བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་སརི་ཕེབས་

༸ཞིབས་འིཁདོ་པོརི་བརནེ། དྷ་སརི་དུས་དྲེན་ཚོསེ་ ༣ ཉནི་གོནང་དནོ་ད་ེལྟརི་ཡནི།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་༨ ཉནི། མའི་ེ

སརོི་གོཞིསི་ཆེགོས་གོསརི་རྙིངི་གོ་ིསེརི་སྐྱ་མང་

ཚོགོོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་དང་། ན་གོཞིནོ་གི་འིགོན་

འིཁུརི།

ད་ེརིངི་འིད་ིགོརི་གོཞིསི་ཆེགོས་གོསརི་རྙིངི་གོ་ིམ་ིམང་རྣམས་དང༌། 

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོ། དེ་བཞིིན་སྦགོ་ས་ནས་ཕེབས་པོའིི་དགོེ་

འིདུན་པོ་རྣམ་པོ་བཅས་ཚོང་མརི་ཞུ་རྒྱུརི། ངསོ་རིང་གོཞིསི་ཆེགོས་

འིདིརི་ཐེངས་མང་སློེབས་ཡོད། ད་ལན་འིདི་གོརི་འིབྱེོརི་སྐོབས་

སྔརི་དང་མ་ིའིདྲེ་བརི། གོང་ཅིའི་ིཐད་ནས་ཡརི་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཐོན་འིདུགོ འིདི་ནི་འིགོ་ོམང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ཁྱེད་

རིང་ཚོ་ོའིགོ་ོམང་ཚོང་མརི་ངསོ་ནས་བཀ་ཤསི་བད་ེལགེོས་དང༌། 

སྙིང་ཐགོ་པོ་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ས་གོནས་

གོཞུང་གོ་ིལས་བྱེདེ་པོ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞིནི་རིགོོས་རིམ་ཚོགོོས་

པོ་ཁགོ གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་དང་ཚོང་མརི་ཡང་
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སྐོབས་འིདིརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ།

ད་ནི་གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོོ་མེད། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། གོཞིིས་ཆེགོས་

འིདིརི་ལན་གངས་མང་ཤོས་སློེབས་པོ་མ་ཟད། སྐོད་ཆེ་ཡང་མང་

ཤོས་བཤད་ཡོད། ད་ཆེ་མང་པོོ་ཤོད་དགོོས་ཨེ་ཡོད་བསམ་པོ་

འིདུགོ ར་དོན་ད་ལྟ་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ཡོད། 

ད་དུང་ཡང་ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་གོི་སྐོོརི་དང༌། གོཞིིས་ལས་ཐོན་

སྐྱེད་ཀི་སྐོོརི་སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་རྒྱུའིི་གོཞིི་

རེན་ཡང་ཡོད་ལ། དེ་དོན་ཡརི་རྒྱས་ངེས་པོརི་དུ་གོཏོང་དགོོས།

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས། གོཞིིས་ཆེགོས་ཟེརི་བ་དེ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་

སྤོད་ཀི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་ཡིན་སྟབས། དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ཐོགོ་ལ་

ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེ་པོོ་རིེད། དེ་ལ་དེང་དུས་

དང་མཐུན་པོའིི་འིཕྲུལ་འིཁོརི་ཡོ་བྱེད་བེད་སྤོད་བྱེས་ནས་ཤུགོས་

རྒྱགོ་དགོོས་ལ། དེ་མིན་ས་ཞིིང་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་ང་རིང་ཚོོའིི་

མ་ར་དང༌། ཤེས་ཡོན་གི་ནུས་པོརི་གོཞིིགོས་པོའིི་བཟོ་ཚོོང་ལས་

རིིགོས་གོཞིན་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་ན་

ལེགོས་པོ་མ་ཟད། དེ་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོང་ངེས་ཡིན་པོས་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀང་ཆེགོས་ཀི་ཡོད། གོང་ཡིན་
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ཞིེ་ན། ང་ཚོོ་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ལས་འིགོན་དེ་ཁྱིམ་ཚོང་

ནང་གོི་མི་རིང་རིང་གོི་གོད་ཁོགོ་རྒྱངས་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། 

བོད་མི་སྤིའིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོརི་བརེན། གོང་

ཅིའིི་ཐད་ནས་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ནུས་པོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན། 

ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་ངེས་རིེད། དཔོལ་འིབྱེོརི་

གི་ནུས་པོ་ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མས་བསམ་

བློ་གོཏོང་དགོོས་ཤིང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་ན་གོཞིོན་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་

ཡོན་སྦངས་པོ་ཚོོས་རིིམ་པོས་འིགོན་འིཁུརི་བླངས་ནས་ཤུགོས་

སྐྱེད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེ་བས། ང་ཚོོས་འིཆེརི་ཅན་དེ་རིང་ལ་

མགོོ་འིཁོརི་ནས་མ་བསྡེད་པོརི་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་དགོོས་པོ་ཡིན།

ང་རིང་ཚོོ་འིདི་གོརི་མི་ངོ་ཡོད་འིདི་རྣམས་ལ་དགོོས་ངེས་འིདེང་

ཙམ་གིས་མི་འིགིགོས་པོརི། ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་མུ་མེད་པོ་གོཏོང་

དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་རིེད་དམ་ཞིེ་ན། ང་རིང་ཚོོ་འིདི་

ཁུལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་འིདི་བོད་ལུང་པོ་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་

གོནས་སྐོོརི་དུ་ཡོང་སྟེ་དེ་ནས་རིིམ་པོས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོ་

ཞིིགོ་མིན་པོརི། ང་རིང་ཚོོ་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་

སྟེ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ནས་མིའིི་ལུང་པོརི་གརི་བརི་བརེན། ང་ཚོོའིི་
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ར་བའིི་ན་ཚོའིི་འིབྱུང་ཁུངས་དེ་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས། ར་བའིི་ཡོང་རྐྱེེན་གོནས་ཚུལ་དེ་

བརྗེེད་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་འིདི་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཆེགོས་པོ་ཡིན་སྟབས། བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེ་

སྡེོད་རིིང་ལའིང་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེ་རྒྱུ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་ར་

བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་འིཆེརི་གོཞིི་

འིགོོད་དགོོས་པོརི་བརེན། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་འིདི་དགོ་ལ་ང་རིང་

ཚོོ་བོད་པོ་གངས་འིབོརི་གོང་འིཚོམ་མཉམ་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་འིཆེརི་

གོཞིི་བཏིང་ཡོད། ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་གོོ་སྒིགོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཚོང་མ་ར་བའིི་ང་ཚོོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་

སྦྲེལ་ནས་འིཆེརི་གོཞིི་གོཏིང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་གོཞིིས་

ཆེགོས་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ཐོན་སྐྱེད་ཐོགོ་ཏུ་ནུས་པོ་བཏོན་ནས། འིདི་

གོརི་ཡོད་པོའིི་མི་རྣམས་ལ་འིདེང་ཙམ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། གོོང་དུ་ལས་

བསྡེོམས་ནང་བཀོད་པོ་བཞིིན་སྔ་ལོ་སྤི་པོའིི་འིགོ་སོང་གོི་ཐོགོ་ལ་

ཞིལ་འིདེབས་ཕུལ་ཡོད་པོ་དེ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རིེད་ལ། ད་དུང་

ཡང་འིདི་ལྟརི་སྤི་པོའིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་རིེད། ར་བ་ང་ཚོོ་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་

ཡིན་སྟབས། དེ་གོཞིིརི་བཟུང་གོི་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་བའིི་དོན་དགོ་དེ་རིེད། 

ཁ༽ མ་ིརིིགོས་ཀ་ིགོནད་དནོ་དང་། བདོ་ཀི་རིང་བཙན།

སྲིདི་དནོ་ག་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ་དམ་ཞི་ེན། ང་

ཚོ་ོརིང་བཙན་ཟརེི་བ་ད་ེལ་ཐུགོ་ཡདོ། རིང་བཙན་ཟརེི་བ་ད་ེཡང་

ལུང་པོ་ཞིིགོ་རིང་བཙན་དང༌། མ་ིརིགིོས་ཤགིོ་རིང་བཙན་ག་ིསྐོད་

ཆེ་ཡནི་པོ་ལས། དགོནོ་པོ་གོཅགིོ་རིང་བཙན་དང༌། བླ་མ་གོཅགིོ་

རིང་བཙན། མི་ཚོང་གོཅིགོ་གོཉིས་རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་

སྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་མནི། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ལ་རིང་བཙན་ཟརེི་བའི་ིསྐོད་ཆེ་

ར་བ་ནས་འིཇུགོ་ཐབས་མདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀ་ིརིང་བཙན་ད་ེགོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་རིདེ་ཅ་ེན། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིཆེ་ནས་བརསི་ནའིང་

ང་རིང་ཚོ་ོརིང་བཙན་ཡནི་པོ་ད་ེན་ིབཀྲུས་ཕྱོསི་མ་དགོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། སྐོབས་རི་ེབདོ་པོ་ཧ་ཅང་ཉམས་དམའི་པོ་ོ

དང་། རྒྱ་ནགོ་དྲེགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཏ་ེབདོ་པོའི་ིལས་ཀའི་ིཐགོོ་

ལ་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཐ་ེབྱུས་བྱེས་པོའིང་བྱུང་ཡདོ། 
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ཡང་བོད་པོ་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་

ས་སྡེེ་མང་པོོ་བཟས་ཏེ་བོད་པོས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དབང་ཤུགོས་

བྱེས་པོའིང་བྱུང་ཡོད། འིདི་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅིགོ་རིེད། ར་

བའིི་བདགོ་ཐོབ་ཀི་སྐོད་ཆེ་བཤད་ན། བོད་ཀི་ཤེས་རིིགོ་སོགོས་

ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཆེ་ནས་དངོས་འིབྲེལ་དྲེང་བདེན་གི་བོད་རྒྱ་

ཐ་དད་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད་ལ། བོད་རིང་བཙན་ཆེགོས་ནས་

བསྡེད་ཡོད། འིདི་དགོ་ནི་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤིགོ་རིེད། ཡིན་

ན་ཡང་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནི་འིདས་པོ་རིང་རིེད། རིང་བཙན་

ཟེརི་བ་དེ་ནི་སྙིང་པོོ་མི་རིིགོས་ཤིགོ་གོི་དོན་དགོ་རིེད། དེ་ཡང་

མི་རིིགོས་ཀི་ཁེ་ཕན་འིབའི་ཞིིགོ་གོི་དོན་ཡིན་པོ་ལས། མི་རིིགོས་

ཤིགོ་སྡུགོ་པོོ་མོང་བའིི་དོན་མིན། དེརི་བརེན་རིང་བཙན་ཟེརི་བའིི་

མིང་ཙམ་མིན་པོརི་ང་ཚོོརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་དགོོས་

པོ་ཡིན། ཕན་ཐོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་རིང་

བཙན་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། 

ང་ཚོོརི་དེ་དགོོས་ཀི་ཡོད་ལ། འིདོད་པོ་བསྐྱེད་པོ་ཡིན་སྟབས་དེ་

བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཡིན། 

མི་རིིགོས་སྐོོརི་བཤད་པོ་དེ་མི་མང་ཆེེ་བ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེ་བརི་
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བརི་དགོོས། བརི་སྐོབས་ང་ཚོོ་བོད་གོཞུང་གོི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པོ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི། བོད་རིིགོས་མཆེིས་སོ་ཅོགོ་ཚོང་མ་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་ན་མི་གངས་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་རིེད། བལ་

ཡུལ་དང༌། འིབྲུགོ འིབྲས་ལྗིོངས། སུད་སི་སོགོས་སུ་ཡོད་པོ་ཚོང་

མ་བསྡེོམས་སྐོབས་གངས་འིབོརི་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོོརི་ཙམ་

ཞིིགོ་ལས་མེད། མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་གངས་འིབོརི་ནང་ལ་སྟོང་ཕྲགོ་

བརྒྱད་ཅུ་ཟེརི་བ་དེ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་

དགོ་དེ་མང་བ་དེ་རྣམས་ཀི་འིདོད་པོརི་བསྟུན་ནས་འིགོ་དགོོས། 

གོལ་ཏེ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མང་ཆེེ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དུ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་

ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མཐོང༌བ་དང་། དེ་སྔ་འིཁོརི་ལམ་མེད་

སརི་འིཁོརི་ལམ་གོསརི་བཟོ། དེ་སྔ་སློོབ་གྲྭ་མེད་སརི་སློོབ་གྲྭ་

གོསརི་བཙུགོས། དེ་སྔ་འིཕྲོད་བསྟེན་མེད་སརི་འིཕྲོད་བསྟེན་

བྱུང༌བ། དེ་སྔ་ཐོན་སྐྱེད་མེད་སརི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུགོས། དེ་སྔ་བཟོ་

ལས་ལ་སོགོས་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་མེད་སརི་ད་ཆེ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་

ཏེ་བོད་རིིགོས་མི་མང་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་དང༌། ལྟོ་

གོོས་ལོངས་སྤོད་ཐོགོ་ལའིང་ཚོད་ལོངས་ངེས་ཀི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་
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བྱུང་ན། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་ཀང་དགོེ་མཚོན་

མཐོང་ཡོང་གོི་རིེད། 

ཁོང་ཚོོས་དེ་ལྟ་བུའིི་དགོེ་མཚོན་གི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་ཡོང་སྐོབས་

རིིམ་པོས་སྔ་མོ་ང་ཚོོ་རིང་བཙན་ཡིན་ནའིང་། ད་ཆེ་སྔ་མོ་རིང་

བཙན་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལས་ལྷགོ་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་རྒྱ་མིའིི་

འིོགོ་ལ་ཚུད་ནས་བྱུང་སོང༌། ད་ནི་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་བསྡེད་

ན་མི་འིགིགོས་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་འིཁོརི་གི་རིེད། 

བསམ་བློ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁོརི་ན། ང་རིང་ཚོོས་འིདི་ཁུལ་བོད་མི་

ཉུང་ཤས་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོོརི་ཞིིགོ་གོིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

མང་ཆེེ་བའིི་རིེ་འིདོད་དང་མི་མཐུན་པོའིི་ལོགོས་སུ་རིང་བཙན་གི་

སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་བཤད་ན། ང་ཚོོའིི་སྐོད་ཆེ་དེ་ཧམ་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དང༌། 

མ་དགོ་ཡུད་ཆེེའིི་སྐོད་ཆེ་ཡིན་པོ་ལས་བདེན་པོའིི་སྐོད་ཆེ་མ་རིེད། 

རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་བོད་མི་སྤིའིི་དོན་དགོ་རིེད། བོད་མི་སྤི་དེ་བོད་

རིིགོས་མང་ཆེེ་བ་རྣམས་ལ་བརི་དགོོས་པོ་རིེད། བོད་མི་མང་ཆེེ་

བ་དེ་དགོ་གོི་འིདོད་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་བོད་

མི་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་གོིས་དེའིི་སྐོོརི་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། 

ཡིན་ན་ཡང༌། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་
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དམ་ཞིེ་ན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་རྣམས་ཀིས་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་དང༌། ཧ་ལས་པོའིི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་རྒྱ་མིའིི་དབང་

བསྒྱུརི་དེ་ལ་མི་འིདོད་པོ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། 

དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་དོན་ནི། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མིའིི་

དབང་སྒྱུརི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ནས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

དེ་སྔ་ལྟོ་གོོས་འིདང་སརི་དེང་སང་མ་འིདང་བ། དེ་སྔ་རིང་དབང་

ཡོད་སརི་དེང་སང་མདོརི་ན་སྐོད་ཆེ་ཚོིགོ་གོཅིགོ་གོཉིས་ཀང་ཤོད་

ས་ཡོད་མེད་ལྟ་བུ། དབུགོས་རིིང་ཞིིགོ་བཏང་བ་ལའིང་ལམ་སེང་

རྒྱུ་རྐྱེེན་དྲེི་བརད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དེ་ལྟ་

བུའིི་དཀའི་ངལ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཛ་དྲེགོ་དང༌ཐབས་སྡུགོ་

པོོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་མཁྱེན་གོསལ་

རིེད། 

གོ༽ གུང་བྲན་ཏང་མ་ིདང་། བདོ་ཀ་ིརིང་བཙན།

ངསོ་ནས་བསྐྱརི་ཟླསོ་ཞུ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ་ཀང་། ད་ལྟ་ཁ་ཡདོ་

ལགོ་ཡོད་ལ་བོད་མི་ཚོ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་དཀའི་ངལ་
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དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཆེེན་པོ་ོམོང་གོི་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་

བསྡེད་ནས་ང་ཚོོརི་ཕན་པོ་མ་ིའིདུགོ ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་ཀང་

དའེི་ིདགོསོ་དནོ་དསེ་རྒྱ་མརིི་ཕན་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་ཕན་ག་ི

མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། མང་

ཆེ་ེབའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་མསི་དབང་བསྒྱུརི་བྱེདེ་བཞིནི་

ཡདོ་པོ་འིདའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་ར་བ་ནས་མདེ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་

ཧ་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་རིེད། བོད་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་

དྲེགོ་འིགོོ་ལ་བཅུགོ་ནས་ལ་ོབཅུ་གོཉསི་ཙམ་འིག་ོགོ་ིཡདོ་ན་ཡང༌། 

བདོ་མ་ིརྣམས་ད་དུང་ཧ་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏ་ེ

བསྡེད་ཡདོ་པོ་རིདེ། 

ལྷགོ་དོན་བོད་རིིགོས་ན་གོཞིོན་དེ་སྔ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

ང་གངས་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་མརི་འིཁྲིིད་དེ་པོེ་ཅིང་མི་རིིགོས་སློོབ་གྲྭ་

ཆེེན་མོ་དང་། དྲེིན་ཏུའིི་མི་རིིགོས་སློོབ་གྲྭ། ལན་ཀྲུའུ་མི་རིིགོས་

སློོབ་གྲྭ་དང༌། དེ་རྗེེས་ཞིན་ཡང་མི་རིིགོས་སློོབ་གྲྭ་སོགོས་ཀི་སློོབ་

གྲྭ་ཁགོ་གོི་ནང་བོད་ཕྲུགོ་ན་གོཞིོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སློོབ་སྦོང་སྤད་

ཡོད་པོ་རིེད། ཁོང་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ནས་རིིམ་པོས་ལོ་ན་ཡརི་

སོན་ཏེ་སོ་སོའིི་ལྟ་བ་འིཁྱེརི་སྟངས་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་ཆེགོས་ཡོད་
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པོ་དེ་དགོ་གོི་གས་རྒྱ་ནགོ་ནས་བོད་དུ་ཡརི་སློེབས་ཏེ། ས་གོནས་

ས་ཐོགོ་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚོོགོས་

རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིོགོ་ཏུ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོོ་མོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཤེས་རོགོས་བྱུང་སྟེ་གོཞིི་ནས་རྒྱ་

མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་མཁན་མང་པོོ་བྱུང་འིདུགོ 

བོད་མི་རྒན་པོ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨིོས། གོཞིོན་སྐྱེས་ཕལ་མོ་ཆེེ་རྣམས་

རྒྱ་མིརི་མ་དགོའི་བ་བྱེེད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་

པོ་རིེད། རྒན་པོ་རྣམས་ཁེ་གོཙང་ཡིན་ན། དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་

སྤོད་སོགོས་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཀི་ཐོགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོད་ཀང༌། ཆེོས་དད་དང་རྨོངས་ཞིེན་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་

མིརི་མ་དགོའི་བ་བྱེེད་སྲིིད། ན་གོཞིོན་ཆེོས་དད་མེད་ཅིང་གུང་

བྲན་ཏང་མི་ཡིན་པོ། ཆེོས་ཁས་མིན་ལེན་མཁན། མི་ཚོེ་འིདི་གོའིི་

ཁེ་ཕན་འིབའི་ཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་མཁན་གི་ན་གོཞིོན་ཚོོས་

ཀང་མི་འིདོད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་གོནས་ཚུལ་གོང་གོི་ཐོགོ་ནས་

བྱུང་ངམ་ཞིེ་ན། ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་དང་། མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་གི་

གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་ང་ཚོོརི་ཁེ་ཕན་མེད་ལ། 

ང་ཚོོརི་གོང་གུན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མཐོང་སྟེ། སྔརི་སྲིོལ་
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ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་དེ་ལྟ་བུའིི་རྨོངས་ཞིེན་ལ་རྒྱའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་

པོརི། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་གོཡོགོ་

པོོ་རྒྱུགོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་

མ་དགོའི་བ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། 

ང༽ བདོ་རིིགོས་མ་ིམང་དང་། བདོ་ཀ་ིརིང་བཙན།

ད་ེལྟརི་ཡནི་མནི་བརི་སྐོབས་བདོ་ནས་འིབྱེརོི་བའི་ིམ་ིཁ་ཤས་འིད་ི

གོརི་སློེབས་ཡོད་པོ་རྣམས་དང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོད་

ལས་ཆེེ། ད་ལྟ་ཐུགོ་ང་ོའིཕྲད་བྱུང་མེད་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སྐོད་ཆེ་

དྲེིས་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་དང་

རིེ་འིདུན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས། དེ་དགོ་ང་ཚོོས་སྒྲུབ་འིསོ་ལ། 

སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀང་ཆེགོས་ཡོད་པོ་མ་ཟད། ང་ཚོོས་སྒྲུབ་

དགོསོ་པོ་ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

བོད་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལ་རིེ་འིདུན་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་མེད་པོརི། ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ནས་འིགིགོས་ཀི་

འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། ང་ཚོོས་འིདིརི་རིང་བཙན་སྒྲུབ་

དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་
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དོན་དགོ་ཡིན་པོས། བོད་མི་རིིགོས་མང་ཆེེ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་

རིང་བཙན་དགོོས་གོནད་མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་

འིཁོརི་སོང་ན། ང་ཚོོས་འིདིརི་རིང་བཙན་དགོོས་ཞིེས་རྗེོད་ན་དེ་

ལ་སྙིང་པོོ་མེད། དེ་འིགྲུབ་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། རིང་བཙན་

སུ་ལ་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། རིང་བཙན་བོད་མི་རིིགོས་ལ་དགོོས་

ཀི་ཡོད། བོད་མི་རིིགོས་མང་ཆེེ་བ་དེ་བོད་ནང་ཡོད་པོ་རིེད། ཁོང་

ཚོོས་འིདོད་པོ་མེད་ན་ང་ཚོོས་འིདི་ཁུལ་དགོོས་དང་དགོོས་ཞིེས་

ཇི་ཙམ་བརྗེོད་ཀང་དེ་ནི་གོཞིི་མེད་ཀི་སྐོད་ཆེ་རིེད། གོནས་ཚུལ་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོོས་འིདི་ཁུལ་བོད་རིང་བཙན་

སྐོོརི་ལ་ཐབས་ཤེས་གོང་ཡོང་བྱེེད་འོིས་པོ་དང༌། བྱེེད་དགོོས་པོ་

རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ཆེགོས་

འིདུགོ ད་ཕན་ལོ་ངོ་བཅུ་གོཉིས་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་གོང་ལས་

མེད་པོའིི་ཐབས་ཤེས་བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཇི་སྲིིད་བོད་

ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཤུགོས་ད་ལྟ་

བཞིིན་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད་ཀི་བརི་དེརི། གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཐུགོ་ཀང་། ང་ཚོོས་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན། དངོས་གོནས་ལས་འིབྲས་དཔོང་
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འིཕེརི་གི་ལས་ཀ་ཡིན་ལ། འིཇིགོ་རེན་གི་སྐོད་ཆེའིི་ཐོགོ་ནས་

བཤད་ནའིང༌ཡ་རིབས་བཟང་སྤོད་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རིེ་

འིདུན་སྒྲུབ་པོའིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། རིང་བཙན་དང་

རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་གོི་ཁེ་ཕན་གི་དོན་ལ་སྐོད་

ཆེ་ཤོད་ཀི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ར་བ་ནས་མ་རིེད། མ་གོཞིི་འིདི་ལྟ་བུའིི་

གོོ་བ་ལོགོ་སྒྲུབ་བྱེེད་མཁན་མེད་ངེས་རིེད། དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཐོགོས་ཡོད་ཀང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཁེ་ཕན་དོན་ལ་རིང་བཙན་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། 

དེ་བཞིིན་བོད་གོཞུང་གོི་གོཞུང་ཞིབས་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་གོི་

ཁེ་ཕན་གི་དོན་ལ་བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཀང་ར་

བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་སྒོེརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

བོད་རིང་བཙན་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མི་དགོོས་པོ་བྱུང་ན། ངོས་ལ་དེ་

ལས་དགོའི་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད། ང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། ལོ་ན་

སོ་དྲུགོ་ལ་སློེབས་སོང༌། ཚོེ་ལྷགོ་འིདི་དོན་ཉུང་བྱེ་ཉུང་ཞིིགོ་བྱེས་

ཏེ། ཆེོས་ཤིགོ་བྱེས་ནས་བློ་འིདུལ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་

གི་འིདུགོ་པོ་ལས། ལས་ཀ་ཡོང་ལ་མ་ཡོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་
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འིདོད་པོ་མི་འིདུགོ་ལ། ཤེས་ཀི་ཡང་མི་འིདུགོ འིདི་ལྟ་བུའིི་ལས་

ཀ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ངོས་རིང་དེ་ལས་དགོའི་བ་མི་

འིདུགོ་པོ་མ་ཟད། དེ་ལས་དགོའི་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད། དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཡིན། ངས་དྲེང་པོོ་བཤད་པོ་ཡིན། ཁ་ཤས་ཀིས་གོོ་བ་

ལོགོ་སྒྲུབ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ལས་ཆེེ། མང་ཆེེ་བ་འིདི་ལྟརི་དྲེན་མཁན་

མེད་ངེས་ཀང་། གོཅིགོ་བྱེས་ན་འིགོའི་ཤས་དེ་ལྟརི་ཡོད་ཤས་ཆེེ། 

མེད་ཀང་ཕྱོོགོས་སྔ་བླངས་ནས་ཞུས་པོརི་སྐྱོན་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

གོཅིགོ་བྱེས་ན། ཕྱོོགོས་སྔའིི་ནམ་མ་ལངས་པོརི། དགོགོ་སྒྲུབ་ཀི་

ཉི་མ་ཤརི། ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད་ལས་ཆེེ། འོིན་ཏེ་གོང་ལྟརི་

ཐལ་ཆེ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་རིེད། 

ང་ཚོོས་རིང་བཙན་དང་རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་

རིེད། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རིེ་འིདུན་ལ་

བསྟུན་ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་

ལས་ཀ་དེ་སྒྲུབ་འིོས་པོ་དང༌། སྒྲུབ་དགོོས་པོ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ཕྱོི་ནང་སུ་ལ་བཤད་དགོོས་བྱུང་ཡང་བཤད་ཆེོགོ་

གོི་རིེད། དཔོེརི་ན། ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཞུ་དགོོས་བྱུང་ཡང་

ང་ཚོོས་སོབས་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཞུས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་
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བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀི་རིེ་འིདུན་དེའིི་ཚོབ་བྱེས་ཏེ་ང་ཚོོས་

ཞུ་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། ང་ཚོོས་འིཛམ་གླིིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་

ལ་ཡང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རིེ་འིདུན་དེའིི་ཚོབ་བྱེས་ནས་

ང་ཚོོས་ཞུ་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ནང་ཚོགོས་ལ་སྐོད་ཆེ་

ཤོད་སྐོབས་སུའིང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་རྣམས་ཀི་རིེ་འིདུན་

གི་ཚོབ་བྱེས་ནས་ང་ཚོོས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། གོལ་སྲིིད་བོད་

ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀི་རིེ་འིདུན་དེརི་འིགྱུརི་བ་

བྱུང་ན། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་འིདི་བྱེེད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ མཁྱེན་

སོང་ངམ། གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་རིེད། 

ཅ༽ མ་ིམང་གོ་ིརི་ེའིདུན་དང་། སྒྲུབ་འིསོ་ཀ་ིརིང་བཙན།

དེ་ལྟརི་བོད་ཀི་རིང་བཙན་དེ་ང་ཚོོས་སྒྲུབ་འིསོ་པོ་དང༌། སྒྲུབ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་ནས་

གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། རིང་བཙན་ཟེརི་བ་

དེ་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་མིན་པོརི་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས། དེ་

ལ་དཔོགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁྱད་གོསོད་བྱེས་ནས་

སྒྲུབ་དགོསོ། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུརི་བ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་
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ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ཤསེ་དཀའི་ཡང་། ང་རིང་ཚོའོི་ིརིང་བཙན་

གི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིཛམ་གླིིང་གོི་འིགྱུརི་བ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་ནགོ་

རིང་གོ་ིའིགྱུརི་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡནི་རུང༌། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་ག་ི

འིགྱུརི་འིགོས་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱོི་ནང་གོི་རེན་འིབྲེལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

འིཛོམས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ལས། ལས་སློ་པོོའི་ིཐོགོ་

ལ་ང་ཚོོས་བདེ་སྡུགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་བཤད་ཤགོ་ཤགོ་དང༌། ཁྲིིམས་

རདོ་རྒྱགོ་ཤགོ་ཤགོ་ཐགོོ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོརིདེ། 

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྒོང་ལ་བདེན་པོ་ཡོད་ཀང༌། ལས་ཀ་

ཚོང་མ་བདེན་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་ཐུབ་ཀི་མེད། མི་ཚོང་མས་ཁ་

ནས་བདེན་པོ་དང་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་ཀང་དངོས་

སུ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་སྐོབས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་སྟོབས་དང་

ནུས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀི་

ཐོགོ་ནས་འིགོ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་རིེད། སྔོན་མ་འིདི་གོ་མའིེ་སོརི་དུ་

ཐོགོ་མརི་འིབྱེོརི་སྐོབས། འིདི་གོརི་གོཞིིས་མི་རྒན་པོ་ཚོོས་ཤེས་

གོསལ་ལྟརི་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌བ་སྟེ། ང་ཚོོ་དེ་རིིང་སང་ཉིན་ལམ་

སང་བོད་དུ་ཕྱོིརི་ལོགོ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་

ཤས་འིགོོརི་སྲིིད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ཆེ་ལོ་བཅུ་གོཉིས་ཙམ་
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ཕྱོིན་པོ་དང་། ད་དུང་ཡང་ར་བའིི་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་འིདི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རིེ་འིདུན་ཡིན་སྟབས་

མུ་མཐུད་ཡུན་བསྲིིངས་ཏེ་སྒྲུབ་དགོོས། 

འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་མཚོོན་ན། ད་བརི་ལོ་བཅུ་གོཉིས་

རིིང་ལ་དེ་སྔ་ལོ་བཅུ་གོཉིས་ཀི་གོོང་དུ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་

སྙམ་པོ་སྣང་བའིི་ཡུལ་ལ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྱུརི་

བ་འིགོ་གོི་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་

འིགྱུརི་བ་ཤུགོས་ཆེེ་ཕྱོིན་ཡོད། ང་ཚོོས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

རིེ་འིདུན་རིང་བཙན་གི་ལས་འིགུལ་དེ་ཐོགོ་མུ་མཐུད་ནས་ལན་

དགུ་ཆེད་མཐུད་ཀིས་འིབད་རོལ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེེད་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་བདེན་པོའིི་མཐའི་ཞིིགོ་

གོསལ་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོང་མ་གོདན་འིཛོམས་

ནས་བཀ་ཤིས་ལོ་ལེགོས་ཤིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་

རིེད་ལ། ང་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་གོཙང་མ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་རིིང་ལ་སོ་སོའིི་འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་

གོདེང་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཐོགོ་ནས་

རྐང་པོ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ཕྱོོགོས་གོཞིན་གི་ཐོགོ་ཏུ་
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བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་དཀའི་བས། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་གོཞིིས་

ཆེགོས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་སྔརི་ནས་མང་དུ་ཞུས་ཟིན་པོས་

ཚོང་མས་མཁྱེན་གོསལ་རིེད། ད་དུང་ཡང༌། ང་ཚོོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་

ལོངས་སྤོད་ཀི་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་ཞིིགོ་བསྐྱེད་མ་ཐུབ་ན། ང་ཚོོརི་

གོང་ཅིའིི་ཐད་ནས་དཀའི་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ད་དུང་ང་ཚོོ་

ཚོང་མས་འིབད་བརོན་ཆེེརི་བསྐྱེད་ཀིས་ཡརི་རྒྱས་ཐོགོ་ཤུགོས་

བསྐྱེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

ང་ཚོོས་སྤི་དངུལ་གོསོགོ་འིཇོགོ་བྱེས་ནས་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

ཕན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོརི་བརེན། ང་ཚོོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་

སྤོད་ཀི་ཆེ་ནས་མཐའི་མ་འིགོགོ་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་དགོོས་

པོའིི་ཐོགོ་ང་ཚོོས་ར་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དགོོས། འིདི་ནི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་བསྟི་གོནས་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས། གོོ་སྐོབས་དང༌མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛོམས་ཡོད་སྟབས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་ཞུ་

དགོོས་དོན་དེ་ལྟརི་ཡིན། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་

མཁྱེན་མུས་ལྟརི་རིེད། སྔརི་ཡང་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཞུས་ཟིན་པོ་རིེད། 

ད་ལྟ་དབང་རྡོོརི་ལགོས་ནས་གོནས་ལུགོས་ཞིིབ་པོ་གོསུང་རྒྱུ་
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ཡོད་པོ་རིེད། 

ཆེ༽ སྦགོ་ས་ཆེསོ་སྒོརི་དང་། དགོ་ེའིདུན་པོའི་ིཞིངི་ལས།

དེ་ནས་འིདིརི་སྦགོ་ས་ཆེོས་སྒོརི་ནས་ཕེབས་པོའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་

རྣམས་བརི་ལམ་སྦགོ་སརི་དངསོ་གོནས་སྐུ་མཉལེ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ངོས་ནས་དེ་རིིང་ང་ོསྤོད་ཅིགོ་ཞུས་ན་ལེགོས་པོརི་སེམས། སྦགོ་

ས་ནས་ཕེབས་པོའིི་དགོེ་འིདུན་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་དམིགོས་བསལ་

ཅན་ཆེགོས་ཡདོ། བདོ་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཕབེས་པོའི་ིདགོ་ེའིདུན་པོ་

སྟངོ་ཕྲགོ་ལྔ་དྲུགོ་བརི་ཡདོ། ད་ེདགོ་ཚོང་མརི་དམགིོས་བསལ་ག་ི

ཐབོ་ཐང་དགོསོ་པོའི་ིསྐོརོི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོསི་མཚོནོ་པོས་རིགོོས་

རིམ་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་ལ་ཞུས་པོ་ཡང་མེད་ལ། ཞུས་པོས་ལ་དགོ་

ཐབས་མདེ། ང་ཚོའོི་ིགྲྭ་པོ་རྣམས་ཀསི་ས་ཞིངི་གོ་ིལས་རིགིོས་བྱེདེ་

རྒྱུ་འིད་ིའིསོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ འིབུ་སྲིནི་མང་པོ་ོཤ་ིའིག་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་

པོ་ད་ེལྟརི་ཡནི་ནའིང་། དངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་གརི་ཡདོ་སྟབས་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་སམ། མ་འིསོ་

པོ་དང༌། མ་ིབཟདོ་པོ་གོཅགིོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ མཐངོ་ནའིང་གོནས་

སྐོབས་རིངི་བྱེདེ་ཐབས་མི་འིདུགོ 
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ང་ཚོོའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་

ནས་མང་ཆེེ་བ་ལམ་བཟོརི་འིགོ་མཁན་ལམ་བཟོརི་ཕྱོིན། གོཞིིས་

ཆེགོས་ལ་འིགོ་མཁན་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་ཕྱོིན་ཏེ་དེ་སྔ་འིདི་གོ་མའིེ་

སོརི་གོཞིིས་སྒོརི་ཐོགོ་མརི་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་འིདིའིི་ནང་ལ་

དགོེ་འིདུན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིིན་ཨོ་རིི་ས་སོགོས་གོང་སརི་དགོེ་

འིདུན་པོ་མང་པོོ་སློེབས་ཡོད། ཅམ་པོ་དང༌། ཀུ་ལུ་སོགོས་ཀི་

ཁུལ་ལའིང་དགོེ་འིདུན་པོ་མང་པོོ་ལམ་བཟོརི་ཕེབས་ཡོད། སྦགོ་

སའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་གོང་འིདྲེ་རིེད་དམ་ཞིེ་ན། བོད་ལ་ང་

རིང་ཚོོའིི་ཡོད་ན་མེད་ན་གོཅིགོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས། སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་དེ་རིེད། ཆེོས་དེ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་ཐགོ་ཆེོད་

རིེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་ཀི་

རྗེེས་འིབྲང་སྤིརི་བཏང་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། དེའིི་ནང་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་སྤུས་དགོ་ཤོས་ཆེ་ཚོང་བ་ཡོད་པོ་ནི་བོད་

གོཅིགོ་པུ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། དེ་དགོ་བོད་པོས་གོསརི་དུ་བཟོས་

པོ་མིན་པོརི། རྒྱ་གོརི་ནས་ཚུརི་བསྒྱུརི་བ་ཤ་སྟགོ་རིེད། བཀའི་

འིགྱུརི་པོོད་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། བསྟན་འིགྱུརི་པོོད་ཉིས་བརྒྱ་

ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད། ར་བའིི་ཁུངས་དེ་རྣམས་ལ་

གོཏུགོས་ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱེེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། ནང་པོ་
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སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྤུས་དགོ་ཤོས་

དང༌། ཆེ་ལགོ་ཚོང་ཤོས་དེ་བོད་ལ་ཡོད་པོ་ནང་བཞིིན། གོཞིན་

དགོ་ལ་ཕལ་ཆེེརི་མེད་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། 

དེས་ན་ང་ཚོོས་ཆེོས་དེ་དགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་འིོས་པོ་དང༌། བྱེེད་

དགོོས་པོ་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་ལ་དཔོེ་ཆེ་

ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་འིགིགོས་ཐབས་མེད། དཔོེ་ཆེ་ཟེརི་མཁན་དེ་

ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། དཔོེ་ཆེ་ཡོད་ཀང་དེའིི་ནང་དོན་འིགེལ་

བཤད་རྒྱགོ་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་དོན་དགོ་གོོ་རོགོས་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། དཔོེ་ཆེ་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཕན་ཐོགོས་དེ་ཙམ་

མེད། དཔོེརི་ན། དཔོེ་མཛོད་ཁང་དུ་དཔོེ་ཆེ་ཧ་ཅང་སྣ་འིཛོམས་

ཡོད་ཀང་དེ་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཤི་རིོ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པོ་ལས་ཕན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་མེད། ད་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་གོསོན་པོ་གོང་དུ་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། མིའིི་ཀད་པོའིི་ནང་ལ་

ཡོད་དགོོས། མིའིི་ཀད་པོའིི་ནང་ལ་ཉརི་ཚོགོས་ལེགོས་པོརི་བྱེས་

ལ། དོན་དགོ་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤེས་ནས་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་

ནས་འིགོ་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་ལ་དགོོས་རྒྱུ་

དེ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་བ་དེ་བོད་ལ་མ་གོཏོགོས་
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མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་

བོད་མི་རིིགོས་ཀི་འིོས་འིགོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། 

ཇ༽ ནང་ཆེསོ་སློབོ་གོཉེརི་ཁང་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་

གོནས་སསོ།

ཆེསོ་སྐོད་ཀ་ིཐགོོ་ནས་བཤད་ན། འིག་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པོའི་ིབད་ེ

སྐྱིད་ཀི་འིབྱུང་ཁུངས་དང༌། སྤིརི་བཏང་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན། 

ཆེོས་ཞིེས་པོ་དེ་ཤེས་བྱེའིི་རྣམ་གངས་ཀི་ཁོངས་གོཏོགོས་ཡིན་

ཞིིང་། ཤེས་བྱེའིི་རྣམ་གངས་ཤིགོ་ལ་ངོས་བཟུང་ནའིང༌། ཤེས་

བྱེའི་ིརྣམ་གངས་རྣམས་འིཛམ་གླིངི་སྤ་ིལ་དབང་བ་ཞིིགོ་རིདེ། མ་ི

རིིགོས་སོ་སོའི་ིཁྱད་ཆེོས་འིདྲེ་མིན་གི་ཤེས་རིིགོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་

ནའིང་འིཛམ་གླིངི་སྤའིི་ིཁྱད་ནརོི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། མ་ིརིགིོས་སུ་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་རིང་གོ་ིཤསེ་རིགིོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང༌། ཉརི་ཚོགོས་

བྱེ་རྒྱུ་ད་ེའིསོ་པོ་དང༌། དྲེང་བདནེ་ག་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོེརི་ན། འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤིའིི་ནང་དུའིང་ཤེས་རིིགོ་སྲུང་སྐྱོབ་

སྐོོརི་ལ་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ཤེས་རིིགོ་

དྲེགོ་ཤོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆེོས་འིདི་ཡིན་པོས། དེ་ང་ཚོོས་
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སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་ནི་འིོས་ཤིང་འིཚོམས་པོ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་མི་

རིིགོས་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་ཙམ་ཡིན་པོརི། འིཛམ་གླིིང་སྤིའིི་ཤེས་

རིིགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོའིི་ལས་ཀའིི་ཆེ་ཤས་ཤིགོ་རིེད། གོཉིས་

ནས་རྒྱ་གོརི་ནང་དུ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

འིདི་རྒྱ་གོརི་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། འིདི་རྒྱ་གོརི་གི་ཤེས་

རིིགོ་གོི་ཆེ་ཤས་ཤིགོ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོརི་ང་ཚོོ་མ་སུ་རིིརི་ཡོད་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་གི་

སྲིིད་བློན་ནེ་རུ་དམ་པོ་དེརི་བོད་ནས་ཡོང་བའིི་གྲྭ་པོ་སྤི་བྱེིངས་

ལམ་བཟོ་སོགོས་ལ་མ་ཕྱོིན་ཐབས་མེད་ཀང༌། དེའིི་ནང་དུ་མཁས་

པོ་དང༌། མཁས་པོའིི་སློོབ་གོཉེརི་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་མཁན་ཉུང་

ཤོས་ལའིང་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉིས་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དམིགོས་

བསལ་བྱེས་ནས་སློོབ་གོཉེརི་མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོང་བ་ཞིིགོ་མ་

བྱེས་པོརི་ཐབས་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཀའི་མོལ་ཞུས་ནས་མཐའི་མ་

ཆེིགོ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་གོཏན་འིཁེལ། དེ་ཡང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་

བཞིི་ནས་རྒྱ་གོརི་ནང་དུ་སློེབས་པོའིི་མི་འིབོརི་མང་ཤོས་དེ་དགོེ་

ལུགོས་ཆེགོས་པོ་དང་། དེའིི་འིོགོ་ཏུ་ས་སྐྱ། དེ་ནས་བཀའི་རྒྱུད། 

རྙིིང་མ་གོཉིས་ཡིན་པོ་ཡོད། 
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ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་ལ་སྦགོ་སརི་སློོབ་གོཉེརི་བྱེེད་མཁན་ཁེ་གོཙང་

གོི་རིིས་མེད་ཆེོས་སྒོརི་སློོབ་གོཉེརི་ཁང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོས། དེ་ལ་

མཐུན་རྐྱེེན་ཡང་དམིགོས་བསལ་གི་ཐོགོ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་འིཁོརི་བ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་སྦགོ་སརི་ས་གོནས་ཆེགོས་བབས་

ཀིས་ཚོ་བ་ཆེེ་ཞིིང༌། གོང་ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་དབང་

གོིས་དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་འིདས་གོངས་གྱུརི། མང་པོོ་ཞིིགོ་ནད་

པོ་ཆེགོས། དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་ཐུགོས་སེམས་མི་བདེ་བ་སོགོས་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བརི་བརེན། ཆེོས་སྒོརི་དེ་རྒྱ་གོརི་ནང་སོ་

ཐབས་བྱེས་ཀང༌། ཝརི་ཎརི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་མ་གོཏོགོས་

ཡོངས་རྫོོགོས་མ་ཚུད་སྟབས་དགོེ་འིདུན་བྱེིངས་རྣམས་ཀི་འིཚོོ་

ཐབས་བརན་པོ་ཞིིགོ་རིང་གོལ་ཆེེ་བརི་བསམས་ནས་བོད་མི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ས་ཆེའིི་སྒོང་ལ་སོ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མི་སྤི་འིགེའིི་

ས་ཁང་སྐོལ་ཐོབ་ལེན་རྒྱུརི་གོཏན་འིཁེལ་བ་རིེད། སྦགོ་སའིི་དགོེ་

འིདུན་རྣམས་རྒྱ་གོརི་ལྷོ་ཕྱོོགོས་སུ་སོ་སྟངས་དེ་ལྟརི་རིེད། 

སྦགོ་ས་ནས་ཕེབས་པོའིི་དགོེ་འིདུན་རྣམས་གོནས་ཚུལ་དམིགོས་

བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་ལུགོས་གོཙོ་བོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང༌། རིོགོས་

རིམ་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་ལའིང་གོནས་ཚུལ་འིགེལ་བཤད་དེ་ལྟརི་
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ཞུ་དུས། གོནས་ཚུལ་དེ་ཡང་དགོ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོརི་

གོཟིགོས་ནས་དམིགོས་བསལ་གི་ཐུགོས་སྣང་དང༌། དམིགོས་

བསལ་གི་རིོགོས་རིམ་ཐོབ་པོ་བྱུང་བ་རིེད། ད་ལྟ་ལས་ཀ་འིགོོ་

འིཛུགོས་སྐོབས་ཡིན་སྟབས་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་

ཀང་། རིིམ་པོས་རིིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་

པོའིི་རིེ་བ་ཡོད། ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ དེ་ཆེགོས་

པོའིི་མཚོམས་ལ་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོ་ནས་ཀང་དང་པོོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་གོཞིིརི་བཟུང་ཚོང་མས་སློོབ་གོཉེརི་གི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་

ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མཁས་པོ་མང་པོོ་ཐོན་ཐུབ་པོའིི་

ལས་འིགོན་ཁུརི་དགོོས་ཀི་རིེད། 

དེ་བཞིིན་གོཞིིས་ཆེགོས་མི་མང་སྤི་བྱེིངས་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་དགོེ་

འིདུན་པོ་འིདི་དགོ་གོི་འིགོ་སྟངས་མི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོང་འིདྲེ་ཡིན་

ནམ་བསམ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ལ། གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ཡིན། བརི་

ལམ་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོའིི་འིགོ་སྟངས་སྐོོརི་ལ་རྒྱལ་སྤིའིི་རིོགོས་རིམ་

ཚོོགོས་པོའི་ིའིགོ་ོབྱེདེ་མཁན་ཞིགིོ་རྒྱ་གོརི་ལ་ལྟ་སྐོརོི་དུ་སློབེས་པོ་དའེི་ི

ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ། རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་

རྙིོགོ་དྲེ་ཚོ་ཤོས་ཐོན་སྐྱདེ་མདེ་པོའི་ིམ་ིགྲྭ་པོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱད་འིདུགོ ད་ེ
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རྣམས་ཀི་འིགོ་སྟངས་བཟོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བྲིས་ཡོད། དངོས་

ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་མ་རིེད། གྲྭ་པོ་སྤི་བྱེིངས་ཚོང་མ་བོད་མི་

སྤི་མཚུངས་བྱེས་ནས་ལམ་བཟོ་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་ཕྱོིན་ཡོད་

པོ་ལས་དམིགོས་བསལ་གོང་ཡང་མེད། སྦགོ་སའིི་དེ་རྣམས་གོནས་

ཚུལ་དམགིོས་བསལ་ཅན་ཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིའིགེལ་བཤད་གོོང་དུ་ཞུས་

པོ་ལྟརི་རིེད། གོནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་ངོ་སྤོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པོ་ཡིན། 

ད་གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་དུང་ཡང་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ནས་སོ་སོའི་ིསྐོབས་སུ་

བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོད་པོ་དེ་སོ་སོའིི་ནུས་པོ་གོང་ཡོད་པོ་

བཏོན་པོའིི་ཐོན་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཉ༽ མ་ིསྡེའེི་ིསྤི་ཚོོགོས་དང་། རིང་ནུས་ཀ་ིཞིབས་

འིདེགོས།

ང་ཚོ་ོའིདིརི་མི་སྡེེ་ཞིིགོ་གོཞིིས་ཆེགོས་དགོོས། དེ་འིདྲེའིི་མི་སྡེེ་དེ་

དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཆེགོས་དགོསོ་དུས་ད་ེལ་ལས་

རིིགོས་མང་པོོ་དགོོས་ཀི་འིདུགོ དཔོེརི་ན་སྨིན་ཁང༌། སློོབ་གྲྭ། 

ཐོན་སྐྱེད་སྐོོརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་འིཐགོ་

ལས། འིབྲོགོ་ལས་སོགོས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་མང་པོོ་ཡོད། འིཁོརི་
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ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བེད་སྤོད་དགོོས་ཀི་ཡོད་སྟབས་འིཁོརི་ལོ་

ཉམས་གོསོ་བྱེེད་སའིི་བཟོ་ལས་ཁང་ཆུང་ཆུང་སྦོང་བརྡོརི་ཁང་  

(Workshop) ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། མི་

སྡེེ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་བ་ལ་དེ་དགོ་ཚོང་མ་མེད་དུ་མི་རུང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་ཤ་སྟགོ་རིདེ།

དེ་དགོ་ཚོང་མ་མི་གོཅིགོ་གོིས་བྱེེད་མི་ཐུབ་ལ། མི་ཚོང་མས་

མཉམ་དུ་བྱེེད་ཐབས་ཀང་མེད། ལས་རིིགོས་གོང་དང་གོང་ཡིན་པོ་

དེ་གོ་དེ་གོའིི་སློོབ་སྦོང་བྱེས་པོའིི་མི་ཚོོས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ནུས་

པོ་འིདོན་དགོོས། ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་མི་སྡེེ་ཞིིགོ་ཡརི་

རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་བའིི་ཐབས་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པོ་དང༌། སྡེེ་ཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས། ཡན་ལགོ་སྡེེ་

ཚོན་སོ་སོའིི་ནང་གོི་ལས་རིིགོས་སློོབ་སྦོང་དམིགོས་བཀརི་བྱེས་

པོ་ཚོོས་སྡེེ་ཚོན་སོ་སོའིི་ནང་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ། ཕྱོོགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ནས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེས་ཏེ་ཕྱོོགོས་སོ་སོའིི་ནས་ཡརི་

རྒྱས་བཏང༌། ནུས་པོ་བསྐྱེད་ན། ནུས་པོ་ཚུརི་བསགོས་ཡོང་

དུས་ང་ཚོོའིི་མི་སྡེེ་ཡོངས་རྫོོགོས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་གོི་རིེད། དེས་

ན་ཕྱོོགོས་སོ་སོའིི་ལས་རིིགོས་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་
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ཚོོས་ད་བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུའིི་སྙིང་པོོ་དེ་ཡིན། 

ལྷགོ་དོན་ན་གོཞིོན་བརི་ལམ་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་ཕྱོིན། གོཞིི་རིིམ་གི་

འིཛིན་གྲྭ་ཐོན། མཐོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་སོགོས་ལ་འིགོ་བཞིིན་པོ་དང༌། 

འིགོ་མཁན་ཕོ་མོ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པོ་ཚོོས་རིིམ་པོ་རིིམ་པོས་སོ་སོའིི་

ནུས་པོ་དང་འིཚོམས་པོ། སོ་སོའིི་ཤེས་ཡོན་དང་རིན་པོའིི་ལས་

རིིགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་ཐུབ་པོ་དང༌། འིགོན་ཁུརི་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཚོང་མས་ནུས་པོ་བསྐྱེད་ནས་འིགོན་ཁུརི་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་བརི་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་པོརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། སློོབ་སྦོང་བྱེས་པོའིི་དགོོས་

དོན་རིང་གོི་སྤི་ཚོོགོས་དེ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཤོས་རིེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་དངོས་སུ་སོ་སོའིི་ཤེས་

ཡོན་བེད་སྤོད་བྱེེད་སའིི་མཚོམས་སུ་སློེབས་ན་ཚོང་མས་ཤུགོས་

སྐྱེས་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་ཤོགོ་ཨང་།

ཏ༽ ཡདི་ཆེསེ་མཐུན་སྒལི་དང་། རྒྱ་གོརི་གི་བཀའི་དྲེནི།

རགོ་པོརི་ཞུ་མུས་ལྟརི་ཚོང་མ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་དགོོས་པོ་དེ་
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གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དམ་ཚོགིོ་མཐུན་ན་ཡདི་ཆེསེ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཡདི་

ཆེསེ་བྱུང་ན་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་གོང་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀ་ིརིདེ། དམ་ཚོགིོ་

མཐུན་པོ་ོམ་བྱུང་ན་ཡདི་ཆེསེ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ཡདི་ཆེསེ་མདེ་ན། 

ངས་སྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤད་དགོསོ་བྱུང་ན་ཡང་ཁགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེབཞིནི་

སུ་དང་སུས་སྐོད་ཆེ་བཤད་དགོསོ་བྱུང་ན་ཁགོ་པོ་ོརིདེ། ས་ོསསོ་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིསྐོད་ཆེ་བཤད་པོ་ཡནི་ན་ཡང་ཕརི་ཕྱོོགོས་

དསེ་གོ་ོབ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཡངོ་ཆེ་མ་མཆེསི་པོ་རིདེ། གོ་ོབ་

ལགོོ་སྒྲུབ་ཆེགོས་ཡངོ་དུས། དགོ་ེགོཅགིོ་ཐནོ་ན་བསམ་སྟ་ེབཤད་

པོ་ཡནི་ན་ཡང་སྐྱནོ་ལ་འིག་ོརྒྱུའི་ིཉནེ་ཁ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེགོང་གོསི་

ལན་པོ་རིེད་ཟེརི་ན་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ཡིད་ཆེེས་

ཡོད་ན་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོང་

གོ་ིརིདེ། ར་བ་དམ་ཚོགིོ་ལ་ཐུགོ་པོ་རིདེ། དམ་ཚོགིོ་དགོསོ་ཀ་ིརིདེ། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚོིགོ་དང་མཐུན་སྒིལ་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་མ་ཟད། ཡུལ་འིདིའིི་མི་ཚོོ་ལ་མཐུན་སྒིལ་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། མ་གོཞིི་ད་ལྟ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་འིདྲེ། 

ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོོའིི་

དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་ནས་ཀང་ཡུལ་
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མི་ཚོོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཐོགོ་མའིི་འིགོོ་འིཛུགོས་

ཙམ་ཡིན་རུང༌། རིིམ་པོས་ང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་མཚོམས་གོཡས་གོཡོན་གི་རྒྱ་

གོརི་ཡུལ་པོ་ཚོོ་དང༌། ང་ཚོོ་ཕན་ཚུན་རིོགོས་རིམ་གི་ཐོགོ་ནས་

ང་ཚོོའིི་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་ཀི་རིེད། ཡུལ་མི་ཚོོ་དང་མཐུན་པོོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

གོཞིི་ནས་ང་ཚོོ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང༌། ཡུལ་མི་ཚོོ་ཧ་ཅང་བཀའི་

དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རིེད། གོཙོ་བོ་རྒྱ་གོཞུང་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡང་

སྒོོས་མའིེ་སོརི་མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང་ཧ་ལས་པོའིི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་

པོོ་རིེད། མངའི་སྡེེ་འིདིའིི་ནང་ལ་ད་ལྟ་སློེབས་ཟིན་པོའིི་བོད་མི་

ཕལ་ཆེེརི་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་བརྒལ་བ་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོོས་ཨུ་

ཚུགོས་བྱེས་ནས་མའིེ་སོརི་ལ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤས་ལེན་ཐུབ་

ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཞུ་གོི་ཡོད། རིེ་བ་ཡང་ཡོད་རིེད། རྒྱ་གོརི་

གི་མངའི་སྡེེ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་བོད་མིརི་དམིགོས་

བསལ་གི་གོཟིགོས་རོགོ་གོནང་ཡོད་སྟབས། དེའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོརི་

བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རིེད།

རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་འིདི་རྣམས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་དང༌། མཐུན་སྒིལ་
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ཡགོ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་

གོཙང་མ་བྱེས། ཡུལ་པོ་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྤིརི་བཏང་ང་རིང་ཚོོ་

མི་གོཅིགོ་པོ་རིེད། བདེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་འིདོད་པོ། 

སྡུགོ་བསྔལ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་མི་འིདོད་པོ། ཕྲན་བུ་ཕྲན་

བུ་མདོགོ་དབྱེིབས་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། ཟ་ལུགོས། འིཐུང་ལུགོས་མི་

འིདྲེ་ཙམ་ཞིིགོ་མ་གོཏོགོས་ཚོང་མ་བདེ་སྐྱིད་འིདོད་མཉམ་རིེད། 

གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་ཚོང་མ་འིཆེམ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

མཐུན་པོོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་

མིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༡༥ ཉནི་མ་ེ

སརོི་བལེ་ཀབོ་གོཞིསི་ཆེགོས་གོསརི་རྙིངི་སེརི་སྐྱ་

མ་ིམང་ཡངོས་རྫོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། འིགོ་ོཁྲིདི་ཀ་ི

དཀའི་ངལ།

ང་རིང་ཚོའོི་ིསྦལེ་ཀབོ་གོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིགོཞིསི་སྒོརི་ཆེ་ེཤསོ་ཤགིོ་

རིདེ། བརི་ལམ་ཡརི་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི། ན་ནངི་ད་ལྟའི་ིབརི་ལ་ཡང་

འིགྱུརི་བ་ཐབེས་པོ་དང་། གོང་ས་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོབཞིནི་ཡདོ། 

རྡོ་ོདནོ་ཕྱོ་ིལ་ཁྲི་ཁྲི་ཟངི་ཟངི་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོའོི་ིང་ོ

གོདངོ་རིང་ནས་ཤསེ་རགོོས་ཐུབ་ཀ་ིའིདུགོ ཐགོོ་མརི་ཡངོ་མཁན་

ག་ིམ་ིཚོང་མརི་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ། ད་ེཡང་སྔརི་འིདརིི་སློབེས་མ་ཐགོ་

གོ་ིསྐོབས་ལ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོ་ོབྱུང་སྟ།ེ མ་ིཚོང་མའི་ིགོདངོ་གོཤསི་

ལགོོ་པོ་དང་། ཚོང་མརི་ཡུལ་ལགོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐབེས་པོ་

སགོོས་ཀསི་དངསོ་གོནས་དཀའི་ལས་ཁགོ་པོ་ོབྱུང་བ་རིདེ། ཡནི་

ན་ཡང་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ཁྱད་བསད་བྱེས་ཐགོོ ང་ཚོ་ོཐུགོ་

འིཕྲད་སྐོབས་སུ་གོང་ཡང་བྱེདེ་ཀ་ིམ་རིདེ། དཀའི་ལས་རྒྱབོས་ཤགིོ 
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རྗེསེ་སུ་གོཅགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་རི་ེབ་འིདནོ་བཞིནི་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་

ཀང་ཁ་ལ་ཉན་པོ་ོབྱེས་ཏ་ེཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་ད་ཆེ་གོཞི་ི

ནས་རྣམ་འིགྱུརི་རྦད་ད་ེའིགྱུརི་བ་དང་། ད་ེཡང་ཕྱོའིི་ིརྣམ་འིགྱུརི་

ཙམ་མ་ཟད་མའིི་ིང་ོགོདངོ་ཚུན་ཆེད་བཟ་ོལྟ་ཐནོ། ཚོང་མའི་ིགནོ་

གོསོ་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིགོནས་སྟངས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཆེགོས་འིདུགོ 

དངསོ་གོནས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ཚོང་མས་ལོ་མང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་རིེད། གོཞིིས་

སྒོརི་གི་མི་སྤི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་འིགོོ་སྟོད་འིབྱེོརི་མཁན་ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་ཐོགོ་མའིི་སྲིོལ་བཏོད་པོ་ཡིན་སྟབས་

དམིགོས་བསལ་གི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡགོ་

པོོ་རིེད། དེ་བཞིིན་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་རྣམས་ཀང་ལོ་མང་སྦྲེལ་ཏེ་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། ལས་ཀའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་མཁན་དེ་རྣ་བ་

འིཇམ་པོོ་མེད་ལ། མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིདོད་པོརི་བསྟུན་དགོོས་

ཀི་ཡོད་སྟབས། གོཅིགོ་གོི་འིདོད་པོརི་ཕྱོིན་ནའིང་གོཅིགོ་ཤོས་ཀི་

འིདོད་པོརི་འིགོ་གོི་མ་རིེད། ཡང་གོཅིགོ་གོི་འིདོད་པོརི་ཕྱོིན་རུང་

གོཅིགོ་ཤོས་ཀི་འིདོད་པོརི་མ་ཕྱོིན་པོ་སོགོས་ཀིས་ཡགོ་དང་ཉེས་

ཞིེས་ཟེརི་ནས་དངོས་གོནས་རྣ་བརི་ན་ཟུགོ་སྐྱེ་བའིི་སྐོད་ཆེ་རགོ་
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ཏུ་ཐོས་དགོོས་པོ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་མང་པོོའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

གོཉིས་ནས་ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ཏེ་བདེ་སྡུགོ་ལྟ་རོགོ་ཚོང་མ་

གོཞིན་ལ་རིེ་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། སོ་སོས་ལམ་སེང་བྱེས་

ཆེོགོ་མེད། འིོན་ཀང་ཁྱི་ཁ་རྡོོ་ལེན་སོ་སོའིི་མིས་བྱེེད་དགོོས་ཀི་

ཡོད་སྟབས་དཀའི་ངལ་སྣོན་མ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

སྙུགོས་བསྲིིངས་ཤིང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ལོ་མང་གོཞུང་དང་མི་

མང་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་ཧུརི་ཐགོ་ཞུས་པོ་རིེད། དེ་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་

པོོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་འིགོོ་ཁྲིིད་ཀིས་གོཙོས་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་

ཚོོ་ལའིང་དམིགོས་བསལ་གི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད། 

ཁ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་དང་། ཤསེ་རིིགོ་གོ་ིའིཚོ་ོ

བ།

མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་སྐོད་ཆེ་རིམི་པོརི་བྱུང་བ་ལྟརི། བསྐྱརི་ཟླསོ། 

ཡང་ཟླསོ། གོསལ་སྐྱརོི་བྱེས་ནས་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ་ཀང་། ཚོང་

མས་ད་དུང་ཡང་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་བའིི་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་དགོོས། 

གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་གས་ང་རིང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་
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གོཞི་ིར་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ་སྟབས། དཔོལ་འིབྱེརོི་ལངོས་སྤདོ་ཡརི་

རྒྱས་འིག་ོབའིི་ཐབས་ཤེས། དེ་ཡང་ས་ོསོའི་ིཁྱིམ་ཚོང་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་སྤའིི་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིབཟང་དུ་འིག་ོ

བའི་ིདནོ་དུ་དཔོལ་འིབྱེརོི་ག་ིཐགོོ་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་ཐུབ་ཐབས་སྐོརོི་

ལ་སྔ་ལ་ོསྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི། ད་ེདགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཡགོ་པོ་ོ

རིདེ། ད་དུང་ཡནི་ན་ཡང་ཡརི་རྒྱས་གོཏངོ་དགོསོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་ཤིགོ་གོི་ནང་ལ་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་

རྒྱུ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགིགོས་པོརི། ཤེས་རིིགོ་གོི་འིཚོོ་བ་ཡོད་

དགོོས། ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུའིི་འིཚོོ་བ་ཡང་དགོོས་ལ། བགོ་ཕེབས་

པོོའིི་གོནས་ཡིད་དུ་འིོང་བའིི་འིཚོོ་བ་ཡང་དགོོས་ཀི་རིེད། དེ་ལྟརི་

ཡིན་སྟབས་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་སོ་སོའིི་ནང་ཁྱིམ་གི་སྒོོ་འིགམ་ལ་

མེ་ཏོགོ་འིདེབས་འིཛུགོས་བྱེེད་དགོོས། འིགོའི་ཤས་ཀིས་ཕྲན་

བུ་བཙུགོས་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། མེ་ཏོགོ་དང༌། ཤིང་

སྣས་མཚོོན་པོའིི་འིདེབས་འིཛུགོས་བྱེེད་དགོོས། ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་

གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དུ་མིན་པོའིི་བལྟ་སྣང་ལ་བབས་ཆེགོས་ཤིང་། 

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ། ལྡུམ་རིའིི་རྣམ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཐུབ་ན། དེ་ཡང་

མིའིི་འིཚོོ་བརི་དགོོས་མཁོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཐོགོ་མརི་ང་ཚོོ་ཟ་



399
རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུའིི་དངངས་སྐྲགོ་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་མེ་ཏོགོ་

གོི་སྐོད་ཆེ་བཤད་ན་དེས་གོང་ཡོང༌། གོད་པོ་རྒྱགོ་པོརི་ཕན་ཐོགོས་

མེད་བསམ་པོ་བློ་ལ་དྲེན་གི་ཡོད་ཀང་། ད་ཆེ་མིའིི་གོནས་ཚོད་

དང་འིཚོོ་བ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་དེ་དགོ་ཀང་དགོོས་མཁོ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཀང་རིེད། 

དེ་བཞིིན་མིའིི་ཤེས་རིིགོ་གོི་འིཚོོ་བ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཤེས་

རིིགོ་གོི་འིཚོོ་བའིི་ནང་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་

སྨིོས་མེད་རིེད། དེ་ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་མུས་ཡིན་ལ། ད་དུང་

ཡང་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་བྱེེད་དགོོས། མ་འོིངས་པོརི་འིཚོརི་ལོངས་

བྱེེད་མཁན་བོད་ཕྲུགོ་དེ་དགོ་དུས་ཚོོད་དང་མཐུན་པོའིི་ཤེས་ཡོན་

ཆེ་ཚོང་བ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ཕ་མ་སོ་སོ་དང༌། ཕྱོོགོས་

ཚོང་མ་ནས་དོ་སྣང་གོཞིེན་སྐུལ་དང་། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ རྐང་བྲ་ོགླུ་གོཞིས་དང་།  ཡ་རིབས་ཀ་ིའིཚོ་ོབ།

དེ་མིན་ཤེས་ཡོན་གི་རིིགོས་གོཅིགོ་ལ་ང་ཚོོའིི་བོད་གོཞིས་དང་། 

བོད་པོའིི་གླུ་གོརི་གི་རིིགོས་རྣམས་ཀང་དགོའི་སྐྱིད་ལྷོད་བབས་

ཡདོ་སྐོབས། ཡ་རིབས་ཀ་ིཚུལ་དང་མཐུན་པོའི་ིབགོ་ཕབེས་པོའོི་ི



400
རྐང་བྲ་ོགླུ་གོཞིས་ཀི་རིིགོས་རྣམས་མིའིི་འིཚོ་ོབའིི་ནང་ལ་དགོོས་

མཁ་ོཡདོ་སྟབས་རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིཡུལ་གོཞིས་དང་། སྒོརོི་གོཞིས་

སོགོས་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་སྙིང་རྗེེ་པོ་ོཡོད་པོས། དེ་རིིགོས་འིཕེལ་

རྒྱས་དང༌། དརི་ས་ོཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེམནི་མའིི་ིའིཚོ་ོ

བའིི་ནང་ལ་གོཞིས་དང་རྣམ་ཐརི་གོཏོང་མཁན་དང་། རྐང་བྲ་ོགླུ་

གོཞིས་ཀང་དགོོས་མཁོ་ཡོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། མི་རིིགོས་དང་

ཡུལ་ལུང་ས་ོསའོི་ིརྐང་བྲ་ོགླུ་གོཞིས་ཀ་ིརིགིོས་ཀང་ཉམས་དམས་

སུ་སོང་། གོཞིན་གི་གླུ་གོཞིས་ཤིགོ་ལ་ལད་ཟློས་བྱེས། གོཞིི་ར་

གོཞིས་ཀི་རྣམ་འིགྱུརི་ཡང་འིགྱུརི་ངེས་ཡིན་ནའིང་། མི་རིིགོས་

རིང་ཉདི་ཀ་ིརྐང་བྲ་ོགླུ་གོཞིས་ད་ེརིང་བྱུང་ན་ལགེོས། ད་ེདགོ་ཀང་

མའིི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་དུ་དགོསོ་ཀ་ིརིདེ། སྔནོ་མའི་ིསྐོབས་ལ་ཡནི་ན་

སྐོད་ཆེ་ད་ེདགོ་རྗེསེ་མའི་ིསྐོད་ཆེ་རིདེ། ད་ཆེ་ད་ེདགོ་ལ་གོཞི་ིནས་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་ཡནི་པོས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཡང་ཆེང་རིགོ་ཚོོད་མེད་རི་མ་བཟི་བརི་འིཐུང་བ་དང༌། ཤོ་སྦགོ་

རྒྱན་ཆེེན་པོོ་བཙུགོས་ཏེ་གོང་བྱུང་བྱེེད་པོ་དེ་རིིགོས་མ་རིབས་ཀི་

བྱེ་སྤོད་ཡིན་པོས་དེ་དགོ་ལ་དགོེ་མཚོན་མེད། ཡ་རིབས་དང་བགོ་

ཕེབས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད། ཆེོས་



401
པོ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྒོོ་གོསུམ་ཆེོས་ལ་སྒིལ་མཁན་ཞིིགོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་མང་ཆེེ་བ་དེ་འིདྲེའིི་

ཚོེ་བློས་བཏང་གོི་ཆེོས་ཤིགོ་ཀང་མི་ཡོང༌། འོིན་ཀང་འིཇིགོ་རེན་

མི་ཆེོས་ཡ་རིབས་དང་མཐུན་པོའིི་འིཚོོ་བ་བཟང་པོོའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་

སྟངས་ཤིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཁྱིམ་ཚོང་གོི་གོང་

སྡེེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། ཚོང་མ་དགོོས་ཀི་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་

རིིགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། གོཞིན་ཟེརི་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཚོང་མ་ད་ལྟ་

ནང་བཞིིན་འིཆེམ་པོོ་དང་མཐུན་པོོ་བྱེས། རྡོོགོ་ལ་འིགིལ་པོོ་བྱུང་

ན་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་གོི་རིེད།

ང༽ འིཚོ་ོབའི་ིདགོསོ་མཁ་ོདང་། ཤསེ་ཡནོ་ཡརི་རྒྱས།

སྤརིི་བཏང་ཤསེ་ཡནོ་སལེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཤསེ་ཡནོ་སལེ་

ཞིེས་པོ་ཡི་གོེ་འིབྲི་རྒྱུ་ཁ་ོན་མིན་པོརི་ས་ོསོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏོང་རྒྱུ་

མང་དུ་འིག་ོབ་དང༌། ད་ེབཞིནི་མཐངོ་རྒྱ་དང་ཐསོ་རྒྱ་ཇ་ིཙམ་མང་

དུ་ཕྱོནི་པོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀསི་རིང་ཉདི་ལ་ཕན་ག་ིརིདེ། ཡ་ིགོ་ེའིབྲ་ིཤསེ་

པོ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོརྒན་པོ་ཚོོས་ད་ོསྣང་

བྱེས་ན། སྤིརི་བཏང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི་དང༌། 



402
རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་སགོོས་ཤསེ་རོགོས་ཐུབ་རྒྱུརི་ཕན་

ཐགོོས་ཡོང་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས། གོསརི་ཤགོོ་སོགོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད། ས་ོསོས་ཡ་ིགོ་ེའིབྲ་ིམ་ཤསེ་ཀང་བལྟ་ཀོགོ་

ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ད་ེདགོ་ཀང་མའིི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ལ་དགོསོ་མཁ་ོ

ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ཤེས་ཡོན་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་རུ་དང༌། ཡརི་

རྒྱས་འིགོ་བའིི་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་དགོོས། ཡང་བསམ་བློ་མང་དུ་

ཕྱོིན་པོའིི་ཚོོད་ཀིས་སྡེོད་མ་ཚུགོས་མང་པོོ་བྱེས་ན་དགོེ་མཚོན་

མེད་པོས་སྡེོད་ཚུགོས་ཟིན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། བསམ་བློ་མང་པོོ་

འིཁོརི་ཐུབ་པོ་ལ་སྡེོད་ཚུགོས་ཟིན་པོོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིདི་

གོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་དང༌། འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་

དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད། 

དངོས་གོནས་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་འིཕེརི་གི་འིགོོ་འིདོན་འིཚོོ་སྐྱོང་

བྱེེད་ཀི་རིེད་ལ། དེརི་བརེན་ངགོ་བཀོད་དང་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤིའིི་སྒིགོ་ཁྲིིམས་ཟེརི་བ་འིདི་བཙན་དབང་བཤད་

པོའིི་སྒིགོ་ཁྲིིམས་མིན། ཡ་རིབས་ཀི་སྒིགོ་ཁྲིིམས་ཤིགོ་ཡོད་ན་

ལེགོས། དེའིི་སྐོོརི་སྔརི་ནས་མང་པོོ་བརྗེོད་ཟིན་པོ་ཡིན།
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ཅ༽ བསྒྲུབ་བྱེའི་ིར་དནོ་དང་། སྤ་ིབྱེའེི་ིའིགྱུརི་འིགསོ།

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་སྤའིི་ིར་དནོ་ག་ིསྡུགོ་བསྔལ་ད་ེད་དུང་ང་ཚོསོ་སལེ་

ཐུབ་མདེ། ངས་རིགོོས་རིམ་ཚོགོོས་མ་ིལྟ་བུ་འིཕྲད་སྐོབས་འིད་ིལྟརི་

བརྗེོད་ཀི་ཡོད། དཀའི་ངལ་ལྟ་བུ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་འིདྲེི་

སྐོབས། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་དགོོས་མི་འིདུགོ 

ཕལ་ཆེེ་བ་འིགིགོས་བསྡེད་ཡོད། འིནོ་ཀང་ར་བའིི་བོད་སྤིའིི་དོན་

དགོ་གོི་དཀའི་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་བརི་དུ་ང་ཚོོརི་དཀའི་

ངལ་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱུ་རིེད། ར་བའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ང་ཚོོས་གོཞིི་

ནས་སལེ་རྒྱུརི་བསྡེད་ཡདོ། ཅསེ་བརྗེདོ་ཀི་ཡདོ། 

ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་གོཞིི་ནས་བསྡེད་ཡོད། འིདིའིི་དོན་ལ་

ཚོང་མས་སེམས་ཁུརི་ཡོད་མུས་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་སེམས་ཁུརི་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ལ་

བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་མེད་པོ་མིན་པོརི་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་

ཡོད་ངེས་ཅན་རིེད། ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་སྔ་ལོ་འིདིརི་འིབྱེོརི་བ་ནས་

ད་ལྟའིི་བརི་དུ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིགྱུརི་བ་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་

རིེད། རྒྱ་གོཞུང་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་ཚུད་པོ་དང་། ཨ་མི་
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རིི་ཀས་མཚོོན་པོའིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་

པོ་སོགོས་ཀི་འིགྱུརི་ལྡོགོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། སྔོན་མ་ལོ་བཅུ་

བཅོ་ལྔའིི་གོོང་ལ་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེོརི་སྐོབས་བསམ་བློའིི་ནང་

དུ་མེད་པོའིི་འིགྱུརི་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སྔ་ལོ་དང་ད་ལོའིི་བརི་

ལ་ཐེབས་ནས། ད་ཆེ་ང་ཚོོ་ལྟ་ཅི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་གོི་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེེན་པོོ་དེ་རིིགོས་ཀང་ད་ཆེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིགོ་

དགོོས་མིན་ཚོོད་མི་ཐིགོ་པོརི་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་

ཐེབས་པོ་རིེད། 

འིགྱུརི་བ་དེ་དགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་

རིིགོས་འིགོའི་ཤས་ལ་སྐོབས་རིེ་ཕྲན་བུའིི་བྱེེད་མི་བདེ་བ་དང༌། 

ཁགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ན་

ཡང་བསམ་བློ་ཞིིབ་ཏུ་བཏང་ན། དེ་སྔོན་ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐའི་ནམ་

ཞིིགོ་ལ་གོསལ་གི་རིེད་བསམ་པོ་ཙམ་ལས། ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ཀི་ལམ་སེང་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ཚོོད་ཐིགོ་རྒྱུ་

མེད། འིོན་ཀང་སྔ་ལོ་དང་ད་ལོའིི་བརི་ལ་འིགྱུརི་བ་འིདི་ལྟརི་འིགོ་

སྐོབས་ཕལ་ཆེེརི་ནམ་ཞིིགོ་ན་ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་གི་རིེད་

ཟེརི་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི་དངོས་གོནས་ལོ་ངོ་གོཉིས་གོསུམ་ལྟ་
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བུའིི་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོའིི་

དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཏུ་སློེབས་པོ་རིེད། 

འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོའིི་རིིགོས་འིགོའི་ཤས་ང་ཚོོའིི་

འིགོལ་རྐྱེེན་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་། སྤི་ཡོངས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཚུརི་བསྒིལ་

ན་ང་ཚོོརི་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་ལས་འིགོལ་རྐྱེེན་ཨེ་ཡིན་བསམ་པོ་

འིདུགོ དེརི་བརེན་ལོ་ངོ་གོསུམ་བཞིི་ལྔ་དྲུགོ་གོི་བརི་ལ་ཕལ་ཆེེརི་

གོཅིགོ་བྱེས་ན་འིགྱུརི་བ་འིདྲེ་ཕྱོིན་མི་ཡོང་ངམ། ད་ཆེ་རིེ་བའིི་ནང་

ལ་སློེབས་ཡོད་ལ། རིེ་ཐགོ་ཉེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། དེརི་བརེན་

ཚོང་མས་ང་ཚོོ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་ལ་ད་ལྟ་བརི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

པོ་རིེད། ད་དུང་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་འིབད་བརོན་བྱེ་རྒྱུའིི་

བློ་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྒན་པོ་དེ་དགོ་ལྟ་ཅི་སྨིོས། 

གོཞིོན་སྐྱེས་སོ་སོའིི་ལྟ་བའིི་ཐོགོ་ནས་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་ཡོད་ལ། 

སྤོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་དམརི་པོོའིི་བྱེ་སྤོད་ཡོད་མཁན་དེ་རིིགོས་

ཀང་ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེརི་ནས་གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་

བོད་ལུང་པོ་བོད་མིརི་དབང་བ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་ཡོད་ཟེརི་བ་དེརི་

རྒན་བྱེིས་ཚོང་མ་སེམས་ཤུགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཏེ་བསྡེད་
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ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་ནས་ང་ཚོོརི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་སྟབས། ང་

ཚོོས་དོན་དེ་དགོ་མ་བརྗེེད་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ། སོ་སོརི་སྐོབས་སུ་

བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བསྒྲུབས་

ཏེ་ར་བའིི་ང་ཚོོ་བོད་སྤིའིི་དོན་དགོ་དེ་བསྒྲུབ་དགོོས་ཡོད་བསམ་

པོའིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོ་དང༌། མ་བརླགོ་པོ། མ་བརྗེེད་

པོ་བྱེེད་དགོོས། སྐོབས་དང་སྦརི་བའིི་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀི་འིགྱུརི་

བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགོ་གོི་ཡོད་དམ། འིགྱུརི་བ་དེ་ལ་གོཞིིགོས་

པོའིི་ང་ཚོོས་བསམ་བློའིི་ག་སྒིགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་

ཡོད་དམ། དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ལགོ་ལེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་

ལ་འིགོ་དགོོས་མིན་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀི་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་འིགོ་རྒྱུ་རིེད། ངོས་ནས་ད་ལྟ་བཤད་ཐུབ་

ཐབས་མེད་ལ་ཤོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་འིདི་དགོ་

བློ་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།    །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༥ དགོངོ་

དྲེའོི་ིཆུ་ཚོདོ་བཞིི་པོའི་ིཐོགོ ཨ་ོརི་ིས་ཕུན་ཚོོགོས་

གླིངི་གོཞིིས་སྒོརི་ག་ིསེརི་སྐྱ་འིགོ་ོམང་ཚོང་

འིཛམོས་སརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྔརི་བྱེས་ཀ་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་ག་ི

ཐནོ་སྐྱདེ།

ད་ེརིངི་འིད་ིགོརི་གོཞིསི་སྒོརི་ནང་གོ་ིསརེི་སྐྱ་མ་ིམང་དང༌། ད་ེབཞིནི་

ལས་བྱེདེ་འིགོ་ོའིཛནི་དང་བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། འིད་ིགོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་

ཀ་ིགོནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་གོ་ོཐསོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ནའིང༌། བརི་ལམ་ལ་ོ

ཤས་རིངི་དངསོ་སུ་འིབྱེརོི་མ་ཐུབ་པོ་དང་། ད་ལམ་འིདརིི་འིབྱེརོི་བའི་ི

སྐོབས་ལ་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་འིདུགོ དགུན་ཞིངི་བཏབ་

པོ་ཚོརོི་ད་ེརིངི་ཞིགོོས་པོ་དང༌། ཁ་ས་ལྟ་སྐོརོི་ལ་ཕྱོནི་པོརི་ད་ེརྣམས་

སྔ་ོཐངི་ཐངི་འིདུགོ ད་ེརིངི་ཡང་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིནང་ལ་ཞིངི་ཁ་སྐྱ་

ཐརེི་ཐརེི་ཐལ་བ་ཕྱུརི་ཕྱུརི་མ་ཡནི་པོརི་ཕྱུགོ་མདགོོ་ཁ་པོ།ོ གོསསོ་

རིལི་རིལི་ཡདོ་པོས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིདགོསོ་དནོ་གོཅགིོ་འིགྲུབ་ཀ་ི

ཡདོ་སྟབས་དངསོ་གོནས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་
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མཁན་ཚོསོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས། འིགོ་ོཁྲིདི་མཁན་ཚོ་ོདང༌། སློབོ་སྟནོ་བྱེདེ་

མཁན་ཚོསོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས། རྡོ་ོདནོ་ཚོང་མས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདགེོས་

བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས་དངསོ་གོནས་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་ག་ིཡདོ། 

ས་ཞིིང་གོི་ནང་ལ་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། 

བསམ་བློ་ཡོད་ཚོད་ས་ཞིིང་གོི་ཐོགོ་ཏུ་བཏང་ནས་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཆེརི་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པོ་དང༌། ཡང་ན་

ཆེརི་པོ་ཆེེ་དྲེགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ། དེ་བཞིིན་མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛོམས་མིན་གི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྐོབས་སེམས་ལ་དཀའི་ངལ་

ཡོང་ངེས་རིེད། ར་བ་ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ཞིིང་། གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གརི་ནས་ཉམ་ཐགོ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་དེ་རིིགོས་

འིཕྲད་དེ་ལོ་དང་ལོ་ཟླ་སྦྲེལ་ནས་སྙུགོས་སྲིིང་རྒྱུ་དངོས་གོནས་

ཁགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཚོང་མས་རིང་དོན་

རིང་གོཅེས་བྱེས་པོ་དང་། གོཉིས་ནས་ཚོང་མས་ང་རིང་ཚོོ་སྤིའིི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ཐོགོ་ལ་བསྡེད་ནས་ད་བརི་ལོ་མང་རིིང་ལ་དཀའི་

ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོརི་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

ངས་ཚོང་མརི་དམིགོས་བསལ་གི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་
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ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་དང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེ་

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཐོན་སྐྱེད་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

ཐུབ་པོའིི་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས། ངས་ཞིིབ་ཕྲ་བརྗེོད་དགོོས་དོན་

མི་འིདུགོ གོཞིན་དགོ་གོིས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་རིེད། 

ཁ༽ བསམ་བླ་ོཕྱུགོ་པོ་ོདང་། ན་གོཞིོན་ག་ིསློབོ་སྦངོ་།

ད་ེནས་གོཉསི་སུ་ང་ཚོོརི་བཟའི་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཙམ་གསི་མ་ི

འིགགིོས་པོརི། བསམ་བླ་ོཕྱུགོ་པོ་ོབཟ་ོདགོསོ། ད་ེལ་རིམི་པོ་གོཉསི་

འིདུགོ རྒན་པོ་ཚོ་ོབསམ་བླ་ོཕྱུགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུའི་ིཐབས་ཤསེ་གོཅིགོ་

དང༌། གོཞིོན་པོ་རྣམས་བསམ་བློ་ཕྱུགོ་པོོ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤེས་

གོཅིགོ་རིེད། གོཞིོན་པོ་ཚོོས་བསམ་བློ་ཕྱུགོ་པོོ་བཟོ་བའིི་ཐབས་

ཤསེ་ན།ི སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་བཙུགོས་པོ་འིད་ིརྣམས་ཡནི། འིད་ིདགོ་མ་

འིངོས་པོའིི་མི་ཚོེའིི་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་ོགོཅིགོ་ཡོང་ཐབས་དྲེགོ་

ཤོས་དེ་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཐོགོ་མརི་ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་

པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐུ་ཞིབས་ནེ་རུ་བཞུགོས་ཡོད། བོད་ཕྲུགོ་ཚོོརི་

དངེ་དུས་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་དགོསོ་ཀ་ིཡདོ་ལ། བདོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ་ད་ེཡང་

མ་བརླགོ་པོ་དགོོས་ཀི་ཡོད་པོ་ལྟརི། དོན་སྙིང་བོད་པོའིི་ཤེས་



410
ཡོན་དང༌། དངེ་དུས་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་ཆེབས་ཅགིོ་ཡངོ་ཐབས་སུ་བདོ་

པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟུརི་དུ་བཙུགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བཀའི་མོལ་

བྱུང༌། ཐ་མ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་དགོངོས་བཞིསེ་གོནང༌ཞིངི་། ར་

བའིི་འིག་ོསོང་རྣམས་ཀང་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་འིགོན་ལེན་གོནང་

སྟ།ེ རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་རྣམས་བཙུགོས་པོ་རིདེ། 

བོད་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་སྤོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་མ་བརླགོ་པོ་དགོོས་ཀི་ཡོད་པོས། བོད་པོའིི་སློོབ་

གྲྭ་ལོགོས་སུ་བཙུགོས་ནས་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཆེ་ཚོང་སློོབ་རྒྱུ་

ཡོད་པོ་དང༌། ཆེོས་དགོེ་སོགོས་བཙུགོས་པོའིི་དགོོས་དོན་དེ་ལྟརི་

རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་ལེགོས་ཉེས་ལ་མ་ལྟོས་པོའིི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཀང་ཚུགོས་ཏེ་བརི་ལམ་ཡརི་རྒྱས་ཀང་ཕྱོིན་

ཡོད། ད་དུང་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ཤེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་

གོཏོང་རྒྱུའིི་སྐོོརི་ལ་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེེད་དགོོས། 

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཕྲུ་གུ་ས་ོསའོི་ིཕ་མ་ཚོསོ་ཀང་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུའིི་ཤེས་ཡོན་ཟེརི་བ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་

གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དཔོརེི་ན། ཕ་མ་རིང་ཉདི་འིབྲགོོ་པོའིམ། ཡང་



411
ན་སྤརིི་བཏང་ཁྲིལ་པོ་གོང་ཡང་མ་ིཤསེ་པོ་སྟ།ེ ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

ཁ་རྒྱུན་ལ། ཡི་གོེ་ཀ་བོང་བུའིི་མགོ་ོཙམ་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་ཅེས་

པོ་ལྟརི། ཕ་མ་རིང་ཉདི་ཡ་ིགོ་ེའིབྲ་ིཀོགོ་མ་ིཤསེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡནི་

ནའིང༌། རིང་ཉདི་ཀ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་རིང་ཉདི་ལྟརི་མནི་པོརི། རིང་ཉདི་

ལས་ཤསེ་ཡནོ་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རིང་ཉདི་ལས་ནམ་འིཕང་མང་

བ་གོཅོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། 

ཕྲུ་གུརི་ཤསེ་ཡནོ་འིཇགོས་པོའི་ིདནོ་ལ་ཕ་མ་རྣམས་ཀསི་ད་ོསྣང་

དང་འིཁུརི་ལེན་ཤུགོས་ཆེེ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦོང་གོི་

ཞིོརི་ལ་ནང་ལས་ཕྲན་བུ་བསྐུལ་ན་ཕྲུ་གུརི་ཕན་པོ་དང་། ཉམས་

མོང་བསགོས་པོ་སོགོས་ལ་དགོེ་མཚོན་ཆེེ་ཡང་། སློོབ་སྦོང་ལ་

འིཐུས་ཤརོི་འིག་ོཉནེ་ཡདོ་པོ་སྟ།ེ སློབོ་གྲྭརི་འིག་ོམཚོམས་བཞིགོ་

ནས་ལས་ཀ་བསྐུལ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་ཕྲུ་གུའིི་ཕུགོས་ཀི་མདུན་

ལམ་ལ་གོནོད་ཚོབས་ཆེེན་པོ་ོཡོང་ངེས་ལ་བརེན། ཕ་མ་རྣམས་

ནས་ད་ེལྟརི་གོཏན་ནས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌།  

གོ༽ བསམ་བླ་ོཕྱུགོ་པོ་ོདང་། རྒན་རིབས་ཀ་ིསློབོ་སྦངོ་།

ད་ེནས་རྒན་པོ་ཚོའོི་ིཤསེ་ཡནོ་སྐོརོི་ལ། དུས་རྒྱུན་དུ་སློབོ་གྲྭརི་ཕྱོནི་

ཏ་ེའིཛནི་གྲྭ་ཚུགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་ཀང༌། རྒྱུན་དུ་རིང་གོསི་

ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ཚོགོས་པོརི་སོགོས་ཐབས་ཤེས་བྱེས་ཏེ་རིང་ཉིད་



412
ཀསི་ཀགོོ་པོ་དང་། ཡ་ིགོ་ེམ་ཤསེ་མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་ད་ོསྣང་

བྱེས་ཏ་ེཡ་ིགོ་ེཤསེ་པོ་རྣམས་ལ་ཀགོོ་ཏུ་བཅུགོ་སྟ་ེརིང་ཉདི་ཀསི་ད་ོ

སྣང་བྱེས་ནས་ཉན། གོཞིན་དགོ་མེད་ན་ཆེོས་ཚོན་ལྟ་བུ་ཕྲན་བུ་

རིེ་ཀོགོ་པོ་སོགོས་བྱེས་ཏེ་ཤེས་ཐབས་བྱེས་ན་རིང་བཞིིན་གིས་

བསམ་བློའི་ིགོནས་ཚོད་མཐ་ོརུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ཤེས་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་

མང་དུ་ཕྱོནི་ཏ་ེཕན་ཚོདོ་ཅགིོ་ཕན་ག་ིརིདེ། ཆེསོ་ཀ་ིཐགོོ་ལ་བསམ་

བླ་ོགོཏངོ་རྒྱུརི་ཡང་ཕན་པོ་མ་ཟད། འིཇིགོ་རནེ་གོང་ཡནི་ཀང་ཡ་ི

གོེ་གོཅིགོ་ཤེས། བསམ་བླ་ོཕྲན་བུ་མང་དུ་ཕྱོིན་ན། དེ་གོའིི་ཚོོད་

ཀསི་རླབས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ནས་ཕན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

གོཞིིས་སྒོརི་གོཞིན་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་ཟེརི་

བ་ཡོད་པོ་ལྟརི། ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་དེ་བཞིིན་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་

གྲྭ་འིགིམས་པོའིི་ཤེས་ཡོན་མིན་ན་ཡང༌། རིང་བཞིིན་གིས་ཤེས་

ཡོན་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་རྒྱུརི་དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དེ་ནི་ང་རིང་ཚོོ་མིའིི་ཚོེའིི་

ནང་ལ་གོལ་ཆེེ་ཤོས་གོཅིགོ་རིེད། འིདི་ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས། དེ་སྔ་ཞིིང་འིབྲོགོ་དང་། སྤང་པོོ་ལྟ་བུ་གོང་ལའིང་དོ་སྣང་

མེད་ཅིང་། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་གོཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་མུརི་

མ་བཞིགོ་པོརི་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། ས་པོཎ་གིས་



413
གོསུངས་པོ་ལྟརི། རིིགོ་པོ་ནངས་པོརི་འིཆེི་ཡང་བསློབ། །ཚོེ་འིདིརི་

མཁས་པོརི་མ་གྱུརི་ཀང༌། །སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མརི་བཅོལ་བ་ཡི། །ནོརི་

ལ་རིང་གོིས་ལེན་པོ་འིདྲེ། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་རིེད། སང་ཉིན་ཤི་

རྒྱུ་ཡིན་ཀང་དེ་རིིང་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་གོསུངས་པོ་དེ་བཞིིན་

བྱེེད་དགོོས། ཇི་ཙམ་གིས་སོ་སོ་ཤེས་རིབ་ཆེེ་རུ་འིཕེལ་བའིི་

ཚོོད་ཀིས་འིཕྲལ་དང་ཕུགོས་ལ་ཕན་གི་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟརི་

ལ་བརེན་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་ཙམ་བྱེེད་དགོོས། དཔོལ་འིབྱེོརི་

སྐོོརི་དང༌། ཤེས་ཡོན་སྐོོརི་ལ་བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡིན། 

ང༽ སྒགིོ་འིཛུགོས་ལ་བར་ིབཀུརི་དང་། དམ་མཐུན་

གོཅིགོ་སྒལི།

ད་ེནས་སྒགིོ་འིཛུགོས་སྐོརོི་ལ། འིད་ིསྐོརོི་ད་ལྟ་དབང་རྡོརོི་ལགོས་

ཀསི་གོསུངས་པོ་ལྟརི་རིདེ། ད་དུང་འིད་ིདགོ་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཞིངི་། 

ནང་ལ་དམ་ཚོགིོ་མཐུན་པོ་ོཡོད་ན་གོང་ཞིགིོ་ཡིན་ཡང་བཀ་ཤིས་

པོ་ཡངོ་བ་དང་། གོཉསི་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོར་བའི་ིསྲིདི་དནོ་ག་ིགོནས་

ཚུལ་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་གོལ་ཆེེ་བས། ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་

མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ལུགོས་ཕན་ཚུན་བརི་ལ་ཡང་། ང་རིང་

ཚོ་ོདམ་ཚོགིོ་སལེ་ལྷད་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོཞི་ིར་ནམ་ཡང་མདེ་པོས་
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ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་གོངོ་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ ད་དུང་ཡང་ད་ེབཞིནི་དུ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་ལོ་ན་རྒན་གོཞིོན་གི་བརི་ལ་མཚོོན་ན་ཡང་འིཛམ་བུ་གླིིང་

གོི་སྒོང་ལ་ལོ་རྒན་པོ་དང་གོཞིོན་པོའིི་བརི་ལ་བསམ་བློ་མ་མཐུན་

པོ་དང་། ལྟ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་མ་མཐུན་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ལྷགོ་

དོན་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ལ་དེ་ལྟརི་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་དེ་ལྟ་

བུའིི་སྐྱོན་མེད་ངེས་ལ། ད་དུང་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་བའིི་ཐབས་ཤེས་

དང༌། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཚོང་མས་གོོ་བསྡུརི་གོསལ་

པོོ་དང་། གོོ་བསྡུརི་འིཁྲིོལ་པོོ་བྱེས་ཏེ་རིང་ངང་སོ་སོའིི་དགོེ་སྐྱོན་

གོང་ཞིིགོ་མཐོང་བ་དེ་དགོ་གོསལ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བཤད་རིེས་བྱེེད་

དགོོས། ང་ཚོོ་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་ལས། སྒོེརི་གི་ན་རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུ་

ཤོད་དགོོས་དོན་མེད། སྤི་དོན་གི་ཐོགོ་ཏུ་བསམ་འིཆེརི་མི་མཐུན་

པོ་དང༌། བསམ་ཚུལ་རིིང་ཐུང་བྱུང་ན་ཐད་ཀརི་འིགེལ་བཤད་

གོསལ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ན་དེ་གོས་འིགིགོས་འིགོ་ངེས་ཡིན། 

ཡང་སྐོད་ཆེ་གོསལ་པོོ་མ་བཤད་པོརི་སྦུགོ་སྦུགོ་དང་སྒོམ་པོོ་བྱེས་

པོ་དང་། གོང་འིཚོམ་སོང་རྗེེས་ཕརི་མཐོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ཆེགོས་

པོ་དང་། ཚུརི་ཡང་མཐོང་ཕྱོོགོས་ཆེགོས་ཏེ་རིིམ་པོས་རྒན་གོཞིོན་
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བརི་ལ་མཐོང་ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། ལོ་

ན་རྒན་གོཞིོན་བརི་ལ་མཐུན་པོོ་དང་། མཐོང་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་

བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ཚོང་མ་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ཡགོ་པོོ་དང༌། དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་བྱུང་ན་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་དགོེ་

མཚོན་ཡོད་པོས་ནང་ཁུལ་ཆེོས་ལུགོས་ཁགོ་དང་། ལུང་ཚོན་ཁགོ 

ལོ་རྒན་གོཞིོན་བརི་བཅས་ཚོང་མརི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་ཡོང་བརི་

དོ་སྣང་དང༌། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་རྒྱ་སྐྱདེ་དང་། ཡུལ་མིརི་མཐུན་

ལམ།

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོསྡེདོ་ས་ས་གོནས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། 

འིདའིི་ིགོཡས་གོཡནོ་ལ་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་འིད་ིརྣམས་གོཞིན་དང་མ་ི

འིདྲེ་བའི་ིསྐྱ་ོཔོ།ོ ཀ་ོཔོའི་ིརིགིོས་ལྟ་བུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏན་ནས་མ་ཕྱོནི་

པོའི་ིཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོཆེགོས་ཡདོ་པོརི་བརནེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་

ལའིང་ང་ཚོསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོརེི་ན། 

འིདིའིི་གོཡས་གོཡོན་ནས་ས་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཐོབ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་མི་

ཡངོ་ངམ་སྙམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོར་བ་གོཞིསི་ཆེགོས་

གོཅགིོ་ཆེགོས་ཟནི་སྟབས། ད་དུང་བདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་
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སྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་ལྷགོ་བསྡེད་ཡདོ་པོས། བདོ་མ་ིགོཞིསི་

ཆེགོས་ཡདོ་ས་ད་ེཚོའོི་ིཐགོོ་ལ་ད་དུང་ས་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཐབོ་ན་ཡགོ་པོ་ོ

ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམས་ནས་མའི་ེསརོི་ཕྱོགོོས་ལ་ཡང་ཐབས་ཤསེ་

བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་ས་གོནས་འིདིའིི་ཁུལ་ནས་ཀང་ས་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཐོབ་པོའིི་

རིེ་བ་ཡོད་དམ་མེད་བསམས་ནས་དེ་རིིང་ཞིོགོས་པོ་ས་གོནས་

ཀི་ལས་བྱེེད་ཚོོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོ་ཚོོ་ས་གོནས་ཀི་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ད་ཆེ་ཁགོ་པོོ་རིེད། འིདི་ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་

ལ་ཡང་བལྟ་དགོོས་པོ་དང་། ཡུལ་པོ་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་སྒོང་ལ་གོནས་བསྡེད་ཡོད། སྤིརི་བཏང་ཡུལ་པོ་ཚོོས་རྒྱ་

གོརི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་མེད་པོ་དང༌། སེམས་ལ་

དོགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ ང་ཚོོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་གོི་ཡོད་པོ་

དང༌། ཕུགོས་ལ་དྲེིན་འིཇགོས་པོའིི་ལས་ཀ་དང་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་

ཀི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཁོང་ཚོོས་མ་ཤེས་པོརི་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་བརྡོབ་

གོསིགོ་འིགོ་གོཞིི་རིེད་བསམ་པོ་སོགོས་ཀི་བལྟ་ཚུལ་མཐོང་ཚུལ་

མི་འིདྲེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་སྲིིད་པོ་དང་། དེ་ལྟརི་བྱུང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་

གིས་ལས་བྱེེད་པོས་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་པོརི་དོགོས་པོ་དང༌། མ་



417
དགོའི་བ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ 

ད་ཕན་ཡུལ་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་པོ་ས་གོནས་གོཞིན་དུ་སོ་རུ་བཅུགོ་

པོའིང་བྱུང་ཡོད། འིདི་འིདྲེའིི་མུརི་ས་ཆེ་ཐབས་ཤེས་གླིེང་སློོང་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ལྟའིི་ཆེརི་ཤིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ དེརི་བརེན་

བོད་པོ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ལའིང་དེ་བཞིིན་དུ་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མི་གོསརི་

པོ་སློེབས་པོ་དང་། འིདི་རྣམས་འིཁྲུགོ་པོོ་དང་གྲུང་པོོ་བྱེས། འིདི་

དགོ་གོིས་ང་ཚོོརི་མགོོ་སྐོོརི་གོཏོང་བ་དང༌། ང་ཚོོརི་ཕུགོས་ལ་

བསམ་གོནགོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོང་བསམ་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་ཚུལ་

ཡོང་སྲིིད་པོས། ཡུལ་པོ་ཚོོརི་འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ནི་

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་བ་ཚོོརི་སྟབས་བཟོ་པོོ་བྱེ་དགོོས་ལ། མི་སྣ་རིེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་

ལས་ཀི་རྐྱེེན་པོས་ལས་ཀ་ལེགོས་པོ་དང༌། བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

དེ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་དང༌། ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དེ་ཙམ་མི་ཡོང་བ་

དང༌། སྐོད་ཆེ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་དེ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་

ཡང་དེ་ཁྱབ་གོདལ་ཕྱོིན་ནས་མི་མང་པོོས་དོ་སྣང་ཡོང་བ་དང་། 

ལམ་སེང་ཆེེན་པོོ་བཟོས་ནས་མི་ཚོང་མའིི་མིགོ་དགརི་གོཟན་པོོ་

དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོནས་ལུགོས་དེ་འིདྲེརི་བརེན་ཡུལ་པོ་ཚོོརི་



418
གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཡུལ་པོ་ཚོོ་མཐོང་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

བ་དང༌། ཡུལ་པོ་ཚོོ་དགོའི་པོོ་ཡོང་བ། ང་རིང་ཚོོརི་ཁ་བལྟ་དུས་

གོང་ཐུབ་ཀི་རིོགོས་རིམ་བྱེས་ན་འིཕྲལ་སེལ་ཕརི་ཕྱོོགོས་ཀང་མི་

རིང་ཡིན་པོས་ཕརི་ཕྱོོགོས་ལའིང་ཕན། དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་རིང་ཚོོ་

འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་ཡོད་མུས་རྣམས་ལ་ཡང་ཕྱོིན་ཆེད་ཡུན་

རིིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་དཀའི་ངལ་མེད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། རིིམ་པོས་རྒྱ་

བསྐྱེད་ཕྲན་བུ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ལྟ་བུ་བྱུང་ནའིང༌། དེའིི་མཐུན་

རྐྱེེན་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ཡུལ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་བསྟུན་དགོོས་ཡོད་

པོས་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ འིདི་ལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། ཡུལ་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་ཡོང་ཐབས་

ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ ཆེསོ་བྱེདེ་ཚོད་ལྡན་དང་། གོནས་དུས་ཀ་ིའིགྱུརི་བ།

ཁ་སང་ད་ེརིངི་ལྷ་ཁང་དང༌། དགོནོ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། 

ར་བ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་ཆེོས་དད་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོས། ཚོང་

མས་དཀནོ་མཆེགོོ་མཆེདོ་པོའི་ིཡུལ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ད་ེདགོ་ེའིདུན་ག་ི

སྡེེ་བཙུགོས་པོ་དང་། ལྷ་ཁང་གོསརི་བཞིེངས་བྱེ་རྒྱུརི་ཚོང་མས་



419
དགོའི་པོ་ོབྱེས་པོ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་ད་ེདང་ཆེབས་

ཅགིོ་དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིག་ོགོ་ིཡདོ་པོས། ད་ེ

སྔ་བོད་ལ་ཡོད་པོ་དང་གོཏན་ནས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་

རིགིོས་གོཞིནོ་ནུ་གོཞི་ིནས་འིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་མཁན་ཚོའོི་ིབསམ་

ཚུལ་དེ་ནི་དེ་སྔའིི་བོད་མི་རྒན་རིབས་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་དང་ཕྲན་

བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཆེགོས་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརིདེ། 

ང་ཚོོས་སྐྱབས་གོནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་ཅེས་པོའིི་སྐོོརི་དཔོེ་ཆེའིི་

ནང་ལ་སྐྱབས་གོནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་མཚོན་ཉིད་བཤད་

ཡོད་ལ། རྣམ་གོཞིགོ་ཀང་བཤད་ཡོད། དེ་དང་མཐུན་པོ་གོཅིགོ་

བྱུང་ན་ཕྱོི་ནང་གོི་མི་སུས་བལྟས་ཀང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀི་སྐོབས་གོནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། མཚོན་

ཉིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མིང་དང༌། ཐ་སྙད་གོང་ཞིིགོ་བཏགོས་

རུང་མ་བཏགོས་རུང༌། རྡོོ་དོན་ཡང་སྙིང༌མི་ཚོད་ལྡན་ཞིིགོ་དང་། 

མི་ཡ་རིབས་ཅན། སྤི་ཚོོགོས་ནང་གོི་མི་དྲེགོ་ཤོས། འིགོ་བ་མིའིི་

རིིགོས་ཀི་དཔོེ་བལྟ་ས་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕྱོི་ནང་སུས་བལྟས་

ཀང་མཐོང་གོི་རིེད། 

ཡང༌། ཕྱོིའིི་རྣམ་འིགྱུརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་རགོས་ཆེ་ལུགོས་ཅན་



420
སྐྱབས་གོནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་གས་ཡིན་མདོགོ་མདོགོ 

དོན་དངོས་ཐོགོ་སྐྱབས་གོནས་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་མཚོན་ཉིད་

མ་ཚོང་ཞིིང༌། ཚོད་མ་ལོངས་པོ་གོཅིགོ་བྱེས་ན། འིབྲུགོ་པོ་ཀུན་

ལེགོས་ཀིས། སྐྱ་མིན་སེརི་མིན་མགོོ་རིིལ་རིིལ་འིདི་ཚོོས་སྐྱེ་

བ་ཕྱོི་མ་ཉོ་ཆེ་བཟེད་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་གོསུངས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 

བཟའི་ས་དང་འིཐུང་ས་དགོོས་པོ་ལ། ལས་ཀ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་

དེ་ལྟརི་དེང་སྐོབས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རིེད། འིོན་ཀང་དེ་རིིགོས་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོོ་མ་རིེད་ཅེས་ཞུ་གོི་ཡོད། བཟའི་རྒྱུ་དང༌། འིཐུང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

ལ་དེ་སྔ་བོད་ལ་དབོན་སེརི་གོཟུགོས་ཟེརི་མཁན་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་

ལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། 

འིདི་གོརི་ཡོད་པོའིི་བླ་མ་དགོེ་བཤེས་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ། ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་ཆེོས་ལ་ཐུགོས་སྣང་ཡགོ་པོོ་གོནང༌སྟེ། སྤུས་དགོ་པོོ་གོཅིགོ་

གོནང་དགོོས། རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་རིང་ལ་སྤུས་

དགོ་པོོ་བྱེེད་ལུགོས་ཀི་འིགོ་སྟངས་ཤིགོ་ཡོད། སྔགོས་པོ་གོོས་

དཀརི་གི་སྡེེ་ཡིན་ན་དེ་ལུགོས་ཀི་འིགོ་སྟངས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་ལྟརི། 

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། 

སོ་སོའིི་དགོོན་པོ་དང་ལྷ་ཁང་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌། དེ་དགོ་སོ་



421
སོའིི་འིགོོ་བྱེེད་དང་། འིགོན་ཁུརི་ལེན་མཁན་དགོ་གོིས་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་དང༌། བསྟན་པོའིི་མཚོན་ཤས་ལ་

མི་འིགོ་བརི་དངོས་གོནས་བསྟན་པོའིི་མཚོན་ལ་དགུང་འིདེགོས་

ཡོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས།

དེ་གོའིི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་བྱེིངས་ཀི་སྐྱབས་གོནས་དང༌། མཆེོགོ་

གོནས་མིང་དོན་གོཉིས་མཚུངས་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་ཁུརི་བླངས། ལྟ་

རོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་རིེད། འིདིརི་ཡོད་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་རྒན་པོ་

རྣམ་པོ་ཚོོ་ལ་ངས་འིདི་ཞུ་གོི་ཡོད། ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་

གོནང་ཤོགོ དེ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷ་ཁང་བཙུགོས་

པོའིི་དགོོས་དོན་དང་། མཆེོད་ཁང་བཟོས་པོའིི་དགོོས་དོན་ཚོང་བ་

རིེད། དེ་མིན་དངོས་གོནས་དཀོརི་གི་ཕུང་པོོ་སྤུངས་ས་གོཅིགོ་

དང༌། གོཞིན་ལ་མགོོ་སྐོོརི་གོཏོང་ས་དང་། བསླུ་བྲིད་བྱེེད་ས་ལྟ་

བུ་བྱུང་ན། སོ་སོའིི་དད་མོས་ཀི་དབང་གོིས་བསོད་ནམས་ཕྲན་བུ་

ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་ལེགོས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དཔོེརི་ན། ཞིབས་

བརན་བསྒྲུབས་ཀང་ཚོད་ལོངས་པོ་མ་བྱུང་ན་གོཞིན་ལའིང་ཕན་པོ་

མ་བྱུང༌བའིི་ཁརི། དཀོརི་ཟ་མཁན་རིང་ཉིད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། 

ཚོེ་ཕྱོི་མ་དཀོརི་ལན་སོ་སོའིི་ལུས་ཐོགོ་ནས་འིཇལ་དགོོས་བྱུང་



422
ན་ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཇ༽ སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིདང་། ཨ་མཆེདོ་ཀ་ིསྐྱ་ེབ།

སྔོན་མ་ཀོང་པོོའི་ིནང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཤིགོ་བྱུང་ཡོད། ལ་ོརྒྱུས་དེ་ལ་ོ

རྒྱུས་གོསསོ་པོ་རིདེ། ལ་ཕརི་ཕྱོགོོས་ལ་མ་ིཚོང་གོཅགིོ་དང༌། ལ་

ཚུརི་ཕྱོོགོས་ལ་མི་ཚོང་གོཅིགོ་ཡོད་ཅིང་། མི་ཚོང་དེ་གོཉིས་ལ་

མཆེོད་གོནས་རྒྱུགོ་མཁན་གི་ཨ་མཆེོད་གོཅིགོ་ཡོད། ཨ་མཆེོད་

དསེ་ཕརི་ཕྱོགོོས་ཀ་ིམ་ིཚོང་ད་ེནས་ཤ་དང༌། ཚུརི་ཕྱོགོོས་ད་ེནས་

ཞིོ་དང༌། འི་ོམ་བླངས་ནས་བཟས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། རྡོོ་དོན་

ཡང་སྙངི་ཞིབས་བརན་སྒྲུབ་དགོསོ་ཁགོ་དང༌། ཤ་ིགོསནོ་ག་ིདགོ་ེ

སྒྲུབ་བྱེེད་སྒོོ་རྣམས་ཚོད་དང་མཐུན་པོ་གོཅིགོ་མ་བྱུང་བའིི་མུརི་

མཆེོད་གོནས་ད་ེགངོས་ནས་སྔ་མ་ཞི་ོདང༌། འི་ོམ་ལནེ་སའིི་སྦནི་

བདགོ་དའེི་ིནང་དུ་མཛ་ོམ་ོགོཅགིོ་ལ་སྐྱ་ེབ་བླངས། མ་ིཚོང་ད་ེཡསི་

དཀརི་ཆུ་བེད་སྤོད་བྱེས་ཏེ་ལོ་མང་པོོའི་ིརིིང་ལ་ཉརི། ཐ་མ་མཛ་ོ

མོ་དེས་ཉིན་ཞིིགོ་རིི་དེའིི་སྒོང་ལ་འིགོ་སྐོབས་རྦབ་འིདྲེིལ་ཤོརི་ཏེ་

སྔརི་ཤ་ལནེ་སའི་ིམ་ིཚོང་དེའི་ིསྒོ་ོའིགམ་དུ་ཤ་ིབ་ཡནི་པོ་རིདེ། ད་ེ

ལྟརི་མཛ་ོམོ་དེ་མ་ཤི་བརི་དུ་ཞིོ་དང༌། འི་ོམ་རྣམས་སྔརི་ཞིོ་དང་



423
འི་ོམ་སྤད་པོའི་ིམི་ཚོང་ད་ེལ་སྤད། ཐ་མ་རིང་གོི་གོཟུགོས་པོ་ོརྦལ་

ལ་འིདྲེལི་བའི་ིཤ་ད་ེམ་ིཚོང་གོཅགིོ་པོ་ོད་ེལ་སྤད་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡདོ། 

ད་ེན་ིསྐོབས་དརེི་མཁས་གྲུབ་ཚོད་ལྡན་ད་ེའིདྲེའི་ིམངནོ་ཤསེ་ཀསི་

མཁྱནེ་ཏ་ེངགོ་རྒྱུན་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འིཇགོས་པོ་རིདེ། ད་ེའིདྲེ་ཏན་ཏན་

ཡངོ་སྲིདི་ཀ་ིརིདེ། 

སྔ་མོ་རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་པོའིི་ཡུལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཞིལ་

བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡང་དེ་འིདྲེའིི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོོ་བྱུང་

ཡོད། མངོན་ཤེས་ཡོད་མེད་དབང་གོིས་ང་ཚོོས་ཤེས་མིན་གི་

གོནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་རིེད། འིཕགོས་

པོ་ཀ་ཏ་ཡ་ན་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པོའིི་སྐོབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

ལ། ཕ་ཤ་ཟ་ཞིིང་མ་ལ་འིཚོོགོས། །ལན་ཆེགོས་དག་བོ་པོང་དུ་

འིཁྱེརི། །ཆུང་མས་ཁྱོ་ཡི་རུས་པོ་འིཆེའི། །འིཁོརི་བའིི་ཆེོས་ལ་

དགོད་མོ་བྲོ། །གོསུངས་པོ་བཞིིན་རིེད། དེརི་བརེན་དཀོརི་ས་

དགོེ་ཁུངས་ཟེརི་བ་འིདི་ལ་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། 

གོཞིིས་སྒོརི་སོ་སོའིི་ནང་གོི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དང༌། མཆེོད་གོནས་

ཡོད་ས་འིདི་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཁྱེད་རིང་དབུ་

གོནང་མཁན་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་སྟེ་བྱེ་སྤུ་གོནོན་ཡགོ་པོོ་



424
ཞིིགོ་དང་། སྤུས་དགོ་པོོ་བཟོ་ཐུབ་པོའིི་དགོོངས་བཞིེས་ངེས་པོརི་

དུ་གོནང་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་དངོས་འིབྲེལ་བསྟན་པོའིི་མཛེས་

རྒྱན་ལ་ཕན་ཞིིང་། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་སྤི་བྱེིངས་ལ་ཡང་ཕན་གི་རིེད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མིས་ཧོབ་སྟེ་བལྟ་སྐོབས་ཞིབས་བརན་སྒྲུབ་

པོ་ཟེརི་བ་འིདི་དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་གོཏོང་མཁན་ལྟ་བུརི་མཐོང་སྲིིད་

ཀང་ཚོད་ལྡན་དང༌། གོནད་སྨིིན་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་སྨིིན་པོོ་ཡོད། 

གོཉིས་ནས་མིའིི་བསམ་བློའིི་ཁྱད་གོཅིགོ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ནད་

ན་ཚོ་བྱུང་ན་སྨིན་ཡང་བཟས། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཞིབས་བརན་

ཡང་བསྒྲུབས་ན་ནད་མ་དྲེགོ་ཀང་འིགོད་པོ་མེད་སྙམ་པོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ཁྱད་གོཅིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཡགོ་པོོ་བྱུང་ན་གོཉིས་ཀརི་

ཕན་ཐཔོགོས་ཡོད་ལ། ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན་གོོང་ཞུས་བཞིིན་སྐྱོན་

ཆེ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་དེ་ལུགོས་ཚོང་མས་

གོཟབ་གོཟབ་གོནང་དགོོས། 

ཉ༽ བསྙནེ་སྒྲུབ་ལས་གོསུམ་དང་། སྒོསོ་ཆེསོ་ཀ་ིཕྱོགོ་

ལནེ།

ད་ེནས་ལྷ་ཁང༌། མཆེདོ་ཁང་ལྟ་བུ་དཀནོ་གོཉརེི་གོཅགིོ་ཙམ་ལས་
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མེད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་པོ་ལས། དེ་མིན་སྒྲུབ་གྲྭ་བཞིི་གྲྭ་

དང་བརྒྱ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཚུགོས་ཡོད་ན། ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་གོང་མི་

རིེ་ངོ་རིེའིི་ངོ་གོདོང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་གོཅིགོ་པུརི་མ་གོཟིགོས་

པོརི། རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་དུ་ང་ཚོ་ོསྤི་ཡངོས་ཀ་ིམཆེདོ་གོནས་དགོ་ེ

འིདུན་གི་སྡེེ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་དང་ཕྱོོགོས་མཐུན་པོའིི་བསམ་བློ་

གོཏངོ་དགོོས་ཀ་ིམདེ་དམ་སྙམ། ད་ེཇ་ིལྟརི་ཡནི་ཞི་ེན། དཔོེརི་ན། 

མའི་ེསརོི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དགོ་ེལུགོས་ནང་གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་ས་ེའིབྲས་

དགོའི་གོསུམ་ག་ིདགོ་ེའིདུན་རྣམས་གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་ལ་སློབེས་

ཡོད། འིདི་རྣམས་མཚོན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭ་རིེད། བཤད་གྲྭ་འིདི་

དགོ་ནང་ནས་ད་ེསྔ་རྒྱན་དྲུགོ་མཆེགོོ་གོཉསི་ལ་འིགན་བཟདོ་པོའི་ི

མཁས་པོ་པོཎ་ིཏ་མང་དུ་བྱེནོ་མངོ་ཡདོ། ད་ེལྟའི་ིབཤད་གྲྭའི་ིརྒྱུན་

མ་ཉམས་པོརི་མུ་མཐུད་ནས་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་འིབད་རོལ་བྱེེད་ཀི་

ཡདོ་པོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་འིདི་གོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། སྔརི་བདུད་འིཇོམས་རིིན་པོོ་

ཆེེས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ཤིང་། ཐུགོས་ཁུརི་

རྐང་བཞིེས་གོནང་ནས་རྙིིང་མའིི་སྔགོས་འིཆེང་དྲེགོ་གས་རྣམས་

འིདིརི་རུབ་རུབ་བཟོས་ཏེ་དེ་རིིང་འིདིརི་སྔགོས་འིཆེང་མང་པོོ་ཞིིགོ་
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ཆེགོས་བསྡེད་ཡོད། ཁ་སང་ངས་ཁྱེད་རིང་འིགོོ་བྱེེད་མཁན་ཚོོརི་

སྒྲུབ་མཆེོད་ལྟ་བུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་དང་། ཕུརི་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་གོང་

ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་མེད། བསྙེན་པོ་གོང་འིདྲེ་ཕྱོིན་མིན་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་

རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་དགོ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྔ་འིགྱུརི་རྙིིང་མརི་

ཆེ་བཞིགོ་ན་རིང་ལུགོས་བཀའི་གོཏེརི་ཁགོ་གོི་འིཆེད་ཉན་དང༌། 

སྒྲུབ་པོ་ཉམས་ལེན། བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེེད་སྒོོ་སོགོས་གོང་དང་གོང་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ནས་གོང་ཐུབ་ཀི་སྤུས་དགོ་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ནས་འིདིརི་དགོེ་ལུགོས་པོ་ཚོོ་བཞུགོས་སའིི་ལྷ་ཁང་གོཅིགོ་

དང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་གྲྭ་པོ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅིང་། འིདིརི་སྐོབས་རིེ་བླ་

མ་མཆེོད་པོ་བཏོན་པོ་དང་། དུས་དུས་སུ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་བདགོ་

འིཇུགོ་གོཏོང་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཤས་ཆེེ། དེ་འིདྲེའིི་མུརི་བསྡེད་པོ་ལས། 

དཔོེརི་ན་ཀུན་རིིགོ་གོི་ཆེོ་གོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་ཐུབ་ན་དེ་ཡགོ་པོོ་

མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་གོཞིིས་སྒོརི་མི་རིེ་ངོ་

རིེའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པོརི། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ང་རིང་ཚོོ་

སྤི་ཡོངས་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེལ་ནས་བལྟ་དུས་གོཞིིས་སྒོརི་

འིདི་འིདྲེ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་དགོོན་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད། དགོོན་པོ་
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དེའིི་ནང་ལ་ལྷ་འིདི་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷ་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསྙེན་སྒྲུབ་

ལས་གོསུམ་གི་ཆེོ་གོ་ཆེ་ལགོ་ཆེ་ཚོང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཚོད་ལྡན་ད་ལྟ་

ཡོད་མུས་ཡིན། ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དཔོེརི་ན། འིདིརི་ཀུན་རིིགོ་གོི་ཆེོ་གོ་ཡགོ་པོོ་གོཅིགོ་བཙུགོས། 

ཀུན་རིིགོ་གོི་བསྙེན་པོ་གོཞུང་ནས་བཤད་པོ་བཞིིན་སྤུས་དགོ་

པོོ་བཏང་སྟེ། ཀུན་རིིགོ་གོི་སྒྲུབ་མཆེོད་སོགོས་ཆེོ་གོ་ཕྱོགོ་ལེན་

ཚོད་ལྡན་གི་རྒྱུན་ཞིིགོ་ཚུགོས་ན། གོལ་ཏེ་ཉིན་ཞིིགོ་ཀུན་རིིགོ་

གོི་ཆེོ་གོ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ས་གོནས་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ན་ཡོད། དེརི་གོཏོང་ཤོགོ་ཅེས་བཤད་ཆེོགོ་ཡོང་ངེས་དང་། 

བདེ་གོསང་སྐོོརི་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བླ་མ་རྒྱུད་པོ་ཡོད་ཅེས་མཛུབ་མོ་

བཙུགོས་ཆེོགོ་ཡོད། དེ་མིན་ཀུན་རིིགོ་སྐོོརི་གླིེང་སྒོས་བྱུང་ན་དེ་

སྔ་བོད་ལ་ཡོད་ཀང༌། དེང་སང་མེད་ཅེས་ཀུན་རིིགོ་ཐད་མཛུབ་

མོ་འིཛུགོས་ས་གོཏན་ནས་མེད་པོ་ཆེགོས་ཀི་རིེད། 

དཔོེརི་ན། ད་ལྟ་འིདི་གོའིི་དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་གོཞིན་དགོ་གོི་ཆེོ་

གོ་བཏང་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད་ཟེརི་བ་མིན་ཡང༌། དམིགོས་བསལ་

གི་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་ཞིིགོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ལ་བཟོས་ན་ཕན་

ཐོགོས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་བྱུང༌། ཀུན་རིིགོ་ཅེས་པོ་འིདི་ནི་
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སྡེིགོ་སྦོང་ལ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤིརི་བཏང་ཆེོ་གོ་དེ་ཙམ་

གི་དརི་སོ་ཆེེན་པོོ་རིང་མེད་བསམ་པོ་དྲེན་སོང༌། རྡོོ་དོན་ཡང་སྙིང་

མཆེོད་གོནས་རིང་རིང་སོ་སོའིི་བོད་ཀི་སྤི་པོའིི་སྤི་ཆེོས་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡོང་ངེས་ཐོགོ་ཏུ་སོ་སོའིི་སྒོོས་ཆེོས་ང་ཚོོས་འིདི་འིདོན་གི་ཡོད། 

འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གོསུམ་གི་འིགོ་སྟངས་ཆེོ་གོ་ཕྱོགོ་

ལེན་ཆེ་ཚོང་བ་གོཅིགོ་ང་ཚོོརི་ཡོད། འིགོན་ཐེགོ་པོ་གོཅིགོ་བྱེེད་

ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྙམ་དུ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པོའིི་ཕྱོགོ་བཞིེས་གོང་ཡོད་

སྤུས་དགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་མཚོན་ཉིད་ཚོང་

བ་གོཅིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད་དམ། ངོས་

རིང་འིདི་ལྟརི་དྲེན་གི་འིདུགོ འིདིརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་སྔགོས་འིཆེང་གོི་

སྡེེ་ཕྲན་བུ་དང༌། དེ་བཞིིན་དགོེ་འིདུན་པོ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་འིདུགོ་དགོོངས་པོ་ཡགོ་པོོ་བཞིེས་ནས་

གོང་ལྟརི་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱུང་ན། མི་མང་སྤི་བྱེིངས་ཚོང་མརི་ཕན་

ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 

ཏ༽ བདོ་དནོ་སམེས་བཅངས་དང་། གོཞིསི་བཞུགོས་ཀ་ི

དཀའི་སྡུགོ

ང་རིང་ཚོ་ོསྤ་ིཔོའི་ིསྤ་ིདནོ་ད་ེཚོང་མས་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱེས་ཏ་ེསམེས་
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ལ་ཉརི་དགོསོ་པོ་ད་ེཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོའོི་ིལུང་པོརི་

རིང་བཞིནི་འིབྱུང་བ་འིཁྲུགོས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གསི་རིང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་

ཞིངི་། གོཞིན་ག་ིལུང་པོརི་གརི་བ་མ་ཡནི་པོརི། ང་ཚོ་ོསྲིདི་དནོ་ག་ི

གོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་བདོ་རྒྱ་མསི་འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་ཟསོ་བྱེས་ནས་

རིང་གོི་ལུང་པོ་དང་བྲལ། གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་

འིད་ིཆེགོས་པོ་རིདེ། ད་ེལྟརི་ང་རིང་ཚོའོི་ིགོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ནས་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ཀང༌། བདོ་ནང་བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་ན་ཁྱད་

པོརི་གོང་ཡང་མདེ། ད་ེལྟརི་མནི་པོརི་བདོ་ནང་ད་ལྟ་ལྷགོས་ནས་

སྡེདོ་མཁན་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་ཀ་ིསྡུགོ་བསྔལ་དང༌། ང་ཚོ་ོ

བཙན་བྱེལོ་བའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་གོཉསི་བསྡུརི་ན། བདོ་ནང་གོ་ིསྡུགོ་

བསྔལ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིའིཕྲལ་སལེ་སྡུགོ་བསྔལ་གོཉསི་བསྡུརི་ས་མདེ། 

དེ་ཡང་ཁ་ནས་འུརི་ཤོབ་བཤད་པོ་ཙམ་མིན་པོརི། དངོས་ཡོད་

རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོད་ངེས་ཅན་རིེད། དེ་ནི་ལོ་གོཅིགོ་གོཉིས་མ་རིེད། ཐོགོ་

མའིི་ཟང་ཟིང་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོ་མཇུགོ་ལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་

རྒྱ་ཁྱབ་ཡོངས་ལ་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་ཤོས་དེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ལོརི་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟ་སྤི་ལོ་ ༡༩༧༣ གི་མཚོམས་ལ་སློེབས་ཡོད། 
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ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་རིེད། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སེམས་སྐྱོ་

པོོ་རིེད། དཔོེརི་ན། རིང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་མི་གངས་

ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མི་སྟོང་ཕྲགོ་

བརྒྱད་ཅུ་སྐོོརི་ཅིགོ་རིེད། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མང་ཆེེ་བ་བོད་ཀི་ནང་

དུ་ལྷགོ་བསྡེད་ཡོད། བོད་ནང་དངོས་གོནས་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་ཡོད་ལ། སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོད། སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱོིན་ཏེ་

དགོོས་དོན་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན། སློོབ་གྲྭ་ཞིེས་བརྗེོད་

སྐོབས་ཧ་ལམ་ངལ་རོལ་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དང༌། ངལ་རོལ་རུ་

ཁགོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས་ཤེས་ཡོན་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོའིི་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོད་ཚོོད་མི་འིདུགོ 

ཉེ་ཆེརི་རིང་ལྷ་ས་ནས་གོནས་ཚུལ་འིབྱེོརི་བརི་གོཞིིརི་བཞིགོ་

ན། སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་ནང་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོརི་བོད་ཡིགོ་ཕྲན་

བུ་དང༌། རྒྱ་ཡིགོ་འིདྲེ་བསློབས། སྤིརི་བཏང་ཤེས་ཡོན་ཕྲན་བུ་

ལས་གོཞིན་དུས་ཚོོད་མང་བ་ནི་ངལ་རོལ་ཁོ་ན་རྒྱུགོས་དགོོས་ཀི་

འིདུགོ ང་ཚོོ་འིདི་ཁུལ་ལ་ད་ལྟ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི། ཕྲུ་གུ་རྣམས་

སློོབ་གྲྭརི་གོཏོང་དགོོས། ངལ་རོལ་བསྐུལ་དྲེགོས་ན་ཤེས་ཡོན་ལ་

འིཐུས་ཤོརི་འིགོ་གོི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་དགོོས་ཀི་ཡོད། བོད་མི་ས་
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ཡ་དྲུགོ་ལྷགོ་ཡོད་པོའིི་བོད་ཡུལ་ནང་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་ཤེས་ཡོན་སློོབ་

མཁན་སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་མིང་བཏགོས་པོ་ཙམ་ལས། དོན་དངོས་ཉིན་

ཞིགོ་གོཅིགོ་གོི་དུས་ཚོོད་མང་ཆེེ་བ་ངལ་རོལ་ཐོགོ་བསྐུལ་འིདེད་

བྱེེད་ཀི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་ཁ་ཐབས་དང༌། གོནས་

སྟངས་དེ་ལྟརི་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་སྨིན་ཁང་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོད་ལ། སྨིན་བཅོས་འིཕྲོད་བསྟེན་

ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོད། དེ་དགོ་དགོེ་བེད་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྤོད་ཀི་

ཡོད་ཅེ་ན། བེད་སྤོད་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ནི་ས་གོནས་དེ་དང༌། དེ་ལ་

ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཀིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་ཉམ་ཐགོ་བོད་པོ་ཚོོརི་ཕན་ཐོགོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་མེད། 

དེས་མ་ཚོད་བོད་རིིགོས་སྨིན་ཁང་ལ་ཕྱོིན་ན་བོད་མིའིི་ལུས་ནས་

ཟུངས་ཁྲིགོ་འིདོན་གི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་ཀི་འིདུགོ བཙོན་པོ་ཁ་ཤས་

ཀི་ལུས་ནས་ཟུངས་ཁྲིགོ་བཏོན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་

འིདུགོ ཕྱོི་ནས་གོནས་ཚུལ་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་སྨིན་ཁང་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་འིཕྲོད་བསྟེན་ལ་དངོས་

གོནས་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐོགོས་བྱུང་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན་དོན་

དངོས་གོོང་ཞུས་ལྟརི་རིེད།
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ཐ༽ ཐནོ་སྐྱདེ་འིགམི་འིགྲུལ་དང་། ན་གོཞིནོ་ག་ིབཙནོ་པོ།

ད་ེབཞིནི་ཐནོ་སྐྱདེ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། བདོ་ནང་ལ་དངསོ་གོནས་

སྔ་མོ་ས་ཆེ་ཐ་གོོགོ་ཏུ་ལུས་པོ་དེ་རིིགོས་ལ་ཞིིང་ཁ་འིཁྲུ་འིདུལ་

བྱེས་ཏེ་ཚོལ་ཞིིང་རིིགོས་མེད་སརི་ཚོལ་ཞིིང་བཏབ་པོ་དང་། 

འིབྲུ་རིིགོས་མེད་སརི་འིབྲུ་རིིགོས་བཏབ་ནས་དངོས་གོནས་ཐོན་

སྐྱེད་ཡགོ་ཏུ་དང་ཐོན་འིབབ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོད། དེས་བོད་པོ་ཚོོརི་

ཕན་ཐོགོས་བྱུང་ཨེ་ཡོད་ཅེ་ན། ན་ནིང་ལྷ་ོཁ་ཁུལ་ལ་ཐན་པོ་བྱུང་

སྐོབས་ར་བའི་ིབཟའི་འིབྲུ་གོསགོོ་འིཇགོོ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ འིཕྲལ་སལེ་

ཐན་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཆེགོས་ཏ།ེ གངོ་གོསབེ་པོའི་ིམ་ིམང་པོ་ོལྟ་ོཆེས་

བཟའི་རྒྱུ་མདེ་པོརི་གདོ་པོ་ལྟགོོས་པོས་སྔ་ོརིགིོས་གོང་བྱུང་བཟས་

པོའི་ིརྐྱེནེ་གསི་ལུས་དང༌། གོདངོ་སྐྲངས་པོ་དང༌། བཟའི་རྒྱུ་འིཐུང་

རྒྱུ་མདེ་པོརི་ལྟ་ོསློངོ་བརི་ཕྱོནི་ན་ཡང་གོཤ་ེགོཤ་ེདང་འིཐབ་འིཛངི་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་སྐྲགོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང༌། ཟས་

བཅུད་ཀསི་ཕངོས་པོའི་ིགངོ་གོསབེ་པོ་ཁ་ཤས་འུ་ཐུགོ་ནས་ལྷ་ས་

ཁུལ་དུ་ཕྲན་བུའི་ིབཟའི་རྒྱུ་དང༌། འིཐུང་རྒྱུ་ཐབས་ཤསེ་བྱེདེ་ས་ཨ་ེ

ཡདོ་བསམས་ནས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཁངོ་ཚོ་ོམུགོ་ཤ་ིཐབེས་གབས་

བྱེས་ནས་ཡདོ་པོ་རིདེ་ཅསེ་ཉ་ེཆེརི་འིབྱེརོི་བའི་ིམ་ིཚོསོ་ད་ེའིདྲེ་ཤདོ་
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རྒྱུ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་རིདེ། 

བཟའི་བཅའི་འིབེལ་དུ་ཕྱོིན། ཐོན་སྐྱེད་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོད་ཀང་བེད་

སྤོད་རྒྱ་མིས་བྱེས་པོ་རིེད། ས་གོནས་དེ་དང་དེརི་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་

མི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་བྱེེད་ཚོོ་ས་གོནས་དེ་གོ་རིང་ནས་རིང་ཁ་རིང་

གོསོ་ཐུབ་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀི་ཐོགོ་ནས་གོང་ལྟརི་རྒྱ་མི་མང་དུ་ཕྱོིན་

སྟབས་རྒྱ་མིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུརི་ཕྱོིན་པོ་རིེད། བོད་པོ་རིང་

ལ་སོ་སོའིི་ཡུལ་ལ་བཏབ་པོའིི་ལོ་ཏོགོ་ཡུལ་མི་རིང་གོིས་བཟའི་རྒྱུ་

མེད་པོ་འིདི་ནི་སེམས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་རྡོོ་དོན་ཡང་

སྙིང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཐོན་འིབབ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཀང་བོད་

པོ་མུགོ་ཤི་ཐེབས་དགོོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ང་

ཚོོའིི་སྔརི་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཧ་ལམ་བྱུང་མོང་མེད། 

དེ་བཞིིན་བོད་ལ་འིགིམ་འིགྲུལ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོས་ཕན་ཐོགོས་

བྱུང་མེད། དཔོེརི་ན། གོཞིན་དགོ་ལྟ་ཅི། ལྷ་ས་གོང་ཁྱེརི་གོཅིགོ་

གོི་ནང་ལ་དུམ་བུ་ཁགོ་བཞིི་ཙམ་ཞིིགོ་བགོོས་ཡོད། དེ་སྔ་གྲྭ་ས་

གྲྭ་ཚོང་གོི་ནང་ལ་ཁང་ཚོན་དང་མི་ཚོན་ཡོད་པོ་ལྟརི་བགོོས་ནས། 

ལྷ་སའིི་བྱེང་བརྒྱུད་ལ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལྷ་སའིི་ལྷོ་བརྒྱུད་ལ་འིགོ་

དགོོས་ན་བཀའི་འིཁྲིོལ་མ་ཞུས་པོརི་བསྐྱོད་མི་ཆེོགོ་ལ། ལྷ་སའིི་
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བྱེང་བརྒྱུད་ལ་གོནས་སྡེོད་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ལྷ་སའིི་ཤརི་བརྒྱུད་

ལ་ཞིགོ་མ་གོཅིགོ་བསྡེད་ན་ལམ་སེང་སང་ཉིན་བརད་གོཅོད་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོད། གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད། 

ལྷ་ས་ནས་གོང་གོསེབ་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། གོང་གོསེབ་

གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ལྷ་སརི་ཡོང་ན་བརད་གོཅོད་དང༌། དོ་དམ་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་ཅི་སྨིོས། འིགིམ་འིགྲུལ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེས་མི་

རྣམས་འིགོ་རྒྱུརི་ཕན་ཐོགོས་གོཅིགོ་དགོོས་ཀང་མི་རྣམས་དམ་

བསྒགོས་ཆེེན་པོོ་དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ཏུ་གོནས་སྡེོད་བྱེེད་དགོོས་ན་

འིགིམ་འིགྲུལ་གིས་ཕན་ཐོགོས་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། གོནས་ཚུལ་

དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ན། དངོས་གོནས་བོད་ནང་

ལ་བསྡེད་པོའིི་བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་རྣམས་ཧ་ཀས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་དང༌། ཧ་ལས་པོའིི་དངངས་སྐྲགོ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་འིོགོ་ལ་ད་བརི་ལོ་མང་དེའིི་རིིང་ལ་གོནས་བསྡེད་ཡོད་ཀང༌། 

ཚོང་མ་སེམས་ཤུགོས་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཆེེན་པོོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་

ལོ་གོཞིོན་པོ་དེ་རྣམས་ཀིས་དེ་སྔའིི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་སྐྱོན་ཆེ་མང་པོོ་ཡོད་ཀང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

བཟའི་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་མ་ཕོངས་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། སྤིརི་བཏང་ལུང་
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པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བཅོས་སྒྱུརི་བཏང་རྗེེས་ང་ཚོོརི་ཁ་ཡོད་ལགོ་

ཡོད་ཀི་ཁེ་ཕན་མེད་ཁརི། ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀི་བོད་པོ་ཚོོརི་གོང་

གུད་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་བརི་བརེན། རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་

བ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་རིང་གོི་ཐོབ་ཐང་རོད་གླིེང་བྱེེད་

རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་གོཞིོན་ནུ་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་

མིའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་ཁ་འིགོོ་ལ་མི་འིགོ་བ་བྱེེད་

མཁན་སྡུགོ་ཤོས། ཤུགོས་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་སྔ་ལྷ་ས་ཁུ་དང༌། བོད་ཀི་བཙོན་ཁང་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་བཙོན་པོ་

མང་ཆེེ་བ་རྒན་པོ་ཚོོ་ཡིན་ཀང༌། དེང་སང་བཙོན་པོ་རྒན་པོ་རྫོོགོས་

པོ་མ་ཟད། བཙོན་པོ་གོསརི་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོ་སློེབས་ནས་དེང་

སང་བཙོན་ཁང་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་བཙོན་པོ་མང་ཆེེ་བ་གོཞིོན་ནུ་

ཡིན་ཚོོད་འིདུགོ གོཞིོན་ནུ་ཚོོས་རྣམ་འིགྱུརི་གོང་ཞིིགོ་བསྟན་གི་

ཡོད་ཅེ་ན། མི་རིིགོས་ཀི་ཤ་ཞིེན་ལ་བརེན་ནས་རིང་བཙན་རོད་

གླིེང་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ར་བའིི་དོན་དགོ་ང་རིང་ཚོོའིི་རིང་བཙན་ཟེརི་

བ་དེ་ལུང་པོ་གོཅིགོ་ལ་བརེན་ནས་ལེན་དགོོས་ལ། ལུང་པོ་དེ་ལ་

བརེན་ནས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཟེརི་བ་ཡང་ངེས་པོརི་དུ་ཡོད་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོའིི་རིང་བཙན་ལེན་པོ་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ངེས་པོརི་དུ་
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ཡོད་དགོོས། ང་ཚོོ་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་བསྒྲུབ་བྱེའིི་ལས་དོན་

དེ་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་རིང་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་དགོོས། 

དེས་ན་ར་བའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་རིང་བཙན་དེ་དམིགོས་ཡུལ་དུ་བཞིགོ 

ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་རིིགོས་སོ་སོའིི་

ནང་དང༌། སྡེེ་ཚོན་སོ་སོའིི་ནང་གོི་ལས་དོན་རྣམས་འིཐུས་ཤོརི་

དུ་མ་སོང་བརི་ཚུལ་བཞིིན་སྒྲུབ་དགོོས། ད་ལྟ་བརི་དུ་དེ་བཞིིན་

བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་གོནས་

སྟངས་གོཞིི་ར་དེ་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ད་ལྟ་ད་ལྟའིི་བསམ་བློ་མ་

བཏང་བརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཚོང་མརི་བཀ་

ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅།  །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༢ ཉནི་

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིརི་བདོ་མའིི་ིའིདུ་འིཛམོས་སརི་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དྲེང་བདནེ་ག་ིབསྒྲུབ་བྱེ་དང་། གོཞིསི་བཞུགོས་ཀ་ི

དཀའི་སྡུགོ

ཚོང་མས་ཤསེ་གོསལ་ལྟརི་ང་ཚོསོ་དཀའི་ལས་གོང་གོ་ིདནོ་དུ་རྒྱགོ་

གོི་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། བོད་ཀི་དོན་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། 

ད་ཆེ་ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོཀུ་ལུ་ཁུལ་དུ་སློེབས་ཏེ་ལོ་མང་ཕྱོིན་པོ་དང་། 

༡༩༥༩ ནས་ད་བརི་ལ་ོ ༡༦ ཙམ་འིག་ོགོི་ཡོད་སྟབས། འིགོའི་

ཤས་ཀིས་བསམ་བློའི་ིནང་ད་ཆེ་ཕལ་ཆེེརི་རིེ་བ་ཨེ་ཡོད་བསམ་

པོ་ཏན་ཏན་ཡངོ་སྲིདི་ཅངི་། དའེིི་དབང་གོསི་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་

པོ་ལྟ་བུ་གོཏན་ནས་བྱེ་རྒྱུ་མེད། ར་བ་ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

སའིི་དོན་ར་དེའིི་ངོ་བོ་དྲེང་བདེན་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་པོས་ད་ེན་ིདུས་ཚོདོ་རིམི་སངོ་གོསི་ཡལ་ནས་འིག་ོམ་ིཐུབ། 

ལརི་ནས་བྱེ་བ་གོང་ཡང་ལས་སློ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་

ན་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེ་བ་དང༌། ལས་སློ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲུབ་ཀི་
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མེད་ན་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོའིི་རིིགོས་བྱེེད་མི་རུང༌། ང་རིང་

ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་སྤིརི་བཏང་རྒྱ་

མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་མཁན་བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོ་ག་འིགིགོས་

པོོ་དང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཉུང་ཤས་འིདི་

དགོ་གོི་དོན་དུ་རིང་བཙན་དགོོས་ཞིེས་བཤད་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་

མིན་པོརི། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད་

པོའིི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་ཁེ་ཕན་དོན་དུ་ང་ཚོོས་འིཐབ་རོད་བྱེེད་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་སྔ་བོད་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་མེད་པོརི་རྗེེས་ལུས་

ཐེབས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་མི་གངས་ཉུང་ཉུང་དང༌། ས་ཆེ་རྒྱ་ཁྱོན་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་བོད་ནང་སྐོབས་དེ་དུས་ཀི་ལྟོ་གོོས་

གོནས་སྟངས་དེ་དང༌། དེང་སྐོབས་ཐོན་བསྐྱེད་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་

དང་། མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་སུ་ཕྱོིན་པོའིི་འིོགོ་གོི་བོད་མི་ངོ་རིེ་མི་

རིེའིི་བདེ་སྡུགོ་གོནས་སྟངས་བསྡུརི་ན་དེང་སང་གོནས་ཚོད་ཤིན་

ཏུ་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ཐབས་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་སྔ་ལུང་ཁུགོ་རིེ་ཟུང་ནང་འིགོ་ལམ་ཆེད་འིགོགོ་སོགོས་ཀིས་

རྐྱེེན་པོས་མི་རིེ་ཟུང་ལྟོགོས་ཤི་ཐེབས་པོ་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཙམ་ལས། 
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ང་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ཡུལ་ཚོོ་ཡུལ་ཚོོརི་ལྟོ་ཆེས་ཀིས་མ་

འིདང་བརི་མུགོ་ཤིའིི་དཀའི་ངལ་བྱུང་བ་ང་ཚོོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ར་

བ་ཉིད་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་། དེང་སྐོབས་ཀི་དུས་ཚོོད་ལ་

གོང་པོ་ཕན་ཚུན་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐོབས་རིང་བཞིིན་འིཚོམས་འིདྲེི་བྱེེད་

རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་དེང་སང་གོད་ཁོགོ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་གོམ། རིང་བཙན་

སྐོོརི་གོོ་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོད། 

ཡརི་རྒྱས་ཀི་མིང་དང༌། དྲེིལ་བསྒགོས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད་ཀང་། དོན་ངོ་ཐོགོ་བོད་མི་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་དངོས་འིབྲེལ་འིཚོོ་བ་

སྐྱེལ་སྟངས་ཤིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་དང༌། ཐབས་སྡུགོ་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་

ལུང་པོ་གོཅིགོ་ཙམ་མིན་པོརི་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་རིང་ལ་ཆེགོས་ཡོད། 

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་མི་ལ་འིགོ་བ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་མེད་པོརི་

བོད་མིའིི་ཉིན་རིེ་ཉིན་རིེའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་དཀའི་ངལ་བཟོད་

ཐབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས། བོད་མི་གོཞིོན་ནུ་ཚོོའིི་ནང་ལ་

ཆེོས་དད་ཡོད་མེད་དང༌། བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སྤི་དང༌། 

ལྷགོ་པོརི་སོ་སོ་སྒོེརི་གི་ལྟ་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་། རྡོོ་དོན་དངོས་

ཡོད་གོནས་སྟངས་དེ་ནད་མི་ཐེགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཏུ་མཐོང་གོི་ཡོད། བརི་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ནང་སློོབ་སྦོང་བྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་
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བོད་དུ་ལོགོ་སྟེ་ལས་ཀའིི་ནང་ཞུགོས་པོ་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་ནས་སློེབས་

མ་ཐགོ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། མཐོང་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་རུང་

མེད་རུང༌། རིིམ་པོས་ས་གོནས་ཀི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་མཐོང་

སྐོབས་ར་བ་ནས་ནད་མི་ཐེགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཏེ། 

དེང་སྐོབས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་མི་ཐོགོ་རྒན་པོ་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་

ལས་གོཞིོན་པོ་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་བ། དཔོེརི་ན། གོཞིན་དགོ་

ཕརི་བཞིགོ ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོན་ཆེས་ལ་དམིགོས་བསལ་གི་

དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྐོབས་ཀང༌། རིང་སྐོད་ཚོོང་

ཁང་ཟེརི་བ་དང༌། སྤི་ཚོོང་ཁང་ཟེརི་བ་ལྟ་བུའིི་བོད་སྐོད་མ་བརྒྱབ་

ན་གོོ་བརྡོ་མི་འིཕྲོད་པོ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཏེ་གོང་ལྟརི་སོ་

སོའིི་སྐོད་ཡིགོ་དང་། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་ཁྱད་ཆེོས་ལ་ཆུང་

ས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་གོཅེས་འིཛིན་སེམས་ཤུགོས་

བསྒིལ་ཏེ་བསྡེད་འིདུགོ 

རྡོོ་དོན་སྙིང་པོོ་བོད་དབུས་གོཙང་མདོ་སྟོད་སྨིད་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོངས་

སུ་རྫོོགོས་པོརི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་

བསྡེད་དེ་ཁེ་ཕན་མེད་པོ་དང༌། ང་ཚོོརི་གོང་གུན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་སྟབས། དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་
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མང་དེ་དགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད་པོ་ལས། ང་རིང་ཚོོ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་བོད་ནང་བསྡེད་མ་ཐུབ་

པོ་དང༌། ང་ཚོོ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་བོད་ནང་ལ་ལོགོ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་སྐོད་

རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། བོད་མི་ཚོོ་གོད་ཁོགོ་མ་

འིགངས་པོརི་ལྟོགོས་རིིད་ཤི་བའིི་གོནས་ཚུལ་འོིགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་

ཀི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོོས་སྐོད་རྒྱགོ་དོན་དེ་རིེད།

ཁ༽ ས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིཐབོ་ཐང་དང་། འིཐབ་རདོ་ཀ་ི

དམིགོས་ཡུལ།

ཡང་ར་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤསེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ། ང་ཚོསོ་

སྲིིད་དོན་གི་འིགོ་ལུགོས་ཤིགོ་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་

ཡང་མནི་ལ། རྒྱ་མསི་ཆེསོ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་

པུས་རྒྱ་མིརི་འིཐབ་རོད་བྱེས་པོ་ཡང་མིན། ང་ཚོ་ོལྟ་བུ་འིདྲེ་མིན་

ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་མརིི་འིཐབ་རདོ་བྱེས་པོ་ཡང་མ་རིདེ། འི་ོན་

ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་གོང་གོ་ིདནོ་དུ་འིཐབ་རདོ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་ཅ་ེན། ལམ་

ལུགོས་འིདྲེ་མནི་དང༌། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཞིིགོ་ཡནི་ནའིང༌། མ་ི

ལ་དགོསོ་རྒྱུ་བད་ེསྐྱདི་རིདེ། 
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དགོོས་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་དེ་མེད་ན། མིང་གོསརི་བརྗེེ་བཏགོས་པོས་མི་

འིགིགོས་ལ། མིང་གོསརི་བརྗེེས་གོད་ཁོགོ་རྒྱགོ་ཐབས་མེད་པོ་མ་

ཟད། མིང་ཡརི་ཐོན་གིས་ཀང་གོད་ཁོགོ་རྒྱགོ་གོི་མ་རིེད། གོསརི་

བརྗེེ་དང་ཡརི་ཐོན་བྱེས་ཏེ་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་འིབེལ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ལས་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཆེེ་

བ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཆེོས་ཡོད་མེད་དང་། དམརི་པོོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་

ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ འིནོ་ཀང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

བོད་མི་ཚོོ་གོད་ཁོགོ་མ་འིགངས་པོརི་ལྟོགོས་རིིད་ཤི་བའིི་གོནས་

ཚུལ་འིགོོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོོས་སྐོད་རྒྱགོ་དོན་

དེ་རིེད། ཕྱོིན་ཆེད་ང་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོ་སོ་སོས་བདགོ་དབང་བྱེེད་

རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་བྱུང་ན། ལམ་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་

དང་། ལྟ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱེརི་མིན་ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོའིི་ལགོ་པོ་

རིེད། སོ་སོས་བསམ་བློ་བཏང༌། སོ་སོ་རིང་ལ་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་དང་རིན་པོ། ཁེ་ཕན་གོང་ཆེེ་བྱེ་རྒྱུ་རིེད། རྒྱ་མིས་ང་ཚོོའིི་ཚོབ་

བྱེས་ཏེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཆེེ་རུ་འིགོ་བ་

དང༌། བོད་ལ་དཀའི་ངལ་ཉུང་དུ་འིགོ་བ། ཡརི་ཐོན་ཆེེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་

ཞིིགོ་ཡོད་ན་ང་ཚོོས་འིདིརི་སྐོད་རྒྱགོ་དོན་མེད། 
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དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་མི་དརི་དུས་བོད་ལ་དབང་ཤུགོས་

སློེབས་པོ་དང༌། བོད་དརི་བའིི་སྐོབས་ལ་བོད་པོའིི་དབང་ཤུགོས་

རྒྱ་ནགོ་ལ་སློེབས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ངེས་མེད་བྱུང་ཡོད་ཀང༌། ར་བ་

བོད་རིང་བཙན་རིེད། དེ་སྔ་རིང་བཙན་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོརི་

རིང་བཙན་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡང་མ་རིེད། ལེགོས་ཉེས་གོང་

ཞིིགོ་ཡིན་རུང་བོད་པོ་རྣམས་འིགོ་བ་མིའིི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་

སྟབས། མི་ལ་མི་སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་ཀི་འིགོ་བ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་

མཚུངས་ཡོད་དགོོས་ལ། ཡོང་ཐུབ་པོ་དང༌། ཡོང་ཆེོགོ་པོ་བཅས་

ཡིན་པོ་ལ་བོད་མིརི་མིའིི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་ཏེ། དངོས་གོནས་རྒྱ་མི་

ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་དཔོོན་པོོ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་ཆེོགོ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། མི་

རིིགོས་གངས་ཉུང་གོཞིན་དགོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བོད་པོ་རྣམས་རྒྱ་

མིས་ཐུབ་ཚོོད་གོཏོང་ས་དང༌། རྒྱ་མིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་པོའིི་དངོས་

སྤད་ལྟ་བུརི་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཏན་ནས་མེད། 

ང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོའིི་ར་དོན་སྙིང་པོོ་བོད་པོ་མི་ཡིན་

པོའིི་ཆེ་ནས་མི་ལ་དགོོས་པོའིི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་བྲལ་ཏེ། དཀའི་

ངལ་འིོགོ་ལ་གརི་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་

ལ་སྡེོད་ཀི་མིན་ཞིེས་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་ལྟ་
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བ་དང་ལམ་ལུགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་མིན་ལ། དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ཁོ་

ནའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་མིན། དེ་མིན་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོིས་

ཐོགོ་ནས་མ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟརི་ཡིན་པོས་ན། ང་རིང་ཚོོས་

བོད་རིང་བཙན་དོན་དུ་སྐོད་བརྒྱབ་སྟེ་འིབད་རོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་

དགོ་འིདི་དྲེང་བདེན་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ཡང་དངོས་གོནས་ཆེོས་

དང་མཐུན་ཞིིང་། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཀང་ཡིན། 

གོལ་ཏེ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་དེང་སྐོབས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་དེ་གོ་རིང་

གོིས་འིགིགོས་ཀི་འིདུགོ 

གོ༽ དྲེང་བདནེ་ག་ིའིཐབ་རདོ་དང་། ལྷདོ་མདེ་ཀ་ིའིབད་

རལོ།

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་། ༡༩༦༠ ཐམ་པོའིི་ལོརི་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་

ཚོོགོས་ནས་བོད་པོའིི་སྐོོརི་ཞུས་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་ད་ེདུས་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་འིགྱུརི་ཏ་ེདངེ་སྐོབས་

བདོ་ནང་བད་ེསྐྱདི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ཆེ་ེབ་ཚོོས་རྒྱ་མིའི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ད་ེཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོསྐྱིད་ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་ཉི་མ་ཞིིགོ་ཤརི་ན། དེའིི་ཉི་

མ་ོདེ་རིང་ནས་ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་ལ་སྐོད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་
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ལས་ཀ་དེ་མ་ཐགོ་ཏུ་བཞིགོ་སྟེ་ད་ཆེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་ང་ཚོོའིི་བདེ་སྡུགོ་གོནས་ཚུལ་འིགིགོས་ཐགོ་ཆེོད་

འིདུགོ བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་

སྡེདོ་རྒྱུརི་མ་འིདདོ་པོ་མ་ིའིདུགོ ཁ་ོཚོ་ོའིགིགོས་ཀ་ིའིདུགོ དསེ་ན་

ང་ཚོ་ོརིང་བཙན་དོན་ལ་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས་མི་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེོད་རྒྱུརི་ཨང་གོསརི་བྱེས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལས་གོཞིན་གོང་

ཡང་མདེ། ང་ཚོསོ་ལྟ་བ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་བཟུང་ཡདོ་སྟབས། བསམ་

བློ་གོང་ནས་བཏང་ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་རོད་གླིེང་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་འིགོ་བ་

མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིཁ་ེཕན་ལ་ཐུགོ་པོ་དང༌། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ རྒྱབ་

མདུན་ང་ོལོགོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ང་ཚོོའིི་ར་དོན་དྲེང་བདེན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། དུས་ཡུན་

རིིང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མགོགོས་མྱུརི་འིགྲུབ་དང་མ་འིགྲུབ་ཀི་རྐྱེེན་

པོས་ཞིི་ལྷོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་

མེད། དཔོེརི་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལས་ཀ་བྱེས་རྗེེས་

ཆེེན་པོོ་འིཇོགོ་མཁན་དང༌། རླབས་ཆེེན་གི་སྲིོལ་གོཏོད་མཁན་

གས་མརི་ཁེ་སེ་ལ་མཚོོན་ན། ཁོ་རིང་གོི་མི་ཐོགོ་དེ་གོའིི་ཐོགོ་

ཏུ་འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་གོསརི་བརྗེེ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་
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གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བརམས་པོ་

ཞིིགོ་མིན། ཁོ་རིང་གོི་མི་ཐོགོ་དེརི་འིགྲུབ་རུང་མ་འིགྲུབ་རུང༌། ར་

བའིི་གོནད་དོན་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གི་ཐོགོ་ནས་དཔྱད་པོ་བྱེས། བསམ་

བློ་བཏང༌། དམིགོས་ཡུལ་དེ་ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་སེམས་

ཤུགོས་བསྒིལ་ཏེ་ཐགོ་བཅད་ནས་འིབད་བརོན་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་བཞིིན་གྷན་དྷིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་གོརི་རིང་བཙན་ཁོ་རིང་གོི་མི་

ཐོགོ་འིདིརི་ཡོང་རྒྱུའིི་ཡིད་ཆེེས་གོདེང་འིཁེལ་ཡོད་ནས་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། གོལ་ཏེ་ཁོ་རིང་གོི་མི་ཐོགོ་དེརི་རྒྱ་གོརི་རིང་བཙན་

ཡོང་གོི་མེད་ན་ཁོང་གོིས་དཀའི་ལས་མ་བརྒྱབ་པོ་དེ་ལྟརི་མིན། 

ར་བ་རྒྱ་གོརི་དབྱེིན་ཇིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་རྒྱ་གོརི་ལ་གོང་ཡོད་པོ་

དང༌། དབྱེིན་ཇིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་པོ་ལས་རྒྱ་གོརི་རིང་བཙན་བྱེས་

ན་རྒྱ་གོརི་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ། རིང་བཙན་གི་དོན་དུ་འིཐབ་

རོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་དྲེང་བདེན་ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛནི་པོའིི་ཐོགོ་ནས། 

ཁོ་རིང་གོི་མི་ཚོེ་དེརི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་སེམས་

ཐགོ་བཅད། དེ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་བ་ཞིིགོ་རིེད། 

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། ལོ་ཤས་ཤིགོ་

གོི་ནང་ལ་འིགྲུབ་ཀི་ཡོད་ན་ལས་ཀ་བྱེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། ལོ་བཅུ་དང་
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བཅོ་ལྔའིི་ནང་ལ་འིགྲུབ་རྒྱུ་མེད་ན་ལས་ཀ་བྱེས་མ་བྱེས་མེད་ཅེས་

བརྗེོད་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་བསྡེད་མེད། དེརི་བརེན་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་

དྲུགོ་ཕྱོིན་པོ་ཙམ་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་ན་ནམ་ཡང་མི་འིགིགོས། 

སེམས་ལ་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་ཏེ་ཞུམ་ནས་བསྡེད་ན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ཀང་འིགྲུབ་མི་ཐུབ། ཞུམ་པོ་སངས་ཏེ་འིབད་རོལ་བྱེས་ན་ད་

ལྟ་དེ་འིདྲེ་འིགྲུབ་ཨེ་ཡོང་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང༌། གོ་ལེརི་སྒྲུབ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ས་ཆེའིི་གོནས་སྟངས་ནས་ལུང་

པོ་མང་པོོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་

སྤིའིི་སྲིིད་བྱུས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོརི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་སྟབས། 

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ར་བ་ཉིད་ནས་སྡེོད་ཐབས་

མེད། ཏན་ཏན་འིགྱུརི་བ་འིགོ་གོི་རིེད། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་དོན་གི་བདགོ་

པོོ་ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཡིན་པོས་ན་བོད་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུརི་ཞུམ་པོ་མེད་པོརི་

སྙིང་སྟོབས་སྐྱེས། སེམས་ཐགོ་གོཅོད་དགོོས་པོ་ལས། ང་རིང་

ཚོོ་དོན་གི་བདགོ་པོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་ན་ནང་གོི་

དགའིི་དང་མ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དེས་ན་ཞུམ་པོ་གོཏན་ནས་སྐྱེ་མི་

རུང༌། སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་པོའིི་དབང་གོིས་ལྷོད་
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ཡངས་རིིགོས་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེེད་མི་རུང༌། 

ང༽ འིབྱུང་འིགྱུརི་ག་ིལམ་ལུགོས་དང་། དནོ་ག་ིབདགོ་

པོའོི་ིཐགོ་གོཅོད།

དེ་ནས་དོན་ཚོན་གོཉིས་པོ་ནི། མ་འིངོས་པོརི་བོད་ལ་འིགྱུརི་བ་

བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ། ང་ཚོའོི་ིབདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅ་ེ

ན། ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་

དང་འིབྲལེ་ཡདོ་ཡནི་སྟབས་སྐོབས་དའེི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

འིགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོོརི་ཁེ་ཕན་གོང་ཆེེ་བ་དང༌། ང་ཚོོརི་གོང་རིན་

པོའི་ིལྟ་བ་དང༌། སྲིདི་དནོ་ག་ིལམ་ལུགོས་ཤགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་འིག་ོ

རྒྱུ་ལས་ད་ེསྔའི་ིལམ་དང་ལུགོས་སྲིལོ་དདེ་ད་ེསྐོད་ཆེ་ཤདོ་རྒྱུ་བསྡེད་

མདེ་ལ། བཤད་ནས་དགོསོ་པོ་ཡང་མདེ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀ་ི

འིགོ་སྟངས་དེ་སྐོབས་དེའིི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟོས་པོ་

རིེད། དེའིི་ནང་ལ་ཡང་བོད་ཀི་སྲིིད་དོན་གི་འིགོ་སྟངས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏང་ཡོད། དེ་རྗེེས་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་

སྐོབས་ཁ་ཤས་ཀི་གོསུང་བཤད་ནང་ལ་མ་འིངོས་པོརི་༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་གོནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་གོནས་དགོོས་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་མདེ་ཅསེ་བཤད་ཡདོ། 
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དེ་བཞིིན་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་དེ་དམརི་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་ཆེགོས་

སྲིིད་ཀི་རིེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་མ་འིོངས་པོའིི་

བོད་ཀི་ར་ཁྲིིམས་ཁྱབ་བསྒགོས་བྱེས་ཏེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་

ཀི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ངོ་བོ་ཕྲན་བུ་འིགྱུརི་གི་

ཡོད། ད་ཆེ་མ་འིོངས་པོརི་བོད་ཀི་སྤི་ཚོོགོས་ལམ་ལུགོས་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་དང་། ལྟ་བའིི་ལམ་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིགོ་

གོི་རིེད་ཅེ་ན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ཐགོ་

བཅད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་

གོནས་སྟངས་དང་། ཐོན་སྐྱེད་ཀི་གོནས་སྟངས། སྒིགོ་འིཛུགོས་

ཀི་གོནས་སྟངས། བརི་ལམ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སྤི་

དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོཞིོན་ནུ་རྣམས་ཀི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སློོབ་གོསོ་

ཐེབས་སྟངས་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་བལྟས་

ན། མ་འིངོས་པོརི་བོད་ཀི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ཐོགོ་ལ་སྤི་ཚོོགོས་རིིང་

ལུགོས་ཀི་ལམ་ལུགོས་ཡིན་པོ་དང་། ར་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དང༌། 

སྲིིད་དོན་གི་ལྟ་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་ཕལ་ཆེེརི་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིགོ་རྒྱུའིི་ཐགོ་ཉེ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། གོལ་

ཏེ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་འིདྲེོགོས་དགོོས་པོ་གོང་

ཡང་མེད། ང་སྒོེརི་གི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་
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དགོའི་ཞིེན་ཡོད། 

དེ་ཡང་དེང་སྐོབས་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྲིིད་དོན་གི་འིགྱུརི་བའིི་

དབང་ལས་ངའིི་བསམ་བློརི་འིགྱུརི་བ་ཐེབས་ཏེ་དམརི་པོོརི་ཉེ་

རུ་བཏང་བ་དེ་ལྟརི་མིན། དེ་སྔ་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོ་མཇུགོ་དང་། 

སྤི་ལོ་ ༡༩༥༥ འིགོོ་སྟོད་ལ་རྒྱ་གོརི་དུ་སློེབས་སྐོབས་སྲིིད་དོན་

གི་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོ་དང་། ཕན་ཚུན་སྐོད་ཆེ་བཤད་དེ་དོ་

སྣང་བྱེེད་སྐོབས་དམརི་པོོའིི་ར་བའིི་ལྟ་བརི་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་དགོེ་མཚོན་ཡོད་པོ་དང༌། ལེགོས་ཆེ་ཏན་ཏན་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་ཕྲན་བུ་ཉམས་ཞིིབ་བྱེས་པོའིི་

རྒྱུ་རྐྱེེན་གིས་དམརི་པོོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནང་ནས་ལེགོས་ཆེ་

ལེན་རྒྱུ་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་ལྟརི་འིཁོརི་བྱུང༌། དེས་

ན་མ་འིོངས་པོརི་ལྟ་བ་དང༌། སྲིིད་དོན་གི་ལམ་ཕྱོོགོས་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་མིན་ནི། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་རིན་པོ་དང༌། ང་ཚོོརི་ཁ་ཡོད་ལགོ་

ཡོད་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེེ་བའིི་ངོས་འིཛིན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བྱེས་ན་ཡང༌། 

དེ་ལ་ང་ཚོོས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། ཡིད་ཆེེས་ཀི་

ཐོགོ་ནས་འིགོ་རྒྱུ་ལས། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཉུང་ཤས་ཀིས་བོད་
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ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་བསམ་བློརི་ལམ་སྟོན་དང༌། 

འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད།

ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་རིང་ཚོོརི་རིང་བཙན་གི་ཉི་མ་མ་ཤརི་བརི་

དུ་ངའིི་ལས་འིགོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ང་ལ་མིང་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་

རྐྱེེན་གིས་ལས་ཀ་བྱེེད་དུས་ཕྲན་བུ་ཕན་གོནོད་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་

དེའིི་ཆེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། རིང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་གོཞིིས་

བྱེེས་མཉམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་ཉི་མོ་དེ་ནས་ངའིི་ལས་འིགོན་རྫོོགོས་

པོ་རིེད། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ནི། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་ཚོབ་བྱེས་

ཏེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོང་ཐུབ་ཀི་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་

ལས། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་

ལ་མ་ལྟོས་པོརི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་ཡིན་ཞིེས་

ཐགོ་ཆེོད་བྱེས་པོ་མེད་ལ། བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་ཀང་མེད། དེརི་བརེན་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉམ་འིཛོམས་ཀི་ཉི་མ་ཤརི་བ་ནས་ངའིི་ལས་འིགོན་

རྫོོགོས་པོ་རིེད། དེའིི་ཉི་མོ་དེ་ནས་དོན་གི་བདགོ་པོོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་དེ་དགོ་གོིས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཀི་རིེད། མ་འིངོས་པོརི་བོད་རྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ཏུ་སྡེོད་མིན་དང་། བོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་ནི་བོད་
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རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མང་ཚོོགོས་ཀིས་འིདོད་པོ་དང་བསྟུན་ཏེ་

ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་རིེད།

ཅ༽ སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིགོལ་གོནད་དང་། གོངོ་བུའི་ིནུས་

པོ། 

དེ་ནས་དོན་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་དམགིོས་ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་བཟུང་སྟ་ེད་བརི་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་དང་། 

སློོབ་སྦོང་གོི་ལས་ཀ་སོགོས་ར་བ་བོད་རིང་བཙན་གི་དམིགོས་

ཡུལ་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་འིཆེརི་གོཞི་ིབཏངི༌། ལགོ་

ལེན་བསྟརི་ཏེ། ལྷ་ོཕྱོོགོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་གོནས་སྟངས་

དང་། དེ་བཞིིན་མ་སུ་རིི་གོཏན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭས་མཚོོན་པོས་

གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐབོ་ཡདོ། ཁ་ཤས་ས་ོནམ་ག་ིལས་

ཀ་དང༌། ཁ་ཤས་བཟ་ོལས་ཀ་ིལས་ཀ ཁ་ཤས་སློབོ་སྦངོ་གོ་ིལས་

ཀ་བཅས་སྣ་ཚོགོོས་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་ཀང་ར་བའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་ཞིསེ་

ཟུརི་དུ་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དེ་མ་བརླགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་

འིབད་རལོ་བྱེས་ཡདོ། 
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གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་བོད་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་

ར་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་ཀི་ཕྱོི་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་བརྒྱད་དགུ་ཞིིགོ་

དང༌། རྒྱ་གོརི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁྲིི་ ༥-༦ ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད། མང་ཉུང་

གོི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་ན་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་དང༌། ཤརི་ཀརི་ཀི་སི་

ཏན་གོཉིས་བྱེས་ན་ཁོང་ཚོོ་མང་བ་ཡོད། ཤརི་ཀརི་ཀི་སི་ཏན་གི་

བཙན་བྱེོལ་བ་ཧ་ལམ་འིབུམ་གོཉིས་སྐོོརི་ཡོད། སྤིརི་བཏང་ཤེས་

ཡོན་གི་ཐོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་མི་ཐོགོ་

རྒན་པོའིི་ནང་ཁོང་ཚོོརི་མང་བ་ཡོད། 

འིོན་ཀང༌། རྒྱ་མིརི་ན་ཟུགོ་དེ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་

ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞིིགོ་ཐོན་ན་ཡང༌། རྒྱ་མིརི་ལམ་སེང་མི་བདེ་བ་དང༌། 

ལམ་སེང་གོནོང་ངོས་ལེན་བྱེས་ནས་ལན་རྒྱགོ་པོ་དང་གོཅིགོ ཕྱོི་

ལོགོས་ལ་བོད་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་རྡོོགོ་རྡོོགོ་ཅིགོ་མེད་ན། རྒྱ་མིས་

དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དེརི་བརེན་བོད་མི་རིིགོས་གོོང་བུ་

གོཅིགོ་སྒིལ་བྱེེད་པོ་དང༌། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བསྟེན་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང་ར་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྒིགོ་འིཛུགོས་ནང་གོི་
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ལས་བྱེེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགིགོས་མ་འིགིགོས་དང་། ནོརི་འིཁྲུལ་

ཡོད་པོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་གོི་ནོརི་འིཁྲུལ་

ཡོད་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་སྒིགོ་འིཛུགོས་སྤི་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིཕྱོ་

དམོད་བྱེེད་པོ་དང༌། སྒིགོ་འིཛུགོས་སྤི་ལ་སྐྱོན་འིདོགོས་བྱེས་ན་

དགོེ་མཚོན་གོང་ཡང་མེད། 

དེས་བརྒྱུད་ནས་ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤི་ལ་གོནོད་པོ་ལས་ཕན་ཐོགོས་

གོང་ཡང་མེད། བོད་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེརི་དགོ་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། ངོས་ནས་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་གི་ཡོད་པོ་ལས། སྒིགོ་འིཛུགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་

ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་དེའིི་ཤུགོས་ཀིས་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ལས་ཀ་ངོས་

ནས་བྱེེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརི་བཀུརི་བྱེས་ན་ང་

ལ་བརི་བཀུརི་བྱེེད་དུ་རིེ་བ་ལྟ་བུ་གོཏན་ནས་མིན། ད་ལྟའིི་ཆེརི་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཁྲིོད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཡོད་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་ང་མིན་པོའིི་མི་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནང་

ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་ངོས་ནས་དགོའི་པོོའིི་ངང་

ནས་ལས་འིཁུརི་ལམ་སེང་བཞིགོ་རྒྱུ་ལས། ངོས་ནས་ཁྱི་ཁ་རུས་
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བཟུང་བྱེེད་དོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད།  

དེས་ན་ངོས་ཀིས་མཚོོན་པོས་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནང་གོི་

ལས་བྱེེད་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ཐོགོ་ནས་མ་འིགིགོས་པོ་དང་སྐྱོན་ཡོང་གོི་

རིེད། སྐྱོན་སངས་ཐུབ་ན་སྐྱོན་སངས་བྱེ་རྒྱུ་དང་། སྐྱོན་སངས་

བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དགོོངས་པོ་ཞུས་ཏེ་འིགོ་རྒྱུ་ལས། 

དེས་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནང་ལ་མ་ཤི་བརི་སྡེོད་དགོོས་དོན་མེད། 

སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརི་བཀུརི་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་

རིེད། མི་སྒོེརི་གི་ངོ་སྲུང་བྱེས་ཏེ་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརི་

བཀུརི་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་མིན། མིས་མ་འིགིགོས་པོ་ཡོད་

ན་དེརི་མཛུབ་མོ་བཙུགོས་ཏེ་ཐད་ཀརི་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏོང་ཆེོགོ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཏོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀང་རིེད། དེ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་

བྱེས་ཏེ་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་པོ་དང༌། སྤི་

པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནུས་པོ་ཉམས་དམས་བྱུང་ན་མི་འིགིགོས། 

ང་ཚོོ་འིདིརི་འིཕྲལ་སེལ་གི་ལས་དོན་ཙམ་མིན་པོརི། ང་ཚོོ་བོད་

མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། དེརི་

གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཧ་ཅང་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་དང་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ང་ཚོོའིི་
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ལས་དོན་ཐོགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད་སྟབས། ཚོང་མས་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརི་བཀུརི་དང༌། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི། དེ་ལ་དགོའི་

ཞིེན་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཁ་

བྲལ་ན་ཧ་ལས་པོའིི་གོང་ཆེེན་པོོ་དང༌། ཉམས་གུད་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཆེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀ་ི

གོནས་ཚུལ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ཞུ་རྒྱུརི། ནང་ཁུལ་འིཆེམ་ལ་མ་

འིཆེམ་དང༌། སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་ཕྲན་བུ་རི་ེཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་

ལ་ཚོང་མས་གོནས་ཚུལ་རད་ཞིབི་ཡགོ་པོ་ོབྱེས། གོནས་ཚུལ་མགོ་ོ

འིཚོསོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ས་ོསསོ་རིང་ཚུགོས་ཟནི་ཏ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་

ཆེེན་པོ་ོརིེད་སྙམ། ང་རིང་ཚོ་ོམཐུན་སྒིལ་ཁ་ནས་བཤད་པོས་མི་

འིགགིོས་པོརི་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང༌། བླསོ་འིཁལེ་

བ་ཞིགིོ་དགོསོ་སྟབས། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ཁགོོ་ཡངས་བཟདོ་སྲིན་

གོང་ཆེ་ེབྱེདེ་དགོསོ། སྐོད་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཤདོ་ལགེོས་ཉསེ་ལ་ན་རྒྱུ་ཚོ་

རྒྱུ་བྱེས་ན་དེས་གོཅིགོ་ཡིད་གོཅིགོ་ལ་མ་ཆེེས་པོརི་གྱུརི་ཏེ་གོོང་

བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་རྒྱུརི་འིགོོགོ་རྐྱེེན་བྱེེད་པོ་དང་། ང་རིང་ཚོོས་

བཟོད་སྲིན་དང་། ཁོགོ་ཡངས་བྱེས་ན་ཆེེ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ང་རིང་

ཚོོས་ཚོང་མ་དཔུང་པོ་མཉམ་གོཤིབ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཏན་ཏན་ཡོང་
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གོི་རིེད། བོད་མི་མཆེོགོ་དམན་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང༌། ར་བའིི་

དམགིོས་ཡུལ་བདོ་མ་ིརིགིོས་ལ་ཞིནེ་ཁགོོ་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་

བདོ་ལ་དབང་སྒྱུརི་བྱེདེ་པོ་འིདརིི་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་ཕྱོནི་

ཆེད་ལ། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ལགོ་གོདངས་སྦྲལེ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་

གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ོམཐུན་སྒིལ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བརི་བཟོད་སྲིན་

དང༌། ཁགོོ་ཡངས་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་ག་ིའིདུགོ 

གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། ཆེསོ་ལུགོས་ཀ་ིའིཐནེ་འིཁྱརེི་བྱེདེ་པོ་འིད་ི

ནི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན་ཆེོས་སོང་གོི་ལས་ཤིན་ཏུ་ཐབས་

རྡུགོས་རིེད། ཁ་ཤས་ཀིས་བླ་ོཆུང་ཕན་བཏགོས་ལྟ་བུ་ཡོང་སྲིིད་

པོས་ད་ེལྟརི་ནམ་ཡང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌བས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་དབུས་གོཙང་དང༌། སྟདོ་པོ་ཟརེི་བ། ཁམས་དང༌ཨ་མད་ོ

ཟེརི་བ་སོགོས་ལུང་ཚོན་གི་ཕྱོོགོས་རིིས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། 

ད་ེདགོ་ཤནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོོརི་བར་ིདགོསོ།

གོཉིས་ནས་ཁམས་དང༌། ཨ་མདོ་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཨ་

མདོ་དང༌། ཁམས་ཁུལ་བོད་མི་མང་ཤོས་ཡོད་སའིི་ཡུལ་ལུང་

ཆེགོས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་མི་གངས་ས་ཡ་ ༦ སྟེ་འིབུམ་

དྲུགོ་ཅུ་ཙམ་ཡིན་པོས། དབུས་གོཙང་དང༌། སྟོད་ཁུལ་ལ་འིབུམ་

བཅུ་གོཉིས་ལྷགོ་ཙམ་ལས་མེད། ཁམས་དང༌། ཨ་མདོའིི་ཁུལ་
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ལ་འིབུམ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པོས་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་

སྟོབས་ཤུགོས་ཡོད་ས་དེ་ཁམས་དང༌། ཨ་མདོ་ཁུལ་ནས་ཡོང་

དགོོས། གོལ་ཏེ་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་མི་རིིགོས་ཁ་བྲལ་ན་ཧ་ལས་

པོའིི་གོང་ཆེེན་པོོ་དང༌། ཉམས་གུད་ཆེེན་པོོ་རིེད། མརི་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཁམས་པོ་ཨ་མདོ་ལའིང་གོང་རིགོ་རྒྱུ་དང༌། ཡརི་དབུས་གོཙང་

དང་སྟོད། བོད་སྤི་ཁྱབ་ལའིང་གོང་ཆེེན་པོོ་ཕོགོ་གོི་རིེད། ང་རིང་

ཚོོ་གོཅིགོ་སྒིལ་དང་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་བྱེེད་རྒྱུརི་སེམས་ཐགོ་

ཉེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་སྔ་བོད་ནང་ལ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། ངོས་ནས་དཔོེ་ཞིིགོ་

བཞིགོ་ན།  དུས་རྒྱུན་དུ་འིགོགོས་འིདྲེིས་ཉེ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་

བློའིི་ནང་ཉེ་པོོ་ཡོང་བ་དང༌། ཕུགོས་ལའིང་ཉེ་པོོ་ཡོང་བ་ཞིིགོ་དང་། 

ནམ་རྒྱུན་འིགོགོས་འིདྲེིས་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་མེད་ན་བསམ་བློའིི་

ནང་ཆེེད་མངགོས་འིགངས་པོོ་བྱེས་པོ་མིན་ནའིང༌། རིང་བཞིིན་

གིས་འིགངས་པོོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རིེད། དཔོེརི་ན། ཨ་མདོ་དང༌ཁམས་

ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྲིིད་དོན་དང་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

བོད་དབུས་ཁུལ་དང༌ལུས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཉེ་པོོའིི་འིགོགོས་འིདྲེིས་

མེད་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་བསམ་བློའིི་ནང་ལའིང་བོད་གོཞུང་དང༌། 
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བོད་གོཞུང་གོི་དམགོ་མི་ཟེརི་དུས་སེམས་ཐགོ་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

པོ་དང་། གོདན་སའིི་ནང་དང་རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨིད་སོགོས་ཀི་ནང་དུ་

ཁམས་པོ་དང༌། ཨ་མདོ་བ་སློོབ་གོཉེརི་དུ་ཡོང༌བ་མ་ཟད། འིགོའི་

ཤས་ཀིས་བླ་མ་ལས་སྣེ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀི་ཡོད་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་

རིང་བཞིིན་གི་བསམ་བློའིི་ནང་ཐགོ་ཉེ་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེ་སྔའིི་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནང་ལ་ཁམས་རིིགོས་

དང༌། ཨ་མདོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་བསམ་བློའིི་ནང་ཁྱད་པོརི་

ཡོང་ངེས་ཡིན་ནའིང་འིདས་ཟིན་པོ་རིེད། རིང་བཞིིན་གིས་འིབྲེལ་

བ་ཉེ་པོོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཚོོད་ཀིས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་

ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ཉེ་པོོའིི་འིབྲེལ་བ་མ་བྱུང་ན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

བསམ་བློའིི་ནང་ཐགོ་རིིང་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། དེང་སང་མདོ་

སྟོད་སྨིད་དང༌། དབུས་གོཙང་སྟོད་སོགོས་ཚོང་མ་མཉམ་འིདྲེེས་

ཀིས་བསྡེད་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་དགོེ་མཚོན་ཞིིགོ་བྱུང་འིདུགོ་ན། ད་དུང་

འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་མི་འིབུམ་ 

༦༠ ཐམ་པོ་ཚོང་མ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་

འིཛིན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཆེོལ་ཁའིི་འིཐེན་འིཁྱེརི་མི་ཡོང་བ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་ཀི་འིཐེན་
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འིཁྱེརི་མི་ཡོང་བ་དེ་ཚོང་མས་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརི་དགོོས། སྟོད་

ཁུལ་དང༌། དབུས་གོཙང་ཁུལ་གི་མི་ཚོོས་ཁམས་པོ་དང༌། ཨ་

མདོརི་ལྟ་སྟངས་ལ་ཁྱད་པོརི་ཡོད་པོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ དེ་

ཡང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཨ་མདོ་དང༌། ཁམས་པོ། དེའིི་

ནང་ནས་བརི་ལམ་རྒྱ་སྡེེ་ཡིན་པོའིི་ཁམས་པོ་ཚོོ་དང༌། ཨ་མདོ་

ཚོོ་ནས་བོད་གོཞུང་ལ་ལྟ་སྟངས་ལ་ཁྱད་པོརི་ཡོད་ས་རིེད། དེ་

བསམ་བློ་སྡུགོ་པོ་དང༌། ཀུན་སློོང་ངན་དྲེགོས་ཏེ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་

ནའིང་། བརི་ལམ་རིང་བཞིིན་གོནས་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་

གོི་ཡོད་པོ་རིེད། 

དཔོེརི་ན་ང་ཚོོ་སྐྱེས་སའིི་ཨ་མདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྔརི་ཆེོས་རྒྱལ་

རྣམས་ཀི་སྐོབས་སུ་བོད་རྒྱལ་པོོའིི་མངའི་འོིགོ་ཡིན་པོ་ལས། བརི་

ལམ་སྐོབས་རིེ་ནི་ཁྲིིམས་འིགོོ་རིང་བཙན་ལྟ་བུརི་བསྡེད་པོ་དང་། 

སྐོབས་རིེ་རྒྱ་མིའིི་དབང་ཤུགོས་འོིགོ་ལ་བསྡེད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་

རིང་བཞིིན་གི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་བླ་མ་ཡིན་

བསམ་པོ་ལས། གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་ཐོགོ་

ནས་འིབྲེལ་བ་ཡོད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་མེད། དེ་མཚུངས་བརི་ལམ་

རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཀི་མི་ཚོོ་ཡང་དེ་བཞིིན་རིེད། བརི་ལམ་དངོས་ཡོད་
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གོནས་ཚུལ་དང་སྲིིད་དོན་གོནས་སྟངས་ཀིས་རྐྱེེན་པོས་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་བགོ་ཆེགོས་ཤིགོ་བཞིགོ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་དེང་

སྐོབས་སུ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེང་སྐོབས་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་གོནས་སྟངས་

འིདི་སྔརི་དང་མི་འིདྲེ་བརི་འིགྱུརི་བ་ཐེབས་ཏེ་མི་མང་གོི་སྤི་འིཐུས་

ཡོད་པོ་དང༌། སྤི་འིཐུས་ནང་ལ་ཆེོལ་ཁ་ཚོང་མའིི་མི་སློེབས་ཡོད། 

དེ་མཚུངས་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནང་ལ་ཡང་མི་སྒོེརི་སོ་སོའིི་ངོས་

ནས་འིཇོན་ཐང་ཡོད་པོ་དང༌། བཏང་འིགོ་བཞིགོ་སྡེོད་འིཕེརི་བ་

ཡོད་ན་འིགོན་འིཁུརི་གོང་ཡང་བླང་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། དེང་སང་ཨ་

མདོའིི་ནང་ར་བའིི་མི་འིབོརི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པོ་ལས་དགོོས་

དབང་དང༌། དེ་སྔའིི་བགོ་ཆེགོས་ཀི་རྒྱུ་མཚོན་ཐོགོ་ནས་དབྱེེ་

འིབྱེེད་བྱེས་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། རྡོོ་དོན་སྙིང་པོོ་ང་རིང་ཚོོ་

བོད་རིིགོས་འིབུམ་དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོ་དེ་རྣམས་རིིལ་རིིལ་རྡོོགོ་རྡོོགོ་

གོོང་བུ་གོཅིགོ་སྒིལ་དུ་སྡེོད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དེ་ར་དོན་དུ་ཐུགོ་པོ་

དང༌། སྲིོགོ་ར་ལྟ་བུརི་ཐུགོ་ཡོད། དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད།

ཇ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བརི་སྐོབས་ཀ་ི

དཀའི་ངལ།
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ད་ེནས་དཀགོོ་གོཏམ་དཀྲུགོ་ཤངི་དབང་གོསི་སྔ་ལའོི་ིནང་དུ་འིབྲུགོ་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་བྱུང་བ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིམཆེགོོ་

དམན་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིབྲུགོ་རྒྱལ་འིབངས་ལ་གོནོད་

འིཚོའེི་ིབསམ་སྦརོི་ཇ་ིལྟརི་བྱེས་ཏ་ེཡངོ་གོ་ིརིདེ་དམ། ཡངོ་ཐབས་

ར་བ་ཉདི་ནས་མདེ། སྐོབས་དརེི་འིབྲུགོ་གོཞུང་གོ་ིཕྱོགོ་ལས་གོནང་

མཁན་རྣམས་ཀ་ིརིང་ཉདི་ཀ་ིདོགོས་པོ་རྣམ་རོགོ་བཟས། ས་ོསོའི་ི

རྣམ་རགོོ་ལ་ས་ོསསོ་ཡདི་ཆེསེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས། ས་ོསའོི་ིགོནས་ཚུལ་

ལ་ས་ོས་ོཡདི་ཆེསེ་ཆེ་ེདྲེགོས་པོས་རྐྱེནེ་གསི་ང་ཚོསོ་ཡནི་ལུགོས་

མིན་ལུགོས་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཇི་ལྟརི་ཞུ་བརི་ཕྱོིན་ཀང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེེས་སྐྱེ་

མ་ཐུབ་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་བརི་ལམ་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ཆེགོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་མཆེོགོ་དམན་སུ་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོསི་ལན་འིཛལོ་བྱུང་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་རིདེ། ད་ེདགོ་ཚོང་

མས་ཤསེ་གོསལ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་ང་རིང་ཚོོའིི་ལྟ་སྟངས་ནི་འིབྲུགོ་རྒྱལ་

ཁབ་དེ་དེ་སྔ་ནས་བོད་ཀི་ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་ཡིན་ལ་

མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ང་ཚོོ་མཉམ་གོཤིབས་བྱེེད་དགོོས་ཀི་རིེད། 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་ཡང་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྟོང་ཕྲགོ་
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བཞིི་ཙམ་འིབྲུགོ་ནང་ལ་ཁ་ཤས་འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་དང༌། ཁ་ཤས་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། འིབྲུགོ་རྒྱལ་པོོ་ཞིིང་བཤེགོས་

དེས་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་གོནང་བརི་ང་ཚོོས་བཀའི་དྲེིན་རྗེེས་དྲེན་

བྱེེད་བཞིིན་པོ་ལས། འིབྲུགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ན་ཚོ་

གོཏོང་དགོོས་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། བརི་ལམ་གི་གོནས་ཚུལ་དེ་

དགོ་འིཕྲལ་སེལ་གླིོ་བུརི་རྐྱེེན་ངན་གི་གོནས་ཚུལ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོ་ལས་དེ་བྱུང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གིས་འིབྲུགོ་རྒྱལ་འིབངས་ལ་འིཁོན་

འིཛིན་དང༌། སེམས་མ་དགོའི་བ་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས་ལ། དེ་ལྟརི་

བྱེེད་རྒྱུ་མེད། བརི་ལམ་རྐྱེེན་ཆེགོས་དབང་གོིས་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

བ་དེ་དགོ་རིིམ་པོས་ནམ་མཁའི་གོཡའི་དགོ་དང་། ས་གོཞིི་རྡུལ་

དགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཆེགོས་རྒྱུའིི་དོན་དུ་འིབད་བརོན་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། དེའིི་འིགོལ་རྐྱེེན་ལ་འིགོ་བའིི་གོང་བྱུང་ཤོད་

པོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་པོའིི་རིིགོས་བྱེེད་མི་རུང༌། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་

སྲིིད་བྱུས་སམ། བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས་ཡིན། འིབྲུགོ་གོཞུང་རིང་

ལ་མེས་འིཚོིགོ་མེརི་གོཏུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མཐའི་གོསལ་རིིམ་

པོརི་ཞུས་ཏེ། ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ང་ལ་ཡིད་

ཆེེས་གོཙང་མ་ཡོད། གོང་ཡང་བྱེེད་ཀི་མ་རིེད།
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བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ནི་དེ་ལས་གོཞིི་ལྕི་བ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་ནི་རྒྱ་མིའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ལས། བལ་

ཡུལ་གོཞུང་རིང་ནས་བོད་པོརི་ཤ་ཚོ་བརླགོས་པོ་དང༌། བོད་

པོརི་གོཟིགོས་ཕྱོོགོས་ལོགོ་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། གླིོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་འིཐོརི་བའིི་རྗེེས་ལ་ཡང་བལ་ཡུལ་ནང་གོཞིིས་ཆེགོས་

བྱེེད་རྒྱུས་མཚོོན་པོས་བལ་ཡུལ་གོཞུང་གོི་དགོོངས་བཞིེས་ཆེེན་

པོོ་གོནང་དང་གོནང་མུས་ཤིགོ་རིེད། བལ་ཡུལ་གོཞུང་ང་ཚོོརི་

ཤ་ཚོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བཞིིན་དུ་བལ་ཡུལ་གི་དགོོངས་པོ་དང་

འིགོལ་བ་བྱེེད་ཀིན་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་མེད་སྟབས། ང་ཚོོས་ཀང་

བལ་ཡུལ་གོཞུང་གོི་དགོོངས་པོ་དང་མཐུན་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མུས་

རིེད། བརི་ལམ་བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་རྐྱེེན་དེ་ལྟརི་

རིེད། རྡོོ་དོན་བལ་ཡུལ་དང༌། འིབྲུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོཉིས་ཀ་

ཕལ་ཆེེརི་རིིང་མིན་ཐགོ་ཆེོད་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་

བློ་གོཡེང་བྱེེད་མཁན་ཡོད་ཀི་མ་རིེད། གོཡེང་བ་བྱེེད་མི་དགོོས།

ཉ༽ ཁ་ཐརོི་ག་ིགོནས་སྟངས་དང་། མཐའི་མའིི་གོཞིསི་

ཆེགོས།

ད་ེནས་ས་གོནས་འིད་ིགོའི་ིའིབྲལེ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ལ། བརི་
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ལམ་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ལོ་མང་རིིང་ལམ་བཟོ་བ་ཁྱོན་ཆེེ་འིདི་མུརི་

བསྡེད་པོ་རིེད། ང་ཡང་ལམ་བཟོ་བ་ཚོོརི་ལྟ་སྐོོརི་ལ་ཐེངས་ཁ་

ཤས་སློེབས་ཡོད། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་གུརི་གི་ནང་ལ་

སྡེོད་སྟངས་དང༌། ལམ་འིཕྲང་དོགོ་པོ་ོསོགོས་སུ་སྲིོགོ་གོི་ཉེན་ཁ་

ཡདོ་པོ་བཅས་ཧ་ལས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་སངོ་ཡང༌། ཚོང་

མས་སྒགིོ་འིཛུགོས་ལ་བར་ིབཀུརི་དང༌། ཡུལ་མ་ིདང་མཐུན་སྒལི་

བྱེས། ཚུལ་མཐུན་འིག་ོབཟ་ོསྡེདོ་མཁས་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཏ་ེབསྡེད་པོ་

ལ་ངས་དངསོ་གོནས་བཀའི་དྲེནི་ཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བརི་ལམ་གོང་འིཚོམ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཆེེ་ཁགོ་ལ་ཐོན་ཟིན་ཡང༌། 

ད་དུང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་འིགོ་རྒྱུ་རིེད། ད་ཆེ་

སོ་སོའིི་འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་མུ་མཐུད་དེ་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་གོདེང་འིཁེལ་

ཡོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། དེ་མིན་འིཕྲལ་སེལ་ཚོོང་ཆུང་

བརྒྱབ་པོ་སོགོས་ཀིས་རིང་མགོོ་ཐོན་ཙམ་ཡོད་ཀང༌། མཇུགོ་ཏུ་

ཇི་འིདྲེ་བྱེས་ཡོང་སྙམ་པོའིི་ཐེ་ཚོོམ་ཡོད་ན་ད་རིེས་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཀི་ཐོ་འིགོོད་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་དུས་ཚོོད་མཐའི་མ་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་ཚོང་མས་ཐོ་འིགོོད་འིཚོེམས་མེད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་

བསམ་གི་འིདུགོ རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 
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དཔོེརི་ན། ཁ་ས་མ་ནི་ཀ་རིན་ལ་ནང་ཆེེན་པོའིི་མི་ཚོང་གོཅིགོ་ལུང་

ཁུགོ་ནང་ཁ་འིཐོརི་ཏེ་བསྡེད་འིདུགོ སེམས་སྐྱོ་པོོ་དང་། ཐབས་

རྡུགོས་པོོ་མཐོང་བྱུང༌། ཁོ་རིང་ཚོོ་དང་སྐོད་ཆེ་ཡང་བྱུང༌། དངོས་

གོནས་ཉམ་ཐགོ་པོོ་འིདུགོ ར་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཡ་

ལ་གརི་འིདུགོ འིཕྲལ་སེལ་ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦོང་དང་འིཕྲོད་བསྟེན་

སོགོས་ལ་གོང་རིགོ་གོི་ཡོད་པོས་མ་ཚོད་གླིོ་བུརི་ནད་ན་ཚོ་དང༌། 

གོོད་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་གླིོ་བུརི་དུ་བྱུང་ན་དེརི་རིོགོས་རིམ་དང་

འིགོོ་འིདོན་འིཚོོ་སྐྱོང་བྱེེད་མཁན་སུ་གོཅིགོ་ཀང་མེད་པོའིི་ཐབས་

རྡུགོས་པོོ་ཆེགོས་ཏེ་བསྡེད་འིདུགོ སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་གོི་ནང་ལ་

ཡོད་ན་ཐབས་རྡུགོས་གོང་འིདྲེ་བྱུང་ཡང་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེས་ལྟ་

སྐྱོང་དང༌། རིོགོས་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་ཡོང་ངེས་རིེད། ལུགོ་གོཅིགོ་

ལུགོ་ཁྱུའིི་ནང་ནས་བུད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་དུས་ཐབས་རྡུགོས་པོོ་རིེད། 

དེརི་བརེན་ཁ་སང་ལམ་སྤིརི་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན། ལམ་སྤིའིི་

ཐོགོ་ནས་ཡིན་ཀང་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོའིི་འིཕྲལ་སེལ་

ལྟོ་གོོས་འིཚོོ་ཐབས་ཀི་རྐྱེེན་པོས་སོ་སོ་ལུང་ཁུགོ་ལ་ཁ་གརི་ཏེ་

མ་བསྡེད་རིང་བསྡེད་ཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། ར་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོ་དང་ཕན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེ་ཕ་གོིརི་
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བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་ཤེས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡང་

དགོོས་གོལ་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་འིདུགོ 

ཐད་ཀ་ཐ་ཀརི་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ དེ་བཞིིན་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཀི་ཐོ་འིགོོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལའིང་བརི་སེང་དུ་ལུས་ཏེ་རྗེེས་སུ་

ཤེས་མ་བྱུང་ཟེརི་བ་དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་ཐོ་འིགོོད་བྱེེད་སྐོབས་ཐད་ཀ་

ཐད་ཀརི་ཕན་ཚུན་ལན་བརྡོ་འིཕྲོད་ངེས་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་

ར་བའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་སྒོམ་མ་ཞིིགོ་པོརི་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ཁ་གརི་ཏེ་བསྡེད་ན་

ལྟོ་གོོས་ཐོགོ་ལ་ཕྲན་བུ་ཁེ་སློེབས་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན། ཁྱད་

པོརི་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

ར་བ་ང་ཚོོའིི་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་དམ། བོད་མི་

ཁ་ཤས་ནི་བཙོན་པོའིི་མིང་བཏགོས་ནས་གོསོད་ཀི་ཡོད་ལ། ཁ་

ཤས་ནི་མུ་གོེས་ཤི་རུ་བཅུགོ ལ་ལ་ནི་བཙན་དབང་གོིས་བསད་དེ་

དོན་སྙིང་བོད་པོ་ཤི་བ་དང༌། ར་བོང་ཤི་བ་ལ་ཁྱད་པོརི་མེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་སྡེོད་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོས་ཚུརི་ཙམ་འིདིརི་ཐབས་

ཤེས་བྱེེད་ཐུབ་ཚོོད་ཅིགོ་དང༌། ཐབས་ཤེས་བྱེེད་པོརི་གོཞིན་དགོ་

གོི་དགོགོ་བྱེ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལྷོད་ཡངས་ཤོརི་བ་དང་། འིབྲེལ་བ་
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གོསང་པོོ་མ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གིས་མི་ཚོང་གོཅིགོ་གོཉིས་ཁ་ཡརི་ཏེ་

རྗེེས་སུ་གོརི་སོང་མེད་པོ་ཆེགོས་ན་ཤིན་ཏུ་ཐབས་རྡུགོས་པོོ་དང་

སེམས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། དེ་འིདྲེརི་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ལམ་སྤི་དང་ལས་

བྱེེད་པོ། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་སྒོེརི་སོ་སོ་བཅས་ཚོང་མས་བོད་པོ་ཁ་

འིཐོརི་བ་དེ་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་དང་ལྟ་རོགོ་ཕན་རིོགོས་ཕྲན་བུ་གོང་

ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ

ང་ཚོོ་འིབྱེོརི་དུས་སྔ་ཕྱོིའིི་ཁྱད་ཙམ་ལས། ཚོང་མ་ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་

པོའིི་བོད་མི་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་སྟབས། ད་དུང་ཡང༌དེང་སང་བོད་

པོ་ཉམ་ཐགོ་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་རིོགོས་རིམ་གོང་ཐུབ་སྐྱབས་འིཇུགོ་

ཞུ་གོི་ཡོད་པོ། ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགོས་རྒྱ་གོརི་ཁམས་པོ་ཚོོའིི་

ནང་ནས་སེམས་འིཁུརི་བླངས། བོད་མིརི་ཁ་ཕན་ཚོིགོ་ཕན་ཞིིགོ་

ལས་མེད་ཀང་བྱེས། བོད་པོའིི་ལརི་རྒྱ་མ་འིདོརི་བ་བྱེེད་མཁན་

ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གི་ཡོད། ང་ཚོོ་འིབྱེོརི་སྔ་ཕྱོིའིི་ཁྱད་ཙམ་ལས་

ཚོང་མ་ཤ་རུས་གོཅིགོ་པོའིི་བོད་མི་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་སྟབས། ད་

དུང་ཡང་དེང་སང་བོད་པོ་ཉམ་ཐགོ་པོའིི་དུས་སུ་རིོགོས་རིམ་གོང་

ཐུབ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཞུ་གོི་ཡོད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་

མས་བསམ་བློ་གོཏོང་རིོགོས། ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ཀང་བདེ་
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བ་འིདོད་པོ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་མཉམ་པོ་རིེད། གོཅིགོ་ཕན་

གོཅིགོ་གོགོས་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ན་ཚོང་མརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། 

ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རིོགོས་གིས། ཞིེས་བཀའི་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༢༧ ཉནི་

རྡོརོི་གླིངི་བདོ་རིིགོས་མ་ིམང་ཁ་ེགོཙང་དུ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐགོོ་མའི་ིཆེབིས་སྒྱུརི་དང་། སྙངི་གོ་ིདམ་བཅའི།

རིང་རི་ེབདོ་མ་ིཚོ་ོཁ་ེགོཙང་གོ་ིཚོགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་

ལྟརི། ད་ལྟ་ས་གོནས་དནོ་གོཅདོ་ཀ་ིཐོགོ་ནས་དགོའི་བསུ་གོནང་

བ་དང༌། འིདི་ཁུལ་གི་གོནས་ལུགོས་རིོབ་ཙམ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། 

ད་རིསེ་ངསོ་རིང་འིད་ིགོ་རྡོརོི་གླིངི་དུ་འིབྱེརོི་སྐོབས་ཁྱདེ་རིང་ཚོང་

མས་དངསོ་འིབྲལེ་ཁ་ཞི་ེགོཉསི་མདེ་ཀསི་དགོའི་སྤའོི་ིརྣམ་འིགྱུརི་

དང་སྦྲགོས་དགོའི་བསུ་ཞུས་པོ་དརེི་ངསོ་རིང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚོང་

མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ། 

སྤིརི་བཏང་ཀ་རྡོོརི་ཁུལ་གི་ས་ཆེ་འིདི་ང་ཚོོ་བོད་དང་ཐགོ་ཉེ་པོོ་

ཡིན་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་བོད་མི་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དུ་ཡང་རིང་

བཞིིན་གིས་ཐགོ་ཉེ་པོོ་ཞིིགོ་འིཆེརི་ནས། བོད་མི་སྔོན་འིབྱེོརི་ཡང་

མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདི་ཁུལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་པོ་སོགོས་བོད་
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མི་ཁྱོན་འིབོརི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས། ངས་སྔོན་དུས་ཤིགོ་ནས་

འིདི་ཁུལ་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་ད་

བརི་ཡོང་མ་ཐུབ་པོ་རིེད།

དེ་སྔ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ གོི་ལོ་མཇུགོ་དང༌། ༡༩༥༧ གི་ལོ་འིགོོརི་ཀ་

ལོན་སྦུགོ་ཏུ་ཉིན་ཤས་བསྡེད་ནས་རྡོོརི་གླིིང་དུ་ཁྱུགོ་ཙམ་སློེབས་

བྱུང༌། སྐོབས་དེརི་སྨུགོ་པོས་བསྒིབས་ནས་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ དེ་

ནས་ད་བརི་སློེབས་ཐུབ་མེད། དེ་དུས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མིན་

པོརི་རིང་གོི་ལུང་པོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ད་རིེས་ཐེངས་གོཉིས་པོ་

ཡོང་སྐོབས་ལུང་པོ་མེད་པོའིི་ཡུལ་གརི་བ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་

ཅིགོ་ཆེགོས་ཏེ་ཡོང་བ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོོ་ལུང་པོ་བྲལ་

བའིི་མགོོན་མེད་སྐྱབས་མེད་རེན་གོཞིི་མེད་པོའིི་མི་ཐབས་རྡུགོས་

པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་འིདས་པོའིི་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུགོ་དེའིི་རིིང་ལ་སོ་སོའིི་

མི་རིིགོས་སོ་སོས་འིཚོོ་ཐུབ་པོའིི་དམ་བཅའི་སྙིང་ལ་བཞིགོ་སྟེ་

ང་ཚོོ་ཚོང་མས་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ནུས་པོ་གོང་ཡོད་བཏོན་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་འིབད་བརོན་བྱེས་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་ང་ཚོོ་རྒྱ་མཚོོ་རྡོོ་

གོཡུགོས་ལྟ་བུ་དང༌། བྱེེ་མ་ཆུ་སིམ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི། ད་ལྟ་བོད་

པོ་ཟེརི་བ་རྡོོགོ་རྡོོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 
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ད་ཕན་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་འིདས་པོའིི་དུས་རིིང་དེ་དཀའི་ངལ་དང་རྙིོགོ་

འིཛིང་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཡིན་ཡང༌། དེའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་བྱེེ་མ་ཆུ་སིམ་

ལྟ་བུརི་མ་སོང་བརི་རྡོོགོ་རྡོོགོ་གོོང་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཐུབ་

པོའིི་ཐོགོ་ལ་ད་དུང་མ་འིོངས་པོའིི་འིགོ་ལམ་ཐོགོ་ཉམས་མོང་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བསགོས་ཡོད་ལ། དེརི་བརེན་ད་ཆེ་རིིམ་

པོས་ཡགོ་ཏུ་འིགོ་རྒྱུ་དང༌། བརན་དུ་འིགོ་རྒྱུའིི་ཡིད་ཆེེས་དང་རིེ་

བ་ཡོད། དེས་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་འིབད་རོལ་

དང༌། ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེེད་ངེས་ལ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་

རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལུང་པོ་བྲལ་བ་ནི་ཉམ་ཐགོ་པོོ་དང་སེམས་

ན་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གི་ར་བ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོད་སྟབས་ཧ་ཅང་

དགོའི་པོོ་འིདུགོ 

ད་རིེས་ངོས་འིདིརི་ཡོང་ཐུབ་པོ་ནི་གོཅིགོ་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཚོོགོས་ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཁུརི་བསྐྱེད། 

གོཉིས་སུ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་ག་སྒིགོ་གོནང་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བས་ན་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚོོ་དུས་དུས་

ལ་མ་གོཏོགོས་ཡང་ཡང་ཐུགོ་འིཕྲད་ཡོང་གོི་མེད། ད་རིེས་འིཕྲད་
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ཐུབ་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདིའིི་སྐོབས་སུ་སྤི་བྱེེའིི་གོནས་ལུགོས་སྐོད་ཆེ་

ཕྲན་བུ་བཤད་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་བྱུང༌། མ་གོཞིི་དོན་

གོཅོད་ཀིས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་དུས་དུས་ལ་གོསལ་བསྒགོས་བྱེས་

པོ་རྣམས་ཁྱད་ཆེོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་ན་ཡང་ཡི་གོེའིི་ཐོགོ་ནས་ཁྱབ་

བསྒགོས་བྱེས་པོ་དང༌། མིའིི་གོདོང་དང་གོདོང་ཐུགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་

བཤད་པོ་གོཉིས་ཕྲན་བུ་འིདྲེ་གོི་མ་རིེད། 

ཁ༽ བཙན་འིཛུལ་ག་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བླ་ོསྟབོས་ཆེེརི་

བསྐྱདེ།

ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ ༡༩༥༩ ལརོི་མགོ་ོརངི་སློོགོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་རིདེ། ད་ེསྔ་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་རིབས་ནང་

གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་ལྡོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་ད་ལན་གི་

དུས་ཚོོད་འིདིརི་བྱུང་བ་ནང་བཞིིན་གི་ཐབས་རྡུགོས་པོ་ོདང༌། ཛ་

དྲེགོ་པོ་ོའིད་ིལྟརི་བྱུང་མ་མངོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་རིསེ་བདོ་ལུང་

པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཤེས་རིིགོ སྲིིད་དོན་གི་རིང་དབང་སོགོས་ཕརི་

བཞིགོ ར་བའིི་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་ཉིད་བསྡེད་མིན་ཐེ་ཚོོམ་དང་

བླ་ོགོཡངེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཤགིོ་ལ་སློབེས་པོ་དརེི་བདོ་ཀ་ིས་

ཁུལ་རིེ་ཟུང་ཙམ་གི་གོནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པོརི་ནུབ་ལ་དྭགོས་ཀི་
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ས་མཚོམས་ནས་ཤརི་དརི་ར་ེམད་ོཡན་ཆེདོ་ནགོ་པོ་ོཡུགོ་གོཅགིོ་

བཏང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཛ་དྲེགོ་པོ་ོདང༌། 

དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དུས་སྐོབས་ཤིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་

བཞིནི་ང་ཚོརོི་གོཉའི་གོནནོ་དང་བཙན་དབང༌། བཙན་འིཛུལ་བྱེདེ་

མཁན་དེ་ཡང་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་མ་རིེད། དེ་སྔ་བོད་ལ་རྒྱ་དམགོ་

ཡོང་བ་དེ་དགོ་ནི་ས་ཁུལ་རིེ་ཟུང་ནས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་ལས་རྒྱ་ནགོ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ར་བའིི་ནུས་ཤུགོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ཐོགོ་

ནས་བོད་ནང་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོ་མ་རིེད། ད་རིེས་ཀི་གོནས་

ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ ༡༩༤༩ ལོརི་མི་མང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུགོས་པོ་

ནས་བཟུང་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུརི་ག་ིནུས་ཤུགོས་གོཞིན་དང་མ་འིདྲེ་

བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དང་སྦྲེལ་བའིི་

ཐགོོ་ནས་བདོ་ནང་བཙན་འིཛུལ་ད་ེསློབེས་པོ་ཡནི་སྟབས། གོནམ་

གསི་ས་བརྡུང་བ་ལྟ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་བླ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤངོ་བ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་བྱུང་བ་རིདེ།

གོནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་ད་ཕན་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ལུང་པོ་

ཞིིགོ་གོི་རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆེ་ནས་བསམ་ན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་

ཟེརི་བ་དེ་གོང་ཡང་མ་རིེད་ལ། མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོཉིས་ཟེརི་བ་དེ་
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ཡང་རིིང་པོོ་མ་རིེད། འིོན་ཀང་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་

མི་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་རིིང་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད། གོསརི་སྐྱེས་བུ་ཕྲུགོ་

རྣམས་ཀང་ལོ་ན་གོང་འིཚོམ་སློེབས་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཡང་ཐོན་ཡོང་

དུས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གི་དུས་ཚོོད་རིིང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེའིི་

དབང་གོིས་ལ་ལའིི་སེམས་སུ་བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་དུ་བསམ་

བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀང་ད་ནི་གོང་འིདྲེ་ཡོང་ངམ་བསམ་པོའིི་བསམ་

བློ་ཏན་ཏན་འིཁོརི་སྲིིད། 

དངེ་གོ་ིདུས་འིདརིི་དངསོ་གོནས་དནོ་ག་ིབདགོ་པོ་ོརྒྱ་མ་ི

མནི་པོརི་ང་ཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་འིད་ིཡནི་པོས་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་

པོ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་བརླགོས་ན་དོན་གི་བདགོ་པོོ་བརླགོས་པོ་

རིེད། དེས་ན་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་ན་མི་འིགིགོས། ཆེོས་ཤིགོ་ཡིན་རུང་

ཆེསོ་སྒྲུབ་པོའི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་མ་ིམཐུན་ཕྱོགོོས་སྡུགོ་ཤསོ་ད་ེཞུམ་པོའི་ི

ལ་ེལ་ོདང་། བྱེ་བ་ངན་ཞིནེ་ག་ིལ་ེལ་ོགོཉསི་ཡནི། ད་ེབཞིནི་ང་ཚོསོ་

ཞུམ་ན། ཞུམ་པོས་ཕོངས་པོ་ལས་ཐརི་བ་གོཏན་ནས་མེད་པོས་

ཞུམ་པོའིི་བློ་གོཏན་ནས་སྐྱེ་མི་རུང༌། ད་བརི་ཚོང་མས་སེམས་

ཤུགོས་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་བསྡེད་ཡདོ་ལ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོསོ་

སམེས་ཤུགོས་ཀ་ིམ་ེལྕ་ེརིབ་ཏུ་འིབརི་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

བདོ་ཀ་ིགོནད་དནོ་འིད་ིང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀ་ིཐགོོ་
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ཏུ་མ་ིརིགིོས་གོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་བཙན་འིཛུལ་བྱེས་པོའི་ིདཀའི་རྙིགོོ་

ཅིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ཝི་ཏི་ནམ་གི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་མིན། ར་བ་

བོད་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་གོནད་དོན་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་

ཟརེི་བའིི་མི་རིིགོས་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བླ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

ཐངོས་དང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ན་ིརླབས་ཆེནེ་ག་ིམ་ིརིགིོས་ཤགིོ་

ཡནི་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོམ་ིརིགིོས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་དང་། གོང་ཡང་མ་ིཐུབ་

མཁན། ཅ་ིཡང་མ་ིནུས་མཁན། རགོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་རི་ེབཅལོ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིམ་ིརིིགོས་ཤགིོ་གོཏན་ནས་མནི། ལ་ོརྒྱུས་ཁགོ་

ཏུ་བལྟས་ན་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ོང་ོགོཅགིོ་གོཉསི་དང༌། ལ་ོབརྒྱ་ཉསི་བརྒྱའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་ཙམ་མིན་པོརི། མི་ལ་ོསྟོང་ཕྲགོ་གོི་རིིང་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་མི་

རིིགོས་ཟེརི་བ་འིདི་འིགོ་བ་མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་ཀི་ནང་དུ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ག་ིབྱེས་རྗེསེ་བཞིགོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤགིོ་ཡནི་

པོ་ལས། ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིིགོས་ལས་སློ་པོ་ོཞིིགོ་མནི།

ང་ཚོའོི་ིལུང་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ནུབ་ལ་དྭགོས་ཀ་ིས་མཚོམས་ནས་

བཟུང་ཤརི་དརི་རེ་མདོ་ཡན་གི་བརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀ་ིམཛསེ་སྡུགོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཡདོ་མཁན། ས་མཐ་ོབ་དང་

དམའི་བ། སྙོམས་པོ་སྣ་ཚོོགོས་དང༌། ཐོན་སྐྱེད་རིིགོས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་མཁ་ོརྒུ་སྣ་ཚོགོོས་ཡོད་མཁན། མཛེས་ཤིང་བརྗེིད་

ཆེགོས་པོ། སྐྱདི་པོ། བགོ་ཕབེས་པོ་ས་ཆུ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་
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ལའིང་རིང་བཞིིན་གི་ནད་ཉུང་ཞིིང་། རིང་བཞིིན་འིཁོད་ཕེབས་

པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། དངེ་སང་རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་ན་གོངས་

ཅན་མཛོད་ལྔ་མཐོང་སའིི་ས་གོནས་སྙིང་རྗེེ་པོོ་ཡོད་པོརི་རྒྱ་ཐང་

ཚོ་བ་ཆེེ་སའིི་ས་ཁུལ་ནས་གུང་སེང་ཡོང་སའིི་ས་ཁུལ་ཞིིགོ་ཏུ་

རིས་སྲིོལ་ཡོད་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཧ་ལམ་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོོགོས་གུང་གོསེང་འིགོ་སའིི་ས་ཁུལ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ བོད་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་དངོས་གོནས་

ང་རིང་ཚོའོི་ིབདོ་ལུང་པོའི་ིསྣདོ་ཀ་ིཆེགོས་སྟངས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་རིདེ། སྣདོ་ཀ་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབཅུད་ཀ་ིསམེས་ཅན་བདོ་མ་ི

རིགིོས་རྣམས་ཀང་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རླབས་ཆེནེ་ག་ིམ་ིརིགིོས་

ཤགིོ་ཆེགོས་ཡདོ།

གོ༽ ཐུན་མནི་ག་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། ཁྱད་འིཕགོས་ཀ་ིསྐོད་

ཡགིོ

བདོ་ཀ་ིཤརི་ངསོ་ལ་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ཟརེི་བ་ཧ་ལས་པོའི་ིགངོ་པོ་ོདང༌། 

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་བྱེེད་མཁན་གི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷོ་

ཕྱོོགོས་སུ་རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་པོའིི་ཡུལ་ཞིེས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་མཚོོན་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིབྱུང་
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ཁུངས་ཡིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཀད་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཚོད་མཐོན་པོོརི་སོང་

བའི་ིརྒྱ་གོརི་མ་ིརིིགོས་གོནས་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀིས་དེ་གོཉིས་ཀི་དཀིལ་དུ་བསྡེད་

ནས་རྒྱ་མིའིི་གོོམས་གོཤིས་དང༌། རྒྱ་གོརི་གི་གོོམས་གོཤིས་ཐོགོ་

ནས་ལེགོས་ཆེ་གོང་ཡོད་རྣམས་བེད་སྤོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཚུརི་

བླངས་པོ་ལས་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་འིོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་མེད་ལ། རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་

ཏུ་ཡང་མ་ཕྱོིན་པོརི་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་དེ་སོ་སོས་རིང་ཚུགོས་

བཟུང་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ང་ཚོོརི་ལེགོས་ཉེས་འིབྱེེད་པོའིི་བློའིི་

རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་པོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོད་དེ་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཤེས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒལ་བའིི་རིིང་ལ་ང་

ཚོོས་ཆེོས་རྒྱ་གོརི་ནས་བླངས། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་དང་གོཉེན་སྒིགོ་

བྱེས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཤེས་རིིགོ་མང་པོོ་བླངས་ཡོད། འོིན་ཀང་ང་

ཚོོའིི་ཤེས་རིིགོ་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་ཤེས་རིིགོ་ལ་བསྒྱུརི་མེད་

ལ། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་གི་ཤེས་རིིགོ་ལའིང་མ་བསྒྱུརི་བརི་བོད་

མི་རིིགོས་རིང་གོི་ཤེས་རིིགོ་རྣམས་བོད་མི་རིིགོས་རིང་ཉིད་ནས་

འིཛིན་སྐྱོང་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན་ང་ཚོོས་བེད་སྤོད་

བྱེེད་པོའིི་བོད་སྐོད་འིདི་ཡང་རྒྱ་གོརི་གི་སྐོད་མིན་ལ་རྒྱ་མིའིི་སྐོད་
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ཀང་མིན། དེ་བཞིིན་སོགོ་པོོ་དང༌། ཤརི་ཀརི་ཀི་སི་ཐན། ཡུ་གུརི་

སོགོས་ཀི་སྐོད་མིན་པོརི་བོད་པོའིི་སྐོད་ཅེས་ཁེ་གོཙང་ཞིིགོ་རྒྱགོ་

གོི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་སྐོད་ཀི་ནང་ལ་པོདྨ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་སམ་སྐྲི་ཏའིི་

སྐོད་རིེ་ཟུང་དང༌། དེ་བཞིིན་ལ་ཕུགོ་དང༌། ཆེིན་ཚོལ། པོད་ཚོལ་

ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་ཆུང་ཚོགོ་རིེ་ཟུང་རྒྱ་སྐོད་འིདྲེེས་ཡོད་པོ་ལས་ར་བའིི་

སྐོད་རིིགོས་བོད་སྐོད་ཁེ་གོཙང་གོི་ཐོགོ་ནས་རིང་མགོོ་ཐོན་ཡོད། 

དེ་ཡང་སྤིརི་བཏང་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་གོི་ཐོགོ་ལ་རིང་མགོོ་ཐོན་

པོ་ཙམ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། ང་ཚོོའིི་བོད་སྐོད་དེས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་རིང་མགོོ་ཐོན་ཡོད། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཟེརི་བ་འིདི་ནི་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་གོཏན་ནས་

མིན་པོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་གོཏིང་རིིང་པོོ་དང༌། ཤིན་

ཏུ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། སྤིརི་བཏང་བྱེས་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་ཀི་རྣམ་གོཞིགོ་ཕྱོིན་ཅི་མ་ལོགོ་པོརི་སྟོན་ཐུབ་མཁན་དེ་

ལེགོས་སྦརི་སྐོད་ཡིན་ཞིིང་། འིཛམ་གླིིང་མི་རིིགོས་བློ་གོས་ཡརི་

རྒྱས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ལེགོས་སྦརི་གི་སྐོད་དེ་ཧ་ཅང་ར་ཆེེན་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང་། ལེགོས་སྦརི་གི་སྐོད་དེས་གོཞིི་མ་བྱེས། དེ་

ལས་བུ་དང་ཚོ་བོའིི་བརྒྱུད་པོ་ལྟ་བུའིི་སྐོད་ཡིགོ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་



480
ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་པོ་ལས། དེང་གོི་དུས་འིདིརི་ལེགོས་སྦརི་གི་སྐོད་

དང་འིདྲེ་མཉམ་འིགོ་ཐུབ་མཁན་དེ་བོད་ཀི་སྐོད་ཡིགོ་གོིས་ཕྱོིན་

འིདུགོ 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཕལ་མོ་ཆེེ་ནི་ལེགོས་སྦརི་གི་སྐོད་

དང༌། པོ་ལིའིི་སྐོད་ནང་ལ་ཡོད་ཅིང༌། མང་ཤོས་ནི་ལེགོས་སྦརི་

གི་སྐོད་མིན་ནམ་སྙམ། ར་བའིི་ལེགོས་སྦརི་སྐོད་ཀི་ཐོགོ་ནས་

སྐོད་ཡིགོ་གོཞིན་གི་ཐོགོ་ལ་བསྒྱུརི་མཁན་དཔོེརི་ན་རྒྱ་མིས་ཀང་

བསྒྱུརི་ཡོད་ལ། དེ་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བསྒྱུརི་ཡོད། གངས་

འིབོརི་ཆེེ་ཆུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་མིས་བསྒྱུརི་བ་དེ་ཕལ་ཆེེརི་

འིབོརི་ཆེེ་བ་མེད་དམ་སྙམ། དེང་སང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་མཁས་པོ་

ཚོོས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་ན། རྒྱ་སྐོད་ནང་ལ་བསྒྱུརི་བའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་

དང༌། བོད་སྐོད་ལ་བསྒྱུརི་བའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་གོཉིས་བསྡུརི་ན་བོད་

སྐོད་ཀི་ནང་ལ་བསྒྱུརི་བ་དེ་གོོ་དོན་གོསལ་ལ་ཁུངས་ཀང་དགོ་པོ་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ དེ་དགོ་བོད་པོའིི་ཞིེན་ཁོགོ་བྱེས་ནས་

བཤད་པོ་མིན་པོརི་བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བཤད་པོ་

རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་བཞིིན་

པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་འིདི་ཡང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོད་
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མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ལ། སྐོད་ཡིགོ་དེ་བེད་སྤོད་བྱེེད་མཁན་གི་ང་ཚོོ་

བོད་མི་རིིགོས་རྣམས་ཀང་དངོས་གོནས་སོ་སོརི་རིང་ཚུགོས་

འིཛིན་ཐུབ་མཁན་དང༌། སོ་སོ་རིང་འིགོོ་ཐོན་ཐུབ་མཁན་གི་མི་

རིིགོས་གོང་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། 

བོད་མི་ཚོོའིི་གོཟུགོས་པོོརི་མཚོོན་ནའིང་སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་གོི་

མི་གལ་སྒིགོ་སའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོ་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་གལ་མཇུགོ་ཏུ་ར་

བ་ནས་ལུས་མེད། བོད་མི་རིིགོས་ལ་བློ་གོས་ཀི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ཐོན་བསྐྱེད་དང༌། ལས་རིིགོས་ཀི་ཐོགོ་ཏུ་སྣ་ཁ་དངོས་

གོནས་ཧ་ཅང་འིཛོམས་པོོ་ཡོད། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ང་ཚོོས་ཤེས་ཡོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་བེད་སྤོད་བྱེེད་སའིི་སྐོད་ཡིགོ་དེ་ཕྱུགོ་པོོ་དང་ནུས་པོ་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་མི་རིིགོས་གོཞིན་དགོ་དཔོེརི་ན་སོགོ་

པོོ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་ས་ཁོངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བོད་ཀི་སྐོད་ཡིགོ་

བརྒྱུད་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་། སྨིན་སོགོས་ཀི་སྐོོརི་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་ཀི་ཡོད། དེརི་བརེན་བོད་པོ་རིང་ཉིད་རིང་འིཚོོ་ཟིན་ནས་རིང་

མགོོ་ཐོན་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཡས་གོཡོན་ལ་ཡོད་མཁན་

ལུང་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོའིི་ཤེས་རིིགོ་ཁྱབ་འིཕེལ་ཕྱོིན་ཡོད། 

དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ཆེེད་གོཉེརི་དང༌། བཙན་དབང་གོིས་སེལ་བ་མིན་
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ནའིང༌། ང་ཚོོའིི་ཤེས་རིིགོ་དེ་ལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕན་ཐོགོས་

ཡོད་པོ། བེད་སྤོད་བྱེེད་རིིན་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་གོཞིན་དགོ་

གོིས་ཀང་བེད་སྤོད་བྱེས་པོ་རིེད། 

ང༽ རླབས་ཆེནེ་ག་ིམ་ིརིིགོས་དང་། ལ་ོམང་གོ་ིའིཐུས་

ཤརོི།

བདོ་མ་ིརིགིོས་ལ་གོཞི་ིརའི་ིབླ་ོགསོ་དང༌། སྟབོས་ཤུགོས། ཡརི་

རྒྱས་བཅས་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ལ་བོད་ཀི་སྲིིད་དོན་

སྟབོས་ཤུགོས་ལ་མཚོནོ་ན། ད་ེསྔ་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིདུས་སྐོབས་ལ་

དངསོ་གོནས་ཧ་ལས་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་འིདུགོ ཚུརི་རྒྱ་གོརི་ག་ི

ས་ཆེའི་ིསྒོང་ལའིང་བདོ་པོའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་སློབེས་ཡདོ་ལ། ཤརི་

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིས་ཐགོོ་ལ་ཡང་བདོ་ཀ་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་

ཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཀརི་ཀ་ིས་ིཐན་ག་ིཁུལ་ལ་ཡང་ནུས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

སློབེས་ཡདོ། འིནོ་ཀང་ཐབས་རྡུགོས་པོ་ཞིགིོ་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་གོཅགིོ་

སྒལི་ག་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ད་ེཉམས་ནས་བདོ་སལི་བུརི་གྱུརི་པོའི་ི

མཚོམས་སྔརི་ཡརི་རྒྱས་ཀ་ིརགིོ་རྨང་བཙུགོས་ཡདོ་པོ་ཚོའོི་ིལས་

མཇུགོ་ཡགོ་པོ་ོསྐྱལེ་མ་ཐུབ་པོརི་འིཐུས་ཤརོི་སངོ་བ་དང་། ས་ོསའོི་ི

ས་ཁུལ་ཆུང་ཆུང་རིའེི་ིསྒོང་ལ་མགོ་ོའིཁརོི་ནས་བསྡེད་པོའི་ིཉརེི་ལནེ་
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གསི་ཆེགིོ་སྒལི་ག་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཉམས་དམས་ཕྱོནི་པོརི་བརནེ་

ནས་འིགོན་འིཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོལནེ་རྒྱུའི་ིབླ་ོསབོས་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

ཀང་བརླགོས། སྤ་ིཡངོས་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོཡུལ་ལས་རིགིོས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་རིམི་བཞིནི་འིཐུས་ཤརོི་ཕྱོནི་ནས་ད་ཆེ་ཁ་ཐབས་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་དང་། གངོ་འིད་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཕགོོ་པོ་རིདེ། 

དུས་རིབས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིརིིང་ལ་ཧ་ལས་པོའིི་འིཐུས་ཤོརི་

ཕྱོནི་འིདུགོ ད་ེཡང་ར་བའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་རྒྱུ་མདེ་

པོ་དང༌། ཐབས་ཤསེ་མི་ཐུབ་མཁན་དུ་སངོ་བས་ང་ཚོ་ོརྗེསེ་ལུས་

ཐབེས་པོ་མནི་ཡང༌། ང་རིང་ཚོསོ་རིང་དནོ་རིང་གོཅསེ་ཆེགིོ་སྒལི་

ཚོགོས་ཚུད་བྱེདེ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གིས་འིཐུས་ཤརོི་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་ཡང་དེང་སང་དུས་རིབས་ཉི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོ་

བོད་པོ་ཡིན་ཟེརི་བ་འིདི་སོབས་པོ་དང་བཅས་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་ལས་བོད་པོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་སེམས་སྐྱོ་ལ། ཉམས་

དམའི་དགོོས་དོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མི་བོད་པོརི་

མཐོང་ཆུང་བྱེེད་མཁན་རིེ་ཟུང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཁོ་རིང་ཚོོའིི་མི་

གོཤིས་ཡགོ་པོོ་མེད་པོ་དང༌། ར་དོན་གོནས་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་མ་

ཤེས་པོའིི་དབང་གོིས་བྱེས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་
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བཞིིན་ཤེས་མཁན་བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

བོད་པོརི་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་ཀི་མི་འིདུགོ མི་འིགོའི་ཤས་ཀིས་བོད་

པོརི་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་དུས་ཁ་ཤས་སེམས་སྐྱོ་ནས་སོ་སོ་ཞུམ་པོ་

སྐྱེ་བ་ཡོང་སྲིིད་ཀང་། དེ་འིདྲེ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེེད་མི་རུང༌། 

ངས་བལྟས་ན་བོད་ལུང་པོ་ཟེརི་བ་འིདི་རླབས་ཆེེན་གི་ལུང་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་ལ། ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་རྣམས་ཀང་རླབས་ཆེེན་གི་

མི་རིིགོས་ཤིགོ་རིེད། བསམ་བློ་གོང་ཡང་གོཏོང་ཐུབ་མཁན་དང༌། 

ལས་ཀ་གོང་ཡང་བྱེེད་ཐུབ་མཁན། སྐོབས་དང་སྦརི་ནས་འིགོ་ཐུབ་

མཁན་གི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོ་བོད་

པོ་ཡིན་སྙམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་ཞུམ་པོ་སྐྱེ་གོཞིིའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་མ་

ཡིན་པོརི།  སོབས་པོ་སྐྱེ་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 

ཅ༽ མ་ིརིིགོས་ཀ་ིཐབོ་ཐང་དང་། དངེ་གོ་ིལས་འིགོན།

དངེ་སྐོབས་ང་ཚོསོ་ལས་འིགོན་གོང་ཞིགིོ་འིཁྱརེི་ག་ིཡདོ་ཅ་ེན། ང་

ཚོོའིི་ལས་འིགོན་དེ་མི་ཁ་ཤས་ཀི་གོད་ཁོགོ་དོན་དུ་རྒྱུགོས་པོའིི་

ལས་འིགོན་ཞིིགོ་མིན་ལ། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་འིདི་རྣམས་ཀི་

འིག་ོསྟངས་ཤསེ་ཙམ་ཞིགིོ་གོ་ིལས་འིགོན་ཡང་མནི། ང་ཚོའོི་ིལས་
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འིགོན་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀ་ིཐབོ་ཐང་ད་ེས་ོསའོི་ིལགོ་པོརི་ལནེ་ཐུབ་

པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་ཡིན། དེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། བོད་རིང་དབང་

རིང་བཙན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རིེད། དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན་

བདནེ་ཚོགིོ་སྨིནོ་ལམ་ནང༌། ཡངོས་རྫོགོོས་བདོ་ལྗིངོས་རིང་དབང་

གོཙང་མའི་ིདཔོལ། །ཞིསེ་བཤད་པོ་བཞིནི་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོའི་ི

བདོ་ལྗིངོས་ད་ེཤརི་དརི་ར་ེམད་ོནས་བཟུང་ཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་

བསྒལི་བ་ཞིིགོ་ལ་ཟརེི་བ་ད་ེཡནི། ད་ེང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་རིདེ། འི་ོ

ན་ད་ེལྟའི་ིརིང་བཙན་ད་ེང་ཚོསོ་སྒྲུབ་འིསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིགིོ་

ཡདོ་དམ་ཟརེི་ན་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོསོ་འིདདོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེས་ནས་རིང་བཙན་དགོོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པོ་མིན་ལ། རྒྱ་

མ་ིརིགིོས་ལ་མ་ིདགོའི་ཞི་ེའིཛནི་བྱེས་ནས་རྒྱ་འིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀ་ིམནི་

ཞིེས་བཤད་པོ་ཡང་མིན། ས་ོསོས་མི་ཐུབ་མི་འིཇོན་བཞིིན་དུ་ཕ་ོ

དཀགོོས་བཤད་ནས་ང་ཚོསོ་རིང་བཙན་དགོསོ་ཞིསེ་བཤད་པོ་ད་ེ

བས་ཀང་མནི། ང་ཚོརོི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཞི་ིར་ཡདོ་

པོ། ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོོ་ནས་རིང་བཙན་དགོོས་ཟེརི་གི་

ཡོད། འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་གོཞིིགོས་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

ལུང་པོ་ས་ོསོའི་ིརྒྱལ་རིབས་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་མ་འིཁོད་གོོང་ལ་གོཅིགོ་

གོཅིགོ་གོི་མངའི་ཁོངས་ཡིན་མིན་བརྗེོད་ཐུབ་མེད། རྒྱལ་རིབས་
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ལ་ོརྒྱུས་སུ་འིཁོད་པོའི་ིདུས་ཚོོད་ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ོབདོ་

ལུང་པོ་ད་ེཕརི་ཕྱོགོོས་རྒྱ་མ་ིདང༌། ཚུརི་ཕྱོགོོས་རྒྱ་གོརི་གོཉསི་ཀ་ི

དཀལི་དུ་ང་ཚོསོ་ཐབོ་ཐང་འིདྲེ་མཉམ་རིང་དབང་རིང་བཙན་བྱེས་

ནས་བསྡེད་པོ་ལས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མའིིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་མདེ།  

ཆེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། བདོ་རིང་བཙན།

དེ་སྔ་རྒྱ་ནགོ་གོོང་མའིི་རྒྱལ་ས་ཤིའིི་རྔན་ལ་ཆེགོས་སྐོབས་བོད་

དམགོ་ཤའིི་ིརྔན་བརི་དུ་སློབེས་ཡདོ་ལ། ངསོ་རིང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིག་ོ

སྐོབས་དགོོང་དྲེོ་ཞིིགོ་ཤིའིི་རྔན་གོང་ཁྱེརི་གི་ཕྱོི་ངོས་ཤིགོ་ལ་ལྟ་

སྐོོརི་དུ་འིགོ་དུས་དེ་སྔ་བོད་པོའིི་དམགོ་དཔུང་ཡོང་སའིི་རྒྱ་ནགོ་

རྒྱལ་པོའོི་ིཕ་ོབྲང་ད་ེའིད་ིརིདེ་ཟརེི་བ་ལྕགོས་རི་ིཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

འིདུགོ ངས་ལྕགོས་རིི་དེའིི་སྒོང་ལ་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་པོ་ཡིན། ང་

ཤའིི་ིརྔན་ལ་འིག་ོདུས་དྲེནི་དུ་བརི་དུ་སྣུམ་འིཁརོི་དང༌། དྲེནི་དུ་ནས་

གོནམ་གྲུའི་ིནང་ཤ་ིརྔན་ལ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། སྔ་མ་ོབདོ་པོའི་ིདམགོ་གོསི་

ལྕགོས་རི་ིདའེི་ིམཚོམས་ལ་སློབེས་པོ་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་བདོ་

དམགོ་ཚོོརི་གོནམ་གྲུ་ན་ིམེད། མ་ེའིཁོརི་ན་ིམདེ། སྣུམ་འིཁོརི་ན་ི

མདེ། གོམོ་པོ་སོས་ནས་ཡངོ་བ་ཞིིགོ་རིདེ། 
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སྐོབས་དེརི་ཤིའིི་རྔན་དུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོོང་མ་ཡང་ཕོ་བྲང་

ནས་བྲོས་དགོོས་པོའིི་འིཇིགོས་སྐྲགོ་དེ་ཙམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་

རྐུན་མ་ཇགོ་པོའིི་ཚོོ་ཁགོ་ལྟ་བུ་མིན་པོརི་མཐའི་ནས་དམགོ་མིའིི་

དཔུང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་སློེབས་དགོོས་པོ་ལས་ཉུང་ཤས་

ཤིགོ་གོིས་ཡོང་ཐབས་མེད། དེ་ལ་ཡང་རྒྱབ་དཔུང་གོཅིགོ་མཇུགོ་

གོཉིས་མཐུད་ཡོང་མཁན་ཞིིགོ་མེད་ན་མི་འིགིགོས། སྔ་མོའིི་དམགོ་

འིགོའི་ཞིིགོ་མི་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགོ་གོཉིས་སམ། ཁྲིི་གོཅིགོ་གོཉིས་

ལྟ་བུ་ཡོད་ཚོོད་ཀང་འིབུམ་གོཅིགོ་གོཉིས་མེད་ན་དེ་ཙམ་འིགུལ་

བསྐྱོད་ཐེབས་མི་ཐུབ་པོས། དེ་དུས་བོད་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དངོས་

གོནས་ཡོད་པོའིི་རགོས་བསྟན་འིདུགོ 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ང་ཚོོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

པོ་རིེད། བརི་ལམ་བོད་སིལ་བུརི་ཕྱོིན། སོགོ་བརྒྱུད་གོོང་མ་དང་

ཕྱོིས་སུ་མན་ཇུ་སོགོས་ཀི་སྐོབས་མཆེོད་ཡོན་སྦིན་བདགོ་ལྟ་

བུའིི་འིབྲེལ་བ་དང༌། ཆེོས་དང་ཤེས་རིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་

ཆེགོས། བོད་པོས་རྒྱ་མི་བེད་སྤོད་བྱེས། རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ཡང་

བེད་སྤོད་བྱེས་ཏེ་དུས་ཡུན་གོང་འིཚོམ་སོང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་རྣམ་

འིགྱུརི་ནི་མཆེོད་ཡོན་སྦིན་བདགོ་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤེས་བཟུང་ནས་
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འིབྲེལ་བ་བྱེས། སྐོབས་དེའིི་རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློའིི་ནང་གོང་ཞིིགོ་

ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ཡིགོ་ཆེ་འིཇོགོ་སྟངས་སོགོས་ཀི་ནང་

དཔོོན་འིབངས་ཀི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཏེ་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་གོི་

ལུང་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་མཐོང་ཚུལ་ལ་བོད་རྒྱ་མིའིི་འོིགོ་རིེད་

ཟེརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་རྐྱེེན་དེ་བརི་ལམ་ཞིིགོ་ལ་ཆེགོས་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ར་བ་དངོས་གོནས་ཤིགོ་མ་རིེད། སྐོབས་དེ་

དུས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཁོ་རིང་ཚོོ་ཡང་སོགོ་པོོ་དང༌། མན་ཇུའིི་དབང་

བསྒྱུརི་འིོགོ་གོནས་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ལུགོས་ལུང་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་བྱུང་ཡོད། གོཅིགོ་ཉམས་རྒུད་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་གོཅིགོ་

གོི་ནུས་ཤུགོས་སློེབས་པོ་དེ་ཧ་ཅང་བརི་འིཇོགོ་ཚོད་བཟུང་བྱེེད་

མི་ཐུབ། དེ་དང་དེའིི་དུས་ཀི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཚུན་

གོཉིས་ཀ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་བེད་སྤོད་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ལ། བེད་སྤོད་བྱེེད་རིེས་བྱེས་ཏེ་ཁེ་ཕན་ཡང་ཕྱོོགོས་གོཉིས་

ཀརི་བྱུང་ཡོད་ལས་ཆེེ། 

མཐའི་དོན་༸རྒྱལ་མཆེོགོ་སྐུ་གོོང་མའིི་སྐོབས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོ་

བོད་ནང་གོི་མན་ཇུའིི་དབང་ཤུགོས་གོཙང་མ་བཟོས་ཏེ་དེ་ནས་

གུང་བྲན་གི་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་གོསརི་པོའིི་ནུས་པོ་མ་
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སློེབས་བརི་དུ་བོད་འིདི་དོན་དངོས་པོོའིི་གོནས་ཚོོད་ལ་སུ་གོང་

ལ་བསྟུན་མ་དགོོས་པོའིི་རིང་དབང་རིང་བཙན་བྱེས་ནས་བསྡེད་

པོ་རིེད། དེརི་བརེན་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆེ་ནས་རིས་ན་ཡང་

ང་ཚོོ་བོད་རིང་བཙན་དངོས་གོནས་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

ཇ༽ ཤསེ་ཡནོ་ག་ིགོནས་སྟངས་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་བོརི་

བརླགོ

གོལ་ཆེེ་ཤོས་ནི་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་རིེད། ང་རིང་སྒོེརི་ལ་ཆེ་

མཚོོན་ན་འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་དེ་ཙམ་གོལ་གོནད་མཐོང་གོི་མི་

འིདུགོ འིདས་པོ་ནི་འིདས་པོ་རིང་རིེད། ཁ་སང་ཕན་ཆེད་ལ་ལྟོ་

ཟས་ཞིིམ་པོོརི་ལོངས་སྤད་ཡོད་ཀང༌། དེས་དེ་རིིང་གོད་ཁོགོ་

རྒྱགོས་པོརི་ཕན་མི་ཐུབ། གོལ་ཆེེ་ཤོས་ད་ལྟ་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་

ཀི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཡིན། ད་ལྟའིི་ཆེརི་ང་ཚོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་དམ་ཞི་ེན། ང་ཚོ་ོབདོ་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོ་

ནས་བཟུང་རྒྱ་མའིི་ིཁ་ནས་ཐབོ་ཐང་འིདྲེ་མཉམ་སགོོས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོདང་། གོ་ོརིིམ་ལྡན་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཤདོ་ཀ་ིཡདོ་ན་ཡང༌། རྡོ་ོདནོ་

དངསོ་ཡདོ་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོའོི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་རྒྱ་མསི་བདེ་

སྤདོ་གོཏངོ་རྒྱུའི་ིལགོ་ཆེ་ནང་བཞིནི་ཆེགོས་ཡདོ། 
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དཔོེརི་ན་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ཡོད་ཀང་། སློོབ་གྲྭརི་གོང་ཞིིགོ་སློོབ་ཀི་

ཡོད་ཅེ་ན། རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་དེ་བོད་མིའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་བླུགོ་གོི་ཡོད་ལ། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུརི་རྒྱ་

མིའིི་རྒྱལ་རིབས་སློོབ་པོའིི་སྐོབས་སུ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཤས་

ཀིས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཡིན། བོད་པོའིི་རྒྱལ་རིབས་བསློབ་རིོགོས། རྒྱ་

མིའིི་རྒྱལ་རིབས་ད་ནི་འིགིགོས་སོང་ཞིེས་ཤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་རྐྱེེན་གིས་ཕྲུ་གུས་འིཐབ་འིཛིང་བཟེད་རྒྱུ་དང༌། ཕྲུ་གུ་ཁ་

ཤས་བརླགོས་འིགོ་གོི་ཡོད། དམའི་རིིམ་གི་སློོབ་གྲྭ་མང་པོོ་དང༌། 

འིབྲིང་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་བཅས་བཙུགོས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་བལྟས་ན་ཡགོ་པོོ་ཡིན་ནའིང་། དངོས་འིབྲེལ་གོནས་

ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་རིང་གོིས་བེད་སྤོད་དང༌། རྒྱ་མི་

རིང་ཉིད་ཀི་དབང་ཤུགོས་སེལ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ར་

བ་ནས་མ་རིེད། ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་སའིི་བསྟི་གོནས་དེ་

དགོ་ནི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ངལ་རོལ་བྱེེད་སའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེ་ཆུ་ཚོོད་རིེ་ཟུང་སློོབ་སྦོང་བྱེས། དུས་ཚོོད་

མང་བ་ངལ་རོལ་གི་ལས་ཀ་བསྐུལ་འིདེད་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད།

ཉ༽ སྨིན་བཅོས་འིགམི་འིགྲུལ་དང་། བཟའི་བཅའི་ིཐནོ་
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འིབབ།

ད་ེབཞིནི་སྨིན་ཁང་བཙུགོས་ཡདོ་ལ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཡརི་རྒྱས་བཏང་

ཡདོ། སྐོརོི་བསྐྱདོ་སྨིན་པོའི་ིརུ་ཁགོ་དང༌། སྨིན་ཁང་ཟརེི་བ་ད་ེདགོ་

ཀང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བལྟས་ན་དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བདོ་

སྨིན་ཡང་བདེ་སྤདོ་བྱེས། རྒྱ་མའིི་ིསྨིན་དང་དངེ་དུས་རིིགོ་གོསརི་

ག་ིསྨིན་ཡང་བདེ་སྤདོ་བྱེས། དངསོ་གོནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་ཡནི་

མདགོོ་ཁ་པོ་ོའིདུགོ་ཀང༌། དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐགོོ་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཁ་ེཕན་ཇ་ིཙམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཅ་ེན་བདོ་མརིི་ཁ་ཡདོ་

ལགོ་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐོགོས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ། རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་ཚོ་ོདང༌། 

བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་རིིགོས་ལས་བྱེེད་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་དང་། རྒྱ་

མ་ིརིགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཕན་ཐགོོས་ཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙུགོས་པོའིི་སྨིན་

ཁང་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལ་ཕན་ཐོགོས་ད་ེཙམ་ཡངོ་

གོ་ིམདེ་ཐགོ་ཆེདོ་རིདེ། བདོ་མ་ིརྣམས་ལྟ་ོབཅུད་ཀསི་མ་ིའིདང་བའི་ི

དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་བཞིིན་དུ་ད་དུང་སྨིན་ཁང་ནས་ཁྲིགོ་

བཏནོ་ཏ་ེསྨིན་ཁང་ནང་ནས་མརི་ཡངོ་དུས་གོཟུགོས་པོ་ོསྐྱ་ོརུ་འིག་ོ

གོ་ིའིདུགོ་ཟརེི་མཁན་འིདུགོ སྨིན་བཅསོ་ཀ་ིགོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་
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ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་འིདུགོ

དེ་བཞིིན་འིགིམ་འིགྲུལ་བདེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོད། དངོས་གོནས་ཡགོ་ཏུ་

ཕྱོིན་ཡོད་ཀང༌། འིགིམ་འིགྲུལ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་

མིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་བཞིིན་པོ་ལས། བོད་པོ་རིང་ལ་ཕན་གི་མི་འིདུགོ 

འིདི་ཁུལ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོང་མཁན་ར་སྒོ་རིིལ་ནང་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེརི་

མཁན་མང་པོོ་འིདུགོ བོད་མི་ཚོོ་འིཁོརི་ལམ་བདེ་པོོའིི་ཐོགོ་ཕརི་འིགོ་

ཚུརི་འིངོ་གོི་འིགྲུལ་བཞུད་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ས་མཚོམས་བརི་དུ་ཡོང་

རྒྱུ་ལྟ་ཅི། ས་ཁུལ་གོཅིགོ་ནས་གོཅིགོ་ཏུ་འིགོ་དགོོས་བྱུང་ནའིང་རྒྱ་

མིརི་བཀའི་འིཁྲིོལ་ཞུ་དགོོས་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟརི་དམ་བསྒགོས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ཏུ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ལས། བོད་མིས་འིགིམ་འིགྲུལ་

གི་ཁེ་ཕན་སྤོད་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་རིེད།

དེ་བཞིིན་བཟའི་བཅའིི་ཐོན་འིབབ་ལ་མཚོོན་ན། དེ་སྔ་ལས་ཧ་

ལམ་ལྡབ་ཀིས་ཐོན་བསྐྱེད་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཐོན་བསྐྱེད་ཆེེ་རུ་

ཕྱོིན་པོའིི་དགོོས་དོན་མི་ལ་ཟ་རྒྱུ་འིབེལ་དུ་འིགོ་དགོོས་པོ་མ་ཟད། 

བཟའི་བཅའིི་རིིན་གོོང་ཆུང་དུ་འིགོ་དགོོས་ཀང་བོད་ནང་དེ་ལས་

གོོ་ལྡོགོ་སྟེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་ཟ་རྒྱུ་དཀོན་ཐགོ་ཆེོད་ཆེགོས་ཏེ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལྟོ་ཆེས་ཀི་མ་
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འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་དང༌། ཟ་རྒྱུས་ཕོངས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེེན་པོོའིི་ངང་གོནས་ཡོད་པོ་དཔོེརི་ན། རྣམ་ཀུན་མི་ཕན་ཚུན་ཐུགོ་

འིཕྲད་སྐོབས་སྐུ་གོཟུགོས་བདེ་པོོ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་འིཚོམས་འིདྲེི་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ། དེང་སྐོབས་གོད་ཁོགོ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་གོམ། ལྟོ་

ཆེས་འིདང་གོི་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་དབང་མེད་དྲེི་བཤད་བྱེེད་དགོོས་

པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་འིདུགོ 

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་འིབྲུ་རིིགོས་ཐོན་བསྐྱེད་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་རྣམས་

མེརི་བསྲིེགོས་ནི་གོཏོང་གོི་མ་རིེད། ཆུ་ལ་ནི་མི་གོཡུགོས། རུལ་

དུ་ནི་མི་འིཇུགོ བོད་མི་རྣམས་ལ་ནི་ཟ་རྒྱུ་མེད་ན་ཐོན་བསྐྱེད་དེ་

དགོ་མི་རིིགོས་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་གོིས་ཟ་གོི་ཡོད་པོའིི་རགོས་མཚོན་

གོསལ་པོོ་རིེད། དེརི་བརེན་ཡརི་རྒྱས་ཀི་མིང་བཏགོས་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་མཐརི་གོཏུགོས་ན་རྒྱ་མིའིི་ཁེ་ཕན་གི་དོན་ལ་ཕྱོིན་པོ་ལས། ང་

ཚོོ་བོད་པོརི་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་།

ཏ༽ ཡརི་རྒྱས་ཀ་ིམངི་སྙན་དང་། མུགོ་ཤའིི་ིདཀའི་སྡུགོ

ཡང་མ་ིཁ་ཤས་ཀ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱ་ནགོ་ནང་སྲིདི་གོཞུང་གོསརི་

པོ་འིདའིི་ིདབང་ཤུགོས་སློབེས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡརི་རྒྱས་
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ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད་པོས། བོད་ནང་དུ་ཡང་དེ་བཞིིན་གི་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་ཡོད་ཤགོ་གོིས་ཚོོད་དཔོགོ་བྱེས་ནས་ཤོད་མཁན་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ད་ེཚོ་ོམགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་

ནང་གོསརི་བརྗེེ་བྱེས་པོའིི་འིགོོ་ལ་ལྟ་ོཆེས་འིཁོད་སྙོམས་སུ་ཕྱོིན་

པོ་ལྟ་བུ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་གོསརི་བརྗེ་ེམ་བྱེས་གོངོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་

འིགོའི་ཤས་གོསརི་བརྗེེ་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་སུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་བོད་

པོའིི་ཐགོོ་ལ་རིིགོས་འིགེ་དཔོེརི་བཀབ་ཐུབ་ཐབས་ར་བ་ཉིད་ནས་

མེད། གོང་ལགོས་ཤེ་ན། གོསརི་བརྗེེ་མ་བྱེས་གོོང་གོི་བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོསརི་བརྗེེ་མ་བྱེས་གོོང་གོི་གོནས་

ཚུལ་གོཉིས་ར་བ་ནས་ཐ་དད་རིེད། གོསརི་བརྗེེ་མ་བྱེས་གོོང་རྒྱ་

ནགོ་ནང་མུ་གོའེི་ིདཀའི་ངལ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀང་། 

བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཟ་རྒྱུས་ཕངོས་ནས་ལྟགོོས་ཤ་ིཐབེས་པོ་རིདེ་

ཟརེི་བ་ང་ཚོའོི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིནང་ལ་བྱུང་མངོ་མདེ།

རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཆེ་ནས་དེ་དུས་ཀི་བོད་པོའིི་མི་མང་གོི་འིཚོོ་བའིི་

གོནས་སྟངས་དེ་དང༌།  རྒྱ་ནགོ་མི་མང་གོི་འིཚོོ་བའིི་གོནས་སྟངས་

གོཉིས་གོནམ་ས་འིཛོལ་བ་ལྟ་བུ་རིེད། དེརི་བརེན་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་

གོི་འིཚོོ་བའིི་གོནས་སྟངས་སྔརི་ཕན་སྐྱོ་པོོ་ཡོད་པོ་གོསརི་བརྗེེ་
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བྱེས་པོའིི་རྗེེས་སུ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་བཞིིན་བོད་པོའིི་སྒོང་ལ་

ར་བ་ཉིད་ནས་ཕྱོིན་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་མིའིི་སྔ་མོའིི་འིཚོོ་བའིི་

གོནས་སྟངས་འིགིགོས་ངེས་ཡོད་པོ་དེ་ལས་ཀང་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཚོང་མས་ཤེས་གོསལ་རིེད། 

ཕྱོི་མིས་བཤད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དེ་དགོ་ཁོ་རིང་ཚོོ་མགོོ་སྦོས་ཏེ་བཤད་

པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རད་

གོཅོད་ལེགོས་པོརི་བྱེས་ན། ད་ལྟ་གོོང་དུ་བཤད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

དེ་རིེད། མི་ལ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀི་ཁེ་བཟང་ཞིིགོ་དང་། ཕན་

ཐོགོས་ཤིགོ་མེད་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་ཐོབ་ཐང་གོང་མིན་ཡོད་ཚུལ་

དང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་དགོེ་མཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་

པོའིི་སྐོད་ཆེ་སྟོང་པོ་དེས་ནམ་རིིང་སྒྲུང་གོིས་འིཁྱོལ་མི་ཐུབ། 

དེ་སྔ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང༌ ༡༩༦༠ ལོའིི་ནང་ཟིང་འིཁྲུགོ་བྱུང་རྗེེས་

མང་གོཙོའིི་བཅོས་བསྒྱུརི་གོཏོང་ཁུལ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་མི་ཁ་

ཤས་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་དང་། འིགོའི་ཤས་རིེ་བ་རྒྱགོ་མཁན་

བྱུང་ཡོད་ཀང་། དེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་གིས་ལོ་བཅུ་

དང་། ལོ་བཅོ་ལྔ་ཕྱོིན་པོའིི་མཚོམས་སུ་དེ་དགོ་ཚོང་མའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ར་བ་ནས་ངོ་ལོགོ་སྟེ་བསྡེད་འིདུགོ་པོ་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་
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ཀི་གོནས་ཚུལ་རིེད།

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཉིན་རིེ་ཉིན་རིེའིི་གོད་ཁོགོ་མ་རྒྱགོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་སོའིི་དགོའི་ཉེ་བློ་དཀརི་དེ་དགོ་ཀང་གོད་ཁོགོ་

མ་རྒྱགོས་པོརི་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་ཏེ་སྡེོད་དགོོས་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་

མངོན་གོསུམ་མིགོ་གོིས་མཐོང་སྐོབས། རྣ་བའིི་ནང་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་

བཅིངས་འིགོལ་ཐོབ་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོ་འིདྲེ་མཉམ་བྱུང་བ་རིེད་ཅེས་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་དེས་

གོད་ཁོགོ་རྒྱགོས་ཐབས་མེད་པོ་དེ་ནི་མིའིི་ཆེོས་ཉིད་རིེད།

དེརི་བརེན་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་བློ་

གོཏད་ཡིད་ཆེེས་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པོ་ཆེགོས་འིདུགོ དེང་སང་

བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་དོགོས་པོ་བྱེེད་ས་

ཞིིགོ་དང༌། མཐོང་ཆུང་བྱེེད་ས། ཁྱད་གོསོད་བྱེེད་ས། ཐུབ་ཚོོད་

ཤོད་ས་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་པོས་ཀང་རྒྱ་མི་མཐོང་

དུས་བརྙིས་བཅོས་ཤོད་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོོརི་ཐུབ་ཚོོད་གོཏོང་

མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་བསམས་ནས་ལམ་སེང་སེམས་ནང་མི་དགོའི་

བ་ཞིིགོ་རིང་བཞིིན་གིས་ཆེགོས་ཡོད། 
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ཐ༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིགོལ་ཟླ་དང་། བད་ེསྡུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ།

རྒྱ་ནགོ་དང་ང་ཚོ་ོདང་པོོ་འིགོལ་རྐྱེེན་ཡོང་ས་དེ་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཀི་

ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན་ནའིང་། རྒྱ་མིས་བརི་ལམ་ལས་ཀ་

བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིརིགིོས་ཀ་ིདབང་ལས་མ་ིརིགིོས་དང་མ་ིརིགིོས་ཀ་ི

དབརི་ལ་འིགོལ་ཟླ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། དཔོེརི་ན་སྤ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ སྔནོ་ང་ཚོ་ོབདོ་དུ་ཡདོ་སྐོབས་

བོད་པོ་གུང་བྲན་ཏང་མི་མང་པོ་ོཡོད། དེ་དགོ་གོི་ནང་ནས་མི་ཁ་

ཤས་ང་ཚོ་ོཕན་ཚུན་ང་ོཤསེ་ལ། དངསོ་གོནས་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་བླསོ་བཀལ་ནས་གོ་ོབསྡུརི་གོསང་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིགགོོས་པོ་ོ

ཆེགོས་པོ་མང་པོ་ོཡདོ། 

དེ་ཚོོའིི་གས་ཀི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སྒོེརི་གི་ལྟ་བ་དེ་དམརི་པོོའིི་ལྟ་

བ་དང༌། གུང་བྲན་ཏང་མི་གོཙང་མ་ཡིན་ནའིང་། སོ་སོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་བོད་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་སུ་འིགོ་དགོོས་ན་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་

འིདིརི་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཀི་རིོགོས་རིམ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཡོང་གོི་མ་རིེད་

སྙམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱེརི་ནས་རྒྱ་མིའིི་

ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་བསྡེད་པོ་རིེད། མི་དེ་རིིགོས་ཀིས་
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བོད་ཀི་ས་གོནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་བཤད་པོ་དང༌། 

ལགོ་ལེན་བསྟརི་བ་གོཉིས་ར་བ་ནས་མི་མཚུངས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐབས་རྡུགོས་མང་པོོ་མཐོང༌ཐོས་བྱུང་བའིི་དབང་གོིས་ཁོང་ཚོོའིི་

བསམ་བློའིི་ནང་མ་བདེ་བ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་སྟེ་གོོང་རིིམ་ལ་དགོེ་སྐྱོན་

ཟོལ་མེད་བཤད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་སུ་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༥ དང༌ ༡༩༥༦ 

ཙམ་ནས་བཟུང་མེ་དེ་རིིགོས་ཚོང་མ་རིིམ་པོས་བརླགོས་པོ་དང༌། 

ལས་ཁུངས་ནས་བུད་པོ་རིེད། མི་དེ་དགོ་གུང་བྲན་ཏང་མི་དངོས་

གོནས་ཆེོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན། སོ་སོའིི་ལྟ་བའིི་ཐོགོ་ལ་དམརི་

པོོ་དམརི་རྐྱེང་གོི་མི་ཤ་སྟགོ་ཡིན་ནའིང་། ཁོང་ཚོོརི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱུང་སོང༌། དེ་ཚོོ་ང་ཚོོས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་རིེད། 

སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ རྗེེས་ལ་བོད་ནང་སོ་སོའིི་སྒོེརི་གི་ལྟ་བ་དེ་དམརི་

པོོའིི་ལྟ་བ་ཡིན་པོ་དང༌། སྤི་ཚོོགོས་ཀི་ལྟ་སྟངས་དང༌། དཔོལ་

འིབྱེོརི་གི་ལྟ་སྟངས་མརི་ཁེ་སེའིི་ལྟ་བ་འིཛིན་མཁན་གི་བོད་

རིིགོས་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་འིཚོརི་ལོངས་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

རྒྱ་མི་རིིགོས་ཀིས་བོད་པོརི་ལགོ་ལེན་བྱེེད་སྟངས་དེ་ལ་སྙིང་ན་

ནས་རྒྱ་མིའིི་བསམ་སྤོད་ལ་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ དེའིི་རྐྱེེན་གིས་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
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དང༌ ༡༩༦༠ ཐམ་པོ་དེ་ཚོོའིི་སྐོབས་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་གོི་བཙོན་

པོ་མང་ཆེེ་བ་ལོ་རྒན་པོ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་ནའིང༌། དེང་སྐོབས་བཙོན་

ཁང་དེ་དགོ་ནང་བཙོན་པོ་མང་ཆེེ་བ་གོཞིོན་ནུ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀིས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོ་འིདི་ང་ཚོོས་

གོསརི་བརྗེེརི་མི་དགོའི་བ་བྱེས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་མིན་ལ། ཆེོས་

དད་ཀི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་མེད་པོ་བཟོ་གོི་འིདུགོ དེརི་

བརེན་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་ཀི་མིན་ཞིེས་བཤད་པོ་གོཏན་

ནས་མིན། ཆེོས་དད་ཀི་ཆེ་ནས་ཡིན་ན། ཆེོས་དད་ཡོད་པོའིི་སོ་

བོ་རྨོའོི་རྣམས་རྫོོགོས་ཁརི་ཐུགོ་ཡོད་པོས། ཆེོས་དད་དེ་ཙམ་

མེད་མཁན་དང༌། གོསརི་བརྗེེརི་མི་དགོའི་བ་བྱེས་ནས་རྒྱ་མིརི་

ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་གོསརི་བརྗེེའིི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་

དམརི་པོོའིི་ལྟ་བའིི་སློོབ་སྦོང་འིོགོ་ནས་འིཚོརི་ལོངས་བྱེས་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་གོིས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས་དོན་གོཏན་ནས་

མེད། འིོན་ཀང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དངོས་ཡོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད།

ད༽ བདོ་འིབངས་ཀ་ིམངནོ་འིདདོ་དང་། བདོ་རིང་བཙན།
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སྤི་ལོ་ ༡༩༥༢ དང་ ༡༩༥༣ ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་

ཡོངས་ནས་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིརོི་འིདྲེེན་གིས་སློོབ་

སྦོང་སྤད་ཡོད། སྐོབས་རིེ་གལ་རིིམ་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་སྟེ་རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་

ཚོའོི་ིའིདདོ་པོ་ཡདོ་མཁན་ངལ་རལོ་མ་ིམང་གོ་ིཕྲུ་གུ་ཆེདེ་མངགོས་

འིདམེས་བསྒྲུགོས་བྱེས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིཁྲིདི་ད་ེཞཱན་ཡང་ལ་སློབོ་

སྦོང་སྤད་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད། དེ་ཚོརོི་སྤ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ བརི་སློབོ་

སྦངོ་སྤདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་ཡདོ་ལ། ཉམས་མངོ་གོསགོོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོ

སྐོབས་ཀང་བྱུང་ཡདོ། དངེ་སྐོབས་ཀ་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་རྒྱ་མསི་བླ་ོ

འིཁལེ་ཐུབ་པོའི་ིབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཤསེ་ཡནོ་ཡདོ་ལ། འིཇནོ་ཐང་ཡདོ་

པོ། བདོ་མའིི་ིའིགོ་ོའིཁྲིདི་ཐུབ་མཁན། རྒྱ་མ་ིདང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་

བྱེེད་ཐུབ་མཁན་གོཅིགོ་ཀང་བྱུང་མི་འིདུགོ གོཅིགོ་ཀང་བསྟན་

རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

ད་དུང་རྒྱ་མིས་ང་ཕོད་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་ནི་བོད་ལོགོ་

སྤོད་ས་གོནས་སྲིིད་གོཞུང་གོི་བཀའི་བློན་ཞིིགོ་རིེད། རྒྱ་མི་ཁོ་

རིང་ཚོོས་བརི་ལམ་འིཛུགོས་སྐྲུན་སུ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ཡོད་ཅེ་ན། 

ཨ་ལྕགོ་པོ་སངས་ཟེརི་བ་དེ་རིེད། དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་དང༌། འིཇོན་

ཐང་གོི་གོཞིི་ར་གོང་ཡང་མེད་མཁན་རེད་ཆེས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་
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ལས། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཕྱོིན་

པོའིི་དུས་ཡུན་རིིང་ལ་མང་པོོ་མེད་ཀང་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་བསྟན་རྒྱུ་

ཡོང་དགོོས་ཚོོད་ཀང་མེད་པོ་དེ་ནི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་པོརི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་

པོ་ཡིད་ཆེེས་ངེས་པོ་རྙིེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

འིདི་སྐོོརི་ང་ཚོོས་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་བརགོ་དཔྱད་

བྱེེད་ཀི་ཡོད། བྱེེད་དོན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེ་ན། ང་ཚོོས་འིདིརི་མིའིི་

ལུང་པོརི་བསྡེད་ནས་བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་ལ་འིགོན་འིཁུརི་

བླངས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་དང༌། རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་བོད་

མི་རིིགོས་ཤིགོ་གོི་རིང་བཙན་ཡིན་པོ་ལས། ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེའིི་རིང་བཙན་མིན་ལ། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བོད་མི་ཁྲིི་བརྒྱད་

དགུ་ཞིིགོ་གོི་རིང་བཙན་གི་སྐོད་ཆེ་ཡང་གོཏན་ནས་མིན། བོད་

ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་ཚོོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་

བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ན་བདེ་སྐྱིད་

ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་རིང་བཙན་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ངོས་རིང་གོི་

བསམ་པོརི་དེ་ལྟརི་དྲེན་གི་འིདུགོ དེ་སྔ་རིང་བཙན་ཡིན་ནའིང་

ཁྱད་མེད། ད་ཆེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ལ་སྔ་མོ་ང་རིང་ཚོོ་



502
རིང་བཙན་ཡིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་མ་འིགྲུབ་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་ད་

ཆེ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་ཚོོརི་འིགྲུབ་ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚོོ་

རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་པོ་དགོའི་གོི་རིེད། མི་ལ་དགོོས་རྒྱུ་བདེ་

སྐྱིད་ཡིན་པོས་བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མིས་སྤོད་ཀི་ཡོད་ན་འིགིགོས་པོ་རིེད།

ང་ཚོོས་རིང་བཙན་དགོོས་ཟེརི་བ་དེ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ར་བ་ལ་རིང་

བཙན་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་སྟབས། བྱེེད་ཐབས་རིང་བཙན་

དང་རིང་སྐྱོང་སོགོས་མིང་གོང་ཞིིགོ་བཏགོས་རུང་མ་བཏགོས་

རུང་རྡོོ་དོན་བསྒྲུབ་བྱེ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་ན་འིགིགོས་པོ་རིེད། གོལ་

ཏེ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་བློརི་རྒྱ་མི་དང་

བློ་ཐགོ་ཉེ་པོོ་ཆེགོས་པོ་དང་། རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ཀི་ཁེ་ཕན་ཡོད་དུས་སུ་སློེབས། ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ན་

འིགིགོས་ཀི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། ང་ཚོོས་

འིདིརི་རིང་བཙན་དགོོས་ཞིེས་སྐོད་ཆེ་བཤད་པོ་དེརི་རྒྱུ་མཚོན་

མེད་ལ། དེ་དྲེང་བདེན་ཡང་མིན། བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་

མཚོོན་ན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གངས་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་ད་ཆེ་ལོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། 

ང་ཚོོས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་ཡོད་གོསལ་རོགོས་ཐུབ་



503
པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ཤེས་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་མིའིི་ལུང་པོརི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་དང༌། 

ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་དགོོས་པོ་ལས། བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་

དང༌། མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་མ་ཤེས་པོརི་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་

སྟངས་དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་ཤེས་ཀི་མ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་

དགོ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོོས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཉམས་

ཞིིབ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརིས་ཏེ་ཉམས་ཞིིབ་བྱེེད་

ཀི་ཡོད། ཉམས་ཞིིབ་བྱེས་ཏེ་ཕྱོོགོས་མང་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་

བསྡུརི་ནས་བརགོ་དཔྱད་བྱེས་པོའིི་སྙིང་པོོརི། དེང་སྐོབས་བོད་

ནང་གོི་གོནས་སྟངས་ད་ལྟ་གོོང་དུ་བཤད་པོའིི་ར་དོན་དེ་རྣམས་

རིེད། གོང་ལྟརི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་སྤི་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་གོཞིོན་ནུའིི་ནང་ལ་ཡང་རྒྱ་མིརི་དགོའི་མཁན་རིེ་ཟུང་སྲིིད་

མཐའི་ཙམ་ལས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེང་སང་གོི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད།

དེ་ལྟརི་ཡོང་རྐྱེེན་ཡང་རྒྱུ་མེད་རིང་བཞིིན་གིས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ང་

ཚོོས་འིདོད་པོ་ཁེངས་མིན་གིས་བཤད་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོརི་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་ནམ་



504
ཡང་མེད་པོ་དང༌། བསྡེད་ནས་ཁེ་ཕན་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ཉིན་

རིེ་ཉིན་རིེ་བཞིིན་དཀའི་སྡུགོ་གོི་འིཚོོ་བ་ཞིིགོ་མོང་གོི་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་

རྐྱེེན་གིས་གོནས་ཚུལ་དེ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་ཀི་

གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་

སྡེོད་འིདོད་ནམ་ཡང་མེད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ནས་དོན་ཏེ་སོ་སོའིི་

ལུང་པོའིི་ནང་སོ་སོས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོད་པོ་རིེད། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང༌། ད་ལྟ་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་བོད་

རིང་བཙན་འིདོད་ཀི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོོས་རིང་བཙན་རོད་ལེན་བྱེེད་

རྒྱུ་འིདི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཡང་དགོ་པོ་དང༌། བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་

དངོས་གོནས་སྒྲུབ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་གི་འིདུགོ 

ན༽ ས་མཚོམས་ཀ་ིདཀའི་ངལ་དང་། བདོ་རིང་བཙན།

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བཤད་ན། དཔོརེི་ན་རྒྱ་གོརི་དང་རྒྱ་ནགོ་

གོི་ཁེ་ཕན་ཐོགོ་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་

ན། སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁབ་གོཉིས་ས་མཚོམས་སྦྲེལ་ནས་བསྡེད་

ན། དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་མི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་



505
སྤིརི་བཏང་རྒྱལ་རིབས་ཀི་འིག་ོསྟངས་ཤིགོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། སྔ་མོ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ཕྱོི་རྒྱལ་གོཞིན་གི་དྲེགོ་པོོའི་ི

དཔུང་སྟབོས་མདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཀ་ིས་མཚོམས་

ལ་ེདབརི་སྟངོ་ཕྲགོ་ཡདོ་པོ་རྣམས་ཁ་ཁུ་སམི་པོ་ོདང༌། འིཇམ་ཐངི་

ངེརི་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་ཆེ་ཧི་མ་ལ་ཡའིི་བྱེང་རྒྱུད་ཀི་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོའིི་ཉརེི་ལེན་གིས་རྒྱ་གོརི་ས་

མཚོམས་ད་ེདགོ་ལ་དམགོ་མ་ིའིབུམ་ཕྲགོ་བརྒལ་བ་བཞིགོ་དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་དགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གི་ཐང་གོི་ཞིིང་པོ་ཉམ་ཐགོ་དེ་

ཚོོས་དཀའི་ངལ་རྔུལ་ཐིགོས་ཀིས་བསགོས་པོའིི་དངུལ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོཏོང་དགོོས་པོ་བྱུང་སྟེ། དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

རྒྱ་གོརི་གི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཡརི་རྒྱས་འིཛུགོས་སྐྲུན་གི་

ལས་དནོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་ཏུ་གོནོད་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། 

མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ད་ལྟ་གོནས་ཚུལ་དེ་དང་འིདྲེ་བརི་རྒྱ་གོརི་ལ་

བརྡོབ་གོསིགོ་དང་ཉེན་ཁ་དུས་རགོ་ཏུ་ཡོད་པོ་ལས་མེད་པོ་མིན། 

གོལ་ཏེ་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཀི་ས་མཚོམས་དེ་དགོ་ལྷིང་འིཇགོས་

ཞིིགོ་ཡོད་ན། དཔོེརི་ན་རྒྱ་གོརི་དང་པོ་ཀི་སི་ཐན་གོཉིས་དབརི་

དམགོ་འིཁྲུགོ་ཐེངས་གོཉིས་ཙམ་རྒྱགོ་དོན་ཡང་ཕལ་ཆེེརི་མེད། 
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གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེ་ནས་བྱེས་ཀང་མ་འིོངས་པོརི་བོད་ལུང་

པོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་ཕྱོོགོས་རིིས་མེད་པོའིི་རིང་བཙན་གི་

ལུང་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཚོེ། མརི་རྒྱ་དམརི་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ཚུརི་

རྒྱ་གོརི་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ཏུ་བསམ་བློ་

བཏང་ནའིང་དགོེ་མཚོན་ཡོད་ངེས་རིེད། གོང་ལྟརི་འིདས་དང་མ་

འིོངས་ད་ལྟ་དུས་གོསུམ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཡང་

ང་ཚོོརི་རིང་བཙན་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རིང་བཙན་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད།

འིོ་ན་ང་ཚོོརི་དངོས་གོནས་རིང་བཙན་གི་ཐོབ་ཐང་འིདུགོ རིང་

བཙན་དགོོས་ཀི་འིདུགོ རིང་བཙན་ཐོབ་ཀི་རིེད་དམ་ཞིེ་ན། དེ་གོལ་

ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་རིེད། མི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་བོད་ར་མེད་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་

རིེད། ད་ཆེ་རིེ་བ་མེད་ཅེས་ཤོད་མཁན་ཡོང་གོི་འིདུགོ སྐོད་ཆེ་དེ་

གོཟུ་བོརི་གོནས་པོའིི་མི་དང༌། ང་ཚོོརི་ཤ་ཚོ་ཡོད་པོའིི་གོགོས་

པོོའིི་ནང་ནས་ཀང་ཤོད་མཁན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོས་

བསམ་བློ་བཏང་ན་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ གོང་

ཡིན་ཞིེ་ན་བོད་ལུང་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དེ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་ནང་གོི་

གོནས་ཚུལ་དང་ནམ་ཡང་མི་འིདྲེ། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་
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ས་གོནས་གོཅིགོ་ལ་དཀའི་རྙིོགོ་ཅིགོ་བྱུང་ན་དེས་ས་གོནས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཐེབས་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། 

བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡང་འིཛམ་གླིིང་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་གོནས་

ཚུལ་མ་རིེད། 

བརི་ལམ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་གོི་རིིང་ལ་འིཛམ་གླིིང་གོི་འིགྱུརི་བ་ཡོང་

སྟངས་ལ་བལྟས་ན་འིགྱུརི་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ཆེ་ནས་བོད་དོན་གོནས་

ཚུལ་སྡུགོ་ཏུ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ནས་བོད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ནས་བོད་རིང་

དབང་གོི་དོན་དང་མཐུན་པོའིི་ཕྱོོགོས་ལ་ཧ་ཅང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་

པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ནི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང༌། 

རྒྱ་གོརི་གི་སྟོབས་ཤུགོས་རིེད། མ་གོཞིི་རྒྱ་གོརི་ལ་དཀའི་ངལ་

མང་པོོ་ཡོད་ཀང༌། སྔོན་མའིི་རིས་བྱེས་ན་ལོ་རིེ་ནས་ལོ་རིེ་རྒྱ་

གོརི་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་དང༌། སྟོབས་ཤུགོས་ཚོགོས་ཚུད་དུ་

འིགོ་གོི་ཡོད། དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་དྲེགོ་ཤོས་ཤིགོ་

རིེད། ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད།

པོ༽ འིཐབ་རདོ་ཀ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་དང་། སྤ་ིཚོོགོས་ཀ་ི
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འིགྱུརི་འིགསོ།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཉསི་ཀ་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེརིདེ། རྒྱ་གོརི་

དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉསི་ཀ་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཀང༌། ང་

ཚོའོི་ིམཐུན་པོའི་ིརྐྱེནེ་མང་ཞིངི༌འིགོལ་རྐྱེནེ་ཉུང་བ་དང་། ད་ེབཞིནི་

རྒྱ་ནགོ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེཡང་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཞིངི་། ད་ེ

ཡང་ང་ཚོརོི་མཐུན་པོའི་ིརྐྱེནེ་མང་བ་དང་འིགོལ་རྐྱེནེ་ཉུང་བ་ཆེགོས་

ཡདོ། བརི་ལམ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཕྱོ་ིའིབྲེལ་སྲིདི་བྱུས་ལ་བསྒྱུརི་བཅསོ་

བཏང་སྟེ་ཕྱོི་འིབྲེལ་རྒྱ་ཆེེརི་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་

ཡོད་ཀང༌། དཔོེརི་ན། ནེགོ་སོན་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་སྐོབས་ཀི་ཕྱོི་

འིབྲེལ་དེའིི་ཨ་གོསརི་ཡོལ་ཏེ་རྙིིང་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། དེང་སང་

མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་བསམ་བླ་ོགོཉིས་པོ་གོཏོང་དགོོས་པོའིི་དུས་

སུ་སློེབས་འིདུགོ དེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་འིདུགོ སྤི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ད་བརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཁ་ཆེགོ་

སྣ་རིལ་མུ་མཐུད་ནས་བྱུང་སྟེ། ཁ་ོཚོོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ནང་གོི་མི་

གོལ་ཆེ་ེབ་ད་ེདགོ་གོཅགིོ་མཇུགོ་གོཉསི་མཐུད་ཀསི་ག་མ་འིགགིོས་

ཐནོ་པོ་རིདེ།
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སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེེན་བང་ཏ་ཧོརི་ག་མ་འིགིགོས་

ཐོན་པོ་དེ་ནས་བཟུང་གོཅིགོ་མཇུགོ་གོཉིས་མཐུད་ཀིས་མཐའི་མ་

ལེའུ་ཧའིོ་ཅིརི་ནགོ་འིཛུགོས་བྱེས། དེ་སྐོབས་ལིན་པོེའིོ་ནི་མའིོའིི་

སྙིང་ཉེ་ཤོས་ཀི་མཛའི་གོགོས་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཞིེས་

བཤད་ཅིང་། ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་ཡིན་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་དེའིི་དྲེོད་

མ་ཡལ་གོོང་ནས་ལིན་པོོའོི་དཔོེ་མ་སྲིིད་པོའིི་དག་བོ་སྡུགོ་ཅགོ་

རིེད་ཅེས་བཤད་པོ་རིེད། ར་བའིི་ལས་འིགོན་མཉམ་དུ་འིཁུརི་

མཁན་ཏང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་ཡིད་བརན་མེད་ཅིང༌། 

ཡིད་མ་ཆེེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད། ར་བའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་དམ་དྲེགོ་ཧ་ལས་དགོོས་པོའིི་བྱེ་སྤུ་གོནོན་གི་ཐབས་བྱུས་

དང༌། སློོབ་གོསོ་གོཏོང་སྟངས་ཟབ་དྲེགོ བསོད་ནམས་དང༌། སྨིོན་

ལམ་གི་ཁྱད་པོརི་ཡང་ངེས་པོརི་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་ཀིས་ལམ་སེང་

མངོན་གོསལ་དོད་པོོས་ཕྱོི་སྒོམ་ལྟ་བུ་དེ་ད་ལྟ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་

པོ་ལས་ནང་གོི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དཔོེརི་ན་ཁང་

པོརི་ཆེ་མཚོོན་ན། ཕྱོིའིི་སྒོམ་གི་འིགོན་འིཁྱེརི་མཁན་ཀ་བ་ལྟ་

བུའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་དེ་དགོ་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཐེབས་སྐོབས་ད་ལྟ་ལམ་

སེང་ཁང་པོ་མ་ཞིིགོ་ཀང་སྐྱོན་ཤོརི་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ལྟ་

བུ་རིེད། འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེས་ཅན་ཚོོའིི་ནང་ལ་ལྟ་བའིི་རྙིོགོ་དྲེ་དེ་ནམ་
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ཡང་སང་གོི་མི་འིདུགོ

དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་ནང་བརི་ལམ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་དཀའི་

ངལ་བྱུང་ཡོད། སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཚུན་ལ་སྐོབས་རིེ་ཁོ་རིང་ཚོོའིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ཀང་འིཁྲུགོས། སྐོབས་རིེ་རིང་བཞིིན་འིབྱུང་

བའིི་གོནོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང༌ཡོད། དེང་སང་ཕྲན་བུའིི་དྲེགོ་ཏུ་

འིགོ་གོི་ཡོད་ལུགོས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། གོང་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་

དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་དཀའི་ངལ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་མུས་རིེད། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་བྱེང་རྒྱུད་ས་མཚོམས་ཀི་དཀའི་ངལ་དང༌། རྙིོགོ་

ཁྲི་དེ་དགོ་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོརི་ཕྱོིན་ཡོད།

སྔ་མོ་རྒྱ་ནགོ་གོི་དག་བོ་དྭངས་མ་དེ་ཨ་མི་རིི་ཀ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་

གོགོས་པོོ་ཨང་དང་པོོ་དེ་ཨུ་རུ་སུརི་རིས་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་ད་ཆེ་རྦད་དེ་

གོབ་ཕྱོི་ལོགོ་ནས་ཨ་མི་རིི་ཀ་ཁ་ཞིེ་གོཉིས་མེད་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོགོས་

པོོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་རྒྱ་ནགོ་གོི་

གོགོས་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། ཨུ་རུ་སུ་རྒྱ་ནགོ་གོི་དག་ཡི་དྭང་མ་དེ་

ཆེགོས་པོས་མ་ཚོད། ཉེན་ཁ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་བྱེས་

ནས་ད་ཆེ་ཝི་ཏི་ནམ་གི་ནང་དང༌། དེ་བཞིིན་ཡུ་རིོབ་ཀི་ནང་ལ་རྒྱ་

ནགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྟན་གི་འིདུགོ 
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དེ་དགོ་རྒྱ་ནགོ་གོི་ར་བའིི་ལྟ་བ་དང་རྒྱབ་འིགོལ་གི་སྲིིད་བྱུས་ཤིགོ་

རིེད། དེ་ལྟརི་མ་བྱེས་ཐབས་མེད་ཡོང་རྐྱེེན་ནི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཛ་དྲེགོ་གོི་

ཉེན་ཁ་དང་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་ཡོང་གོི་ཡོད། གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་ཀང་ང་ཚོོའིི་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་ཡིན་པོ་ལས་འིགོལ་བའིི་

རྐྱེེན་མ་རིེད།

ཕ༽ ཕྱོའིི་ིགོ་ོམཚོོན་དང་། ནང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས།

གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་ན་ིབདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་

ད་ེརིདེ། ཕྱོའིི་ིམཚོནོ་ཆེ་དང༌། ཕྱོའིི་ིབཙན་དབང་གོ་ིསྟབོས་ཤུགོས་

ནུས་པོ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་ནའིང་། ལ་ོནས་ལོརི་བསྟུད་དེ་མིའིི་སེམས་

ཤུགོས་དང༌། ཕྱོིའིི་གོ་ོམཚོོན་གོཉིས་བསྡུརི་སྐོབས་མིའིི་སེམས་

ཤུགོས་ད་ེགོཉགོ་ཤདེ་ཆེ་ེབ་འིདུགོ དཔོརེི་ན་ཝ་ིན་ིནམ་ག་ིམ་ིམང་

དེ་དགོ་གོོས་ལྷམ་སྐྱོ་པོོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོན་གི་འིདུགོ་གོམ། ལྟོ་

ཆེས་ཀང་འིབྲས་དང་ཉ་ཤ་ཐེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ལས་བཟའི་རྒྱུ་མེད་

ཀང་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་སྒགིོ་འིཛུགོས་ཡགོ་པོ་ོདང༌། བླ་ོ

ཐགོ་ཆེདོ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོརི་བརནེ། ད་ཕན་མ་ི

ལ་ོསུམ་ཅུའི་ིརིངི་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོའི་ིཐ་མ་དངེ་སྐོབས་གོང་འིདྲེ་
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ཞིགིོ་ཆེགོས་འིདུགོ་གོམ། མ་གོཞི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཚོང་དགོསོ་

པོ་ལས། གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོངས་རྫོོགོས་དེ་འིདྲེ་

རིདེ་ཅསེ་ཤདོ་མ་ཐུབ་ཀང་རྒྱུ་རྐྱེནེ་གོཙ་ོབ་ོགོཅགིོ་ན་ིམའིི་ིསམེས་

ཤུགོས་དང༌། ཕྱོའིི་ིགོ་ོམཚོནོ་གོཉསི་བསྡུརི་ཡངོ་དུས་སམེས་ཐགོ་

ཆེདོ་པོའི་ིམིའི་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཀ་ིའིདུགོ

གོནས་ཚུལ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ནམ་ཡང་

ཉམས་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོརི་བརེན། བསམ་བློ་གོང་ནས་བཏང་

ཡང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་ང་རིང་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་

དེརི་འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་ཐོན་གི་རིེད་བསམ་པོའིི་

ཡིད་ཆེེས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

སེམས་ཤུགོས་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་དེ་ཧ་ལས་པོའིི་བརན་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་

ཐོགོ་ལ་གོ་དུས་ཡིན་ནའིང་ཧ་ཅང་ཟོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

ཀི་འིདུགོ་པོ་སྟེ། དཔོེརི་ན། བྷང་ལ་རྡོེ་ཤའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་བའིི་

སྐོབས་ལ་ཡང་རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་ཚོོས་དོགོས་པོ་སྔོན་བསུས་བྱེས་ཏེ་

བོད་དོན་གི་སྐོོརི་ལ་རོད་གླིེང་བསློངས་ཏེ་ལམ་སེང་དེ་ལ་ཟོན་བྱེེད་
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དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་བཞིིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་སུ་

རྫོོགོས་པོརི་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་དཔུང་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཡོད།

བ༽ བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་དམགོ་དང་། བདོ་མིརི་དོགོས་ཟནོ།

རྒྱ་གོརི་ནས་རྒྱ་མའིི་ིསྒོང་ལ་དམགོ་རྒྱགོ་རསི་ན་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

ལའིང་མེད་པོ་མ་ཟད། རྒྱ་མིས་རྒྱ་གོརི་ཐོགོ་ལའིང་ཚུརི་དམགོ་

རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིབླ་ོཡང་མདེ་པོའིི་རྐྱེནེ་བྱེས་ནས། སྤ་ིལ་ོ 

༡༩༦༢ ལའོི་ིརྒྱ་མསི་རྒྱ་གོརི་ལ་ཚུརི་དམགོ་རྒྱགོ་སྐོབས་ག་སྒགིོ་

མེད་པོ་དང༌། ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོས་འིཐུས་ཤོརི་

ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེ་ནི་ཚུརི་དམགོ་རྒྱགོ་གོི་མ་རིེད་བསམ་པོའིི་ལྷོད་

ཡངས་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་དང༌། ཡིད་ཆེེས་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་

སྐོབས་དེའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རིེད། རྒྱ་གོརི་བས་རྒྱ་མིརི་

དམགོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ར་བ་ནས་མེད་པོ་སྤི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའི་ི

གོནས་ཚུལ་དེས་གོསལ་པོ་ོཤེས་ཀི་རིེད། བལ་པོ་ོདང༌། འིབྲུགོ་

པོས་ནི་རྒྱ་མིརི་དམགོ་རྒྱགོ་དོགོས་མེད་པོས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་

དམགོ་མི་ཁྱོན་ཆེེ་བཞིགོ་དགོོས་དོན་མེད་ན་ཡང༌། སྙིང་པོོ་བོད་

ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་བློ་གོཏད་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀི་
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མདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་བདོ་མིརི་ཞིདེ་སྣང་དོགོས་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་མང་པོོ་

འིཇོགོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ད་ེརིདེ།

གོོ་ཐོས་ལྟརི་བྱེས་ན། ༡༩༥༩ ལོའིི་ཟིང་འིཁྲུགོ་ལྷིང་འིཇགོས་

གོཏོང་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་དེ་སྔ་ཀོ་རིི་ཡའིི་ནང་ཨ་མེ་རིི་ཀ་དང་དམགོ་

འིཐབ་བྱེས་པོའིི་ཉམས་མོང་ཅན་གི་དམགོ་མི་རྒན་གས་མང་པོོ་

བོད་དུ་འིོརི་འིདྲེེན་བྱེས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ དམགོ་མི་ན་གོཞིོན་

གོསརི་པོ་ཆེས་མ་འིགིགོས་པོརི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེེན་པོོ་དང་ལོ་མང་

དམགོ་འིཐབ་བྱེས་པོའིི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དེ་དགོ་འིོརི་དགོོས་

པོ་དེ་བོད་མི་ཚོོརི་མཐོང་ཆུང་བརྙིས་བཅོས་འིགོ་ས་མེད་པོརི་ཞིེད་

སྣང་དང༌། ཁོང་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད།

ཕྱོི་འིབྲེལ་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོང་དུ་ཐོན་རུང་དེ་ལ་རྒྱ་མིས་ལམ་སེང་གོནོང་

ངོས་ལེན་བྱེས་ཏེ་སྐོད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་

ར་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཁྱོན་ཆེེ་གོཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། སྔོན་མ་
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ང་ཚོོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་པོེ་ཅིང་ནས་ཐོན་ཁརི་ལིའུ་

ཧོ་ཅི་ནས་བོད་ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་མི་མང་པོོ་རིེད། དེ་

གོཉིས་ཚོོང་རྒྱགོ་དགོོས་ཞིེས་གོསུང་གོི་འིདུགོ དེ་གོཉིས་ཚོོང་

བརྒྱབ་ན་ང་ཚོོའིི་ས་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིོརི་འིདྲེེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་

པོས་བོད་པོའིི་ས་ཆེའིི་ཐོགོ་ཏུ་རྒྱ་མི་ཚུརི་འིོརི་འིདྲེེན་བྱེ་རྒྱུ་ལས་

དེ་མིན་ཚོོང་རྒྱགོ་ཐབས་མེད། དེ་སྲིིད་བྱུས་གོསལ་ཐགོ་ཆེོད་ཅིགོ་

རིེད། ད་ཆེ་ ༡༩༧༥ ཙམ་ལ་སློེབས་ཀང་། བོད་དབུས་ཁུལ་ལ་རྒྱ་

མི་གོཞིིས་ཆེགོས་པོ་ཁྱོན་ཆེེ་ད་ལྟ་ཡང་སློེབས་ཐུབ་མི་འིདུགོ དེ་

ལ་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེརི་ཉེན་ཁ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་མཐོང་ནས་མ་བཏང་བ་ལས་རྒྱ་མི་ཡ་རིབས་དྲེགོས་ནས་མ་

བཏང་བ་མ་རིེད། 

དཔོེརི་ན་ཤིན་ཅང་ནང་ལ་མཚོོན་ན། ཨུ་རུ་སུ་དང་ཤིང་ཅང་གོི་

ས་མཚོམས་སུ་རྒྱ་ནགོ་ཧང་ཧད་ནས་ཡིན་པོའིི་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཏང་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ས་ཆེ་དང་གོནམ་གོཤིས་མ་འིཕྲོད་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀང་དཀའི་ངལ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་

ས་མེད། དེ་མཚུངས་རྒྱ་ནགོ་ལྷོ་རྒྱུད་ས་གོནས་གོཞིན་དགོ་ནས་

ཀང་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཏང་འིདུགོ སོགོ་པོོའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 
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དེ་སྔ་ནས་སོགོ་པོོའིི་མི་མང་དང་རྒྱ་མི་མང་ཉུང་བསྡུརི་ན་རྒྱ་མི་

མང་བ་ཆེགོས་ཡོད།

ང་ཚོོ་བོད་ལ་ཨ་མདོ་དང༌། ཁམས་བརྒྱུད་དུ་དེ་སྔ་ནས་རྒྱ་མི་གོང་

འིཚོམ་སློེབས་ཡོད་པོ་དཔོེརི་ན། ང་ཚོོ་སྐྱེས་སའིི་སྐུ་འིབུམ་ཁུལ་

ལྟ་བུརི་ཆེ་མཚོོན་ན་རྒྱ་ཁ་ཆེེ་ཧུ་ཧུ་མང་པོོ་སློེབས་ནས་ཨ་མདོའིི་

རྣམ་པོ་རིིམ་པོས་ཡལ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་ལས། ད་ལྟ་

དབུས་གོཙང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་གོཞིིས་ཆེགོས་སློེབས་

ཐུབ་ཀི་མི་འིདུགོ ཡགོ་དྲེགོས་ནས་རྒྱ་མི་མ་སློེབས་པོ་མིན། ཕྱོི་

ནང་གོང་ས་ནས་བོད་པོརི་འིཛེམས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་རྒྱ་མིས་སྲིིད་བྱུས་དེ་བཏིང་ཡོད།

མ༽ སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིཕན་ནུས་དང་། ཟླ་བྲལ་ག་ི

སམེས་ཤུགོས།

དེ་བཞིིན་བརི་ལམ་བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡང་བདེན་མི་

བདནེ་ཇ་ིལྟརི་ཡང༌། མའི་ོཙ་ེཏུང་རིང་གོ་ིཐགོོ་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་

པོརོི་རྒྱུད་བསྐུལ་བྱེས་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཐསོ་རྒྱུ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་རྒྱ་མསི་

གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལ་འིགོན་དང་གོནད་ཅགིོ་བརསི་ནས་ལས་ཀ་



517
བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། བོད་ནང་དངོས་འིབྲེལ་གི་ལས་ཀ་ཚོང་མ་

ལྷ་ཞི་ིལྷུ་འིགིགོས་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིརིིགོས་དང༌། རྒྱ་

མི་རིིགོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་གོགོས་པོ་ོསྙིང་སྡུགོ་ཆེགོས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ་ན། བལ་ཡུལ་ས་མཚོམས་ལ་བདོ་མ་ིབརྒྱ་ཕྲགོ་

ཁ་ཤས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟའིི་གོནད་འིགོགོ་བརི་དགོོས་དོན་གོང་ཞིིགོ་

ཡོད་དམ། བྷང་ལ་རྡོེ་ཤའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྐོབས་རྒྱ་མིས་བགོ་

ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། དགོོས་པོ་སྔནོ་བསུས་ཀསི་འིདྲེགོོ་འིགོ་ོ

ལང་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་ཡདོ་དམ། 

དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་དོན་ནི་བོད་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཟླ་བྲལ་

དེ་ལ་བརེན་ནས་བོད་མི་རིིགོས་ལ་རྒྱ་མིས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་

རྐྱེེན་གིས་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་རིེད། རྡོོ་དོན་རྒྱ་མིས་བོད་འིདི་འིཁྱུརི་

མིད་བཏང་ནའིང་གོད་པོའིི་ནང་ལ་འིཇུ་མ་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་པོ་ནི་

བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་ཉིན་གོཅིགོ་ཁོགོ་

ནང་ནས་བསྐྱུགོ་རྒྱུརི་ང་ཚོོས་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། དེ་འིདྲེའིི་གོོ་

སྐོབས་ཀང་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། ཁོགོ་ནང་མ་འིཇུ་བའིི་རགོས་

གོསལ་པོོ་བསྟན་གི་འིདུགོ ང་ཚོོ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོའིི་
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སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱད་པོརི་ཏན་ཏན་

ཡོད། བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པོརི་རྒྱ་མི་ཞིེད་སྣང་

མི་བྱེེད་པོ་ནི་ཐགོ་བཅད་ནས་བརྗེོད་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 

དཔོེརི་ན་ཤིང་ཅང་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན། ཤིང་ཅང་བ་བཙན་བྱེོལ་དུ་

འིབུམ་གོཉིས་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཁྲིི་བརྒྱད་དགུ་

ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་མི་ཞིེད་དགོོས་དོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་

ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་བཙན་བྱེོལ་བ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བརི་

རྡོོགོ་རྡོོགོ་བྱེས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད་པོརི་བརེན་གོོང་བུའིི་ནུས་ཤུགོས་

ཤིགོ་ཡོད་ལ། གོོང་བུའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཀང་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་

མི་ན་ཚོ་གོཏོང་ཡུལ་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཡོང་གོི་ཡོད།

དེ་བཞིིན་ངོས་རིང་ཕརི་ཚུརི་འིགོ་བསྐྱོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཆེ་

མཚོོན་ནའིང༌། དེརི་རྒྱ་མིས་དོགོས་པོ་ཞིིགོ་རིས་ཀི་འིདུགོ་ལ་

དོ་སྣང་ཡང་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་དོན་ནི་ངོས་རིང་

ནུས་པོ་ཆེེ་དྲེགོ་ནས་བྱེས་པོ་མ་ལགོས་ཀང༌། ངོས་ནས་བོད་པོ་

མཉམ་རུབ་ཆེགོས་ཡོད་པོའིི་གོོང་བུའིི་མཚོོན་བྱེེད་ཀི་ལས་དོན་

བྱེེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་

མིན་ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་ཕརི་ཚུརི་འིགོ་བསྐྱོད་བྱེས་པོརི་རྒྱ་མིརི་
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གོནོད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། ང་ནི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིིགོ་རིེད། འིོན་ཀང་ང་

ཚོོ་བོད་པོའིི་གོོང་བུའིི་རགོས་མཚོན་བསྟན་ཏེ་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་

དེ་མཐོང་བརི་བརེན། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་མིས་བགོ་ཟོན་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་ཕྱོི་ནང་དུ་གོནས་པོའིི་བོད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། 

སྒིགོ་འིཛུགོས་སོགོས་ལས་དོན་བྱེེད་སྟངས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་གོང་དུས་ཡིན་ནའིང་རྒྱ་མིས་བོད་

པོའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང༌། བགོ་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོརི་བརེན། དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་བསམ་བློ་བཏང་ན་

ཏན་ཏན་ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་དོན་དེ་དགོ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྒྲུབ་རུང་བ་ཞིིགོ་རིེད་བསམ་པོའིི་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད།

ཙ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིལམ་ལུགོས་དང་། གོཞི་ིམདེ་ཀ་ི

བསྙནོ་འིཛུགོས།

དེ་བཞིིན་ནང་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་དང༌། ནང་དོན་

གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ལ་འིགོན་འིཁུརི་ཡོད་མཁན་གི་མི་དེ་དགོ་
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གོིས་ཀང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གི་

དོ་སྣང་དང༌། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་བང་རིིམ་

བསྒིགོས་ཏེ་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡང་འིདུགོ གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་བསམ་ཞིིབ་བྱེེད་སྐོབས་ང་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ད་

ལྟ་འིབད་རོལ་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་བོད་རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེ་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐམ་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཏན་ཏན་རིང་སྒྲུབ་ཐུབ་ངསེ་

ཤིགོ་རིེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཡོད། རིང་

བཙན་བསྒྲུབ་རུང་དང་མ་ིརུང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱུ་རྐྱེནེ་གོཅགིོ་ལ་ང་

ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིཕྱོརིི་འིབུད་ཐུབ་ཙམ་ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རིདེ་དམ་ཞི་ེ

ན། ད་ེལྟརི་མནི་པོརི་ང་རིང་ཚོོརི་ཡང་བསམ་བླ་ོཡདོ་མཁན། ང་

རིང་ཚོརོི་འིཆེརི་གོཞི་ིདང་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་རིང་བཙན་དགོསོ་ཀ་ི

ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ལས། རིང་བཞིནི་གསི་རྒྱ་མ་ིཕྱོིརི་འིབུད་ཐུབ་

ཙམ་ཞིིགོ་གོསི་འིགིགོས་སངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀ་ིམདེ། དཔོེརི་ན་སྔནོ་

དུ་ང་ཚོོས་མ་འིངོས་པོའིི་ར་ཁྲིིམས་ཤིགོ་ཀང་བཟོས་ཡོད་ལ། ར་

ཁྲིམིས་དའེི་ིགོཤམ་ག་ིདནོ་ཚོན་ནང་དུ་ཡང་བཀདོ་ཡདོ། 

གོང་ལྟརི་ང་ཚོོ་བོད་མི་གོཞིིས་བྱེེས་མཉམ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་

སྐོབས་ལ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་ང་ཚོོའིི་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡརི་
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ཐོན་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། དེ་ཚོོའིི་ནང་དུ་ཡང་བློ་གོས་ཅན་མང་པོོ་

ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ནས་ཀང་གོཞིོན་ནུ་

དང༌། མི་བློ་གོས་ཅན་ཡོང་གོི་རིེད། དོན་དུ་ང་རིང་ཚོོརི་ཇི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་རིན་པོ་དང་། གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཚོམས་མིན་གོོ་བསྡུརི་ལེགོས་

པོརི་བྱེས་ནས་ང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་ལམ་ལུགོས་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་

གི་ལམ་ལུགོས། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ལམ་ལུགོས་སོགོས་ཚོང་མ་

གོས་བསྡུརི་བྱེས་ནས་བཟོ་གོི་ཡིན་ཟེརི་བའིི་བསམ་བློ་དེ་ཁ་ནས་

རིང་བཞིིན་འིདྲེ་ཆེགོས་བརྗེོད་པོ་ཙམ་མིན་པོརི་དངོས་འིབྲེལ་དོན་

དམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་རིང་རིེད།

ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ལུགོས་སྲིོལ་རྙིིང་པོ་དེརི་བསྐྱརི་གོསོ་བྱེེད་ཀི་

ཡིན་ཞིེས་ར་བ་ནས་བརྗེོད་ཀི་མེད། དེང་སྐོབས་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་

སྐོད་ཆེ་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་མེད་སྟབས། ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་

སྤོད་པོས་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་ཡོད་པོ་དང་། 

ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤོད་པོས་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་བའིི་

དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། སྔརི་གི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོ་བཙན་

དབང་གོི་ལམ་ལུགོས་དེ་བསྐྱརི་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ལས་གོཞིན་གི་

དམིགོས་ཡུལ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་མིརི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལས་
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ཤོད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། ང་ཚོོས་འིདིརི་དྲེང་བདེན་གི་གོཏམ་བརྗེོད་བྱེས་

པོ་དང༌། དྲེང་བདེན་གི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ལ། དྲེང་བདེན་གི་

འིཐབ་རོད་བྱེས་པོ་དང༌། དྲེན་བདེན་གི་གོཏམ་བརྗེོད་བྱེས་པོ་འིདི་

དགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ལན་འིདེབས་བྱེེད་ཤེས་ཐབས་མེད། དེརི་བརེན་

ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོོས་བརྗེོད་མ་མོང་

བ་ཞིིགོ་ཤོད་ཀི་ཡོད། བསམ་གི་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་ལན་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད། དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ང་ཚོོས་བརྗེོད་པོ་

དེརི་ཚུརི་ལན་བརྒྱབ་ན་འིགིགོས། དེ་ལྟརི་མེད་པོརི་ང་ཚོོས་མ་

བསམ་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ལན་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ནི་བྱེབ་ཆུང་མ་

རིེད་དམ། ཁོང་ཚོོརི་དྲེང་བདེན་གི་ཐོགོ་ནས་ལན་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་

སྟབས་སྐོད་ཆེ་འིདི་ཤོད་ཀི་ཡོད། 

ཚོ༽ སྔརི་ལུགོས་བསྐྱརི་གོས་ོདང་། དངེ་རིབས་ཀ་ི

གོསརི་བརྗེ།ེ

ང་ཚོོས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་འིདི་གོསརི་བརྗེེ་

ཡནི་པོ་དང༌། ཡརི་རྒྱས་ཡདོ་པོ། དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོ། ང་ཚོའོི་ི

མ་ིརིིགོས་ལ་རིན་པོ། འིཕྲལ་ཕུགོས་གོཉསི་སུ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིིགོས་

ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་རྒྱུརི་དངོས་འིབྲེལ་བརྒྱ་
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ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ལས་དེ་སྔའིི་ལམ་ལུགོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་

འིགོ་རྒྱུ་ནི། དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་ང་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡིན་ཞིེས་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འིགོོ་ཁྲིིད་

བྱེདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མུ་མཐུད་ནས་ལས་དནོ་བྱེདེ་བསམ་པོ་

ཞིགིོ་ར་བ་ཉདི་ནས་མདེ་ཐགོ་ཆེདོ་པོ་ཡནི། དངསོ་ཡདོ་ཀ་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་དགོསོ་མཁ་ོཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕན་ཐོགོས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་ན། དེ་ནི་དེའིི་དུས་དེའིི་ཚོེའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། 

ངསོ་རིང་ད་ེསྔ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེརིདེ། ངསོ་ནས་ད་བརི་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོ་ཡནི། བདོ་དུ་སློབེས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ངས་མུ་མཐུད་

ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀ་ིཡནི། ང་ལ་ཐབོ་ཐང་དགོསོ་ཞིསེ་པོ་ལྟ་བུའི་ི

རོད་ལེན་བྱེེད་བསམ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དཀོན་མཆེོགོ་དཔོང་

བཙུགོས་ཡནི།

བོད་མི་མང་ལ་ཕན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་ལུང་པོརི་ཕན་པོ་ཞིིགོ་

ཇི་འིདྲེ་བྱེས་ན་རིན་པོ་དང༌། གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་ལེགོས་པོ་འིདུགོ་

བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་ཞིེ་ལ་བཅངས་ཡོད་པོ་ལས་ངོས་རིང་

སྒོེརི་གི་རིང་དོན་ཁོགོ་ཏུ་བཅུགོ་ནས་ང་རིང་གོི་ཐོབ་གོོ་སརི་རོད་

ལེན་བྱེེད་པོ་དང༌། ངོས་ཀི་མིང་ལ་རོད་ལེན་བྱེེད་པོ་སོགོས་བྱེས་
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ན་བྱེབ་ཆུང་རིེད། ངོས་རིང་བགང་བྱེ་བཞིི་བཅུ་བརྒལ་བའིི་དགོེ་

སློོང་ཞིིགོ་རིེད། ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་ཕྲན་བུའིི་དད་མོས་ཡོད་མཁན་

ཞིིགོ་རིེད། ལྷགོ་དོན་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་བློ་སྦོང་

གོི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟའིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་ཐོབ་གོོ་ས་དང༌། མིང་སྐོམ་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་རོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

མ་འིོངས་བོད་འིདི་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོ་དང་ལམ་ལུགོས་རྙིིང་པོརི་

བསྐྱརི་གོསོ་བྱེེད་ཀི་མེད་པོརི་དངོས་འིབྲེལ་མི་ལ་ཁ་ཡོད་ལགོ་

ཡོད་ཀི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་ཐུགོ་སྟབས་དེ་ལ་ཕན་

པོའིི་དོན་དུ་དཀའི་ངལ་དང་ལེན་དང་། འིཐབ་འིཛིང་བྱེེད་ཀི་ཡོད་

པོ་ལས་དམརི་པོོརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་མེད་ལ། གོསརི་བརྗེེརི་ཡང་ངོ་

རྒོལ་བྱེེད་ཀི་མེད། ངོས་རིང་སྒོེརི་གི་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ན་དམརི་པོོའིི་

ལྟ་བརི་དགོའི་མོས་ཡོད། ངོས་རིང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་

གུང་བྲན་ཏང་ཡོན་ནང་དུ་འིཛུལ་འིདོད་བྱུང༌། དེ་ནི་ཆེོས་ལ་ཡིད་

ཆེེས་མེད་པོརི་བརེན་ནས་གུང་བྲན་ཏང་ཡོན་ནང་དུ་འིཛུལ་འིདོད་

བྱེས་པོ་མིན། དམརི་པོོའིི་ལྟ་བའིི་ནང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་དང་འིདྲེ་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཐོང་ནས་

བྱུང་བ་རིེད། 
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དཔོེརི་ན། དེང་སང་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོི་ལྟ་བའིི་ནང༌། མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་

འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེེད་

སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ཏུ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀང་ར་

བའིི་མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོི་ལྟ་བའིམ། བསམ་བློ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་དེའིི་

ནང་རིང་གོཅེས་འིཛིན་ཉུང་དུ་གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་གོཅེས་འིཛིན་

མང་དུ་གོཏོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་བཏང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རླབས་ཆེེན་

རིེད། མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོིས་ཆེོས་ཁས་ལེན་མི་བྱེེད་པོརི་ཆེོས་དུགོ་

རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། ཁོ་རིང་གོི་ལྟ་བའིི་ནང་རིང་གོཅེས་

འིཛིན་ཉུང་དུ་གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་གོཅེས་འིཛིན་མང་དུ་གོཏོང་

རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དེ་ནི་རིང་རིེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤི་དང༌། 

ལྷགོ་པོརི་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀི་ཉིང་ཁུ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀིས་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་གོསུངས་ནས་མི་རྣམས་

གླིགོས་ཁེལ་གི་མེད། མའིོ་ཙེ་ཏུང་གོིས་རིང་གོཅེས་འིཛིན་ཉུང་

དུ་གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་གོཅེས་འིཛིན་མང་དུ་ཐོངས་ཟེརི་བས་

གླིགོས་དེ་ཙམ་ཁེལ་གི་མེད་ཀང་། ཤོད་རྒྱུ་དེ་རིང་ཤོད་ཀི་ཡོད་

པོ་དེ་རླབས་ཆེེན་རིེད། དེ་རིང་ཡིན་དུས་ངོས་རིང་དམརི་པོོརི་

ངོ་རྒོལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ལ། གོསརི་བརྗེེརི་ཡང་ངོ་རྒོལ་ར་བ་

ནས་མེད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལའིང་ངོ་རྒོལ་ར་བ་ནས་མེད།
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འིོ་ན་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་དབང་

བསྒྱུརི་བའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་འིགིགོས་ཀི་མི་

འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་བརྗེོད་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་རིང་ཡིན། དེརི་བརེན་ང་

ཚོོས་མ་འིངོས་པོརི་རྒྱ་མི་བོད་ནས་མཐརི་སྐྲོད་བཏང་བའིི་རྗེེས་སུ་

ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་དང་འིགོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེས་མིགོ་ཁ་

ཕྱོེ་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། མུན་ནགོ་སྦརི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མིན། 

བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་བརགོ་དཔྱད་བྱེས་ན། ཁོང་

ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་རོད་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིགོ་གོི་འིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་

མ་ཚོད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

བསམ་བློ་དང༌། ག་སྒིགོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་མིས་

མཐོང་གོི་ཡོད་སྟབས་གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོོས་རིང་

བཙན་སྒྲུབ་རུང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། སྒྲུབ་མི་རུང་བ་ཞིིགོ་མིན།

ཛ༽ ར་བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བདོ་རིང་བཙན།

ད་ཆེ་བདོ་རིང་བཙན་སྒྲུབ་རུང་བ་དང༌། རིང་བཙན་ཐབོ་འིསོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིཉནི་ནས་
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བཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིཉརེི་ལནེ་གསི་ཉནི་རི་ེཉནི་རི་ེབཙན་བྱེལོ་

བའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་བའིི་ཆེེད་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་པོ་

དང་། སྐོབས་དརེི་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བཙན་བྱེལོ་

བའིི་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེལ་ནས་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

དཀའི་ངལ་མགགོོས་མྱུརི་སལེ་ཐབས་ཁ་ོན་བྱེས་ན་དགོ་ེམཚོན་ཆེ་ེ

བ་ལས། སྲིདི་དནོ་ག་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁན་

མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། འིནོ་ཀང་ད་ེདགོ་ལ་ཆེ་འིཇོགོ་མ་བྱེས་པོརི་ར་

བ་ང་ཚོ་ོསྲིིད་དོན་གི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་དེ་གོཞིིརི་

བཞིགོ་གོསི་ང་ཚོསོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིའིཆེརི་གོཞི་ིབཏངི་བ་རིདེ།

དེ་བཞིིན་སློོབ་སྦོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡང་གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཆེགོས་

ཡོད། སློོབ་སྦོང་གོི་སྐོོརི་ལ་རྒྱ་གོརི་གི་སྲིིད་བློན་སྐུ་གོཤེགོས་པོཎི་

ཏ་ནེཧ་རུས་དམིགོས་བསལ་གིས་ཐུགོས་འིཁུརི་བཞིེས་ནས་ང་

རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཟེརི་བ་ཆེེད་མངགོས་ཟུརི་བཙུགོས་ཀིས་

བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཐོགོ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་ཚོོ་ཧོབ་

སྟེ་བལྟས་ན་ང་ཚོོ་སྨིོས་ཅི། རྒྱ་གོརི་ཐོགོ་ཏུའིང་དཀའི་ངལ་སྣོན་མ་

ལྟ་བུའིི་འིཆེརི་གོཞིི་གོསརི་དུ་བཏིང་དགོོས་བྱུང་བ་རིེད།

ད་ཕན་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་དེའིི་རིིང་བཙན་བྱེོལ་བའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་
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ཆེེད་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཟུརི་དུ་བཙུགོས་པོ་

དེ་དགོ་རིང་བཙན་གི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་ཉིད་གོཞིིརི་བཞིགོ་གོིས་

དེ་དང་ར་དོན་ཕྱོོགོས་མ་འིགོལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་

མ་ཡལ་བརི་གོནས་སྡེོད་ཐུབ་པོ་དེ་ནི་གོོང་ཞུས་གོནས་ཚུལ་དེ་

དགོ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་འིཕྲལ་གི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོ་དང༌། བོད་རིང་བཙན་གི་

ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་མི་འིགོལ་བརི་གོང་ལེགོས་བྱུང་ཡོད་

བསམ་གི་ཡོད། 

དེ་མིན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀི་ལས་དོན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བོད་ཀི་རིིགོ་གོཞུང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུ། སྲིིད་དོན་གི་ལས་དོན་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཁྱོན་ཆེེ་

ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད། དེ་དགོ་ཚོང་མ་ར་བའིི་སེམས་ཀི་དམ་བཅའིམ། 

དམིགོས་ཡུལ་ནི་དེ་རིང་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོ་རིེད། ད་ཕན་ལོ་བཅུ་

དྲུགོ་སོང་བའིི་རིིང་ཕྱོིརི་མིགོ་ཅིགོ་བལྟས་ན། རྒྱལ་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ལོན་པོ་དང༌། དངོས་འིབྲེལ་གི་གོཞིི་ར་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོད་

བསམ་པོའིི་ངོས་རིང་ཡང་སོབས་པོ་སྐྱེད་ཀི་འིདུགོ གོང་ལགོས་

ཤེ་ན། བཙན་བྱེོལ་བ་གོཞིན་དང་བསྡུརི་བའིི་སྐོབས་ང་ཚོོ་སྐྱོ་པོོ་

ཞིིགོ་གོཏན་ནས་མ་རིེད་སྙམ།
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ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཡོད་ལ། དེ་དང་ཕྱོོགོས་མཚུངས་པོའིི་

འིགོལ་རྐྱེེན་ཡང་མང་པོོ་ཡོད། འིོན་ཀང་དཀའི་ངལ་དང༌འིགོལ་

རྐྱེེན་དེ་དགོ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ར་བ་འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཐུབ་

པོ་ལེགོས་པོོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་ཞིིགོ་ཏུ་

བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རིིང་ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ར་དོན་

བོད་རིང་བཙན་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་གོཞིིརི་བཞིགོ་ཐོགོ དེ་དང་འིབྲེལ་

བའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་བྱུང་ཡང་གོནོད་སྐྱོན་མི་འིགོ་བ་ཞིིགོ་གོི་སྟེང་

ནས་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང༌། སྲིིད་དོན་སོགོས་ཀི་ལས་དོན་ཇི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་། དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ད་བརི་བསྐྱོད་

པོ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སེམས་སུ་བཅངས་ནས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད།

ཝ༽ བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིརིང་བཙན་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིཆེ་རྐྱེནེ།

ད་ེབཞིནི་ངསོ་ནས་གོངོ་ཞུས་བཞིནི་ང་ཚོའོི་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ད་ེམ་

བརླགོས་པོ་དང༌། མ་ཡལ་བརི་གོནས་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཤནི་

ཏུ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ངསོ་ནས་གོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ད་ེམ་ཡལ་

བརི་རྡོགོོ་རྡོགོོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་ཞིསེ་ནན་ཆེརེི་བརྗེདོ་སྐོབས་
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ཤུགོས་བསྟན་ལ་ངའི་ིམངི་དང༌། ངའི་ིཁ་ེཕན་ག་ིཐགོོ་ཏུ་བརྗེདོ་པོ་

ར་བ་ནས་མིན། དེ་ལྟའིི་དོགོས་པོ་བྱེེད་མཁན་ནི་ཡོང་མདོགོ་

ཁ་པོོ་མ་རིེད་ཀང་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཡིན། དེརི་བརེན་ང་ཚོོའིི་

གོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ད་ེཧ་ཅང་ར་གོནད་ཅན་ཞིིགོ་རིདེ། ད་ེདགོ་ཞིིགོ་

རིལ་དུ་གྱུརི་ན་གོསརི་དུ་བཟ་ོརྒྱུ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

སྟབས། ད་ཡདོ་གོངོ་བུའི་ིནུས་པོའིམ། སྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིམ་ཉམས་

པོའི་ིཐགོོ་ད་དུང་ནུས་ཤུགོས་ཇ་ེཆེེརི་འིག་ོརྒྱུའི་ིདནོ་དུ་ང་ཚོ་ོཚོང་

མས་འིབད་རལོ་ཤུགོས་བསྐྱདེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོ་ོ

སྤ་ིཔོའི་ིགོཞུང་ཟརེི་བ་འིད་ིམ་ིགོཞིན་གསི་ངསོ་ལནེ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་

ཡདོ་མནི་གོང་ལྟརི་ཡང་། རིང་མ་ིརིགིོས་ཀསི་རིང་ཉདི་ཀ་ིགོཞུང་

ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་

ཕན་ཚོང་མས་ཡདི་ཆེསེ་དང་བར་ིའིཇགོོ་བྱེདེ་མུས་རིདེ་ལ། ད་དུང་

ཡང་དརེི་ཤུགོས་སྣནོ་དང་ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡནི།

ད་ལྟ་ང་ཚོོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོད་པོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

འིདི་དེ་སྔ་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་ར་བ་ནས་ཐ་དད་རིེད། ངོས་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྒོེརི་གི་གོཞུང་མིན་པོརི་བོད་སྤི་པོའིི་གོཞུང་

ཞིིགོ་རིེད། ནམ་ཞིིགོ་ངོས་ཀིས་བྱེས་པོའིི་ལས་དོན་འིདིརི་འིདོད་
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བབས་མེད་ཅིང༌། ངོས་རིང་མིན་པོའིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་ལས་དོན་བྱེས་

ན་བོད་མི་མང་ལ་རིན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ན་དངོས་འིབྲེལ་སྙིང་ཁུང་རུས་པོའིི་གོཏིང་ནས་དགོའི་སྤོའིི་ངང་

ལས་དོན་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེ་རྒྱུ་ལས། བོད་གོཞུང་ཟེརི་བ་འིདི་ངའིི་

ཡིན་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་བདགོ་ཏུ་འིཛིན་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེ་ལྟརི་

བྱེེད་ཤེས་ཐབས་མེད་ལ། བྱེས་པོས་འིགིགོས་ཐབས་ཀང་མེད།

དེ་བཞིིན་གོཤམ་འིོགོ་ལས་དོན་བྱེེད་མཁན་འིགོོ་བཀའི་བློན་དགོ་

གོིས་མཚོོན་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་ཀང༌། ངོས་ནས་ཁྱོད་ཚོོ་

མི་མང་ཚོོའིི་མདུན་ལ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཁས་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ་

པོ་ཡོད། ར་བ་སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་ཕྲན་བུ་ནི་མི་ཚོང་མའིི་ཐོགོ་

ཏུ་ཡོང་གོི་རིེད། ར་དོན་བོད་སྤི་པོའིི་ཐོགོ་ལྷགོ་བསམ་སྙིང་ལ་

བཅངས་ནས་ལས་དོན་བཙོགོ་པོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་གོཏན་ནས་

མེད། མ་ཤེས་རྨོངས་པོས་བསྒིབས་ཏེ་ལས་དོན་ཐོགོ་གོནས་ཚུལ་

ཡོང་གོི་ཡོད་ན་དགོོངས་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་ཤེས་བཞིིན་དུ་

ཁྱད་གོསོད་ཀིས་བོད་སྤི་པོའིི་ལས་དོན་མ་བསམ་པོ་དང༌། བོད་

མི་མང་གོི་བདེ་དོན་མ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་ནི་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་

མེད་པོ་ངས་ཁྱེད་ཚོོ་མི་མང་གོི་མདུན་ཁས་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཡིན། 
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ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་དེ་མཚུངས་རིང་འིཁྲིིའིི་འིཁུརི་བབས་དེ་དགོ་ལ་

རིང་ནུས་གོང་ཡོད་བཏོན་ཏེ་བོད་སྤིའིི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེ་ངེས་

པོརི་ཚོགོས་ཚུད་ཡོང་བའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། དེ་ནི་ང་ཚོོ་

བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཆེེ་ཤོས་དེ་རིེད། 

དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ར་དོན་བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པོ་

དང༌། དེ་སྒྲུབ་པོ་ལ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་དགོོས་ཀི་ཡོད། སྒིགོ་

འིཛུགོས་དེ་ནུས་ཤུགོས་ཐོན་པོ་ཡོང་བརི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེ་

དགོོས་ཀི་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་དེ་གོཞིི་རརི་བཞིགོ་སྟེ་དེས་ལམ་

སྟོན་བྱེས་པོའིི་འིོགོ་ལ་ཁུངས་སོ་སོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་

ཀང་དེ་དགོ་ངེས་པོརི་སྒྲུབ་དགོོས། ལས་བྱེེད་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་

ཞིི་བའིི་ལས་དོན་དང༌། རྒྱས་པོའིི་ལས་དོན། དབང་གོི་ལས་དོན། 

དྲེགོ་པོོའིི་ལས་དོན་སོགོས་ཡོད། དེས་ན་རིང་རིང་སོ་སོའིི་སྐོབས་

སུ་གོང་བབས་ཀི་ལས་འིཁུརི་དེ་དགོ་ངོ་ལོགོ་མེད་པོརི་དངོས་

གོནས་འིགོན་འིཁུརི་བླངས་ནས་དེའིི་ཐོགོ་ཤུགོས་སྣོན་བརྒྱབ་

ན། དེ་ནི་ང་ཚོོས་རིང་བཙན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་རིེད། 

རིང་བཙན་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་ཞིེས་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་སྒོལ་པོརི་མེ་མདའི་རིེ་

འིཁྱེརི་ནས་འིགོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མིན། སོ་སོའིི་ངོ་གོདོང་ལ་འིཁྲིི་བའིི་ལས་
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འིགོན་དཔོེརི་ན། ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་རིང་

ཉིད་ཀི་སྐོབས་བབས་ལས་འིགོན་མིང་རྒྱབ་འིཁུརི་དེ་ཆེོས་བྱེེད་

རྒྱུ་དང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེརི་རིམ། སོ་སོའིི་འིདོན་ཁ་འིཁྲིལ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རྣམས་མཚོན་ཤས་དང༌། བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན། 

མིས་འིཕྱོ་དམོད་བྱེེད་པོའིི་གོཞིི་རྐྱེེན་དུ་མི་འིགོ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀི་རིེད། དེ་ལྟའིི་སྐོབས་སུ་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་ནས་ཀང་

ཕྲན་བུ་བློས་གོཏོང་དགོོས་ཀི་རིེད། མདོརི་ན། བསྟན་པོ་སྤིའིི་

མཛེས་རྒྱན་དུ་ཕན་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་དེ་ཡང་རིང་བཙན་སྒྲུབ་པོའིི་

ལས་དོན་ཞིིགོ་རིེད།

དེ་བཞིིན་མི་མང་ཚོོང་ཆུང་རྒྱགོ་མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་། བོད་

མི་རིིགོས་ཀི་མཚོན་ཤས་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀི་ལརི་རྒྱ་མ་

བོརི་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡང་བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་

པོའིི་ལས་དོན་ཞིིགོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་གི་

སེམས་ཤུགོས་ངེས་པོརི་འིཁྱེརི་དགོོས་པོ་ཡིན། ཡིན་ནའིང་ཉིན་

རིེའིི་འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་སྐོབས་བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་མཚོན་ཤས་སུ་མི་

འིགོ་བ་དང་། ལརི་རྒྱ་ལའིང་མི་གོནོད་པོ། བོད་པོ་ཞིེས་པོའིི་མིང་

ཐོགོ་ལ་མི་གོནོད་པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་མི་གོཉིས་སམ། ཉུང་ཤས་
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ཤིགོ་གོིས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མིན་པོརི་བོད་མི་

ཚོང་མརི་ཡོད་པོའིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། ཁྱེད་ཚོོ་མི་

རིེ་ངོ་རིེའིི་སྒོང་དུ་ལས་འིགོན་དེ་འིཁྲིི་ཡོད། དེ་དགོ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེས་ནས་ང་ཚོོས་རིང་བཙན་སྒྲུབ་དགོོས་ལ། ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོས་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། འིགོན་འིཁུརི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རིང་

རིེད། ཆེ་རྐྱེེན་དེ་དགོ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་ངེས་རིེད་ལ་

ངེས་པོརི་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ངོས་ནས་ཞུ་གོི་ཡོད། དེ་ནས་ཚོང་

མས་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཡོངས་རྫོོགོས་

བོད་ལྗིོངས་རིང་དབང་གོཙང་མའིི་དཔོལ། །ཟེརི་བ་འིདི་བོད་ཆེོལ་

ཁ་གོསུམ་ཞིེས་པོའིི་ར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་སྔ་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་

སྐོབས་ལ་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་བའིི་ར་བ་བོད་ཆེོལ་ཁ་

གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རིེད།

ཞི༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། བོད་ཕྱོ་ིནང་།

བརི་ལམ་བོད་སལི་བུརི་གྱུརི་དུས། དཔོེརི་ན་དབུས་གོཙང་ཁུལ་

དུ་ཡང་སལི་བུརི་ཕྱོནི་པོ་མ་ཟད། ད་ེབཞིནི་ཁམས་དང༌། ཨ་མད་ོ
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ཁུལ་ལའིང་སིལ་བུརི་ཕྱོིན་ཏེ་ལུང་པོ་རིེ་རིེའིི་ནང་ཡུལ་དཔོོན་རིེ་

བྱེས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གོང་ལའིང་མི་ཐེ་བ། ང་རིང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་ང་རིང་གོང་བྱེས་ཡིན། ཟེརི་བ་ལྟརི་ས་ོསོའི་ིསྒོེརི་བཙན་ལྟ་བུ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིདབང་གོསི་སྤའིི་ིསྒིགོ་འིཛུགོས་དང༌། ནུས་

པོ་དེ་ཉམས་ཆེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། གོལ་ཏེ་ང་ཚོ་ོཆེོལ་གོསུམ་ཁ་

བྲལ་དུ་འིག་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཡངོས་

རྫོགོོས་ར་བའི་ིགངས་འིབརོི་གོངོ་ཞུས་བཞིནི་ས་ཡ་དྲུགོ་སྟ་ེའིབུམ་

དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོ་རིདེ།

རྒྱ་མིས་དེང་སང་བོད་ལྗིོངས་དུམ་བུ་གོཉིས་སུ་དབྱེེ་ནས་བོད་ཕྱོི་

མ་དང༌། ནང་མ་ཟེརི་བ་གོཉིས་ཀི་ཁོངས་ནས་ཤིའིི་ཙང་ཟེརི་བ་དེ་

སྔ་བོད་གོཞུང་གོི་ཁོངས་གོཏོགོས་བོད་ཕྱོི་མ་གོཅིགོ་པུརི་ཆེ་མཚོོན་

ན་མི་གངས་འིབུམ་ ༡༢ སམ། ཁྲིི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལས་མེད། 

གོལ་ཏེ་ང་ཚོོ་ཆེོ་གོསུམ་མཉམ་རུབ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མ་ཐུབ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན། མི་གངས་འིབུམ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བརྒྱད་ཁ་

བྲལ་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད། དེ་དགོ་ཁ་བྲལ་ན་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་འིགོ་གོི་

ཡོད། ད་རིེས་ཀི་དུས་སྐོབས་འིདིརི་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ནས་ལེན་ཐུབ་

ན་ལས་དེ་མིན་ཡོང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། འིབུམ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་
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བརྒྱད་རྒྱ་མིའིི་ཚོེ་གོཡོགོ་ཏུ་བཏང་སྟེ། རིང་དབང་གོི་བདེ་སྐྱིད་མོང་

མཁན་ནམ། ལོངས་སུ་སྤོད་མཁན་མི་གངས་འིབུམ་བཅུ་གོཉིས་རིང་

རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་འིབུམ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བརྒྱད་དང༌། འིབུམ་བཅུ་

གོཉིས་ཕྱོོགོས་གོཉིས་ཀརི་གོནོད་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོརི་བརེན་ང་ཚོོས་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས།

དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཁམས་པོ་དང༌། དབུས་

གོཙང་ཟེརི་བ་ལྟ་བུའིི་ཁམས་བོད་གོཉིས་སུ་ཕྱོེ་ནས་མིང་འིབོད་

བྱེེད་པོ་དང༌། ལུང་ཚོན་འིཐེན་འིཁྱེརི་ཕྱོོགོས་རིིས་བྱེེད་པོ་སོགོས་

བོད་གོཞུང་གོི་ར་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ནང་གོཏན་ནས་མེད། ཚོང་མས་

མཁྱེན་གོསལ་རིེད། ལོ་རིེ་ལོ་རིེ་ཆེོས་ལུགོས་དང༌། ལུང་ཚོན་གི་

དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་མིན་གོནས་ཚུལ་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད་ཅིང༌། བསྐྱརི་

གོསལ་བརྗེོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཁྱེད་ཚོོ་ས་ཁུལ་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་

སྐྱིད་སྡུགོ་སོགོས་ཀིས་ཀང་དེ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད།

ཟ༽ བདོ་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། དགོོས་གོནས་ཀ་ི

དཀའི་ངལ།
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ད་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་གོཅགིོ་ལ། རྫོགོོས་ལ་ོསྔནོ་མའི་ིནང་གླི་ོབུརི་དུ་འིབྲུགོ་

དང༌། བལ་ཡུལ་གོཉསི་ཀ་ིནང་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་

དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་བློ་ཡུལ་དང༌། རྨི་ལམ་ལའིང་མེད་པོའིི་བློ་ཕམ་གི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིདེ། འིནོ་ཀང་དང་པོ་ོའིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེསྐོརོི་ཆེ་མཚོནོ་ན། འིབྲུགོ་གོཞུང་དང༌། རྒྱལ་པོའོི་ིསྐུ་ཕྱྭ་ལ་

བད་ོབ། འིབྲུགོ་གོ་ིརྫོངོ་ཁང་བསྲིགེོས་ཀ་ིརིདེ་ཟརེི་བ་ལ་སགོོས་པོའི་ི

ཐུགོས་དགོོས་ཀ་ིསྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་ལྷགོས་པོ་རིདེ། ད་ེན་ིརིང་རི་ེབདོ་མ་ི

མཆེགོོ་དམན་སུ་ཞིིགོ་གོསི་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ར་

བ་ཉདི་ནས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། ཡངོ་ཤསེ་སྟངས་མདེ་ལ། 

དགོོས་གོཞི་ིབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོཞི་ིར་ཡང་མདེ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ེན་ི

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ངསོ་ནས་བཀབ་པོ་དང༌། རྫུན་བཤད་པོ་ད་ེའིདྲེ་མནི། 

ཡང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དེའིི་ཁོངས་སུ་གོསལ་བ་དང༌། རྒྱལ་ལོ་

དོན་གྲུབ་ངོས་ཀི་སྤུན་མཆེེད་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ངས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོོ་བཤད་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། དཔོེརི་ན་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ངོས་རིང་གོི་སྤུན་མཆེེད་ཚོོའིི་ནང་ནས་ལས་ཀ་མང་

ཤོས་དང༌། ཤུགོས་ཆེེ་ཤོས་བྱེེད་མཁན་ཞིིགོ་རིེད། སྐྱོན་དང་ནོརི་

འིཁྲུལ་ཡོང་གོི་རིེད་ཀང་། ར་བ་ཁོ་རིང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་
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ཀི་ལྷགོ་བསམ་སྙིང་ལ་བཅངས་ནས་གོང་ཐུབ་ཀི་དཀའི་ལས་

འིབད་རོལ་རྒྱགོ་དང་རྒྱགོ་མུས་ཡིན་པོ་ལས། ངས་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་

རིང་བཞིིན་འིདྲེ་ཆེགོས་ལྟ་བུ་ཞུས་པོ་ར་བ་ནས་མིན། 

དེརི་བརེན་འིབྲུགོ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་རིང་བཞིིན་གིས་ང་ཚོོརི་

ལམ་འིགོ་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་གླིོ་བུརི་གི་རྐྱེེན་ངན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

རིེད། ཡིན་ནའིང་འིདི་སྐོོརི་འིབྲུགོ་གོཞུང་ནས་ནམ་མཁའི་གོཡའི་

དགོ་དང༌། ས་གོཞིི་རྡུལ་དགོ་ཅིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་

ཆེེས་གོཙང་མ་ཡོད་ལ། ང་ཚོོས་ད་དུང་ཡང་འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་

བདེན་པོ་བདེན་ཐོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས། དེ་སྔ་གོནས་

ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་འིབྲུགོ་བོད་

གོཉིས་ཀི་འིབྲེལ་བརི་གོནོད་སྐྱོན་འིགོ་བ་དང༌། ཡང་ཕྱོིན་ཆེད་

ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་འིབྲུགོ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིཁོན་འིཛིན་བྱེེད་པོ་

སོགོས་བྱེས་པོས་ཕན་ཐོགོས་མེད་ལ། བྱེས་ཀང་བྱེེད་རིིན་ཆེོགོ་

པོ་ཡང་མེད། 

ངོས་ཀི་བསམ་བློའིི་ནང་ལའིང་དེ་ལྟརི་འིཁོན་འིཛིན་དང༌། སེམས་

འིཛིན་ར་བ་ནས་མེད། ཁྱེད་རིང་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཀང་འིབྲུགོ་

པོ་ཞིིགོ་མཐོང་སྐོབས་རྣམ་འིགྱུརི་ངན་པོ་བསྟན་པོ་དང༌།  ཐུབ་ཚོོད་
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དཔོགོ་ཚོོད་ཀི་འིགོ་ཚོོད་བྱེེད་པོའིི་རིིགོས་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་

མེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་དགོོས་པོ་དང༌ཕན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མེད། 

བྱེབ་ཆུང་རིོགོས་རིེད། འིབྲུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ཀརྨ་

པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། དིལ་མགོོ་མཁྱེན་བརེ་རིིན་པོོ་ཆེེ་རྣམ་གོཉིས་

ལའིང་འིགོའི་ཤས་ཀིས་མཚོན་དམས་དང་དོགོས་པོ་བྱེེད་མཁན་

ཡོད་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ར་བ་ཉིད་ནས་གོཞིི་ར་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་རིེད། དིལ་མགོོ་མཁྱེན་བརེ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཕྲན་བུའིི་སྐུ་གོཟུགོས་

བདེ་མིན་གིས་མཇལ་མ་སོང༌། ཀརྨ་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ད་རིེས་ལྷོད་

ལྷོད་མཇལ་བྱུང༌། ཁོང་རྣམ་གོཉིས་ནི་རྣམ་ཀུན་ནས་གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡིན་འིབྲེལ་བ་གོསལ་པོོ་ཡོད་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པོའིི་དོན་དུ་ཐུགོས་འིཁུརི་གོནང་མཁན། སྒོོས་སུ་རིང་

རིང་སོ་སོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཐོགོ་ལ་ཐུགོས་འིཁུརི་དང༌། དེ་བཞིིན་

བོད་སྤི་དོན་ལའིང་སྙིང་ཁོང་རུས་པོའིི་གོཏིང་ནས་རྡོོ་དོན་སྙིང་པོོ་

བོད་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྙིང་ལ་

བཅངས་མཁན་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་བཞིིན་ངོས་རིང་སྒོེརི་གི་ཆེ་ནས་ཀང་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་ལ། 

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོན་དམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་པོའིི་དམ་
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ཚོིགོ་འིོ་ཆུ་གོཅིགོ་འིདྲེེས་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་ལས། འིབྲུགོ་གོི་

དབུ་བླ་གོནང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། མཆེོད་ཡོན་སྦིན་བདགོ་གོི་ཐུགོས་

འིདྲེིས་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་སྐོམ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ། ཁོང་

ཚོོས་གོནང་བ་རིེད་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགོས་

རིེད། དོ་བདགོ་སོ་སོརི་ཐུགོས་ཕམ་ཡོང་རྒྱུ་སྨིོས་ཅི། མི་མང་

པོོའིི་སེམས་ནང་མི་བདེ་བ་ཆེགོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཞིིང་དམ་

པོ་ལ་བརེན་ནས་སྡེིགོ་པོ་བསགོས་པོ་ན་བསོད་ནམས་ཟད་པོའིི་

རྒྱུ་ཡིན་པོས་དེ་འིདྲེ་ནམ་ཡང་གོནང་རྒྱུ་མེད། ཚོང་མས་མཁྱེན་

སོང་ངམ། འིདི་ཡང་ངོས་ནས་ད་རིེས་ཞུས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌།

འི༽ བལ་ཡུལ་ག་ིདཀའི་རྙིགོོ་དང་། བདོ་རིིགོས་མཐུན་

ལམ།

ད་ཡང་ཞུ་རྒྱུརི། བལ་ཡུལ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིད་ེལས་གོཞི་ིལྕ་ི

བའིམ། རྙིགོོ་གོ་ཕྲན་བུའི་ིཆེ་ེབ་ཞིིགོ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་ར་བ་བལ་

ཡུལ་གོཞུང་ལ་ཐུགོས་ཁགོ་ར་བ་ནས་མེད་པོ་དེ་ང་ཚོོས་གོནས་

ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉིས་ནས་ང་ཚོོས་བལ་

ཡུལ་གོཞུང་ལ་བཀའི་མོལ་ཞུས་ཏེ་འིབྲེལ་བ་ཞུས་སྐོབས་བལ་

ཡུལ་གོཞུང་གོི་མི་སྣ་གོནད་ཡོད་ཚོང་མས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཐོགོ་
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ཤ་ཚོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བརླགོ་པོ་ལྟ་བུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འིདུགོ ད་

ལྟ་འིཕྲལ་འིཕྲལ་ཐགོ་གོཅདོ་མ་ཐུབ་པོའི་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་བྱུང་བ་རིདེ། 

ནང་སྲིདི་བཀའི་བླནོ་དབང་འིདུད་རྡོ་ོརྗེ་ེབལ་ཡུལ་དུ་ཆེདེ་བཙུགོས་

བྱེས་ཏེ་ད་ཕན་ཟླ་ཤས་སོང་བརི་ཐབས་ཤེས་བདེ་སྡུགོ་ཞུ་མུས་

ལ་བརེན། རིིམ་བཞིིན་ལེགོས་ལམ་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་

བསམ་པོའིི་རིེ་བ་ཡོད་སྟབས་ཁྱེད་རིང་རྣམས་གོཡང་ང་བྱེེད་པོ་

དང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པོའིི་རིིགོས་གོཏན་ནས་མི་མཛད་རིོགོས་

ཞིསེ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། དནོ་མདེ་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་

ནས་ཆེོས་ལུགོས་དང༌། ཆེོལ་ཁའིི་བརི་སྐོད་ཆེ་སྣ་ཚོོགོས་ཤོད་

པོའི་ིརིགིོས་བྱེས་ན་དགོསོ་པོ་དང་དགོ་ེམཚོན་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ཚོང་མས་མ་ཤདོ་རིོགོས།

ལརི་ནས་ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ནང་ཁུལ་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་

གོིས་ཕན་ཚུན་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རིེས་ཕྲན་བུ་རིེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཀང༌། 

འིདི་ཚོོ་ཚོང་མ་ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་སྲིིད་དོན་གི་དམིགོས་ཡུལ་མི་འིདྲེ་

བ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགོལ་ཟླ་ཕྱོིན་པོའིམ། བྱུང་བ་དེ་འིདྲེ་གོཏན་

ནས་མ་རིེད། ཡང་འིཆེརི་གོཞིི་དང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིགོལ་

ཟླ་བྱུང་བ་ཡང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། རིང་བཞིིན་གོཅིགོ་གོིས་
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གོཅིགོ་ལ་སྒོེརི་གི་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་

བུ་རིེ་བྱུང༌ཞིིང་། དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ཕརི་གོཅིགོ་རིེད། ཚུརི་

གོཅིགོ་རིེད་ཟེརི་བ་སོགོས་པོ་བཤད་པོ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཕན་ཚུན་

སེམས་ལ་མི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྐོབས། འིདི་ཕྱོོགོས་ངོས་ནས་

ཀང་ཕརི་ཕྱོོགོས་དེ་ནགོ་པོོ་ནགོ་རྐྱེང་ཞིིགོ་བཟོས་པོ་དང་། ཕརི་

ཕྱོོགོས་ཀི་དགོེ་མཚོན་གོཅིགོ་ཀང་མ་མཐོང༌ཞིིང་། ཚུརི་ཕྱོོགོས་

ནས་ཀང་དེ་བཞིིན་གིས་ཕརི་ངོས་ཀི་ཡོན་ཏན་སྣེ་གོཅིགོ་མ་མཐོང་

བ་སོགོས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་སྐྱོན་ཁོ་ན་ལས། དགོེ་མཚོན་

གི་ཆེ་ཤས་ཙམ་མ་མཐོང་བའིི་དབང་གོིས་ཕན་ཚུན་སོ་སོའིི་སྣང་

ངོརི་འིགིགོས་ཐབས་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མཐོང་བ་

སོགོས་ཀིས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ནི་དོན་དགོ་གོཏན་ནས་མེད་

པོ་ཤ་སྟགོ་རིེད། ར་བ་མིའིི་ཆེོས་ཉིད་རིེད་ཀང་བསམ་བློ་ཆེེ་ས་

དང༌། གུ་ཡངས་ས་ནས་གོཏོང་དགོོས། 

དཔོེརི་ན་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་འིབོརི་ཁྲིི་བརྒྱད་

དགུ་ཞིིགོ་ཡོད་ཅིང་། དེའིི་ནང་ལ་དངོས་འིབྲེལ་བོད་མི་རིིགོས་

མི་བསམ་མཁན་དང༌། བོད་འིདི་བོད་པོའིི་ལགོ་པོརི་དགོོས་འིདོད་

མེད་མཁན། བོད་འིདི་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ན་འིགིགོས་མཁན་
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གི་མི་དེ་འིདྲེ་ཨེ་ཡོད་ཅེ་ན་རིེ་ཟུང་ཡང་ཡོང་ཨེ་སྲིིད། གོཞིན་མེད་

པོརི་ཚོང་མརི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ལ་བོད་འིདི་བོད་པོ་རིང་གོི་ལགོ་པོརི་

དགོོས་འིདོད་དང༌། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་མཁན་ཤ་སྟགོ་

རིེད། དེརི་བརེན་ཆེེ་སའིི་ར་དོན་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུརི་

ཡིན་པོའིི་རྗེེས་སུ་ཕྲན་བུའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་འིགོ་སྟངས་མི་གོཅིགོ་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་རིེད།

དཔོེརི་ན་རྒྱ་མིའིི་སྐོད་ཆེ་ལྟ་བུའིི་འིཐབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཟེརི་

བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་ཚོོས་ཆེེ་ས་ནས་

དགོོངས་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཞིེས། ཆེེ་ས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མས་

བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་བཏང༌། ང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

ཕྲན་བུའིི་མ་འིགིགོས་པོ་ཡོང་སྐོབས་ཚོང་མས་བཟོད་སྲིན་བྱེས། 

ཕན་ཚུན་ཚོང་མས་གོནས་ཚུལ་རྒྱབ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པོརི་མདུན་དུ་

ཐད་ཀརི་ཤོད་པོའིམ། དུས་དུས་ལ་སྒོོརི་སྒོོརི་བྱེས་ནས་ཚོོགོས་པོའིི་

སྐོབས་ལ་སྣོན་མ་མ་བརྒྱབ་པོརི་ཁ་ཐུགོ་ཁ་ཐུགོ་ལ་ཉིན་འིགངས་

ཞིགོ་ཕུད་མ་ཡིན་པོརི་གོསེད་བཀོལ་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ན་ང་ཚོོ་ཚོང་

མ་ལྷིང་འིཇགོས་སུ་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ

ཡ༽ སྔ་འིབྱེརོི་གོསརི་འིབྱེོརི་དང་། ཐུགོས་མཐུན་དམ་
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གོཙང་།

ད་ེབཞིནི་རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་ས་ཁུལ་འིདརིི་ཆེ་མཚོནོ་ན་གོནས་ཚུལ་གོསརི་

པོའིམ། འིཕརི་མ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་བོད་རིིགོས་སྔོན་འིབྱེོརི་བ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ཡང་ང་ཚོོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ང་

དང་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོ་ཚོ་ོསྐྱེས་ས་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡིན་ནའིང་ཕ་མ་བོད་

པོ་ཡནི་གོསུང་མཁན་ག་ིས་ོལགོས་དང༌། རྨ་ོལགོས་འིགོའི་ཤས་

ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོང་རྣམ་པོས་དངོས་འིབྲེལ་དེ་སྔའིི་བོད་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་

ཁུངས་ལུང་འིབྲེལ་བ་དེ་འིདྲེ་གོསུངས་ཏེ་ཧ་ཅང་རིང་རིེ་བོད་ཀི་

ཐགོོ་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོགོནང་གོ་ིའིདུགོ དངསོ་འིབྲལེ་སམེས་

ཤུགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། གོང་ལགོས་ཤ་ེན། ཤ་ཁྲིགོ་རུས་པོའི་ིའིབྱུང་

ཁུངས་སམ། བབས་རྒྱུན་བོད་ནས་ཡོང་བརི་བརེན་བོད་རིིགོས་

གོཅགིོ་གྱུརི་རིདེ། ནང་ཚོན་བཙན་བྱེལོ་བ་ཡནི་མནི་དང༌། དཔོལ་

འིབྱེོརི་གི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཕྱོོགོས་དང༌། སྤིརི་བཏང་སྐྱོབ་གོསོ་

ལནེ་ཕྱོགོོས་སགོོས་ལ་ཁྱད་པོརི་ཡངོ་བ་ལས་ད་ེམནི་ང་ཚོ་ོགོཅགིོ་

གྱུརི་རིདེ། ཕྲན་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀང་ལྟ་སྟངས་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་

པོ་ལས་དེརི་དབྱེ་ེབ་ཏལི་འིབྲུ་ཙམ་ཡང་མདེ།
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གོནས་ཚུལ་དེརི་བརེན་ཁྱེད་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་གོསརི་པོ་དང༌། 

རྙིིང་པོ་ཟེརི་བའིི་བོད་མི་སྔོན་རྗེེས་གོཉིས་ཀི་དབརི་ལ་ད་ལྟ་ཕན་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་སྐྱོན་མེད་

ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་པོ་དེརི་ངོས་ཀང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡང་

ཕན་ཚུན་གོཅིགོ་གོི་གོཅིགོ་ལ་དངོས་འིབྲེལ་ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི་

དང་། ཁྱིམ་ཚོང་གོཅིགོ་གོི་མི་ཡིན་པོ་ལས་དེ་ལ་དབྱེེ་བ་གོཏན་

ནས་མེད་ཅིང༌། དུས་ཚོོད་འིབྱེོརི་སྔ་རིང་གོིས་རྐྱེེན་པོས་ར་བའིི་

གོནས་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ཁྱད་པོརི་ཕྲན་བུ་ཡོད་པོ་ལས། དེ་མིན་ཁྱད་

དབྱེེ་གོཏན་ནས་མེད། དེརི་བརེན་ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་ཕན་ཚུན་

གོཅིགོ་གོི་གོཅིགོ་ལ་དམ་ཚོིགོ་གོཙང་མ་སེལ་ལྷད་མེད་པོ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དའེི་ིཐགོོ་ལ་ངས་གོངོ་དུ་ཞུས་པོ་བཞིནི་ས་ཁུལ་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ས་

ཁུལ་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིདགོནོ་ཁགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། 

དེ་ཡང་འིགོའི་ཤས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ལ། འིགོའི་ཞིིགོ་ཕྱོིས་སུ་

ཆེགོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་ཚོང་མས་ཐུགོས་མཐུན་

ཁྲིམིས་གོཙང་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་གོནང་མ་ཐུབ་ན། ཡང་རི་ེཟུང་གོསི་བྱེདེ་

སྤོད་ལེགོས་མིན་བྱུང་བ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བླ་ོཡང་ཡགོ་པོ་ོ
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ཞིགིོ་མ་བཏང་བརི་ཕན་ཚུན་དབརི་ཁ་འིཐལ་ཚོགིོ་འིཐལ་ཤརོི་བའི་ི

རྐྱེནེ་གསི་ཐུགོས་མ་ིམཐུན་པོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན། དངསོ་འིབྲལེ་དགོ་ེ

འིདུན་ཐུགོས་མ་ིམཐུན་པོ་བྱུང་བ་ད་ེལས་ཐབས་རྡུགོས་པོ་མདེ་པོ་

ན་ིབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀསི་ཀང་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོགོསུངས་ཡདོ། 

དགོ་ེའིདུན་ག་ིདབྱེནེ་ཞིསེ་པོ་སྟ་ེཧ་ལས་པོའི་ིཐབས་རྡུགོས་པོ་ོརིདེ། 

ཇ་ིསྐོད་དུ། དགོ་ེའིདུན་མཐུན་པོ་བད་ེབ་ད།ེ །མཐུན་པོ་རྣམས་ཀང་

དཀའི་ཐུབ་སྟེ། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ཐུགོས་མཐུན་པོོའི་ིསྒོོ་

ནས་རྒྱགོ་གོཅགིོ་མཆེངོས་གོཅགིོ་ཡནི་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བསྟན་པོའི་ི

དནོ་དུ་དམགོ་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་མ་རིདེ། མཐུན་པོ་རྣམས་ཀསི་

དཀའི་ཐུབ་སྟ།ེ །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་རིདེ། མཐུན་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིཐོགོ་

ནས་ཚོངས་སྤོད་ཀི་བརྟུལ་ཞུགོས་དང་མ་བྲལ་བའིི་སྒོ་ོནས་ཚོང་

མས་དགོ་ེའིདུན་ག་ིམངི་ཐགོོས་པོ་ནང་བཞིནི་བླ་ོཐརི་པོརི་ཕྱོགོོས་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཚོང་མ་བསྟན་པོའིི་

མཛེས་རྒྱན་དང༌། སྤིརི་བཏང་མིའིི་དབརི་དང་བ་འིདྲེེན་པོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཚོང་མས་དའེི་ིཐགོོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་རིགོོས་ཞུ་

རྒྱུ་ད་ེཙམ་ཡནི། ཚོང་མརི་བཀསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢ ཉནི། ཀ་

སྦུགོ་མ་ིམང་ཡངོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐབས་སྡུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ལས་བྱེདེ་པོའིི་ཁ་

ཐབས།

དེ་རིིང་འིདིརི་ཀ་སྦུགོ་ཁུལ་གི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་རྒན་བྱེིས་རྣམས་

དང༌། སྒོང་ཏོགོ་ནས་གོང་འིཚོམ་འིབྱེོརི་བ་བཅས་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོ

ཞིགིོ་འིཛམོས་པོའི་ིསརི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་རིསེ་ཀ་སྦུགོ་ཏུ་འིབྱེོརི་དུས་

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོན་དམ་པོའིི་

དད་པོ་དང༌། དམ་ཚོགིོ་སྙངི་ཉ་ེཔོའོི་ིའིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་དང༌། དགོའི་པོའོི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཆེནེ་པོ་ོབསྟན་པོརི་ང་

རིང་ཡང་སམེས་འིགུལ་ཐབེས་པོའི་ིདགོའི་པོ་ོབྱུང༌། དཔོརེི་ན་དངེ་

གོ་ིདུས་འིདརིི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཡུལ་དང༌། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཞིསེ་པོ་ད་ེ

མགོ་ོརངི་ལོགོ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་ཤགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་སྔ་ཕན་ཆེད་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀི་རྒྱལ་རིབས་ནང་སྡུགོ་པོ་མང་པོོ་

བྱུང་ཡོད་ཀང༌། དེང་གོི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ལྟརི་དངོས་གོནས་བོད་

རིིགོས་ར་བརླགོ་ཕྱོིན་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོའིི་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། 
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ཞིེད་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་ལྟརི་ད་ལན་མ་གོཏོགོས་

བྱུང་མོང་མེད་པོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཤིང་། ང་རིང་ཚོོས་

བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དཀའི་

ལས་ཁགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས། ངོས་རིང་ཐེ་བས་ལས་འིགོན་འིཁྱེརི་

ཏེ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གི་མིའིི་ཁ་ཐབས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། 

ཁ་ཐབས་གོང་ཡང་མེད་ལ། ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་གི་ནུས་པོ་མེད་

པོ། རྒྱུ་དངོས་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་མེད་པོ། ཡང་རིང་གོི་ལུང་

པོའིི་ས་ཆེ་ཕྲན་བུ་བྱེས་ཏེ་དེ་འིདྲེའིི་འིཛིན་སྐྱོང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ཀང་མེད་པོརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ཏེ་གོནས་

བསྡེད་བྱེས་ཡོད་སྟབས་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་མང་ཚོང་མ་རྡོོགོ་ལ་འིགིལ་

པོོ་དང་། ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོ་དང་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་མང་དབརི་གི་

འིབྲེལ་བ་གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་སྣོན་གོང་ལེགོས་ཡོད་སྟབས། དེ་རིིང་

ངོས་རིང་འིདི་གོརི་འིབྱེོརི་སྐོབས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་དངོས་གོནས་དགོའི་

པོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཏེ་ཡོང་བརི་རིང་རིང་གོི་སེམས་ནང་དུའིང་

འིགྲུབ་རུང་མ་འིགྲུབ་རུང་ང་ཚོོས་ད་ཕན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་དང༌། མ་

འིངོས་པོརི་ཡང་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེརི་བ་དེརི་རྒྱ་གོརི་གི་
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ས་ཁུལ་གོང་སརི་ཡོད་པོའིི་བོད་རིིགོས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་དགོའི་

མོས་དང༌། ངོ་ཐོགོ་དོན་དམ་པོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང་རིེ་བ་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་

ཀི་འིདུགོ་བསམ་སྟེ་དགོའི་པོོ་འིདུགོ དེརི་བརེན་དེ་རིིང་འིདིརི་ངོས་

རིང་འིབྱེོརི་སྐོབས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་དང༌། 

མཁས་པོོ་སྙན་པོོ་ར་བ་མིན་པོརི་དངོས་འིབྲེལ་རིང་གོི་དགོའི་པོོའིི་

རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཏེ་དགོའི་བསུ་བྱེས་པོ་དེ་གོཟི་བརྗེིད་སྐྱེ་གོཞིི་ལྟ་

བུའིི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ༽ ཐུན་མནི་ག་ིལྷ་གོཞུང་དང་། རིལོ་ཆེ་བདེ་སྤདོ།

གོངོ་དུ་ཐརི་པོ་ཆེསོ་གླིངི་དགོནོ་པོའི་ིམདུན་དུ་ལྷ་མ་ོདང༌། ཟླསོ་གོརི་

འིཁྲིབ་པོ་དང་། ཁ་སང་ཡང་ཟླསོ་གོརི་འིཁྲིབ་པོ་སགོོས་བྱེས་པོརི་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ངསོ་ནས་ལྷ་མ་ོཤསེ་ཀ་ིམདེ། ལྷ་མརོི་ད་ོསྣང་ཡང་

ད་ེཙམ་མདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཆུང་ངུའི་ིདུས་ནས་རྣམ་ཐརི་མང་པོ་ོགོ་ོ

མངོ་བརི་བརནེ་རྣམ་ཐརི་གོཏངོ་དུས་ད་ེསྔ་ང་རིང་ཆུང་ངུའི་ིསྐོབས་

ཀ་ིནརོི་བུ་གླིངི་ཁའི་ིཚོརོི་བ་ད་ེདགོ་དྲེན་ཡངོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

ཀ་ིའིདུགོ ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་ས་ོསོརི་ཤསེ་རིིགོ་ཟླསོ་གོརི་འིདྲེ་མནི་

སྣ་ཚོོགོས་ཡོད་པོ་ལྟརི་བོད་པོའིི་ལྷ་མོ་དང༌། བཀ་ཤིས་ཞིོལ་པོ་
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ཟེརི་བ་རི་ལྤགོས་གོན་མཁན་འིདི་དགོ་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པོའི་ིཤསེ་རིིགོ་འིཁྲིབ་སྟནོ་རིདེ། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོལྷ་མ་ོའིཁྲིབ་མཁན་

ཚོརོི་དམིགོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟེརི་རྒྱུ་ཡནི། 

གོོང་དུ་རྔོན་པོའིི་དགོེ་རྒན་དེ་མིད་པོ་འིགོགོ་སྟེ་སྐོད་ཡགོ་པོོ་ཐོན་གི་

མི་འིདུགོ་ཀང་། རྔོན་པོའིི་ཁ་ཤོབ་དེ་དགོ་ཤོད་ཀི་འིདུགོ སོ་ལགོས་

ཀི་མདུན་དེརི་ཆུ་ཞིིགོ་བཞིགོ་དགོོས་པོ་རིེད། བོད་པོ་གོཞིོན་པོ་

རྣམས་དེ་སྔ་མང་པོོ་མཐོང་མོང་མེད་སྟབས་དེ་ཙམ་གིས་དོ་སྣང་

དང་ཚོོརི་བ་ཡོད་ཀི་མ་རིེད། ཕྲུ་གུ་ཚོོ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། ལྷ་

མོ་ལ་རྔ་སྦུགོ་མ་གོཏོགོས་རིོལ་མོ་སྙན་པོོ་མང་པོོ་མེད་ཀང༌། རྔ་

སྦུགོ་གོི་སྒ་དང༌། རྣམ་ཐརི་གོོ་སྐོབས་སེམས་ནང་སྔ་མོའིི་སྣང་

བ་འིཁོརི་ཡོང་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཤེས་

རིིགོ་གོི་གས་ལ་ལྷ་མོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་པོའིི་སྡེོད་སྒོརི་

ཁགོ་མང་པོོའིི་ནང་དུ་ལྷ་མོའིི་ཚོོགོས་པོ་བཙུགོས་ཏེ་ས་ཆེ་མང་

པོོརི་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ འིདི་གོ་ཀ་སྦུགོ་ཏུའིང་ལྷ་མོ་སྔོན་

མ་ནས་ཡོད་མུས་ལྟརི་དེ་རིིང་འིདི་གོརི་འིཁྲིབ་པོ་རིེད། ཁ་སང་

རྡོོརི་གླིིང་བཟོ་གྲྭའིི་ནང་དུའིང་ལྷ་མོ་མདོརི་བསྡུས་ཤིགོ་འིཁྲིབ་

སྟོན་བྱེས་པོརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 
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ཡང་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་དཀའི་ངལ་

ཡོད་ཚོེ་ང་ཚོོས་དཀའི་ངལ་ཡོད་བཞིིན་དུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་དགོོས་

ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བསྡེད་མེད། འིནོ་ཀང་ཚོང་མས་དགོའི་མོས་དང་དོ་

སྣང་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་དང༌། མང་ཚོོགོས་ཀི་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་ཐུབ་

པོའིི་གོོ་སྐོབས་ལྟ་བུ་འིདུགོ་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་བཏང་

སྟེ་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་ཡརི་

རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུའིི་གོཞིི་ར་བརན་པོོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་དེ་བསྟུན་གི་ང་

ཚོོས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའིི་རིོགོས་ཕན་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཡོང་ཤས་ཆེེ། དེ་

མཚུངས་ཁ་སང་དརི་མདོ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ཁོངས་ཀི་ཕྲུ་གུ་

ཚོོས་ཟློས་གོརི་ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོ་འིཁྲིབ་ཀི་འིདུགོ་པོས་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། དེ་བཞིིན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་གོཞིོན་ནུ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་སེམས་

ཤུགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཟློས་གོརི་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེས་པོརི་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་རིིང་འིདིརི་ཟློས་གོརི་གི་གོཞིས་གོཏོང་བའིི་སྐོབས་ཀི་རིོལ་ཆེ་

དེའིི་མིང་ལ་ཡང་ཅིང་ཟེརི་གི་འིདུགོ མིང་དེ་རྒྱ་སྐོད་རིེད། ང་རིང་

ཚོོ་བོད་པོརི་སྨིད་ཁམས་པོ་བྲོ་འིཁྲིབ་མཁན་ནས་དབུས་གོཙང་

གོི་ལྷ་མོ་འིཁྲིབ་མཁན་ཚུན་ཆེད་ལ་རིོལ་ཆེ་རྔ་སྦུགོ་གོཉིས་པོོ་དེ་
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བེད་སྤོད་བྱེེད་པོ་ལྟརི། རྔ་སྦུགོ་གོཉིས་པོོ་དེ་ང་རིང་ཚོོའིི་རིོལ་ཆེ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་རིེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ལྷ་མོ་དབྱེངས་ཅན་མའིི་

ཕྱོགོ་མཚོན་དཔོེ་ཆེའིི་ནང་པོི་ཝང་དང༌། སྤིརི་བཏང་སྒ་སྙན་ཟེརི་

བ་དེ་ཡང་ཡོད། རིོལ་ཆེ་དེ་རིིགོས་ལ་ཕྲན་བུ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་

ཀི་མེད་དམ་སྙམ་བྱུང༌། 

ཡང་རིོལ་ཆེ་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་ཡན་ལགོ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ན་རྒྱ་མིའིི་རིོལ་ཆེ་གོཅིགོ་པུརི་སྔས་བཅོལ་མི་དགོོས་པོརི་དེང་

དུས་འིཛམ་གླིིང་སྤིའིི་རིོལ་མོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བེད་སྤོད་

བྱེས་ནའིང་འིགིགོས། དེ་མིན་རིོལ་ཆེ་གོཞིན་དགོ་མེད་པོརི་རྒྱ་

མིའིི་རིོལ་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཀིན་བསྡེད་ན་ཕྲན་བུ་མ་

བདེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་གོམ། དེ་ལས་ང་རིང་ཚོོས་བཟོས་

པོའིི་རྔ་སྦུགོ་ཆེེ་ཆུང་སྣ་ཚོོགོས་དང༌། སྒ་སྙན་སོགོས་བེད་སྤོད་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་སྙམ། ངོས་ནས་ད་ལྟ་འིདིརི་རིོལ་ཆེ་

མཐོང་བ་ཡིན་སྟབས་འིཕྲོས་བཤད་ཙམ་རིེད།

གོ༽ གོཞིསི་བཞུགོས་ཀ་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། རྒྱ་ལགོ་གོ་ི

ཚོ་ེསྲིགོོ
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དེ་ནས་དེ་རིིང་འིདིརི་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཁ་སང་རྡོོ་རྗེེ་གླིིང་

ལ་ཞིགོོས་པོ་འིཚོོགོས་ཏ་ེབསལི་པོ་ོདང་དུས་ཚོདོ་ལྷདོ་ལྷོད་བྱེས་

ཏ་ེགོནས་ལུགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ེདགོ་རིམི་

པོས་ཡགིོ་ཐགོོ་ལ་ཕབ་སྟ་ེཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་མཐངོ་གོ་ིརིདེ། དརེི་བརནེ་

ད་ེརིངི་ཞིབི་ཕྲ་ཞུ་གོནི་བསྡེད་ན་ཉསི་ཟླསོ་འིགོརོི་གོཞི་ིམ་ིཡངོ་ངམ་

བསམ་པོ་འིདུགོ 

སྙིང་དོན་མདོརི་བསྡུས་བཤད་ན། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོས་སོ་སོའིི་

ལུང་པོརི་ཁྲིིམས་མེད་ལུང་མེད་ཀི་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་མིའིི་ལུང་པོརི་

གརི་བ་མིན་ལ། རིང་བཞིིན་འིབྱུང་བའིི་གོནོད་འིཚོེའིི་རྐྱེེན་གིས་

མིའིི་ལུང་པོརི་གརི་བ་ཡང་མིན། ང་ཚོོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོརི་སྟོབས་

འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཆེེན་པོོ་མེད་ཀང་སོ་སོ་རིང་ཁ་རིང་གོསོ་བྱེས་

ཐོགོ ཁ་ཁུ་སིམ་པོོའིི་ངང་སྡེོད་མཁན་གི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་སྟེང་

དུ་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཆེོགོ་ཤེས་མེད་མཁན་གི་རྒྱ་མིས་སྲིིད་དོན་གི་

བཙན་དབང་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཀི་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ང་

རིང་ཚོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིདི་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ནས་རིང་ཉིད་ཀི་ལུང་པོརི་བསྡེད་
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མ་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ན་ཡང༌། ར་བ་བོད་ནང་དུ་བདེ་སྡུགོ་མི་ལ་རིན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིམ། ང་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་མི་

ལ་རིན་ཚོོད་དཔོགོ་ཚོོད་ཀིས་མིའིི་སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་རྒྱུའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། ལྟ་རྒྱུ་གོཅིགོ་ཡོད་ཀང་དེ་ཡང་མེད་ཅིང་། རྒྱ་

མིས་ཁ་ནས་མཁས་པོོ་སྙན་པོོ་ཤ་སྟགོ་བཤད་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་

བསྐྱལ་ནས་དོན་དགོ་ཡང་སྙིང༌། བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་རྒྱ་

མིས་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་ས་དང༌། ཐུབ་ཚོོད་ཤོད་ས། གོཡོགོ་ལས་

བསྐུལ་ས། ལགོ་རེད་རེད་སའིི་གོཞིི་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཇི་ཙམ་ཐབས་སྐྱོ་ཡང་མིགོ་དང༌། རྣ་བ་སོགོས་དབང་

པོོ་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོའིི་མི་འིདྲེ་མཚུངས་ཡིན་པོ་ལས། ང་ཚོོ་མི་མི་

འིདྲེ་བ་གོང་ཡང་མ་རིེད། མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་དབང་སྒྱུརི་དང༌། ཐུབ་ཚོོད་ཤོད་པོ་འིདི་ནད་མི་ཐེགོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་རིེད་དམ། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་ཏུ་མི་

རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་ལ་ཐུབ་ཚོོད་བྱེེད་པོ་དེརི་མི་

ཚོང་མས་མ་དགོའི་བ་བྱེེད་ས་དང༌། དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་གི་

ཐོགོ་ནས་བཤད་ན་མ་འིོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། དེས་ན་ང་

རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ལ་མ་འིོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཐོགོ་ཏུ་
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བབས་ཏེ། ང་ཚོོ་དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་བོད་

ནང་གོནས་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཉིན་འིཁྱོལ་ན་མཚོན་མ་འིཁྱོལ་བ་དང་། མཚོན་འིཁྱོལ་ན་ཉིན་མི་

འིཁྱོལ་བའིི་དཀའི་ངལ་འིོགོ་གོནས་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོ་འིདི་ཁུལ་ལྟོ་ཆེས་ཞིིམ་མ་ཞིིམ་དང༌། གོན་ཆེས་བདེ་

མ་བདེ་ལྟ་བུའིི་ཡགོ་ཉེས་ཀི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། བོད་ནང་

ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་གོད་ཁོགོ་འིགང་མ་འིགང་གོི་བསམ་

བློ་མ་གོཏོགོས། ལྟོ་ཞིིམ་མ་ཞིིམ་གི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་བསྡེད་མི་

འིདུགོ དེས་མ་ཚོད་སོ་སོའིི་ཚོེ་སྲིོགོ་ཀང་རིང་ལགོ་ཏུ་མི་དབང་

བརི་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་ཐོགོ མཚོན་མོ་ཉལ་

བའིི་ཚོེ་དོ་ནུབ་སྒོོ་རྡུང་མཁན་སུ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་སྙམ་པོའིི་ཐེ་

ཚོོམ་དང་། དངངས་སྐྲགོ་འིོགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་

གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟརི་ཡང་། ང་ཚོོ་གུང་བྲན་ལ་མི་དགོའི་

བ་དང༌། ང་ཚོོ་རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེ་གོནས་ཚུལ་

གོང་སྡུགོ་སྡུགོ་ཅིགོ་དང༌། གོང་ངན་ངན་བཤད་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་

མིན། ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་བསྡེད་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ཚོང་
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མ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་

དང་སྦྲེལ་ཏེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས་

དང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་ཅི་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ཧ་གོོ་དོན་རོགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ལས། བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཧ་མ་གོོ་བརི་ང་ཚོོས་

ལས་ཀ་བྱེེད་ཐབས་མེད་པོརི་བརེན། ང་ཚོོས་ཐབས་དང་རྣམ་

པོ་མང་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིཚོོལ་སྒྲུབ་བྱེེད་

རྒྱུ་འིདི་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་གོཙོ་བོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་གི་ཡོད། 

ང༽ བདོ་མའིི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤསེ་

རགོོས།

བོད་ནང་གོི་ས་ཁུལ་ཡས་མས་གོང་ས་ནས་འིབྱེོརི་བའིི་གོནས་

ཚུལ་རྣམས་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་ན། བོད་ནང་ལ་བསྡེད་པོའིི་

བདོ་རིགིོས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་སྡུགོ་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲགོ་

གོ་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་པོ་ལས། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ད་ེབདོ་མ་ིམང་

ལ་ད་ེསྔ་མདེ་པོའི་ིཁ་ེཕན་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ད་ེསྔའི་ིགལ་རིམི་

ལ་སོགོས་པོའིི་བཙན་གོནོན་དེ་དགོ་སེལ་ཏེ་མི་མང་ལ་ཁེ་ཕན་

གོསརི་པོ་ཐོབ་པོ་ཞིིགོ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མི་འིདུགོ དེ་སྔ་ཞིིང་
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བྲན་ལམ་ལུགོས་ཀི་དུས་སྐོབས་སུ། དཔོོན་ངན་གོཅིགོ་གོིས་

ཞིིང་བྲན་མི་མང་ལ་གོཉའི་གོནོན་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏོང་བའིི་བྱེེད་

ཐབས་བརྗེསེ་ཏ་ེདཔོནོ་པོ་ོགོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ནས་མངི་སྙན་པོ་ོ

བཏགོས་པོ་ལྟ་བུ་ལས། རྡོ་ོདནོ་མངི་སྙན་པོ་ོཇ་ིའིདྲེ་བཏགོས་མནི་

ཇ་ིལྟརི་ཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་རིགིོས་མ་ིམང་དང༌། 

བོད་ལུང་པོརི་གོཉའི་གོནོན་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏོང་མཁན་གོསརི་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་ཐོན་སྐྱེད་

དང༌། ར་བའིི་བོད་ལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་དགོེ་བེད་རྣམས་རྒྱ་

མསི་བདེ་སྤདོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིིི་ཁ་ེཕན་ལ་ཕྱོནི་པོ་ལས། ང་

ཚོ་ོབདོ་ལུང་པོའི་ིམ་ིད་ེདགོ་ལ་མའིི་ིའིདུ་ཤསེ་བྱེས་ཏ་ེཤ་ཚོའི་ིཐགོོ་

ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་མ་ིའིདུགོ ལ་ོ ༡༦ ཕྱོནི་པོའི་ིརིངི་ལ་བདོ་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་དང༌། གོནས་

ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་པོའོི་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཐགོ་ཆེདོ་རིདེ། དརེི་བརནེ་ང་

རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་

དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་

བླ་ོགོཏངོ་དགོོས་ཀ་ིའིདུགོ 

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་ལ་བོད་ཟེརི་བ་དེ་སྡུགོ་བསྔལ་
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མོང་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རྣམས་མགོོན་

མེད་སྐྱབས་མེད། མདོརི་ན་སོ་སོའིི་རིང་སྲིོགོ་ཀང་རིང་ཉིད་ཀི་

ལགོ་པོརི་མི་དབང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་འིདི་འིདྲེརི་གརི་

ཏེ་བསྡེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོས། ང་ཚོོ་སྐྱིད་

སྐྱིད་གོཏོང་བའིི་དུས་ཚོོད་མིན། དགོའི་སྤོའིི་གླུ་གོཞིས་བཏང་སྟེ་

སྡེོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་དེ་བས་མིན། ང་རིང་ཚོོ་སྲིིད་དོན་གོནས་ཚུལ་

གིས་རྐྱེེན་པོའིི་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་བ་ཞིིགོ་རིེད། རིང་གོི་ལུང་པོརི་

དཀའི་ངལ་གི་འོིགོ་ལ་ལྷུང་བའིི་བོད་མི་དེ་དགོ་བོད་དབུས་གོཙང་

ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་དང་། ཁམས་དང༌། ཨ་མདོའིི་

ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷགོ་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་དེ་

འིདྲེའིི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་དེ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའིི་ངང་ལ་གརི་བསྡེད་

ཡོད། 

དེང་སྐོབས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཝི་ཏི་ནམ་དང༌། ཤརི་

དཀིལ་གི་ནང་ལ་དེང་སྐོབས་མི་གོཅིགོ་ཤི་ན་ད་ལྟ་ད་ལྟ་གོསརི་

འིགྱུརི་བརྒྱུད་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་གོོ་ཐོས་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མི་གོཅིགོ་གོཉིས་ཀིས་མ་ཚོད་མི་བརྒྱ་ཕྲགོ་

ཤི་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ཤི་སྟངས་ཀང་འིགོའི་ཤས་ལྟོགོས་ཤི་ཐེབས་
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པོ་དང༌། ཁ་ཤས་ངལ་རོལ་བསྐུལ་འིདེད་ཀི་འོིགོ་ལ་ཤི་བ། འིགོའི་

ཤས་བསྡེེབས་གོསོད་བྱེས་པོ་སོགོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ལོ་ 

༡༦ ནས་ ༢༠ ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་ཉིན་རིེ་བཞིིན་དུ་ཡོང་གོི་

ཡོད་ཀང་། ཝི་ཏི་ནམ་དང༌། ཤརི་དཀིལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་

བུརི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཤེས་རོགོས་ཐུབ་ཀི་མི་འིདུགོ ང་

ཚོོ་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲགོ་དང་སྟོང་ཕྲགོ་ཤི་གོི་ཡོད་ཀང་། ཤི་སོང་ཟེརི་

མཁན་མི་འིདུགོ བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་ལོ་གོཅིགོ་

གོཉིས་མིན་པོརི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་རིིང་ལ་མོང་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་བྱུང་ནའིང་། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ངོ་

ཐོགོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་རིེད། རྒྱུ་

མཚོན་དེ་རྣམས་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོ་ནད་མི་ཐེགོ་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་མི་འིདུགོ་གོམ། 

ང་རིང་ཚོོས་སོ་སོའིི་ལུང་པོརི་མ་འིོས་མ་འིཚོམས་པོའིི་ལས་

ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད་དམ། ང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་ཁོང་ཁྲིོ་གོང་ཞིིགོ་

བསློངས་ཡོད་དམ། ང་ཚོོས་གོང་ཡང་སློོང་རྒྱུ་མ་བྱུང༌ལ། ང་རིང་

ཚོོས་སུ་གོཅིགོ་ལའིང་གོནོད་པོའིི་བསམ་བློ་བཏང་བ་མེད་ཀང་

གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེརི་གརི་བ་རིེད། གོོང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་
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བྱུང་བ་བཞིིན་ད་ལྟ་ང་ཚོོ་འིགེལ་ཏེ་ཤི་མིན་རིོ་མིན་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་

ལ་བསྡེད་ཡོད་པོས། འིགེལ་ས་དེ་ནས་ཡརི་ལངས་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་གོཏོང་དགོོས་ཤིང་། དེ་ལྟརི་གོཏོང་

བ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་ལ། འིོས་བབ་ཀང་རིེད། ཏན་ཏན་ལངས་

ཐུབ་ཀི་རིེད། 

ཅ༽ ར་བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། སྒྲུབ་འིསོ་ཀ་ིརིང་

བཙན། 

འིདས་པོའིི་རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་མཚོོན་ན། བོད་རིང་

དབང་རིང་བཙན་ཡིན་པོ་དང་། གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོས། ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ོ

རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་པོའི་ིཁ་ེགངོ་ད་ེདང༌། བདོ་ལུང་པོ་རིང་དབང་

རིང་ལགོ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིཁ་ེགངོ་གོཉསི་བསྡུརི་ན། ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ི

ལུང་པོ་ས་ོསསོ་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེས་པོ་ད་ེཏན་ཏན་ང་ཚོརོི་ཁ་ེཕན་ཆེ་ེ

ཞིངི༌། ང་ཚོརོི་གངོ་གུད་ཉུང་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་སྟབས། བདོ་ནང་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང༌། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡདོ་

མཁན་ཚོང་མས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀི་མིན་ཞིེས་སེམས་

ཐགོ་བཅད་པོ་རིདེ། 
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ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བོད་རིང་བཙན་གི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོས་འིབད་

རོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀི་འིོས་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་བསམ་བློ་

ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་པོ་དེ་འིོས་པོ་རིེད་དམ་

མ་རིེད། མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་མནན་པོའིི་མི་

རིིགོས་དེ་བདེ་པོོ་སྐྱིད་པོོ་གོཅིགོ་ཡོད་ན་ཡགོ་པོོ་ཡིན་ནའིང་། དེ་

ལྟརི་ལྟ་ཅི། མི་ལ་མིའིི་འིདུ་ཤེས་ཙམ་ཡང་མེད་པོརི་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་དུད་འིགོརི་བསྐུལ་འིདེད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདི་ལྟརི་འིོས་

པོོ་རིེད་དམ་མ་རིེད། དེརི་བརེན་བོད་རིང་བཙན་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་

དེ་ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡིན་ལ། ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་ལས་

འིགོན་ཡང་དེ་རིེད། 

ཆེ༽ རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོཉསི་དང་། གོཅིགོ་གྱུརི་ག་ིསྡེིགོ་

ལགོ 

རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ཏང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བདོ་རྒྱ་འིགོོ་ཡནི་ཟརེི་བའི་ིཐགོོ་

ནས་བདོ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀསི་མནན་ཏེ་བསྡེད་ཡདོ་ལ། ད་ེམཚུངས་

ཐའིེ་ཝན་གོོ་མིང་ཏང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོ་ོཕན་ཚུན་འིཁྲུགོ་པོ་

རྒྱགོ་རིསེ་བྱེས་པོའི་ིདག་མནི་ནའིང་། སྲིདི་དནོ་ག་ིཐགོོ་ནས་བདོ་
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རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་ཡིན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཟིན་པོ་རིེད། བརི་ལམ་ཐའིེ་

ཝན་གི་གོནས་ཚུལ་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤིའིི་གོནས་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་

ནས་འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་སྟབས། ཐའི་ེཝན་ག་ིའིགོ་ོཁྲིདི་དང༌། ལས་བྱེདེ་

ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་སྐོབས་དང་བསྟུན་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མདེ་

དམ་བསམ་སྟེ་ཐབས་ཤེས་གོནད་དཀོལ་བྱེས་ཀང་། གོོ་མིང་

ཏང་གོིས་བོད་དོན་ཐོགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་བོད་རྒྱ་འིགོོ་ཡིན་པོའིི་ལྟ་

སྟངས་དེ་ལས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་པོའིི་བསྒྱུརི་

བཅོས་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ དེརི་བརེན་ཕརི་ངོས་ཙམ་དེརི་རྒྱ་མི་

གུང་བྲན་པོ་ེཅངི་གོཞུང་དང༌། ཚུརི་ཙམ་འིདརིི་ཐ་ེཔོའེི་ིགོཞུང་གོཉསི་

ཀ་ནས་བོད་རིང་བཙན་གི་ངོས་ལེན་མེད་པོརི་བོད་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

ཡིན་ཞིེས་རྒྱ་མིའིི་སྡེིགོ་ལགོ་ང་ཚོོའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོོགོས་གོཉིས་ཀས་

བརྐྱེངས་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་དེ་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་གོསལ་

པོ་ོཤསེ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

པོེ་ཅིང་གོཞུང་གོིས་བཙན་བཟོས་བྱེས་པོ་དང༌། ཐེ་པོེའིི་གོཞུང་གོིས་

བོད་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ཏུ་འིདོད་པོའིི་ངན་ཤེད་དེ་ད་དུང་འིགྱུརི་བ་མེད་

པོརི་བསྡེད་པོ་དེ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོིགོ་ཟ་བྱེ་དོན་མེད་ཀང༌། ང་རིང་

ཚོོའིི་ཐོབ་ཐང་དེ་ང་རིང་ཚོོས་རོད་དགོོས་པོརི་བརེན། རྒྱ་མི་གོཉིས་
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ཀའིི་ལྟ་སྟངས་དེ་ལ་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་

པོ་དང༌། དེ་ཤེས་དགོོས་པོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མིའིི་ནང་ནས་རིེ་ཟུང་ཐའིེ་ཝན་གི་ནང་ལ་འིགོ་

མཁན་ཡོད། སྤིརི་བཏང་སོ་སོ་སྒོེརི་གི་ངོ་ཤེས་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་

པོ་ལ་ཁྱད་པོརི་ཆེེན་པོོ་མེད་ཀང་། བོད་པོའིི་མིང་འིཁྱེརི་བ་དང་

གོཅིགོ ཡང་བོད་མི་མང་གོི་ཚོབ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་

ན་དེ་དགོ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བདེན་མིན་ཇི་ལྟརི་ཡང་གོསརི་

འིགྱུརི་ནང་དུ་དེ་ལྟརི་ཐོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོ་ར་བའིི་དོན་

དགོ་ལ་གོཏུགོས་ཏེ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ལས། མི་རིེ་ཟུང་གོི་

ངོ་ཤེས་མ་ཤེས་ཀི་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་མིང་འིཁྱེརི་ཐུབ་ཐབས་

གོཅིགོ་དང༌། ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད། དེ་འིཕྲོས་

བཤད་ཡིན། 

ཇ༽ དཔོའི་ངརི་ཅན་ག་ིམ་ིརིིགོས་དང་། སྙངི་སྟབོས་ཅན་

ག་ིབདོ་མ།ི

ང་རིང་ཚོའོི་ིར་བའི་ིདམ་བཅའི་ན་ིབདོ་རིང་བཙན་ག་ིདནོ་ལ་འིབད་

རལོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡནི། ད་ེསྒྲུབ་འིསོ་ཡནི་པོ་ན་ིད་ལྟ་ཞུས་པོ་
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ལྟརི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཆེགོས་ཡདོ་ལ། སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་

ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོ་ཡོད། གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་གོཅིགོ་ང་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་མ་ིརིགིོས་ཟརེི་བ་ད་ེཤནི་ཏུ་གངོ་པོ་ོརིདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་

ནང་ལ་བལྟས་ནའིང་བདོ་པོ་ཟརེི་བ་ད་ེམ་ིརིགིོས་ཀ་ིཁྱད་ཆེསོ་མདེ་

མཁན་དང༌། ཡརི་ཐནོ་ག་ིང་ོབ་ོམདེ་མཁན་ག་ིམ་ིརིགིོས་ཤགིོ་ར་

བ་ཉདི་ནས་རིདེ་མ་ིའིདུགོ འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་གངོ་པོ་ོཡནི་

མནི་ཇ་ིལྟརི་ཡང་། དངེ་སྐོབས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན་ཡང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཟརེི་བ་དརེི་གོ་ོསྐོབས་ཤགིོ་བྱུང་ན་གོང་ཡང་

ལེ་ཐོགོས་མེད་པོརི་བྱེེད་ཐུབ་ཀི་འིདུགོ སློོབ་སྦོང་ལ་མཚོོན་ན་

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུརི་གོ་ོསྐོབས་ཤིགོ་ཐོབ་སྐོབས་སློོབ་སྦོང་

ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ་མ་ཟད། འིཛནི་གྲྭ་བགདོ་ལུགོས་དང༌། ཡགིོ་

ཚོད་ཀ་ིཨང་གངས་འིདྲེ་མཚུངས་ལནེ་ཐུབ་ཀ་ིའིདུགོ 

དེ་མཚུངས་ཚོོང་འིཁོས་ཀི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་སྤི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་སྤང་པོོ་ཁྱུ་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང༌། 

ད་ཆེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བལ་གོོས་ཀི་ཚོོང་དང་། ས་ཞིིང་གོི་ཚོོང་

ལྟ་བུ་བརྒྱབ་སྟེ། ཧ་ལམ་རྒྱ་གོརི་ལུང་པོའིི་གོང་ཁྱེརི་ཆེེ་ཁགོ་ཏུ་

བོད་པོ་སློེབས་མ་མོང་བའིི་ས་ཆེ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་གོང་སརི་ཕྱོིན་པོ་
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སོགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཐབས་ཤེས་དང་། ལས་ཀ་བྱེས་

ཏེ་ལོ་རིེ་མི་སྡེོད་པོརི་སྐྱིད་སྡུགོ་གོི་ཕྲ་ཚུགོས་འིགོ་གོི་འིདུགོ ཧ་

ལས་པོའིི་མགོོ་ཐོན་པོོ་དང༌། གྲུང་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀི་འིདུགོ དེས་ན་

ང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་དེ་འི་འུབ་མ་འིདུས་པོརི་སྦོ་ལུགོ་སྟེ་སྡེོད་མཁན་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

དེ་བཞིིན་ཡུ་རིོབ་ནང་ལའིང་བོད་པོ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་མཁན་

ཡོད་ལ། སྐོད་དང་ཡི་གོེ་ཤེས་མ་ཤེས་པོ་དེ་རིིགོས་གོོ་སྐོབས་

བྱུང་མིན་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་པོ་ལས། ལགོ་ཤེས་ཀི་ལས་

ཀའིི་རིིགོས་དང༌། ལྟོ་གོོས་ཐབས་འིཚོོལ་གི་ལས་ཀ་ཐོབ་ཐང་འིདྲེ་

མཚུངས་སློེབས་སྐོབས་བོད་པོས་འིདྲེ་མཚུངས་བྱེེད་ཐུབ་པོས་མ་

ཚོད། ད་དུང་བོད་མི་རྣམས་ཁ་རྫུན་ལགོ་རྐུ་དང༌། གོཡོ་ཟོལ་ཉུང་

བའིི་རྐྱེེན་གིས་སུད་སིའིི་བཟོ་གྲྭ་ཆེེན་པོོ་དེ་རིིགོས་ཀིས་ལས་ཀ་

དང་པོོ་བསྐུལ་ས་དེ་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་བྱེས་ན་འིོས་པོ་རིེད། སོ་

སོའིི་མི་རིིགོས་རིེད། རིིམ་པོ་གོཉིས་པོ་དེ་བོད་པོརི་སྤད་དེ་ཨ་ཀ་

ལི་མི་དང༌། སེ་པོེ་ནི་ཤི་མི་དེ་ཚོོའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོ་སློེབས་ཀི་འིདུགོ 

སྤིརི་བཏང་གོི་ཤེས་ཡོན་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ན་ང་ཚོོ་བོད་པོ་མཇུགོ་

ལ་ལུས་པོ་ལས་དྲེགོ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། འིོན་ཀང་མིའིི་ཁྱད་ཆེོས་
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ཡ་རིབས་དང༌། དྲེང་པོོ་ཟེརི་བ་དེ་རིིན་ཐང་བྲལ་བའིི་ར་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡིན་སྟབས། གོདོང་ལྤགོས་ཀི་ཚོོས་གོཞིི་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་

མིའིི་མི་གོཤིས་ཀ་ཡ་རིབས་ཀི་ཆེ་ནས་བོད་མིས་རྫུན་མི་ཤོད་

པོ་དང༌། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེས་པོའིི་དབང་གོིས་བཟོ་གྲྭའིི་སྦིན་

བདགོ་ཚོོས་བོད་པོརི་ལས་ཀ་སྤོད་འིདོད་བྱེེད་པོ་དང༌། མཇུགོ་གོི་

འིགོ་སོང་སྐོོརི་དང༌། ལས་ཀ་ཇི་བྱེས་ལས་ཐོ་སྤད་པོརི་ཡང་ཡིད་

ཆེེས་བློས་འིགོེལ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

རིེད། དེརི་བརེན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་མི་ལ་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་གོང་

ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་བྱེེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་མིས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་བྱུང་ན་ཡང་

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་མི་རིིགོས་ངོ་མཚོརི་ཆེེན་པོོའིི་རིིགོས་

ཤིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ཉེ་བའིི་ཆེརི་ ༡༩༥༤ ནས་ ༡༩༥༥ དུས་སུ་

མདོ་སྟོད་སྨིད་ཀི་ས་གོནས་མང་པོོ་དང༌། སྤི་ལོ་ ༡༩༥༧ ནས་ 

༡༩༥༨ སྐོབས་ལ་སྙེ་མོ་དང་ལྷོ་ཁ་ཁུལ་སོགོས་ལ་རྒྱ་མིརི་འིཐབ་

འིཁྲུགོ་ལན་མང་བྱེས་ཡོད་པོས། ར་བའིི་བོད་མི་རིིགོས་རིང་ཉིད་

སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོའིི་དཔོའི་ངརི་ཅན་གི་མི་

རིིགོས་ཤིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 
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དེང་གོི་དུས་སུ་ཡང་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་དེ་ལས་སློ་པོོརི་གླིགོས་

རྙིེད་མ་ཐུབ་པོརི་རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་ནང་ལ་དམགོ་མི་འིབུམ་ཕྲགོ་དང་

འིབུམ་ཕྲགོ་བཏང་སྟེ་བོད་དབུས་གོཙང་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོངས་རྫོོགོས་

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་པོོའིི་འིགོོ་མནན་ཏེ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཡིན་

ན་ཡང་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་དུས་རགོ་ཏུ་དོགོས་

ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་ལ་ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་ཡོད། དཔོེརི་ན་བྷང་ལ་རྡོེ་ཤིའིི་གོནས་ཚུལ་ལྷགོས་

སྐོབས་རྒྱ་མིས་རིང་གོནོང་སྔོན་བསུས་བྱེས་ཏེ་བྷང་ལ་རྡོེ་ཤི་དང༌། 

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཉམ་བསྲིེས་ཀིས་སྐོད་ཅོརི་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་

ཁོང་ཟོན་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ 

ཉ༽ བདོ་སརི་བཙན་འིཛུལ་དང་། བདོ་མིརི་ཁོང་ཟནོ།

ད་ེམཚུངས་བདོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ ༡༩༥༩ ལརོི་ཟངི་འིཁྲུགོ་ལྷངི་

འིཇགོས་གོཏངོ་སྐོབས་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་བ་ད་ེདགོ་ད་ེ

སྔ་ཀ་ོརི་ིཡརི་ཨ་རི་ིདང་དམགོ་རྒྱགོ་མངོ་ཡདོ་པོའི་ིདམགོ་སྡེ་ེཡངོ་

བ་རིདེ་ཟརེི་ག་ིའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིདམགོ་མ་ིགོསརི་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་

མ་ིའིགགིོས་པོརི་དམགོ་འིཁྲུགོ་རིང་ལ་ཉམས་མངོ་ཡདོ་མཁན་ག་ི
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དམགོ་མ་ིཆེདེ་མངགོས་ལྷ་སརི་འིརོི་འིདྲེནེ་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་བདོ་པོརི་

རྒྱ་མསི་ལས་སློ་པོརོི་ལགོ་རདེ་རདེ་ཐུབ་རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

མཐོང་གོི་ཡོད་པོའིི་རགོས་རིེད། དེ་མཚུངས་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་གོཞིན་དགོ་གོཅགིོ་ལ། བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིའིརོི་རྒྱུརི་སྔནོ་མ་ནས་

ཐགོ་ཆེདོ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་ཡནི་པོ་ད་ེཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརིདེ། སྔནོ་མ་

ང་ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་ཏུ་བསྐྱདོ་སྐོབས་སུ་ལའེུ་ཧའི་ོཅསི་བདོ་ས་རྒྱ་ཆེ་ེཞིངི་། 

རྒྱ་ནགོ་མི་མང་པོོ་ཡིན་པོས་རྒྱ་མི་དང་བོད་པོ་ཚོོང་རྒྱགོ་དགོོས་

ཞིེས་གོསུངས་སོང༌། མི་དང་ས་ཆེ་ཚོོང་བརྒྱབ་ན། རྒྱ་མི་བོད་

ལ་འིརོི་རྒྱུ་ལས་བོད་པོའིི་ས་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ས་ོཐབས་མེད་པོ་གོཞིི་

གྲུབ་པོ་ལྟརི་རིདེ། ཁ་ོརིང་ཚོརོི་ར་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེ

གོཞིརིི་བཞིགོ་གོསི་ལས་དནོ་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་རསི་ཡདོ་པོ་རིདེ། 

ཡིན་ན་ཡང་བོད་པོའིི་ས་ཆེའིི་སྒོང་ནས་རྒྱ་མིརི་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་

མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གིས་རྐྱེེན་པོས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཨ་མདོ་ཁུལ་

དང༌། ཁམས་ཁུལ་ལུང་ཚོན་ཁ་ཤས་ནང་ལ་རྒྱ་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་

པོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ་ཀང་། བོད་དབུས་གོཙང་ཁུལ་དང༌། 

སྟོད་ཁུལ་སོགོས་བོད་ཀི་ནུབ་ཕྱོོགོས་ལ་རྒྱ་མིའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ད་ལྟ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ད་དུང་ལྷ་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་མི་སྐྲ་
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བཞིརི་མཁན་དང༌། ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་འིཛིན་མཁན་རྒྱ་མི་སློེབས་

པོ་དེ་དགོ་མརི་ཕྱོིརི་འིབུད་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་

བྱུང་བ་རིེད། ར་བ་རྒྱ་མི་བོད་ནང་ལ་གོཏོང་འིདོད་ཡོད་པོ་ཐགོ་

ཆེོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད།

འིནོ་ཀང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་

པོ་མི་གོཏོང་བ་དང༌། ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཀང་གོཞིིས་ཆེགོས་ནས་

ལྷིང་སྡེོད་མི་ཐུབ་པོ་དེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རིེད་དམ། ཤརི་ཀརི་ཀི་

སི་ཐན་ནང་རྒྱ་ནགོ་ལྷོ་ཕྱོོགོས་ནས་ཡོང་བའིི་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་

པོོ་སློེབས་ཡོད། ནང་སོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་མི་དང་སོགོ་

པོོ་གོཉིས་བསྡུརི་ན་རྒྱ་མི་མང་བ་དང༌། སོགོ་པོོ་ཉུང་བ་ཆེགོས་

ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་སྡེོད་མི་ཐུབ་པོ་དེ་རྒྱ་མི་

བོད་པོརི་ཤ་ཚོ་བ་གོ་ལ་ཡིན། ས་ཆུ་མ་འིཕྲོད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ནི། 

ཤརི་ཀརི་ཀི་སི་ཐན་དང༌། ནང་སོགོ་ལ་ཡང་འིདྲེ་མཚུངས་ཡོད་

ཀང༌། བཙན་པོོ་དབང་ཡོད་ཀི་བཀའི་བཏང་དུས་དེ་འིདྲེའིི་ཀ་ཀོརི་

ཤོད་ས་མེད་པོས་བོད་ལ་ཡང་དེ་ལྟརི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་། དེ་ལྟརི་མི་བྱེེད་པོརི་ཁོང་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་ནམ། བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་ཁྱུརི་མིད་བཏང་
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བ་རིེད། འིོན་ཀང་ད་ལྟ་འིཕོ་བའིི་ནང་ལ་འིཇུ་མ་ཐུབ་པོརི་སྐྱུགོ་

དགོོས་པོའིི་ཉེན་ཁ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོད་པོའིི་རགོས་མཚོན་མ་ཡིན་

ནམ། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་རྒྱ་མིས་

ཛ་དྲེགོ་པོོ་དང་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་གོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་ཅེ་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཙོ་

ཆེེ་ཤོས་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་ཚོོའིི་སེམས་

ཤུགོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་འིགན་ཟླ་བྲལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་རིེད། 

ཏ༽ བདོ་ཕྲུགོ་བཙན་ཁྲིདི་དང་། གོས་ོསྐྱངོ་གོ་ིགྲུབ་

འིབྲས།

བོད་རིིགོས་རྒན་པོ་ཚོ་ོརྫོོགོས་འིགོ་གོི་ཡོད་ཀང༌། བོད་རིིགོས་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་སོ་སོ་སྒོེརི་གི་ལྟ་བ་དམརི་

པོའོི་ིལྟ་བའིམ། སྤ་ིཚོགོོས་རིངི་ལུགོས་ཀ་ིལྟ་བ་ཇ་ིའིདྲེ་ཡནི་རུང༌། 

ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ཡནི་བམས་པོའི་ིབསམ་པོ་དང༌། བདོ་པོ་ཡནི་

བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་དེ་བཙན་དབང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་

ཀང་གོཡ་ོའིགུལ་དང་སྒྱུརི་བཅསོ་མ་ཐབེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་

ཡོད་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཐོངས་
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དང༌། སྤ་ིལ་ོ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༥༡ ནས་ ༡༩༥༢ ནས་བདོ་ཕྲུགོ་

གོཞིནོ་ནུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་དབརོི་བ་དང་། ལྷགོ་དནོ་ ༡༩༥༤ 

ཙམ་ནས་བོད་ཕྲུགོ་གལ་རིིམ་གི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་ནས་ངལ་རོལ་གལ་

རིིམ་གི་ཕྲུ་གུ་ཆེེད་མངགོས་འིདེམས་སྒྲུགོ་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་

དབོརི་ཞིངི་། པོ་ེཅངི་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིིགོས་སློབོ་གྲྭ་ཡགོ་པོ་ོདསེ་

ཕན་མ་ཐགོོས་པོརི། ཞིན་ཡང་ས་ཁུལ་ལ་སློབོ་གྲྭ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་

བཙུགོས་ཏེ་བོད་ཕྲུགོ་ལ་སློོབ་གོས་ོསྤད། རིེ་བ་ཆེེན་པོ་ོབརྒྱབ་པོ་

རིདེ། འིནོ་ཀང་བདོ་པོའི་ིཕྲུགོ་གུའི་ིནང་ནས་རྒྱ་མའིི་ིསྐུ་ཡ་ིསྐུ་ཚོབ་

དང་། གོསུང་གོ་ིགོསུང་ཚོབ་བྱེདེ་ཐུབ་མཁན་བདོ་པོ་གོཞིནོ་ནུ་སུ་

གོཅིགོ་སྟོན་རྒྱུ་བྱུང་མེད། དེང་སྐོབས་སྐོད་གགོས་ཆེེ་ཤོས་ཨ་

ལྕགོ་པོ་སངས་ཟརེི་བ་ད་ེརིདེ། ད་ེན་ིཡནོ་ཏན་དང༌། བསམ་བླའོི་ི

ཐོགོ་ནས་གོཞིི་ར་ཡོད་མཁན་ཞིིགོ་རིེད་མི་འིདུགོ སྤེལ་ལད་ཚོ་

ཞིངི་རིང་སྟབོས་ཀ་ིབསམ་བླ་ོམདེ་པོའི་ིབུད་མདེ་ཐབེས་ཆེགོ་ཅགིོ་

ཡནི་ཚོདོ་འིདུགོ ང་ཕདོ་ན་ིརྒྱ་མ་ིཁ་ོརིང་ཚོའོི་ིལྟ་སྟངས་ནས་བྱེས་

ན་བདོ་ལོགོ་སྤདོ་ས་གོནས་སྲིདི་གོཞུང་གོ་ིབཀའི་བླནོ་ཞིགིོ་རིདེ། 

དེ་མིན་བོད་མིའིི་གས་ནས་རྒྱ་མིརི་བློ་དཀརི་པོོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་

སྐུ་ཚོབ་བྱེེད་ཐུབ་མཁན། རྒྱ་མིས་བློས་འིགོེལ་ཐུབ་པོའིི་བོད་མི་
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གོཅིགོ་ཀང་ཐོན་མི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་བརི་ལམ་བོད་རིང་སྐྱོང་ལྗིོངས་

དང༌། ཤེས་རིིགོ་གོསརི་བརྗེེ་ཚོརི་བའིི་མཇུགོ་ལ་གོསརི་བརྗེེ་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིེས་པོ་བཙུགོས་པོའིི་ནང་གོི་ཨུ་ཡོན་ཚོང་མ་རྒྱ་མི་

ཤ་སྟགོ་རིེད། དེ་བཞིིན་བོད་དབུས་གོཙང་ཁུལ་རིང་སྐྱོང་ལྗིོངས་

ཀི་ས་ཁུལ་ཚོོ་ཁགོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ལ་ཆེ་བགོོས་བྱེས་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་ནང་གོི་ལྷན་ཁང་སོ་སོའིི་འིགོོ་འིཛིན་དང༌། དེ་འིགོོ་གོནད་གོལ་

ཆེེ་བའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོང་མ་རྒྱ་མི་རིེད། གོལ་ཆུང་རགོ་

རིགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་བོད་མི་གོང་འིཚོམ་འིདུགོ་པོ་ལས། 

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་དོན་དམ་བློས་འིཁེལ་བའིི་

བོད་མི་རྡོོགོ་པོོ་གོཅིགོ་ཀང་མི་འིདུགོ ད་ཆེ་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་ ༡༦ ཕྱོིན་པོ་རིེད། ༡༩༥༢ ནས་ ༡༩༥༣ ནས་

ཆེ་བཞིགོ་ན་དེ་བས་ཀང་ལོ་མང་ཕྱོིན་པོ་རིེད། འིོན་ཀང་ངོ་ཐོགོ་

བོད་མི་ཚོོས་ཧ་ལས་པོའིི་མཁྲིེགོས་པོོ་གོཅིགོ་དང༌། གོང་པོོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡོད་ཐགོ་ཆེོད་རིེད་འིདུགོ 

ཐ༽ སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། གོངོ་བུའི་ིནུས་

ཤུགོས།

གོཉིས་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོརི་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོ་ོསྒིགོ་
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འིཛུགོས་ཤིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོ་ོམི་གངས་ཁྲིི་བརྒྱད་དགུ་ཞིིགོ་

ལ་རྒྱ་མི་ཞིེད་སྣང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དཔོེརི་ན་ཤརི་ཀརི་

ཀི་སི་ཐན་གི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཉིས་ལྷགོ་ཙམ་འིདུགོ འིནོ་

ཀང་ང་ཚོོརི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནུས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེས་རྐྱེེན་པོས་རྒྱ་མིརི་མི་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་

ཀ་ིཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་མ་ིམང་ཚོསོ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཡུལ་ཞིགིོ་དང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཟརེི་དུས་བདོ་པོ་སྤའིི་ིསྤ་ིམ་ིལྟ་བུའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་

བསྟན་གི་ཡོད་སྟབས། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་ནས་གོཞིན་དགོ་ལྟ་

ཅ།ི ང་ལུང་པོ་གོཅགིོ་ནས་གོཅགིོ་ཏུ་འིག་ོབ་དང༌། ས་ཁུལ་གོཅགིོ་

ནས་གོཅིགོ་ཏུ་འིགོ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་རྒྱ་མིས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་

ཀི་འིདུགོ དེ་ནི་ངའིི་གོཟི་བརྗེིད་གོང་ཡང་མིན་ནའིང་། ང་ཚོ་ོབོད་

པོ་སྤིའིི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེབས་ཀི་ཡོད། བོད་

ཕྱོི་ནང་གོཉིས་ཀི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་མི་ནམ་

དུ་ཡང་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་འིདུགོ དེས་ན་

གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་བོད་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་དེའིི་ཐོགོ་

ནས་ང་རིང་ཚོརོི་རྒྱལ་ཁ་ལནོ་ག་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཡདོ།
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དེ་བཞིིན་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལུང་པོ་གོཅིགོ་ཁོ་ནའིི་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ནས་ལུང་ཁུགོ་གོཅིགོ་ནང་རིང་བཞིིན་སྣང་

མེད་དུ་འིཇོགོ་ཐུབ་ཐབས་མེད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་རྒྱལ་

སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་འིཕོ་འིགྱུརི་མང་པོོ་འིགོ་བཞིིན་པོ་རིེད། གོནས་

ཚུལ་ཁ་ཤས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ལ་འིགོལ་རྐྱེེན་ལྟ་བུ་དང༌། 

གོནས་ཚུལ་ལ་ལ་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད། ཆེ་

སྙོམས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ཐབས་

སྐྱོ་རུ་ནམ་ཡང་ཕྱོིན་མེད། གོནད་དོན་གོལ་ཆེེ་བ་གོཅིགོ་ནི་རྒྱ་

དཀརི་ནགོ་གོཉིས་ཀི་འིབྲེལ་བརི་ཐུགོ་ཡོད་ལ། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཤ་ཚོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་

ནས་བཤད་ན་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་

པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོགོ་ལ་སྐུ་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་གོནང་ཡོད། 

སྐོབས་དེརི་པོཎི་ཏ་ནེཧ་རུ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་རིེད། ནེཧ་

རུས་དགོོངས་བཞིེས་གོཏིང་ཟབ་གོནང་སྟེ་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་འིདི་དགོ་

དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་འིདི་ཙམ་བཙུགོས་ཐུབ་པོ་རིེད། འིདི་

དགོ་རྒྱལ་ཁ་ཆེེན་པོོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 
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དེ་ལྟརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་ང་ཚོོ་བོད་པོརི་ད་ལྟ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ཀི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་རིིགོས་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་གོནང་ཡོད་

ལ། ཁ་ཤས་ལགོ་ལེན་ལམ་འིཕྲལ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོའིི་རིིགོས་འིཚོབ་

འིཚུབ་སྟོང་བཤད་མི་བྱེེད་པོརི་ལགོ་ལེན་ཐུབ་པོའིི་ཉི་མ་དེརི་ཁ་

ནས་གོསལ་བསྒགོས་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ལགོ་ལེན་དངོས་

སུ་བཀལ་ཏེ་ཁ་ཚོིགོ་ལགོ་པོས་མནན་ཏེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ནི། བྷང་

ལ་རྡོེ་ཤིའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་གོསལ་པོོ་མཐོང་ཡོད། 

དེརི་བརེན་ད་ལྟའིི་ཆེརི་སྲིིད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཐ་དད་ཡིན་

པོ་ལས། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་གོཞིི་རའིི་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། ཤ་ཚོ་རྣམ་དགོ་གོནང་དང་གོནང་བཞིིན་པོ་རིེད།

གོཉིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་དབརི་གི་འིབྲེལ་བ་དང་། རྒྱ་

ནགོ་དང༌ཨ་རིི་གོཉིས་ཀི་འིབྲེལ་བ། རྒྱ་ནགོ་དང༌ཡུ་རིོབ་དབརི་

གི་འིབྲེལ་བ། ཨ་རིི་དང༌རུ་སུའིི་དབརི་གི་འིབྲེལ་བ་བཅས་དེ་

དགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརེན་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། དེ་

དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་ཤིགོ་བྱེས་ཀང༌། ང་ཚོོ་བོད་

པོརི་མཐུན་རྐྱེེན་ཞིན་དུ་གོཏན་ནས་ཕྱོིན་མེད། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ནི་ང་

རིང་ཚོོ་བོད་མིའིི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཡིན་ལ། བོད་
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མིའིི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ད་ལྟ་ཞུས་པོ་བཞིིན་ཡོད་

པོའིི་རྐྱེེན་གིས་ད་ཆེ་ང་ཚོོ་ལོ་བཅུ་ཕྲགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལའིང་བོད་

པོརི་ཆེེ་མཐོང་ཆུང་དུ་འིགོ་བའིི་ཚོབ་ལ་ཆེེ་མཐོང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོད། 

ར་བ་ཐུགོ་ས་སོ་སོ་བོད་པོའིི་ལགོ་པོརི་ཐུགོ་ཡོད། 

ད༽ མཐུན་ལམ་གོོང་སལེ་དང་། གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་ཤུགོས་

སྣནོ།

ངས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་མུས་ལྟརི་རིང་ལ་རིིན་ཐང་ཡོད་ན་གོོང་ཐང་

མསི་རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ། རིང་ལ་རིནི་ཐང་མདེ་ན་མིས་མཐངོ་ཆུང་བྱེདེ་

ཀ་ིརིདེ། དརེི་བརནེ་གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་ང་རིང་ཚོའོི་ིལགོ་པོརི་ཐུགོ་ཡདོ། 

བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ན་ིགོངོ་ཞུས་

བཞིིན་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་མིའིི་ལུང་པོརི་

སློེབས་པོ་རྣམས་ཀང་གོང་ལེགོས་ཡོད། ད་དུང་གོོང་བུ་གོཅིགོ་

གྱུརི་ག་ིཐོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་འིགིགོས་མིན་གི་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་ངེས་

རིེད་ལ། ལོ་བཅུ་དྲུགོ་རིིང་ལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེ་དགོ་ཆུང་

རགོ་རིེད། བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་ཐོངས་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་
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ལ་ཕྲན་བུ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་གོི་ར་རྐྱེེན་

སྲིིད་བྱུས་ཀི་ར་དོན་ལ་ཐུགོ་ནས་ཁ་ཤས་བོད་རིང་བཙན་འིདོད་

མཁན་དང་། ཁ་ཤས་བོད་རིང་བཙན་མི་འིདོད་མཁན་དེ་འིདྲེའིི་

ཐོགོ་ནས་འིགོལ་ཟླ་བྱུང་ན། དེ་ར་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་གི་ཐོགོ་ནས་

ཐ་དད་ཆེགོས་པོརི་བརེན། དེའིི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། དེ་ལྟརི་

མིན་པོརི་ངོ་ཐོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་རད་གོཅོད་བྱེས་ན་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་ལེགོས་ཉེས་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོད་ལེགོས་ཉེས་ཀི་ཐོགོ་ནས་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་

ཆེགོས་པོ་སོགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཕན་ཚུན་ལུང་ཚོན་དང༌། ཤོགོ་

འིཐེན་བྱེེད་རིེས་བྱེས་པོ་དེ་རིིགོས་སྤི་དོན་གི་ར་བརི་ཐུགོ་མེད། 

དེ་དགོ་སྐྱེ་དམན་མིགོ་སེརི་ཚོ་པོོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ལྟརི་

ཕྲན་བུ་ཙམ་མ་འིགིགོ་པོ་ལ་མིགོ་ཕྲ་པོོ་དང་། ན་རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་

བཤད། ཁ་ལ་བདགོ་པོོ་མ་བརྒྱབ་པོརི་གོང་བྱུང་བཤད་པོ། སྐོད་

ཆེ་སྣོན་མ་བརྒྱབ་པོ་སོགོས་ཀི་དབང་གོིས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་མཐོང་ཕྱོོགོས་ཆེགོས་ཏེ་རྙིོགོ་དྲེ་ཡོང་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་རྙིོགོ་

དྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཡོང་སྐོབས་ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས། གོཙོ་ཆེེ་

ཤོས་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་དང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་
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སྤི་ཚུགོས་ཟིན་པོོ་བྱེས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་མི་མང་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ཀང་ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་

གོནས་ཚུལ་ཆེེ་སརི་ལྟ་དགོོས་པོ་ལས། ཆུང་རགོ་ལ་མགོོ་འིཁོརི་

རྒྱུ་མི་འིདུགོ སྐོད་ཆེ་བདེན་མིན་གོནས་ཚུལ་རད་གོཅོད་མ་བྱེས་

པོརི་སྲིང་ལམ་ཟེརི་སྐོད་ཀི་རྗེེས་སུ་ཕྱོིན་ན། རིི་བོང་ཅལ་འིདྲེོགོ་གོི་

དཔོེ་ལྟརི་ཡོང་ངེས་རིེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་མེད། གོནས་

ཚུལ་མགོོ་འིཚོོས་པོོ་དང༌། ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་ཚོོ་བོད་མི་ཁྲིི་

བརྒྱད་དགུ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ངོ་ཐོགོ་རིང་བོད་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་

འིདོད་འིདུགོ བོད་རིང་བཙན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

ལ་སྡེོད་ཀི་ཡིན་ཟེརི་མཁན་མི་གོཅིགོ་ཀང་ཧ་ལམ་ཨེ་ཡོད། ར་བ་

ནས་ཡོད་ཀི་མ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ བོད་པོ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་

འིདོད་མེད་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད་ལ། དམིགོས་ཡུལ་

དེའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་མིན་ཐེ་ཚོོམ་མེད། དེས་ན་

ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་བརི་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་

དགོོས། གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་བའིི་འིགོལ་རྐྱེེན་ཆེོས་ལུགོས་

དང༌། ཆེོལ་ཁའིི་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོད་པོ་དང༌། ཡང་མི་སྒོེརི་གི་
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དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤོད་པོ་དེ་ཚོོ་ཆུང་རགོ་རིེད། 

མ་གོཞིི་དེང་སང་ཆེོས་ལུགོས་དང༌། ཆེོལ་ཁའིི་སྐོད་ཆེ་ཡང་ཕྲན་

བུ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་འིདུགོ་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་བསམ་བློ་ཡགོ་

པོོ་གོཏོང་དགོོས། 

ན༽ རྗེ་ེའིབངས་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། བདོ་མའིི་ིཆེ་ེམཐངོ་།

དངེ་སང་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིའིགོ་ོངསོ་ནས་འིཁྲིདི་

ཀ་ིཡདོ། ད་ེན་ིད་ལྟ་གོཏ་ེཔོའོི་ིདཀལི་ག་ིགོཟུགོས་བཟང་གོ་ིདཔོ་ེལྟརི་

སྤི་མོས་ཀི་མོས་པོ་ཆེེ་བ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་མིང་སྐོམ་

པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་ངསོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་པོ་ལས། 

ང་འིཇནོ་དྲེགོས་པོ་དང་། རྒདོ་དྲེགོས་ཏ་ེལས་ཀ་བྱེས་པོ་ར་བ་ཉདི་

ནས་མ་རིེད། སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ཆེལོ་ཁའི་ིདབྱེ་ེབ་ར་བ་ཉདི་ནས་མདེ་པོ་

དང༌། ང་ཚོ་ོམ་ིཉུང་ཤས་ཤགིོ་གོསི་རིང་དནོ་ཁོགོ་ཏུ་བཅུགོ་སྟ་ེསྤ་ི

དནོ་ཁ་ལ་འིཁྱརེི་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་མནི། བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ད་ེདགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་ག་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་

སྟེ་ལས་ཀ་ངོ་ལོགོ་མེད་པོ་ད་ཕན་ཡང་བྱེས་པོ་ཡིན་ལ། ད་དུང་
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ཡང་ད་ེབཞིནི་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི། ཁྱདེ་རིང་ཚོརོི་ངས་ཁུངས་སྐྱལེ་བྱེས་

ཏ་ེཤདོ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟརི་རིདེ། 

ཁྱེད་རིང་ཚོང་མས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བརགོ་དཔྱད་བཏང༌། 

བསམ་བླ་ོབཏང༌། རད་གོཅོད་བྱེས། མགོ་ོའིཚོོས་པོ་ོབྱེས་ཏ་ེདགོ་ེསྐྱོན་

བལྟས་ན་གོསལ་པོོ་ཤེས་ཀི་རིེད། ར་བ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་རིང་བཙན་

གི་དོན་དགོ་འིགྲུབ་དང་མ་འིགྲུབ་ཟེརི་བ་དེ་སོ་སོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྒིལ། སེམས་

ཐགོ་བཅད། ཉབོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོ། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེས་ཏེ་

མུ་མཐུད་ནས་འིབད་རོལ་ཞིགིོ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲུབ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་ཀང་

ཏན་ཏན་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང་། 

སྒིད་ལུགོ་སྟེ་བསྡེད་ན་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་མ་འིགྲུབ་ཡོང་

གོི་རིེད། དེརི་བརེན་དེང་གོི་དུས་སུ་ང་ཚོོ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་མི་

འིདུགོ སྔརི་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་སྐྱེད་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

༡༩༥༩ ལོ་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ནང་སློེབས་མ་སློེབས་སྐོབས་སུ་ཀ་རྡོོརི་

ཁུལ་ལ་བོད་པོ་མང་པོོ་སྔོན་ནས་ཡོད་མུས་རིེད། ༡༩༥༩ ལོའིི་

གོནས་ཚུལ་མ་བྱུང་གོོང་ལ་བོད་པོ་ཚོོརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་ལྟ་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང་། ༡༩༥༩ ལོའིི་རྗེེས་ལ་ལྟ་སྟངས་
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གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། དེ་ནས་ད་ལྟ་ ༡༩༧༥ ལ་མ་སློེབས་བརི་དུ་

གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོརི་སྤིརི་བཏང་

གོི་ལྟ་སྟངས་དེ་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་མེད་བསམ་པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་བགེས་པོ་ཚོོས་ཤེས་གོསལ་རིེད། སྐྱོ་རུ་འིགོ་གོི་འིདུགོ་གོམ་

མི་འིདུགོ ངོས་ནས་བལྟས་ན་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་མེད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོང་གོི་

འིདུགོ དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་གོཟི་བརྗེིད་རིེད། 

ང་ཚོོ་ལོ་ ༡༦ ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་ང་རིང་ཚོོ་རིང་མགོོ་མ་ཐོན་པོརི་

ཁ་ཐབས་སྐྱོ་རུ་ཕྱོིན་ན་མིས་མཐོང་དང༌ཆེ་འིཇོགོ་གོ་ལ་བྱེེད། ང་

ཚོོརི་དངུལ་མེད་ལ། ང་ཚོོརི་དབང་ཆེ་ནི་མེད། ང་ཚོོརི་ལུང་པོ་ནི་

མེད། སྤང་པོོ་ཡུལ་གརི་བ་ཞིིགོ་ལ་སུས་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད་

དམ། སུས་ལྟ་རོགོས་བྱེེད་ཀི་རིེད་དམ། སུས་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀི་

རིེད་དམ། ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་སྤེལ་ཚོ་རུས་

རྒྱུད་གོཅིགོ་གྱུརི་རླབས་ཆེེན་ཕ་མེས་ཀི་བུ་བརྒྱུད་ཡིན་པོས། ང་

ཚོོ་རིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ཏེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྤང་པོོ་ཁྱུ་གོཅིགོ་ཏུ་གརི་

ན་ཡང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། དྲེང་བདེན་གི་སེམས་ཤུགོས་སྙིང་

ལ་བཅངས། གོོང་བུ་ཆེིགོ་སྒིལ་གི་ལམ་ཕྱོོགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་

ཕྱོིན་པོའིི་ཉེརི་ལེན་གིས་ད་ཆེ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ང་ཚོོ་
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བོད་པོརི་མཐོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་ལས་ཆུང་དུ་འིགོ་གོི་

མི་འིདུགོ དེ་ང་ཚོོའིི་གོཟི་བརྗེིད་རིེད། 

པོ༽ རླབས་ཆེནེ་ག་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། གོཟ་ིབརྗེདི་ཀ་ི

རྒྱལ་ཁ།

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོརི་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་

ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཁ་འིཐོརི་དགུ་འིཐོརི་ཕྱོིན་པོ་དང་། ས་ོས་ོརིང་མགོ་ོ

གོང་ཐོན་ཕྱོིན་ཏེ་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་མེད་པོ་ཆེགོས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད་

ན། ད་ཆེ་ད་ེདུས་ཀ་ིབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་འིད་ིཚོའོི་ིགས་རིདེ་ཅསེ་

རྒྱ་མ་བདོ་འིགོའི་ཤས་ལ་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་རྒྱུ་ལས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་སྲིདི་པོ་ཡནི། ད་ེལྟརི་ཆེགོས་ན་ད་གོཟདོ་བདོ་པོ་མ་ིགོཅགིོ་

འིཁརོི་ལསོ་བརྫོསི་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀང་ལྟ་མཁན་མདེ་པོ་དང་། 

བོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ཐུབ་ཚོོད་དང༌། བཙན་དབང་བཤད་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེོད་ནའིང་ལྟ་མཁན་དང་། སྐོད་རྒྱགོ་ས་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ལ། 

ཉན་མཁན་ཡང་ཡངོ་གོ་ིམ་རིེད། 

འིདི་ལྟརི་མིན་པོརི་ད་ལྟ་ལོ་ ༡༦ ཕྱོིན་རྗེེས་སུའིང་ང་ཚོོ་རྡོོགོ་རྡོོགོ་

གོི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོ་འིདི་ང་ཚོོ་གོོང་བུ་ཆེིགོ་སྒིལ་དུ་བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་
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བུ་རིེད། བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། འིཕྲལ་སེལ་རྒྱ་གོརི་

ནང་ཡོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་དྲུགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་

ལའིང༌། ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཕན་གི་ཡོད་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལས་ང་ཚོོ་བོད་ལུང་པོརི་བསྡེད་མེད། ང་

ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་དེ་དགོ་རྒྱ་གོརི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཁྲིིམས་ཐོགོ་ནས་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མ་དང༌། བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ངོས་ལེན་མེད། ང་ཚོོརི་

མཚོན་ཉིད་ཚོང་བའིི་གོཞུང་དང༌། ངོས་ལེན་ཡོད་པོའིི་གོཞུང་མེད་

ན་ཡང༌། མཆེོད་རེན་མགོོ་མཇུགོ་ལོགོ་ཀང་བང་རིིམ་སྐོེད་པོརི་

གོནས། ཞིེས་པོའིི་དཔོེ་ལྟརི་བོད་མི་འིདུས་སྡེོད་སྒིགོ་འིཛུགོས་

རིེ་རིེའིི་ནང་ལ་ཏཱ་ལའིི་བླའིི་སྐུ་ཚོབ་རིེ་དང༌། དེརི་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་

ལས་ཁུངས་རིེ་ཡོད། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་བོད་གོཞུང་ངོས་ལེན་

མེད་ཀང༌། བོད་མིའིི་ལས་དོན་བྱེེད་སྐོབས་ང་ཚོོའིི་ལས་བྱེེད་

ཚོོརི་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། དོན་སྙིང་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་ཡ་

མཚོན་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་རླབས་ཆེེན་དང་། 

ང་ཚོོའིི་གོཟི་བརྗེིད་དང་ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་ར་

བ་ད་ལྟ་ཞུས་པོ་བཞིིན་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་
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བ་ལས། ང་མི་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྣམ་དཔྱོད་བཏང་བ་གོང་ཡང་

མ་རིེད། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་

རིོགོས་ཞིེས་སྙིང་པོོ་ཟེརི་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཚོང་མ་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ལོ་ལྔ་དྲུགོ་བདུན་བརྒྱད་དང་། བཅུ་གངས་

ནང་ཏན་ཏན་འིགྱུརི་བ་འིགོ་གོི་རིེད། ཕརི་ཕྱོོགོས་དེརི་རྒྱ་མི་ཁོ་

རིང་ཚོོརི་ལྟོས་དང༌། ༡༩༥༩ ལོ་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེེན་བིང་དྷའིི་ཧོ་

ག་མ་འིགིགོས་བྱུང་བ་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ནང་ལ་

ཁ་ཆེགོ་སྣ་རིལ་རྒྱུན་མ་ཆེད་པོ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ནང་གོི་སྒིམ་

གོཞིི་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་མུ་མཐུད་དེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་

དེ་དགོ་ཀང་ང་ཚོོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་རིེད། རྡོོ་དོན་ཡང་སྙིང་ཕྱོི་ནང་

གོི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་

ལོ་རིེ་ལོ་ལས་ལོ་རིེ་རིེ་བ་ཆེེ་རུ་འིགོ་གོི་འིདུགོ དེརི་བརེན་ཚོང་

མས་ད་ཕན་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་ཐགོ་ཆེོད་འིཁྱེརི་བ་རིེད། ད་དུང་

ཡིན་ཀང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ངས་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་གོཞིེན་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕ༽ འིབྱེརོི་སྔ་ཕྱོ་ིདང་། ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི།
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ད་ེནས་ཀ་རྡོརོི་ཁུལ་ལ་བདོ་མ་ིསྔནོ་འིབྱེརོི་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་རྣམས་

རིང་ཉདི་ཀ་ིལྟ་ོགོསོ་ཀ་ིཕྲ་ཚུགོས་ཏ་ེཡདོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོའིདུགོ ཁ་

སང་ཁ་ཉནི་རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་དང༌། འིད་ིཁུལ་ཡང་མང་པོ་ོཐུགོ་བྱུང༌། ཁ་

ཤས་ན་ིཕ་མསེ་བདོ་ནས་ཡནི་པོ་དང་། ལ་ལ་ན་ིསྐྱསེ་ས་བདོ་ནས་

ཡནི་པོ་ལ་བརི་ལམ་རྒྱ་གོརི་དུ་སློབེས་ཏ་ེལ་ོམང་ཕྱོནི་པོ། ལྟ་ོགོསོ་

སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱེས་པོ་མང་པོོ་ཐུགོ་བྱུང༌བས་ང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཁ་ོཚོརོི་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གརི་ཏ་ེསྤང་པོ་ོཁྱུ་གོཅགིོ་འིག་ོསྟངས་སྡེདོ་སྟངས་མ་ཤསེ་

པོརི་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེའིི་སྐོབས་སུ་ཁྱེད་རིང་

ཚོ་ོས་ོསོའི་ིགོད་ཁོགོ་ས་ོསོས་འིཚོ་ོསྟེ་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་གོི་བསྡེད་པོའིི་

མི་ཚོང་གོཅིགོ་ཡིན་ཀང་ང་ཚོ་ོཁུརི་ཡང་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུརི་ཕན་

པོོ་འིདུགོ སེམས་ནང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་རྗེེས་སུ་ཡི་རིང་

སྐྱེས་ཡོང་གོི་འིདུགོ སེམས་ནང་སོབས་པོ་སྐྱེས་ཀི་འིདུགོ ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་དེ་རིང་ཡནི། 

ར་བ་ང་ཚོོ་ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། ང་རིང་

ཚོོ་ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་ལརི་ཞིེན་དེ་མ་དོརི་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་

བྱེེད་དགོོས། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་སྐོབས་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
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ཚུན་ཆེད་ཀི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་སྔོན་འིབྱེོརི་

ཚོོས་ཀང་སེམས་ཤུགོས་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོརི་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོོ་འིཕྲལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་ཀི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་མི་

འིདྲེ་བ་ཡོད་ཀང་། ར་བའིི་ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་

པོརི་སོང་ཚོང་མའིི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཆེིགོ་སྒིལ་

མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གོཞིན་དགོ་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་སེམས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོཅིགོ་དང༌། དེ་ནས་ང་རིང་ཚོོ་ནང་

ཁུལ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་བ་གོཅིགོ་དང༌། གོོང་བུ་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཆུང་རགོ་ཐོགོ་

ནས་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་དང༌། ཤོགོ་ཤོགོ་བསྒིལ་རིིགོས་མ་

བྱེེད་རིོགོས་གིས། དེ་བྱེབ་ཆུང་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་གོཏན་ནས་བྱེེད་

རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཆེེ་སའིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་ང་ཚོོ་མ་འིགིགོས་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མེད། གོཉིས་ལ་སྐོད་ཆེ་བདེན་མི་བདེན་

རིིགོས་ལ་རིི་བོང་ཅལ་འིདྲེོགོ་མ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་

གོཞིན་དགོ་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ 

བ༽ ངསོ་འིཛནི་གོསལ་རོགོས་དང་། བདོ་རིང་བཙན།
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དེ་ནས་ང་ཚོོས་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། ང་

ཚོོས་བོད་རིང་བཙན་ལ་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོ་འིདི་ང་ཚོོས་དམརི་

པོའོི་ིལྟ་བརི་ང་ོརྒལོ་བྱེས་ཏ་ེབདོ་རིང་བཙན་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་

མནི་ལ། ང་ཚོསོ་གོསརི་བརྗེེརི་ང་ོརྒལོ་བྱེས་ཏ་ེརིང་བཙན་དགོསོ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡང་མནི། ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་

རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ད་ེང་ཚོརོི་ཁ་ེཕན་མདེ་སྟབས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ི

འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀི་མིན་ཟེརི་གི་ཡོད་པོ་རིེད། འིདི་གོསལ་པོོརི་ཤེས་

དགོསོ་པོ་གོཅིགོ་རིདེ། 

དེ་ནས་སོ་སོའིི་རིང་ཡུལ་དེ་སོ་སོའིི་ལགོ་པོརི་སློེབས་པོའིི་མཇུགོ་

ཏུ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་མིན་ང་རིང་ཚོོའིི་ལགོ་པོརི་

ཡོད། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་བོད་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་

གོིས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཀི་རིེད། གོཙོ་ཆེེ་བ་གོཞིིས་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་

མང་དེ་དགོ་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་ཕན་ཚུན་གོོ་བསྡུརི། སྐོད་ཆེ་བཤད། 

གོས་བསྡུརི་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོོ་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་རིན་པོ། ང་རིང་ཚོོརི་ཕུགོས་ལ་དྲེིན་ཆེེ་བ། འིཕྲལ་དུ་ཡིན་

ཀང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ། དམརི་པོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེགོས་དགོོས་ཀི་ཨེ་འིདུགོ སྤི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་



588
ཆེགོས་དགོོས་ཀི་ཨེ་འིདུགོ གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་

ཀང་ང་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་བཏང༌། ང་རིང་ཚོོརི་རིན་པོ་ཞིིགོ་ང་

རིང་ཚོོས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། ང་རིང་ཚོོས་དམརི་པོོརི་ངོ་

རྒོལ་བྱེེད་ཀི་མེད་ལ། ང་ཚོོས་ལམ་ལུགོས་ཤིགོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེས་

པོ་ཡང་མིན། ང་ཚོོས་ཆེོས་གོཅིགོ་པུའིི་རྒྱུ་མཚོན་གི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་

མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡེོད་ཀི་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡང་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། 

ང་ཚོོ་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་ཁེ་གོང་གོི་དོན་དང༌། མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

གོི་ཁེ་གོང་དོན་ལ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དང༌། ང་

ཚོོའིི་ལྟ་བ་འིཁྱེརི་སྟངས་འིདི་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་ཤེས་དགོོས་ཀི་

འིདུགོ ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་བོད་པོ་ཆེོས་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལ། རྒྱ་མིས་

ཆེོས་མེད་པོ་བཟོས་སྟབས་བོད་པོས་རྒྱ་མིརི་མ་དགོའི་བ་བྱེས་པོ་

རིེད་ཅེས་ཟེརི་གི་འིདུགོ་པོ་དེ་བྱེབ་ཆུང་བ་ཡིན་པོས་དེ་ལྟརི་མིན། 

ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་བོད་པོརི་ཆེོས་དད་ཡོད་པོས་དམརི་པོོརི་དགོའི་

གོི་མེད། རྒྱ་མི་དམརི་པོོ་ཡིན་པོརི་སོང་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་

ཡོད་ཟེརི་བ་དེ་ཡང་མིན། གོལ་ཏེ་ང་ཚོོ་གོོ་མིང་ཏང་གོི་འིོགོ་ལ་

སྡེོད་རྒྱུརི་དགོའི་མོས་ཡོད་ལ། གུང་བྲན་གི་འོིགོ་ལ་སྡེོད་རྒྱུརི་ང་

ཚོོ་མ་དགོའི་བ་ཡོད་ན། གོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་བཞིིན་ཡིན་ངེས་
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ཀང་དེ་ཡང་མ་རིེད། ད་ལྟ་ངོས་ནས་ཞུས་པོ་བཞིིན། རྒྱ་མི་གུང་

བྲན་དང་། རྒྱ་མི་གོོ་མིང་ཏང་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་། གོང་ལྟརི་

བོད་རྒྱ་འིོགོ་རིེད་ཅེས་པོའིི་ལྟ་བ་འིཛིན་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། ཧམ་པོ་

ཤོད་མཁན་གི་མི་དེརི་ང་ཚོོ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། གོནས་ཚུལ་

འིདི་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་ཤེས་དགོོས་པོ་རིེད། 

མ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། སྔ་ཕྱོིའི་ིཡནི་

ལུགོས།

འིདས་པོའིི་ལོའི་ིནང༌། བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་དགོ་ནས་རིས་ན་

དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ན་ཡང་། བལ་ཡུལ་ནང་འིཕྲལ་སེལ་ཁ་

ཚོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་བྱུང་བ་རིདེ། ད་ེབཞིནི་འིབྲུགོ་ནང་ལ་

གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དུས་སྐོབས་དེརི་མི་ཚོང་མའིི་

སམེས་ནང་ཕྲན་བུ་མ་བད་ེཡངོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་སངོ༌། འིབྲུགོ་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་མཚོནོ་ན། འིབྲུགོ་རྒྱལ་པོ་ོཞིངི་གོཤགེོས་

ཀསི་དབུ་འིཁྲིདི་པོའི་ིའིབྲུགོ་གོཞུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་དངསོ་འིབྲལེ་བདོ་

པོརི་ཤ་ཚོ་བྱེམས་གོཟིགོས་རྣམ་དགོ་གོནང་སྟེ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲགོ་

བཞི་ིཙམ་ཞིགིོ་འིབྲུགོ་ནང་བསྡེད་ཡདོ་པོ་རིདེ། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ལ་དུས་

འིཁརོི་དབང་ཆེནེ་སྐོབས་ལ་འིབྲུགོ་ནས་བདོ་པོ་མང་པོ་ོསློབེས་པོ་
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ཚོརོི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་བྱུང༌། ཚོང་མས་འིབྲུགོ་ནང་བད་ེསྐྱདི་ཡགོ་པོ་ོ

ཡདོ་ཅསེ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀ་ིའིདུགོ རྒྱལ་པོ་ོཞིངི་གོཤེགོས་ཀ་ིཐོགོ་

ནས་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ལ། ད་ལྟའིི་རྒྱལ་སྲིས་ཀང་ཚུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཚོང་མས་བསྟོད་རི་གོཏོང་མཁན་ཤ་

སྟགོ་ལས་སྐོད་རྒྱགོ་མཁན་སུ་གོཅིགོ་མ་བྱུང༌། ཚོང་མས་དགོའི་

པོ་ོབྱེདེ་ཀ་ིའིདུགོ

དེ་འིདྲེའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་བོད་མི་མཆེོགོ་དམན་སུ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོིས་འིབྲུགོ་རྒྱལ་པོོའིི་སྐུ་སྲིོགོ་ལ་བདོ་བ་དང༌། འིབྲུགོ་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་གོནོད་པོ་གོཅིགོ་ང་ཚོོ་བོད་མི་སུས་བྱེེད་ཀི་རིེད་དམ། 

བོད་མི་དྲེགོ་ཞིན་མཆེོགོ་དམན་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་འིབྲུགོ་

རྒྱལ་འིབངས་ལ་གོནོད་འིཚོེའིི་བསམ་པོ་དང་སྦོརི་བ་བསྟེན་དགོོས་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེ་ནི་མེད་ཐགོ་ཆེོད་ཡིན། 

གོལ་ཏེ་བོད་མིའིི་ཁྲིོད་ནས་དེ་ལྟའིི་བསམ་སྦོརི་ངན་གོཤོམས་བྱེེད་

མཁན་དངོས་གོནས་ཡོད་ན་འིབྲུགོ་གོཞུང་གོིས་བཀའི་དཔྱད་ནན་

པོོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོནང་རུང༌། ང་ཚོོས་རྗེེས་སུ་ཡི་རིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

རྒྱབ་སྐྱོརི་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་བསྡེད་མེད། འིབྲུགོ་རྒྱལ་བློན་གི་

ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོ་བསམ་འིཆེརི་བྱེས་ཏེ་བློ་ཕམ་སྟེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ར་བ་
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ཉིད་ནས་མེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཆེགོས་སོང༌། ང་

ཚོོརི་ལམ་འིགོ་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང༌། འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་ང་རིང་ཚོོས་སྔ་ཕྱོིའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཡིན་

ལུགོས་མིན་ལུགོས་སྐོབས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བརི་མུ་མཐུད་དེ་

ཞུས་པོ་རིེད། བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེརི་ང་ཚོོ་གོནོང་བྱེེད་དགོོས་

པོ་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ལས་ཀ་ཏིལ་འིབྲུ་

ཙམ་མེད་སྟབས། ད་དུང་ཡིན་ནའིང་ཞུ་ས་ཡོང་གོི་རིེད་སྙམ་པོ་

དང༌། རིིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཀི་རིེད་བསམ་པོའིི་

ང་ལ་རིེ་བ་ཡོད། གོང་ལྟརི་བརི་ལམ་འིབྲུགོ་གོི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་བ་འིདིས་རྐྱེེན་པོས་འིབྲུགོ་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་དབརི་མཐོང་

ཕྱོོགོས་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏན་ནས་མེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་

པོའིི་ཁྲིོད་ནས་དེ་འིདྲེ་མ་བྱེེད་རིོགོས་གིས། ཚོང་མས་མ་དགོའི་

འིཁོན་འིཛིན་རིིགོས་མ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ངོས་ནས་ཟེརི་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

ལྷགོ་དོན་ཀ་རྡོོརི་ཁུལ་འིདི་འིབྲུགོ་དང་ཕན་ཚུན་ས་མཚོམས་

འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་ཏེ་འིགིམ་འིགྲུལ་མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས་

སེམས་ཀི་ནང་མ་བདེ་བའིི་འིཁོན་འིཛིན་དང༌། བློ་བདེ་མ་བདེ་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་ལ། དགོོས་པོ་ཡང་གོཏན་ནས་མེད། ད་
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ལན་གི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིཕྲལ་སེལ་གླིོ་བུརི་གི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་ལས་ར་བ་ང་ཚོོ་བོད་འིབྲུགོ་གོཉིས་ཀི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་

དེ་ནམ་ཡང་འིགྱུརི་གི་མ་རིེད་བསམ་པོའིི་ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་བརན་

པོོ་ཡོད། 

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་དེ་ལས་ཕྲན་བུ་གོཞིི་རྒྱ་

ཆེེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོོ་སྐུ་གོཤེགོས་དེ་

དང༌། ད་ལྟའིི་རྒྱལ་སྲིས་གོཉིས་ཀའིི་ཐོགོ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཐེབས་པོའིི་དབང་གོིས་སྐུ་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས། 

གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་བརི་ལམ་འིགྱུརི་བ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་པོ་

ལས། ར་བ་བལ་ཡུལ་གོཞུང་ནས་བོད་པོརི་ཤ་ཚོ་བརླགོ་པོ་དང༌། 

བོད་པོ་སྤི་ཡོངས་ལ་བལ་ཡུལ་གོཞུང་ནས་དགོོངས་པོ་འིགོལ་བ་

ལྟ་བུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། དེརི་བརེན་བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་དེ་ཡང་རིིམ་པོས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཀི་རིེད་བསམ་

པོའིི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ལམ་སང་ལམ་སང་ཐགོ་ཆེོད་ཐུབ་ཀི་མི་

འིདུགོ་ཀང་། རིིམ་པོས་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཀི་རིེད་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་

ཡོད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་རིོགོས་གིས།

ཙ༽ འིབྲས་ལྗིངོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་རིིགོས་
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གོཞིསི་ཆེགོས།

དེ་བཞིིན་འིབྲས་ལྗིོངས་ནས་བརི་ལམ་འིདིརི་བོད་མི་གོང་འིཚོམ་

ཞིིགོ་སློེབས་འིདུགོ་པོ་ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོབརི་ལམ་ལམ་བཟ་ོརྒྱུགོས་པོ་

དང་། འིགོའི་ཞིགིོ་གོིས་ཇ་ཞིིང་གོི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་

ཀང༌། ད་ེཙམ་གསི་ཕུགོས་རི་ེཆེ་ེབ་ཞིགིོ་མདེ་པོ་འིདྲེ་འིདུགོ ད་ེམནི་

གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིའིཆེརི་གོཞི་ིབརན་པོ་ོཞིགིོ་ཀང་གོཏན་འིཁལེ་མ་

ཐུབ་པོརི་ད་ཕན་ལ་ོམང་དཀའི་ངལ་ནང་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་སོང་བ་

དརེི་ང་ཚོ་ོཡང་བླ་ོགོཡངེ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རིམི་པོས་རྒྱ་གོརི་གོཞིསི་

ཆེགོས་ཁགོ་གོ་ིནང་ལ་ཁྱདེ་རིང་ས་ོས་ོའིག་ོའིདདོ་དང་། མསོ་པོ་

ཡོད་ན་ཏན་ཏན་འིགོ་ཐུབ་ཀི་རིེད། བརི་ལམ་ཁགོ་ཁ་ཤས་ཕྱོིན་

ཟིན་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོལ་ོམང་ལམ་བཟོའི་ིདཀའི་ངལ་ངང་ལ་

སྡེདོ་དགོསོ་བྱུང་བ་རིདེ། ད་དུང་ལམ་བཟ་ོབྱེས་ཏ་ེསྡེདོ་མཁན་ཀུ་

ལུ་ཁུལ་དུའིང་སྟངོ་ཕྲགོ་ཁ་ཤས་ཤགིོ་ཡདོ། ལ་ོམང་རིངི་ལ་ལམ་

བཟརོི་དཀའི་ངལ་ཁགོ་པོ་ོབྱེས་ཏ་ེསྡེདོ་མཁན་ཚོརོི་ང་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་

གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་དང༌། ཉི་མ་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང་སྔ་བ་གོཅིགོ་

གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཡགོ་པོོ་གོཅིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རིེ་

བ་དང༌། བསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་འིཕྲལ་འིཕྲལ་ལགོ་
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ལེན་འིཁེལ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ དེས་ན་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིགངས་

པོ་རིེད། ར་བ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོ་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་དང༌། 

འིཕྲལ་ཕུགོས་རྒྱང་གོསུམ་གི་དོན་ལ་ཕན་གོནོད་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

མདེ་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་གོ་ོཐསོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། རྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོགོོས་གོཞིསི་

ཆེགོས་ཁགོ་ད་ེདགོ་བདོ་པོའི་ིཤསེ་རིིགོ་གོ་ིབསྟ་ིགོནས་དང༌། མ་ི

རིགིོས་ཀ་ིབསྟ་ིགོནས། བདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཟནི་ཏ་ེབདོ་པོའི་ིགངོ་

གོསེབ་ལྟ་བུ་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། རིིམ་པོས་གོཞིིས་ཆེགོས་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་འིག་ོཐུབ་ཀི་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོགོཡེང་བ་མ་

བྱེདེ་རིོགོས་གསི།

འིཕྲལ་སེལ་འིབྲས་ལྗིོངས་ལ་སྡེོད་རིིང་ལའིང་ཚུལ་མཐུན་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་དགོོས། བརི་ལམ་འིབྲས་ལྗིོངས་ནང་ལ་གོནས་

ཚུལ་འིགྱུརི་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། འིབྲས་ལྗིོངས་ཆེོས་རྒྱལ་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོོ་ལོ་མང་རིིང་གོི་ངོ་ཤེས་རྙིིང་པོ་རིེད། ཚུརི་

ཙམ་འིདིརི་དེང་སྐོབས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གིས་སྲིིད་གོཞུང་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོ་བོད་མི་རྣམས་ནི་རིང་གོི་ལུང་པོ་

བྲལ་ནས་མིའིི་ལུང་པོརི་གརི་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ལུང་པོ་གོཞིན་

དགོ་གོི་སྲིིད་དོན་ལ་བྱུས་གོཏོགོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་སོབས་པོ་གོང་ཡང་
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མེད། གོོང་ཞུས་བཞིིན་ང་ཚོོས་འིབྲུགོ་གོི་ནང་སྲིིད་ལ་འིབྲེལ་ལྷད་

བྱེེད་དོན་མེད་ལ། འིབྲས་ལྗིོངས་ནང་ལའིང་དེ་བཞིིན་ཡིན། ང་

རིང་ཚོོ་བོད་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ནི་ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་

འིཁུརི་ཏེ་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་རིེད། འིབྲས་ལྗིོངས་གོཞུང་གོསརི་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་བོད་མི་འིགོའི་ཤས་ཀིས་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་

ཅེས་ང་ཚོོརི་ནན་པོོ་གོསུང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཆེགོས་ཏེ་མིའིི་ལུང་པོརི་གརི་ཏེ་སྡེོད་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་ལུང་

པོ་གོཞིན་དགོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་སྲིིད་ལ་ང་ཚོོས་བྱུས་གོཏོགོས་བྱེེད་

རྒྱུའིི་སོབས་པོ་མེད། ལརི་ནས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་

ཉི་མ་དང་པོོ་དེ་ནས་ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ན་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁུརི་ཞིེས་

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོཏམ་དཔོེརི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་སྲིིད་

བྱུས་གོཅིགོ་པུ་མི་ས་ཁུལ་གོང་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀང་ས་ཁུལ་དེའིི་

ཁྲིིམས་ཁུརི་ཤེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་ཡིན། 

རྒྱ་གོརི་ལྷོ་ཕྱོོགོས་སོགོས་ལུང་པོ་མངའི་སྡེེ་འིདྲེ་མིན་གོང་དུ་ཡིན་

ཡང་ལུང་པོ་དེ་གོའིི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། 

འིབྲས་ལྗིོངས་ཁུལ་ཡོད་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཀང༌། ལུང་པོ་འིཛིན་

སྐྱོང་བྱེེད་མཁན་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ཁྲིིམས་ལུགོས་དང་བསྟུན་
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ཏེ་འིགོ་རྒྱུ་རིེད་ཅེས་སྐོབས་དེརི་གོསལ་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། སྲིིད་དོན་

གི་འིཕོ་འིགྱུརི་འིགོ་སྐོབས་དོན་མེད་ང་ཚོོ་དཀའི་ངལ་ནང་ཚུད་

གབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ་པོས། ཁྱེད་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རིོགོས་

གིས། གོནས་ཚུལ་དེ་ཡིན། གོཞིན་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཚོང་མརི་བཀ་

ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༢༤ ཉནི། 

བྷན་རྡོ་རི་ནོརི་རྒྱས་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་མ་ིམང་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐགོོ་མའི་ིའིཆེརི་གོཞིི་དང་། མཐའི་མའི་ིའིགྱུརི་བ།

ད་རིསེ་ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ག་འིགགིོས་རིསེ་ཡནི་སྟབས་མང་

པོ་ོབཤད་དགོསོ་པོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཚོང་མརི་བཀ་ཤསི་

བདེ་ལེགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། སྔརི་ཡིན་ན་ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོམིའིི་གོདོང་

ལ་བལྟས་ནས་བསམ་བླ་ོའིཁོརི་སྐོབས་ཚོ་བའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐབས་ཤགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དང༌། སྤའིི་ིཆེ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་

སྐོབས་ས་ཆེ་དྲེགོ་པོ་ཐབོ་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་དཀའི་བས། ས་ཆེ་འིད་ིཕྲན་

བུ་བློས་མ་ཐོངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཐེ་ཚོོམ། ཚོོད་མ་ཐིགོ་པོའིི་ངང་

ནས་བྷན་རྡོ་རི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་སེམས་ནང་བླ་ོ

གོཡངེ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

འིོན་ཀང་ད་ཆེ་ཁྱེད་རིང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ཀང་གོདེང་

འིཁེལ་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་རིིམ་པོས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་རྒྱུའིི་ར་བ་ཚུགོས་
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ནས་ཡོད་ཟེརི་བ་དང༌། མི་མང་རྣམས་ནས་ཀང་ད་ཆེ་ཡགོ་ཐགོ་

ཆེོད་ཡོད། ན་ནིང་ལས་ད་ལོ་དྲེགོ་པོ་བྱུང་ཞིེས་མི་ཚོང་འིགོའི་ཤས་

ཀི་ནང་ལ་འིགོ་སྐོབས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། གོཞིིས་མིའིི་ངོ་གོདོང་གོི་

མདོགོ་ཀང་ཁུགོ་པོ་སོགོས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ དེརི་བརེན་ངོས་

རིང་ཡང་སེམས་ནང་བསིལ་སང་སང་ཆེགོས་ཏེ་ད་ཡིན་ན་བློས་

འིཁེལ་གི་འིདུགོ གོདེང་འིཁེལ་གི་འིདུགོ་བསམས་ནས་རྡོོགོ་ཁྲིེས་

ཡང་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུརི་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱུང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་

མིན་པོརི་དངོས་གོནས་སེམས་ཀི་གོཏིང་ནས་དགོའི་སྤོ་ཆེེན་པོོའིི་

ཐོགོ་ནས་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

མིའིི་འིདོད་པོརི་མཐའི་མེད་པོས། འིགོོ་སྟོད་ཁུལ་འིདིརི་ས་ཆེ་ཨེ་

ཀརི་སྟོང་ཕྲགོ་གོསུམ་བཞིི་ཙམ་ཞིིགོ་ང་ཚོོརི་ཐོབ་རྒྱུ་དང༌། བོད་

མི་སྟོང་ཕྲགོ་གོསུམ་བཞིི་ཚུད་པོའིི་རིེ་བ་བྱུང་བ་རིེད། འིོན་ཀང་

སྐོབས་དེརི་ཚོ་བའིི་དཀའི་ངལ་སྡུགོ་སྐོད་ཚོ་ཐགོ་ཆེོད་སྟབས། 

རྗེེས་སུ་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁ་སྣོན་གོཏོང་རྒྱུརི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ལས་ཁུངས་ནས་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱུང་ནས་བསྒྱུརི་བཅོས་ཕྱོིན་པོ་

རིེད། ད་ཆེ་ཚོ་བའིི་དཀའི་ངལ་གོོམས། ཐོན་སྐྱེད་ཀང་གོང་འིཚོམ་

ཡོང་དུས་ས་ཆེ་ཕངས་པོོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། འིོན་ཀང་ད་ཆེ་ཕངས་
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ཀང་བྱེེད་ཐབས་མེད་པོརི་གྱུརི་ཟིན་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ད་ཆེ་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཁུལ་འིདིརི་བོད་མི་བརྒྱད་བརྒྱ་སྐོོརི་ཞིིགོ་སྲི་

ཐགོ་ཐགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ད་ཆེ་ལོ་རིེ་ནས་ལོ་རིེརི་ལས་

ཀའིི་ཉམས་མོང་གོསོགོ་གོི་ཡོད་སྟབས་རིིམ་པོས་གོནད་འིགོགོ་

གོང་ཡོད་ཤེས་ཤིང་། བྱེེད་སྟངས་ཚོོད་ཐིགོ་ནས་ཇེ་ལེགོས་སུ་

འིགོ་ངེས་རིེད། དེས་ན་ད་དུང་ལས་ཀ་འིདིརིིགོས་ཐོགོ་ཏུ་ཚོང་

མས་ཧུརི་བརོན་དང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས།

ད་ལྟའིི་ཆེརི་སྨིན་ཁང་གོཅིགོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་གོཉིས་པོོ་དེ་ད་ལྟ་

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་བྱུང་མེད། ད་ཆེ་ར་བའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་དངོས་གོཞིི་

གོཏན་འིཇགོས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་ཆེགོས་པོརི་བརེན་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་

མཁན་འིདྲེ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་ཡོང་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པོརི་ག་འིགིགོས་སུ་འིགོ་གོི་རིེད། རྗེེས་སུ་ཐེངས་གོསུམ་

པོ་འིདིརི་ཡོང་སྐོབས་ད་ལན་འིདི་ལས་ཀང་ཡརི་རྒྱས་མང་བ་

དང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་གོདོང་གོི་འིཛུམ་བགོ་འིདི་ལས་ལྷགོ་པོ་བྱེས་

ནས་ང་ཚོོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས། 

ཧུརི་ཐགོ་གིས། 

ཁ༽ འིགོ་ོཁྲིདི་ཀ་ིལམ་སྟནོ་དང་། དམངས་ཀསི་ཤརི་
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བསྐྱདོ།

འིདརིི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ལ་མཚོནོ་ན། མ་གོཞི་ིགོཞིསི་སྒོརི་ཁད་

འིཆུད་ཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ལོ་སྦྲེལ་ནས་སྡེོད་སྐོབས་དཀའི་ངལ་ངེས་

པོརི་ཡོང་ངེས་ཡིན། འིནོ་ཀང་དཀའི་ངལ་གོང་ཆེེ་ཞིིགོ་ལ་ལས་

ཀའི་ིབྱེས་རྗེསེ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ངོམས་འིསོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་དེ་ལ་ཞུམ་པོ་མ་

བྱེས་པོརི། ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ལྟརི་ད་དུང་ཡང་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་མི་མང་ཚོོས་ཀང་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་

གསི་ལམ་སྟནོ་བྱེས་པོ་ལ་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་ཉན་འིཇགོོ་ལགེོས་པོརི་

བྱེས་ཐོགོ་སྤི་པོའིི་ལས་དོན་ཐོགོ་ཚོང་མས་མཉམ་རུབ་ཀི་ནུས་

པོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། 

ཡང༌། ལས་བྱེེད་པོས་མ་དྲེང་མ་འིཐུས་པོའིི་སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་

ཕྱོོགོས་རིིས་བྱེས་པོ་དང་། དགོོས་དབང་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་ནད་མི་ཐེགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན། དུས་དུས་ལ་གོོང་རིིམ་ལས་བྱེེད་པོ་དང༌། དེ་

བཞིིན་སྤི་འིཐུས་གས་ཀང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། དེ་
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དགོ་ལ་བཤད་ན་ཡང་འིགིགོས། དཔོེརི་ན། ད་རིེས་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ང་ཚོོ་འིདི་གོརི་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་བཤད་ན་འིགིགོས་

ལ། ངགོ་ཐོགོ་དང་ཡིགོ་ཐོགོ་གོང་ནས་བཤད་ནའིང་འིགིགོས། 

བཤད་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་འིདིརི་སྒིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེེད་མུས་འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་མི་མང་སྤིའིི་

དོན་དགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་ཡོད་པོ་ལས། མི་ཉུང་ཤས་ཀི་

རིང་དོན་ཁོགོ་ཏུ་བཅུགོ་པོའིི་ལས་ཀའིི་རིིགོས་དང༌། དགོའི་ཉེ་

ཕྱོོགོས་ལྷུང་ལྟ་བུའིི་ལས་ཀ་ནམ་ཡང་བྱེེད་ཀི་མེད། དངོས་གོནས་

རྒྱབ་མདུན་དང་། ངོ་ལོགོ་གོང་དུ་ཡིན་ཀང་བསྟན་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་

དང༌། འིགེལ་བཤད་རྒྱགོ་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་

སྟབས། སྦངས་བཤད་བཏང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ད་ལྟ་ས་གོནས་ཀི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ཀང་གོནད་དོན་འིདི་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་

པོའིི་ལས་ཀ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད། གོལ་ཏེ་ངེས་

མེད་རིེ་ཟུང་གོིས་ཐོགོ་ནས་ནོརི་འིཁྲུལ་གི་ལས་ཀ་བྱེས་ན། ཁྱེད་

རིང་ཚོོས་སྐོད་ཆེ་ཤོད་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ཤོད་ས་ཡོད་པོ་ལས། 

ཤོད་ས་མེད་པོ་གོཏན་ནས་མིན། 

དེ་འིདྲེའིི་རྒྱུ་མཚོན་མེད་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་འིགོོ་ཁྲིིད་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་



602
ཚོོས་ལམ་སྟོན། མཛུབ་སྟོན་བྱེས་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱོད་རིང་ཚོོས་

ཤརི་བསྐྱོད་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་

ཀང༌། སྤིའིི་ནུས་ཤུགོས་སྟོན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་གོའིི་ཚོོད་ཀིས་

ལགོ་རྗེེས་ཐོན་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེརི་བརེན་འིདིརི་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ནས་འིགོོ་ཁྲིིད་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་དེའིི་ཁ་ལ་ཉན་པོོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེ་ནས་གོཞིིས་སྒོརི་འིདིའིི་ནང་ལ་དེ་ཙམ་གི་མི་མང་པོོ་མེད་ལ། 

ཡོད་པོ་རྣམས་ཀང་ཁ་ཁུ་སིམ་པོོ་བྱེས་སྡེོད་པོ་ལས་བསམ་ཚུལ་

འིདྲེ་མིན་གི་གོནས་ཚུལ་མེད་པོ་ནི་ཡགོ་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་

རིིགོས་ནང་སྐོབས་རིེ་ཆེོལ་ཁའིི་འིཐེརི་འིཁྱེརི་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་

ཀི་འིཐེན་འིཁྱེརི་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ཁགོ་མེད། དེ་ཡོང་སྲིིད་པོ་

ཞིིགོ་རིེད། ཡོང་སྲིིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ཀི་

ནང་ལ་བྱུང་བ་ལས། ཡོང་མི་སྲིིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ང་ཚོོརི་

བྱུང་བ་མིན། ཡིན་ནའིང་དེ་རིིགོས་ང་ཚོོརི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིང་

རིེད། དེ་འིདྲེའིི་འིཐེན་འིཁྱེརི་གི་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ན་དེས་ཛ་དྲེགོ་དང༌། 

ཐལ་ལུས་ཆེེན་པོོརི་འིགོ་གོཞིི་ལྟ་བུ་མེད་ཀང་། ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་

གོི་གོཅིགོ་ལ་བློ་མི་བདེ་བ་དང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་



603
ཀི་རིེད། དེ་ཚོོའིི་གས་མི་དགོོས་པོ་རིང་རིེད། 

གོ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ི

ཤུགོས་རྐྱེནེ།

ང་ཚོ་ོསྔནོ་མ་ཐུགོ་ནས་ད་ལྟའི་ིབརི་ལ་འིབྲུགོ་གོ་ིནང་རྙིགོོ་དྲེ་ཞིགིོ་

དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་རྙིོགོ་ཁྲི་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་ཚོོའིི་སྐོོརི་

ཚོང་མས་ལམ་ཙམ་ཧ་གོ་ོདནོ་གོསལ་རིདེ། འིབྲུགོ་ནང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་མཚོོན་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་མཆེོགོ་དམན་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་འིབྲུགོ་གོཞུང་འིབངས་ལ་གོནོད་འིཚོེའིི་བསམ་སྦོརི་

ངན་གོཤམོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མདེ་ལ། ང་ཚོསོ་

དེ་ལྟརི་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེས་ཡོད་པོ་མ་རིེད། འིནོ་ཀང་དོན་དགོ་

མདེ་པོརི་འིབྲུགོ་གོཞུང་ནས་ཐུགོས་དགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་

དང་། ཐུགོས་དགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་པོ་ད་ེལ་ཡདི་ཆེསེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

གོནང༌། ཕརི་རྒྱུ་རྐྱེནེ་སལེ་དཀལོ་ཇ་ིཙམ་ཞུས་ཀང་གོསན་དགོངོས་

མདེ་པོརི་ཐུགོས་ཡདི་མ་ཆེསེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས། 

གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོའིད་ིབྱུང་བ་རིེད། 

ད་ཆེ་འིབྲུགོ་གོཞུང་ནས་གོསུངས་དོན་ལ། འིབྲུགོ་ནང་ཡོད་པོའིི་



604
བོད་མི་ཚོོ་འིབྲུགོ་མི་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་དང༌། འིབྲུགོ་ནང་བོད་

མི་རྣམས་ད་ལྟའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ཏུ་མཉམ་རུབ་བསྡེད་ན་

འིགིགོས་མིན་ལ། འིབྲུགོ་གོི་གོང་གོསེབ་ཁགོ་ནང་ཁ་བཀམས་

ནས་སྡེོད་དགོོས་ཞིེས་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་གོརི་ནང་དང་འིབྲེལ་

བ་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས་ཞིེས་སོགོས་དེ་འིདྲེའིི་བཀའི་མོལ་གོནང་

ནས་ད་ལྟ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ངང་ལ་བསྡེད་ཡོད། འིོན་ཀང་རིིམ་པོས་

མཐའི་གོསལ་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། གོང་ཡང་བྱེེད་ཀི་མ་རིེད་བསམ་

པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ 

བལ་ཡུལ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཕྲན་བུ་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ད་ཕན་གོནས་ཚུལ་རྙིོགོ་དྲེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། 

ད་དུང་ཡང་ཐགོ་ཆེོད་གོཙང་མ་ཞིིགོ་བྱུང་མེད། འིོན་ཀང་རིིམ་

པོས་འིགིགོས་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ཕྱོོགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་བལྟས་ན། ད་ལྟ་འིབྲུགོ་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་གོཉིས་ཀ་རྒྱ་མིའིི་ཐོགོ་ནས་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེབས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་འིདི་རྣམས་འིབྲུགོ་

གོཞུང་དང༌། བལ་ཡུལ་མི་མང་ཐབས་སྡུགོ་དྲེགོས་ནས་ང་ཚོོརི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མ་རིེད། ར་བ་རྒྱ་མིའིི་ཐོགོ་ནས་
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གོཡོ་བྱུས་གོཏིང་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐེབས་

ཡོང་བ་ཡིན་སྟབས། འིདི་ལ་བློ་གོཡེང་དང༌། སེམས་ཕམ་བྱེེད་

དགོོས་དོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང༽ རྒྱ་དཀརི་ནགོ་དང་། བདོ་དནོ་ག་ིགོནས་ཚུལ།

བརི་ལམ་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཅ་ེན། སྔ་ལ་ོ

ང་ཚོ་ོཐུགོ་སྐོབས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི་རིདེ། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཧ་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང་། ཧ་

ལས་པོ་ཞིགིོ་ད་ལྟའིང་མུ་མཐུད་ནས་ཡདོ་དང་ཡདོ་མུས་རིདེ། ཁངོ་

ཚོསོ་མ་ིརིགིོས་ཀ་ིལ་ཞིནེ་མ་དརོི་བའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

པོའི་ིརྐྱེནེ་གསི་རྒྱ་མའིི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་དནོ་ཟརེི་བའི་ིགླིངེ་ཟུརི་ཕྲ་མ་ོ

ཙམ་ལངས་ནའིང་ད་ེརྡོགོོ་རིལོ་གོཏངོ་མ་ཐུབ་བརི་ལམ་སངེ་སྐྱགོ་

གོནངོ་ངསེ་ལནེ་བྱེས་ནས་སྐོད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ།

བོད་མི་དམངས་ནས་རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་བའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་མེད་པོ་དང༌། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་རྐང་བརྐྱེངས་ལགོ་

བརྐྱེངས་རིང་འིདོད་ལྟརི་བྱེས་ཆེོགོ་པོ། རྒྱ་མིས་གོང་བཤད་དེ་

ཉན་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ། བློས་གོང་འིཚོམ་འིཁེལ་ཐུབ་པོ་ལྟ་
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བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་

ལ་རྒྱ་མིས་འིདི་འིདྲེའིི་ཛ་དྲེགོ་དང༌། ཞིེ་བསུན་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་

དོན་མེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

དངོས་གོནས་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིགན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེ་ཡང་བོད་མི་རྒན་གོཞིོན་ཐམས་ཅད་དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོཞིོན་

སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ ཉིན་རིེ་ཉིན་

རིེའིི་ལྟོ་གོོས་ཀི་དཀའི་ངལ་དེ་བརི་ལམ་ཞིིགོ་ནས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་

ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ 

བོད་ཀི་ཕྱོི་ལ་ང་ཚོོའིི་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་བརྒྱད་དགུ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོའིི་ནང་ནས། རྒྱ་གོརི་ནང་ཁྲིི་བདུན་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

བོད་མིའིི་ཚོོ་ཁགོ་ཆེེ་ཤོས་ཡོད་ས་དེ་རྒྱ་གོརི་རིེད། བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་གོཞུང་དང༌། སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་ས་དེ་ཡང་རྒྱ་གོརི་

རིེད། དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་སྟོབས་

ཤུགོས་ཆེེ་ཤོས་དེ་ཡང་རྒྱ་གོརི་རིེད། ཨེ་ཤ་ཡ་ཤརི་ཕྱོོགོས་ཀི་

ལུང་པོའིི་ནང་ནས་རྒྱ་མིརི་དཔུང་པོ་བརྡོརི་ན་བསམ་པོའིི་རྒྱལ་

ཁབ་གོཅིགོ་རིང་ཡོད་པོ་དེ་རྒྱ་གོརི་རིེད། གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གོལ་ཆེེ་ཤོས་རིེད། གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཀི་
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ལུང་པོ་རྒྱ་གོརི་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་རྣམ་འིགྱུརི་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བསྟན་གི་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་

རིེད། ང་ཚོོ་བོད་མིའིི་ཐོགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་དོན་དམ་པོའིི་

ཤ་ཚོ་རྒྱབ་སྐྱོརི་གི་རྣམ་འིགྱུརི་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཨུ་རུ་སུའིི་གོནས་སྟངས་དེ་ཡང་བརི་ལམ་

འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ནས་བོད་པོརི་ཤ་ཚོ་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་པོ་

དང༌། བོད་ཀི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ཟིང་འིཁྲུགོ་དེ་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་

མ་བཟོད་ནས་བོད་མི་མང་གོིས་སྒོེརི་ལངས་བྱེས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དངོས་གོནས་ལུང་པོ་

ཁོ་རིང་ཆེེ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ཡིན་སྟབས། སྟོབས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་དང༌། ཕྱོོགོས་འིགོའི་ཤས་ནས་བལྟ་སྐོབས་རྒྱ་ཆེེ་ཁུ་མ་འིདུས་

གོཟི་བརྗེིད་ཁོགོ་སྟོང་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་ཁོ་རིང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་

གི་མི་རྣམས་གོཅིགོ་འིོགོ་གོཅིགོ་ལ་མ་འིདུས་པོའིི་དཀའི་ངལ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཀྲུའུ་ཨན་ལེན་ནི་འིཆེི་ལ་ཉེ་བ་དང༌། མའིོ་ཙེ་

ཏུང་ཡང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་མི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དེས་ན་མི་རྒན་པོ་
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རྣམས་རྫོོགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཀི་ནང་ནས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་

ཅིགོ་ཡོང་ཐུབ་མིན་ཐེ་ཚོོམ་རིེད། དེས་ན་འིགྱུརི་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིགོ་

གོི་ཡོད་མེད་ཚོོད་མ་ཐིགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་

དོན་ལ་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོའིི་ངང་

ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་རིེད། དེརི་བརེན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་རིང་བཙན་གི་

བདེན་པོའིི་ཉི་མ་དེ་ཤརི་གི་རིེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ཀི་སེམས་

ཤུགོས་དེ་མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་དོན་ལ་ཚོང་མས་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༥ སྔ་དྲེརོི་

ཝཱརི་ཎའི་ིམཆེདོ་རེན་དྲུང་དུ་བྱེང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་ག་ི

གོསུང་ཆེསོ་ཀ་ིམཇུགོ་ཏུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཕན་ཚུན་རིོགོས་ཕན་དང་། དཀོགོ་གོཏམ་ལ་གོཟབ་

ནན།

ད་ལྟ་འིད་ིཡན་རྣམས་མ་ིཡནི་པོ་དང༌། ཆེསོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་

ཤོད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཚོིགོ་

འིགོའི་ཤས་ཤིགོ་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་

མ་ད་རིེས་ས་ཆེ་འིདིརི་ཐུགོ་སྟེ། རུབ་རུབ་ཅིགོ་བྱུང་བ་རིེད། 

ངསོ་རིང་ཡང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་དགོའི་པོ་ོཡངོ་

གོི་རིེད། གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་ང་རིང་ཚོ་ོདུས་རྒྱུན་གོཏན་ནས་འིཆེམ་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ། འིཆེམ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ཟེརི་བ་ད་ེཆེསོ་དང་མཐུན་པོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀ་ིདནོ་དགོ་ལ་ཕན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

རིེད། ལུང་ཚོན་གི་འིཐེན་འིཁྱེརི་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་ཀི་འིཐེན་

འིཁྱེརི་དེ་རིིགོས་མ་བྱེེད་པོརི་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་ཕན་

ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 
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ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོི་ལུང་པོ་དང་བྲལ་ཞིིང་། གོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ཏེ་

ངོ་ཤེས་པོ་གོནམ་དང་ས་མ་གོཏོགོས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། དེའིི་སྐོབས་སུ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་ཕན་ཡགོ་

པོོ་བྱེེད་པོ་དང་། མདོརི་ན་མེ་འིཁོརི་དང༌སྣུམ་འིཁོརི་ནང་ལ་འིགོ་

སྐོབས་ཚུན་ཆེད་ལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་རིམ་དང་། ཕན་

སེམས་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ན་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་མཐུན་

སྒིལ་དམ་ཚོིགོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཟེརི་བ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཤིགོ་

རིེད། དེརི་བརེན་ཚོང་མས་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། གོང་བྱུང་

ཟེརི་སྐོད་དཀོགོ་གོཏམ་གི་རྗེེས་སུ་མ་འིབྲངས་བརི་གོནས་ཚུལ་

འིདྲེ་མིན་ཤོད་མཁན་ད་བརི་ང་ཚོོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་རིིང་ལ་མང་

དུ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཡོང་ངེས་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་དཀོགོ་གོཏམ་ཡོང་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡིན་རད་

གོཅོད་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁུངས་ཐུགོ་ས་གོཅིགོ་ལ་རད་ཞིིབ་

བྱེས་ནས་བདེན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ནད་མ་ཐེགོ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་རྒྱུ་

མཚོན་བཤད་ས་དང་། བདེ་སྡུགོ་བཤད་ས་ཡོད། རད་གོཅོད་

ཡགོ་པོོ་མ་བྱེས་པོ་དང་། བདེན་པོའིི་དགོ་འིབུད་བྱེེད་སརི་ཁུངས་

ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བསྐྱལ་བ། སྐོད་ཆེ་ཕྱོེད་བདེན་ཕྱོེད་མི་བདེན་པོའིི་
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དཀོགོ་གོཏམ་ཞིིགོ་ཐོས་པོ་བེད་སྤོད་བྱེས་ནས་ཡས་འིདྲེ་འིདུགོ 

མས་འིདྲེ་འིདུགོ་ཟེརི་ནས་བརྗེོད་ན་ང་རིང་ཚོོའིི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་ནང་

ལ་བཟོད་མི་བདེ་ཞིིང་། བགོ་མི་ཕེབས་པོ། དམ་ཚོིགོ་སེལ་ལྷད་

ཡོང་མཁན། དམ་ཚོིགོ་སེལ་ལྷད་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ནས་ང་ཚོོ་

རྡོོགོ་མ་འིགིལ་བ། གོཅིགོ་གོིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་སྐོབས་

ལ་གོཅིགོ་གོིས་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོང་དུས་ཐབས་རྡུགོས་ལ་བློ་ཕམ་པོ། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་མི་ཡུལ་

རིང་དབང་ལུང་པོརི་གརི་ནས་བསྡེད་པོའིི་མི་ཁྲིི་བརྒྱད་ཙམ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་རིེད། 

དེང་སྐོབས་འིཕེལ་སྐྱེས་ཕྱོིན་ཏེ་མི་འིབུམ་ཐེརི་གོཅིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་

ཕལ་ཆེེརི་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་དགོ་ཇི་ཙམ་ཐབས་རྡུགོས་ན་ཡང་རིང་

དབང་ལུང་པོརི་བསྡེད་ཡོད། སོ་སོའིི་དབུགོས་གོཏོང་ལེགོས་

ཉེས་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ལེགོས་ཉེས་ཀིས་སྲིོགོ་ལ་ཉེན་ཁ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་ང་ཚོོརི་གོཏན་ནས་མེད་ཀང་། བོད་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་ང་ཚོོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཁོང་

ཚོོ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་དབུགོས་གོཏོང་ལེགོས་ཉེས་དང༌། 

རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ལེགོས་ཉེས་ལའིང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའིི་གོནས་
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ཚུལ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་བཞིིན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་འིགྱུརི་བ་

ཕྱོིན་མི་འིདུགོ དེས་ན་ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོ་ཁ་ཐུགོ་དེརི་འིགིགོས་ཀི་

ཡོད་ཀང་། ཕ་གོིརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ར་བའིི་གོནས་སྟངས་དེ་

ལ་ཐབས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསྡེད་འིདུགོ་གོམ། དེ་དགོ་ང་ཚོོས་

མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོ་འིདིརི་མིའིི་ལུང་པོརི་ལྟོ་གོོས་

ཐབས་འིཚོོལ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཙམ་ཡོད་ཀང་དེས་

འིགིགོས་ཀི་མེད། ང་རིང་ཚོོ་ཤ་རུས་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་བོད་གོངས་

ཅན་གི་ལྗིོངས་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་ཚོོའིི་ཁ་ཐབས་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་མེད་དྲེན་པོ་བྱེེད་དགོོས། ངས་རིང་མགོོ་

གོང་ཐོན་བྱེས་ན་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ལྟོས་ཀི་མ་རིེད་བསམ་པོ་དེ་

མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁ༽ བདོ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། རིང་བཙན་འིཐབ་རདོ།

གོལ་སྲིིད་བོད་ནང་ལ་དངོས་གོནས་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་

ཕྱོིན་པོ་དང་། བོད་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། རྒྱ་མིས་

བདོ་ལ་ཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀ་ིབྱེམས་པོ་ོབྱེས། དྲེལི་བསྒགོས་བྱེས་

པོ་ནང་བཞིནི་དངསོ་གོནས་བདོ་པོརི་མ་ིམཐངོ་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེས། བདོ་
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པོ་ཡནི་ན་ཡང་རྒྱ་མསི་ང་ཚོརོི་དམགིོས་བསལ་སྡེང་པོ་ོགོང་ཡང་

བྱེདེ་ཀ་ིམ་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོལྟ་ོགོསོ་ཀང་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་འིདུགོ ད་ཕལ་

ཆེརེི་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་འིདྲེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིབདོ་མ་ིམང་མང་

ཆེེ་བ་དེ་དགོ་གོིས་ང་ཚོ་ོསྐྱིད་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད་བསམ་པོའིི་བསམ་

ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ོརིང་བཙན་ཐོགོ་ལ་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡང་མ་

རིདེ་ལ། སྐོད་བརྒྱབ་ནས་དགོསོ་པོ་ཡང་མདེ། ང་ཚོསོ་བད་ེསྐྱདི་

ཀི་ར་བརི་རོད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། རིང་གོིས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོའིི་བདེ་

སྐྱིད་གོཅིགོ་གོཞིན་གིས་སྤོད་མཁན་བྱུང་ན་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་

པོས་ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ང་རིང་སྒོེརི་ག་ིཆེ་ནས་བསམ་

བློ་བཏང་ན། རིང་བཙན་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་གོི་ར་

བརི་འིབད་རོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། ང་ཚོོས་རོད་པོ་བཙུགོས་

ནས་ཤདོ་ཀ་ིམདེ།

རིང་ཉིད་ལ་རིང་བཙན་ཡོད་པོ་ལས་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་གོི་བདེ་སྐྱིད་

ཡོད་ན། རིང་བཙན་བཤད་དགོོས་པོ་གོཏན་ནས་མི་འིདུགོ ད་ཆེ་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོོརི་རིང་བཙན་སྲིིད་གོཞུང་གོི་རིང་

དབང་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་འིཕྲལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་ཡང་ལྟོ་

ཕྱོེད་འིགང༌། གོོས་ངན་པོ་གོན་པོ་མ་གོཞིི་ལས་ལྷན་པོ་མང་བ་ཞིིགོ་
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གོན་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོའིི་

ཐབས་སྐྱོ་པོོ་དང་། ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་རིིགོས་ལ་ལས་

ཀ་ལེགོས་པོ་ཡོད་པོ་དང་། ལས་ཀ་ལེགོས་པོ་དང༌། གོནད་ཆེེ་ས་

ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཤ་སྟགོ་སློེབས་པོ་མ་ཟད། སློོབ་ཕྲུགོ་ཅིགོ་

ཡིན་ནའིང་རྒྱ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ལྟོ་གོོས་ལེགོས་ཤིང་། བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་

ལ་ལྟོ་ཆེས་སྐྱོ་བ། སློོབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེེས་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ལས་ཀ་ཐོབ་

དཀའི་བ་དང་། རྒྱ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ལས་ཀ་ཐོབ་སློ་བ། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་འིོགོ་ལ་སྡེོད་དགོོས་སྟབས་བོད་ནང་མི་དེ་དགོ་ལྟོ་ཆེས་ཟ་

མཁན་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློ་གོཏོང་ཤེས་མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་དུས་

རྒྱ་མིས་ཁ་ནས་ཇི་ཙམ་མཁས་པོོ་སྙན་པོོ་བཤད་ན་ཡང་། ལགོ་

ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོརི་མི་རིིགོས་ཀི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་བ་མ་ཟད། 

ང་ཚོོརི་ཁྱད་གོསོད་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེས་པོརི་བརེན། དེརི་ནད་མི་

ཐེགོ་པོརི་རིང་རིང་སོ་སོའིི་སྒོེརི་གི་ལྟ་བ་ནང་པོ་ཡིན་མིན་དང་། 

དམརི་པོོ་ཡིན་མིན་སོགོས་མདོརི་ན་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ལྟ་བ་གོང་

ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ལ་གོཅིགོ་གྱུརི་

གི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་པོ་དང་། འིབད་རོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ། སྙིང་

སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོརི་བསྡེད་ཡོད་པོ་རིེད། 
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དེརི་བརེན་ང་རིང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་མཁན་མི་འིདི་དགོ་གོིས་

ཇི་སྲིིད་བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང་སྙིང་

སྟོབས་འིདི་མ་ཆེགོ་པོའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་རིང་དབང་ལུང་པོརི་ཡོད་

པོའིི་མི་ཚོོས་བརྗེེད་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། ང་ཚོོས་འིདི་བརྗེེད་

ན་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་མི་ལྟོས་ཤིང་། ཡ་རིབས་གོཞུང་བསྲིང་གོི་

ཁྲིིམས་ལའིང་ལྟོས་ཐབས་མེད་པོས། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེ་མི་མང་

གོི་སྙིང་སྟོབས་དེ་མ་བརྗེེད་པོརི་བྱེས་ཏེ། ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེེད་རིོགོས་གིས། 

ད་ཕན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཞིིགོ་གོི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་

དུ་གརི་ཏེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བལྟས་ན་ང་ཚོོ་འི་འུབ་མ་འིདུས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། འིོན་ཀང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོོ་

བཙན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙམ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་

ལ། ད་ལྟ་བརི་དུ་མཆེོད་རེན་མགོོ་མཇུགོ་ལོགོ་ཀང་བང་རིིམ་

སྐོེད་པོརི་གོནས། ཟེརི་བ་བཞིིན་ཡོད་པོ་དང༌། ཕརི་ཙམ་དེརི་རྒྱ་

མིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་དུས་གོཏན་དུ་བོད་ཅེས་བརྗེོད་སྐོབས་ཟོན་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། དྲེན་ཤེས་བརེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ད་དུང་ཡང་

ཆེགོས་ཀི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་གོང་པོོ་དང༌། 
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རླབས་ཆེེན་པོོ། བསྲིེགོ་གོཏུབ་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་བྱུང་

བ་རིེད། དེ་ནི་ང་ཚོོ་མི་མང་བའིི་ཆེ་ནས་མིན་ལ། ང་ཚོོའིི་ལུང་པོ་

གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་དྲེགོས་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཀང་མིན། ང་ཚོོ་མི་རིིགོས་འིདི་

ཧ་ཅང་གོི་བསྲིེགོ་གོཏུབ་འིཕེརི་བ་གོཅིགོ་གོི་གོང་པོོ་ཡོད་པོས་ན། 

རྒྱ་མིས་བོད་ཟས་ཏེ་ཁ་ནས་ཁྱུརི་མིད་བཏང་ཚོརི་ནའིང་འིཇུ་ཐུབ་

མེད། འིཇུ་མ་ཐུབ་པོ་དེ་སྐྱུགོ་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤེས་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་བྱེེད་

དགོོས་ལ། བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཀང་ང་ཚོོརི་ཡོད། དེརི་བརེན་ང་

རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་

ནས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས་རིེད།

གོ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ཐུགོས་དོགོས་

གོཙང་སལེ།

བརི་ལམ་བལ་ཡུལ་ནང་དང༌། འིབྲུགོ་ནང་ལ་ང་ཚོོརི་མ་ཉེས་ཁ་

གོཡགོོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རིདེ། ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་ནས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་བློ་ཕམ་པོོ་ཡིན་ནའིང་། གོནད་

འིགོགོ་གོང་ཡང་མདེ། བལ་ཡུལ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་

ད་ེདགོ་རིམི་པོས་སལེ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརིདེ། ད་ེབཞིནི་འིབྲུགོ་གོཞུང་

འིབངས་ཀ་ིཐགོོ་ལ་གོནདོ་གོཞིའིི་ིབསམ་པོ་དང་སྦརོི་བ་ངན་པོ་ཞིགིོ་
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ང་ཚོསོ་བྱེས་ཡདོ་ན་སྡེགིོ་བསགོས་རིང་འིཁུརི་རིདེ། བཤགོས་པོ་

དང་སྡེམོ་པོ་གོང་ཞིགིོ་ཞུ་དགོསོ་ཡདོ་ཀང་ཞུས་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། རིང་

གོིས་ནོརི་འིཁྲུལ་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་སུ་དེརི་ང་ཚོ་ོངོ་ཚོ་རྒྱུ་དང་སམ་

ཤརོི་དགོསོ་དནོ་མདེ། ཡནི་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོསོ་ད་ེའིདྲེ་ར་བ་ཉདི་

ནས་བྱེས་ཡདོ་པོ་མ་རིདེ། 

བོད་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་རྒྱུ་སོགོས་

ནི་ང་རིང་ཚོོ་རིང་དོན་ལ་ཐུགོ་པོའིི་ཆེ་ནས་བྱུང་བ་ལས། ང་ཚོོས་

འིབྲུགོ་གོཞུང་འིབངས་ལ་བསམ་སྦོརི་ངན་པོ་བསྟེན་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གོང་ཡང་མེད། ད་དུང་འིབྲུགོ་གོཞུང་འིབངས་ནས་ང་ཚོོརི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ས་ཆེ་རིོགོས་རིམ་གོནང༌བ་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་

རིོགོས་རིམ་གོནང༌བ། གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ལ་གོཟིགོས་རོགོས་ཆེེན་པོོ་

གོནང་བ་འིདི་དགོ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་བསམས་ནས་འིབྲུགོ་

ནང་ཡོད་པོ་རྣམས་ཀིས་གོཙོས་བོད་པོ་ཚོང་མས་བཀའི་དྲེིན་རྗེེས་

དྲེན་གི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་དུས་ཚོོད་ལ་དཔོེ་

མ་སྲིིད་པོའིི་ཁྱད་མཚོརི་འིདི་ཆེགོས་པོ་ལས། ང་རིང་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་དེ་ལྟའིི་བསམ་སྦོརི་ངན་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པོ་མ་རིེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བས་ན་ཐབས་རྡུགོས་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་
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ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་དཔོེ་ལ་ཡོད་པོ་ནང་བཞིིན་ཉི་མ་སྤིན་པོའིི་འིོགོ་

ནས་དྭངས་པོའིི་དུས་ཤིགོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། ཐུགོས་དོགོས་

གོཙང་མ་སེལ་ནས་ང་རིང་ཚོོས་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཞུས་པོརི་ཐུགོས་ཡིད་

ཆེེས་པོ་ཞིིགོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ངོས་ལ་རིེ་བ་ཡོད་

ལ། ཡིད་ཆེེས་ཀང་ཡོད། འིགིགོས་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་ཞུམ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ་གོནས་ཚུལ་ཆུང་རགོ་རིེད།

གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ང་རིང་ཚོོས་ཁ་གོཏད་གོཅོགོ་ས་དེ་རྒྱ་མི་ས་ཡ་བདུན་

བརྒྱ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རིེད། ང་ཚོོ་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

ལས་མེད་པོས་ལས་སློ་པོོ་མིན། འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་བསམ་ཚུལ་ལ་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཧ་ལམ་རིེ་བ་མེད་པོ་

ལྟ་བུ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཧོབ་སྟེ་བལྟས་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། འོིན་

ཀང་ང་རིང་ཚོོརི་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། མིགོ་གོིས་མཐོང་

བའིི་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་། མིགོ་གོིས་མ་མཐོང་བའིི་བསོད་

ནམས་ཟེརི་བ་དེ་ཡང་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། གོོང་ཞུས་

བཞིིན་དེང་སྐོབས་ང་རིང་ཚོོའིི་བསོད་ནམས་དེ་གོཞིི་ནས་ཡརི་

སྐྱེད་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེས་ན་ད་དུང་ཚོང་མས་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་གིས། 
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དེ་རིིང་ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟ་ངོས་

ནས་བརྗེོད་པོ་འིདི་དགོ་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱེད་ཚོོ་

ས་གོནས་སོ་སོརི་ལོགོ་རྗེེས་ང་ཚོོ་ཐུགོ་སརི་མ་སློེབས་པོ་དགོ་

ལ་སློོབ་གོསོ་ཡགོ་པོོ་བརྒྱབ། ངོས་ནས་འིདི་ལྟརི་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ 

འིཆེམ་པོོ་གིས་ཟེརི་གི་འིདུགོ སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་གིས་ཟེརི་

གི་འིདུགོ་ཅེས་ངས་བརྗེོད་པོ་འིདི་དགོ་ལན་ཕརི་འིཁྱོལ་བརི་གིས། 

གོང་ཡོང་ཞིིགོ་ཚོང་མས་གིས་ཤོགོ་ཨང་། བྱེེད་ཀི་རིེད་བསམ་པོ་

དྲེན་གི་ཡོད། ཧུརི་ཐགོ་གིས་ཤོགོ ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༣༡ ཉནི། 

མནོ་གྷ་ོའིདདོ་རྒུ་གླིིང་གོཞིསི་སྒོརི་དུ་སེརི་སྐྱ་མ་ི

མང་ཚོརོི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྟནོ་ཐོགོ་ལ་ལ་ོཉསེ་དང་། ལགོ་ཤསེ་ཀི་འིཚོ་ོ

ཐབས།

ད་རིསེ་སྡེདོ་གོརི་འིདརིི་འིབྱེརོི་ཏ་ེཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོདགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ་

ལ། ངསོ་རིང་ཡང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བརི་ལམ་ལ་ོབསྟུད་ནས་ལ་ོཉསེ་

བྱུང་སྟ་ེདཀའི་ངལ་བྱུང་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་ཚོང་མས་སམེས་འིདརིི་

བབས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་སྒོང་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

སྟ།ེ སྲི་ཐགོ་ཐགོ་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཐགོ་

བཅད་ནས་བསྡེད་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། སམེས་ཐགོ་བཅད་ནས་ཡརི་

རྒྱས་གོཏངོ་རྒྱུའི་ིསམེས་ཤུགོས་བསྒལི་སྐོབས་རིམི་པོས་ཡརི་རྒྱས་

ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་ག་ིའིདུགོ ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་གོཞིིས་འིགོོའིི་ཐོགོ་ནས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་ས་ཆེས་མ་

འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་སྟབས་ལྟོ་གོོས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་ཡོང་བའིི་



621
དོན་དགོ་ལ་ལགོ་ཤེས་སོགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཐབས་ཤེས་གོཞིན་

དགོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་ཆེེའིི་ཐབས་ཤེས་གོཞིན་དགོ་ང་ཚོོས་བྱེེད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། ང་ཚོོས་ཐུབ་པོ་དང་འིགྲུབ་ཚོོད་ལགོ་ཤེས་

ཆུང་རགོ་རིིགོས་གོང་འིཚོམ་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཐུབ་ན་ས་ཞིིང་ཐོན་

སྐྱེད་ཀི་ཞིོརི་ལ་ལགོ་ཤེས་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་

སྟབས་ཡགོ་པོོ་རིེད།

ཁ༽ སློབོ་གྲྭ་ཡརི་རྒྱས་དང་། ཤསེ་ཚོད་གོངོ་འིཕལེ།

ད་ེནས་འིདརིི་གོརི་ཡདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭརི་ད་ལྟ་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་

པོ་ོམདེ་པོརི་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་ནའིང་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་བལྟསོ་ཏ་ེཡདོ་པོ་ཙམ་

གིས་ཡགོ་པོ་ོརིེད། ད་ལྟ་སློོབ་གྲྭའིི་གོཞིི་ར་ལྟ་བུ་ཚུགོས་ཡོད་པོ་

ད་ེད་དུང་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོབ་ཞིགིོ་དང༌། སློབོ་གྲྭའི་ིམངི་ཡདོ་པོ་ཙམ་

གིས་མི་འིགིགོས་པོརི་སློོབ་སྦོང་ཡགོ་པོོ་ཡོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

དགོསོ། དབུས་ཤསེ་རིགིོ་ཚོགོོས་པོའི་ིལྟ་རགོོ་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་

པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཚོང་མརི་སློབོ་སྦངོ་སྤདོ་སྟངས་གོང་ཅརིི་སྤུས་དགོ་ཏུ་

གོཏངོ་བའི་ིདནོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོ་ིཤསེ་རིགིོ་ལས་ཁུངས་ལ་ད་

རིསེ་ལྡ་ིལརིི་བཀའི་མལོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོའོི་ིཤསེ་རིགིོ་ལས་
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ཁུངས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཀང་ཐབས་ཤེས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ། གོ་ལརེི་

གོ་ལརེི་ཡརི་རྒྱས་ཏན་ཏན་འིག་ོཐུབ་ཀ་ིརིདེ། ཕྱོ་ིནས་རིགོོས་རིམ་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་དེ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་དགོ་གོང་

ཐུབ་ང་ཚོོས་བྱེེད་ཀི་རིེད་ལ། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཀང་

ཏན་ཏན་དགོངོས་བཞིསེ་གོནང་གོ་ིརིདེ། 

གོལ་ཆེེ་ཤོས་ང་ཚོོརི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ལས། 

སྤིརི་བཏང་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཧ་ལས་པོའིི་སྐྱོ་པོོ་

རིེད། ངོ་ཚོ་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ སོ་སོའིི་ཡི་གོེ་ཡང་མི་ཤེས་ན། 

གོནས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་གོ་ནས་ཤེས། སོ་སོ་སྡེོད་སའིི་གོང་

གོསེབ་ནང་གོི་ཁྱིམ་ཚོང་ཁ་ཤས་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་ཤེས་ཀི་

ཡོད་ལས་ཆེེ། དེ་ནས་ཕརི་ཉིན་མཚོན་ཁ་ཤས་སྦྲེལ་ནས་ཕྱོིན་

པོའིི་སརི་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད། འིཛམ་གླིིང་གོི་རྒྱ་མཚོོའིི་

མཐའི་ལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་ཕརི་བཞིགོ སོ་སོ་ཡོད་སའིི་གོང་

གོསེབ་གོཡས་གོཡོན་ལ་གོང་དང་གོང་ཡོད་མེད་ཀང་མ་ཤེས་པོ་

བྱེས་ཏེ་སྡེོད་ཀི་ཡོད། ཧ་ལས་པོའིི་ཤེས་ཚོད་སྐྱོ་པོོ་དང་། བསམ་

བློ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་རིེད། 
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ང་རིང་ཚོོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཏེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གོརི་

ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་སྐོབས་ང་ཚོོ་མི་གལ་དུ་ཚུད་པོརི་བྱེས་ནས་

ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་དགོོས་པོ་ལས། རྒྱ་གོརི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་གླིེན་པོ་

གོང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་ལྟོ་ཚོེ་

འིཕྱོིས་ཐབས་མེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་སྤིརི་བཏང་གོི་ཆེ་

ནས་བསམ་བློ་བཏང་ནའིང་ཞིབས་འིདྲེེན་དང༌། ངོ་ཚོ་བའིི་རིང་

བཞིིན་ཡིན་པོ་ལས་གོཟི་བརྗེིད་གོང་ཡང་མ་རིེད། ད་ལྟ་འིཕྲལ་

སེལ་སོ་སོ་མིའིི་ལུང་པོརི་བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་མི་གལ་དུ་ཚུད་པོ་

གོཅིགོ་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་མཚོན་མཐོང་ལརི་

རྒྱའིི་ཆེ་ནས་ཀང་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོརི་བརེན་ཤེས་བྱེ་

ཡོན་ཏན་དགོོས་ཀི་ཡོད། 

གོ༽ ཤསེ་ཡནོ་ག་ིདགོསོ་མཁ་ོདང་། གོཞིསི་བཞུགོས་

ཀ་ིཤསེ་ཡནོ།

ད་ེབཞིནི་མ་འིངོས་པོ་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིང་དབང་བྱུང་སྟ་ེབདོ་ལུང་

པོརི་ལོགོ་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཡང་ང་ཚོོའིི་མིའིི་ལུང་པོརི་བསྡེད་པོའིི་

རིིང་ལ་ཆེོས་དང་ཤེས་རིིགོ་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོ་ཡརི་རྒྱས་

སམ། མི་ཉམས་གོོང་འིཕེལ་གི་རྒྱུན་འིཛིན་གོང་ཐུབ་བྱེས་པོའིི་
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གྲུབ་འིབྲས་སྟནོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤརིི་བཏང་འིཛམ་བུ་གླིངི་

གོི་ཤེས་ཡོན་གི་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོ་ོམི་གལ་ལ་ཚུད་ཙམ་ཞིིགོ་མ་

བྱུང་ན་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ད་ེདགོ་ནས་ཚོད་

ལངོས་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོད་ེཙམ་མདེ། འིནོ་ཀང༌བདོ་ཡགིོ་

གོིས་མཚོོན་པོའིི་སློོབ་སྦོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སྤོད་ཀི་འིདུགོ མ་

གོཞི་ིརྒྱ་མསི་རྒྱ་ཡགིོ་དང་རྒྱ་མའིི་ིལྟ་སྤདོ་ཐགོོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་ལས། བདོ་རིང་གོ་ིརྒྱལ་རིབས་དང༌། བདོ་རིང་གོ་ིཁུངས་

འིབྲེལ་དངོས་རྗེེན་གི་ལ་ོརྒྱུས་དེ་རིིགོས་སློོབ་ཀི་མེད་ལ། བསློབ་

ཆེོགོ་གོི་ཡང་མེད། དེརི་བརེན་མ་གོཞིི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ནའིང་། གོཞི་ིར་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོགོ་ིཡདོ། 

ལྷགོ་དོན་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་ཚོོགོས་འིདུ་

འིཚོོགོས་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་ཧ་ཅང་བསུན་པོོ་བཟོ་གོི་ཡོད་སྟབས། 

ཆེབ་སྲིིད་ཀི་བསམ་བློའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་སློེབས་པོའིི་

བོད་པོ་ཚོོ་ལས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོ་བསམ་བློ་ཏན་

ཏན་གྲུང་བ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཀང་ཆེེ་བ། གོང་འིཚོམ་གོང་

པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ འིདི་ཕྱོོགོས་འིབྱེོརི་བའིི་བཙན་བྱེོལ་

བ་ཁ་ཤས་ཐུགོ་དུས་ཀང་དེ་འིདྲེ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོའིི་
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ཕྲུ་གུའིི་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོགོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་ཕ་མ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་དོ་

ཁུརི་ཡགོ་པོོ་ལེན་དགོོས། ཕྲུ་གུརི་ཤེས་ཡོན་ཡགོ་པོོ་འིཇགོས་

པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དོ་ཁུརི་དང༌། དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ པོ་ཕ་ཨ་མ་ཚོོས་ཤེས་ཀི་འིདུགོ་གོམ། སྔོན་

མ་ཡང་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ང་ཚོོའིི་སྤི་འིཐུས་དང༌། དྲེིལ་བསྒགོས་

བྱེེད་མཁན། བཀའི་བློན་ཚོོ་བཅས་ཡོང་སྐོབས་ཀང་རགོ་པོརི་

ཤོད་ཀི་ཡོད་ལ། ས་གོནས་གོཞིིས་འིགོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་

གོཞིེན་སྐུལ་རགོ་པོརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་གོལ་ཆེེ་ནན་ཏན་

ཡིན་སྟབས་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོགོ་ལ་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་གོི་དོ་

སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ གྲྭ་གོཞིནོ་ག་ིམདུན་ལམ་དང་། ཤསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦོང་།

དེ་ནས་གྲྭ་པོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འིདི་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་གྲྭ་ཚོང་ཁ་ཤས་

ནས་འིཛནི་གྲྭ་བཙུགོས་ཏ་ེའིབད་བརོན་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་ལ། འིད་ི

དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོངསེ་པོརི་དུ་གོཏངོ་དགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་གྲྭ་པོ་བྱེེད་མཁན་དེ་དགོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེོད་པོའིི་

རིང་རིང་སོ་སོ་མི་ཚོེ་ཧིལ་པོོ་ཆེོས་ཀི་སློོབ་གོཉེརི་དང༌། སྒྲུབ་པོ་
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ཉམས་ལེན་ལ་བསྒིལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་དམ་ཟེརི་ན་ཐེ་

ཚོོམ་གི་གོནས་ཡིན། འིགོའི་ཞིིགོ་ཆེོས་མཐའི་འིཁྱོངས་པོ་དང་། 

ལ་ལ་ཆེསོ་མཐའི་འིཁྱངོས་པོ་ཁགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་ངེས་ལ་བརེན། སློོབ་སྦོང་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཡུན་དེ་དགོ་གྲྭ་

ས་གྲྭ་ཚོང་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བསྡེད་ཅིང་། མཐརི་གྲྭ་པོ་ཁུངས་མ་

འིཁྱལོ་བརི་མརི་ལགོོ་ཡངོ་སྐོབས་གོང་ཡང་མ་ིཤསེ་པོ་བངོ་བུ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། དོ་བདགོ་རིང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལའིང་མ་སྐྱིད་པོ་དང་། མཚོན་ཤས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་

ལྟ་བུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད་སྙམ། དེརི་བརེན་དཔོེ་ཆེ་བསློབ་པོ་

དང་ཆེབས་ཅགིོ་སྤརིི་བཏང་ཤསེ་ཡནོ་ག་ིཐགོོ་ལའིང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

དགོསོ། 

མ་གོཞིི་ཆེོས་དོན་ལས་ཁུངས་དང་སྐོད་ཆེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟརི། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་འིདིརི་དངོས་སུ་འིགོོ་བཙུགོས་ནས་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་གི་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་དེ་སྔ་ཕན་ཆེད་ཀི་ཉམས་མོང་

དང་ཆེ་རྒྱུས་མེད་པོའིི་ལས་ཀ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་སྐོབས་རིན་

དང་མ་རིན་སོགོས་ལ་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས། སྐོབས་རིེ་ཕམ་ཉེས་ཡོང་ངེས་ཡིན། འིོན་ཀང་ཕམ་ཉེས་
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འིགོ་བཞིིན་དུ་ད་དུང་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་བྱེེད་བཞིིན་བྱེས་ན་

གོང་འིཚོམ་ནས་དངོས་གོནས་འིདོད་པོ་ཁེངས་ཤིང་། སྤུས་དགོ་པོོ་

ཞིིགོ་ཏན་ཏན་ཆེགོས་ཐུབ་ཀི་རིེད། གོཞིན་གི་ཡུལ་ལུང་ཡརི་རྒྱས་

ཞིེས་པོ་དེ་དགོ་ཀང་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེས་

ཤིང་། བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏོང་བཞིིན་དུ་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོིས་ཁུངས་

མ་འིཁྱོལ་བ་དེ། མི་ཐོགོ་རྗེེས་མ་རྣམས་ཀིས་མཇུགོ་བསྐྱངས་ཏེ་

གོཞིི་ནས་ཚོགོས་ཚུད་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ཐོགོ་མརི་འིཆེརི་

གོཞིི་བཀོད་མ་ཐགོ་ནས་ག་འིགིགོས་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེས་ཆེོགོ་

ཆེོགོ་གོཅིགོ་སུ་གོཅིགོ་ལ་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རིེད་སྙམ། 

ང་རིང་ཚོོས་ཀང་དེ་སྔ་ཕན་ཆེད་ལ་མ་བྱུང་བའིི་ལམ་སྲིོལ་གོསརི་

པོ་ཞིིགོ་གོསརི་གོཏོད་བྱེེད་སྐོབས་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོོ་གོང་

ས་ནས་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཕམ་ཉེས་ལན་

གོཅིགོ་བྱུང་བ་དང་གོཡུགོས་མ་བཞིགོ་པོརི་ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་

ཅེས་པོའིི་དཔོེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེ་ངེས་པོརི་དུ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ན་ཡགོ་པོོ་

ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ཅ༽ རིང་རིིགོས་ཀ་ིདགོ་ེརྒན་དང་། བཟ་ོལས་ཡརི་རྒྱས།
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ད་ེནས་ད་ལྟ་སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་གྲྭའི་ིནང་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་

སློབོ་སྦངོ་ཐནོ་ཏ་ེདངེ་སྐོབས་དགོ་ེརྒན་བྱེདེ་མཁན་ཁ་ཤས་འིདུགོ་

པོ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ས་ཆེ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཡང་བོད་

རིིགོས་ཕྲུ་གུ་མ་སུ་རིི་སློོབ་གྲྭས་མཚོོན་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ནས་

ཐོན་ཞིིང་། དགོེ་རྒན་འིསོ་སྦོང་བྱེས་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་དགོེ་

རྒན་གི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། 

སློོབ་ཚོན་གི་དོན་དགོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་ས་ོསོའི་ིསྐོད་ཀི་ཐོགོ་

ནས་འིགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་གོ་ོབརྡོ་སྤད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྟབས། 

དེ་ལ་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ལ། དགོེ་རྒན་དང་དགོེ་ཕྲུགོ་

གོ་ིདབརི་ལ་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་སམེས་ཐགོ་ཉ་ེཔོ་ོདང༌། བར་ེ

བ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་བཤད་པོའིི་བསློབ་བྱེ་དེ་ཡང་

སེམས་ལ་འིཇགོས་པོོ་ཡོང་ངེས་རིེད། བོད་རིིགོས་དགོེ་རྒན་ད་

ལྟ་ཁ་ཤས་ཡོད་པོ་རྣམས་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛམོས་མ་འིཛམོས་ཀ་ིདཀའི་ངལ་ཏན་ཏན་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། འིནོ་

ཀང་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་སེམས་ཤུགོས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་འིཁྱེརི་

ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས། ད་ེལ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

དེ་ནས་འིཕྲུལ་འིཁོརི་བཅོས་སྒིགོ་ཁང་གོི་ནང་ལ་ཡང་ལས་ཀ་
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བྱེེད་མཁན་ཚོང་མ་བོད་པོ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། ཁ་

སང་ངའིི་མཐོང་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་དངུལ་དང༌། ལས་

བྱེེད་པོའིི་བསྐོོརི་བ་འིཁོརི་ཚོོད་གོཅིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ན་ཡརི་རྒྱས་

གོཏོང་རྒྱུ་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། དེ་དགོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་

བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་བཟོ་ལས་ཀི་གོཞིི་ར་

ཕྲན་བུ་ཚུགོས་ནས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཀང་ཡརི་རྒྱས་ཇི་ལྟརི་བྱེས་

ཏེ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་གོམ། གོཅིགོ་འིགྲུབ་ཚོརི་བ་ན་དེ་ནས་

འིཆེརི་ཅན་འིདི་ལྟརི་ཡིན་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་བྱེས། ཐེབས་ཆེགོས་ཤིགོ་

འིགྲུབ་པོ་དེ་ལ་ཆེོགོ་ཤེས་བྱེས་ཏེ་གོཡུགོས་བཞིགོ་གོི་འིདུགོ དེ་

འིདྲེརི་མ་བཞིགོ་པོརི་ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་

ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཡོང་ཐབས་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ་

གོམ། གོཞིི་ར་ཚུགོས་ཟིན་པོ་དེ་དགོ་ད་དུང་བབས་ལྷིང་བརན་

པོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་ཡིན་གོཅིགོ་

མིན་གོཅིགོ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་འིདུགོ 

ཆེ༽ སྨིན་བཅསོ་ལྟ་སྐྱངོ་དང་། ཟས་གོསོ་འིཕྲདོ་བསྟནེ།

ད་ེནས་སྨིན་ཁང་ད་ལྟ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་
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བོད་རིིགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད། ད་ལྟ་བརི་དུ་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས། གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ནད་པོ་སྨིན་ཁང་ནང་ལ་ཡངོ་སྐོབས་སྐྱདི་པོ་ོགོཏངོ་

བརི་ཡངོ་བ་ཞིིགོ་ར་བ་ཉདི་ནས་མནི། སྨིན་ཁང་ནང་ལ་ཡངོ་བའི་ི

ཉནི་མ་ོད་ེའི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོསི་སྨིན་ཁང་ལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ས་ོསོའི་ི

ཤགོ་གོི་ནང་ལ་བྱེེད་ཐབས་མེད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། རིོགོས་པོ་ཚོོརི་

བར་ེབ་ཡདོ་ཀང་བྱེདེ་ཐབས་མདེ་པོ། དཔོགོ་ཚོདོ་ཅགིོ་གོ་ིསྐྱབས་

མེད་མགོོན་མེད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་སྐོབས་སྨིན་ཁང་ལ་སྐྱབས་སུ་

རིེ་ནས་ཕན་ཐོགོས་ཤིགོ་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། 

སྨིན་ཁང་ལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་འུ་ཐུགོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཤ་སྟགོ་

ཡནི་སྟབས། ཨམེ་རྗེ་ེདང༌། ད་ེབཞིནི་སྨིན་རིགོོས་བྱེདེ་མཁན་ཁྱདེ་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་བཟང་པོ་ོའིཁྱེརི་དགོསོ། 

མ་གོཞིི་ན་ཚོས་གོདུངས་པོའིི་མི་ལ་སྐྱུགོ་བྲོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཐབས་

རྡུགོས་པོོ་ཞིིགོ་མ་གོཏོགོས་མེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐྱུགོ་བྲོ་སྣང་མ་

བྱེས་པོརི་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བྱེམས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་རིིང་སང་

ཉིན་ཤི་གབ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་རིང་གོང་ཡང་བྱེེད་ཀི་

མ་རིེད་ཅེས་སེམས་གོསོ་བཏང་ནས་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བཟོ་ཐབས་
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བྱེས་ནའིང་ཕན་གི་རིེད། དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ངེས་

མེད་ཀི་ཤི་རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་རིིགོས་ལ་སྨིན་བཅོས་བྱེེད་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ཆེོས་ཀི་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། མ་ཎི་བགང་

དུ་བཅུགོ་པོ་སོགོས་བྱེས་ན་ཕན་གི་རིེད། ཆེོས་དད་མེད་མཁན་

གོཅིགོ་ཡིན་ན་ནི་ཁོའིི་རྣ་བརི་མ་ཎི་བླུགོ་དགོོས་དོན་མེད། ཡང་

སྨིན་ཁང་ནང་གོན་ཆེས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གོན་ཟིན་རྗེེས་མ་ཎི་བགང་

མི་ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། སྨིན་ཁང་སྐོོརི་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་དྲེན་བྱུང༌། 

དེ་ནས་འིཕྲོད་བསྟེན་གི་སྐོོརི་ལ། ན་ཚོ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་གོི་བརི་

དུ་ལྷོད་ཡངས་བྱེེད་པོ་དང་། ན་ཚོ་ཚོབས་ཆེེན་གིས་ཟིན་རྗེེས་སྨིན་

ཁང་ལ་ཕྱོིན་ནའིང་ཕྱོིས་དྲེགོས་པོ་རིེད། ན་ཚོ་ཚོབས་ཆེེརི་སོང་ཟིན་

པོའིི་དབང་གོིས་ལམ་སེང་སྨིན་གིས་མ་ཕན་པོརི་སྡུགོ་སྐོད་བརྒྱབ་

ཀང་སྙིང་པོོ་མེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་གོཟུགོས་གོཞིི་ཕྲན་བུ་མ་བདེ་བ་

བྱུང་ནའིང་ལམ་སེང་སྨིན་པོའིི་སརི་ཕྱོིན་ཏེ་བསུན་པོོ་བཟོས་ལེགོས་

པོ་ཡོད། ཉིན་མ་ཁ་ཤས་མགོོ་ན་བ་དང་། ཉིན་ཤས་ཁམས་ཉོགོ་

པོ། གོཟུགོས་པོོ་མ་གོཞིི་བདེ་པོོ་ཡོད་ཀང་གོད་ཁོགོ་བཤལ་བ་ལྟ་

བུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་ལམ་སེང་སྨིན་ཁང་ལ་ཕྱོིན། མགོོ་ན་ནས་
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ཉིན་མ་འིདི་ལྟརི་ཕྱོིན་སོང༌། གོད་ཁོགོ་བཤལ་ནས་ཉིན་མ་འིདི་འིདྲེ་

ཕྱོིན་སོང་ཞིེས་ལམ་སེང་ཨེམ་རྗེེརི་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་དགོོས། གོད་

ཁོགོ་བཤལ་བ་དང༌། མགོོ་ན་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྐོབས་འིཚོེརི་སྣང་བྱེས་

ཏེ་སྨིན་ཁང་ལ་མ་ཕྱོིན་པོརི་སོ་སོའིི་ནང་དུ་བསྡེད། ན་ཚོ་བབས་

ལྕིརི་སོང་ནས་གོཡས་སྐྱོརི་གོཡོན་སྐྱོརི་བྱེས་ནས་མ་གོཏོགོས་མ་

འིཁྱོལ་བའིི་མཚོམས་སུ་གོཞིི་ནས་སྨིན་ཁང་དུ་ཕྱོིན་རུང་ཕལ་ཆེེརི་

དུས་ཚོོད་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ཏེ་རིེ་བ་རྫོོགོས་ཚོརི་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་ང་ཚོོ་

བོད་པོས་ཡང་ཡང་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ འིཕྲོད་

བསྟེན་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ལྟོ་ཆེས་ལེགོས་ཉེས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་མིན་རུང༌། ལྟོ་ཆེས་

གོསོས་པོ་གོསོས་པོརི་ཟ་བ་ལས་ཧམ་སྤུ་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། 

རྙིིང་པོ་ཆེགོས་པོ་ལྟ་བུ་དེ་རིིགོས་ཟ་མི་རུང༌། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡིན་

ན་ས་མཐོ་པོོ་དང༌། སྐོམ་པོོ། ས་གང་མོ་ཡིན་སྟབས་ལྟོ་ཆེས་ཉིན་

མ་ཁ་ཤས་བཞིགོ་ཀང་འིགིགོས་ཀི་ཡོད། འིདི་ཁུལ་དེ་ལྟརི་མིན། 

མ་གོཞིི་འིདི་དགོ་གོི་སྐོོརི་སྔརི་ཡང་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི། ད་

དུང་ཡང་ངེས་པོརི་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

སྐྲ་ལྕང་ལོའིི་རིིགོས་བཞིརི་ན་འིགིགོས་ཀི་རིེད། ཚོ་བ་དང་རྔུལ་
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ནགོ་གོི་རློན་པོས་མགོོ་ཕྱོིང་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་དགོོས་པོ་

འིདུགོ་གོམ། རིང་ཉིད་ལ་དྲེི་མ་མ་ཁ་ནའིང༌། ང་ཚོོས་བལྟ་སྐོབས་

དྲེི་མ་ཁ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་ཡང་མི་དགོོས་པོ་རིེད། རྗེེས་

སུ་བོད་ལ་ལྕང་ལོ་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་རིེད། འིཕྲོད་བསྟེན་ཞིེས་པོ་འིདི་

དུས་རྒྱུན་གོཏན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངེས་པོརི་

དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ནང་

བཞིིན་བྱེས་ནས་ལྷོད་ཡངས་དང༌། ཕྲན་བུ་ན་ཡང་མཁྲིེགོས་པོོ་

ཡིན་ཁུལ་བྱེས་ཏེ་སྡུགོ་གོང་གོཏོང་བ་གོཏན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ 

ཇ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། དགོནོ་སྡེའེི་ི

འིཛནི་སྐྱངོ་།

དེ་ནས་ར་བའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་སྤིའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གི་སྐོོརི་ལ། ང་

རིང་ཚོོརི་ས་ཆེ་སྤོད་མཁན་གིས་ས་ཆེ་སྤད། རིོགོས་རིམ་བྱེེད་

མཁན་གིས་རིོགོས་རིམ་བྱེས་ཏེ་ད་ཆེ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁན་

ཚོའོི་ིལས་མཇུགོ་བསྒལི་ཟནི་པོརི་བརནེ། ང་ཚོ་ོསྔནོ་མ་འིགོ་ོསྟདོ་

ཀི་སྐོབས་ལྟརི་བྱེས་ནས་སློོང་ས་གོཅིགོ་ལ་སློོང་ཆེོགོ་ཆེོགོ་དང༌། 

རིོགོས་རིམ་ཞིིགོ་ཨེ་རིགོ་མི་རིགོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཧ་ལམ་

ཡོལ་འིགོ་གོི་ཡོད། སྤི་ཡོངས་ཀི་ཆེ་ནས་བཤད་ན་སོ་སོརི་ས་
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ཆེ་ཞིིགོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་རིོགོས་རིམ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་

ཐོབ་ཟིན་པོ་དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་སོ་སོ་རིང་གོིས་འིབད་

རོལ་བྱེས་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏོང་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་པོའིི་དུས་

སུ་སློབེས་པོ་ལས། མ་ིགོཞིན་དགོ་གོཅགིོ་ལ་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཞུས་

ནས་རིོགོས་རིམ་ཞིིགོ་རིགོ་ན་ལས་འིགུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། 

དེ་མ་རིགོ་ན་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་

ཚོདོ་མནི། 

གོནད་དོན་འིདི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་གོཅིགོ་པུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཡོངས་ཀི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད། ཁུལ་

འིདིརི་ལྟ་སྐོོརི་ཡོང་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་དགོོན་པོ་ཆེེན་པོོ་འིདི་

རིིགོས་མཐོང༌བ་དང་། བླ་བྲང་རྣམས་མཐོང་སྐོབས་བོད་པོ་ཚོོ་

ཕྱུགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་ཀི་འིདུགོ དགོོན་པོརི་རྒྱུ་མཚོན་ཕྲན་

བུ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོང་ངེས་ཀང་། ང་ལ་ཡང་རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོ་

ཁ་ཤས་ཀིས་བཤད་བྱུང༌། ད་ཆེ་བོད་པོ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་

འིདུགོ ལྷགོ་པོརི་མོན་གྷོརི་དགོོན་པོ་ཆེེན་པོོ་མཆེོརི་པོོ་དེ་འིདྲེ་

བརྒྱབ་འིདུགོ བླ་བྲང་རྣམས་ཀང་ཧ་ཅང་མཆེོརི་པོོ་འིདུགོ བོད་པོ་

ཕྱུགོ་པོོ་འིདུགོ ད་ཆེ་ང་ཚོོས་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་
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ཅེས་བཤད་མཁན་བྱུང༌། དགོོངས་དགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས་དེ་ལ་

ཤོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་དང་མི་

འིདྲེ་བརི་བཤད་གྲྭ་ཡོད་པོའིི་དགོོན་པོ་གོཉིས་ཆེགོས་ཏེ་བསྡེད་

ཡོད། འིདི་དགོ་དེ་སྔ་བོད་ནང་ལའིང་སྐོད་གགོས་ཡོད་པོའིི་དགོོན་

པོ་ཡིན་ལ། དེང་སང་རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་ཆེེ་ཤོས་ཀི་གས་ཤིགོ་

རིེད། འིགེད་ལེན་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་མིན་པོརི་དངོས་གོནས་བཤད་

གྲྭ་སློོབ་གོཉེརི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོརི་བརེན་ར་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། མི་

མང་རྣམས་ནས་ཀང་ཚོད་ལོངས་པོའིི་དགོོན་པོ་འིདི་དགོ་ལ་དད་

གུས་དགོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སོ་སོའིི་སྐྱབས་འིཇུགོ་

ཞུ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་བླ་མ་སྐོད་གགོས་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་གོི་རརི་འིབུལ་ན་

སྒོེརི་པོ་ཞིིགོ་ལ་བབས་པོ་རིེད། ང་དྲེང་པོོ་ཡིན། དེ་ལས་སྒོོརི་མོ་

ལྔ་ལས་འིབུལ་རྒྱུ་མེད་ཀང་དགོོན་པོ་ཞིིགོ་ལ་ཕུལ་ན་དེ་ལེགོས། 

དགོོན་པོ་དེའིི་ནང་གྲྭ་པོ་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་ཞིིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཕན་

འིགོ་གོི་རིེད། 

ངས་བླ་མརི་སྡེང་པོོ་བྱེས་ནས་བཤད་པོ་མིན། ང་རིང་ཡང་བླ་མ་

ཡིན་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་གོད་ཁོགོ་རྒྱགོས་
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པོརི་བརེན་བླ་མ་ཚོོརི་སྡེང་པོོ་བྱེས་བྱུང་བསམ་པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ་

གོམ། བསམ་བློ་ཡགོ་པོ་བྱེས་ཏེ་ཐོངས་དང༌། རྒྱུད་ནས་བཤད་

པོའིི་བླ་མའིི་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། འིོན་ཀང་

སྤིརི་བཏང་བླ་མརི་ཕུལ་བ་དེ་ཕྱོགོ་མཛོད་དེས་བཟས། རྗེེས་སུ་

ཕྱོགོ་མཛོད་དེ་གྲྭ་པོ་ལོགོ་ཅིང་། བླ་བྲང་དང་བླ་བྲང་ཞིེས་ཟེརི་

ནའིང་ཁྱིམ་ཚོང་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་འིདུགོ དེ་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་མ་རིེད་དམ། བླ་མའིི་ལྕོགོ་རེའིི་སྒོང་ལ་བཞིགོ་པོའིི་

དངོས་པོོ་དེས་ཕྱོགོ་མཛོད་དེའིི་ཁྱིམ་ཚོང་གོསོ་བྱེེད་ཅིགོ་ཆེགོས་

ན་ངོ་ཚོ་བའིི་གོནས་མ་རིེད་དམ། དྲེང་པོོ་ཡིན། དེ་ལས་དགོོན་

པོ་ཞིིགོ་ལ་ཕུལ་ན་ལེགོས། མི་མང་ཚོོ་ཡིན་ནའིང་སོ་སོརི་ཕྲན་

བུ་འིབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེ་གོང་བྱུང་མ་བྱུང་ལ་མ་གོཏོརི་བརི་ད་ལྟ་

འིདིརི་ཡོད་པོའིི་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཚོད་

ལོངས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ཕུལ། 

ཡང་དགོོན་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོ་ཡིན་ན་ཡང་དོན་དགོ་

མེད་པོརི་ཟ་བེད་བརྡོབ་གོསིགོ་ལྟ་བུ་བཏང་ནས་རྙིེད་པོས་རྙིེད་པོ་

འིཚོོལ་བ་ལྟ་བུའིི་ཟ་རྔམ་ར་བ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་སྐྱོན་མེད་

ཙམ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་བོད་ཀི་མིགོ་ལྟོས་འིཇགོས་པོ་ལྟ་བུ་དེ་
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ལྟརི་ནམ་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དེ་སྔ་བོད་ཀི་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་གོི་

འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། 

དེ་སྔ་བོད་ཀི་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ལ་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་འིགོ་སྟངས་སྡུགོ་

ཆེགོས། གོདུགོ་པོ་ཅན་གི་བྱེེད་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཏན་ཏན་ཡོད་

པོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་གོི་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེརི་

རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་དེ་སྔ་བོད་ཀི་མཁས་པོ་དང་གྲུབ་པོ་དེ་དགོ་གོིས་

གོོ་རིིམ་བསྒིགོས། འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་པོ་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་བསྲིེགོས་བཅད་བརྡོརི་གོསུམ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། 

ཉམས་མོང་བསགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རིེད། ནོརི་འིཁྲུལ་སྤུ་རེ་ཙམ་

ཕལ་ཆེེརི་མེད། དེ་དགོ་ལ་གོཅེས་སྤས་དང་ཉམས་ལེན་ཡགོ་པོོ་

བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་

ཀི་ལས་ཀའིི་ནང་ལ་བཤུ་གོཞིོགོ་གོི་རིིང་ལུགོས་ཏན་ཏན་ཡོད། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཕྱོགོ་མཛོད་དང་། གོཉེརི་པོ་སོགོས་མིང་གོང་ཞིིགོ་

ཀང་ངེས་པོརི་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་སྔ་བོད་ཀི་མིགོ་ལྟོས་ངན་པོ་དེ་འིཁྱེརི་བ་དང་། དེརི་དགོ་སྣང་

སྦངས། དོ་སྣང་མ་བྱུང་བའིི་ཐོགོ་ནས་དེང་སང་གོི་དུས་ཚོོད་གོསརི་
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པོ་འིདིའིི་ནང་བུ་ལོན་དང་གོཏའི་མརི་བསྙད་ནས་མི་འིདས་གོངས་

ཕྱོིན་པོའིི་ས་ཁང་ལ་ལགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཞིབས་

འིདྲེེན་རིེད། ད་ལྟ་འིདི་ཁུལ་དེ་ལྟརི་ཡོད་པོ་གོོ་ཐོས་མ་བྱུང་ཡང་། 

ཡང་ས་ཆེ་ཁ་ཤས་ལ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་

ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་ཀི་ངོས་ནས་

དང་། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་ར་བ་ཆེོས་ཀི་ཆེ་ནས་

ཀོ་ཐགོ་གླིོད་མེད་ཀང་། ཆེོས་བྱེེད་མཁན་ང་རིང་ཚོོ་ཁ་ཐབས་སྐྱོ་

དྲེགོས་པོ་དང་། བྱེེད་སྟངས་དེ་དགོ་ཉོན་མོངས་པོའིི་གོཞིན་དབང་

དུ་སོང་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་གོི་ཡོད། དེ་འིདྲེརི་མ་སོང་བའིི་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཡུལ་སྡེེ་ཚོོས་དགོོན་པོརི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

དང་། དད་པོ་དགོ་སྣང་སྦངས། དགོོན་པོ་ཚོོས་ཀང་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཆེོས་དང་མཐུན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཚོོ་བ་བསྐྱལ་ནས་མི་

མང་ལ་བྱེམས་སྐྱོང་རིོགོས་ཕན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་རིོགོས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ 

ཉ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབྱེེད་བབ་དང་། བདོ་སྤའིི་ིགོནས་

སྟངས།
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ད་ེནས་དངེ་སང་བདོ་སྤའིི་ིགོནས་སྟངས་ན།ི ད་ལྟ་ཚོདོ་མ་ིཐགིོ་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིདེ། གོཞི་ིར་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་སམེས་ཤུགོས་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། བོད་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་གོནས་

ཚུལ་ཁགོ་འིདྲེ་མིན་ཐོས་པོ་དེ་དགོ་ཚོང་མ་གོ་ོབསྡུརི་བའིི་སྐོབས་

སུ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་རྣམས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

ཏན་ཏན་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ ས་ོས་ོསྒོེརི་གི་ལྟ་བའིི་ངོས་ནས་དམརི་

པོའོི་ིལྟ་བ་འིཁྱརེི་མཁན་ཏན་ཏན་མང་པོ་ོཡདོ། འིནོ་ཀང་ར་བ་བདོ་

མ་ིརིགིོས་ཀ་ིཆེ་ནས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀ་ིསམེས་ཤུགོས་

ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཀི་བྱེེད་སྟངས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་མ་

དགོའི་བ་བྱེདེ་མཁན་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ མ་ི

མང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེའིགྱུརི་བ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་

བདནེ་པོའི་ིམཐའི་གོསལ་རྒྱུརི་ང་ཚོསོ་ཡདི་ཆེསེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོ་ཆེོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཡིན་དུས་མོ་ལུང་བརགོ་

དཔྱད་བྱེེད་རྒྱུའིི་རིིགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་བརགོ་དཔྱད་

སྐོབས་སུ་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་

པོ་ཚོོད་ཐིགོ་རྒྱུ་འིདུགོ ར་བ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་

བསྐྱེད་དགོོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བཤད་ན་
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སྤི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་ལྷ་སརི་ཟིང་འིཁྲུགོ་ལངས་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་

ནགོ་པོེ་ཅིང་གོཞུང་གོི་མཐོ་རིིམ་མི་སྣ་ཚོོ་གོཅིགོ་འིོགོ་གོཅིགོ་ལ་

མ་འིདུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ད་ལྟ་བརི་དུ་བྱུང་བ་

རིེད། ཧ་ལམ་ལོ་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུ་ཙམ་སོང་ན་ཡང་། ད་དུང་ཁོ་ཚོོ་

ལྷིང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ར་བ་ནས་མ་འིཇགོས་པོརི་རགོ་པོརི་རྙིོགོ་དྲེའིི་

དཀིལ་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་རིེད། སྔ་ལོ་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོཤེགོས་པོ་ནས་

ད་བརི་ལོ་གོཅིགོ་འིཁོརི་མེད་ཀང་། དེའིི་རིིང་ལའིང་ཟང་ཟིང་ངང་

ད་ལྟ་ལྷིང་འིཇགོས་མེད་པོརི་བསྡེད་ཡོད་ལ། ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ལྷིང་མ་འིཇགོས་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ཅེ་ན། བརི་ལམ་མི་གོང་བྱུང་དེ་རིིགོས་ཀིས་དབང་ཆེ་ཟིན་ནས་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ཏེ་གོཞིི་ལྷིང་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་འིགོ་གོི་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད། གོཞིི་ར་འིགོན་ཁུརི་མཁན་གི་མི་གོཏན་

འིཁེལ་ལ་མ་འིཁེལ་དང༌། གོཅིགོ་འིོགོ་གོཅིགོ་ལ་མ་འིདུས་པོའིི་

རྣམ་པོ་ཡོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། ད་ཆེ་ལྷིང་འིཇགོས་པོོའིི་ཐོགོ་ལ་

ཕྱོིན་ཏེ་ར་བ་ནས་བརན་པོོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་

ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

བོད་དོན་སྐོོརི་ལ་པོེ་ཅིང་ནང་ཞིི་འིཇམ་གི་སྲིིད་བྱུས་འིཁྱེརི་མཁན་
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གི་མི་དེ་དགོ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་ནང་ལའིང་ཉེ་ཆེརི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ཚུད་

ནས་རྒྱ་མིས་འིཇམ་པོོ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ཡང་དེང་

སང་ལྷ་སརི་རྒྱ་མིས་འིདི་འིདྲེ་ཡང་བཤད་འིདུགོ བརི་ལམ་བོད་

ཁུལ་གོདུབ་རྩུབ་དང༌། གོང་བྱུང་མང་བྱུང་གོཏོརི་བཤིགོ་གོཏོང་

བ་ལྟ་བུ་དང་། ཤེས་རིིགོ་གོསརི་བརྗེེ་སོགོས་ཀི་སྐོབས་ཟང་ཟིང་

བྱུང་བ་དེ་རིིགོས་བརི་ལམ་ནགོ་ཆེེན་མི་བཞིིས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་

ཤོགོ་ཁགོ་དེས་བྱེས་པོ་ལས། ར་བ་པོེ་ཅིང་རིང་གོི་ཡང་དགོ་པོའིི་

སྲིིད་བྱུས་ལ་དེ་ལྟརི་མེད་པོརི་ཆེོས་དད་ལ་བརི་སྲུང་དང༌། གུས་

ཞིབས་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་གོཏོརི་བཤིགོ་གོཏོང་རྒྱུའིི་སྲིིད་བྱུས་མེད་ཅེས་

ཤོད་ཀི་ཡོད་འིདུགོ 

ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་དང༌། ལྟོ་གོོས་ཅུང་ཟད་འིབེལ་

དུ་ཕྱོིན་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ གོང་གོསེབ་ཁགོ་དང་བོད་ཡོངས་ལ་ད་

ལྟ་དེ་གོ་རིང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་ལོ་གོཅིགོ་

སོང་གོཉིས་སོང་གོིས་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་

རྣམ་འིགྱུརི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྟན་གབ་ཡོད་མེད་དེ་ཡང་ཚོོད་མི་

ཐིགོ་པོ་རིེད། དེང་སང་གོི་དུས་ཚོོད་གོནམ་གོཤིས་ལྟརི་འིགྱུརི་
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བ་འིགོ་བའིི་མཚོམས་ཤིགོ་ལ་སློེབས་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོོས་དོ་སྣང་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ལ། མི་མང་ཚོོ་ཡིན་ནའིང་གོནས་ཚུལ་ཤེས་

དགོོས་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་དུས་ཚོོད་གོཉན་འིཕྲང་དང༌། འིགོགོ་ར་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད་པོས། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ནང་

ཁུལ་དུ་ཆེོས་ལུགོས་དང༌། ལུང་ཚོན་གི་འིཐེརི་འིཁྱེརི་མེད་པོརི་

ཚོང་མས་འིཆེམ་པོོ་དང་། རྡོོགོ་ལ་བསྒིལ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་

དེ་གོལ་གོནད་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་རིེད།

ཏ༽ བདོ་གོཞུང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང་། ཕྱོགོ་བསྟརི་མའི་ི

བཀའི་ཡགིོ

གོཉསི་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བརི་བདོ་གོཞུང་ཟརེི་མཁན་ག་ི

སྒགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོརི་བརནེ་སྒགིོ་འིཛུགོས་དརེི་ཡདི་ཆེསེ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིང་ཚོ་ོ

མ་ིཁ་ཤས་ཤགིོ་འིཇནོ་དྲེགོས་པོ་དང༌། རྒདོ་དྲེགོས་ནས་གླི་ོབུརི་དུ་

གོསརི་དུ་ཆེགོས་པོ་ཞིགིོ་མནི། ད་ེསྔ་བདོ་ནང་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒགིོ་

འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཟརེི་བའི་ིམངི་དའེི་ིཐོགོ་

ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་རིང་བཞིིན་གི་བོད་གོཞུང་གོི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་དངོས་

སུ་ཆེགོས་པོ་རིེད། རྒྱལ་ཁབ་སུ་གོཅིགོ་གོིས་ཁས་ལེན་མེད་ན་
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ཡང༌། དནོ་གསི་བདོ་པོའི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིནུས་པོ་ཚོང་མཁན་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ལྟ་སྒགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིདསི་ང་ཚོརོི་ཕན་

ཐགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་གོིས་ཀང་ཡོངས་གགོས་ཁྲིིམས་ཐོགོ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེས་

པོའིི་གོཞུང་མིན་ནའིང་བོད་པོ་སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ལ་ངོས་

འིཛནི་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་ཡདོ་དང་ཡདོ་མུས་རིདེ། 

ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་མཚོོན་པོའིི་གོཞིན་དགོ་བོད་པོརི་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་ནང་ལྟརི་དུ་སྒིགོ་འིཛུགོས་དང་གོཞུང་གོི་

རྣམ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོ་འིདི་མ་བརླགོ་

པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོཅིགོ་དང༌། དེའིི་ནུས་པོ་ད་དུང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་མ་ཕྱོིན་

ཀང་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགོ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ལ་གོང་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། མི་མང་གོིས་མགོོ་མ་འིཚོོས་ཀི་སྐོད་

ཆེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་ནས་བོད་གོཞུང་ལ་སྙིང་པོོ་མེད་ཟེརི་བ་ལྟ་

བུ་བཤད་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་གོཞུང་

ངས་འིགོོ་འིཁྲིིད་ནས་བསྡེད་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་བོད་གོཞུང་གོི་བཀའི་

བློན་མི་ཁ་ཤས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་

བློས་འིཁེལ་ནས་བཞིགོ་པོ་ལས། ང་ལ་འིདོད་པོ་མེད་བཞིིན་དུ་
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བཙུགོས་པོའིི་མི་གོཅིགོ་ཀང་མེད། བཀའི་བློན་ངོ་ཡོད་དེ་དགོ་

ངས་རྡོོགོ་སྒྲུགོ་བརྒྱབ་ནས་བཙུགོས་པོ་ཡིན། གོལ་སྲིིད་ད་ལྟའིི་

བཀའི་བློན་ཚོོས་འིགིགོས་ཀི་མེད་ན་ངས་མ་འིགིགོས་པོ་རིེད། 

ད་ལྟ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིས་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་མ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

འིགིགོས་ཀི་མེད་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་པོ་

ཞུས་ཟེརི་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་སྐོད་ཆེ་རྙིགོ་གོེ་རྙིོགོ་གོེ་

ཤོད་རྒྱུ་བསྡེད་མེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་འིགིགོས་ཀི་མི་འིདུགོ་

ཅེས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་བརྗེོད་ན་འིགིགོས་པོ་རིེད། ངས་དགོོངས་པོ་

ཞུས་ཆེོགོ སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་གོང་ཡང་མེད་སྟབས་བདེ་པོོ་རིེད། ད་

ལྟའིི་བོད་གོཞུང་ལ་སྤི་མོས་ཡོད་པོ་དང༌། ངོས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གི་ཆེ་ནས་ངས་ད་ལྟ་ལས་

ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། ངོས་རིང་མ་ཤི་བརི་དུ་བོད་གོཞུང་གོི་

འིགོོ་འིཁྲིིད་དགོོས་དོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། ང་རིང་གོིས་གོང་

ཐུབ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་དང༌། བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་པོའིི་རིིང་

དེརི་ངས་བྱེེད་ཀི་རིེད། རིན་པོོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་རིང་ངོས་

ནས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོརི་བྱེེད་འིདོད་མེད་པོ། བྱེས་ནས་ཕན་
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ཐོགོས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་སོང་ན་ངས་དེའིི་ཉིན་མོ་དེརི་

ལས་ཀ་བཞིགོ་གོི་རིེད། 

མི་འིཇོན་པོོ་ཐོན་མཁན་ཡོང་གོི་རིེད། མི་རྒོད་པོོ་ཐོན་མཁན་ཡོང་གོི་

རིེད། དེའི་ིཐོགོ་ལ་བསོད་ནམས་ཡོད་པོ་ཞིགིོ་དགོོས་ཀ་ིརིེད། འིཇོན་

པོོ་རྒོད་པོོ་བསོད་ནམས་ཡོད་མཁན་གི་མི་ཞིིགོ་བྱུང་སོང་ན་བོད་

གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་སྒོོ་ཕྱོེ་བ་ལས། དེ་ལ་ཁྱི་ཁ་རུས་བཟུང་

བྱེས་ཏེ་སྒོོ་འིགོོགོ་མཁན་སུ་གོཅིགོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ལ། ངའིི་ངོས་

ནས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་མེད། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེརི་ཡིད་

ཆེེས་ཡོད་ན་ངས་བཙུགོས་པོའིི་བོད་གོཞུང་དེ་ལ་ཡིད་ཆེེས་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། བརི་ལམ་ལྷགོ་བསམ་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟརི་ཡང༌། དོན་

མ་གོོ་དང༌། གོང་ལྟརི་བྱེེད་ཐབས་མ་མཁས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་

མང་པོོ་ལྷགོས་བྱུང༌། དྷ་རིམ་ས་ལའིི་གོཞུང་གོིས་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་ཀི་

མི་འིདུགོ བྱེས་ཡོད་པོ་མ་རིེད་ཅེས་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་མང་

པོོ་ལྷགོས་བྱུང༌། 

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ང་རིང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་

འིགྲུབ་ཡོད་པོ་མ་རིེད། མ་འིགྲུབ་ཐགོ་ཆེོད་རིེད། བྱེེད་མ་ཐུབ་

པོ་ལས་ཐུབ་བཞིིན་དུའིམ། འིགྲུབ་ནུས་བཞིིན་དུ་མ་བྱེས་པོ་ར་
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བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། བརི་ལམ་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་བའིི་སྐོོརི་ལ་

བོད་གོཞུང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོགོ་ནས་གོསལ་བསྒགོས་ཀི་ཡི་གོེ་

བཀམས་ཡོད། གོསལ་བསྒགོས་ཀི་ཡི་གོེ་དེ་ལ་ངས་ཚོིགོ་གོཅིགོ་

དང་གོཉིས་ཀིས་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས། སྣོན་འིཕྲི་བྱེེད་དགོོས་པོ་བྱེས་

ཏེ་ངའིི་ལགོ་བསྟརི་མའིི་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་སྟེ་གོཏན་ལ་ཕབ་པོའིི་

ཡི་གོེ་ཡིན། ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ན་བོད་གོཞུང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོགོ་

ནས་གོསལ་བསྒགོས་བྱེས་པོའིི་ཡི་གོེ་དེརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་གོཞུང་རྒྱུན་

ལས་ནས་གོསལ་བསྒགོས་བྱེས་པོའིི་ཡི་གོེ་དེརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཡིད་

ཆེེས་མེད་ན། ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་མ་བྱེས་ན་འིགིགོས་ཀི་རིེད། བཀ་

ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢ ཉནི་

ཀ་ོལ་ིགོ་དནོ་གླིངི་གོཞིསི་སྒོརི་དུ་སེརི་སྐྱ་མ་ིམང་

ཡངོས་ལ་སྩལ་བའིི་བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐགོོ་མའི་ིཆེབིས་སྒྱུརི་དང་། སློབོ་ཕྲུགོ་གོ་ིལུས་

རལ།

ད་ེརིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་འིདརིི་འིབྱེརོི་བ་དང་པོ་ོརིདེ། དའེི་ིསརི་ཁྱདེ་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་དགོའི་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱདེ་

རིང་ཚོ་ོརྒན་གོཞིནོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ད་ལྟ་ཆེདེ་དུ་འིཁྲིབ་སྟནོ་བྱེས་

པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། གོཞིསི་

ཆེགོས་འིདརིི་རིང་བཞིནི་ག་ིས་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་ལ་རིགོོས་

རིམ་མཐུན་རྐྱེེན་ཡགོ་པོ་ོཡོད་སྟབས་ཐོགོ་མརི་འིགོ་ོཚུགོས་པོའི་ི

སྐོབས་ནས་ཡནི་མདགོོ་ཁ་པོ་ོཆེགོས་འིདུགོ ད་ལྟ་མཛད་སྒོའོི་ིསརི་

ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོཕྲུ་གུ་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེེད་མཁན་ཚོང་མ་གྲུང་ཏོགོ་ཏོགོ་

ཡནི་མདགོོ་ཁ་པོ་ོའིདུགོ་པོས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེབཞིནི་ལུས་རལ་

ག་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་བཟསོ་པོ་དང་། སྦངོ་བདརི་སྤད་ད་ེགོངོ་དུ་རུ་སྒགིོ་

བྱེདེ་མཁན་ཕ་ོམ་ོཚོ་ོཡང་ཡནི་མདགོོ་ཁ་པོའོི་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་དང་ལྡན་
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པོ་དརེི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ལུས་པོ་ོབད་ེཐང་ཡངོ་ཐབས་སུ་ལུས་པོའོི་ི

རལ་ཤུགོས་སྦངོ་རྒྱུ་དསེ་ས་ོས་ོསྒོརེི་ག་ིམ་ིཚོ་ེརིངི་པོ་ོཡངོ་བ་དང༌། 

མ་ིཚོ་ེདའེི་ིརིངི་གོཟུགོས་པོ་ོབད་ེཔོའོི་ིཐགོོ་ནས་ས་ོས་ོསྒོརེི་ག་ིཆེསོ་

དང་འིཇགིོ་རནེ་ག་ིལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་ཅ་ིབདརེི་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་དང༌། གོཉསི་ནས་རིང་གོ་ིམ་ིརིགིོས་ཀ་ིདནོ་དུ་སྐོབས་སུ་

བབས་པོའི་ིལས་འིགོན་གོང་ཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ་བྱུང་ཡང་གོཟུགོས་

པོ་ོབད་ེཐང་ཡདོ་ན་ས་ོསའོི་ིའིདདོ་པོ་ལྟརི་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས་

གོཟུགོས་པོ་ོབད་ེཐང་ཟརེི་བ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དམགིོས་

བསལ་གསི་ལུས་པོའོི་ིརལ་སྦངོ་གོ་ིཐགོོ་ཏུ་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་ད་ོ

སྣང་བྱེས་ཏ།ེ ད་རིསེ་ང་ཡངོ་སྐོབས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཡངོ་བའི་ིཆེདེ་

ཙམ་མ་ཡནི་པོརི་དུས་རྒྱུན་གོཏན་ནས་ད་ོསྣང་དང་མུ་མཐུད་ནས་

ལུས་པོ་ོབད་ེཐང་ཡངོ་ཐབས་སུ་རལ་སྦངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ ད་ེརིངི་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་རལ་སྦངོ་བྱེས་པོ་དརེི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ཕྱོནི་ཆེད་ཀང་ཡགོ་པོ་ོའིབྱུང་ཐུབ་པོའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་འིདིརི་ཡུལ་པོའིི་གོཞིས་སྣ་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེ་རྒྱུའིི་ནང་

གོཞིིས་སྒོརི་འིདིརི་ཡོད་པོའིི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཆེོལ་ཁ་ཡས་མས་

ཚོང་མའིི་ལུང་ཚོོ་ཁགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ལུང་
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པོའིི་ཡུལ་གོཞིས་འིཁྲིབ་པོ་དེརི་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་རིང་

ཚོོའིི་བོད་ལུང་པོ་ཟེརི་བ་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་ལུང་པོ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་དུ་མིའིི་འིཚོོ་བ་སྤོད་སྟངས་

དང་། ལྟོ་ཆེས་ཟ་སྟངས། གོཞིས་དང་ཞིབས་བྲོས་མཚོོན་པོས་

སྤིརི་བཏང་གོི་མི་ཆེོས་ཡོང་སྟངས་དེ་ཚོོའིི་གས་ལ་ཁྱད་པོརི་ཕྲན་

བུ་རིེ་ཡོད་པོ་རིེད། 

ཁ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། འིདས་པོའི་ིལ་ོ

རྒྱུས།

དེ་ལྟརི་ཕྲན་བུའིི་རྣམ་པོ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་པོ་ཐམས་ཅད་གོཅིགོ་ཏུ་

བསྒལི་སྐོབས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅསེ་པོ་དའེི་ིཁངོས་སུ་སློབེས་ཡདོ་པོ་

རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཚོང་མ་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་

བསྡེད་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོཐམས་ཅད་བོད་རིིགོས་རམ་ཟན་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡནི་པོའི་ིརགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཆེལོ་

ཁ་གོསུམ་པོོ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོ་

དསེ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐགོོ་ལའིང་བྱེས་རྗེསེ་ཆེནེ་པོ་ོབཞིགོ་ཡདོ་

ལ། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་ལ་ཡང་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་དང་འིཇོགོ་མུས་

རིདེ། 
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མ་འིོངས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལའིང་ང་རིང་ཚོོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་

ནུས་པོ་དེས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཐུབ་ཀི་རིེད་བསམ་

པོའིི་ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། དེ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ཟེརི་ན། འིདས་པོའིི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེབ་སྲིིད་ཁ་བྲལ་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། 

སིལ་བུ་དང༌། དུམ་བུརི་ཕྱོིན་པོས་རྐྱེེན་གིས་འིཐུས་ཤོརི་ཆེེན་པོོ་

ཕྱོིན་ཡོད་ཀང༌། ར་བ་བོད་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་ར་

དོན་མ་བརླགོ་པོརི་ང་རིང་ཚོོས་དམ་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་

ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོི་རིིང་ལ་བོད་མི་རིིགོས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་གོཙོ་ཆེེ་

ཤོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྔརི་མེད་གོསརི་དུ་བཏོད་པོ་

དེ་དགོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འིཛིན་གོོང་ནས་གོོང་མཐོརི་སེལ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་ལགོ་རལ་གི་ཐོགོ་ནས་ཨེ་ཡིན། 

བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོགོ་ནས་ཨེ་ཡིན། གོཞིི་ར་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ང་རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་

ཐོགོ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་

ཡོད་བསམ་པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ སྲིིད་དོན་གི་འིཕོ་འིགྱུརི་སྣ་ཚོོགོས་
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ཤིགོ་བྱུང་ནས་བོད་སིལ་བུརི་འིགོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཡོད་ཀང༌། ར་བའིི་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་ནུས་པོ་དེས་བོད་མི་རིིགོས་

མ་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

བླངས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་གོརི་གི་ཤེས་རིིགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བོད་

ལ་སློེབས་ཡོད། 

རྒྱ་ནགོ་དང་བོད་ཀི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོ་གོཉེན་སྒིགོ་བྱེས་ཏེ་རྒྱ་ནགོ་ནས་

ཀང་ཤེས་རིིགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བོད་ལ་བླངས་ཡོད། གོཡས་གོཡོན་

ནས་ཆེོས་དང་ཤེས་རིིགོ་གོི་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་བླངས་པོ་གོང་ཞིིགོ་

ལ་ར་བ་མི་རིིགོས་རིང་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཉམས་

པོརི་ང་ཚོོས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་རིིང་ལ་ཟིན་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། དེ་

འིདྲེའིི་བོད་མི་རིིགོས་དེ་ཤརི་ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ལྷོ་

ཕྱོོགོས་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཁུངས་ལྡན་གི་བོད་མི་

རིིགོས་རིང་ཉིད་རིང་ཚུགོས་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཐུབ་པོ་དེ་ཡང་ང་

རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོ་དེས་བྱེས་

རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་ཡོད་པོ་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན་ཡང་རྒྱ་མིའིི་དབང་བསྒྱུརི་

བོད་ལ་སློེབས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་
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ཁེངས་པོའིི་དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་དང༌། ལྟོ་ཆེས་ཁ་ལ་ཟས། 

མིད་འིཁྱུད་བཏང་རུང་འིཇུ་མ་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་

བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོ་འིདིས་བྱེས་

རྗེེས་ད་ལྟ་བཞིགོ་བཞིིན་པོ་ཡིན་པོ་ཐེ་ཚོོམ་མེད། དབུས་གོཙང་

ཁུལ་དང་། ཁམས་ཁུལ། ཨ་མདོ་ཁུལ་སོགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་

རུང༌། གོང་ལྟརི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་བོད་མི་རིིགོས་མཆེིས་སོ་ཅོགོ་

ཚོང་མས་ཕྱོི་རྒྱལ་གི་བཙན་དབང་དང༌། དབང་ཤུགོས་དེ་ལ་མ་

དགོའི་བ་བྱེས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པོ་དེ་གོཞིན་དགོ་གོིས་བསྐུལ་

བ་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་རིང་རིང་ཡུལ་ཚོོ་སོ་སོའིི་ནང་ནས་རིང་མོས་

དང་བླངས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཀི་མེ་ལྕེ་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་འིབརི་བཞིིན་པོ་དེའིི་རྐྱེེན་གིས་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནགོ་གོི་

ཐོགོ་ལ་མི་བདེ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ད་དུང་ཡིན་ནའིང་བོད་དོན་

དེ་ཐགོ་ཆེོད་བྱུང་མེད་པོའིི་ར་དོན་ཞིིགོ་ཏུ་ལྷགོ་བསྡེད་པོ་འིདི་ཡང་

བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་

ཤིགོ་ཡིན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། 

གོ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒལི་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་

སྒལི།
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མ་འིངོས་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ད་ེའིཛམ་བུ་གླིངི་

འིདའིི་ིམ་ིགལ་དུ་ཚུད་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དའེི་ིཐགོོ་ལ་རིང་རིང་ས་ོསའོི་ི

ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིཁྱད་ཆེསོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ངམོས་

ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོཞིན་དགོ་ལ་བསྟན་ཆེགོོ་པོའི་ི

ཁྱད་ཆེོས་ལྡན་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོརི་ང་ཚོོས་རིེ་བ་

རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། འིབད་རལོ་ཡང་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་པོ་རིདེ། མ་འིངོས་

པོརི་ང་ཚོོས་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་རྒྱུའིི་གོཞིི་ར་དེ་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་

གོཅགིོ་ཏུ་བསྒལི་བའི་ིནུས་པོ་ད་ེལ་རིགོ་ལུས་པོ་རིདེ། 

མ་འིོངས་པོརི་བོད་སྤིའིི་བདེ་སྐྱིད་དེ་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་དང་མི་

ཆེགོས། བསམ་བློརི་ཡོད་པོ་བཞིིན་འིགྲུབ་དང་མི་འིགྲུབ་ཟེརི་བ་

དེ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེ་

ཇི་སྲིིད་གོནས་པོའིི་རིིང་ལ་ང་རིང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་རྒྱལ་ཁ་ཆེེ་ཙམ་

འིགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེིགོ་སྒིལ་གི་ནུས་པོ་དེ་ཉམས་ན་ང་ཚོོ་

སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ཉམས་རྒུད་འིགོ་རྒྱུ་ཡིན་པོརི་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེརི་བརེན་དེ་རིིང་འིདིརི་ང་རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁ་

གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་རྣམ་འིགྱུརི་གོསལ་པོོརི་ཐོན་པོ་འིདི་

ལ་ང་རིང་ཡང་སེམས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་དམིགོས་
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བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ད་ལྟ་འིདིརི་གོཞིས་སྣ་མཉམ་དུ་འིཁྲིབ་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི་ངས་རགོ་

ཏུ་སྔ་རྗེེས་མང་པོོ་བརྗེོད་པོ་བཞིནི། ཆེོལ་ཁའི་ིཐོགོ་ནས་འིཐེན་འིཁྱེརི་

བྱེེད་མི་རུང༌། བརི་ལམ་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཤེས་རོགོས་ཡོང་བའིི་

སྐོབས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཇེ་ཆེེ་དང༌། ངེས་པོ་ཇེ་རྙིེད་དུ་ཕྱོིན་ཏེ་ཇེ་བཟང་

ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡང་ཆེོལ་

ཁའིི་འིཐེན་འིཁྱེརི་རིིགོས་ར་བ་ནས་མེད་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་

པོརི་ཚོང་མས་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

ཆེོས་ཀི་མིང་གོི་ཆེ་ནས་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། དོན་ངོ་མའིི་

ཐོགོ་ལ་རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀ་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྗེེས་འིབྲང་། མདོ་སྔགོས་

ཟུང་འིབྲེལ་གི་ཆེོས་ཚུལ། ཚོེ་གོཅིགོ་ལ་ཟུང་འིཇུགོ་གོི་གོོ་འིཕང་

སྒྲུབ་པོའིི་ཐབས་ཚུལ་མ་ནོརི་བ་ཤ་སྟགོ་ཡིན་སྟབས། ང་རིང་ཚོོས་

ཆེེ་ས་དང༌། གོཏིང་ཟབ་ས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ཕྲན་བུ་

མི་མཐུན་པོ་དང༌། ཚོགིོ་གོིས་བེད་སྤོད་བྱེེད་སྟངས་འིདྲེ་མིན། སྒོོམ་

སྒྲུབ་ཀ་ིཉམས་ལནེ་བྱེདེ་སྟངས་འིདྲེ་མནི་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏ་ེཕྱོ་ིནང་

ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་གོཏན་ནས་མེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་

ཚོོ་ཚོང་མ་སྟོན་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྗེེས་འིབྲང་དང་། ཆེོས་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་
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ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛནི་གོསལ་པོོ་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕན་ཚུན་རིིས་

སུ་མ་ཆེད་པོརི་དད་པོ་དགོ་སྣང་བྱེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་འིདིརི་

ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ད་དུང་ཡང་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

བའིི་འིབད་རོལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད།

ང༽ དགོནོ་སྡེ་ེགོསརི་བཞིངེས་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་ཚོད་

ལངོས།

ད་ེནས་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ངས་དྲེན་ཐགོོ་འིདརིི་ཞུས་

ན། ད་ལྟ་འིདིརི་སྡེོད་སྒོརི་འིགོ་ོཚུགོས་ཙམ་རིེད། དགོོན་པོ་རྒྱགོ་

རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད། ཡིན་ན་

ཡང་སྔོན་ལ་མི་མང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་རིིམ་

པོ་དང་པོརོི་བཞིགོ མ་ིམང་རིང་ཁ་རིང་གོསའོི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིད་ེདགོ་

ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མཚོམས་སུ་གོཞིི་ནས་རིང་རིང་སོ་

སོའི་ིདད་མོས་དང༌། གོཙ་ོཆེེ་ཤོས་དད་མོས་གོཅིགོ་པུས་མི་ཕན་

པོརི་རྒྱུ་ཤུགོས་ལ་རིགོ་ལུས་ཀ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་འིགྲུབ་

ཚོདོ་དཔོགོ་ཚོདོ་ཅགིོ་གོ་ལརེི་གོ་ལརེི་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། 

ད་ལྟ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་ར་བའིི་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་མཇུགོ་བསྒིལ་
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མ་བྱུང་གོོང་དུ། དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་གོི་ཞིེན་ཁོགོ་ཡིན་པོའིི་ཁུལ་

བྱེས་ཏེ་མང་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེའིང་ང་ཚོོརི་སྡེོད་སྒོརི་གོཞིན་དགོ་གོི་

ཐོགོ་ནས་ཉམས་མོང་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད། དེ་སྐོོརི་ཁ་སྔོན་ནང་སྲིིད་

བཀའི་བློན་ཡོང་སྐོབས་ལ་སྐོད་ཆེ་ཞིིབ་ཕྲ་བྱུང་ཡོད། གོང་ལྟརི་ལྷ་

ཁང་དང༌། དགོོན་པོ་བཞིེངས་རྒྱུ་དེ་བྲེལ་བ་མ་བྱེས་པོརི་གོ་ལེརི་

གོ་ལེརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིཆེརི་གོཞིིའིི་རིིམ་པོ་དེ་ལྟརི་རིེད། རིིམ་པོས་

ཡགོ་པོོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། ས་གོནས་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྔ་འིགྱུརི་རྙིིང་

མའིི་རྫོོགོས་ཆེེན་དགོོན་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་རིོགོས་བྱེས་

ན་སྙམ་པོ་ང་རིང་སྒོེརི་གི་རིེ་འིདུན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད། 

ཡང་དགོོན་པོ་རྒྱགོ་འིདོད་ཡོད་མཁན་ཚོོས་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོའིི་

བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ས་ཆེ་གོཅིགོ་མ་གོཏོགོས་མ་མཐོང་བརི་སྡེོད་

རྒྱུ་མི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོརི་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་སྡེོད་སྒོརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་རིེད། སྡེོད་སྒོརི་རིེ་རིེའིི་ནང་དུ་དགོོན་པོ་དང༌། བླ་གྲྭ་ཁགོ་

གོང་འིདྲེ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་དེ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སྡེོད་

སྒོརི་སྤི་ཡོངས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཆེ་སྙོམས་འིགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བསམ་

བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ལས། སྡེོད་སྒོརི་གོཅིགོ་པུ་དེའིི་ངོ་གོདོང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ལས་གོཞིན་དགོ་མ་མཐོང་བརི་གོཅིགོ་པུ་དེརི་ཚོང་
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གོ་རྒྱགོ་མཁན་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་དགོོན་གོནས་ཡོད་པོ་དེ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ཐོགོ་ནས་

ཡིན་ནའིང་རུང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེརི་གི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་

རུང༌། སྒོོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། གོང་

ལྟརི་ཆེོས་དད་ཡོད་མཁན་ཚོོ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་འིོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སྐྱབས་གོནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་གས་སུ་ཚོད་ལོངས་པོརི་སློེབས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་

འིདུགོ ད་ལྟ་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་འིཕྲོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡིན། རྡོོ་

དོན་ད་ལྟ་ངས་བརྗེོད་པོ་ནང་བཞིིན་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་

བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོ་དེ་འིདས་མ་འིོངས་ད་ལྟ་དུས་གོསུམ་གོང་གོི་

གོནས་སྐོབས་ལ་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད་

སྟབས་ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་སེམས་ལ་རྒྱུན་བཅངས་བྱེེད་དགོོས།

ཅ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིགོནས་སྟངས་དང་། དཀའི་ངལ་

ལ་གོདངོ་ལནེ།

དེ་ནས་ད་ལྟ་འིདི་གོའིི་སྡེོད་སྒོརི་གི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི་ལ་ཚོིགོ་ཁ་

ཤས་ཤགིོ་བཤད་ན། ང་རིང་གོཞིསི་སྒོརི་འིདའིི་ིནང་སློབེས་པོ་ད་
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རིསེ་དང་པོ་ོརིདེ། འིགོ་ོསྟདོ་གོཞིསི་སྒོརི་ཚུགོས་ཙམ་ག་ིསྐོབས་སུ་

དཔོལ་འིབྱེརོི་བཀའི་བླནོ་ཚོརི་གོཅགིོ་སློབེས་ཏ་ེསྐོབས་དའེི་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེདགོ་སྐོད་ཆེ་ཞིབི་ཕྲ་བྱུང༌། ད་ེམཇུགོ་ནང་སྲིདི་བཀའི་བླནོ་

ཐངེས་གོཅགིོ་གོཉསི་ཤགིོ་སློབེས་པོ་རིདེ། ད་ེཐགོོ་ནས་ཀང་གོནས་

ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཤེས་རོགོས་བྱུང༌། དེ་བཞིིན་ཚོོགོས་གོཙོས་མཚོོན་

པོས་སྤ་ིའིཐུས་ཁགོ་གོསི་ལྟ་སྐོོརི་བྱེས་པོ་དང༌། དུས་རྒྱུན་གོཏན་

ནས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གོནས་ཚུལ་སྙན་སངེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། 

ང་རིང་ས་ཆེའིི་སྒོང་ལ་དངོས་སུ་སློེབས་པོ་ད་རིེས་དང་པོོ་རིེད། 

འིནོ་ཀང་གོཞིི་རའིི་གོནས་ཚུལ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། དེ་རིིང་

འིད་ིགོརི་ང་རིང་དངསོ་སུ་སློབེས་ཏ་ེས་ོསའོི་ིམགིོ་གོསི་མཐངོ་ཐུབ་

པོའིི་སྐོབས་ལ་རྣ་བརི་གོནས་ཚུལ་ཐོས་པོ་བཞིིན་ག་འིགིགོས་པོ་ོ

དང༌། ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། སྤརིི་བཏང་གོཞིསི་

ཆེགོས་སགོོས་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཡང༌། ཐགོོ་མརི་

གོཞིི་མེད་པོ་གོཅགིོ་གོསརི་དུ་བཙུགོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་

དུས་དཀའི་ངལ་མང་ཙམ་ཞིགིོ་ཏན་ཏན་ཡདོ་ངསེ་རིདེ། འིནོ་ཀང་

ད་ལྟ་འིདརིི་གོཞིསི་སྒོརི་གོཞིན་དགོ་གོ་ིཉམས་མངོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

རིགོོས་རིམ་ཚོོགོས་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ཡདོ་ཀང་ས་གོནས་

གོཞིན་དགོ་གོ་ིཉམས་མངོ་བསགོས་ཟནི་པོརི་བརནེ་ད་ེལྟའི་ིཉམས་
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མངོ་སྔནོ་སངོ་ད་ེདང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་ས་ཆེ་སོགོས་གོང་ཅ་ིནས་ས་

ཁུལ་གོཞིན་དགོ་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་རྣམས་དང་མི་འིདྲེ་བརི་གོང་

ཞིགིོ་བྱེས་ཀང་ག་འིགིགོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཡིན་ན་ཡང་འིགོོ་འིཛུགོས་སྐོབས་ལ་དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན་སྟབས། དཀའི་ངལ་དེ་དགོ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་དགོོས། དཀའི་

ངལ་ལ་བཟོད་བསྲིན་བྱེས་ན་རིིམ་པོས་ལོ་གོཅིགོ་སོང་གོཉིས་

སོང་མཚོམས་སུ་སྔོན་མ་དཀའི་ལས་ཁགོ་པོོ་བྱུང་ནའིང་། ད་ཆེ་

ཡགོ་པོོ་བྱུང་ཞིེས་ཚོང་མས་བློ་བདེ་བདེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། བགོ་

ཕེབས་པོོ་དང༌། སྐྱིད་པོོ་ཞིིགོ་ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རིེད། དེས་

ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་སེམས་བགོ་ཕེབས་པོོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་

ལུང་པོརི་ལོགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བརི་དུ་ས་ཆེ་འིདིརི་བསྡེད་དེ་སོ་སོའིི་

ལྟོ་གོོས་ཐོགོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་

ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ས་ཆེ་འིདིའིི་

སྒོང་ནས་སྒྲུབ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ས་ཆེ་འིདི་ནས་ས་ཆེ་གོཞིན་དགོ་ལ་

བྱེོལ་བསྐྱོད་བྱེས་པོས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། 

ཡང་དཀའི་ངལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་དེ་དཀའི་ངལ་གོསརི་པོ་དེ་
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སེལ་བའིི་འིབད་རོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་གོཉིས་ལས་

རིེད། དེ་ལས་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ན་ཡང་ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་སྒོང་ལ་

བསྡེད་དེ་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀི་བསམ་བློ་བཏང་ན་ལེགོས། 

དང་པོོ་འིགོོ་འིཛུགོས་སྐོབས་ལ་ངེས་པོརི་དཀའི་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་

དུས་དཀའི་ངལ་ལ་བཟོད་བསྲིན་གི་ཐོགོ་ནས་ད་ལྟའིི་བརི་དུ་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་འིདུགོ་ལ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་

ཡིན། 

ཆེ༽ རྒན་གོཞིནོ་ག་ིཤསེ་ཡནོ་དང་། ཁྱམི་ཚོང་ནས་

ཐུགོས་སྣང།

ད་ེནས་སློབོ་སྦངོ་སྐོརོི་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོརོི་རིགོོས་རིམ་ཚོགོོས་པོའི་ིཐགོོ་

ནས་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏ་ེསློབོ་སྦངོ་གོ་ིགོཞི་ིར་ཚུགོས་

ཡདོ་ལ། གོཞི་ིར་ཚུགོས་པོ་འིད་ིདགོ་དངསོ་གོནས་གོདངེ་འིཁལེ་

བའི་ིཡགོ་པོ་ོཡངོ་ཐབས་སུ་ཤསེ་ཡནོ་ག་ིཐགོོ་ལ་འིབྲལེ་ཡདོ་ཚོང་

མས་ངསེ་པོརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀ་ིརིདེ། གོཙ་ོཆེ་ེཤསོ་ནང་ཁྱམི་ས་ོསའོི་ི

ཕ་མ་དང༌། སྤུན་ཉའེི་ིཐགོོ་ནས་རིང་གོ་ིབུ་ཕྲུགོ་ལ་སློབོ་སྦངོ་ཡགོ་པོ་ོ

ཡངོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དམགིོས་བསལ་ག་ིད་ོསྣང་དང༌། སམེས་ཁུརི་

ངེས་པོརི་དུ་ལེན་དགོོས་ཀི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་ཕ་ོགོསརི་མ་ོགོསརི་
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གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་རུང༌། སྤརིི་བཏང་རྒན་པོའི་ིནང་ལ་ཡནི་

ནའིང་སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་གྲྭ་འིགམིས་ནས་ཤསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦངོ་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ཆེ་ན་ཚོདོ་ཡལོ་ཏ་ེཡངོ་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་རུང༌། ཤསེ་ཡནོ་ཟརེི་བ་

ད་ེསྤརིི་བཏང་མ་ིཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་རྣམས་དངེ་སང་དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིའིཕྲང་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་འིགམི་པོའི་ིསྐོབས་ཡནི་པོས་ངསེ་པོརི་ས་ོསའོི་ིཤསེ་ཡནོ་

ག་ིཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་ཡིགོ་ཨེ་ཤེས་མི་ཤེས་ལྟ་རྒྱུ་དང༌། མཐའི་མ་བོད་ཡིགོ་འིབྲི་

ཀོགོ་མ་ཤེས་ན་ཡང་སྤིརི་བཏང་གོི་གོནས་ཚུལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་

ཤེས་མཁན་གི་ས་ནས་འིགེལ་བཤད་ཉན་རྒྱུ་དང༌། གོསརི་འིགྱུརི་

ཚོགོས་པོརི་ཁགོ དེ་བཞིིན་ང་ཚོོ་ཚོོགོས་འིདུ་ཡས་མས་ལ་སྐོད་ཆེ་

གོོ་བསྡུརི་བྱུང་བ་དེ་དགོ་དང༌། གོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ། གོཞིེན་སྐུལ་

ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ངེས་པོརི་དུ་ཤེས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་

འིདིརི་བཙན་པོོ་བྱེས་ཏེ་སློོབ་སྦོང་བསྐུལ་མཁན་ཡོང་གོི་མ་རིེད་

ལ། དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད་ཀང༌། ར་བ་ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་

ཟེརི་བ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། དེས་རིང་གོི་ལྟོ་གོོས་

ཀི་དོན་དགོ་དང༌། རིང་གོི་ཚོེ་འིདི་དང་ཕྱོི་མའིི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་པོའིི་
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བསམ་བློ་ཡརི་རྒྱས་འིགོ་བའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་སྒོོ་ནས་སློོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་

བྱེས། ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་གི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་འིཁོརི་

ཐབས་དང༌། གོནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཤེས་པོའིི་དོན་དུ་རྒན་གོཞིོན་

ཚོང་མས་ངེས་པོརི་དུ་དོ་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

བོད་ཡིགོ་ཐོགོ་ལ་རིང་རིང་སོ་སོ་ནུས་པོ་བཏོན་ཐུབ་ན་ལྷགོ་པོརི་

དུ་ནུས་པོ་བཏོན་དགོོས་ལ། དེ་མཚུངས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཤེས་པོ་ཚོོས་

མ་ཤེས་པོ་ཚོོརི་འིགེལ་བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུ་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་ཏེ། རྡོོ་དོན་ཡང་སྙིང་སྡེོད་སྒོརི་གོཅིགོ་གོི་

ནང་ཡོད་པོ་དང༌། མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་དུས་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་ནང་ཁྱིམ་གོཅིགོ་པོའིི་འིདུ་ཤེས་བཞིགོ་སྟེ་ཕརི་རིོགོས་

ཚུརི་རིོགོས་བྱེས་ན་ང་རིང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང༌། དོན་

དགོ་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་འིཇོགོ་

རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

ཇ༽ དུས་ཐོགོ་སྨིན་བཅསོ་དང་། ཟས་སྤདོ་འིཕྲདོ་བསྟནེ། 

དེ་ནས་ང་ཚོ་ོའིཕྲོད་བསྟེན་སྐོོརི་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ངས་
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གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཟུགོས་པོོའི་ིབརྡོབ་

གོསིགོ་དང༌། སྦོང་བདརི་གི་སྒོོ་ནས་ལུས་པོོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའིི་

ཐབས་ཤསེ་གོཅགིོ་དང༌། སྨིན་བཅསོ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཟརེི་བ་ད་ེནད་

ན་ཚོ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཟིན་ཏེ་འི་འུབ་མ་འིདུས་པོའིི་མཚོམས་ལ་

གོཞིི་ནས་ཨེམ་རྗེེ་དྲེན་པོ་ལྟ་བུ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ནང་ལ་མང་

པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ མགོོ་ཕྲན་བུ་ན་བ་དང༌། གོད་ཁོགོ་བཤལ་བ་

ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་བདེ་མིན་བྱུང་སྐོབས་ལམ་སེང་ཨེམ་རྗེེ་བསྟེན་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ན་ཚོ་ཐོགོ་མརི་ཡོང་སྐོབས་ནས་ལམ་སེང་ལྷོད་ཡང་མ་བཏང་བརི་

ཨེམ་རྗེེའིི་སརི་ཕྱོིན། བརགོ་དཔྱད་བྱེས་ན་སྨིན་ཐུན་ཁ་ཤས་ཟས་

ཏེ་དྲེགོ་ཐུབ་པོའིི་ནད་གོཞིི་དེ་ལམ་སེང་སྨིན་བཅོས་བྱེེད་མ་ཐུབ་

པོརི་དུས་འིགངས་ཕྱོིན་ན་ཟླ་བ་སྦྲེལ་ནས་སྨིན་ཁང་དུ་སྡེོད་དགོོས་

པོ་ལྟ་བུ་དང་། སྡུགོ་ཤོས་བྱུང་ན་ཚོེ་སྲིོགོ་མཐརི་མ་ཕྱོིན་པོརི་དུས་

མིན་འིཆེི་རྐྱེེན་ལ་འིགོ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ནས་ལུས་པོོརི་

བདགོ་གོཅེས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ན་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལ་ལམ་སེང་

སྨིན་བཅོས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ཚོང་མས་སེམས་ལ་ཞིོགོ 

དུས་རྒྱུན་གོཏན་ནས་ལྟོ་ཆེས་ཀི་ཐོགོ་འིཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་
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པོོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ལ་ཡིན་ན་ས་གོཙང་མ། མཐོ་པོོ། ས་སྐོམ་

པོོ། བསིལ་པོོ་ཡིན་དུས་ལྟོ་ཆེས་ལམ་སེང་རྙིིང་རུལ་འིགོ་རྒྱུ་མེད་

ན་ཡང༌། བོད་དང་འིདི་ཁུལ་གོཏན་ནས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། མ་གོཞིི་

སྔརི་ནས་གོཞིིས་འིགོོ་ཁགོ་དང༌། སྤི་འིཐུས་དྲེིལ་བསྒགོས་ཡོང་

མཁན་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ལན་མང་བྱུང་ཟིན་པོ་རིེད། འིཕྲོད་

བསྟེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ན་ཚོ་ཡོང་གབས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ལམ་

སེང་སྨིན་བཅོས་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེ་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རིོགོས། 

ནད་པོ་ཉམ་ཐགོ་དེ་འིདྲེ་ཐུགོ་སྐོབས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བསམ་

པོའིི་སེམས་ལ་མ་བཟོད་པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཀང་བྱེེད་ཐབས་

ནི་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ དངོས་སུ་ནད་ན་ཚོ་ཛ་དྲེགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

ཟིན་ཚོརི་དུས་སྨིོན་ལམ་འིདྲེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མ་གོཏོགོས་བྱེ་ཐབས་གོང་

ཡང་མི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་མ་ཡོང་གོོང་དུ་དང་པོོ་ནས་སྔོན་འིགོོགོ་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ནད་ན་ཚོ་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་པོའིི་དོན་དུ་

ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ཆེ་ནས་དམིགོས་བསལ་གི་དོ་སྣང་བྱེ་

རྒྱུ་དང༌། འིགོོ་བྱེེད་མཁན་ཚོོས་གོཞིེན་སྐུལ་བྱེ་རྒྱུ་ལྷོད་ཡངས་

མ་ཤོརི་བ་བྱེ་དགོོས། 
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ཉ༽ སྤ་ིཔོའི་ིསྒིགོ་འིཛུགོས་དང་། ར་དནོ་གི་བསྟ་ིགོནས།

ང་རིང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོརི་སློེབས་ཏེ་འིག་ོསྟངས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོི་

སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོ་ོརིང་མགོོ་གོང་

ཐནོ་ཙམ་བྱེས་ཏ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་ང་རིང་ཚོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་མ་རིདེ། ང་ཚོ་ོ

བཙན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིརིངི་ལ་མའིི་ིལུང་པོརི་ས་ོསའོི་ི

ལྟ་ོགོསོ་ས་ོསསོ་མགོ་ོཐནོ་པོའི་ིལས་འིགོན་སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ 

ར་བ་ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོི་ལུང་པོརི་སྐྱརི་ལོགོ་བྱེ་རྒྱུའིི་དམིགོས་

ཡུལ་གོཞིརིི་བཞིགོ་གོསི་ད་ེཐགོོ་ཚོང་མས་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེདེ་

མུས་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་ར་བའིི་དོན་དགོ་འིགྲུབ་རྒྱུརི་ཕྱོི་ནང་གོི་

རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲད་པོའི་ིསྒོ་ོནས་སྨིནི་དགོསོ་ལ། རྐྱེནེ་འིཕྲད་

པོའིི་གོ་ོསྐོབས་ངེས་པོརི་དུ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་

བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་ཡིན་སྟབས་རིང་ཁ་རིང་གོསོའིི་

གོདེང་འིཁེལ་ཡོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་སྤི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་ད་ལྟ་འིཐབ་རོད་བྱེས་དང་བྱེེད་མུས་ཀི་དོན་
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དགོ་འིགྲུབ་རྒྱུ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ཡིན་དུས་གོནས་ཚུལ་དེ་གོཉིས་ཀི་

འིོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོོ་རིང་མགོོ་གོང་ཐོན་དང༌། ནུས་པོ་ཁ་འིཐོརི་དུ་

མ་སོང་བ་བྱེས་ཏེ། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ཐོགོ་ཏུ་གོནས་རྒྱུ་

དང༌། སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་གོཏོང་རྒྱུ་ཟེརི་བ་དེ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཆེགོས་ཏེ་

བསྡེད་ཡོད་པོ་འིདིརི་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་བོད་མིས་ཡིད་ཆེེས་དང༌། བོད་

མིས་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་འིགིགོས་པོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུའིང་རྒྱ་གོརི་

དྷ་རིམ་ས་ལ་ཞིེས་རྣ་བརི་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་ལ་སྤིརི་

བཏང་བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་ལ་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁན་གི་བསྟི་

གོནས་ཤིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། སྤི་པོའིི་དོན་ལ་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁན་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་

འིགོ་བ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་དུ་འིགོ་བའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མས་སེམས་

ཁུརི་ལེན་དགོོས། དེ་ཡང་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་ཡང་བཞིགོ་དགོོས་ཟེརི་བ་དེ་འིདྲེ་མ་རིེད། 

ར་བ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རིང་ཚོོས་རིེ་བ་བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིིན་

སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ང་ཚོོརི་དགོོས་ཀི་ཡོད་ལ། 
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སྒིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲུབ་ཐུབ་མིན་ནི་མི་ལ་རིགོ་ལུས་

པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཁྲིོད་ནས་ཆེོལ་ཁ་དང༌། ཆེོས་

ལུགོས་དབྱེེ་བ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱུས་

ཡོད་པོའིི་ཁྲིོད་ནས་མི་གོདམ་གོདམ་སྒྲུགོ་སྒྲུགོ་བྱེས་ནས་བཙུགོས་

ཡོད་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་མི་ཐ་མལ་པོའིི་བློ་གོས་ཀིས་

མ་འིདང་བ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོད་མ་ལོངས་

པོའིི་དཀའི་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། ནོརི་བ་དང་འིཁྲུལ་པོ་ཡོང་

སྲིིད་ཀི་རིེད། དེ་འིདྲེའིི་ནོརི་བ་འིཁྲུལ་པོ་མི་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་ད་ལྟ་

ཕན་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དེའིི་རིིང་

ལ་ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོོ་

མང་པོོ་ནས་རིབ་དང་རིིམ་པོ་བྱེས་པོ་རིེད། 

ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདོད་པོ་ཡོད་པོ་

ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ངའིི་ངོས་ནས་ད་

དུང་ཡང་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོོ་ཀུན་ནས་བྱེེད་ངེས་ཡིན། ས་

གོནས་མི་མང་དང༌། བོད་མི་མང་གོི་ཁྲིོད་ནས་ལེགོས་སེལ་ཉེས་

འིགོོགོ་གོི་བསམ་འིཆེརི་གོང་ཞིིགོ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌དེརི་ང་ཚོོས་

དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་ཡིན། ངེས་པོརི་བསམ་འིཆེརི་ཤོད་དགོོས་པོ་
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ཞིིགོ་རིེད། བསམ་འིཆེརི་ཤོད་རྒྱུའིི་རྣམ་པོ་དེ་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་གོཞིི་

ར་ཡོད་པོ་དེ་ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོོ་ཡོང་བ་དང་། ཤུགོས་ནུས་གོོང་

མཐོརི་གོཏོང་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཡིན་པོ་ལས་གོཏོརི་བཤིགོ་གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། 

དཀོགོ་རྐྱེེན་བཟོ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རིེད། དེརི་

བརེན་ངེས་པོརི་དུ་བསམ་འིཆེརི་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་ཤོད་དགོོས། 

གོཞིི་ནས་བསམ་འིཆེརི་དེ་ཡང་གོོ་བསྡུརི་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ནས་ཤོད་

དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་འིཆེརི་ཤོད་སའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་ས་དེརི་

ངོ་ལོགོ་མེད་པོ་དང༌། འིཛེམས་ཟོལ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཕན་མེད་གོནོད་འིགོལ་དཀོགོ་རྐྱེེན་

འིགོ་གོཞིིའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན། ཀུན་སློོང་དགོེ་བ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྦོརི་

བ་མ་དགོ་པོས་རྐྱེེན་གིས་ཕན་ལས་གོནོད་འིཚོེ་ཆེེ་བའིི་བློ་ཆུང་

ཕན་བཏགོས་ཀི་བྱེེད་སྟངས་ལ་འིགོ་སྲིིད་ཀི་རིེད། བརི་ལམ་དེ་

འིདྲེ་ཕྲན་བུ་རིེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེརི་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་

དུ་དགོོས་པོ་ཡིན། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ད་དུང་ཚོགོས་སུ་ཚུད་

པོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་འིབད་རོལ་

བྱེེད་པོ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེརི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཏ༽ སྤ་ིསྒོེརི་ག་ིཁ་ེཕན་དང་། ཟལོ་མདེ་ཀ་ིབསམ་འིཆེརི།
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བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་སྡེོད་སྒོརི་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལའིང་འིགོ་ོའིཛིན་དང་བཅས་

སྒགིོ་འིཛུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་པོ་རིདེ། སྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིཚོ་ོར་བ་ཆེནེ་

པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་

མི་སྡེེའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཆེགོས་ནས་ཡོང་དུས་མི་སྒོེརི་ས་ོས་ོ

དང་ཁྱམི་ཚོང་སྒོེརི་ས་ོསསོ་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། སལེ་མ་ཐུབ་

པོའིི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་དང༌། གོནད་དོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོོང་བུའིི་

ནུས་པོ་བསྒིལ་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། སེལ་

ཐུབ་པོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། དེས་ན་སྒོེརི་ས་ོསོའི་ིཁེ་ཕན་གི་ཆེ་

ནས་ཡིན་ན་ཡང་སྡེོད་སྒོརི་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

གོཉིས་ནས་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཆེ་ནས་ཡིན་

ན་ཡང་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེརི་

བརེན་ས་གོནས་སོ་སོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་རིིམ་པོ་ཡོད་པོ་འིདི་

ཚོོ་སྤི་པོའིི་དོན་དུ་ཐུགོ་པོ་དང༌། སྡེོད་སྒོརི་སྤི་པོ་དེ་གོའིི་ཁེ་ཕན་

དོན་དུ་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་དེརི་ཚོང་མས་བརི་བཀུརི་དང་

ཤ་ཚོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤི་པོའིི་འིགོོ་འིཛིན་

གི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་མ་འིགིགོས་པོ་དང༌། མ་ཤེས་
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པོ། ནོརི་བ་འིཁྲུལ་པོ་བྱུང་བའིི་རིིགོས་དུས་དུས་ལ་བརྒྱ་དཔོོན་

ཚོོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། འིགོོ་བྱེེད་ཧགོ་བསྡུས་རྒྱས་བསྡུས་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱེས་ཀང་སྐོབས་དང་སྦརི་བའིི་ཚོོགོས་འིདུ་འིདྲེ་ཚོོགོས། དེ་

འིདྲེའིི་ས་ལ་ལེགོས་སེལ་ཉེས་འིགོོགོ་དང་། དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་

གི་བསམ་འིཆེརི་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་བཤད་ཆེོགོ་གོི་རིེད་ལ། གོོ་

བསྡུརི་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་གོོ་བསྡུརི་དང་། སྦང་བཤད་

གོནང་སྟེ་གོཏན་འིཁེལ་བའིི་མཚོམས་སུ་སྒིགོ་འིཛུགོས་ནང་སྐོད་

ཆེ་གོཅིགོ་བཤད། རྒྱབ་ལ་སྐོད་ཆེ་གོཞིན་གོཅིགོ་བཤད་པོ་དེ་འིདྲེ་

མིན་པོརི་ཚོང་མས་ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་

གོི་ཡོད་པོ་དང༌། སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པོ་དེ་ལ་ངོ་ལོགོ་

དང་། རྒྱབ་མདུན་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཟེརི་བ་

འིདི་སྤི་དང་སྒོེརི་གོཉིས་ཀའིི་ཁེ་ཕན་ལ་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། 

དེའིི་དགོོས་པོ་དང་དགོེ་མཚོན་དེ་དགོ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། ངོས་འིཛིན་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དེ་ལ་བརི་བཀུརི་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཐ༽ ཡུལ་མིརི་མཐུན་ལམ་དང་། བདོ་ཀ་ིགོནས་སྟངས།
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ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིས་ཆེ་དང༌། ས་

འིདྲེསེ་རྒྱ་གོརི་གངོ་གོསབེ་པོ་གོཡས་གོཡནོ་དུ་ཡདོ་པོ་ཚོརོི་རགོ་

ཏུ་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡུལ་ཆུ་བཐུང་

ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁུརི་ཞིེས་པོ་ལྟརི། ས་གོནས་གོང་དུ་ཡིན་

ཀང་ས་གོནས་ཡུལ་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་

ཕན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཟིན་པོའིི་ས་གོནས་ཕལ་ཆེེ་བརི་ཡུལ་པོ་དང་

འིབྲལེ་བ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ་པོ་རིདེ། ས་གོནས་འིད་ིགོའི་ིཐགོོ་ལ་

ཡང་ད་ཕན་བསམ་འིཆེརི་རིངི་ཐུང་སྦྲང་སྐོད་ཙམ་ཡང་ཐསོ་རྒྱུ་མ་ི

འིདུགོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་དུང་ཡང་རྒྱུན་དུ་གོཤབིས་ཏ་ེསྡེདོ་དགོསོ་

སྟབས་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ད་ེལྟརི་ཡདོ་སྲིདི་ཅངི་། གོལ་སྲིདི་ངསེ་མདེ་

ཕྲན་བུའིི་ཤོད་རིེས་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་ལམ་སེང་ཆུང་ཐོགོ་ལ་སེལ་

ཐབས་བྱེདེ་པོ་ལས། ད་ེརིགིོས་ཀསི་རྐྱེནེ་པོས་ཕྱོགོོས་འིཐནེ་བྱེདེ་

པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ཡུལ་པོ་དང་མཐུན་ལམ་

བྱེ་རྒྱུ་ང་རིང་ཚོའོི་ིར་དནོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། ཡགོ་པོ་ོསམེས་ལ་ངསེ་

པོ་བྱེས། ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས་ཟརེི་རྒྱུ་ད་ེཡནི། 

ར་བ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ཡིད་ཆེེས་

ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་ཟེརི་དོན་དེ། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་བོད་ནང་ལ་
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ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ད་དུང་ཡང་དངོས་གོནས་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་པོརི་མ་

དགོའི་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཕྱོོགོས་གོཉིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་དུའིང་མཐོ་རིིམ་འིགོོ་ཁྲིིད་ནང་

ཁུལ་དབང་འིཛིན་ཐོགོ་ལ་འིཐབ་རོད་རྒྱུན་མ་ཆེད་པོ་ཡོད་མུས་

རིེད། ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་

དང༌། ནང་སྲིིད་ཀི་སྲིིད་བྱུས་འིཁྱེརི་སྟངས་དེ་ཕལ་ཆེེརི་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཇམ་པོོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པོའིི་

བབས་དེ་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་

གབས་ཡོད་མེད་ཐགོ་ཆེོད་པོའིི་ཚོོད་མི་ཐིགོ་ཅིང་། ཅི་སྟེ་ངེས་

མེད་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གོི་ཞིི་འིཇམ་དང༌། རིིགོ་

པོ་དང་ལྡན་པོ་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་དང་། དེ་ཡང་དུས་ཡུན་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གོནས་པོ་འིདྲེ་བྱུང་ན་སྤི་ཡོངས་ཀི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྱུརི་བ་འིགོ་སྲིིད་ཀི་རིེད། 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིགྱུརི་བ་འིགོ་བཞིིན་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ཤིགོ་

ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོང་མས་བོད་སྤི་དོན་ལ་དམིགོས་

བསལ་གི་དོ་སྣང་དང༌། སེམས་ཁུརི་ཡགོ་པོོ་ལེན་དགོོས། ད་
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ལྟ་གོཞིིས་སྤིའིི་ཐོགོ་ནས་བཤད་པོ་བཞིིན། སྐོབས་སུ་བབས་

པོའིི་ང་རིང་ཚོོས་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། སྒྲུབ་འིོས་པོའིི་

དུས་ཚོོད་ཅིགོ་སློེབས་ན་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀང༌། 

སེམས་ཐགོ་བཅད་ཐུབ་པོའིི་སེམས་ཁུརི་རྒྱུན་དུ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ངོས་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན། 

ད༽ དབུས་སའི་ིགོཞུང་དང་། བླ་མདེ་ཀ་ིབཀའི་དྲེནི།

མཐའི་དནོ་འིདརིི་རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་མཁན་ཚོསོ་དམགིོས་བསལ་ཤ་

ཚོའི་ིཐགོོ་ནས་ད་ོསྣང་དང༌། རིགོོས་ཕན་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་སྟབས་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། མའི་ེསརོི་མངའི་སྡེའེི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིསྟངོ་

ཕྲགོ་ཉ་ིཤུ་བརྒལ་བ་ཞིགིོ་ལ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིས་ཆེ་ཐབོ་ཡདོ། ར་

བ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ས་ཆེ་ཐབོ་རྒྱུ་དཀནོ་པོ་ོདང༌། དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོ

རིདེ། རྒྱ་གོརི་རིང་གོ་ིཡུལ་མའིི་ིནང་ལ་ས་ཆེ་མ་ཐབོ་པོའི་ིམ་ིམང་

པོོ་ཡོད། གོོང་དུ་ལམ་ཁརི་འིབྲས་ཞིིང་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་

སྐྱེས་དམན་སྐྱ་ོཔོ་ོཚོ་ོཁགོ་ཅིགོ་འིདུགོ ཁོང་ཚོ་ོས་ཆེ་མེད་པོའིི་མི་

རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀ་ིའིདུགོ འིད་ིཁུལ་གོཡས་གོཡནོ་རིང་ལ་ས་ཆེ་
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མ་ཐོབ་པོའིི་ཡུལ་མི་སྟོང་ཕྲགོ་ཡོད་ལུགོས་དེ་རིིང་རིང་སྐོད་ཆེ་

བྱུང༌། དེ་དང་དེ་འིདྲེའིི་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་ཚོོརི་དངོས་གོནས་ས་ཆེ་

མདེ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིསྒོང་ལ་གོནས་མུས་ཡདོ་བཞིནི་དུ་

ང་ཚོརོི་དམགིོས་བསལ་གསི་མཐུན་རྐྱེནེ་དང༌། དམགིོས་བསལ་

གིས་གོོ་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐོབ་པོ་འིདི་དགོ་ར་བ་ཆེེན་པོོ་མ་

རིདེ་དམ། དརེི་བརནེ་གོཙ་ོབ་ོརྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང༌། ཡང་སྒོསོ་ས་

གོནས་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ལ་དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་འིདིརི་ཆེེད་དུ་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོད་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

རྒྱ་གོརི་ལུང་པོ་སྐྱོ་པོོ་དང༌། དཀའི་ངལ་སྣེ་མང་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གི་རིོགོས་རིམ་དང་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཆེེན་པོོ་གོནང་ཡོད། ང་རིང་

ཚོོ་ཚོང་མས་རྒྱ་གོརི་གི་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡུལ་མིརི་

མཐུན་ལམ་ཡགོ་པོོ་དང་། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་

ཚོོརི་གོོ་སྐོབས་ཐོབ་པོ་འིདི་ཆུད་ཟོས་མ་ཕྱོིན་པོརི་བེད་སྤོད་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ངའིི་རིེ་བ་དེ་འིདྲེ་ཡིན། 

གོཞིན་དགོ་ཟེརི་རྒྱུ་ཅང་མི་འིདུགོ ཡང་དུས་དུས་ལ་དྷ་ས་ནས་
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བཀའི་བློན་ཚོོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། སྤི་འིཐུས་ཚོོ་དུས་དུས་ལ་ཡོང་

གོི་རིེད། འིདི་གོའིི་གོཞིིས་སྤི་དང་ལས་བྱེེད་ཀང་དུས་དུས་ལ་ཡརི་

ཡོང་གོི་ཡོད། རགོ་ཏུ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་ཡིན་སྟབས་

ངའིི་ངོས་ནས་འིགོོ་མང་ཚོང་མརི་གོང་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོང་

ཡགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་སེམས་ཁུརི་རགོ་ཏུ་བཅང་མུས་

ཡིན། ང་རིང་ཚོོ་ཡང་ཡང་ཐུགོ་རྒྱུ་ཡོང་གོི་མེད། འིོན་ཀང་གོནས་

ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་རགོ་ཏུ་ཡོད་སྟབས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་

མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རིོགོས་གིས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༩ ཉནི། 

ཧནོ་སུརི་རིབ་རྒྱས་གླིངི་གོ་ིགོཞིསི་སྒོརི་སེརི་སྐྱ་མ་ི

མང་ཡངོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐན་སྐྱནོ་རིམི་སལེ་དང་། གོཙང་འིཕྲདོ་ལུས་རལ།

འིདརིི་ཁྱདེ་རིང་ཚོརོི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ནང་གོནས་ཚུལ་

བཤད་པོ་ནང་བཞིནི་རིདེ། ན་ནངི་དབང་འིདུད་རྡོ་ོརྗེ་ེའིད་ིགོརི་ལྟ་སྐོརོི་

ལ་ཡངོ་བའི་ིགོནས་ལུགོས་སྐོད་ཆེ་ཞིབི་ཕྲ་བྱུང༌། བརི་ལམ་ཐན་སྐྱནོ་

ལ་སགོོས་པོས་ཧནོ་སུརི་ལ་དཀའི་ལས་ཁགོ་ཤསོ་ཤགིོ་ཆེགོས་ཏ་ེཁ་

ཤས་ཧ་ལམ་ཟ་རྒྱུ་དཀནོ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་རིདེ། ཡནི་

ན་ཡང༌། ད་ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ནང་བཀདོ་པོ་བཞིནི། དཀའི་ངལ་སལེ་

རྒྱུའི་ིཐབས་ཤསེ་སྒོ་ོརྣམ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་ཚོད་ཚོད་

བསྡུརི་བསྡུརི་བྱེས་པོ་དང་བྱེདེ་མུས་རིདེ། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉསི་ནང་

ལ་ཐན་པོས་རྐྱེནེ་པོས་དཀའི་ངལ་བྱུང་བ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་ང་རིང་

ཚོརོི་ས་ཆེ་ར་བ་ནས་མདེ་པོ་དང་ཡདོ་གོཉསི་བསྡུརི་ན། ཡདོ་པོ་ད་ེ

ཕུགོས་ལ་དྲེནི་ཆེ་ེབ་དང༌། སྒགིོ་འིཛུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་གོངོ་བུ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ད་ེཁ་ེཕན་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོ་སྔནོ་མ་སྐོད་ཆེ་རིམི་པོ་
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མང་པོ་ོབྱུང་བ་བཞིནི་རིདེ། ར་བ་རནེ་གོཞི་ིགོཅགིོ་ཟནི་ཚོརི་བ་འིད།ི 

རནེ་གོཞི་ིམདེ་པོ་ལས་དྲེནི་ཆེ་ེབ་ཡནི་པོས། ཐབས་ཤསེ་སྒོ་ོགོང་ས་

ནས་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ལྟ་བརི་

དུ་འིབད་བརནོ་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁན་ཚོང་

མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། མ་ིམང་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་ཀང་རིང་དནོ་

རིང་གོཅསེ་ཀསི་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་འིཁྱརེི་ཏ་ེབྱེདེ་

ཀ་ིཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

དེ་ནས་ཧོན་སུརི་དུ་ད་རིེས་ང་ཡོང་ཐེངས་གོསུམ་པོ་ཡིན། ང་ཚོོ་

སྔོན་མ་ནས་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་ཚོརི་བ་རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་

བསྟི་གོནས་འིདི་དགོ་བོད་མིའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བརི་གོཅེས་སྐྱོང་

བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བོད་མིའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅེས་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ། 

མི་རིིགོས་གོཅེས་སྐྱོང༌། ང་ཚོོ་བོད་མིའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཐོགོ་ལ་

ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་བཅས་གོང་ཅིའིི་གོནད་འིགོགོ་དང་དགོེ་མཚོན་

ཡོད་མཁན། དངོས་སུ་སྲིིད་དོན་དང་འིབྲེལ་བ་མེད་པོརི་འིགོ་བ་

མིའིི་ཐོབ་ཐང་གོི་ཐོགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ལ། རྒྱུད་

ནས་བོད་པོའིི་སྲིིད་དོན་ཐོགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། འིཕྲལ་སེལ་སོ་སོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡིན་
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ནའིང་གོཞིིས་ཆེགོས་གོཅིགོ་གོི་ནང་ཡོད་ན་ཕུགོས་སུ་དྲེིན་ཆེེ་བ་

ཞིིགོ་རིེད་ལ། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་བོད་མི་སྤིའིི་གོནས་སྟངས་ཀི་ཆེ་ནས་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས་ཚོང་མས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བྱེས་པོ་བཞིིན་

དཀའི་ངལ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་སུ་གོདོང་ལེན་དང༌། བཟོད་བསྲིན་

བྱེས་ཏེ་གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་ས་ཆེ་འིདི་རིང་ལ་བསྡེད་དེ་དཀའི་

ངལ་སེལ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་

བཅངས་རིོགོས་གིས། 

གོཞིན་དགོ་གོལ་ཆེེ་བ་ཟེརི་རྒྱུ་མི་འིདུགོ འིཕྲོད་བསྟེན་ནི་ཡགོ་

པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ མ་གོཞིི་སྡེོད་སྒོརི་འིདི་ནང་མི་ཕྲན་

བུ་ཉུང་གོི་རིེད། ཁ་སང་སྨིན་ཁང་ནང་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་ནད་

པོ་ཁ་ཤས་ལས་མི་འིདུགོ ཨེམ་རྗེེ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བས་དྲེགོ་ཏུ་

དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏེ་སྐྱོན་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེརི་གི་འིདུགོ དེ་ལ་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། འིཕྲོད་བསྟེན་ཡགོ་པོོ་བྱུང་ན་སྒོེརི་པོ་རིང་ཉིད་དང༌། སྤི་

པོའིི་དོན་དགོ་ཚོང་མརི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་མི་གོཅིགོ་

གོི་ཚོེ་སྲིོགོ་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན་རིང་ཉིད་སྡུགོ་པོ་དང་། བོད་པོ་སྤིའིི་

ཆེ་ནས་ཀང་གོང་རིགོ་རྒྱུ་ཡིན་པོས་ཕངས་པོོ་རིེད། དུས་རྒྱུན་དུ་

གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་རིང་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་
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ཡང་ཚོགོས་སུ་མ་ཚུད་ཁརི། སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང་

འིཐུས་ཤོརི་ཡོང་གོཞིི་ཡིན་དུས་གོཟུགོས་པོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། དུས་ཀུན་ཏུ་བོད་མི་ཚོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་གི་ཐོགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་ན་ཚོ་མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་དགོོས། ན་ཚོ་བྱུང་

ཚོརི་རྗེེས་སྨིན་བཅོས་ཐབས་ཤེས་ཆེེན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་དུས་ཚོོད་འིགོོརི་

རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། འིགོ་གོན་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་

ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལས་དང་པོོ་ནས་ན་ཚོ་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་

དུས་ཚོོད་གོཏོང་མི་དགོོས་པོ་དང༌། འིགོ་སོང་གོཞིན་དགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་དཀའི་ངལ་མེད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་སྔོན་འིགོོགོ་གོི་དོན་

དུ་ནང་ཁྱིམ་སོ་སོའིི་ནང་དམིགོས་བསལ་གི་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། 

འིཕྲོད་བསྟེན་གི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་དམིགོས་

བསལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་སྔོན་འིགོོགོ་གོི་ལས་དོན་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་

བརིས་དགོོས་ཀི་འིདུགོ 

དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལུས་རལ་སྦོང་བདརི་གིས་ཁ་ས་རུ་སྒིགོ་

བྱེས་པོ་ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོ་མཐོང་སོང༌། ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་གོཞིིས་སྒོརི་ནང་ནས་ལུས་རལ་སྦོང་བདརི་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ལ་

དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོ་འིདྲེ་འིདུགོ གོཞིི་ར་སྡེོད་
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སྒོརི་འིདི་མི་མང་བའིི་གས་ཤིགོ་མིན་ནའིང་ལུས་རལ་བྱེེད་པོའིི་

སྐོབས་ལ་ཧགོ་པོོ་དང༌། ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོ་མཐོང་སོང༌། བརི་ལམ་

ཟླ་ཤས་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལུས་རལ་ཐོགོ་དོ་སྣང་བྱེས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་

ལ་གོཟུགོས་པོོ་ལའིང་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཁ་སང་དོན་

གོཅོད་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ལུས་པོོའིི་བདེ་འིཇགོས་སམ། ལུས་པོོ་

བདེ་ཐང་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་དམིགོས་བསལ་རྒྱུན་གོཏན་ནས་ལུས་

རལ་སྦོང་བདརི་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་འིདུགོ གོཟུགོས་པོོ་

སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱུང་ན་ངལ་རོལ་གི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

བྱུང་ཡང་ཐང་མ་ཆེད་པོ་དང༌། ལས་ཀ་ནུས་ཐོན་ཡོང་བ། བོད་

མི་རིིགོས་སྤི་པོའིི་དོན་དུ་སྐོབས་བབས་ཀི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེ་

དགོོས་བྱུང་ཡང་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་སྟབས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་

དུང་མུ་མཐུད་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས། ཐོགོ་མརི་འིགོོ་འིཛུགོས་

སྐོབས་སུ་ཨ་གོསརི་བྱེེད་པོ་དང་། གོང་འིཚོམ་ནས་ཡལ་འིགོ་བ་

ལྟ་བུ་མིན་པོརི་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་རྒྱུན་འིཁྱོངས་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་

པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ 

ཁ༽ བུ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤསེ་ཡནོ་དང་། དགོནོ་པོའི་ིཞུ་སྒོ།ོ
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སློབོ་སྦངོ་སྐོརོི་ཁ་སང་འིཛནི་གྲྭའི་ིནང་མཐངོ་བ་ད་ེརིདེ། དམགིོས་

བསལ་སློབོ་སྦངོ་ཐགོོ་ལ་སློབོ་གྲྭའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོམདེ་པོ་

དང་གོཅིགོ དགོ་ེརྒན་ག་ིགོནས་ཚོད་ཡགོ་པོ་ོམདེ་པོ་དང་གོཉསི། 

ད་ེརིགིོས་ན་ིརིམི་པོས་དྲེགོ་ཏུ་འིག་ོརྒྱུའི་ིཐབས་ཤསེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གོརི་

དབུས་ཤསེ་རིགིོ་ཚོགོོས་པོའི་ིཐགོོ་ལ་སྔ་ཕྱོ་ིརིམི་པོརི་སྐོད་ཆེ་ཡངོ་

དང་ཡོང་བཞིིན་པོས། དུས་ཚོོད་དང་མཐུན་པོའིི་བོད་པོའིི་ཕྲུ་

གུརི་སློོབ་སྦོང་རིགོ་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ་དང༌། སློོབ་སྦོང་སྤུས་དགོ་པོ་ོ

ཡོང་བ། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་འིཛིན་སྐྱོང་ཚོགོས་ཚུད་ཡོང་བའིི་དོན་

དུ་ཐབས་ཤེས་ལོ་ཟླ་སྦྲེལ་ནས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོི་བསམ་བློ་

བཏང༌བ་དང་། འིཆེརི་གོཞིི་བཀདོ། འིགྲུབ་ཚོདོ་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀསི་

འིབད་རལོ་བྱེདེ་མུས་ཡནི་པོས་རིམི་པོས་ཡརི་རྒྱས་འིག་ོངསེ་རིདེ་

སྙམ། གོལ་གོནད་ཆེ་ེབ་གོཅགིོ་ལ་ཕ་མ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ཕྲུ་གུའི་ི

ཤེས་ཡོན་གི་དོན་དུ་དམིགོས་བསལ་གི་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེ་ཕྲུ་གུརི་

ཤེས་ཡོན་ཡགོ་པོོ་འིཇགོས་ཐབས་དང༌། ཕུགོས་ནས་ང་རིང་

ཚོོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་ཆེ་ནས་ཡིན་ནའིང་རུང༌། འིཕྲལ་སེལ་ཕྲུ་གུ་

མ་ིརི་ེང་ོརིའེི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་རྒྱུའི་ིཆེ་ནས་ཡནི་ནའིང་རུང༌། སློོབ་སྦངོ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཏེ་སློོབ་སྦོང་

ཐོགོ་ལ་ཕ་མ་ས་ོསོས་ཀང་དམིགོས་བསལ་ད་ོསྣང་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་
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ན་བསམ་པོ་འིད་ིངས་རི་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

དེ་ནས་ཧོན་སུརི་གོཞིིས་སྒོརི་འིདིའིི་ནང་དུ་དགོོན་པོ་རིེ་ཟུང་ཡོད། 

དེ་ཡང་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་རྒྱུད་སྨིད་གྲྭ་ཚོང་ཆེགོས་ཡོད། སྔརི་ནས་ང་

ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་རྒྱུད་སྨིད་གྲྭ་ཚོང་འིདི་བོད་དུ་ཡོད་སྐོབས་

ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེརི་བའིི་དགོོན་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་མ་ཟད། ད་ལྟ་འིདིརི་ཡང་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཆེགོས་བསྡེད་

འིདུགོ དགོོན་པོ་དང༌། ཡུལ་པོའིི་དབརི་ཕན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་ལགོ་ཆེེ་ཞིིང་། ཡུལ་པོས་ཀང་ཚོད་ལོངས་པོའིི་

དགོོན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་དེརི་མཐོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ བརི་བཀུརི་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། དགོོན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀང་དངོས་གོནས་ཆེོས་

དང་མཐུན་པོའིི་འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་བ་ལས། དོན་དགོ་མེད་པོའིི་མི་ལ་

བཤུ་གོཞིོགོ་གོི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། དགོོན་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་ན་

ཡང་དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོོད་བྱེེད་སའིི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

ན་ཡགོ་པོོ་མེད། གོཞིན་ཡུལ་དུ་འིཚོོ་བ་བསོད་སྙོམས་དང༌། མིའིི་

བསྙེན་བཀུརི་ཁོ་ནརི་བསྟེན་ཏེ་གོནས་སྡེོད་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྟབས། 

སོ་སོའིི་ས་སྐོལ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་སྤི་པོའིི་འིཚོོ་རེན་གི་དཔོལ་འིབྱེོརི་

འིདུ་འིགོོད་བྱེེད་དགོོས་ཤིང་། དེ་སྔ་བོད་ལ་སྐོབས་རིེ་ཚོད་ལས་
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བརྒལ་བའིི་སྐྱོན་གི་རྣམ་པོ་ཐོན་གི་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེརི་མ་སོང་བརི་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་དགོོས། གོཞིན་དགོ་ཤོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

གོ༽ གོནམ་གསི་ས་བརྡུངས་ཀང་། བདནེ་མཐརི་ཡདི་

ཆེསེ།

བདོ་སྤ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོརི་སློབེས་

ནས་ལ་ོབཅུ་དགུརི་ཁ་ཕྱོོགོས་ནས་འིག་ོགོི་ཡོད། དུས་ཡུན་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ༡༩༥༩ ལོའི་ིརྗེེས་སུ་སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་

གུ་རྣམས་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་བཅུ་དགུརི་སློབེས་ཀ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་

ར་བ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོ་ོསེམས་ཤུགོས་ཧ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་མརིི་མ་དགོའི་བའི་ིརྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོོ་ཞིིགོ་ད་ལྟའིང་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིིན་པོ་རིེད། བོད་ཤརི་བརྒྱུད་

ཁམས་ཁུལ་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ་ག་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་

དཀའི་ཡང་གོཅིགོ་ལ་གོཉིས་བརྒྱུད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཐོས་གོསལ་

ལྟརི་ན། ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་སྔནོ་མ་ཟངི་འིཁྲུགོ་ལངས་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་ལུང་ཚོ་ོལུང་ཚོ་ོབསྡེེབས་གོསོད་བཏང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡོད་པོ་ལས། ཡོངས་གགོས་ཀི་ཟིང་འིཁྲུགོ་ཆེེན་པོོ་དེ་འིཇགོས་

རྗེེས་ཡུལ་པོ་ཚོ་ོརྡོོགོ་ལ་འིགིལ་པོོ་དང༌། མཁྲིེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་
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བསྡེད་པོའི་ིརྐྱེནེ་གསི་རྒྱ་མསི་བསྟུན་མཁས་མ་བྱེས་རིང་བྱེས་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ག་ིརིང་

དབང་དང༌། གོནས་སྟངས་ད་ེའིགགིོ་ཙམ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ 

བརི་ལམ་ཤེས་རིིགོ་གོསརི་བརྗེེའིི་སྐོབས་དབུས་གོཙང་ཁུལ་གི་

དགོོན་ཁགོ་མང་པོོ་གོཏོརི་བཤིགོ་བཏང་བ་དང༌། མདོརི་ན། ལྷ་ས་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་ལའིང་ཉམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། འིོན་ཀང་

ཁམས་དང༌། ཨ་མདོ་ཁུལ་ལ་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཙམ་བྱུང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོས་རྒྱུ་འིདུགོ ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་གོཅིགོ་ནས་གོཉིས་སུ་བྱེས་

ཏེ་བཤད་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ་ཀང་། གོཞིི་རའིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་

འིདུགོ དེས་རགོས་གོང་ཞིིགོ་བསྟན་གི་ཡོད་ཅེ་ན། ཆེོལ་གོསུམ་

དབྱེེ་བ་མེད་པོརི་བོད་མི་རིིགོས་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ས་ཁུལ་གོང་

ས་ནས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་མི་དགོའི་བ་བྱེེད་མཁན་གོཅིགོ་དང༌། སོ་

སོའིི་མི་རིིགོས་ལ་གོཅེས་ཞིེན་བྱེེད་པོ། སོ་སོའིི་ཤེས་རིིགོ་དང༌། 

སོ་སོའིི་གོོམས་གོཤིས་ལ་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་མཁན་གོཅིགོ་གྱུརི་

ཡིན་པོའིི་རིང་རགོས་གོསལ་པོོརི་བསྟན་པོ་རིེད། 

རྒྱ་མིས་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད་ཅེས་བཤད་ནས་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་

མཁན་ལ་མ་དགོའི་བ་བྱེས་ན་ཡང༌། དེ་རྡོོགོ་རིོལ་བཏང་ནས་སོ་
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སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་རྣམ་པོ་ཉམས་མེད་ཟིན་རྒྱུ་ལ་ཧ་ལས་པོའིི་

སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིང་སྟོབས་བཅངས་ནས་ད་ལྟ་བརི་ལོ་འིདི་

ཙམ་ཞིིགོ་མཁྲིེགོས་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་ཧ་

ལས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང༽ རིང་བཙན་ག་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། སམེས་ཤུགོས་

ཀ་ིརྒྱལ་ཁ།

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་ཡདོ་ན་དུས་ཡུན་

རིངི་ཐུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོརི་ཐ་མ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། འིཛམ་བུ་གླིིང་གོ་ིལ་ོ

རྒྱུས་ནང་ལ་འིདི་ལྟརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་སྟབས། ང་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་མ་ིརིགིོས་ཐགོོ་ལའིང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་གོནམ་གསི་ས་བརྡུངས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཀང་། ར་བ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིིགོས་ལ་སམེས་

ཤུགོས་ཤགིོ་ཡདོ་ན་རིམི་པོས་བདནེ་པོའི་ིམཐའི་ཏན་ཏན་གོསལ་

ག་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་རིང་ཚོོ་ཆེོས་ཁས་ལེན་མཁན་རིེད། ཆེོས་
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ཀི་ཐོགོ་ནས་བརགོ་དཔྱད་བྱེེད་པོའིི་ཐབས་དང་རྣམ་པོ་མང་པོོ་

ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་ཀང་ང་རིང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་

མཐའི་གོསལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོ་ར་

མེད་ཤུལ་མེད་འིགོ་བའིི་དུས་ཤིགོ་ལ་མ་སློེབས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཡོད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་དགོ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོོ་སྤི་པོའིི་དོན་ལ་སེམས་

ཤུགོས་བསྐྱེད་ཀི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོ་བྱེ་དགོོས། 

སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ཐད། སེམས་

ཤུགོས་ཡིན་ཁུལ་གིས་ལམ་སེང་སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་ལ་ཟང་ཟིང་

བྱེེད་རྒྱུ་མེད། རིང་རིང་སོ་སོའིི་ངོ་གོདོང་ལ་ལས་ཀའིི་ཁུརི་བབས་

པོ་དེ་དགོ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤི་

སྒོེརི་གོཉིས་ཀརི་ཕན་ཐོགོས་ཡགོ་པོོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕན་

པོ་དང༌། བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་དགོ་ལ་ཕན་པོ་དང་། བོད་རིང་

བཙན་སྒྲུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཡིན། རིང་རིང་སོ་སོའིི་སྐོབས་སུ་

བབས་པོའིི་ལས་ཀ་དེ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ཁ་ནས་

བོད་རིང་བཙན་དང༌། སྤི་དོན་ཞིེས་སྐོད་ཆེ་སྦརི་མོ་གོང་བཤད། 
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ལགོ་ལེན་ལ་སོ་སོའིི་ཁུརི་དུ་བབས་པོའིི་ལས་ཀ་དེ་འིཐུས་སྒོོ་མ་

ཚོང་བ་དང་། ཐེ་གུ་སྣེ་ཤོརི་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་སྙིང་པོོ་གོང་ཡང་

མེད། བྱེེད་སྟངས་དེས་དོན་ལ་རིང་བཙན་ལ་གོནོད་པོ་ལས། རིང་

བཙན་ལ་ཕན་གི་མ་རིེད། ཉིན་རིེ་ཉིན་རིེ་སོ་སོའིི་ལས་འིགོན་དེ་

ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ར་བོད་རིང་བཙན་གི་

སེམས་ཤུགོས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཡོད་པོ་ནང་བཞིིན་ཚོང་མས་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཅ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀ་ི

དགོསོ་མཁ།ོ

ཕརི་ཕྱོགོོས་རྒྱ་མའིི་ིཆེ་ནས་བཤད་ན། ཁ་ོརིང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་མཐུན་

མིན་དང་། གོཅིགོ་འིགོོ་གོཅིགོ་ལ་མ་འིདུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ 

༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱུང་བ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་

དུ་སྲིིད་དོན་གི་འིཕོ་འིགྱུརི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ད་དུང་ཡང་འིགོ་བཞིིན་

པོ་རིདེ། ད་ཆེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་འིག་ོགབས་ཡདོ་དམ། ལ་ོལྔ་དང་

བཅུའིི་མཚོམས་ལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གབས་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་

ཚོོད་མི་ཐིགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་

བྱུས་འིཇམ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ལྟ་བུའི་ིརྣམ་པོ་གོསརི་
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པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་གབས་ཡདོ་མདེ་དང་། ཡང་གོདུགོ་རྩུབ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་འིག་ོགབས་ཡདོ་མདེ་ཀང་ད་ལྟའི་ིགོནས་

སྐོབས་འིདིརི་ཆེ་མ་མཆེསི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ  

དེརི་བརེན་དག་ཕྱོོགོས་ཀི་གོདོང་སྟོན་སྟངས་དང༌། སྲིིད་བྱུས་

འིཁྱེརི་སྟངས་རྩུབ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ང་རིང་

ཚོོ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡང༌། དག་ཕྱོོགོས་ནས་

འིཇམ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ན་དེ་

ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ང་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། ཡོང་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་ཀང་རིེད། དེས་ན་ད་

ལྟ་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཤོད་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ 

འིདི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན། རྡོོ་དོན་སྙིང་པོོ་བོད་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོ་སེམས་ཤུགོས་དངོས་གོནས་ཨང་ཀི་

དང་པོོ་ཡོད་པོརི་བརེན་ང་རིང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་

ཀང་སྔརི་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་རིང་ཚོོ་

ནང་ཁུལ་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ རྡོོགོ་ལ་འིགིལ་པོོ་ཞིིགོ་ངེས་

པོརི་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ སོ་སོས་ཀང་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་ཆེོ་ཡོད་ལ་མེད་ལ་དེ་རིིགོས་མ་བཤད་པོ་བྱེས། མིས་གོང་བྱུང་
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མང་བྱུང་ཤོད་མཁན་བྱུང་ན་ཡང་དེ་དགོ་ལ་མགོོ་མ་འིཁོརི་བ་བྱེེད་

དགོོས། མི་མང་གོི་ནང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་སྐོད་ཆེ་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ་

མི་མང་རིང་ཚུགོས་ཟིན་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

བརན་པོོ་བྱེས་ཏེ་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོརི་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་རིེད། 

སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལོ་བཅུ་དགུརི་ཁ་ཕྱོོགོས་

པོའིི་དུས་ཡུན་འིདིའིི་རིིང་ལ་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་རིེད། ད་

དུང་མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ངོས་ནས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་ང་ཚོོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེེད་ཀི་རིེད། ངོས་

ནས་ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་མདུན་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོའིི་སྐོད་ཆེ་བཤད་ནས་

མ་ཡོང་བ་ལ་ཡོང་མདོགོ་དང༌། མ་བྱེས་པོ་ལ་བྱེས་ཚུལ་བརྫུན་

བཤད་པོས་ལ་དགོ་གོི་མ་རིེད། ལུས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་ན་

བཟའི་གོན་པོ་གོཅིགོ་གོིས་རྫུན་དང༌། ངོ་ལོགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་བཤད་ན་

འིགིགོས་ཀི་མ་རིེད། ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིེད། ད་དུང་

ཡིན་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད། དེ་ལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་

དང༌། བརི་བཀུརི། རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ང་ཚོོས་མང་གོཙོའིི་གོཞུང་ཤོད་ཀི་ཡོད་པོ་འིདི་ཡི་གོེའིི་ཐོགོ་གོི་
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སྐོད་ཆེ་ཙམ་མིན་པོརི། ལགོ་ལེན་ཐོགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་ཡིན་སྟབས་

མང་གོཙོའིི་གོཞུང་ལ་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་དགོོས་ཀི་

རིེད། མི་མང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱུང་ན་གོཞུང་སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

ལ་ནུས་པོ་ཐོན་གི་རིེད། མི་མང་གོི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། ཡིད་ཆེེས་

མེད་ན་སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནུས་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་མ་རིེད། ར་བ་

སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དགོོས་དང་མི་དགོོས། ཕན་ཐོགོས་ཡོད་

དང་མེད་ཟེརི་བ་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་གོཟུ་བོརི་གོནས་

པོའིི་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་བརགོ་དཔྱད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

དགོོས་མཁོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདི་ལ་སྙིང་པོོ་མི་འིདུགོ་བསམ་

པོ་གོཅིགོ་དང་། དེ་ལ་ཡིད་ཆེེས་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བཙུགོས་

དགོོས་དོན་མེད་ལ། སྒོོ་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ལས་སློ་པོོ་རིེད། ད་

ལྟ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤིའིི་གོནས་སྟངས་ཀི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན། སྤི་

པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྲིིད་དོན་

གི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོའིི་ལས་དོན་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

ཡོད། དེརི་བརེན་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དགོོས་ཀི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེས་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་དེ་ལ་མི་མང་
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གོི་ཡིད་ཆེེས་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་དགོོས། དོན་དགོ་མེད་པོའིི་

སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ལྷགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་མི་མང་མགོོ་མ་འིཁོརི་

བརི་རིང་ཚུགོས་བརན་པོོརི་འིཛིན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་བསམ་

པོ་དྲེན་གི་འིདུགོ གོཞིན་དགོ་ཟེརི་རྒྱུ་མི་འིདུགོ 

འིདི་ཕྱོོགོས་ཡང་ཡང་སློེབས་ཐུབ་པོ་མེད་ཀང་སྐོབས་རིེ་ཡོང་

ཐུབ་ཀི་རིེད། ཡང་ཡང་སློེབས་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ཚོང་

མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་

སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༢ ཉནི། 

ལུགོས་ཟུང་བསམ་གླིངི་དང༌། བད་ེསྐྱདི་སློརི་

གོསའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་སེརི་སྐྱ་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརན་དང་། བཟ་ོལས་ལ་ཤུགོས་

སྣནོ།

ར་བ་གོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིས་ཆེ་ཆེ་ེཤསོ་དང་དྲེགོ་ཤསོ་ཤགིོ་རིདེ། ད་ེ

རིངི་ཚོང་མ་གནོ་ཆེས་ཀང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ག་ིགོཙང་མ་དང་། 

སྤུས་དགོ་པོ།ོ གོདངོ་གོ་ིམདོགོ་ཀང་ཡགོ་པོ།ོ གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་

རིང་འིཚོ་ོགོདངེ་འིཁལེ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིརགོས་མཚོན་ལྟ་བུ་ཕྱོའིི་ིཆེ་

ལུགོས་དང༌། གོདོང་མདོགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས་

ངོས་རིང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དེ་བཞིིན་ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོཡང་ང་ཚོ་ོཐུགོ་

སྟ་ེདགོའི་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ཀ་ིརིདེ། ཁྱདེ་རིང་ཚོང་མརི་བཀ་ཤསི་བད་ེ

ལགེོས་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

གོནས་ལུགོས་གོལ་ཆེེ་བ་དེ་ཙམ་ཤོད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་
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ཤེས་གོསལ་རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིའིི་ནང་རྗེེས་སུ་འིབྱེོརི་བ་

ཚོོརི་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀི་མ་རིེད། ཐོགོ་མརི་འིགོོ་སྟོད་ལ་འིབྱེོརི་

བ་ཚོོས་ཤེས་གོསལ་རིེད། ཐོགོ་མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་ཚུགོས་

པོའིི་སྐོབས་ལ་གོཞིི་ནས་ཤིང་ར་བཀོགོ་རྒྱུ་དང༌། ཁང་པོ་རྒྱགོ་

དུས་ང་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ཤིགོ་ཚོ་བས་གོདོང་གོི་མདོགོ་ལོགོ་ཅིང་། 

ལུས་ཀི་ཤེད་མོ་ཤོརི། ནད་པོ་མང་པོོ་ཐོན་པོའིི་སྐོབས་སུ་རྒྱ་གོརི་

ལྷོ་ཕྱོོགོས་ཚོ་བའིི་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

ནོརི་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་དགོོས་

པོ་ལྟ་བུ་བྱུང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་མང་ཚོོ་ཡང་གོང་འིཚོམ་འུ་ཐུགོ་

ནས་གླིང་ཆེེན་སྡེང་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཕགོ་པོ་སྡེང་བ་གོཅིགོ་འིདུགོ་

ཅེས་སྐོད་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་རྒན་པོ་ཚོོས་

ཤེས་གོསལ་རིེད། དེ་དུས་འིདི་ནས་ཡུལ་བྱེོལ་འིགོ་མཁན་ཡང་

གོང་འིཚོམ་བྱུང༌། ཡིན་ན་ཡང༌འིདིརི་ང་ཚོོས་འིགོོ་བཙུགོས་ཚོརི་

བ་རིེད། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་

ངས་བློ་བགོ་སྤོས་ཁུལ་བྱེས། མི་མང་ཚོོས་ཀང་ངས་བརྗེོད་པོའིི་

ཁ་ལ་ཉན་ཏེ་སྙུགོས་བསྲིིངས་ནས་སེམས་ཤུགོས་བསྒིལ་བའིི་

ལགོ་རྗེེས་ལ་ད་ཆེ་གོཞིིས་ཆེགོས་དྲེགོ་ཤོས་ཤིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 
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སྡེོད་སྒོརི་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་སྔ་རྗེེས་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད་

སྟབས་ངས་བསྐྱརི་ཟློས་ཡང་ཟློས་བཤད་ནས་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ 

ད་ཆེ་ས་ཆེ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ས་ཆེ་བསྐྱརི་དུ་རྒྱ་ཆེེ་རུ་གོཏོང་ཐུབ་པོ་

དང༌། ས་སྣོན་གོསརི་པོ་ཐོབ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་མེད་པོ་དང༌། ས་ཆེ་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་གོད་ཁོགོ་བཙུགོས་ནས་ཟས་སྡེོད་མཁན་དེ་ལོ་རིེ་ནས་

ལོ་རིེ་འིཕེལ་ཏེ་མང་དུ་འིགོ་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་

སམ་ཞིེ་ན། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་ཙམ་མིན་པོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཚོང་མརི་དོ་སྣང་དང༌། དམིགོས་བསལ་གི་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་

གོཏོང་དགོོས་པོ་དེ་ས་ཆེའིི་དགོེ་བེད་གོཅིགོ་པུརི་རིེ་བཅོལ་བྱེེད་པོ་

མིན་པོརི་ལགོ་ཤེས་སྣ་ཚོོགོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་གོང་

སརི་བཙུགོས་ཡོད་པོ་ལྟརི། འིདིརི་ཡང་གོཞིི་ར་ཡགོ་པོོ་ཚུགོས་

ཏེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་འིདི་འིདྲེའིི་ཐོགོ་ནས་ཤུགོས་སྣོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། 

ཡང༌ཕྱུགོས་གོསོ་བྱེས་ཏེ་ད་ལྟའིི་ཆེརི་ཁེ་བཟང་མི་འིདུགོ་ཟེརི་

གི་ཡོད་ཀང༌། གོང་ལྟརི་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་བའིི་ཐབས་ཤེས་རིིམ་

པོ་གོཅིགོ་རིེད། ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་འིབད་རོལ་བྱེས་ན་ཡརི་རྒྱས་

ཡོང་གོི་རིེད། ད་རིེས་ཁྱུགོ་ཙམ་ལྟ་སྐོོརི་བྱེས་པོའིི་ནང་ནས་འིཕྲུལ་

འིཁོརི་ཁང་དེ་ཡིན་མདོགོ་ཁ་ཤོས་ཤིགོ་མཐོང་བྱུང༌། 
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ཁ་སྔོན་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གི་ལོ་འིཁོརི་ལས་བསྡེོམས་ཀི་ཐོགོ་

ནས་དོ་སྣང་བྱུང༌། དེ་རིིང་དངོས་སུ་མཐོང་བའིི་སྐོབས་སུ་འིགེལ་

བཤད་ཀང་བྱུང༌། དེའིི་ནང་ནས་འིཕྲལ་སེལ་ང་ཚོོས་འིཁོརི་ལོ་

བེད་སྤོད་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རྣམས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། 

དངོས་པོོའིི་རིིགོས་ཁ་ཤས་འིདི་ནས་བཟོས་ཏེ་རྒྱ་གོརི་བའིི་ཚོོང་

ཁང་ནང་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤིརི་བཏང་བོད་མིའིི་ནང་

བཟོ་ལས་ར་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་མཐོང་བྱུང༌། བོད་

མིའིི་ནང་བཟོ་ཚོོང་གོི་ལས་ཀ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ཉམས་མོང་དང༌། མ་རས་མ་འིདང་བའིི་དབང་གོིས་ང་ཚོོརི་

ཕམ་ཉེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྟབས། བཟོ་ལས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཤུགོས་

རྒྱགོ་རྒྱུ་བསམ་བློའིི་ནང་ཧ་ལམ་རིེ་བ་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། འིནོ་

ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་འིཕྲུལ་བཟོ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ར་བ་

བརན་པོོ་ཚུགོས་ཏེ་སོ་སོའིི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་ཆེ་

ཚོང་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཡརི་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཐོན་

ཡོང་བརི་བརེན་འིདི་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཁེ་བབས་ཀི་ལས་ཀ་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོ་ལེརི་གོ་ལེརི་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་དམ་

སྙམ་པོའིི་རིེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང༌། 
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གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་ཉམས་མོང་ཡོད་པོ་དང༌། ས་ཆེ་འིདི་

གོའིི་གོནས་སྟངས་ཆེ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ཚོོས་རིིམ་པོས་བསམ་བློ་

བཏང༌། གོོ་བསྡུརི་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ན་རིིགོ་པོ་གོསརི་པོ་ཐོན། ཁྲིོམ་

རི་གོསརི་པོ་དེ་འིདྲེ་ད་དུང་རྙིེད་ཡོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་

བའིི་བཟོ་གྲྭ་ཆེེ་ས་ཚོོ་དང་ཕན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེས། ཁོང་ཚོོརི་

དགོོས་མཁོའིི་དངོས་པོོ་ཁ་ཤས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀི་བཟོ་གྲྭ་འིདི་

ནས་བཟོ་འིདོན་ཚོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན། འིཕྲལ་སེལ་འིཁོརི་

ལོ་བཟོ་བཅོས་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་ཚོོང་ལས་ཀི་བཟོ་གྲྭ་ཞིིགོ་གོ་

ལེརི་གོ་ལེརི་ཆེགོས་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་མེད་དམ་སྙམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཞིིང་ལས་དང་མི་འིདྲེ་བརི་བཟོ་ལས་ཀི་ཐོགོ་ནས་

རིིམ་པོས་རིིམ་པོརི་ཁེ་སློེབས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་བའིི་རིེ་བ་ཡོད། ཞིིང་

ལས་ཀི་ཁེ་ཐོན་ནི་ཚོད་གོཞིི་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་རིེད། བཟོ་ལས་ཡགོ་

པོོ་བྱུང་ན་ཚོད་མེད་པོའིི་ཁེ་ཐོན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ད་རིེས་རིེ་བ་

བྱུང་ལ། སོབས་པོ་ཡང་ཕྲན་བུ་རྙིེད་སོང༌། བཟོ་ལས་ཁང་འིདིའིི་

ནང་རྒྱ་གོརི་ལས་བྱེེད་རིེ་ཟུང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་སྤི་འིགེའིི་གླི་ཆེ་

སྤད་དེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། 

ར་བའིི་བཟོ་གྲྭའིི་འིཛིན་སྐྱོང་དང༌། བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ། འིཆེརི་
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གོཞིི་བཀོད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཚོང་མ་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིང་གོིས་བྱེེད་

ཀི་ཡོད་པོ་དེ་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་མཐོང་བྱུང༌། སློོབ་སྟོན་ལེན་པོ་དང་། 

གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་ས་ནི་གོ་དུས་ཡིན་ཀང་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། བྱེེད་ཆེོགོ་

གོི་རིེད། གོཞིི་ར་ཡགོ་པོོ་ཚུགོས་ཟིན་པོའིི་བཟོ་གྲྭ་འིདི་ཉམས་ཆེགོ་

མི་འིགོ་བའིི་ཐོགོ་ལ་གོོམ་བགོད་བརན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་བཟོ་ལས་

རིང་གོི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་ངས་སྨིོན་ལམ་ཡང་

རྒྱགོ་གོི་ཡིན། ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཀང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ར་བ་

ཆེེན་པོོ་མཐོང་བྱུང༌། 

ཁ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་གོངོ་འིཕལེ་དང་། སྤདོ་འིཆེལ་ལ་སྔནོ་

འིགོགོོ

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། དཔོལ་འིབྱེརོི་ག་ིགོནས་སྟངས་ཡརི་

རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང་། ལྟ་ོགོསོ་ཕྲན་བུ་འིབལེ་དུ་ཕྱོནི་སྐོབས་རིང་དནོ་

ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་བསྒིལ་ནས་སྤི་དོན་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་

པོ་དང༌། ཡང༌། སྲིདི་དནོ་མགོ་ོའིཚོསོ་ལ་མ་འིཚོསོ་ཀི་ཤགོོ་ཤགོོ་

འིཐེན་བྱེེད་པོ་དང་། ཡང་ཤོ་སྦགོ་གོི་རེད་མོ་རེད་པོ། སྤོད་ལམ་

འིཆེལ་སྤོད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟརི་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིིད་ཀི་རིེད། དེ་

འིདྲེའིི་རིིགོས་ལ་དམིགོས་བསལ་གི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། རྒྱན་
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པོོ་འིགེད་པོའིི་རེད་མོའི་ིརིིགོས་ཕྲན་བུ་ད་ལྟ་ནས་མེད་དམ་སྙམ་

པོ་འིདུགོ སྔརི་ནས་ངོས་ཀིས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་དགོ་སྐྱོན་ཡིན་

པོ་ལས་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མིན། རེད་མ་ོརེད་ནས་རྒྱན་འིཛུགོས་

ཆེེན་པོོ་བྱེས་ན་རྗེེས་སུ་ནང་ཁུལ་རྒྱགོ་རིེས་ཤོརི་རྒྱུ་དང་། མིའིི་

མགིོ་སྣང་ལ་མ་ིམཛསེ་པོ། ས་ོསའོི་ིལས་དནོ་ལ་འིཐུས་ཤརོི། ཐབོ་

ཤོརི་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ན་རིང་ཉིད་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་དགོོས་པོ་

གོང་ཡང་མདེ། རདེ་མའོི་ིརིིགོས་ལ་ངསེ་པོརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་སྤོད་པོ་གོང་བྱུང་བྱེེད་པོ་དང༌། འིཐེན་འིཁྱེརི་

འིཆེལ་གོཏམ་ག་ིསྐོད་ཆེ་ཤདོ་པོ་སགོོས་ལ་ངསེ་པོརི་ད་ོསྣང་དང་། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ 

ཡང༌། ར་བའིི་སྡེོད་སྒོརི་ནང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་རིམ། རྒྱུ་དངོས་

པོོའིི་ཐོགོ་ནས་མིས་མི་ལ་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏོང་བ་དང༌། མིས་མི་

ལ་ཐུབ་ཚོོད་གོཏོང་བའིི་རིིགོས་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་

མི་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་འིབྱེོརི་ལྡན་ཚོོའིི་ངོས་ནས་སེམས་ཁུརི་ལེན་

དགོོས། ཡ་རིབས་གོཞུང་བཟང་གོི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོརི་རྒྱུ་དངོས་

པོོ་ཡོད་པོ་དེ་ཐོགོ་ནས་མི་གོཞིན་དགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་བྱེེད་མ་ཐུབ་
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ཀང༌། མིའིི་ཁེ་ཕན་དང་ཐོབ་ཐང་དེ་སོ་སོས་ལོགོ་དང་དངོས་བྱེས་

ཏེ་འིཕྲོགོ་པོ་དང༌། བེད་སྤོད་བྱེེད་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་གོཏན་ནས་མི་

འིགིགོས། དེ་ནི་ཆེོས་དང་འིགོལ་བ་རིེད་ལ། སྤིརི་བཏང་འིཇིགོ་

རེན་གི་འིགོ་སྟངས་ཐོགོ་ནས་ཀང་ཧ་ལས་པོའིི་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། 

མིས་མི་ལ་བཤུ་གོཞིོགོ་བཏང་ན་མ་རིབས་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ་རིེད། དེ་འིདྲེ་གོཏན་ནས་མི་ཡོང་བའིི་བསམ་བློ་ངེས་པོརི་དུ་

གོཏོང་དགོོས། ད་ལྟ་ངོས་ནས་སྤི་དོན་ལ་འིཐུས་མ་ཤོརི་བ་བྱེེད་

དགོོས་ཀི་འིདུགོ དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་དྲེགོ་ཏུ་འིགོ་དུས་རིང་

དོན་དང་སྒོེརི་དོན་ལ་མགོོ་འིཁོརི་ནས་སྤི་དོན་ཐོགོ་ལ་ལྷོད་ཡངས་

ཡོང་སྲིིད་པོརི་བརེན་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་

ཟེརི་དགོོས་དོན་དེ་ཡིན། ཚོང་མས་སྤིའིི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེརི་

རྒྱུརི་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་དང༌། བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་ལ་

ངེས་པོརི་དུ་སེམས་ཤུགོས་དང༌། དོ་ཁུརི་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ 

གོ༽ གོཞིསི་ལས་ཀ་ིའིཐུས་ཤརོི་དང་། སྤ་ིདནོ་ལ་

ཤུགོས་སྣནོ།

ལྷགོ་པོརི་འིདིརི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཚོགོས་སུ་

ཚུད་པོོ་དང༌། མགོོ་འིཚོོས་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་རིིང་
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འིདིརི་མཐངོ་ཚུལ་ཁྱད་མཚོརི་ཞིིགོ་བྱུང༌། སྡེདོ་སྒོརི་འིད་ིཆེ་ེཤསོ་

ཤིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁ་སང་སློོབ་གྲྭའིི་མཛད་སྒོ་ོདང༌། དེ་བཞིིན་

ལུས་རལ་གི་མཛད་སྒོོའི་ིསྐོབས་ལ་མི་གངས་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་

པོ་དང་། ཧོན་སུརི་ལ་གོཞིི་རའིི་མི་མང་པོོ་མེད་ཀང་། གོོ་རིིམ་

འིགིགོས་པོ་ོདང༌། དེ་ཙམ་གི་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་རིང་མེད་པོ་ལྟ་

བུ། གོཞིིས་ཆེགོས་རྙིིང་པོའིི་ཡིགོ་ཐོགོ་གོི་ལས་བསྡེོམས་ཀང་མ་

བྱུང༌། ངགོ་ཐགོོ་ནས་ལས་བསྡེམོས་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་ཀང་ཤདོ་རྒྱུ་

མ་ིའིདུགོ ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་མཐངོ་བྱུང༌། 

ངེས་མེད་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ནས་མགོོ་འིཚོོས་ཀི་མེད་པོ་དང༌། 

འིཇོན་གི་མེད་ན་དགོོངས་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་ནུས་པོ་དང༌། མ་འིཇོན་

བཞིིན་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ནམ་ཡང་མེད། འིདི་ལྟརི་བྱེས་

ན་མི་མང་གོིས་ལས་བྱེེད་པོརི་གུས་བརི་བརླགོ་གོཞིི་དང༌། བོད་

གོཞུང་གོི་མཚོན་མཐོང་ལ་གོནོད་གོཞིི་ལས་དགོོས་པོ་གོཏན་ནས་

མེད། བོད་གོཞུང་ནས་མི་མང་ལ་འིགོོ་འིཁྲིིད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ལྟ་རོགོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ལས་བྱེེད་བཙུགོས་པོ་ལས། 

ཕོགོས་རྒྱགོ་དགོོས་མཁན་གི་མི་གོཅིགོ་སྐྱེལ་ས་མ་རིགོ་པོརི་འིདིརི་

བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཕན་པོ་ཞིིགོ་དང༌ལེགོས་པོ་
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ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་རིེད། ལས་བྱེེད་པོས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་ལྟ་རོགོ་

དང་། འིཁྱོགོ་པོོ་ཡོ་བསྲིངས་བྱེེད་པོ། བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་སྟེ་སྟངས་

འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། མགོོ་གོཏན་ནས་མ་འིཚོོས་པོ་

གོཅིགོ་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་ཡོང་སྟངས་གོཏན་ནས་མེད། སོ་སོ་བྱེེད་

སེམས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དགོོངས་པོ་ཞུས་ན་ལེགོས་ཤོས་རིེད། 

ལས་བྱེེད་ཀི་ཆེ་ནས་དང་། མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་རིེད། སྤི་

སེམས་ཡགོ་པོོ་འིཁྱེརི་བ་དང་། སྤི་པོའིི་ལས་ཀའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོགོས་

ཚུད་པོོ་དང༌། དང་བ་འིདྲེེན་པོ། ཡིན་མདོགོ་ཁ་པོོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་

དགོོས་པོ་ལས། ཅི་གོཡོལ་བརི་གོཡོལ་དང༌། སྤི་ས་བརི་ས་བྱེས་

ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་མ་རིེད་དམ། 

དེ་ནས་བོད་རིང་བཙན་གི་དོན་ལ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྒིལ་

གི་ཡོད་ལ། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཚུགོས་པོ་འིདི་ཡང་དངོས་

སུ་ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་རིང་

ཁ་རིང་གོསོའིི་གོདེང་འིཁེལ་བ་ཡོང་ཐབས་དང༌། བོད་པོའིི་ཆེོས་

དང༌། ཤེས་རིིགོ གོོམས་གོཤིས་ཚོང་མ་བརྒྱུད་འིཛིན་བྱེས་ཏེ་སོ་

སོའིི་རྣམ་པོ་མ་བརླགོ་པོ་དང༌། མ་ཡལ་བརི་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་
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པོ་གོཅིགོ་དང༌། དེ་བརྒྱུད་ནས་སྲིིད་དོན་ནམ། བོད་རིང་བཙན་གི་

ཐོགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་ལེན་དགོོས་ལ། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་

བྱེེད་དགོོས། 

རིང་བཙན་གི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེརི་ནས་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་

ཐབས་ནི། སོ་སོའིི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཐི་གུ་སྣེ་ཤོརི་དུ་མ་སོང་བ་ཏན་ཏན་ཞིིགོ་སྒྲུབ་

དགོོས་པོ་དེ་རིེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བསམ་བློའིི་ནང་ཞིི་རྒྱས་

དབང་དྲེགོ་བཅས་ལས་བཞིིའིི་སྒོོ་གོང་ཞིིགོ་གོི་ཐབས་ལམ་ལ་

ཞུགོས་དགོོས་ཀང༌། དེ་བཞིིན་སྒྲུབ་པོའིི་ག་སྒིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

འིོན་ཀང་དེ་དུས་སུ་བབས་དང་མ་བབས། དེས་ཕན་དང་མ་ཕན་

ཟེརི་བ་ནི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་བསྟུན་ནས་བསམ་བློ་མང་

པོོ་བཏང༌། ཏན་ཏན་བྱེས་ཏེ་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་

ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་ཞིིགོ་མེད། ད་ལྟ་ཐགོ་ཆེོད་པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་

གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། སོ་སོའིི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་

ཡོད་པོ་དེ་ཚུལ་བཞིིན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རིེད། དཔོེརི་ན། ཞིིང་ལས་བྱེེད་

མཁན་ཡིན་ན་ཞིིང་ལས་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་དང་། ཕྱུགོས་

ལས་ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཡིན་ན་ཕྱུགོས་ལས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་
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ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ། བཟོ་ལས་ཀི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཡིན་ན་བཟོ་ལས་

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་དེ་དགོ་སྤིའིི་ནུས་པོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ཏུ་བསགོས་སྐོབས་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཐོན་གི་རིེད། 

ང༽ གོཅགིོ་སྒལི་ག་ིཕན་ནུས་དང་། ཁ་ཐོརི་ག་ིཉསེ་

སྐྱནོ།

དངེ་སང་ཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ཆེལོ་ཁའི་ིའིཐནེ་འིཁྱེརི་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཉུང་དུ་འིག་ོགོ་ིཡདོ་ཀང༌། ད་དུང་ཕྲན་བུ་ཡངོ་སྲིདི་ཀ་ིརིདེ། 

དེ་ལ་ཕན་ཚུན་ཚོང་མས་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོོ་གོཏོང་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒལི་བའི་ིསྤའིི་ིགོངོ་བུའི་ི

ནུས་པོ་དེ་ཧ་ལས་པོའིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་

ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་

བའིི་ནུས་པོའིི་སྟེང་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་འིཚོ་ོསྟེ་བསྡེད་

པོ་རིདེ། སྲིདི་དནོ་ག་ིཐོགོ་ནས་འིཐུས་ཤརོི་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ་ཀང་

བོད་ཀི་མི་རིིགོས་དང་། བོད་ཀི་ཆེོས། བོད་ཀི་ཤེས་རིིགོ བོད་

ཀི་གོོམས་གོཤིས་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་བལྟས་ན། ལ་ོསྟོང་ཕྲགོ་གོི་

རིངི་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཉམས་མདེ་

གོཅགིོ་གྱུརི་དུ་གོནས་པོ་འིད་ིཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒལི་བའི་ི
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ནུས་པོའི་ིཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། 

མ་འིོངས་པོརི་ཡིན་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོ་བོད་རིང་དབང་བྱུང་བའིི་

མཚོམས་ལ་བོད་ལུང་པོ་དེ་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ནུས་

པོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་དང༌། ས་ཡ་དྲུགོ་

གོི་མི་ཚོོགོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རིང་གོི་ལུང་པོ་

ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། སྤིརི་བཏང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཡང་བོད་པོ་སྤིའིི་ནུས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཞིལ་འིདེབས་སྒྲུབ་

ཐུབ་པོའིི་རིིགོས་ཡོང་སྲིིད་མདོགོ་ཁ་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་ཁ་བྲལ། 

སིལ་བུརི་ཕྱོིན་ན་སྔོན་མ་ཡིན་ཀང་ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་སྤི་ལ་ཧ་

ལས་པོའིི་གོང་ཕོགོ་པོ་རིེད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་

བསྒིལ་བའིི་ནུས་པོ་དེ་ར་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང༌། ངོས་རིང་སྐྱེས་ས་ཨ་མདོའིི་ལུང་པོ་ལ་ཆེ་མཚོོན་

ན། སྐོབས་རིེ་ཁྲིིམས་འིགོོ་རིང་བཙན་ལྟ་བུ་དང་། སྐོབས་རིེ་ནི་

རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་ཚུད་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་བོད་དབུས་གོཞུང་

དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཚོོད་རིེད། ཁམས་ཁུལ་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྐོབས་རིེ་རྒྱ་མི་མརི་ཙམ་ཕུད། སྐོབས་རིེ་རྒྱ་མི་
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ཡརི་ཙམ་སློེབས་པོས་ས་མཚོམས་ངེས་གོཏན་མེད་པོ་དང༌། བརི་

ལམ་འིཕྲལ་སེལ་གི་སྐོམ་ཐོགོ་གྲུ་ཁ་ཕན་ཆེད་ཚུན་ཆེད་ཟེརི་བ་དེ་

ཆེགོས་པོ་རིེད། དེ་ནི་འིཕྲལ་སེལ་ལས་ཕུགོས་བཙན་པོོ་དེ་འིདྲེ་

གོང་ཡང་མ་རིེད། གོང་ལྟརི་རྒྱ་སྡེེ་དང་བོད་སྡེེ་ཞིེས་པོའིི་དབྱེེ་བ་

ཞིིགོ་ཕྱོེ་བ་ལ་བརེན་ནས་བླ་མ་དང༌། ཆེོས་བྱེེད་པོའིི་ཆེ་ནས་ལྷ་

སརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་པོ་ལས། ར་བ་ང་ཚོོ་རྒྱ་སྡེེ་ཡིན་བསམ་པོའིི་

བསམ་བློའིི་ནང་བགོ་ཆེགོས་ཤིགོ་ཡོད།

ཅ༽ སྔརི་ལམ་དབེ་གོསལ་དང་། ས་མཚོམས་ཀ་ིའིཐུས་

ཤརོི།

དེ་བཞིིན་ཚུརི་ཕྱོོགོས་ནས་བརི་ལམ་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁན་ག་ིཆེ་ནས་མཐའི་མཚོམས་ཁགོ་ལ་དམགིོས་བསལ་ག་ིལྟ་

རགོོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དམགིོས་བསལ་ག་ིསམེས་ཁུརི་ལནེ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་

མ་བྱུང་བའི་ིསྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོལྷགོས་འིདུགོ སྔ་དུས་སྡེ་ེསྲིདི་ཚོའོི་ིསྐོབས་

སུ་སྒགིོ་འིཛུགོས་བཟ་ོསྟངས་དང༌། ཁྲིལ་བསྡུ་ཁྲིམིས་གོནནོ་བྱེདེ་

སྟངས་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐགོོ་ལ་བསམ་བླ་ོཏན་ཏན་བཏང་སྟ་ེའིཆེརི་

གོཞི་ིདང་ལྡན་པོ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཀང་། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེཚོའོི་ིགས་བརི་

ལམ་ཉམས་ཆེགོ་ལ་ཕྱོནི་ཏ་ེསྤརིི་བཏང་དབེ་གོསལ་ག་ིལས་ཀ་མ་
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གོཏགོོས་བྱེ་རྒྱུ་མདེ་མཁན་ལྟ་བུརི་གྱུརི་པོ་རིེད། ལས་ཀ་གོསརི་

པོ་ཞིགིོ་ཐནོ་ག་ིཡདོ་པོ་མ་གོཏགོོས། ད་ེམནི་ལུང་པོའི་ིནང་འིཆེརི་

གོཞི་ིགོསརི་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ ཡུལ་ལུང་ཡརི་

རྒྱས་ཀ་ིཐོགོ་དང༌། ཤསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏན་སྐོོརི་ལ་བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་

གོཏངོ་དགོོས་ཀ་ིའིདུགོ དཔོལ་འིབྱེོརི་དང༌། ཆེསོ་ཀ་ིཐོགོ་ལ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་ཡོད་མེད། སྲིིད་ཀི་ཐོགོ་ལ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་དགོསོ་ཀ་ིཡདོ་མདེ། དབང་གོ་ིཐགོོ་

ལ་བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོཏངོ་དགོསོ་ཀ་ིཡདོ་མདེ་སགོོས་ཀ་ི

རགོོ་དཔྱོད་ཧ་ལམ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། 

རྒྱུན་གི་ལས་ཀ་ནི་དེབ་གོསལ་མ་གོཏོགོས་ཡོད་པོ་མ་རིེད། ཁ་

མཆུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོད་ཁོགོ་ཚོོང་སའིི་གོོ་སྐོབས་ཤིགོ་རིགོ་གོི་ཡོད། 

བཀའི་ཤགོ་ནང་ཡིན་ནའིང་རུང༌། ཡིགོ་ཚོང་ནང་ཡིན་ནའིང་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་རིེད། ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། སྤིརི་བཏང་མིགོ་ལྟོས་

ཁོ་རིང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལས་མེད་པོ་རིེད། ལྷགོ་པོརི་ས་མཚོམས་ཁགོ་

ལ་ལྟོ་རོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གི་སེམས་ཁུརི་ལེན་

རྒྱུ་ཟེརི་བ་དེ་ར་བ་ནས་མེད་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། མདོ་སྤི་ངོ་ལས་

འིགོ་གོི་ཡོད། མདོ་སྤི་ངོ་ལས་འིགོ་མཁན་ཚོོས་དངོས་གོནས་
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དྲེང་གོནས་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་བ་སྦྲེལ་བའིི་ས་ཆེརི་འིགོ་དགོོས་དུས་

དེ་ལ་དཀའི་ལས་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། དེ་ལ་འིཚོེརི་སྣང་བྱེེད་

དགོོས་ཚོོད་ཙམ་རིེད་དེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དེརི་དགོའི་པོོ་བྱེས་ཏེ་

འིགོ་གོི་ཡོད་པོས་མ་ཚོད། ཞུ་འིཚོང་ཡང་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ཞུ་འིཚོང་

བྱེེད་པོའིི་དགོོས་དོན་ནི་སྒོེརི་སོ་སོའིི་རྒྱུ་དངོས་པོོའིི་དོན་དུ་ཡིན་

པོ་ལས། ཁམས་ཁུལ་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ལ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ཕན་པོ་

སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དང༌། བོད་དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་མཚོམས་ཀི་མི་

ཚོོའིི་བརི་འིབྲེལ་ལམ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ཡོང་ཐབས་

ཀི་བསམ་བློ་གོཏོང་མཁན་རིེ་ཟུང་ཡོད་ཤས་ཆེེ་མ་གོཏོགོས། དེ་

མིན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོོ་རིེད། 

སྐུ་གོོང་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོོ་ཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐུ་

གོོང་མའིི་དགོོངས་པོརི་ཁམས་ཀི་ས་སྡེེ་དེ་དགོ་ཁམས་པོ་རིང་ལ་

འིགོན་བསྐུརི་ཏེ་རིང་ས་རིང་སྲུང་བྱེེད་དུ་འིཇུགོ་རྒྱུའིི་འིཆེརི་གོཞིི་

གོཅིགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཁམས་ཀི་དཔོོན་ཁགོ་ཚོོའིི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་

ལྷ་སརི་སྐོད་བཏང་སྟེ་ལྷ་སརི་འིགོན་དབང་སྤོད་རྒྱུའིི་དགོོངས་

བཞིེད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་སོམ་མདའི་རིབ་དགོརི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོོ་ཤོད་རྒྱུ་འིདུགོ ལོ་གོཅིགོ་ང་ཀ་སྦུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་
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སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། སྐུ་གོོང་མརི་དགོོངས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང༌། 

ལགོ་ལེན་གོང་ཡང་འིཁེལ་མ་ཐུབ་པོ་རིེད། དེ་བཞིིན་སྐུ་གོོང་མ་

དགུང་ལོ་གོང་འིཚོམ་ཕེབས་ཚོརི་བའིི་སྐོབས་ལ་ས་མཚོམས་

སྐོོརི་དེ་གོསལ་པོོ་གོཅིགོ་དང༌། ཐགོ་ཆེོད་པོ་ཅིགོ་བྱུང་མ་སོང༌། 

དེ་ཐབས་སྡུགོ་པོོ་གོཅིགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་ཅེས་ནང་ཚོགོས་ལ་དེ་

འིདྲེ་གོསུངས་ཡོད། 

དངོས་གོནས་སྐུ་གོོང་མ་རིང་གོི་དགོོངས་པོརི་ས་མཚོམས་དེ་

དགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརིས་ཏེ། ས་མཚོམས་སུ་ཡོད་པོའིི་མི་

ཚོོརི་དམིགོས་བསལ་གི་ལྟོ་རོགོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གི་འིགོན་

ཞིིགོ་སྤད་དེ་སྤིརི་བཏང་ཁ་སྐོད་ལ་བློས་ཆེ་ཚོང་བཀལ་ན་ཆེ་ཚོང་

དང་། ཕྱོེད་ཀ་བཀལ་ན་ཕྱོེད་ཀ་ཞིེས་ཟེརི་བ་བཞིིན། ཁམས་ཀི་ས་

ཆེ་ཁམས་ཀི་ཡུལ་མི་ཚོོའིི་ལགོ་པོརི་འིགོན་གོཙང་མ་སྤད། ལགོ་

ཆེ་སྤད། བློས་ཆེ་ཚོང་བཀལ་ནས་བཞིགོ་རྒྱུའིི་དགོོངས་བཞིེས་དེ་

བཞིིན་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་རླབས་ཆེེན་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཀི་ཡོད། འིོན་ཀང་ད་ཆེ་དེ་དགོ་ཚོང་མ་འིཐུས་ཤོརི་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་

རིེད། འིགོད་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་གོཏོགོས་བྱེ་ཐབས་གོང་ཡང་མི་

འིདུགོ དེརི་བརེན་བརི་ལམ་བོད་གོཞུང་གོིས་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་
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སྟངས་དང༌། བོད་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་ཚོོའིི་བསམ་བློ་

གོཏོང་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་བྱེབ་ཆུང་ཆུང༌དང་། སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ་

ཞིིགོ་གོི་ངང་ལ་ཕྱོིན་འིདུགོ བོད་གོཞུང་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལས་མ་བྱུང་བའིི་དབང་གོིས་ས་མཚོམས་ཁགོ་ལ་སྡེོད་མཁན་

ཚོོས་ཀང་དེ་ལ་དཔོགོས་པོས་རྒྱ་མི་ཡོང་ན་དགོའི་བ་དང་། གོང་

ལྟརི་ཡང་སྙིང་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་འིཐུས་ཤོརི་ཆེེན་པོོའིི་ལས་ཀ་

བྱེས་པོ་རིེད། 

ཆེ༽ བདོ་ཀ་ིའིཐབ་རདོ་དང་། སྒགིོ་འིཛུགོས་ཀ་ིཕན་

ནུས།

ད་ཆེ་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞིགོ་པོ་ནང་བཞིནི་དམ་ཚོགིོ་

འི་ོཆུ་གོཅགིོ་འིདྲེེས་ཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོསྤི་པོའིི་དོན་ལ་ཚོང་མས་

སམེས་ཤུགོས་བསྒལི་དགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ བརི་ལམ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། 

བགོ་ཆེགོས་དབང་གོསི་ཁ་ཤས་ཀ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལམ་སངེ་བད་ེ

མི་བདེ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཤས་ཆེེ། འིནོ་ཀང་གོ་ལེརི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ཕན་ཚུན་འིགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ན་བགོ་ཆེགོས་སངས་ཐུབ་པོ་

དང༌། ས་ོསོའི་ིཁེ་གོང་གོི་དངོས་དོན་རོགོས་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ཏེ་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་
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ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིདསི་ཆེལོ་ཁའི་ི

ཐོགོ་ནས་ཕྱོོགོས་སུ་ལྷུང་བའིི་ལས་ཀ་གོང་རིེ་བྱེས་འིདུགོ་གོམ། 

བརད་གོཅོད་ཡགོ་པོ་ོཐོངས་དང༌། ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོོགོས་སུ་

ལྷུང་བའི་ིལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་འིདུགོ་གོམ། བརད་གོཅདོ་ཡགོ་

པོ་ོཐོངས་དང༌། བརད་གོཅོད་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀི་རི་འིཕྲོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་ངེས་པོརི་དུ་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོ

དགོསོ། ད་ེན་ིགོནད་དནོ་ཡགོ་པོ་ོམ་ཤསེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་མ་

གོཏོགོས་བོད་གོཞུང་གོི་ར་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། 

ཤསེ་བཞིནི་ཁྱད་གོསདོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་རིདེ། 

ངས་ཁ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། ལགོ་ལེན་གི་ཐོགོ་ནས་

བྱེེད་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ང་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གོན་མཁན་ཞིིགོ་

ནས་བྱེེད་ཤེས་ཀི་མ་རིེད། ངས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

ང་རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁ་གོཅིགོ་བསྒིལ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ལུགོས་ཐོགོ་

ལ་ཆེིགོ་བསྒིལ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདི་མདུན་ལ་བཤད་

ན་ཡང་དེ་ཡིན། རྒྱབ་ལ་བཤད་ཀང་དེ་ཡིན་པོ་ལས་དེ་ལ་རྒྱབ་

མདུན་ངོ་ལོགོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེརི་བརེན་

ནོརི་འིཁྲུལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་བསྒྱུརི་བཅོས་
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གོཏོང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དགོའི་སྒོོམ་ཆེོགོ་ཤེས་

བརེན་ནས་རིང་ཚུགོས་བཟུང་དགོོས་པོ་ལས་དཀོགོ་གོཏམ་དང༌། 

དཀྲུགོ་ཤིང་གོི་སྐོད་ཆེ་དེ་འིདྲེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་རྒྱུ་མེད་ལ། དེ་དགོ་

ལ་མགོོ་འིཁོརི་རྒྱུ་མེད། 

རྒྱ་མིས་བོད་བཟས་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་བོད་པོའིི་རྙིོགོ་དྲེ་

དེ་རྒྱ་མིས་སེལ་དགོོས་པོའིི་རོད་རྙིོགོ་འིཕྲོ་ཅན་དུ་བསྡེད་ཡོད་པོ་

ལས། རྙིོགོ་དྲེ་རོད་མེད་ཆེགོས་ཐུབ་མེད། རྒྱ་མིས་ད་དུང་རྙིོགོ་དྲེ་

སེལ་དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོའིི་ར་བ་གོང་དུ་

ཐུགོ་ཅེ་ན། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་བརྒྱད་མི་འིབོརི་མང་དྲེགོས་

ནས་རྙིོགོ་དྲེ་ལྷགོས་པོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རིེད། འིོ་ན་གོང་གོི་ཐོགོ་

ནས་བྱུང་ངམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོོ་མི་ཁྲིི་བརྒྱད་མ་གོཏོགོས་མེད་ན་ཡང༌། 

ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་འིགོོ་

ཁྲིིད་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་འིགོོ་འིཁྲིིད། བླ་མ་བླ་བྲང་དང༌། སྒོེརི་པོ་

ལྟ་བུ་མིན་པོརི་སྤི་པོའིི་སྤི་མི་བསྡུ་འིགུགོས་བྱེས་པོའིི་སྤི་འིཐུས་

དང་། བཀའི་ཤགོ་ལས་ཁུངས་ཁགོ་སོགོས་གོོ་རིིམ་ལྡན་པོའིི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་མི་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་མཁན་

དང༌། སུད་སི། ཁ་ན་ཌ། བལ་ཡུལ། དེ་བཞིིན་འིབྲུགོ་སོགོས་ས་
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གོནས་གོང་སརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་སྟངས་

དང༌། མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་རྣམ་པོ་མི་འིདྲེ་བ་ཐ་དད་པོ་ཡོད་ཀང༌། 

ར་བ་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤེས་དམ་

བཟུང་ཐོགོ་ནས་བོད་པོ་སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་དང་རྡོོ་ལགོ་མ་བྲལ་

བརི་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་དེ་ལ་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། 

ཇ༽ གོོང་བུའི་ིནུས་ཤུགོས་དང་། སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་ངསོ་

འིཛནི།

སྤ་ིཔོའི་ིནུས་པོ་ཡདོ་པོའི་ིགོངོ་བུའི་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོ་འིདསི་ང་ཚོརོི་ཁ་ེཕན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ལ་མ་ི

བད་ེབ་བཟ་ོཐུབ་མཁན་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། བདོ་མ་ིརིགིོས་སྤའིི་ི

ཁ་ེཕན་ཐགོོ་ང་ཚོའོི་ིསྒགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་ད་ེམ་

ཤསེ་པོརི་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིམསི་ས་ོསའོི་ིགོཞུང་

ལ་བརི་འིཇོགོ་མི་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དང༌། སོ་སོའི་ིམིས་སོ་

སའོི་ིགོཞུང་ལ་དགོསོ་པོ་མདེ་པོའི་ིམཐངོ་ཚུལ་བྱུང་ན། གོཞུང་གོ་ི

སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་ནུས་པོ་ཡོང་ཐབས་གོཏན་ནས་མེད། ད་ལྟ་རྒྱ་

གོརི་གོཞུང་གོསི་མཚོནོ་པོས་སུ་གོཅགིོ་གོསི་ངསོ་ལནེ་མདེ་ཀང་

ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ས་ོསའོི་ིམསི་བར་ིའིཇགོོ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་
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པོ་རིདེ། ས་ོསའོི་ིམསི་བར་ིའིཇགོོ་ཡདོ་ན་སྤརིི་བཏང་འིཛམ་བུ་གླིངི་

གོ་ིའིག་ོསྟངས་ཐགོོ་ནས་བྱེས་ན་ཚོང་མས་ཁས་ལནེ་ཡདོ་པོ་རིདེ། 

ད་ལྟ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚོང་མས་ཁས་ལནེ་ཡདོ་པོའི་ིགོཞུང་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། སོ་སོའི་ིམིས་བརི་འིཇོགོ་མེད་པོའིི་ཉིན་མོ་

དརེི་སུས་ཀང་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེདེ་ཀ་ིམ་རིདེ། བདོ་གོཞུང་བཙན་བྱེལོ་

གོཞུང་ཡནི་དང་མནི། བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་ངསོ་ལནེ་ཡདོ་དང་མདེ་

ཟེརི་བ་དེ་ར་བ་ས་ོསོའི་ིམི་མང་བ་ཚོོས་རྒྱབ་སྐྱོརི་གོཙང་མ་ཡོད་

མདེ་དང༌། ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་མདེ་ལ་ཐུགོ་པོ་རིདེ། 

ད་ལྟ་ཕན་སྤིརི་བཏང་ཐོགོ་ནས་བཤད་ན་བོད་གོཞུང་ལ་ཡིད་ཆེེས་

དང༌། བརི་འིཇོགོ བློས་འིགོེལ་གི་ཡོད་པོ་རིེད། བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ནས་

ར་བ་བོད་གོཞུང་ཚོད་ལོངས་པོ་དང༌། མཚོན་ཉིད་ཚོང་བ་ཡོད་

མེད་ཤེས་མིན་གོང་ལྟརི་ཡང༌། བརི་ལམ་མ་འོིངས་པོའིི་ར་ཁྲིིམས་

གོསརི་པོ་བཟོས་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་སྐོད་ཆེ་བཤད་པོ་མཐོང་ཐོས་

ཡོད་མཁན་ཚོོས་མ་འིངོས་པོརི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་དགོའི་པོོ་

བྱེེད་ཀི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་མི་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་རིང་བཙན་

གི་དོན་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ལས་འིགུལ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་
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ཡོད་པོརི་བརེན་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། དགོའི་མོས་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་ཡོད་ངེས་རིེད། ང་ཚོོརི་ཕྱོི་ནང་གོི་འིགོལ་རྐྱེེན་མང་

པོོ་འིཕྲད་ཀི་ཡོད་པོ་དང༌། མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་གི་ཆེ་ནས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། 

འིོན་ཀང་ར་བ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་འིདོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་ང་

ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་ལས་ཀ་བྱེེད་དོན་དེ་ལྟརི་ཡིན་

པོ་ལས། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་མང་ཆེེས་ང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་

ལ་བསྡེད་དེ་འིགིགོས་ཀི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཡོད་ན་ང་

ཚོོ་རིང་བཙན་སྒྲུབ་དགོོས་དོན་མེད། 

དེ་བཞིིན་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ལ་མཚོོན་ན་ཡང༌། བོད་

ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ངམ། བཙན་བྱེོལ་མི་མང་གོི་ཁྲིོད་ནས་མང་ཆེེ་

བས་ད་ལྟ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོད་པོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

འིདི་ལ་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་ལ། འིདིས་ང་ཚོོརི་ཕན་ཐོགོས་གོང་

ཡང་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོ་སྒོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་སློ་

པོོ་རིེད། སུ་གོཅིགོ་གོིས་སྒོོ་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད་ཟེརི་མཁན་མེད་

ཅིང་། ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་མཁྲིེགོས་བཟུང་གོང་

ཡང་མེད། བོད་མི་རིིགོས་སྤི་ལ་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་
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བཏང་སྟེ་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་རིེད། ད་ལྟ་སྤིའིི་ཁེ་ཕན་གི་ཆེ་ནས་

བསམ་བློ་བཏང་ན་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ངོས་ནས་བསམ་ན་ཡང༌། སྤི་

པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་བསྡུརི་ན་ཡོད་པོ་དེ་

དྲེིན་ཆེེ་བ་མ་ཟད། མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཕན་ཐོགོས་བྱུང་ཡོད། 

ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ནང་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་དགོོས་ཀི་

འིདུགོ དེ་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་མི་མང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

དང་མི་མང་གོིས་ཡིད་ཆེེས་དགོོས་ཀི་རིེད། 

ཉ༽ དགོསོ་མདེ་ཀ་ིདཀོགོ་གོཏམ་དང་། བླ་ོཆུང་ཕན་

བཏགོས།

བརི་ལམ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་ཁྲིོད་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཕྲན་བུ་

བྱུང་བ་རིདེ། མ་གོཞི་ིད་ེདགོ་གོ་ིསྐོརོི་ལ་སྤ་ིའིཐུས་ཐགོོ་ནས་འིགལེ་

བཤད་དང༌། རྒྱུན་ལས་ཐགོོ་ནས་གོསལ་བསྒགོས་སགོོས་བྱེས་པོ་

ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་ཤསེ་གོསལ་རིདེ། སྡེདོ་སྒོརི་ནང་གོ་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚོའོི་ི

ཐགོོ་ནས་ད་ེཚོའོི་ིསྐོརོི་ལ་བསམ་བླ་ོཏན་ཏན་བཏང༌། མགོ་ོའིཚོསོ་

པོའོི་ིཐགོོ་ནས་རིང་ཚུགོས་བརན་པོ་ོབཟུང་བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ར་

བ་ལྷགོ་བསམ་ཡནི་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་བྱེདེ་སྟངས་
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ཀ་ིཐགོོ་ནས་བླ་ོཆུང་ཕན་བཏགོས་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རིདེ། 

ད་ལྟ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁན་

ང་ཡིན་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། ང་མགོོ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་འིོགོ་གོི་བཀའི་

ཤགོ་ངའིི་ལགོ་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

བཀའི་ཤགོ་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད་ཅེས་སྤི་མིང་གོི་ཐོགོ་ནས་ལབ་ཡོང་

ན་མགོོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ལགོ་པོ་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད་ལབ་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། 

མགོོ་དེ་དགོོས་ཀི་འིདུགོ ལགོ་པོ་དགོོས་ཀི་མི་འིདུགོ་གོཅོད་ཀི་

ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན། ལགོ་པོ་མེད་པོའིི་མགོོ་གོཅིགོ་པུས་ཕན་

ཐོགོས་མེད། མགོོ་ནས་ཀད་པོ་མ་དཀྲུགོ་པོརི་ལགོ་པོས་གོཡོ་

འིགུལ་བྱེེད་ཀི་མ་རིེད། ད་ལྟ་བཀའི་ཤགོ་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་

པོ་འིདི་ཚོོ་ངས་བློས་བཀལ་ཏེ་དྲེགོ་རིེས་བྱེས་ཏེ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན། ངའིི་ལགོ་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། མ་ཤེས་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ནོརི་པོ་

འིཁྲུལ་པོ་ཡང་ཡོང་གོི་རིེད། 

ཡང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་མི་སྒོེརི་སོ་སོའིི་ཐོགོ་ལ་སྐྱོན་

དང་ནོརི་འིཁྲུལ་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོད་ན། བཀའི་བློན་ཚོོ་ཕརི་བཞིགོ 

དཔོེརི་ན། ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང་ལས་ཀ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་

ལ་ནོརི་གི་འིདུགོ འིདི་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཐད་ཀརི་བརྗེོད་
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ན་དེརི་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་མེད། སྒོེརི་གི་མིང་བཏོན་

ནས་སྐྱོན་བརྗེོད་མ་བྱེས་པོརི་སྤི་མིང་བཀའི་ཤགོ་གོི་འིགིགོ་གོི་མི་

འིདུགོ བཀའི་ཤགོ་གོི་བྱེེད་ཀི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་དེ་ནི་ཐང་

ཆེད་གོཞིིའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། 

སྔོན་མ་མགོོ་མ་འིཚོོས་པོ་ཡིན་ལས་ཆེེ། བརི་ལམ་ནས་ཐེངས་

མང་བཤད་པོ་ཡིན། བཀའི་ཤགོ་ཟེརི་བ་དེ་ང་ཚོོ་བོད་གོཞུང་གོི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་སྤི་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། བཀའི་ཤགོ་ཅེས་སྤི་མིང་

བརྗེོད་ན་འིགིགོས་ཀི་མི་འིདུགོ སྒོེརི་སོ་སོའིི་མིང་སྨིོས་ན་ཡགོ་

པོོ་རིེད་ཅེས་རིིམ་པོ་མང་པོོ་མ་གོོ་མ་ཐོས་པོ་མེད་པོ་བརྗེོད་པོ་

ཡིན། མ་གོོ་མ་ཐོས་མེད་པོ་ཤོད་བཞིིན་དུ་དེ་འིདྲེའིི་སྐོད་ཆེ་མུ་

མཐུད་ནས་བཤད་ན་བློ་ཕམ་སྐྱེ་གོཞིི་རིེད། དེ་རིིང་ཞིོརི་འིཕྲོས་

སུ་བརྗེོད་པོ་ཡིན། སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

མང་པོོ་བཤད་དེ་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་ཤེས་ནི་ཤེས་ཀི་

ཡོད་པོ་རིེད། ཤེས་ཏེ་མ་བྱེས་ན་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སམ། ངོས་

རིང་ཁ་ན་རིོགོས་ལས་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ དོ་སྣང་ཡོད་ན་ངས་

སྔ་རྗེེས་མང་པོོ་བཤད་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ལ་བལྟས། ཕན་ཐོགོས་

འིདུགོ་ན་ལགོ་ལེན་བྱེས། ཕན་ཐོགོས་མི་འིདུགོ་ན་གོཡུགོས་བཞིགོ 
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དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རིེད། མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་ནང་ལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་གི་རིེད་

བསམ་གི་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བཀ་

ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚོསེ་ ༧ ཉནི་

ཀ་ཏརི་གོནས་སྡེདོ་དང༌། བལ་གོསོ་ཚོངོ་མཁན་

བདོ་རིིགོས་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཡུལ་གརི་གི་གོནས་སྟངས་དང་། ལས་ཀ་ིབསྐོསོ་

ཐང་།

ཐགོོ་མརི་མ་ིའིགོའི་ཤས་ལ་ལས་ཀ་ཇ་ིབྱེདེ་སགོོས་བཀའི་འིདྲེ་ིགོང་འིཚོམ་གོནང་རྗེསེ། 

ད་ེརིངི་ང་འིདརིི་བྱེང་ཆུབ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཚོགོོས་ནས་སྐོད་བཏང་

བ་རིེད། ང་རིང་ཡང་ནང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཚོགོོས་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་སྟབས་ད་རིསེ་འིདརིི་

ཆེདེ་མངགོས་ཡངོ་བ་ཡནི། དའེི་ིཞིརོི་ལ་ང་ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བརི་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ི

ལུང་པོ་བྲལ་ཏ་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་གརི་ནས་གོནས་སྟངས་དཀའི་ངལ་

ག་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་ཚོ་ོསྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོ་ོ

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་

སྟབས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིཆེསོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོའོི་ིབད་ེ
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སྡུགོ་འིད་ིརྣམས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀ་ིགོནས་ཚུལ་རིདེ། རིང་རིང་ས་ོ

སསོ་ལས་བསགོས་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ད་ེཟླགོོ་ཏུ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོརི་བརནེ། དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ལས་འིབྲས་

ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རིང་གོ་ིབསྐོསོ་པོའི་ིལས་ལ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མདེ་བསམ་པོ་བྱེས་ན་སམེས་བགོ་ཕབེས་པོ་ོདང༌། སམེས་

ལྷདོ་ལྷདོ་ལ་གོཏངོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་ཐོགོ་ནས་འིཁོརི་བ་ལ་སྡུགོ་

བསྔལ་མ་གོཏོགོས་མེད་པོརི་གོསུངས་ཡོད་པོས། ང་རིང་ཚོོརི་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ཀི་ཐོགོ་ནས་བསློབ་བྱེ་དང༌། འིཁོརི་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གི་རིང་བཞིིན་

ཡིན་པོ་བསམ་བློ་འིཁོརི་བ་དང་། དེ་ལྟརི་དྲེན་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་སེམས་མ་

སྐྱིད་པོ་བྱེས་ན་སོ་སོ་སྡུགོ་ཐོགོ་སྡུགོ་བརེགོས་ལས་དགོོས་པོ་

གོང་ཡང་མེད། དེརི་བརེན་སེམས་བགོ་ཕེབས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་འིཕྲད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ངས་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་

བརྔན་པོ་སྤོད་རྒྱུ་དང་གོཞིན་དགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་ལ། ཁྱེད་

རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། བགོ་
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ཕེབས་པོོ་བྱེས། ར་བ་རིང་རིང་སོ་སོས་ལས་བསགོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡིན་པོ་རིེད། 

ཁ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུརི་འིགསོ་དང་། འིགྱུརི་མདེ་ཀ་ི

བདོ་དནོ། 

གོཉསི་ནས་བདོ་དནོ་ག་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀ་ིབདནེ་པོ་བདནེ་ཐགོོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་རིདེ། ང་ཚོ་ོརྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའིི་

རིིང་ལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་འིགྱུརི་གི་

ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་འིགྱུརི་བ་

མདེ་པོ་བརན་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་

ལ་ཐོགོ་མརི་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ཀི་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྲིིད་དོན་

གོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ག་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་

དང༌། དངེ་སྐོབས་ལ་ོཉ་ིཤུ་ཕྱོནི་རྗེསེ་ཀ་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིབྲལེ་བའི་ི

གོནས་སྟངས་འིགྱུརི་བ་ཤནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིག་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེི་ན། ང་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤསེ་གོསལ་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་

དགོ་གོི་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ལ་སྔརི་དག་ཡིན་པོ་རྣམས་དེང་སྐོབས་

གོཉེན་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། སྔརི་གོཉེན་ཡིན་པོ་དེ་དགོ་དེང་སང་དག་
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ལ་ཕྱོནི་ནས་འིགྱུརི་བ་འིག་ོགོི་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ར་བ་བདེན་པོ་བདེན་ཐོགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་ལ་དགོའི་བ་

དང༌། གོཅིགོ་ལ་མི་དགོའི་བ་ལྟ་བུའིི་འིདྲེེས་ལྷད་དང༌། སྲིིད་དོན་

གི་ཤོགོ་འིཐེན་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མིན་པོས། ལོ་ཉི་ཤུའིི་

གོོང་ལ་ང་ཚོོའིི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། དོན་

དགོ་འིདི་དེང་སང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ཡང་ངོ་བོ་དང༌། རྣམ་

པོ་དེ་གོརི་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལས། འིཛམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་དག་གོཉེན་གི་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་འིབྲེལ་གིས་ང་ཚོོའིི་

ར་དོན་ལ་སྒྱུརི་བཅོས་གོཏོང་དགོོས་པོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་

གོཏོང་སྟངས་སྒྱུརི་དགོོས་པོ། ང་ཚོོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་སྟངས་

སྒྱུརི་དགོོས་དོན་གོཏན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། གོང་ཞིིགོ་རིེད་ཅེ་

ན། ང་ཚོོའིི་འིཐབ་རོད་འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བདེན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོས་རིེད།

དེས་ན་ང་རིང་ཚོོརི་དཔུང་སྟོབས་ཡོད་མེད་དང་། ལམ་སེང་ལས་

སློ་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲུབ་ཀི་ཡོད་མེད་གོང་ལྟརི་ཡང༌། བདེན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོོ་འིདིརི་འིབད་བརོན་བྱེེད་དགོོས་
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པོ་དང༌། འིཐབ་འིཛིང་བྱེེད་དགོོས་པོ། དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་

བྱེེད་འིོས་པོ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཚོེ་

གོཅིགོ་གོི་སྙིང་དོན་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས་འིདི་ལ་སེམས་ཤུགོས་

ཆེགོ་རྒྱུ་དང༌། སྒིད་ལུགོ་པོ། ཞུམ་དགོོས་པོ་ནམ་ཡང་མེད། ང་

རིང་ཚོོས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་

དགོོས་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་ར་དོན་འིདི་བདེན་

པོ་བདེན་ཐོགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ། དྲེང་བདེན་གི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་བརེན་འིདིའིི་དོན་དུ་འིབད་བརོན་ཤུགོས་བསྐྱེད་

རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱེེད་དགོོས།

དཔོེརི་ན། རྒྱ་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ཕན་ལོ་ཉི་ཤུའིི་རིིང་ལ་

སོ་འིགེལ་རྨོ་སློང་དག་གོཉེན་གི་འིགྱུརི་བ་གོང་འིདྲེ་འིགོ་གོི་འིདུགོ་

གོམ། གོཅིགོ་འིགོོ་གོཅིགོ་ལ་མ་འིདུས་པོརི་མཐོ་གོནོན་དང༌། ཕྲགོ་

དོགོ འིགན་སེམས་ཀི་འིཐབ་རོད་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་

ལྟརི་འིགྱུརི་བ་མང་དུ་འིགོ་བཞིིན་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་རྐྱེེན་པོའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཐོགོ་ལ་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིགོ་གོི་ཡོད། ཧམ་པོ་

དང༌། སྐོབས་འིཚོོལ་གི་ལས་ཀ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོ་ཡོང་ཞིིགོ་

བྱེེད་པོ་དང་། ཧམ་པོ་མི་འིགོ་བའིི་སྐོབས་ལ་རྣམ་འིགྱུརི་གོཞིན་
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དགོ་གོཅིགོ་དང་། གོདོང་གོཞིན་ཞིིགོ་བསྟན། དེ་ཡང་མ་འིགྲུབ་

པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐྱགོ་རྫུན་གོཞིན་ཞིིགོ་དང་། མི་བདེན་རྫུན་སྒིགོ་

གོཞིན་དགོ་གོཅིགོ་བྱེས་པོ་སོགོས་ཀི་ཐོགོ་ཏུ་འིགོ་བཞིིན་ཡོད། 

གོ༽ མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒིགོ་དང་། བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ། 

དེང་སང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྔོན་མ་ལོ་ཁ་ཤས་གོོང་ལ་འིདི་སྲིིད་

བྱུས་ཡང་དགོ་པོ་རིདེ། འིད་ིསྲིདི་བྱུས་ནོརི་འིཁྲུལ་རིདེ་ཟརེི་བ་ད་ེ

ལ་ོགོཉིས་གོསུམ་གི་རྗེེས་ལ་ར་བ་ནས་འིགྱུརི་ཏེ་སྔ་མ་ོཡང་དགོ་

པོ་རིེད་ཟེརི་བ་དེ་ད་ཆེ་ནོརི་འིཁྲུལ་དང་། སྔ་མ་ོནོརི་འིཁྲུལ་ཡིན་

པོ་དེ་དེང་སང་ཡང་དགོ་པོ་སོགོས་སུ་འིགྱུརི་བ་གོང་འིདྲེ་འིག་ོགོི་

མ་ིའིདུགོ་གོམ། རྫུན་དང་ཧམ་པོས་སྒྲུབ་ཀ་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་ཡང་ཕརི་འིགྱུརི། ཡང་དསེ་ཡངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་ཚུརི་འིགྱུརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་བོད་དོན་འིདི་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐགོོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་དུས་

ལ་ོཉ་ིཤུའི་ིགོངོ་ལ་བཤད་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ད་ེལ་ོཉ་ིཤུའི་ིརྗེསེ་ལ་ཡང་ད་ེ

གོ་རིང་ཤོད་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། དེ་ལ་ལྕེ་རིིང་ཐུང་གོཉིས་བསྐྱངས་

དགོསོ་པོ་དང༌། གོདངོ་མ་ིའིདྲེ་བ་གོཉསི་བསྟན་དགོོས་དནོ་ར་བ་
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ནས་མདེ། ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཡནི་

པོས་ང་རིང་ཚོ་ོསོབས་པོ་རྙིདེ་རྒྱུ་ཅིགོ་རིདེ། 

རྒྱ་གོརི་ང་རིང་ཚོོའིི་གོགོས་པོོ་རིེད། ང་ཚོོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀི་ཤ་ཚོ་ཆེེན་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད། འོིན་

ཀང་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁན་དང་ཤ་ཚོ་ཡོད་མཁན་གི་མི་ལ་

ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ་དང༌། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་མི་

ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ གོཞིན་ཡང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་

སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ རྒྱ་མི་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་

མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ་ལྟ་བུ་གོང་ཡང་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་རྒྱབ་མདུན་

གོང་དུ་བཤད་ཀང༌། བོད་དོན་གི་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་

དང༌། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོཅིགོ་པུ་དེ་ཡིན་སྟབས་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀི་སོབས་པོ་སྙེད་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོས་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་སེམས་ཤུགོས་བཅངས་ཏེ། བོད་

མི་རིིགོས་ཀི་དོན་དགོ་ལ་འིབད་རོལ་བྱེེད་པོ་འིདི་ཡང་དགོ་པོ་

གོཅིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ཚོང་མས་སེམས་

བགོ་ཕེབས་པོོ་དང་སེམས་སྐྱིད་པོོའིི་ཐོགོ་ནས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་འིཆེམ་པོོ་གིས། བོད་སྤི་
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པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚོང་མས་སེམས་འིཁུརི་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོ་བོད་

པོ་ཡིན་བསམ་པོ་དེ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་ཀི་

ལས་ཀ་བྱེས་ནས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལ་སྡེོད་ཀི་ཡོད་ཀང་འིགིགོས་པོ་

རིེད། དེ་བཞིིན་སྦོམ་སྦེ་དང༌། བྷེང་ལོརི་སོགོས་ས་ཆེ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ལ་བསྡེད་ནས་སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་གི་ཡོད་པོ་ཡིན་ནའིང་

དེ་ལ་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་ཡོད་པོ་མ་རིེད། ར་བ་སོ་སོ་བོད་པོ་ཡིན་

པོ་དེ་དང༌། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་མ་བརྗེེད་པོརི་བྱེེད་དགོོས།

ཆེོས་ལུགོས་ཀི་འིཐེན་འིཁྱེརི་དང༌། ཆེོལ་ཁའིི་འིཐེན་འིཁྱེརི་མ་

བྱེས་པོརི་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་ནི་ཆེོལ་ཁ་ཚོང་མ་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་

ཁེ་ཕན་དོན་དུ་འིཐབ་རོད་དང༌། འིབད་རོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ཡང་

སྐོབས་རིེ་སྐོད་ཆེ་བདེན་མིན་སྣ་ཚོོགོས་འིཕྲོས་སྲིིད་ཅིང་། དེ་

རིིགོས་ལ་བརགོ་དཔྱད་ལེགོས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ རིང་བདནེ་ཚོོགོས་ཆུང་དང་། དཔྱ་ཁྲིལ་བསྡུ་

འིབུལ།

ས་གོནས་འིདརིི་བརི་ལམ་རིང་བཙན་ཚོགོོས་ཆུང་བཙུགོས་པོའིི་
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སྐོརོི་ལ་ཁ་ས་སྤ་ིའིཐུས་གོཉསི་དང་སྐོད་ཆེ་ཞིབི་ཕྲ་བྱུང་བརི་དགོའི་

པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོརིང་བཙན་ཚོོགོས་ཆུང་བཙུགོས་པོའིི་དོན་དགོ་

གོཞིན་གོང་ཡང་མིན། ང་རིང་ཚོོས་དོན་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་བོད་

སྤ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོའི་ིརགོས་མཚོན་བསྟན་རྒྱུརི་གོནད་འིགོགོ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་ཚོསོ་བདོ་རིང་བཙན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་སྤ་ིཔོའི་ི

དནོ་དགོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་པོ་འིད་ི༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེསྒོརེི་ག་ིཁ་ེཕན་

གོང་ཡང་མནི་ལ། མ་ིཉུང་ཤས་ཤགིོ་གོ་ིཁ་ེཕན་ཡང་མནི། འིད་ིན་ི

ང་རིང་ཚོའོི་ིབདོ་མ་ིརིིགོས་སྤ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

སྤ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིམང་གོསི་འིདདོ་ཀ་ིའིདུགོ་ན་ང་ཚོསོ་

འིབད་རལོ་བྱེདེ་ཀ་ིརིདེ། བདོ་མ་ིམང་ཚོསོ་འིདདོ་པོ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་

འིདུགོ་ན། ང་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དམ། བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མདེ་ལ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་ཡང་མདེ། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚོན་མདེ། 

ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོའིི་རྣམ་

འིགྱུརི་གོསལ་པོོ་སྟོན་རྒྱུརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་འིདུས་སྡེོད་ཡོད་ས་

ཚོང་མས་རིང་བཙན་ཚོོགོས་ཆུང་བཙུགོས་ན་དེ་ལ་ཚོང་མས་

སེམས་འིཁུརི་ཡོད་པོ་དང༌། དོ་སྣང་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་གི་

ཡོད་པོ་རིེད། མ་གོཞིི་རིང་རིང་སོ་སོའིི་སེམས་ཀི་གོཏིང་ལ་བོད་
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རིང་བཙན་གི་དོན་དགོ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་ཞིེན་ཁོགོ་ཡོད་

ན་ཁྱད་པོརི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ཚོོགོས་པོ་དང་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་

ཡོད་ན། དེ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཐོན་རྒྱུ་དང༌། ལས་

ཀ་ལགོ་ལེན་འིཕྲལ་འིཕྲལ་འིཁེལ་བ་ལ་དགོེ་མཚོན་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ཆེེད་དུ་རིང་བཙན་

སྒྲུབ་དངུལ་ཕྲན་བུ་བསྡུ་འིབུལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ལ། རིང་རིང་སོ་

སོའིི་ལྟོ་གོོས་གོནས་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ནས་དངུལ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེརི་སུ་གོཅིགོ་གོིས་ཁྲིལ་འིགོེལ་བྱེེད་མཁན་དང་། 

བཙན་པོོ་དབང་ཡོད་ཤོད་མཁན་སུ་གོཅིགོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། ཡིན་

ན་ཡང་སོ་སོའིི་ལྟོ་གོོས་འིཚོོ་ཐབས་ཀི་འིགོོ་ནས་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་ཞིལ་འིདེབས་སྣེ་སེལ་ཞིིགོ་སྤད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་དེ་ནི་

འིོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

དྷ་རིམ་ས་ལརི་བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་

ཡོད་པོ་འིདི་ང་ཚོོ་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ཆེེད་དུ་རིེད། ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིགོ་གོི་རིོགོས་རིམ་ལ་བརེན་ནས་བསྡེད་ན་ངོ་ཚོ་པོོ་དང༌། ཞིབས་

འིདྲེེན་རིེད། སོ་སོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདི་སོ་སོའིི་མིས་འིགོ་སོང་གོི་

ཐོགོ་ནས་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་གོཅིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་མི་
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མང་གོི་གོཞུང་ཞིེས་ཁ་ནས་བཤད་པོ་ལྟརི་བྱུང་བ་རིེད། གོཞུང་དེ་

ལ་མི་མང་གོིས་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་པོའིི་རིིང་དང༌། དགོའི་མོས་ཡོད་

པོའིི་རིིང་ལ་ཞིལ་འིདེབས་སྤད། སོ་སོའིི་ཡིད་ཆེེས་མེད་པོ་དང༌། 

དགོའི་པོོ་མེད་ན་གོཡུགོས་བཞིགོ་ན་འིགིགོས་ཀི་རིེད། དེ་ལྟརི་

བྱེས་ན་མི་མང་གོི་གོཞུང་གོི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོ་གོཅིགོ་དང༌། ནུས་

པོ་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་རིེད། དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དེ་འིདྲེའིི་གོནད་འིགོགོ་

ཡོད་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོས་སེམས་འིཁུརི་བྱེས་པོརི་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན།

ཅ༽ ར་བའི་ིར་དནོ་དང་། དནོ་ག་ིབདགོ་པོའོི་ིཐགོ་ཅདོ།

ར་བ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ལུང་པོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་ར་དོན་འིདི་རིང་གོི་

ལུང་པོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས། 

ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིགིོ་གོ་ི

ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིདབང་ཆེ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མནི། ང་རིང་ཚོའོི་ིདནོ་

ག་ིབདགོ་པོ་ོད་ེབདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་

ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་རིདེ། གོལ་སྲིདི་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ག་ིའིགོོ་ལ་བདོ་

ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་ལྟ་ོགོོས་ཀི་ཐོགོ་ལ་སེམས་ཁྲིལ་བྱེེད་
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མི་དགོོས་པོ་དང་། ཤེས་བྱེ་ཡོན་ཏན་གི་ཐོགོ་ལ་ཡང་ཡརི་རྒྱས་

ཡདོ་པོ། ལུང་པོའི་ིནང་འིཛུགོས་བསྐྲུན་ཡརི་རྒྱས་ཡདོ་པོ་སགོོས་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་ན། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ནས་དངསོ་

ཡདོ་ཀ་ིཁ་ེཕན་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་མགིོ་གོསི་མཐངོ་གོ་ིརིདེ། 

ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀ་ིརིདེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གི་འིོགོ་ནས་གོལ་སྲིིད་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་

རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་ཆེེ་བ་ཚོོས་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་གོས་

འིགིགོས་ཀི་འིདུགོ བོད་རིང་བཙན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་སྙམ་པོའིི་

བསམ་བློ་ཞིིགོ་འིཁོརི་ན། ང་ཚོོས་ཤོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་བསྡེད་མེད། 

གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ར་བའིི་ར་དོན་འིདི་ང་ཚོོའིི་མི་མང་གོི་དོན་དགོ་

ཡིན་པོ་དང༌། བོད་མི་མང་ཚོོགོས་ས་ཡ་དྲུགོ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོ་

རྣམས་རིེད། དེརི་བརེན་ད་ལྟ་ཕན་ལ་འིདས་པོའིི་ལོ་ཉི་ཤུའིི་རིིང་ལ་

ང་ཚོོས་འིདིརི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བསམ་བློ་འིཁྱེརི་ཕྱོོགོས་ནི་

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་དེ་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་

ནས་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད། 

མ་འིོངས་པོརི་ཡང་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་ཚོོའིི་བསམ་

ཚུལ་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། ར་བའིི་
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དོན་དགོ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་ཚོོའིི་སེམས་

ཤུགོས་ལ་རིགོ་ལུས་པོ་རིེད། ད་ལྟ་ཕན་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཧ་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དང་མཁྲིེགོས་པོོ་ཡོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་མིན་གོཉིས་མིན་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ནས་གོོ་

ཐོས་རི་འིཕྲོད་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུའིི་ནང་ལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དམརི་པོོའིི་

ལྟ་བརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁན་ཡོད་པོ་དེ་ནི་འིགིགོས་པོ་རིེད། ང་

ཚོོས་དམརི་པོོརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་མེད། དེ་སྔ་ནས་ཀང་འིབའི་པོ་

ཕུན་ཚོོགོས་དབང་རྒྱལ་སོགོས་བོད་པོ་གུང་བྲན་པོ་མང་པོོ་ཡོད། 

སོ་སོ་སྒོེརི་གི་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་འིཛིན་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཆེོས་ལ་དད་

པོ་མེད། ང་རིང་ཚོོ་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོ་འིགོལ་ཟླ་བྱེེད་དགོོས་དོན་དང༌། ང་ཚོོ་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་རོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མེད། ར་བ་སོ་སོའིི་

མི་རིིགོས་ཀི་ཞིེན་ཁོགོ་ཡོད་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་མ་བརྗེེད་

པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོད་ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་པོ་རིེད། 

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་

དགོའི་པོོ་ཡོད་འིདུགོ དེ་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་གི་
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འིདུགོ འིོན་ཀང་དེ་རིིགོས་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་དོན་ལ་ཧ་

ཅང་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཟེརི་

མཁན་འིདི་རྒྱ་མི་དང་ལྟོ་ཆེས་ཟ་སྟངས་དང་། ཆེས་གོོས་གོན་

སྟངས། བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས། མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས། ཤེས་རིིགོ་

མང་པོོ་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ར་བ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་བསམ་པོའིི་ངོས་

འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་པོ་བོད་ལ་སྡེོད་པོ་ལས། རྒྱ་

མི་བྱེེད་འིདོད་མེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཧ་ལས་པོའིི་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

དེས་ན་ང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་འིདི་སོབས་པོ་སྐྱེ་འིོས་པོའིི་རླབས་ཆེེན་

ཞིིགོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀི་འིཐབ་རོད་འིདི་ལྟ་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོརི། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་དོན་དགོ་ཅིགོ་དང༌། 

སྲིིད་དོན་གི་འིཐབ་རོད་ཅིགོ་ཡིན་པོ་དེ་ཚོང་མས་ཤེས་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཆེ༽ གོཅགིོ་ཕན་གོཉསི་རིོགོས་དང་། དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་

སལེ།

གོཞིན་དགོ་ཤདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སམེས་

སྐྱདི་པོ་ོདང༌། བགོ་ཕབེས་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོ་དང་

བྲལ་ཏ་ེམའིི་ིལུང་པོརི་གརི་བའི་ིདུས་སྐོབས་ལ་ས་ོསའོི་ིཕ་མ་སྤུན་
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མཆེདེ་ཡནི་རུང་མནི་རུང༌། མའིི་ིལུང་པོརི་ང་ཚོ་ོམ་ིཉུང་ཤས་ཤགིོ་

ལས་མདེ་པོས། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་རིགོོས་རིམ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་

དགོོས། དཔོེརི་ན། ཀ་ལི་ཀ་ཏརི་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ོཡོད་པོའིི་ནང་

ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཤནི་ཏུ་ཉུང་ཤས་ཤགིོ་ལས་མདེ་པོས་ཚོང་མ་

འིཆེམ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། དཀའི་ངལ་བྱུང་བའི་ིསྐོབས་ལ་ལྟ་རགོོ་ཡགོ་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་གོཏན་འིཇགོས་སྡེོད་མཁན་

ཚོསོ་གོཡས་གོཡནོ་ནས་ཡངོ་མཁན་ཚོརོི་རིགོོས་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀ་ི

ཡདོ་པོ་ད་ེཧ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་དུང་ཡང་སྔརི་བཞིནི་རྒྱུས་ཡདོ་

རིགོོས་རིམ་གོང་ཐུབ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཟེརི་བ་འིདི་ལས་སློ་པོོ་དང༌། སྡུགོ་པོོའིི་

མི་རིིགོས་ཤིགོ་མ་རིེད། ང་རིང་ཚོོརི་ལྟོ་གོོས་སྐྱོ་པོོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

གོནས་སྟངས་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡང༌། རྐུ་མ་རྐུ་བ་

དང༌། རྫུན་ཤོད་པོ་སོགོས་མ་རིབས་ཀི་བྱེ་བ་གོཏན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་

མེད། ང་ཚོོ་ཇི་ཙམ་གི་སྐྱོ་པོོ་ཡོད་ཀང་། སོ་སོའིི་མི་ཚོེ་འིདི་ལ་

མིགོ་བལྟ་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་རིེད། མིགོ་བལྟ་ས་གོང་ཞིིགོ་

དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོོ་ལྟ་བུ་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས་ཀི་རིེད། རྐུ་མ་རྐུས། རྫུན་བཤད། གོཡོ་ཁྲིམ་བྱེས་ནས་
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རྒྱུ་ཕྱུགོ་པོོ་བྱུང་ན་ཡང་སྐྱིད་པོོ་གོང་ཡང་མེད། མི་གོཞིན་དགོ་

གོིས་བོད་པོ་འིདི་ཚོོས་རྫུན་ཤོད་ཀི་རིེད། འིདི་ཚོོས་རྐུ་མ་རྐུ་གོི་

རིེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་ཚོོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་རིེད། བོད་པོ་མི་

གོཅིགོ་གོཉིས་ཀི་བྱེེད་ལས་ངན་པོས་བོད་མི་རིིགོས་སྤིའིི་གོདོང་

བསྟན་མ་ཤེས་པོ་དང༌། ངོ་ཚོ་པོོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། སོ་སོའིི་

མི་ཚོེའིི་ནང་མི་དྲེང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡིན་བསམ་པོའིི་དམ་བཅའི་

བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ཚོ་བའིི་ལུང་པོརི་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་འིཕྲོད་བསྟེན་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ནད་ན་ཚོ་བྱུང་ན་སོ་སོ་དཀའི་ངལ་ཆེེ་བ་དང་། 

ང་རིང་ཚོོའིི་མི་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་དུས་མ་ཡིན་པོའིི་རྐྱེེན་འིདས་བྱུང་

ན་ཧ་ཅང་ཕངས་པོོ་རིེད། དྷ་རིམ་ས་ལ་དང༌། རྒྱ་གོརི་བྱེང་བརྒྱུད་

ཀི་གོནམ་གོཤིས་གང་ས་ཚོོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་བོད་ལ་སྡེོད་སྐོབས་

ཀི་བསམ་བློ་གོཏང་རྒྱུ་མེད། གོཙང་སྦྲ་དང་འིཕྲོད་བསྟེན་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེས། འིཆེམ་པོོ་བྱེེད། སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་མི་ཤོད་པོ་དང་། མགོོ་

ཚོོས་ལ་མ་ཚོོས་ལ། བྱུས་མེད་བྱུས་འིཁྲིིའིི་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཤད། རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདེད་གོཏོང་སྐོབས་མིན་ནམ་བསམ་བྱུང་ཟེརི་

བ་ལྟ་བུ་ལས་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་པོ་དེ་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུ་མེད། 
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སྐོབས་རིེ་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དཀིལ་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ལྷགོས་ཡོང་

གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་སྐོབས་ལ་ངས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་བརགོ་

དཔྱད་ཡགོ་པོོ་བྱེས།  དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ར་བའིི་དོན་དགོ་ཁུངས་ལུང་རི་འིཕྲོད་འིཕེརི་བ་ཞིིགོ་

ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་རིང་ཚོོའིི་མང་གོཙོ་འིདི་ཁ་ཞིེ་གོཉིས་མེད་ཀི་

མང་གོཙོ་ཡིན་པོ་ལས་མགོོ་སྐོོརི་གོཏོང་རྒྱུའིི་མང་གོཙོ་ར་བ་ཉིད་

ནས་མིན། ངས་མ་འིགིགོས་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགིགོས་ཀི་མི་འིདུགོ་ཅེས་གོསལ་པོོ་བྱེས་

ནས་བཤད་ན་འིགིགོས། ངས་ནོརི་ཡོད་ན་དགོོངས་དགོ་ཟེརི་རྒྱུ་

ལས། ངས་དབང་དང་སམ་བྱེེད་དགོོས་དོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་སུ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། མ་འིགིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་གོི་ཤིགོ་སེན་རི་འིཕྲོད་འིཕེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་

ན་སུ་ལའིང་བཤད་ཆེོགོ་གོི་རིེད། སུ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་སྣ་ལ་མཛུབ་

མོ་བཙུགོས་ནས་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བཤད་ཆེོགོ་པོ་ལས། སྐྱོན་

མཐོང་བཞིིན་དུ་ཁ་བཙུམས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་དང༌། ཞིེད་སྣང་

བྱེེད་དགོོས་དོན་ར་བ་ནས་མེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་
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པོའིི་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་དུས་རགོ་ཏུ་

ང་ཚོོས་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོང་

ན་འིགིགོས་ལ། ཡང་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ས་གོནས་ས་ཐོགོ་ནས་ཡརི་

ཡི་གོེ་བཏང་ཡང་འིགིགོས་ཀི་རིེད། ཡིན་ནའིང་སོ་སོས་མགོོ་གོང་

ཡང་མ་འིཚོོས་པོརི་སྐོད་ཆེ་ཟེརི་སྐོད་དང་། དཀོགོ་གོཏམ་ལ་མགོོ་

འིཁོརི་ནས་གོང་བྱུང་གོི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་ཀིན་བསྡེད་ན་མི་མང་ནང་

ཁུལ་ལ་བགོ་མ་ཕེབས་པོ་དང་། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེ་འིདྲེ་བྱེེད་མི་རུང༌། བརི་ལམ་དེ་འིདྲེ་ཕྲན་བུ་རིེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་གོ་ཡིན། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



737

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༢༢ ཉནི་

སུད་སིརི་སྐུའིི་འིཁྲུངས་སྐོརི་སྐོབས་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིའིཁྲུངས་སྐོརི་དང་། འིདས་པོའི་ིཉམས་

མངོ་།

ད་ལྟ་འིདིརི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིིགོས་སེརི་སྐྱ་རྒན་བྱེསི་ཚོ་ོདང༌། སྐུ་

མགནོ་རྣམ་པོ་ཕབེས་པོ་ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིཐགོོ་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ེ

རིངི་འིདརིི་ངའི་ིསྐྱསེ་ཚོསེ་ཀ་ིཐགོོ་ལ་ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོའིཛམོས། འིདའིི་ི

ཐགོོ་ལ་ཆེདེ་མངགོས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པོ་ཁ་ཤས་ཤགིོ་ཕབེས་པོ་ལ་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་

གོ་ིཡདོ། ངའི་ིསྐྱསེ་ཚོསེ་ང་ོམ་ད་ེཕྱོ་ི ༧ ཚོསེ་ ༦ དང༌། བདོ་ཟླ་ 

༥ ཚོསེ་  ༥ རིདེ། ད་ེརིངི་འིདརིི་སུད་སརིི་བདོ་པོ་ཚོ་ོའིཛམོས་རྒྱུ་

དང༌། ངའི་ིདུས་ཚོདོ་སྟབས་བསྟུན་གསི་ད་ེརིངི་ཚོསེ་ ༢༢ འིཁལེ་

བ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ང་རིང་སྒོེརི་གི་ཐོགོ་ལ་དགོའི་པོ་ོ

དང༌། སེམས་ཐགོ་ཉེ་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ང་རིང་ཆེོས་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་བྱེ་བ་ལམ་འིག་ོཡོང་
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བ་དང༌། སམེས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་བའི་ིསྨིནོ་ལམ་ཞུ་གོ་ིཡནི། ངའི་ི

ལ་ོཧལི་པོ་ོབྱེས་ན་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབཞི་ིདང༌། བཞིི་བཅུ་ཞིེ་ལྔའི་ིསྒོང་

ལ་ཕྱོགོོས་པོརི་སློབེས་པོ་རིདེ། 

འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བཞིི་ལྷགོ་གོི་རིིང་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

ནས། བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གངས་ཀི་བརི་དེ་མི་ཚོེའིི་ནང་གོི་དུས་སྐོབས་

བཟང་ཤོས་དེའིི་རིིང་རིང་གོི་འིདོད་པོའིི་ཆེ་ནས་བྱེས་ན་རིང་གོི་

ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་ལ་ཆེོས་སྲིིད་གོཉིས་ཀི་ཐོགོ་

ནས་ཞིབས་འིདེགོས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་

བསམ་པོའིི་རིེ་བ་ཡོད་ཀང༌། སོ་སོའིི་ལས་དང་བསོད་ནམས་

དང༌། སྤི་མཐུན་གི་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་དབང་གོིས་རིང་གོི་ལུང་

པོ་བྲལ་ནས་མིའིི་ལུང་པོརི་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རིང་གོི་ལུང་

པོའིི་ནང་གོི་བོད་མི་ཚོོ་དཀའི་སྡུགོ་མང་པོོ་མོང་དགོོས་པོ། བོད་མི་

ཚོོ་ཁགོ་གོཅིགོ་མིའིི་ལུང་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ཤིགོ་གོི་ནང་ལ་འིཁྱརི་ནས་

སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་

མས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་དང༌། བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀི་བསམ་བློ་

གོཏོང་གོི་ཡོད་ལ། བསམ་བློ་བཏང་བ་ནང་བཞིིན་ལགོ་ལེན་གི་

ཐོགོ་ལ་ཡང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང་། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་མེད་
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པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོརི་བརེན། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

བདེན་པོ་ལ་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཏན་ཏན་རིེད། 

ད་ཕན་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་འིདིའིི་རིིང་གོི་ཉམས་མོང་ནས་བལྟས་ན། 

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཚོོད་ཐིགོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བློ་ཕམ་པོོ་དང༌། སེམས་སྐྱོ་པོོའིི་རིང་བཞིིན་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང༌། 

མིའིི་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞུམ་པོ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་

འིབད་རོལ་ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་རྒྱུན་སྲིིང་བྱེས་ན། བདེན་པོའིི་

མཐའི་གོསལ་རྒྱུརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད་བསམ་གི་

འིདུགོ ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་འིདས་པོའིི་མི་ཚོེའིི་རིིང་ལ་

བསམ་པོ་དང་སྦོརི་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྟེན་པོ་དེ་བཞིིན་དུ། ད་དུང་

མ་འིོངས་པོའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དེ་དགོ་ལའིང་བོད་མི་རིིགོས་སྤི་ལ་

ཕན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་ས་ནས་བདེ་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཨེ་

ཡོང་མི་ཡོང་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་ཡོད། མ་འིོངས་པོ་ལ་སེམས་

ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་དང༌། བློ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཐེབས་པོ་གོང་ཡང་མེད། 

ཁ༽ གོཞིན་ཕན་ག་ིཐུགོས་བསྐྱདེ་དང་། འིཁྲུངས་སྐོརི་

ག་ིཕྱོགོ་རགོས།
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ར་བ་ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིརྗེསེ་འིབྲང་

དགོ་ེསློངོ་ཞིགིོ་དང་། དའེི་ིནང་ནས་ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ལ་མསོ་

པོ་ཡོད་མཁན། ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ལ་མོས་པོ་དང་དགོ་སྣང་

སྦངས་ནས་ཉམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡནི། ད་ེལྟ་བུའི་ིཉམས་

ལེན་བྱེེད་མཁན་གི་བསམ་བློ་གོང་ཞིིགོ་གོཏོང་དགོོས་ཟེརི་ན། 

དཔོལ་མགོོན་འིཕགོས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་

རླུང༌། །སྨིན་དང་དགོནོ་པོའི་ིཤངི་བཞིནི་དུ། །རགོ་ཏུ་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀསི། །རིང་དགོརི་དགོགོ་མདེ་དཔྱད་བྱེརི་ཤགོོ །ཅསེ་

དབུ་མ་རིིན་ཆེེན་ཕྲེང་བའིི་ནང་གོསུངས་པོ་དང༌། སྤོད་འིཇུགོ་

ལས་ཀང་། ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁའི་གོནས་པོ་དང༌། །འིག་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་

གོནས་གྱུརི་པོ། །ད་ེསྲིདི་བདགོ་ན་ིགོནས་གྱུརི་ནས། །འིག་ོབའི་ི

སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་བརི་ཤགོོ །ཅེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་ཐགེོ་པོ་ཆེེན་

པོའོི་ིལམ་ལ་མསོ་པོ་ཡདོ་མཁན་ག་ིཉམས་ལནེ་བྱེདེ་སྟངས་དང༌། 

བསམ་བླ་ོགོཏངོ་སྟངས་འིད་ིལྟརི་ཡནི་ལ། ཚོ་ེའིད་ིཙམ་དུ་མ་ཟད། 

ཚོེ་རིབས་ནས་ཚོེ་རིབས་ལ་འིགོ་བ་སེམས་ཅན་གོཞིན་གི་དོན་

ལ་གོང་ཕན་ཅི་ཕན་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོདེ་ས་ོསོའི་ིདམ་བཅའི་ལྟ་

བུརི་བཞིགོ་ནས་བསམ་བླ་ོདེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོཏོང་གོི་ཡོད། ང་རིང་

གོི་ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བྱེས་པོ་བཞིིན་མ་
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འིངོས་པོརི་ཡང་བྱེདེ་ངསེ་ཡནི། 

དེ་བཞིིན་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ལ་

དེ་རིིང་སྐྱེས་ཚོེས་ཀི་ཉིན་མོ་འིདིརི་མི་ཚོོས་ལགོ་རགོས་སྤོད་

པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་ཡོད་པོ་ལྟརི། ང་ལ་ལགོ་རགོས་གོང་ཞིིགོ་སྤོད་

དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཡ་

རིབས་དང༌། དྲེང་པོོ་བྱེེད་པོ། ལས་འིབྲས་མ་རྙིོགོས་པོ་བྱེས། མི་

གོཞུང་བཟང་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། ང་ལ་ལགོ་རགོས་གོཅིགོ་

དེ་རིེད། ལགོ་རགོས་གོཉིས་པོ་དེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ང་ཚོོ་བོད་པོ་

ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་ཤ་ཞིེན་དང༌། མི་རིིགོས་

ཀི་ལ་རྒྱ་མ་བརླགོ་པོ། ང་རིང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་སྤིའིི་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོའིི་དོན་དགོ་མ་བརྗེེད་པོརི་སེམས་ཁུརི་

བླངས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ངའིི་ལགོ་རགོས་གོཉིས་པོ་དེ་རིེད། 

དེ་རིིང་འིདིརི་སྐྱེས་སྐོརི་རེན་འིབྲེལ་ལ་འིཛོམས་པོའིི་ཐོགོ་ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་ལགོ་རགོས་ངོ་ཐོགོ་ང་ཡིད་ཚོིམ་པོ་ཞིིགོ་སྤོད་འིདོད་ཡོད་ན། 

ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐགོ་གོི་དོན་དགོ་དེ་གོཉིས་ཀི་ཐོགོ་ལ་ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་བྱེེད། ངོས་ལ་དེ་མིན་བརྗེོད་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མི་འིདུགོ ཚོང་མརི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ།
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གོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྡུགོ་སྦངོ་དང་། བདོ་མའིི་ིསམེས་

ཤུགོས།

ཁྱདེ་རིང་ཚོརོི་བདོ་དནོ་ག་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་

འིདོད་ཡདོ་ངསེ་རིདེ། ངས་བདོ་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་སྟབས་

རིབོ་ཙམ་ཞིགིོ་བརྗེདོ་ན་བསམ་བྱུང༌། བདོ་དནོ་གོནས་སྟངས་ཁྱདེ་

རིང་ཚོསོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤསེ་ཀ་ིརིདེ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཉ་ེཆེརི་

སྒྱུརི་བཅསོ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྐྱེནེ་བྱེས་ཏ་ེབདོ་ནང་ལའིང་ཕྲན་བུའི་ིལྷུགོ་ཏུ་

འིག་ོགོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་གོཞིི་རའིི་མི་རྣམས་དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་ཡོད་པོ། ལྟོ་གོོས་

ཀི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་ངལ། རིང་དབང་གོི་ཐོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་བཅས་

ཡདོ་མུས་ལས། འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་ཕྱོནི་མ་ིའིདུགོ འིདས་པོའི་ིལ་ོ

ཉ་ིཤུའི་ིརིངི་ལ་ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོརི་བསྡེད་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ད་ེབདོ་

ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཁ་ེཕན་ཞིགིོ་ང་ཚོསོ་སྒྲུབ་ཀ་ིཡདོ། བདོ་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་པོ་ལ། དངོས་གོནས་དོན་དམ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ཤེས་དགོོས་

པོ་རིདེ། ད་ེདགོ་མ་ཤསེ་ན་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ། 
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ང་ཚོོས་འིདིརི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ངོ་བོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་

སྒོེརི་གི་ཐོབ་ཐང་རོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ང་ཚོོ་ཡུལ་གོཞིན་དུ་གརི་

བའིི་བོད་མི་ཚོོའིི་ཐོབ་ཐང་རོད་པོ་ར་བ་ནས་མ་རིེད། སྔོན་ལ་ཆེབ་

སྲིིད་ཀི་སྐོད་ཆེ་བཤད་མི་དགོོས། བོད་ནང་གོི་མི་རྣམས་འིགོ་

བ་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མི་ལ་དགོོས་

པོའིི་ཐོབ་ཐང་མ་ཚོང་བའིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་འིཐབ་རོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད། གོལ་ཏེ་བོད་ནང་ལ་

གོནས་ཚུལ་ག་འིགིགོས་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདོད་པོ་ཚོིམས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོད་ན་ང་ཚོོས་འིདིརི་རོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མེད། ང་

ཚོོས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་

ཤེས་ཐུབ་ཆེེད་བོད་ནང་ནས་ཚུརི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡོང་མཁན་དེ་ལྟ་

བུའིི་སྐོད་ཆེ་དང༌། ཡང་བོད་ནང་ལ་ཕརི་གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་མཁན་

བཏང་བ། ཕྱོི་རྒྱལ་གི་མི་ང་ཚོོའིི་ངོ་ཤེས་འིགོའི་ཞིིགོ་བོད་ནང་ལྟ་

སྐོོརི་ལ་འིགོ་མཁན་དེ་དགོ་གོི་མཐོང་ཚུལ་ཉན་པོ་བཅས་ཐབས་

ཤེས་རྣམས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགོས་བྱེས་ཏེ་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་

ཤེས་ཐབས་བྱེེད་ཀི་ཡོད།

དེ་ཡང་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་སྡུགོ་པོ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་ཀང་ང་ཚོོས་ཤེས་
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དགོོས་ལ། རྒྱ་མིས་ཡགོ་པོོ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་ཀང་ང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་དུ་ཤེས་དགོོས། ང་ཚོོ་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁན་ཡིན་པོ་

རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་བོད་ནང་ནས་བྲོས་ཡོང་མཁན་གི་མི་དང༌། 

བོད་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་ཏུ་འིགོ་མཁན་རྣམས་ནས་ང་ཚོོརི་

གོནས་ཚུལ་བཤད་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་མིས་གོང་སྡུགོ་སྡུགོ་བྱེས་པོ་

རྣམས་དང༌། ག་མ་འིགིགོས་ཡོད་པོའིི་ཕྱོོགོས་དེ་བཤད། ལེགོས་

ཆེ་རྣམས་མ་བཤད་ན་ང་ཚོོ་མགོོ་འིཁོརི་ཐེབས་ཀི་ཡོད་པོ་ལས། 

གོནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་ཆེ་ཚོང་ཤེས་མི་ཐུབ། སྡུགོ་པོོ་ཡོད་ན་

སྡུགོ་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་དགོོས་ལ། ལེགོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་རྣམས་ཀང་ང་ཚོོས་རོགོས་དགོོས་ཀི་རིེད། གོནད་དོན་དེ་ལ་

ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ནན་པོོ་བྱེས་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་ཉི་ཤུའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོརི་གོནས་

ཚུལ་གོོ་ཐོས་བྱུང་བ་དང༌། བརི་སྐོབས་ཕྲན་བུའིི་སྒོོ་ཕྱོེ་ནས་བོད་

ཕྱོི་ནང་ལ་གོཉེན་འིཕྲད་འིགོ་འིོང་གོི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱོི་

རྒྱལ་གི་མི་དེ་ལྟརི་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་ཕྱོིན་པོ། དེ་དགོ་གོི་མཐོང་

ཚུལ་བཅས་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེེད་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་

རི་འིཕྲོད་བྱུང་དོན་ལ། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་
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བཅུ་གོོ་དགུ་རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་བ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ བརྒྱ་

ཆེ་གོཅིགོ་རྒྱ་མིརི་དགོའི་མཁན་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དཔོེརི་ན་

གོང་གོསེབ་གོཅིགོ་ལ་མི་སྟོང་ཕྲགོ་བཞིི་ལྔ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་རྒྱ་

མིརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁན་མཛུབ་མོའིི་སྒོང་ལ་གངས་ཀ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

བཞིི་ལྔ་ཙམ་ལས་ཡོད་ཚོོད་མི་འིདུགོ བཅིངས་བཀོལ་ཟེརི་བའིི་

མིང་སྙན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་གོང་ཡང་མེད་

པོ་དང༌། ལྟོ་གོོས་ཀིས་ཕོངས་པོ། ཉིན་རིེའིི་ངལ་རོལ་གི་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་མོང་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་བོད་མི་

རྣམས་རིང་བཞིིན་གིས་རྒྱ་མིརི་མི་དགོའི་བ་དང༌། ཞིེན་ལོགོ་གོི་

བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་མི་རིིགོས་ཀི་སེམས་ཤུགོས་འིགན་ཟླ་བྲལ་

བ་ཡོད་འིདུགོ ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁོང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་ཞིེད་སྣང་མི་བྱེེད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཡོད་འིདུགོ སྔོན་མ་དང་མི་

འིདྲེ་བའིི་བརི་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ལ་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཚོོའིི་ནང་ནས་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོི་ལྟ་བ་དང༌། དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་སློོབ་
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སྦོང་གོང་འིཚོམ་བྱེས་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོོས་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་གོི་

གོནད་དོན་རྒྱུ་མཚོན་རྣམས་བགངས་ཏེ་རྒྱ་མིརི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་

སྐོབས་ལམ་སེང་ལོགོ་སྤོད་པོ་རིེད་ཅེས་མིང་འིདོགོས་སྟངས་

མ་ཤེས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་

ནས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་

བོད་མི་རིིགོས་ཀི་འིདས་པོའིི་རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་རིིང་པོོའིི་ནང་

ལ་བོད་མི་རིིགོས་རླབས་ཆེེན་ཡིན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོོ་ཤོད་རྒྱུ་

ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཐོགོ་འིདི་གོའིི་རིིང་ལ་མིགོ་གོིས་

མཐོང༌ཞིིང་། ལགོ་གོིས་ཟིན་པོའིི་ཉམས་མོང་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགོ་

བཏང་ན་ཡང་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་གོང་པོོ་དང་མཁྲིེགོས་པོོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོད། 

ང༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིབཙན་བྱེལོ་དང་། དནོ་དམ་ག་ིབད་ེ

སྐྱདི།

མ་གོཞི་ིམ་ིསུ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་མཁྲིགེོས་

སུ་འིག་ོབ་སྤརིི་བཏང་ཆེསོ་ཉདི་ཡནི་ལ། དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་ང་ཚོ་ོ

བོད་མི་རིིགོས་ལ་རྒྱ་མིས་ད་ཕན་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོའིི་རིིང་ལ་རྡོོགོ་

བརྫོསི་སྡུགོ་སྦངོ་བཏང་རྐྱེང་བྱེས་ཡདོ་ཀང༌། ད་ཆེ་དསེ་འིགགིོ་གོ་ི
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མདེ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་བྱེས་ཏ་ེབསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་འིདུགོ འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བཙན་བྱེལོ་བ་མང་པོ་ོཡདོ། 

རྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་དང༌། སགོོ་པོ་ོ

དང་། ཤནི་ཅང་བཙན་བྱེལོ་བ་སགོོས་ཀང་ཡདོ། ཉ་ེཆེརི་ངསོ་རིང་

སགོོ་ཡུལ་དུ་བསྐྱདོ་སྐོབས་ཤནི་ཅང་བ་ཁ་ཤས་ཐུགོ་འིཕྲད་ཀ་ིགོ་ོ

སྐོབས་བྱུང༌། ཁ་ོརིང་ཚོོས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱེེད་ཀི་འིདུགོ ཤིན་

ཅང་གོི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གངས་འིབོརི་ལ་མཚོོན་ན་ཨུ་རུ་སུའིི་ས་

ཁངོས་ལ་སྔ་རྗེསེ་བསྡེམོས་ན་ཕལ་ཆེེརི་འིབུམ་གོསུམ་ཙམ་ཡདོ་

པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཨབ་གྷན་ན་ིས་ིཐན་ག་ིནང་དང༌། ཀརི་ཀའིི།ི པོ་

ཀི་སི་ཐན་བཅས་ཀི་ནང་བཅས་པོརི་གོང་འིཚོམ་རིེ་ཡོད་འིདུགོ་

ཀང༌། ཁོང་ཚོོརི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཆེིགོ་སྒིལ་ཞིིགོ་དང༌། འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོི་ནང་གོང་ས་ནས་དམིགོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་ཡུལ་ཚོང་

མས་ཤསེ་གོསལ་ཞིགིོ་རིང་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ འིནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོ་ོ

སམེས་ཤུགོས་ན་ིཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་སྟོང་ཕྲུགོ་བརྒྱ་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་

སྤིརི་བཏང་ཤེས་ཡོན་དང་གོང་ཅིའིི་གོནས་སྟངས་ང་ཚོོ་སྐྱོ་བ་ལས་

དྲེགོ་པོ་མེད་ཀང༌། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ལ་བཟོད་མ་བདེ་ཡོང་བ་ལ་བོད་
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མི་ཚོོས་གོནོད་ཆེེ་ཤོས་ཡོང་གོི་ཡོད། རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་ཤིགོ་བྱེས་ན་ཐོགོ་མརི་

རྒྱ་མིས་མཁས་པོོ་དང་བྱེམས་པོོ་བྱེས་ཏེ་འིགུགོས་ཐབས་བྱེས་

ཡོད་ལ། ཡང་འིཇམ་རྩུབ་གོཉིས་ལྡན་གི་ཐོགོ་ནས་བོད་རིིགོས་

ནང་ཁུལ་དཀྲུགོ་ཤིང་བྱེེད་པོ་སོགོས་བྱེེད་ཐབས་སྣ་མང་གོི་ཐབས་

ཤེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེས་ཡོད་ཀང༌། ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱོིན་ཏེ་

བོད་མི་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀི་བསམ་བློརི་རྒྱ་མིས་རིང་འིདོད་ལྟརི་

དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་ཐུབ་མེད། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ཁ་ཤས་ཀི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་

འིདི་འིདྲེ་ཡོད་སྲིིད་པོ་རིེད། དུས་རིབས་སྔོན་མ་ཚོོའིི་སྐོབས་མི་

རིིགོས་སོ་སོའིི་ལྟ་བ་དང༌། ལ་རྒྱ་མཁྲིེགོས་པོོ་ཟིན་ཏེ་ཕན་ཚུན་

ཁེ་གོཙང་སྡེོད་རྒྱུརི་འིབད་བརོན་བྱེས་ཡོད་ཀང༌། དེང་སང་གོི་

དུས་ཚོོད་ལ་འིཛམ་གླིིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་

ཡོད་ལ། ཕན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཉེ་པོོ་དང༌། 

མཐོང་རྒྱ་ཆེེན་པོོ། བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོོ་ཆེགོས་སྟངས་ང་ཚོོ་

དང༌། ཁོང་ཚོོ་ཞིེས་འིཐབ་རོད་བྱེེད་རིིན་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་

བློ་འིཁོརི་སྲིིད་ཀི་རིེད། གོཞིི་ར་ཏན་ཏན་རིེད།



749
ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིགོ་བ་མིའིི་རིིགོས་

གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད། མ་འིོངས་པོ་ལ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

དོ་དམ་གི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་མིའིི་རིིགོས་གོཅིགོ་

གྱུརི་གི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། མིའིི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་བསམ་ཚུལ་

ཐོགོ་ནས་ཐབས་ཤེས་འིབད་བརོན་བྱེེད་ཐུབ་ན། ང་ཚོོའིི་དཀའི་

ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རིང་བཞིིན་གིས་ཞིི་འིགོ་རྒྱུ་ཡིན་པོརི་ང་རིང་ཡིད་

ཆེེས་ཡོད། ང་རིང་ཡང་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞིིགོ་

དང༌། དགོའི་མོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོོརི་སྐོད་ཡིགོ་འིདྲེ་མིན་

དང་། ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མིན། ཆེ་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་

འིདི་དགོ་ཕྱོིའིི་རྣམ་འིགྱུརི་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁྱད་པོརི་ཙམ་ལས། དོན་

དམ་པོའིི་ནང་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་ཚོང་མ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། 

སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ལས་དེ་ལ་ཕྱོོགོས་དང་རིིས་

སུ་ཕྱོེ་དགོོས་པོའིི་ཁྱད་པོརི་གོང་ཡང་མེད། 

ཅ༽ བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་དང་། འིཆེ་ིགོསནོ་ག་ིགོནས་

སྟངས།

གོཞིི་ར་དེ་དངོས་གོནས་ཡང་དགོ་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའིི་

དངོས་ཡོད་ཀི་གོནས་སྟངས་ལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེེས་
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མཐོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་མི་གངས་ས་ཡ་མང་པོ་ོཡོད་པོ་ཚོོས་རིང་གོི་མི་

རིགིོས་དང༌། རིང་གོ་ིལུང་པོའི་ིཁ་ེཕན་དནོ་དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏངོ་

རྒྱུ་དང༌། འིབད་རལོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་པོ་ལྟརི། རིང་དནོ་རིང་

གོཅེས་ཀ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ལས་

མེད་ཅིང་། དེརི་ཡང་དེང་སང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་མཁན་

ཞིིགོ་གོིས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་མི་རིིགོས་མིང་མེད་འིགོ་

རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

གོི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རིང་གོི་མི་རིིགོས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། མི་རིིགོས་དེའིི་ཁྱད་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་རྣམ་

པོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུརི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དགོ་

པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ང་ཚོོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤོད་ཀི་གོནས་

སྟངས་ཐོགོ་ནས་ཁ་ཐབས་མེད་ན་ཡང༌། ང་ཚོོ་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་

ནས་མི་སྤི་མཚུངས་ཀི་རིང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ལ་སྤོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་

ལོས་ཡོད། དེའིི་ཆེ་ནས་ངེས་པོརི་མི་འིབོརི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད་པོའིི་

བོད་ཅེས་པོའིི་ལུང་པོ་དེའིི་སྒོང་ལ་བསམ་བློ་གོཏོང་འིོས་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། གོལ་ཏེ་བོད་ནང་མི་
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ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིཛམ་གླིིང་སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་མིའིི་

བདེ་སྐྱིད་ཀི་འིཚོོ་བརི་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་ཉི་མ་ཤརི་ན་

མི་ས་ཡ་དྲུགོ་རིང་མགོོ་ཐོན་པོ་རིེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་བདེ་

སྐྱིད་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དེའིི་ཚོེ་ང་ཚོོས་བོད་

མི་རིིགོས་ཀི་སྐོད་ཆེ་མ་བཤད་ཀང་འིགིགོས་པོ་རིེད། འིོན་ཀང་

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟརི་མིན་པོས་ང་ཚོོས་

བོད་མི་རིིགོས་ཀི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ངེས་པོརི་དུ་

བསམ་བློ་གོཏོང་དགོོས་ཀི་འིདུགོ 

རིང་ཉིད་བོད་པོ་ཡིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་ལརི་ཞིེན་གི་བསམ་

བློ་མ་བཏང་ཡང༌། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་བརེ་བ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་དགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་སེམས་ཁུརི་

ལེན་དགོོས་པོརི་རྒྱུ་མཚོན་འིདུགོ  དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནང་དང༌། 

ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ནང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་གོང་སརི་ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་

ཀི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གི་དོན་དགོ་ལ་ཤ་ཚོ་བྱེས་ནས་བསམ་བློ་

གོཏོང་མཁན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། དེ་རྣམས་རིང་

ཉིད་མི་རིིགོས་འིདིའིི་ཁུངས་ཡིན་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་པོ་མིན་

པོརི། བོད་མི་རྣམས་འིགོ་བ་མིའིི་རིིགོས་སྤི་མཚུངས་ཡིན་པོའིི་ཆེ་
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ནས་ང་ཚོོརི་ཤ་ཚོ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོརི། རིོགོས་རིམ་བཅས་བྱེེད་ཀི་

ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་དང་མི་རིིགོས་ཐ་དད་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་གོིས་འིགོ་བ་

མི་སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་ཀི་སྤུན་ཟླའིི་འིདུ་ཤེས་བཞིགོ་ནས་དོ་སྣང་

དང་སེམས་ཁུརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ན། ང་རིང་ཚོོ་ཤ་ཁྲིགོ་གོཅིགོ་ལས་

མཆེེད་མཁན་ཚོོས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་

སེམས་ཁུརི་ལེན་དགོོས་པོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། 

ཆེ༽ ངམོས་འིསོ་ཀ་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། གོཞུང་བཟང་གོ་ི

མ་ིརིིགོས།

ཡང་ང་ཚོ་ོའིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིམ་ིརིགིོས་ཤགིོ་ཡནི་ན་ཡང་

རླབས་ཆེེན་པོོ་དང་ངོམས་འིསོ་པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་དགོེ་མཚོན་གོང་

ཡང་མདེ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤགིོ་ཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། ང་

ཚོ་ོད་ེལྟརི་ཡང་མནི། ང་ཚོ་ོབདོ་ཀ་ིསྤ་ིཚོོགོས་རྗེསེ་ལུས་རིདེ། ད་ེ

ནི་བོད་གོཅིགོ་པུ་ལས་འིཛམ་གླིིང་ས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་མ་

བྱུང་བ་གོང་ཡང་མིན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ས་གོནས་གོང་

སརི་ཐགོོ་མའི་ིསྤ་ིཚོགོོས་ཀ་ིགོནས་སྟངས་དམའི་པོ་ོཞིགིོ་ནས་གོ་

ལེརི་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། སྔརི་ཡ་ོརིོབ་ནང་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། བདོ་ནང་གོ་ིལམ་ལུགོས་ལས་སྡུགོ་ཙམ་ག་ིཚོ་ེགོཡགོོ་
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ལམ་ལུགོས་དང༌། ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས། རྒྱལ་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་

སོགོས་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་བྱུང་ཡོད། འིཛམ་གླིིང་གོི་མིའིི་

རིགིོས་ཚོང་མ་སྤ་ིའིག་ེསྤ་ིམཚུངས་སྤ་ིཚོགོོས་རྙིངི་པོའི་ིལམ་འིཕྲང་

འིད་ིབཤརི་ནས་ཕྱོནི་པོ་ཤ་སྟགོ་རིདེ། 

ང་ཚོོ་བོད་པོ་རྣམས་ལ་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་བའིི་དབང་གོིས་ཡརི་

རྒྱས་མགོགོས་པོོ་འིགོ་མ་ཐུབ་པོ་རིེད། དེ་ལ་ང་ཚོོ་སམ་ཤོརི་

དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་སྡེོད་ས་རྒྱ་

གོརི་ནང་དང༌། སུད་སི། ཕྱོི་རྒྱལ་གོཞིན་དགོ་བཅས་པོརི་སྤིརི་

བཏང་བོད་མི་རྣམས་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་ཐབས་གྲུང་པོོ་དང་། ལུང་

པོ་གོང་དུ་སློེབས་ཀང་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་གོོམས་གོཤིས་དང་

བསྟུན་ནས་ལམ་སེང་སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་ཀི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་ཐུབ་

མཁན་ཞིིགོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་བོད་མི་བལ་གོོས་

ཀི་ཚོོང་རྒྱགོ་མཁན་ཚོོརི་ས་ཁང་རྒྱུ་ནོརི་དང༌། དངུལ་ཁང་ནང་

བཅོལ་དངུལ་སོགོས་གོང་ཡང་མེད་རུང༌། རྒྱ་གོརི་བའིི་ཚོོང་པོ་

ཚོོས་ཧིན་སྒོོརི་ཁྲིི་ཕྲགོ་མང་པོོའིི་བལ་གོོས་བོད་མིརི་སྔ་འིདོན་

དུ་བསྐུརི་ཞིིང་། རྗེེས་སུ་བལ་གོོས་བཙོང་ཟིན་རྗེེས་གོཞིི་ནས་

དེའིི་རིིན་འིབབ་རྣམས་སྤོད་ལེན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། དེས་རགོས་གོང་
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ཞིིགོ་བསྟན་གི་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་མིརི་ཡིད་ཆེེས་དང༌། བློས་འིགོེལ་

བྱེས་ཆེོགོ་པོའིི་མི་དྲེང་བདེན་དང༌། ཡ་རིབས་ཚུལ་མཐུན་ལ་ངོས་

འིཛིན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ཨ་རིིའིི་ཁུལ་ལའིང་ཨ་སྒོོརི་སྟོང་ཕྲགོ་ཁ་ཤས་དངུལ་

རྐྱེང་ལགོ་ཐོགོ་སྔ་གོཡརི་བྱེེད་མཁན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེས་

སྤིརི་བཏང་བོད་མི་རྣམས་གོཞུང་བཟང་པོོ་དང་། གོདོང་བརན་

པོོ། བློ་བཀལ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། དེ་ནི་

རླབས་ཆེེན་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། སྔརི་གི་ལོ་རྒྱུས་

ཐོགོ་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀིས་ཤརི་

ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ལྷོ་ངོས་རྒྱ་གོརི་དང་དུས་རིབས་མང་པོོའིི་

རིིང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོོགོས་ལ་

སྐོབས་རིེ་གོཉེན་ཉེའིི་མཛའི་འིབྲེལ་དང༌། སྐོབས་རིེ་དག་གོཤེད་དུ་

བཟུང་ནས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་མི་རིབས་

མང་པོོ་སྦྲེལ་ནས་དུས་རིབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་སོང་བའིི་རིིང་བོད་པོས་

མཁྲིེགོས་ཐགོ་ཆེོད་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ན་ང་རིང་

ཚོོའིི་མི་རིིགོས་འིདི་ལ་གོནས་ཚུལ་མང་པོོའིི་ཆེ་ནས་གོཅེས་ཞིེན་

འིོས་པོ་དང༌། གུས་བཀུརི་འིོས་པོ། ང་ཚོོ་སོབས་པོ་སྐྱེས་འིོས་པོ་
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ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ང་ཚོོས་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚོང་མས་ད་

ལྟརི་བརི་དུ་སེམས་ཁུརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་སེམས་

ཤུགོས་ངེས་པོརི་དུ་བསྐྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཇ༽ བདོ་དནོ་ག་ིདཀའི་རྙིགོོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཁྲིབ་

སྟནོ།

བརི་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྲན་བུ་འིག་ོགོ་ིཡདོ་པོ་

རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོི་གི་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲད་པོ་དང་། གོཉིས་ནས་ཨུ་རུ་སུའིི་ཕྱོོགོས་ནས་

དམགོ་གོི་ཉེན་ཁ་ཞིགིོ་ཀང་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གི་འིགོོ་

ནས་ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དེ་སྔ་ཕན་ཆེད་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་པོོ་ཚོོས་

བཤད་མ་མོང་བའིི་སྐོད་ཆེ་གོསརི་པོ་ཤོད་པོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་

བསྟན་མ་མོང་བ་ཞིིགོ་བསྟན་གི་ཡོད། རིང་ལ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡོད་

ན་ད་ེངསོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བ་དང༌། བདོ་དནོ་ག་ིཐགོོ་ལ་ཡང་

རྒྱ་བོད་གོཉིས་ཀའིི་ཕྱོོགོས་ནས་ནོརི་ཡོད་ཅེས་གོསལ་པོོ་ཤོད་

ཀི་འིདུགོ དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གི་ཐོགོ་ནས་བདེན་པོ་འིཚོོལ་

དགོོས་ཞིེས་ཏིང་ཞིའི་ོཕིང་གོི་གོསུང་བཤད་ནང་ལ་ཐོན་ཡོང་གོི་

ཡོད། མ་གོཞིི་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གི་ཡིགོ་ཆེ་དང་གོཏམ་གླིེང་ནང་
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རིང་གོིས་རིང་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་པོ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཤོས་ཡིན་

ལུགོས་བརྗེདོ་ཀ་ིཡདོ་ཀང༌། ང་ོཐགོོ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་སྐོབས་ས་ོ

སའོི་ིནརོི་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཀང་ཆུང་ཆུང་བཟ་ོབ་དང༌། ཁ་ོརིང་

ཚོོས་ངོམས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང་

ཆེནེ་པོ་ོབཟསོ་ནས་རགོ་པོརི་ཤདོ་ཀ་ིཡདོ། 

ད་ཆེ་དེའིི་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་འིགྱུརི་ནས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

སྒོང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ར་བ་

རྒྱ་ནགོ་ནང་སྤི་ཡོངས་ཀི་སྲིིད་བྱུས་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྐྱེེན་

གིས་བོད་དོན་གི་ཐོགོ་ལའིང་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ཕྲན་བུ་འིགྱུརི་

བ་འིགོ་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཞིིགོ་ཐོན་གི་འིདུགོ བརི་སྐོབས་ཀི་དུས་

ཚོོད་ཅིགོ་རིིང་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་ནས་རྒྱ་མིརི་ཡགོ་ཉེས་ཀི་སྐོད་ཆེ་

གོང་ཞིིགོ་བཤད་ཀང༌། དེ་དགོ་མ་ཉན་པོརི་གོཡུགོས་རྐྱེང་དང༌། 

རིང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སོ་སོ་རིང་མགོོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་

སུ་ལ་ཡང་རིེ་མི་དགོོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བའིི་ལྟ་བ་དེ་འིཁྱེརི་

ནས་གོཞིན་དགོ་ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱེེད་ཀི་མེད་ཀང༌། ད་ཆེ་རྒྱ་

ནགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་རིོགོས་རིམ་ཡོང་ཐབས་དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་
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འིཇིགོས་སྣང་སེལ་བའིི་དོན་དུ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོཉེན་

མང་ཙམ་བཟོ་ཐབས་དང༌། སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་ཀི་མི་གལ་ལ་

ཚུད་ཐབས་འིབྲེལ་བ་འིཛུགོས་པོའིི་ཐབས་ཤེས་མང་པོོ་བྱེེད་ཀི་

འིདུགོ ཐབས་ཤེས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གིས་རྒྱ་མིས་

ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་རྣམ་འིགྱུརི་མཛེས་པོོ་དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་སྟོན་པོའིི་

སྐོབས་སུ་ཞིབས་འིདྲེེན་བོད་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་ཞུ་གོི་ཡོད་

སྟབས། ད་ཆེ་བོད་ནང་རྙིོགོ་དྲེ་མེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཞིིགོ་གོང་

ཐུབ་བསྟན་ཐབས་བྱེེད་ཀི་འིདུགོ 

བོད་ནང་ལ་བརི་སྐོབས་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་བསྟན་རྒྱུའིི་

དོན་དགོ་ལ་གོསརི་འིགོོད་པོ་དེ་ལྟརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བཏང་

བ་དང༌། དེ་ཚོོའིི་གས་དང་པོོ་ནས་རྒྱ་མིས་འིདེམས་སྒྲུགོ་བྱེས་

ནས་བཏང་བ་ཤ་སྟགོ་རིེད། ཁོང་ཚོོ་བོད་ནང་ལ་སློེབས་སྐོབས་

རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོའིི་སྐོད་བསྒྱུརི་ཞིིགོ་བརྒྱུད་དགོོས་པོ་དང་། 

རྒྱ་མིས་སྔ་ས་ནས་ག་སྒིགོ་བྱེས་པོའིི་ས་ཆེ་ཁགོ་ལ་ལྟ་སྐོོརི་ལ་

འིཁྲིིད་པོ་ལས་རིང་འིདོད་ལྟརི་འིགོ་ས་མེད་པོ། དེའིི་ནང་གོི་མི་

ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་སྟངས་དང་། རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་ཚུན་ཆེད་

ལ་སྐོམ་སྦངས་མཐརི་ཕྱོིན་པོ་བྱེས་ཡོད་པོ་རིེད། ངས་ལྟད་མོ་
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ཞིིགོ་མཐོང་བྱུང་། ལྟད་མོ་དེའིི་ནང་ལ་ངལ་རོལ་བྱེེད་མཁན་བོད་

མི་ཚོོའིི་གོན་གོོས་གོསརི་པོ་གོསརི་རྐྱེང་རིེད། འིབྲས་སྤུངས་

ནང་ལ་བླ་མ་མཆེོད་པོ་འིདོན་མཁན་དེ་དགོ་གོིས་དྲེིལ་བུ་ཚོིགོ་

མཚོམས་གོང་དུ་དཀོལ་དགོོས་མིན་ཙམ་ཡང་ཤེས་ཀི་མི་འིདུགོ 

ལྷ་ས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་དང༌། རེ་ཕོ་བྲང་གོི་པོརི་རིིགོས་ཚོོན་ཁྲི་

ཡགོ་པོོ་དེ་ལྟརི་བརྒྱབ་འིདུགོ 

ལོ་གོཅིགོ་རྒྱ་ནགོ་གོི་བོད་ཅེས་པོའིི་པོརི་དེབ་ནང༌། རེ་ཕོ་བྲང་ཤརི་

བརྒྱུད་ཀི་གོཟིམ་ཆུང་གོཅིགོ་གོི་པོརི་འིགོའི་ཤས་འིདུགོ དེའིི་ནང་

བཞུགོས་སྒོམ་དེའིི་ནང་ལ་ཟླ་གོམ་ཞིིགོ་དང༌། འིགོོ་དེརི་འིཇའི་ཆེེན་

ཞིིགོ་བཞིགོ་འིདུགོ དེའིི་མདུན་དེརི་རྡོོ་རྗེེ་དྲེིལ་བུ་དང༌། ཀ་པོ་ལི་

དེ་ལྟརི་བཞིགོ་འིདུགོ ངས་ནམ་རྒྱུན་ཅོགོ་ཙེའིི་སྟེང་དཔོེ་ཆེ་བཞིགོ་

གོི་ཡོད་པོ་ལས། རྡོོ་རྗེེ་དྲེིལ་བུ་དང་ཀ་པོ་ལི་དེ་ལྟརི་སྒིགོ་གོི་མེད། 

དེ་དགོ་ཀང་སྒིགོ་སྟངས་མི་ཤེས་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་བསྒིགོས་འིདུགོ 

སྔོན་མའིི་གོཞུང་ཞིབས་རྒན་པོ་དེ་འིདྲེ་དང་། ཡརི་ཐོན་ཡིན་ཟེརི་

མཁན་གི་དེ་རིིགོས་དང་། སློོབ་ཕྲུགོ་སྐོད་ཆེ་ཤོད་མཁན་དེ་ལྟརི་

འིདུགོ དེ་ཚོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ལ་ལྟོས་དང༌། སྐོད་ཆེ་དྲེི་མཁན་གི་ཕྱོི་

རྒྱལ་གི་མི་དེའིི་གོདོང་ལ་མ་བལྟས་པོརི་ཟུརི་ཞིིགོ་ལ་ལྟ་བཞིིན་
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སྐོད་ཆེ་ཤོད་ཀི་འིདུགོ དེའིི་ཟུརི་དེརི་རྒྱ་མིའིི་སྐོད་བསྒྱུརི་ཡིན་

ནའིང་རུང༌། སྣེ་ཤན་ཡིན་ནའིང་རུང༌། ཁོང་ཚོོས་བསྟུན་དགོོས་

སའིི་མི་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རགོས་གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

གོཉིས་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤད་མཁན་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་གི་མི་སྣ་

ཚོོགོས་ཡིན་ན་ཡང༌། སྐོད་ཆེ་ཚོང་མ་ངགོ་ལ་ཟིན་པོ་ལྟ་བུརི་ཚོིགོ་

དང༌། དོན་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཤ་སྟགོ་ཤོད་ཀི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་

གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེས་ཏེ་ཕྱོི་

མིརི་མགོོ་སྐོོརི་བཏང་བ་ཤ་སྟགོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུས་མེད་ཕྱོི་

མི་འིགོའི་ཤས་ཀིས་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་ཀི་ཡོད། 

སྐོབས་དེརི་ང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཧམ་རྫུན་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེས་

པོ་རིེད། བོད་ནང་དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་ཨུ་

ཚུགོས་བྱེས་ན་ནུས་པོ་ཐོན་མི་ཐུབ་སྟབས། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་

ཡརི་རྒྱས་བཏང༌། རྒྱ་མིས་བོད་མིརི་བྱེམས་སྐྱོང་ཡགོ་པོོ་བྱེས་

ཡོད་ན། དེ་ང་ཚོོས་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀི་རིེད། ད་ཆེ་བོད་ནང་ལ་

ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་སྒོོ་ཕྱོེ་སྟེ་ང་ཚོོརི་བསྟན་དགོོས་ཀི་འིདུགོ དེ་སྦས་

དགོོས་དོན་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 
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ཉ༽ བདོ་མ་ིལྟ་སྐོོརི་བ་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་རྒྱུས་ལནོ།

ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་སྡེདོ་མཁན་བདོ་མ་ིཚོ་ོབདོ་ནང་ལྟ་སྐོརོི་ལ་གོཏངོ་དགོསོ་

ཀ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁ་སང་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་ཐགོོ་ངས་ཐགོོ་མའི་ི

བསམ་འིཆེརི་འིད་ིབཤད་པོ་ཡནི། ད་ེབཤད་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་གོརི་

ནང་གོི་བོད་མི་བཅོ་བརྒྱད་ནས་ལྡི་ལིརི་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་

ཚོབ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་འིགོ་རྒྱུའིི་ཐབས་

ཤསེ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ེལ་རྒྱ་མསི་ཐགོོ་མརི་འིགགིོས་ཀ་ིརིདེ་ཅསེ་

ལན་སྤད་པོ་རིདེ། 

དེ་རྗེེས་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་ཁང་ནས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་སྤད་པོའིི་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ལགོ་འིཁྱེརི་དེས་འིགིགོ་གོི་མ་རིེད། རྒྱ་

མིའིི་ཕྱོི་སྡེོད་རིང་མི་ཡིན་ཟེརི་བའིི་ལགོ་ཁྱེརི་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་

ཁང་ནས་ལེན་དགོོས་ཞིེས་རྒྱ་མིས་རྙིོགོ་དྲེ་བཤད་པོ་རིེད། རྒྱ་མིའིི་

གོཞུང་ཚོབ་ཁང་ནས་ཕྱོི་སྡེོད་རིང་མིའིི་ལགོ་འིཁྱེརི་བླངས་ན། ང་

ཚོོའིི་ར་དོན་དང་ཕྱོོགོས་འིགོལ་འིགོ་རྒྱུརི་བརེན། ཁེ་གོང་གོདམ་

ཁ་མ་ལོགོ་པོ་བྱེས་ཏེ་བོད་མི་བཅོ་བརྒྱད་བོད་ལ་འིགོ་རྒྱུ་སྒོེརི་སོ་

སོའིི་ངོས་ནས་ཕྱོིརི་འིཐེན་བྱེས་པོ་རིེད། དེ་མིན་མི་སྒོེརི་པོ་རིེ་ཟུང་



761
འིགོ་མཁན་བྱུང་ཡོད། ལགོ་འིཁྱེརི་དང་སྲིིད་དོན་གི་རྙིོགོ་དྲེ་མེད་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་ལྟ་སྐོོརི་བ་གོཏོང་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་ཐབས་ཤེས་

བྱེེད་ཀི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་འིདིས་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་ལ་མགོོ་སྒུརི་བ་

མིན་ལ། ང་ཚོོའིི་ར་དོན་གི་བསམ་བློ་གོཏོང་ཕྱོོགོས་ལ་འིགྱུརི་

བ་ཕྱོིན་པོ་ཡང་མིན། 

བོད་ལ་འིགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོས་སྲིིད་དོན་སྐོོརི་ལ་ལམ་

སེང་བཤད་བདེ་མ་བྱུང་ན་ཡང༌། རྒྱ་གོརི་གིས་མཚོོན་པོས་ཕྱོི་

རྒྱལ་ལུང་པོའིི་ནང་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདི་དགོ་གོཞིི་ར་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོད་པོ་དང༌། ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཡོད་པོ། 

འིཚོོ་ཐབས་ཀི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོས་

འིགེལ་བཤད་བྱེས་ན་བོད་ནང་ལ་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་རྒྱུརི་

ཕན་ཐོགོས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་དང༌། ང་ཚོོ་བྱེེས་ལ་ཡོད་པོའིི་བསམ་བློ་

གོཏོང་སྟངས་གོཉིས་པོོ་དེ་ཕན་ཚུན་གོསལ་པོོ་ཤེས་རོགོས་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན། དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མེད་དམ་སྙམ་པོ་ང་ཚོོའིི་

བསམ་ཚུལ་དེ་རིེད། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་རྣམ་འིགྱུརི་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་ཁོ་
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རིང་ཚོོས་གོོ་སྐོབས་ཤིགོ་བཙལ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། ང་རིང་

ཚོོས་ཀང་གོོ་སྐོབས་དེ་ཟིན་ནས་རྒྱ་མི་ང་ཚོོའིི་དག་རིེད། རྒྱ་མིརི་

འིབྲེལ་བ་བྱེས་ན་མི་འིགིགོས་ཞིེས་མ་བཤད་པོརི་རྒྱ་མིརི་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་པོ་དང་། གོདོང་བསྟན་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤད་པོ། རྒྱ་མིའིི་

ངོས་ནས་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོཏོང་གོི་འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་ཇི་

ཙམ་བཤད་ས་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོོས་ཀི་འིདུགོ ང་ཚོོས་ར་དོན་

རོད་གླིེང་བྱེེད་པོ་འིདི་ཨ་མི་རིི་ཀ་དང༌། ཨུ་རུ་སུ། རྒྱ་གོརི། རྒྱ་

མི་དང་བཅས་པོརི་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཤོད་རྒྱུ་ལས། དེ་ལ་

ངོ་ལོགོ་མདོ་སྦུགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ར་བ་ནས་མེད། 

ཏ༽ བཅངིས་བཀལོ་ག་ིམངི་སྙན་དང་། ས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ི

བད་ེསྡུགོ

རྒྱ་མསི་བདོ་བཅངིས་བཀལོ་གོཏངོ་བརི་ཡངོ་བ་ཡནི་ཟརེི་ག་ིཡདོ། 

བཅངིས་བཀལོ་གོཏངོ་བརི་ཡངོ་ན་བཅངིས་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ལས་

གོལ་དགོོས་ཀང་། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་མང་

དུ་བཏང་ན། བཅིངས་བཀོལ་གི་དགོོས་དོན་མ་ཚོང་བ་རིེད། ང་

ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀ་ིམདེ་ལ། དམརི་པོ་ོདང༌གོསརི་

བརྗེེརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་མེད། བཅོས་སྒྱུརི་ལའིང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་
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མེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ལུང་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་དམརི་

པོོརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་དེ་ལྟ་བུའིི་འིགོོ་ལ་ང་ཚོོས་ཕྱོིན་

མདེ་ལ། འིག་ོའིདོད་ཀང་མདེ། 

ང་ཚོོས་བོད་མི་རིིགོས་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ཐོབ་ཐང་དེ་རོད་ཀི་ཡོད། དེ་

སྔ་ཕན་ཆེད་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ནས་ ༡༩༥༧ གི་གོོང་ལ་ཡང་བོད་

རིིགོས་གུང་བྲན་ཏང་མི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོོས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་ཡིད་ཆེེས་

བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་དང༌། དམརི་པོོའིི་རིིང་ལུགོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཀི་

ཐོགོ་ནས་རིང་གོི་ལུང་པོརི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཐབས་

ཤེས་ཡགོ་ཤོས་ཡིན་པོརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀི་ཡོད། མཐའི་མ་ཁོང་

ཚོོའིི་གས་མི་རིིགོས་གུ་དོགོ་རིིང་ལུགོས་ལ་འིགོ་མཁན་རིེད་ཅེས་

མིང་འིདྲེ་མིན་རིེ་བཏགོས་ཏེ་ལས་གོནས་ནས་ཕྱོིརི་འིབུད་དང༌། 

བོད་རིིགོས་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་ལ་བསྡེད་མི་ཆེོགོ་པོ་བཟོས་པོ་རིེད། 

ང་ཚོོས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གི་བྱེ་བ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཞིིགོ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་

དང་མཐུན་པོའིི་རིོགོས་རིམ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེ་ང་ཚོོས་ལེན་གི་རིེ། 

དཔོེརི་ན། སྔརི་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ངོས་ནས་རིོགོས་རིམ་ཕྲན་བུ་བྱེས་
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པོ་དེ་བླངས་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོས་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་རྒྱུགོས་ཁྱི་

བྱེས་པོ་མེད་ལ། བོད་དོན་འིཐབ་རོད་ཀི་བཀོད་བྱུས་ཨ་མི་རིི་

ཀས་བྱེས་པོའིང་མ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་ན་ལོ་ཤས་སྔོན་ཨ་མི་རིི་

ཀས་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཤིང་། བོད་དོན་ལ་རིོགོས་རིམ་

བྱེེད་མཚོམས་བཞིགོ་པོའིི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་ང་ཚོོའིི་ལས་མཚོམས་

བཞིགོ་དགོོས་ཀང༌། ང་ཚོོས་ལས་མཚོམས་མ་བཞིགོ་པོརི་སོ་

སོའིི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། 

སྔོན་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་བཟུང་ང་ཚོོས་དམརི་པོོརི་ངོ་རྒོལ་

དང༌། ཨུ་རུ་སུརི་ངོ་རྒོལ་མ་བྱེས་པོརི། སོ་སོའིི་རིང་ཚུགོས་བཟུང་

ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། སོ་སོའིི་བདེན་དོན་རོད་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་རྐྱེེན་གིས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུགོ་ཅུའིི་ལོ་སྟོད་ལ་ཨུ་རུ་

སུས་བོད་དོན་ལ་བལྟ་སྟངས་དེ་དང༌། དེང་སང་ཨུ་རུ་སུས་བོད་

དོན་ལ་བལྟ་སྟངས་གོཉིས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། ཨུ་རུ་

སུས་བོད་དོན་འིདི་མི་རིིགོས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སྐོོརི་གི་འིཐབ་རོད་ཡིན་

པོ་གོསལ་པོོ་བཤད་ཡོང་དུས་ད་ཆེ་རྒྱབ་སྐྱོརི་གི་རྣམ་འིགྱུརི་ཐོན་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། ད་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ 

ཡང་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་འིཐབ་རོད་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་གོོ་མིང་
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ཏང་གོི་ཕྱོོགོས་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་

ཞིིགོ་བསྟན་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། རྣམ་འིགྱུརི་དེ་རིོགོས་རིམ་གི་རྣམ་

པོ་ཡིན་ན་ཡང༌། ར་བའིི་ངོ་བོའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས་དེ་བོད་

རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་གི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོརི་ལགོ་པོ་བཏང་

ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ང་ཚོོའིི་ར་དོན་དང་མི་མཐུན་པོརི་བརེན་རིོགོས་

རིམ་དེ་ང་ཚོོས་ལེན་གི་མེད། དེ་ནི་ང་ཚོོས་གོོ་མིང་ཏང་ལ་དགོའི་

མི་དགོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དང༌། ང་ཚོོ་ཐེ་ཝན་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་དེ་དགོ་

ལ་དགོའི་མ་དགོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་གོང་ཡང་མིན། ཐེ་ཝན་ནས་བོད་རྒྱ་

ཁོངས་རིེད་ཅེས་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་གྱུརི་བཤད་པོ་དེ་ང་ཚོོས་དང་ལེན་

བྱེེད་ཐབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རིེད། གོོ་མིང་ཏང་གོིས་ང་ཚོོརི་

རིོགོས་བྱེེད་པོ་དེ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོ་བཅིངས་བཀོལ་གོཏོང་རྒྱུའིི་དོན་

དགོ་དང༌། སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོརི་ད་ལྟ་དམརི་པོོས་དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་པོ་

དེརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཆེེད་ང་ཚོོརི་ལགོ་པོ་བརྐྱེངས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་

ངོས་ལེན་བྱེས་ན། ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་པོ་དེ་

ཡང་འིགྱུརི་རྒྱུའིི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོས་

ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་དོན་དེ་ལྟརི་རིེད། 

དེང་སང་པོེ་ཅིང་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། མགོགོས་པོོ་
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ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ལོགོ་གོི་རིེད་ཅེས་གོསརི་འིགོོད་པོས་དེ་ལྟརི་འིདྲེི་གོི་

འིདུགོ་ཀང་། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ལོགོ་མ་ལོགོ་གོི་དུས་ཚོོད་ལ་ར་བ་ནས་

སློེབས་མེད། ཇི་སྲིིད་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

ཁ་ཞིེ་གོཉིས་མེད་ཡིད་ཚོིམས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་

ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མ་བྱུང་བརི་དུ་ང་ཚོོ་རིང་གོི་ལུང་པོརི་ལོགོ་

འིདོད་ཡོད་ཀང༌། ལོགོ་ནས་ཕན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལས་

མིའིི་ལུང་པོརི་ད་མུས་བཞིིན་བསྡེད་ནས་བོད་ཀི་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་སྐོད་འིབོད་དང༌། མི་ལ་གོསལ་བཤད་འིདྲེ་བྱེས་ན་བོད་མི་

མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་འིགྲུབ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཕན་ཐོགོས་ཡོད་

པོ་མཐོང་ཆེོས་ཀི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིེད། 

ད་རིེས་གྷི་རིི་སི་རྒྱལ་སྲིས་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོང་སྔོན་མ་ནས་

ངོས་ཀི་ངོ་ཤེས་རིེད། ཁོང་གོིས་ང་ལོགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་བཏང་གོི་

ཡང་མ་རིེད། ལོགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཡགོ་པོོ་ར་

བ་ནས་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་འིདུགོ དེ་རྣམས་དེང་སང་བོད་

ནང་གོི་གོནས་སྟངས་དང༌། རྒྱ་མིས་རྣམ་འིགྱུརི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བསྟན་གི་ཡོད་པོ། དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ང་ཚོོརི་བསམ་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། ཐབས་ཤེས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་
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པོ་བཅས་མདོརི་བསྡུས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡིན།

ཐ༽ འིཐབ་རདོ་ཀ་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། རྒྱང་རིངི་གོ་ི

འིཆེརི་གོཞིི།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ལ་ོཉ་ིཤུ་འིདའིི་ིརིངི་གོ་ིལས་དནོ་ལ་ཕྱོ་ིམགིོ་

བལྟས་ན། ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་གོང་འིཚོམ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཡདོ། ཐགོོ་

མརི་ང་ཚོརོི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང༌། འིགོའི་ཤས་ཀསི་སྲིདི་དནོ་

རིང་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ས་མཚོམས་

ཁགོ་ལ་དྲེགོ་དཔུང་དང་བཅས་བཅའི་སྡེདོ་ཐུབ་ཐབས་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀ་ིའིཆེརི་གོཞི་ིབཏངི་ན་མང་

ཚོོགོས་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོི་རིེད་ཟེརི་བ་སོགོས་བསམ་ཚུལ་

མང་པོོ་བྱུང་ན་ཡང༌། ང་ཚོོས་འིཐབ་རོད་བྱེེད་ས་རྒྱ་མི་ཡིན་པོ་

དང༌། ལམ་སངེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུརི་ང་ཚོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིགྲུབ་

རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད། ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་འིགོོརི་གི་ཡོད་པོ་དང་། གོལ་

སྲིིད་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་འིགོོརི་གི་ཡོད་ཀང༌། ང་ཚོ་ོམིའིི་

ལུང་པོརི་ཧ་ཏགོ་ཏགོ་བྱེས་ཏ་ེབསྡེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དའེི་ིཐོགོ་

ནས་ལས་དནོ་སྒྲུབ་དགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་འིད་ིའིཁྱརེི་

ནས་འིབད་བརནོ་བྱེས་པོ་རིདེ། 
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སྐོབས་དེརི་རྒྱ་གོརི་སྲིིད་བློན་ནེ་རུ་བཞུགོས་ཡོད་ལ། རྒྱ་གོརི་གི་

སྲིིད་བློན་ནེ་རུས་བོད་དོན་ཐོགོ་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བཞིེས་ཏེ་བོད་

པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བརི་བསྡེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་གོཞིིས་ཆེགོས་

དང་གོཅིགོ བོད་ཕྲུགོ་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་དམིགོས་བསལ་བྱེེད་ས་ཡོད་

པོའིི་སློོབ་གྲྭ་དང་གོཉིས། འིདི་དགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་ང་ཚོོས་འིཆེརི་གོཞིི་

བཏིང་བ་དང་། འིཆེརི་གོཞིི་ཇི་ལྟརི་བཏིང་བ་བཞིིན་འིདས་པོའིི་ལོ་

ཉི་ཤུ་ཐམ་པོའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་སྲི་ཐགོ་ཐགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་

རིེད། རྒྱ་མིས་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོ་བོད་ལ་ལོགོ་དགོོས་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་གི་ཡོད་པོ་དེརི་ང་ཚོོ་གོད་མོ་ཤོརི་གི་འིདུགོ 

གོཞིི་ནས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཐོངས་དང༌། ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་ལོ་ཉི་

ཤུ་ཐམ་པོ་བསྡེད་པོ་འིདིའིི་རིིང་ལ་ལྟོ་གོོས་ཀི་ཕྱོོགོས་ནས་བསམ་

བློ་བཏང་ན་རིང་གོི་ལུས་པོརི་ཡོད་མཁན་གི་མི་ལས་ང་ཚོོ་དྲེགོ་

པོ་ཡོད། འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོ་རིང་དབང་ཡོད་པོ་མ་ཟད། དངངས་

སྐྲགོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། སྤིརི་བཏང་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་མིའིི་

ཐོབ་ཐང་ལ་ལོངས་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད། རིང་ཉིད་བོད་རིིགོས་ཡིན་པོའིི་ཆེ་

ནས་རིང་གོི་མི་རིིགོས་ཀི་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་

འིདུགོ་གོམ། སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང༌། མི་རིིགོས་ཀི་བཟང་
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པོོའིི་གོོམས་གོཤིས་ཁགོ་སྲུང་སྐྱོབ། གོཞིན་དགོ་ཕརི་བཞིགོ་ནས་

མདོརི་ན་གོཞིས་དང་རྣམ་ཐརི་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་

གོཤིས་ཀ་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་མ་བརླགོ་པོརི་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེས་ཡོད། 

བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོིས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་དོན་

དགོ་ལ་རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏང་གོིས་འིཐབ་རོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། 

ཁོང་ཚོོརི་རིང་དབང་མེད་སྟབས་བོད་པོའིི་མི་རིིགོས་ཀི་རྣམ་པོ་

ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་བསྟན་ན་ལམ་སེང་རྒྱ་མིས་མི་རིིགོས་གུ་དོགོ་རིིང་

ལུགོས་ཞིེས་སོགོས་མིང་སྣ་ཚོོགོས་བཏགོས་ནས་མེད་པོ་བཟོ་

རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏོང་གོི་འིདུགོ བོད་ཀི་ནང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་

ཀི་གོོམས་གོཤིས་ཀི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཁྲིིམས་

འིགོལ་ལ་བརི་གོི་ཡོད་པོ་རིེད། 

ད་རིེས་གྷི་རིི་སི་རྒྱལ་སྲིས་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོང་བོད་ནང་ལ་ལྟ་

སྐོོརི་དུ་བསྐྱོད་སྐོབས་བོད་པོའིི་གོཞིས་དང་ཞིབས་བྲོ་དེ་ལྟརི་བལྟ་

དགོོས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པོརི། སྣེ་ཤན་དེས་བོད་པོའིི་གོཞིས་དང་

ཞིབས་བྲོ་ཡགོ་པོོ་ནི་མེད། སྐྱུགོ་བྲོ་པོོ་དེ་ལྟརི་བལྟས་ནས་གོང་

ཡོང་ཟེརི་གི་འིདུགོ མཐོང་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ སུད་སིའིི་ནང་

བོད་མི་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་ཀང་ཁོང་ཚོོས་བོད་པོའིི་གོཞིས་དང་
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ཞིབས་བྲོ། བོད་པོའིི་ལྷ་མོ་བཅས་འིཁྲིབ་སྟོན་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

ཆེས་གོོས་གོན་སྟངས་དང་། གོདོང་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་

ཚོང་མ་དངོས་གོནས་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་མ་ཡལ་བ་ཤུགོས་

ཆེེ་བ་འིདུགོ་ཅེས་ཁོང་གོིས་བརྗེོད་བྱུང༌། འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཧའིོ་གོོ་ཕིང་གོིས་གངས་ཉཱུང་མི་རིིགོས་ཚོོརི་དམིགོས་བསལ་

གི་གོོམས་གོཤིས་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཁྱད་ཆེོས་ཡོད་

པོ་རྣམས་ང་ཚོོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་བཤད་

འིདུགོ་ཀང༌། དེ་ནི་སྐོད་ཆེ་སྟོང་པོ་རིེད། ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ཁ་ཐབས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། 

དེ་བཞིིན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་སྤིརི་བཏང་གོི་ཤེས་ཡོན་ཐོགོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ་སྐོོརི་

འིདིའིི་ནང་ནས་གོ་ཚོོད་ཉུང་ན་ཡང་ཕྲུ་གུ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཚོད་

ལྡན་མཐོ་རིིམ་ཆེེས་མཐོའིི་སློོབ་ཚོན་གི་རིིམ་པོ་ལ་སློེབས་ཡོད། རྒྱ་

ནགོ་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཁོ་རིང་ཚོོ་ཡང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྤིརི་བཏང་ཤེས་

ཡོན་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་ཤོརི་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ནས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཤེས་ཡོན་

སྤི་འིགེ་སྤི་མཚུངས་ཀི་གོདན་གལ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པོརི་བསྡེད་ཡོད་

ན། བོད་པོརི་སློོབ་སྦོང་ཚོད་ལོངས་སྤོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁགོ་པོོ་རིེད། 
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ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་

དང༌། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་འིོགོ་ལ་བོད་མི་ཚོོའིི་

གོནས་སྟངས་བསྡུརི་ན། བོད་མི་རིིགོས་ལ་ང་ཚོོས་བྱེས་རྗེེས་མང་

བ་བཞིགོ་ཡོད། དེ་ང་ཚོོ་སོབས་པོ་སྐྱེས་རྒྱུ་ཞིིགོ་རིེད། ལོ་ཉི་ཤུ་

ཐམ་པོའིི་གོོང་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཕྱོིན་པོ་འིདི་དགོ་ལོགོ་སྤོད་

པོ་ཉུང་ཤས་ཤིགོ་རིེད། ཁོང་ཚོོརི་ལོགོ་སྤོད་པོའིི་མིང་བཏགོས་

ཏེ་མིང་དེ་གོའིི་འིོགོ་ནས་སྡུགོ་གོང་བཏང་བཞིགོ་ན་གོང་མཚོམ་

ཞིིགོ་ནས་སྡུགོ་ཐགོ་ཆེོད་དེ་རིང་ཤིརི་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་

བསམ་ཚུལ་འིདི་རྒྱ་མིས་བཅངས་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་དེ་བཅངས་

ཐུབ་ཀི་མེད།

དེ་བཞིིན་བོད་ཀི་ཆེོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོརི་རྒྱ་

མིས་བོད་ནང་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་སྐོབས་ལོགོ་སྤོད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་

དེ་ལོ་རིེ་ཟུང་ཞིིགོ་ནས་ཡལ་འིགོ་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ཚོོད་དཔོགོ་

བྱེས་ཡོད་ཀང༌། ད་ཆེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱོིན་རྗེེས་ང་ཚོོ་མཁྲིེགོས་

པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཙམ་མིན་པོའིི་མི་རིིགོས་

གོཞིན་དགོ་ནང་ནས་དེརི་དམིགོས་བསལ་གི་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁན་
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མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

ཡོད། དེ་དགོ་ནི་སྤིའིི་གོནས་ཚུལ་ཙམ་རིེད། 

ད༽ མ་ིརིིགོས་ཀ་ིའིཐབ་རདོ་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིཞིབས་

འིདེགོས།

བྱེེ་བྲགོ་ང་ཚོ་ོབོད་དོན་གི་འིཐབ་རོད་འིདི་ར་བ་བོད་མི་རིིགོས་ཀི་

འིཐབ་རོད་ཡིན་པོ་ལས། ཆེོས་གོཅིགོ་པུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན། འིནོ་

ཀང་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་

དངསོ་གོནས་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཆེ་ཚོང་ཞིངི༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས། ད་ེང་ཚོསོ་སྲུང་སྐྱབོ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེ

ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་གོཙ་ོབོ་ཞིིགོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་བོད་མི་

འིདུས་སྡེོད་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་ནང་ལ་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་

ཆེསོ་སྒོརི་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ཁྱདེ་རིང་ཚོསོ་ཤསེ་གོསལ་རིདེ།

ང་ཚོོའིི་ཐོགོ་མའིི་བསམ་ཚུལ་ལྟརི་ན། སྔོན་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་

སྲི་ཐགོ་ཐགོ་ཅིགོ་བཟོས་རྗེེས་རིིམ་པོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་གི་ནུས་

པོ་འིདང་མཚོམས་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་རིེད་བསམ་པོ་

བྱུང་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པོའིི་དོན་ལ་སྨིན་པོ་ཞིིགོ་དང་། 
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ཞིབས་འིདེགོས་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིགིགོས་པོ་རིེད། ར་བ་

ཆེོས་སྒོརི་ཁགོ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཚུགོས་ཡོད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ཁུ་ནུ་

དང་། སི་ཏི། ལ་དྭགོས། རྒྱ་གོརི་བྱེང་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་གི་ནང་པོ་

ཡིན་པོ། བོད་ཀི་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཉམས་ལེན་བྱེེད་མཁན། 

དེ་དགོ་བོད་ནང་ལ་ཕྱོིན་ནས་སློོབ་གོཉེརི་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་བོད་

ནང་འིགོ་ཡུལ་མེད་སྟབས་ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཆེོས་སྒོརི་

ཁགོ་ནང་ལ་ཚུརི་ཡོང་ནས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་མཁན་བརྒྱ་ཕྲགོ་བརྒལ་

བ་ཡོད་པོ་རིེད། འིདི་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་བོད་མི་རིིགོས་

ཀིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་པོ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། རྒྱ་གོརི་བྱེང་བརྒྱུད་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་གོཅིགོ་

གྱུརི་རྣམས་ལའིང་ང་ཚོོས་གོང་ཐུབ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། 

ཕན་ཐོགོས་བྱེེད་པོའིི་བབས་འིོས་ཡོད་པོ་ལྟརི་བྱེེད་ཀི་ཡོད།

ཤེས་རིིགོ་ཐོགོ་ལ་མཚོོན་ན་ཡང༌། དཔོེརི་ན། ལ་དྭགོས་ཁུལ་གིས་

མཚོོན་པོས་ས་ཁུལ་ཁགོ་ཁ་ཤས་ལ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་

གོཏོང་རྒྱུ་དང༌། བོད་པོའིི་སློོབ་དེབ་གོཏོང་རྒྱུ་སོགོས་ཀི་རིོགོས་

ཕན་བྱེེད་ཀི་ཡོད། ལུང་པོ་དེ་དགོ་སྲིིད་དོན་གི་ས་མཚོམས་དབྱེེ་

བ་གོཅོད་སྟངས་ཀི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གི་ཁོངས་སུ་ཆེོད་ཡོད། འིནོ་



774
ཀང་བོད་ཀི་ཤེས་རིིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོོས་ཞིབས་

འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིོས་འིགོན་རིེད། ང་ཚོོས་ཁོང་ཚོོའིི་ནང་སྲིིད་

ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེས་པོ་གོང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའིང་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་

ན་ང་ཚོོས་བྱེེད་རྒྱུ་བབས་འིོས་རིེད། ང་ཚོོས་དགོའི་ཞིིང་སྤོ་ཞིིང་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད།

རྒྱ་གོརི་ནང་དགོོན་པོ་ཁགོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་དགོ་སྐོོརི་དགོོན་པོ་སོ་

སོའིི་ནང་ན་སྐོབས་གོང་འིཁེལ་གི་བླ་མ་སོ་སོ་དང༌། གྲྭ་པོ་སོ་སོས་

སོ་སོའིི་ངོ་གོདོང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་ལས་མ་གོཟིགོས་པོ་

མིན་པོརི་རྒྱ་གོརི་སྤི་ཡོངས་ནང་ནས་ཆེོས་བརྒྱུད་འིདྲེ་མིན་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང༌། ཆེོས་བརྒྱུད་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ནང་གོསེས་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཕྱོགོ་བཞིེས་མི་འིདྲེ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ། འིདི་

དགོ་ཆེ་ཚོང་མཐོང་བའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛིན་སྐྱོང་གོནད་ལ་འིཁེལ་བ་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀི་འིདུགོ

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཆེ་ཚོང་ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་

ནང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལ། དེ་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ཁགོ་པོོ་རིེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ངའིི་བླ་མའིི་ཕྱོགོ་བཞིེས་འིདི་

ཡིན་ཞིེས་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་བོད་སྤི་ཡོངས་ནང་ཆེོས་བརྒྱུད་
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ཁགོ་གོི་ཕྱོགོ་བཞིེས་གོཙོ་ཆེེ་བ་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་

ཕྱོོགོས་བགོོས་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེ་འིཛིན་སྐྱོང་ཉམས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པོ་ང་ཚོོའིི་བསམ་

ཚུལ་འིདི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོས་གུང་བསྒིགོས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད།

ན༽ འིདབ་གོཤོགོ་ཟུང་ལྡན་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་

བརན།

དེ་ནས་ཤེས་རིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དེང་སང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲགོ་

བཅ་ོལྔ་ནས་ཉ་ིཤུ་ཙམ་ཞིགིོ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་གོཞི་ིརིམི་ག་ིསློབོ་སྦངོ་

བྱེས་ནས་རིིམ་པོས་ཐོན་ཡོང་གོི་ཡོད། འིདི་དགོ་ལ་ས་ོསོའི་ིསྐོད་

ཡགིོ་དང༌། གོམོས་གོཤསི། རྒྱལ་རིབས་ཆེསོ་འིབྱུང་ཆེ་ཚོང་སློབོ་

སྦངོ་བྱེདེ་བཞིནི་པོའི་ིཁརི། དངེ་དུས་ཀ་ིཤསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦངོ་སྤད་ད་ེ

འིདབ་གོཤོགོ་ཟུང་འིབྲལེ་ག་ིཐོགོ་ནས་འིག་ོགོ་ིཡདོ།

ད་ཆེ་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་སློེབས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཇི་

སྲིིད་ནམ་གོནས་བརི་དུ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་འིགོན་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཡང་མཛད་
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དཀའི་ཡོང་རྒྱུརི་བརེན་རིིམ་པོས་སོ་སོའིི་ཕྲུ་གུརི་སློོབ་སྦོང་སྤོད་

རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་དེ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་རིང་གོིས་མང་ཙམ་ལེན་

ཐུབ་ན་སྙམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང༌། སྔ་ལོ་རྒྱ་གོརི་ཤེས་རིིགོ་

ལས་ཁུངས་དང་བཀའི་མོལ་འིགོོ་བཙུགོས་ཀིས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

གོི་ར་དོན་གི་ཐོགོ་ལ་དགོོངས་པོ་མཉམ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྔོན་ལ་

ང་ཚོོའིི་གོཏན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་གོི་འིཛིན་སྐྱོང་དེ་ང་རིང་ཚོོ་

བོད་མི་རིང་གོིས་འིགོན་འིཁྱེརི་བའིི་ཐོགོ དེརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་

རིོགོས་རིམ་ཞིིགོ་གོནང་རྒྱུ་བྱེས་ན་ཤེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་ཐོགོ་ལ་

ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང༌། འིཛིན་སྐྱོང་གོི་ཐོགོ་ལ་སྟབས་བདེ་བ་མི་

ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་འིདུགོ ཤེས་རིིགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོ་རིེད།

དེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་འིདི་དགོ་ནི་གོཞིིས་ཆེགོས་སོ་སོ་

རིང་ཁ་རིང་གོསོ་ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བ་

ཞིིགོ་དགོོས་ཀི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་རིེད་

ལ། ད་ལྟ་ཕན་ལ་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཕལ་མོ་ཆེེརི་ང་

ཚོོའིི་ཐོགོ་མའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེ་གོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དང༌། 
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རིང་བཞིིན་གི་བསམ་བློ་གོཏོང་སྟངས་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་

ཆེེ་བ་གོནས་རྒྱུརི་ཕན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་བོད་མི་

སྟོང་ཕྲགོ་བདུན་བརྒྱད་ཅིགོ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་རྒྱུརི་བསྡེད་ཡོད་

ལ། ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་གོརི་ནང་འིགོ་མོང་ཡོད་སྟབས། 

ཁྱེད་རིང་ཚོོས་མཐོང་གོསལ་རིེད།

པོ༽ བདོ་མའིི་ིསྒིགོ་འིཛུགོས་དང་། འིཛམོས་པོ་རྣམ་

གོསུམ།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་གོཙ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིས་ཁུལ་ཁགོ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་

མི་སྤི་ཡོངས་ལ་ལྟ་རོགོ་བྱེེད་མཁན་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་དྷ་རིམ་ས་

ལརི་ཡོད་པོའིི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་འིདི་དགོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མང་

གོཙོའིི་རྣམ་པོ་ཐོན་ཐུབ་པོ་དང་། མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོསལ་

པོོ་ཚུརི་འིདོན་ཐུབ་པོ། དུས་དང་མཐུན་པོའིི་མང་གོཙ་ོཡགོ་པོོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོའིི་ར་བརི་ང་ཚོོས་མི་མང་སྤི་འིཐུས་ཀི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་བཙུགོས་པོ་རིདེ། འིནོ་ཀང་འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོའི་ིལས་ཀ་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་མནི་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་ཡངོ་མནི་ན་ིམ་ིལ་རིགོ་

ལས་ཤངི་། མ་ིལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་

དང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཉམས་མངོ༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཤསེ་
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ཡནོ་བཅས་ཚོང་དགོསོ་ཀ་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་འིཛམོས་པོ་རྣམ་གོསུམ་

འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་དཀའི་ཡང་། བཙན་བྱེོལ་བ་

གོཞིན་དགོ་གོི་གོནས་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང་། ང་རིང་

ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོ་འིདི་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་བསམ་བློ་བཏང་

ན་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ང་ཚོོའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོད་

ཅིང་། འིགོན་འིཁྱེརི་མཁན་ཞིིགོ་ཡོད་ན་དེ་ལ་ལེགོས་འིདུགོ་ཉེས་

འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་པོ་དེ་ལུགོས་སྲིོལ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་དང༌། ཨ་རིི་

སོགོས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཡུལ་ལུང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀང༌། 

འིགོན་འིཁྱེརི་མཁན་དེརི་ལེགོས་འིདུགོ་ཉེས་འིདུགོ་ཅེས་ཤོད་པོ་

འིདི་སྤིའིི་ཆེོས་ཉིད་རིེད། ལྷགོ་དོན་ང་ཚོོ་བོད་མི་རྣམས་མིའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་གོནས་ཡོད་སྟབས་ལས་ཀ་འིགུལ་ཙམ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་

ཀང་མི་ལ་བསྟུན་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་རིང་འིདོད་ལྟརི་བྱེེད་བདེ་

མེད་པོ་དང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིགོལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་ཆེ་ནས་ལམ་སེང་འིགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རིེད།

ང་རིང་ཚོོའིི་ནུས་པོའིི་ཆེ་ནས་ཀང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་རིེད། 

ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཡོང་གོི་མི་འིདུགོ་ཀང་གོཞིི་
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རའིི་ཆེ་ནས་ད་ལྟ་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་

འིདི་ངས་འིགོན་འིཁྱེརི་ནས་བསྡེད་ཡོད། འིོན་ཀང་བོད་གོཞུང་གོི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ང་ལ་བདགོ་པོ་ཞིིགོ་མིན། ངོས་རིང་མ་ཤི་བརི་

དུ་ངས་བོད་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིགོན་འིཁྱེརི་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོང་

ཐབས་མེད་ལ། ཡོང་དགོོས་དོན་ཡང་མེད།

དཔོེརི་ན། བོད་རིང་བཙན་གི་འིགྱུརི་བ་བྱུང་སོང་ན། རིང་བཙན་

བྱུང་བའིི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་ངས་བོད་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀི་ལས་ཀ་མུ་

མཐུད་ནས་བྱེས་བསམ་པོ་ར་བ་ནས་མེད། ངས་སོ་སོའིི་མིགོ་

དཔོེ་བལྟ་ས་དེ་གྷན་དྷི་ལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། མཧཱ་གྷན་དྷིས་རྒྱ་གོརི་

རིང་བཙན་མ་བྱུང་བརི་དུ་སྲིིད་དོན་གི་འིཐབ་རོད་གོནང་བ་རིེད། 

རྒྱ་གོརི་རིང་བཙན་བྱུང་བ་དང་གོཞུང་གོི་འིགོན་འིཁྱེརི་ནས་མ་

བཞུགོས་པོརི་ཕྱོི་ལོགོས་སུ་བཞུགོས་པོ་རིེད། ངའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་

རིེད། དེ་མིན་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོརི་བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་ཡང་མཐའི་

གོཅིགོ་ཏུ་ང་མ་ཤི་བརི་དུ་ངས་འིགོན་འིཁྱེརི་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་

ངེས་པོ་གོང་ཡང་མེད།

ཕ༽ བདོ་གོཞུང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང་། དཀོགོ་གོཏམ་ལ་

ཡདི་གོཟབ།
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བོད་གོཞུང་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་གོཞུང་ར་བ་ནས་མིན་ལ། 

བདོ་གོཞུང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེེརི་བདགོ་པོ་གོང་ཡང་མ་རིདེ། ད་

ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་ང་ལ་འིཇོན་ཐང་དང་ནུས་པོ་མེད་ཀང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་པོ་ཚོསོ་

སྤིརི་བཏང་རིེ་བ་དང༌། དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གི་ཐོགོ་ནས་ངས་འིགོན་ཁྱེརི་ནས་བསྡེད་ཡོད། སྒིགོ་འིཛུགོས་

ནང་ལ་ལས་ཀའི་ིའིགོན་མཁྱརེི་མཁན་འིད་ིདགོ་ལ་སྐྱནོ་དང་ནརོི་

འིཁྲུལ་མདེ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཆེ་ེས་དང༌། བརྒྱ་ཆེ་

བསྐོོརི་ན་བརྒྱ་ཆེ་མང་བ་དེ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་གོི་ཡོད། དེ་ངས་ཁྱེད་ཚོོརི་མགོ་ོསྐོོརི་བཏང་བ་ཡང་

མིན། ངས་ཁས་ལེན་གོཙང་མ་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་

སྤིའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱེརི་མཁན་གི་སྒིགོ་འིཛུགོས་དེ་ལ་གོང་འིདྲེ་

ཡནི་ནམ་སྙམ་པོའི་ིདོགོས་པོ་དང་ཡདི་ཆེསེ་ཆུང་དྲེགོས་པོ་ལྟ་བུ་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ།

གོལ་སྲིིད་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་ཡིད་ཆེེས་བརླགོ་གོི་འིདུགོ་ཀང༌། ང་ཚོོརི་

སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་མ་བྱུང་ཐབས་མེད་རིེད། སྤི་པོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་ད་ལྟ་ཡོད་པོ་འིདིས་འིགིགོས་ཀི་མི་འིདུགོ་ན་དེ་མིན་པོའིི་
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ཐབས་ཤེས་འིདི་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས། གོཉེན་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྟེན་

དགོོས། དམིགོས་སྒོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ག་སྒིགོ་ཆེ་ཚོང་

བྱེས་ནས་བསམ་འིཆེརི་འིདོན་དགོོས། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ལྟ་བུའིི་

གོས་ཚོོགོས་ནང་གོཞུང་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་མཁན་གིས་མ་འིགིགོས་

པོའིི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད། སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེས་ཏེ་གོཞུང་འིཛིན་

ཚོོགོས་པོ་དེ་ཕམ་ཉེས་ཤོརི་ན། དེའིི་ཚོབ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤོགོ་ཁགོ་

ཅིགོ་ལངས་ཆེོགོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོོརི་དེ་ལྟ་བུའིི་དམིགོས་སྒོོ་

གོང་ཡང་མེད་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་པུ་འིདིརི་འིགིགོས་ཀི་མི་

འིདུགོ་ཅེས་བཤད་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ

ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདི་མི་མང་གོི་དོན་

དགོ་དང༌། བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་བཙུགོས་པོ་རིེད། གོལ་སྲིིད་རྒྱ་

གོརི་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ་ལས་མང་ཙམ་ཞིིགོ་

གོི་སྟོང་ཕྲགོ་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པོ་སློེབས་ཡོད་ཀང་ང་ཚོོརི་སྤི་པོའིི་

སྒིགོ་འིཛུགོས་ཤིགོ་མེད་ན་ད་ཆེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་

ལ་ཕལ་ཆེེརི་ཁ་འིཐོརི་ཚོརི་བ་རིེད། ང་ཚོོ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱོིན་

རྗེེས་སུའིང་ད་དུང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཞིེས་པོའིི་མིང་ཡོད་པོ་

འིདི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་
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ཀི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིེད།

མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་ནས་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་དེ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པོ་

དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྤི་ཚོོགོས་ཀི་ནང་ལ་གོཞུང་གོི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ད་ལྟའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་ཀི་རིེད། གོལ་ཏེ་ངེས་

མེད་ཀི་མ་འིགིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དངོས་དངོས་རྗེེན་

རྗེེན་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཤད་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 

ངོས་རིང་ད་རིེས་འིདིརི་སློེབས་ཡོད་པོ་རིེད། ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་མ་

འིགིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་རི་སྤོད་

འིཕེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ལ་ངོས་ལ་གོསལ་པོོ་བྱེས་

ནས་བཤད་རིོགོས་བྱེེད།

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ནང་བཀའི་ཤགོ་ལ་ཐད་ཀརི་ཡི་གོེ་བཏང་ཆེོགོ་

གོི་རིེད་ལ། སྤི་འིཐུས་ཚོོརི་ཐད་ཀརི་ཡི་གོེ་བཏང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 

དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས། འིདི་དང་འིདི་ལྟ་བུ་

བྱུང་འིདུགོ འིདི་འིགིགོས་ཀི་མི་འིདུགོ སྐྱོན་འིདི་འིདུགོ་ཅེས་ཐད་
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ཀརི་བཤད་ན་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་རིེད། དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་མ་འིགིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་

ནས་གོཉིས་སུ་བགངས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་

ཁེ་གོང་བལྟས་ནས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཡིད་ཆེེས་བརླགོ་པོ་དང༌། 

ཕན་ཐོགོས་མེད་ན། ལས་ཀ་ཞིོགོ་ཅེས་བརྗེོད་ནས་བཞིགོ་ན་ལས་

སློ་པོོ་རིེད། མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་ནང་གོི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་མི་

གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་རིེད། མི་གོསརི་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ལས་ཀ་བྱེས། ཐབས་ཤེས་བྱེས་ན་མ་འིགིགོས་པོ་ཡོང་གོི་མ་

རིེད། ང་ཚོོ་དངོས་གོནས་ཁ་ཞིེ་གོཉིས་མེད་མང་གོཙོའིི་སྒོང་ལ་

འིགོ་གོི་ཡོད། མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀང་ལས་ཀའིི་འིགོན་ཁུརི་བྱེེད་

མཁན་གིས་ཕོངས་པོ་ལས། བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད་ཟེརི་མཁན་སུ་

ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་དགོེ་སྐྱོན་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་མདུན་ལ་

བཤད་དགོོས། མདུན་ལ་བཤད་མ་ནུས་པོརི་དཀོགོ་གོཏམ་རྒྱབ་

བཤད་བྱེས་ན་ཕན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མེད། བདེན་པོ་ཡིན་ན་མདུན་

ལ་ཤོད་དང༌། གོང་ཞིིགོ་འིགིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ངས་ནོརི་བ་ཡིན་

ན་དགོོངས་དགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀི་རིེད། ང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་ན་

བཟའི་གོན་མཁན་ཧམ་རྫུན་ཤོད་རྒྱུརི་དགོའི་པོོ་མེད།
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དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་ངས་ནོརི་

འིདུགོ་ཅེས་དགོོངས་པོ་ཞུ་གོི་རིེད་ལ། ནོརི་མེད་ཅེས་སུས་ཧམ་

པོ་ཤོད་ཀི་རིེད་དམ། ཧམ་པོ་བཤད་ནས་ལ་དགོ་ཐབས་གོ་ལ་

ཡོད། ང་ཚོོ་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོོས་དྲེང་

བདེན་གི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་ཀི་ཡོད། དྲེང་བདེན་གི་འིཐབ་རོད་བྱེེད་

མཁན་གི་མི་ཞིིགོ་གོིས་ངོ་ལོགོ་ཇི་ལྟརི་བྱེས་ནས་བྱེེད་དགོོས། 

ནོརི་འིཁྲུལ་འིདུགོ་ན་མདུན་ལ་བཤད་རིེས་བྱེེད་པོ་དང་། ཡིན་

མིན་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེེད་ཆེོགོ་ལ། ཡིན་མིན་གི་རྣམ་དབྱེེ་ཆེོད་

ཐུབ་ཀི་རིེད། མདུན་ལ་མ་བཤད་པོརི་རྒྱབ་ཏུ་གོང་བྱུང་ཤོད་རྒྱུ་

དེརི་སྙིང་པོོ་གོཏན་ནས་མི་འིདུགོ

སོ་སོ་ཡང་མ་སྐྱིད་པོ། མི་གོཞིན་དགོ་ཀང་བགོ་མ་ཕེབས་པོ་

ཆེགོས་པོ། སྤིའིི་སྒིགོ་འིཛུགོས་ཀི་ནུས་པོ་ལའིང་གོནོད་ན་ཡགོ་

པོོ་མི་འིདུགོ སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་གོོ་བ་ཙམ་ལ་ཆེ་མ་བཞིགོ་པོརི་སོ་སོས་

དགོེ་སྐྱོན་བརགོ་དཔྱད་བྱེེད་དགོོས། བརགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་གོ་དུས་ཡིན་ནའིང་དེ་བཤད་རིོགོས། 

དེརི་ང་ཚོོས་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་དགོའི་ཞིིང་སྤོ་བཞིིན་

དུ་ནོརི་བཅོས་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་རིེད། དགོའི་བཞིིན་སྤོ་བཞིིན་དུ་ང་
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ཚོོས་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏང་ཆེོགོ་གོི་རིེད།

མཐའི་ན་མི་གོཅིགོ་གོི་ས་ནས་དངོས་གོནས་མི་འིགིགོས་པོ་

ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་དགོའི་པོོ་བྱེས་ནས་དགོོངས་པོ་ཞུས་ཆེོགོ་པོ་དང་། 

གོནས་དབྱུང་ཡང་བཏང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་སྤི་པོའིི་སྒིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་ཡིས་ཕན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དེ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་བརི་མི་མང་གོི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དགོོས་ཀི་རིེད། མི་མང་གོི་རྒྱབ་

སྐྱོརི་ཡོང་བ་ལ་དེརི་ཡིད་ཆེེས་དགོོས་ཀི་རིེད། ཡིད་ཆེེས་ཡོང་

བ་ལ་དཀོགོ་གོཏམ་ལ་ལམ་སེང་བདེན་འིཛིན་མིན་པོརི་རྒྱུ་མ་ཕུ་

འིདེད་ཀིས་བརད་གོཅོད་ཡགོ་པོོ་བྱེས། རི་འིཕྲོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་བཤད་ས་དེརི་བཤད། སུ་ཛ་ལན་ཌིརི་ཆེ་

བཞིགོ་ན་དོན་གོཅོད་བཙུགོས་ཡོད་པོས་དོན་གོཅོད་ཀི་ཐོགོ་ལ་

ཐད་ཀརི་འིདིརི་གོསལ་བཤད་བྱེས་ཏེ་འིདི་གོང་འིདྲེ་རིེད་དམ། 

འིདི་ཅི་འིདྲེ་རིེད་ཅེས་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོསལ་པོོ་བྱེས་ནས་དྲེིས་

ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད།

བ༽ ར་བའི་ིདམ་བཅའི་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒལི།

དེ་བཞིིན་ལུང་ཚོན་གི་འིཐེན་འིཁྱེརི་བྱེེད་མི་རུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་
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གོརི་ལུང་པོརི་སློེབས་པོའིི་ཉིན་ནས་ཆེོལ་གོསུམ་དབྱེེརི་མེད་ང་

ཚོ་ོཚོང་མ་མཉམ་དུ་བསྡེད་པོ་དེ་རླབས་ཆེེན་དང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནས་བདོ་མ་ིརིིགོས་ལ་དབྱེ་ེབ་མང་དུ་ཕྱོ་ེཡདོ། 

དཔོེརི་ན། བོད་རིང་སྐྱོང་ལྗིོངས་ཟེརི་བ་དང༌། ཟི་ཁྲིོན་ཁོངས་ལ་

བོད་རིིགོས་དུམ་བུ་གོཅིགོ ཡུ་ནན་ཁོངས་ལ་བོད་རིིགོས་དུམ་

བུ་གོཅིགོ ཀན་སུའུ་ཁོངས་ལ་བོད་རིིགོས་དུམ་བུ་གོཅིགོ མཚོ་ོ

སྔནོ་ཁངོས་ལ་བདོ་རིགིོས་དུམ་བུ་གོཅགིོ་བཅས་ད་ེལྟ་བུའི་ིདུམ་བུ་

མང་པོ་ོཆེདེ་མངགོས་བཟསོ་ཡདོ་པོ་ཤནི་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོརིདེ།

ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པོ་འིདིའིི་རིིང་ལ་བོད་ཆེོལ་

གོསུམ་དབྱེེརི་མེད་ཀི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་བསྡེད་ཡོད། 

བཀའི་བློན་དང༌སྤི་འིཐུས་སོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་ཆེོས་ལུགོས་

དང་ལུང་ཚོན་དབྱེེ་བ་མེད་པོརི་བལྟ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་ཞིིགོ་ཏུ་བརིས་

ནས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་གི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བཙན་

བྱེོལ་བོད་མི་མང་ཉུང་ཐོགོ་ནས་བཤད་པོ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེེརི་སྟོད་

ཁུལ་དང༌། དབུས་གོཙང་ཁུལ་ནས་མི་མང་བ་ཡོད་ལས་ཆེེ། 

ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོས་དེ་ལ་ཆེ་མ་བཞིགོ་པོརི་མ་འིོངས་པོའིི་བོད་

ཀི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེ་སྙོམས་བྱེེད་སྟངས་
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དེ་ལྟརི་རིེད།

ད་ཕན་རྒྱ་མིའིི་འིོགོ་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་

གིས་མངས་པོ་རིེད། རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་ཡང་ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་

གི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་ཀི་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་ང་རིང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་

བདེན་འིབྲས་གོསལ་ཏེ་སྐྱིད་པོའིི་ཉི་མ་ཤརི་བའིི་སྐོབས་ལ་ཡང་

ང་ཚོོ་ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཐོགོ་གོནས་ཐུབ་པོ་ལོས་དགོོས། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཆེོལ་གོསུམ་ཆེབ་སྲིིད་གོཅིགོ་གྱུརི་

མིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། བོད་མི་རིིགོས་ཀི་བསམ་

བློ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀི་ཤེས་རིིགོ་ཐོགོ་ལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གི་

བསམ་ཚུལ་འིདུ་ཤེས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། དཔོེརི་

ན། གོདན་ས་ཁགོ་གོི་མཚོོན་པོས་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་དགོོན་སྡེེ་

མང་པོོ་ཡོད་ས་དབུས་གོཙང་ཁུལ་ཡིན་ནའིང་གྲྭ་རྒྱུན་མདོ་སྟོད་

སྨིད་གོཉིས་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོ་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུརི་གི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། གོཅིགོ་གྱུརི་

གི་ཐོགོ་ནས་བོད་མི་རིིགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་མང་པོོ་བསྒྲུབས་

ཡོད། ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒིལ་བ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་བོད་མི་

རིིགོས་ཀི་ངོ་བོ་མ་བརླགོ་པོརི་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོད།
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བོད་ཁ་བྲལ་ནས་དུམ་བུ་མང་པོོརི་ཕྱོིན་ན་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེེན་

པོོ་རིེད། དེས་བོད་མི་རིིགོས་སྤི་ལ་གོནོད་ཀི་རིེད། འིདས་པོའིི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ང་ཚོོ་སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་ནས་ཆེིགོ་བསྒིལ་མ་ཐུབ་

ཀང༌། ཆེོས་དང་ཤེས་རིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཐོན་ཡོད། 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུའིང་བོད་མི་ཚོང་མ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་

གིས་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀི་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་

ཆེོས་དང་། ཤེས་རིིགོ སྲིིད་དོན་ཚོང་མའིི་ཐོགོ་ནས་གོཅིགོ་སྒིལ་

བྱེ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོའིི་ར་བའིི་དམ་བཅའི་རིེད། གོནད་དོན་འིདི་ལ་ཚོང་

མས་ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས།

མ༽ མ་ིརིིགོས་ཀ་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང་། རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་

འིཛནི།

འིདི་གོ་སུད་སིའིི་ནང་ལ་དོན་གོཅོད་ཡོད་པོརི་བརེན། འིདི་ཁུལ་

གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་ཐད་ཀརི་༸སྙན་ཞུ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། སྤིརི་

བཏང་གོི་གོནས་ཚུལ་ངོས་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད། འིནོ་ཀང་ད་རིེས་

ཉིན་ཤས་རིིང་དངོས་སུ་ས་ོས་ོམིགོ་གོིས་མཐོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

ལ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཚོང་མ་ལྟ་ོགོསོ་ཀ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཡགོ་ཐགོ་

ཆེོད་རིེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ལ་ོརིེ་ནས་ལ་ོརིེ་མི་འིདྲེ་བརི་གོཞིོན་སྐྱེས་
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མང་པོ་ོའིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོ་ོབདོ་དནོ་ཐགོོ་

ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་མཁན། ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀ་ིཐགོོ་ལ་སམེས་

ཤུགོས་དང༌། དམགིོས་བསལ་ག་ིད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་པོརི་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌།

ད་དུང་ཡང་གོཙོ་ཆེེ་ཤོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་དགོོས་མེད་རྒྱས་སྤོས་སྟོརི་རྐྱེེན་མ་བྱེས་པོརི་གོསོགོ་

འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཕ་མ་སྤུན་ཉེ་སོགོས་ལ་རིོགོས་

རིམ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་ད་

ལྟ་བརི་དུ་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ད་དུང་

ཡང་ཁ་སང་གོཞིོན་ནུ་ཁ་ཤས་ཐུགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་

བ་བཞིིན། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཤེས་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་གོཞིོན་སྐྱེས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་ཐུབ་མཁན་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་ཐོགོ་

ལ་ངེས་པོརི་དུ་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས། སུད་སི་དང་འིཇརི་མན་

གི་སྐོད་ཡིགོ་ཤེས་པོ་ཙམ་གིས་འིགིགོ་གོི་མ་རིེད། སྐོད་དེ་རྗེོད་

བྱེེད་ཀི་ཚོིགོ་ཡིན་པོ་རིེད། དེ་བརྒྱུད་ནས་བརྗེོད་བྱེའིི་དོན་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཤེས་དགོོས་པོས་ངེས་པོརི་དུ་མཐོ་རིིམ་གི་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་
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རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

རིང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཤསེ་ཡནོ་ག་ིགོནས་ཚོད་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཡདོ་ཅསེ་སབོས་པོ་བྱེདེ་ཀ་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ཁྱདེ་རིང་ཚོརོི་གོ་ོ

སྐོབས་ཡགོ་པོོ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ནས་ཡོད་

སྟབས་ངེས་པོརི་དུ་མཐོ་རིིམ་ཆེེས་མཐོའི་ིསློོབ་སྦོང་བྱེས་ཏེ་ཕྱོིན་

ཆེད་ཚོན་རིིགོ་དང༌། བཟ་ོལས། ཨེམ་རྗེེ་ལ་སོགོས་པོའིི་རིིགོས་

གོཅགིོ་མཁས་པོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་

བྱུང་ན་རིང་ཉིད་སྒོེརི་གི་ཐོགོ་ལའིང་གོཟི་བརྗེིད་ཡིན་ལ། བོད་མི་

རིགིོས་ཀ་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཀང་རིདེ།

ཁ་སང་རྒྱ་གམ་དམརི་པོོའིི་ཚོོགོས་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཁ་ཤས་ཐུགོ་

བྱུང༌། ཁོང་ཚོོས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

ཡོད་པོ་དང༌། བྱེེད་ཐུབ་མཁན་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་སློོབ་མཚོམས་བཞིགོ་སྟེ་བཟོ་གྲྭའིི་ནང་ལ་

ཕྱོིན་ཏེ་དངུལ་གོསོགོ་རྒྱུའིི་འིཕྲལ་སེལ་གི་དགོོས་པོ་ཆུང་ཆུང་གོི་

ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་དེ་གོང་གུན་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་

དེ་ལྟརི་ཤོད་ཀི་འིདུགོ དེ་བདེན་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་རྒྱ་གམ་དམརི་

པོོའིི་ཚོོགོས་པོའིི་བསམ་འིཆེརི་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ང་རིང་
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ཚོོརི་གོོ་སྐོབས་ཡགོ་པོོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ནས་ཡོད་པོ་

འིདི་ངེས་པོརི་དུ་བེད་སྤོད་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་

ཀི་ནང་ལ་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོད་མཐོརི་སོན་པོ་དེ་ལྟརི་གོང་

མང་ཐོན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས།

གོནད་དོན་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་སོ་སོས་ཀང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

ཕ་མ་སྤུན་མཆེེད་ཚོོས་ཀང་འིབོད་སྐུལ་བྱེས། དེ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ལ་དོན་

གོཅོད་ནས་ཀང་ཕརི་ཚུརི་ཐབས་ཤེས་འིབོད་སྐུལ་ལམ་སྟོན་བྱེེད་

དགོོས། ཡང་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་འིགོ་སོང་འིདྲེ་དགོོས་ཀི་ཡོད་ན་མི་

མང་གོི་བདེ་རའིི་ཐོགོ་ལ་གོཏོང་རྒྱུའིི་སྤི་དངུལ་དང༌། དོན་གོཅོད་

ཀི་འིགོ་སོང་ཐོགོ་ལ་གོཏོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་སྒོོ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་

བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཕན་ཐོགོས་བྱེེད་ཐུབ་མིན་གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་པོ་སོགོས། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་མཐོ་རིིམ་གི་སློོབ་སྦོང་ཐོན་པོའིི་རིིགོ་གོཅིགོ་

མཁས་པོ་གོང་མང་ཐོན་ཐུབ་པོའིི་ངོས་ནས་རིེ་བ་བྱེེད་ཀི་ཡོད།

བརི་ལམ་ང་རིང་ཚོོ་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གིས་མཚོོན་པོས་དེ་

ལྟ་བུའིི་སྐོབས་ལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། མ་རིབས་ཀི་

རྣམ་པོ་མེད་པོ། ཡ་རིབས་འིཇམ་པོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཐོགོ་ནས་བོད་

ཀི་བདེན་དོན་ཆེེད་རྔམ་སྟོན་ཁྲིོམ་སྐོོརི་བྱེེད་སྟངས་དེ་རིིགོས་ཡགོ་
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པོོ་བྱུང་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་མང་གོི་ཐོགོ་ནས་

དང་བླངས་ཀི་ཞིལ་འིདེབས་བསྡུ་སྤོད་བྱེས་པོ་སོགོས་ཁྱེད་རིང་

ཚོོས་དམིགོས་བསལ་གིས་ཁུརི་བླངས་པོ་དེརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

དུས་རྒྱུན་གོཏན་ནས་རིང་རིང་སོ་སོས་བོད་དོན་སྐོོརི་དོ་སྣང་དང་། 

ཆེབ་སྲིིད་ཀི་གོནས་ཚུལ་ཤེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོོ་སྐོབས་བྱུང་

སྐོབས་མདའི་འིབེན་སརི་འིཁྱོལ་བའིི་གོཟི་བརྗེིད་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་དྲེིལ་བསྒགོས་དང༌། འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ན་ཧ་ཅང་ཡགོ་པོོ་

འིདུགོ དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་གོི་ཡོད།

ཙ༽ ནང་ཆེསོ་ཀ་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང་། ཤསེ་བྱེའི་ིའིདུ་ཤསེ།

དེ་ནས་འིདིརི་ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་པོ་ཁ་ཤས་ཤིགོ་ཡོད་པོ་རིེད། 

ཁྱེད་ཚོོས་ད་ཕན་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་བརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡནི། ད་དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེོས་འིད་ི

ངོམ་ཆེོགོ་པོ་དང༌། གོཟི་བརྗེིད་སྟོན་ཐུབ་ངེས་ཤིགོ་ཡོད་པོས་ད་

དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་རིགོོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། འིདརིི་གོནད་

འིགོགོ་གོང་ཡདོ་ཟརེི་ན། ཁ་སང་ཁ་ཉནི་ཞུས་པོ་བཞིནི། བདོ་ནང་

གོ་ིབྱེདེ་སྟངས་ད་ེགོ་རིང་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མདེ། 
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སྤརིི་གོདུལ་བྱེའི་ིཁམས་དང་མསོ་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ཡནི།

ལྷགོ་དོན་འིདི་ནས་ཚུརི་ཤེས་བྱེའིི་འིདུ་ཤེས་ཀི་ཐོགོ་ནས་ནང་

པོའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་མཁན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། ལོགོ་ལྟ་ཅན་

གི་མི་དེ་ལྟརི་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་དགོ་གོནས་ཚུལ་ཐ་

དད་རིེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་འིདི་དད་པོ་ཡོད་མཁན་འིབའི་ཞིིགོ་ལ་

ལོགོ་ཏུ་བསྟན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ར་བ་ནས་མ་རིེད། ང་ཚོོའིི་ནང་པོའིི་

ཆེོས་འིདི་བསྲིེགོས་བཏུབ་འིཕེརི་བ། སུ་ལ་ཡང་བཤད་ཆེོགོ་པོ་

དང༌། བསྟན་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ཀི་འིགོ་སྟངས་སྙིང་དོན་དེ་ང་ཚོོས་བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

འིགོ་བ་མིའིི་སྤི་ཚོོགོས་ནང་ཤེས་རིིགོ་འིདྲེ་མིན་དང༌། ཡེ་ཤུ་ལ་

སོགོས་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན། ཆེོས་གོཏན་ནས་མེད་མཁན་

ཚོང་མརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། མའིོ་ཙེ་ཏུང་

གོིས་ཀང་རིང་བདེ་དོན་གོཉེརི་གི་བློ་ཉུང་ཙམ་གིས། གོཞིན་བདེ་

དོན་གོཉེརི་གི་བློ་མང་ཙམ་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་གི་ཡོད། སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕྱོི་ཁས་མ་བླངས་ཤིང་། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཁས་མི་ལེན་པོའིི་མི་

ཡིན་ནའིང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀི་སྙིང་དོན་བསློབ་བྱེ་

དེ་ཀུན་ལ་མཁོ་བ་ཞིིགོ་རིེད། སྙིང་དོན་དེ་ང་ཚོོས་དང་ལེན་བྱེེད་
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ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད།

ཚོ༽ རིསི་མདེ་ཀ་ིམཆེདོ་འིབུལ་དང་། གོསང་སྔགོས་ཀི་

ལགོོ་ཆེསོ།

དེ་མིན་ང་རིང་ཚོོས་འིདོན་པོ་བཏོན་པོ་དང་། གོཞིན་ལ་འིགེལ་

བཤད་ཞིབི་ཕྲ་ཞིགིོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོ་དང་། མ་ིཚོསོ་གོནད་དནོ་གོང་

ཡང་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོརི་མཐངོ་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བ་འིད་ིདགོ་

ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ལ་མཆེདོ་འིབུལ་

བྱེདེ་སྐོབས། རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ག་ིདགོ་ེསློངོ་ཚོསོ་བླ་མ་མཆེདོ་པོ་འིདནོ་

གི་ཡོད་པོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཞིིགོ་ར་བ་ནས་མཐོང་མ་བྱུང༌། རྡོོ་རྗེེ་

གོདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་རེན་ཁྱད་པོརི་ཅན་དེའིི་དྲུང་ལ་

མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་སྐོབས་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ནང་པོ་མང་པོོ། 

དཔོེརི་ན། ཐའིི་ལན་ཌིའིི་དགོེ་སློོང་དང༌། སིངྒ་ལའིི་དགོེ་སློོང་

སགོོས་འིདུས་ཡངོ་གོི་ཡདོ། གོཞིན་ཡང་ནང་པོ་མནི་པོའི་ིཧནི་དཱུ་

ཡང་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིདུས་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་པོའིི་ནང་ནས་མཆེོད་

འིབུལ་བྱེདེ་སྐོབས་འིདུལ་བ་ནས་བཀགོ་པོའི་ིཤ་དང་ཆེང་བསྒགིོས་

ཤངི་། དའེི་ིཐགོོ་ཏུ་དུང་དང་རྒྱ་གླིངི་བཏང་སྟ་ེའིདྲེ་མནི་བྱེདེ་སྐོབས་

ཁྱད་མཚོརི་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད།
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སྔགོས་ཀི་སྐོབས་སུ་ཤ་ལྔ་དང༌། བདུད་རི་ལྔ་སྦངས་རོགོས་སྦརི་

གོསུམ་བྱེེད་པོའིི་ཉམས་ལེན་ཁྱད་པོརི་བ་བཤད་པོ་ལས། ལས་

དང་པོོ་བས་གོང་བྱུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་བཤད་མེད། འིདི་དགོ་ལ་འིགེལ་

བཤད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཙམ་གིས་འིགིགོ་གོི་ཡོད་ན། དཔོལ་མགོོན་

འིཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡོང་གགོས་བྱེས་ནས་གོསང་སྔགོས་

གོནང་དགོོས་ཚོོད་ཡིན་ནའིང་དེ་ལྟརི་གོནང་མེད། གོདུལ་བྱེ་ཕ་

རིོལ་པོོ་མང་ཚོོགོས་ཀི་བློ་ལ་འིཇུགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགོས་

མེད་པོརི་བརེན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀིས་གོསང་སྔགོས་མཁྱེན་ཏེ་

གོསང་སྔགོས་ཀི་ལམ་བསྟན་ཡོད་ཀང༌། གོདུལ་བྱེ་ཡོངས་གགོས་

ཀི་ངོ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་གོཞུང་ནས་བསྟན་པོའིི་དགོེ་སློོང་ནང་བཞིིན་

བྱེས་ནས་བཞུགོས་ཀི་ཡོད། བོད་ནང་གོི་བཟང་པོོ་གོཡམ་རྒྱུགོས་

ཀི་གོོམས་གོཤིས་འིདི་དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས།

རྡོོ་རྗེེ་གོདན་ལ་མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་སྟངས་དེ་བསྟན་འིགྱུརི་ནང་

ལ་ཡོད་པོའིི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀི་བསྟོད་པོ་དང་། ཡན་ལགོ་

བདུན་པོའིི་གོསོལ་འིདེབས་དང་བཅས་པོ་འིཕགོས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་མཛད་པོའིི་ཁྱད་པོརི་འིཕགོས་བསྟོད་ལ་སོགོས་པོ་དེ་རིིགོས་

ཚོིགོ་བཟང་པོོ། དོན་བཟང་པོོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཚོང་མས་
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གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་བཏོན་ཆེོགོ་པོ་དབྱེིན་ཇི་དང༌། ཧིན་དཱུ་ལ་སོགོས་པོ་

སྐོད་ཡིགོ་འིདྲེ་མིན་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུའིི་ནང་ལ་བསྒྱུརི་ནས་བཏོན་

པོ་ཡིན་ནའིང་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་པོ་མེད། ཐམས་ཅད་ཀི་དད་པོ་

དགོ་སྣང་འིཕེལ་བའིི་རྒྱུརི་འིགོ་མཁན་འིདི་རིིགོས་བཏོན་ནའིང་

གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དངོས་གོནས་ཧ་ལས་པོའིི་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ

གོསང་སྔགོས་ལོགོ་ཆེོས་རིེད། ལོགོ་ཆེོས་དེ་ཡོངས་གགོས་བྱེས་

ན་དགོེ་ལ་འིགོ་གོི་ཡོད་དམ། སྐྱོན་ལ་འིགོ་གོི་ཡོད་བཤད་ཁགོ་

པོོ་རིེད། མགོོ་མ་འིཚོོས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་གོཅིགོ་བྱེེད་ཀིན་བསྡེད་ན་

མཆེོད་འིབུལ་ལ་བལྟས་ནས་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་མཆེོད་འིབུལ་ཞིིགོ་

གོནང་སོང༌། གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་ཤེས་མ་སོང་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་བྱེབ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ མཐོང་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་མཐོང་ཡོད་དམ་

ཟེརི་ན། ཤ་ཆེང་བསྒིགོས་པོ་དེ་མཐོང་ཡོད། བོད་པོའིི་གྲྭ་པོ་ཚོོས་

འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་ཀི་ཡོད་ཟེརི་ཡང༌། ཤ་ཟ་གོི་

འིདུགོ་ཅེས་བསྙད་སྨིོད་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀི་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱུ་

མཚོན་མང་པོོ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌། རྒྱུ་མཚོན་དེ་དགོ་མ་བཤད་གོོང་

མི་ལ་རྣམ་རོགོ་སྐྱེས་ཟོན་སྟབས་ཁྱད་མཚོརི་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་ཡོད། 

དེ་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་ངས་འིཕྲོས་བཤད་ལྟ་བུརི་ཞུས་པོ་ཡིན། ཁྱེད་
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རིང་ཚོོ་ཆེོས་བྱེེད་རྣམ་པོ་ཚོོས་དགོོངས་པོ་བཞིེས། རྡོོ་རྗེེ་གོདན་

ལ་མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་དུས་འིདོན་རྒྱུའིི་ཕྱོོགོས་བསྒིགོས་དཔོེ་ཆེ་

ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ད་རིེས་འིཁྱེརི་མི་འིདུགོ མཇུགོ་ལ་ཚུརི་བཏང་ཐུབ་

ན་ཁྱེད་རིང་ཚོོས་གོཟིགོས་ཏེ་སྤི་ཡོངས་ཀི་མཆེོད་འིབུལ་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེས་ན་ཡགོ་གོི་རིེད་བསམ་གི་འིདུགོ

ཛ༽ ཆེསོ་ཚོོགོས་ཀ་ིབྱེདེ་སྒོ་ོདང་། རྒྱུན་མཐུད་ཀ་ི

སམེས་ཤུགོས།

སྔ་ལ་ོགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་ག་ིབཀའི་ཤགོ་གོ་ིགོསུང་བཤད་ནང་

གོསལ་བ་ལྟརི། ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་ཚོགོོས་ཁགོ་གོ་ིལས་འིགོན་གོཙ་ོབ་ོ

ཆེསོ་ཀ་ིཐགོོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ཡནི་པོའི་ི

ཆེ་ནས་བོད་ཀི་སྲིིད་དོན་གི་ཐོགོ་ཏུ་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་ཡོད་པོ་དང༌། 

གོོ་སྐོབས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་བདེན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་རྣམས་གོསལ་བཤད་གོནང་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཁྱདེ་རིང་ཚོའོི་ིཆེསོ་ཚོོགོས་ཁགོ་ལ་མི་འིདྲེ་མནི་

ཐུགོ་འིཕྲད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་དྲེ་ིབ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་

རྒྱུརི། གོསལ་བཤད་ལན་འིདེབས་བྱེེད་བདེ་ཡོད་ན། ལམ་སེང་

གོསལ་བཤད་བྱེདེ་དགོསོ། ཡང༌། རདོ་པོ་དོགོས་འིདྲེ་ིཡ་མཚོན་
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ཆེནེ་པོ་ོད་ེལྟརི་དང༌། ཁྱད་མཚོརི་པོ་ོད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ད་ེདགོ་བརྗེདེ་

ཐ་ོཟནི་བྲསི་བརྒྱབ། ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་དུས་དུས་ལ་གོ་ོབསྡུརི་ཡངོ་

སྐོབས་དེ་དགོ་ལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་གོརི་ནང་

ལའིང་བཏང་སྟ་ེའིད་ིདང་འིད་ིལྟ་བུའི་ིརདོ་པོ་དང་དགོོས་འིདྲེ་ིཡངོ་

གོི་འིདུགོ ལན་འིདེབས་གོསལ་བཤད་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་ལེགོས་

ཞིསེ་བཏང་ན་ང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེཚོའོི་ིགས་

གོནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཤེས་རོགོས་ཡོང་བརི་ཕན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་

རིདེ། ད་ེལྟརི་དྲེན་བྱུང༌། གོཞིན་ཞུ་རྒྱུ་མདེ།

ད་ལྟ་ང་ཚོོ་དུས་ཚོོད་གོཉན་འིཕྲང་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད། 

ད་ལྟ་ཕན་ལ་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་བཟོད་

མི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་འིབྲེལ་བ་དང་ཐབས་

ཤེས་བྱེེད་པོའིི་དུས་སྐོབས་ཤིགོ་ཏུ་སློེབས་ཡོད། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་

ཕན་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོགོ་མེད་པོ། 

དྲེང་པོོས་གོཞུངས་བསྲིངས་ནས་བདེན་དོན་འིཐབ་རོད་བྱེས་པོ་

ལྟརི་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་བྱེས་ཏེ་ཤུགོས་བསྐྱེད་ཐུབ་ན། 

བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་བདེན་མཐའི་མྱུརི་དུ་གོསལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། 

འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས། ཚོང་
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མས་ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

ཚོང་མརི་ངས་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཚོང་མ་སེམས་སྐྱིད་

པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། ཚོང་མས་བོད་སྤི་པོའིི་དོན་དགོ་མ་བརྗེེད་པོ་

དང༌། སེམས་བཟང་པོོ་བྱེས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིཆེམ་པོོ་

བྱེས། ངའིི་ངོས་ནས་ཁྱེད་རིང་ཚོོརི་རགོ་ཏུ་སྨིོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་

སོགོས་ལོས་བྱེས། ད་རིེས་ང་སུད་ཛ་ལན་ལ་ཁྱེད་རིང་ཚོོ་མི་

མང་གོི་ཐོགོ་ནས་མགོན་འིབོད་བྱེས་ཏེ་འིགོ་སོང་འིདི་དགོ་བཏང་

བ་རིེད། ང་རིང་ཡང་དེའིི་ཞིོརི་ལ་བརགོ་དཔྱད་སྨིན་བཅོས་བྱེས་

ཏེ་ཡགོ་པོོ་བྱུང༌། མི་མང་ལ་བརྡོབ་གོསིགོ་ཆེགོས་སོང་བསམས་

ནས་ངའིི་སེམས་ནང་འིཚོེརི་ཤུརི་ཤུརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཁྱེད་རིང་

ཚོོ་ཚོང་མས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེས་པོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།

པོརི་བྱེང་སྨིནོ་ཚོིགོ

རྣམ་གལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོོརི་རི་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིོལ་བའིི་མཐའི་ཡས་ཆེོས་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །
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ཚོིགོ་གོི་གོཟེགོས་མ་རིེས་ཀང་དུགོ་གོསུམ་གི། །

དྲེི་མ་ཡོངས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤད་བདུད་རི་འིདི། །

དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་པོའིི་རྣམ་དཀརི་ཕུང་པོོའིི་མཐུས། །

ཡང་དགོ་ཆེོས་ཀི་སྒོོ་མོ་སྟོང་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགོ་བ་མ་ལུས་པོ། །

ངེས་ལེགོས་ནོརི་བུའིི་མཛོད་ལ་དབང་འིབྱེོརི་ཤོགོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀ་ཀོའིི་སྡེིགོ་སྤོད་མི་

བཟད་པོས་གོངས་ལྗིོངས་ཆེོས་ལྡན་གི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཉིན་མོའིི་

སྣང་བ་ལྟརི་འིབརི་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉམས་ཉེས་པོརི་བྱེས། ཕྱོོགོས་དང་

ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་ག་གྱུའིི་སྦོརི་བ་ནི་ཉིན་རིེ་

བཞིིན་དུ་དརི་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའིི་རྒུད་ཚོོགོས་མཚོོ་ལྟརི་བརྡོོལ་བ་འིདི་

དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོོགོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་རིོ་སློརི་ཡང་

སྔརི་བཞིིན་གོསོས་ཏེ་རྒྱ་གོརི་འིཕགོས་པོའིི་ལྗིོངས་འིདིརི་ཡང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་དགོོངས་

དྲེི་མ་མེད་པོ་དརི་རྒྱས་སུ་འིཕེལ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁྱོན་ལ་འིཚོེ་མེད་

ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀ་སེངྒེའིི་རིིང་ལུགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགོས་

འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་རིིས་མེད་

ཀི་གོསུང་རིབ་དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གོང་ལའིང་སྦརི་ཆེོགོ་པོའིི་དགོེ་བསྔོའིི་
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སྨིོན་ཚོིགོ་ཏུ་ཤཱཀའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོོས་

སྦརི་བའིོ། །དགོེའིོ།།  །།


