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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༤ ཉིནི་ཨ་

རིརིི་དུས་འིཁོོརི་གོསུང་ཆེསོ་སྐོབས་བདོ་མི་ཚོོརི་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།
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ཞུ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཆེེད་མངགོས་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་

འིབྱེརོི་བ་རིདེ། ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཁོ་སང་བཀའི་ཆེསོ་སརི་བརྗེདོ་

པོ་བཞིནི། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ། མ་ིཡ་རིབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཚོ་ེཕྱོ་ིམ་དང་། ཐགོ་རིངི་པོའོི་ིསྐོད་ཆེ་བཤོད་མ་ིདགོསོ་པོརི་མ་ིཚོ་ེ

འིད་ིགོའི་ིརིངི་ལ་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིམ་ིཡ་རིབས་པོ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་བཟང་པོ་ོ

བྱུང་ན་ཉིནི་རི་ེཉིནི་རིའེི་ིསྡེདོ་བཟདོ་བད་ེབ་ཞིགིོ་དང༌། སམེས་སྐྱདི་

པོ། རིོགོས་པོ་ཚོང་མ་བགོ་ཕེེབས་པོ། མི་ཚོང་མས་རིང་བཞིིན་

གྱིི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་

མས་ཆེོས་དོན་དུ་གོཉིེརི་གྱིི་ཡོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་རྩི་བ་ནི་སེམས་བཟང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སེམས་

རྒྱུད་དུལ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མི་ཡ་རིབས་ཤོིགོ་བྱེས་ན་ས་ོས་ོའིཕྲལ་

དུ་སྐྱདི་པོ་ོགོཅགིོ་དང༌། བགོ་ཕེབེས་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། སམེས་ནང་
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ལ་ཞི་ིཞིངི་དུལ་བ་དང་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་སེམས་དུལ་པོོ་དང༌། སེམས་

བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་གོསུངས་པོ་ད་ེཚོ་ེཕྱོ་ིམ་ཁོས་མ་བླངས་པོརི་ཚོ་ེ

འིད་ིགོ་འིབའི་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་མཁོན་ལ་ཡང་བསློབ་བྱེ་ད་ེ

ཤོནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་

མ་སྟནོ་པོ་བཀའི་དྲེནི་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་བཞིིན་ཡདོ། དཔོེརི་

ན་ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་

སེམས་བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོོས་པོརི་གོསུངས་པོའིི་བསློབ་བྱེ་དེ་ཉིལ་ལངས་འིགྲེོ་འིདུགོ་

གོང་གོ་ིསྐོབས་སུ་ཡང་ད་ེབསམ་བླ་ོའིཁོརོི་ཡངོ་དུས་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་བསློབ་བྱེ་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ི

སམེས་ལ་ཤོནི་ཏུ་ཕེན་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ  ས་ོསོའི་ིསམེས་ནང་ལ་

གོཞིན་ཕེན་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། ཡ་རིབས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་

བློའི་ིགོོམས་པོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཤོིགོ་དོན་

ནའིང་སྐོབས་དརེི་ཅ་མ་སངི་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་

དེ་ནི་གོ་ལེ་གོ་ལེརི་ཡལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རིེད། རྩི་བ་གོཞིན་ཕེན་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིབརྟེན་པོ་ོཞིགིོ་ལས་སམེས་

ནང་ཡུན་རིངི་པོ་ོསྡེདོ་ཀྱི་ིམི་འིདུགོ 
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གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་སྟངས་ད་ེཡང་ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་

ལ་མ་ིཚོ་ེགོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་དང༌། ཉི་ིམ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་

ཙོམ་མ་ཡནི་པོརི། བསྐོལ་པོ་ནས་བསྐོལ་པོ་དང་། སྐྱ་ེབ་ནས་སྐྱ་ེ

བ། མདོརི་ན་སྤྱོདོ་འིཇུགོ་ལས་གོསུངས་པོ་བཞིནི། ཇ་ིསྲིདི་ནམ་

མཁོའི་མ་ཟད་བརི་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་མནརི་བའི་ིསམེས་ཅན་

ནམ་ཡོད་ཀྱིི་བརི་ལ་གོཞིན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོསྐྱེས་ནས་

ཡོང་དུས་སྙིང་སྟོབས་སྐྱེ་བའིི་བསློབ་བྱེ་དངོས་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་

ཞིགིོ་རིདེ། ང་རིང་ཚོསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་

རྣམས་ས་ོསསོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེས། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་རིང་

ཉིདི་ཀྱི་ིཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ལ་སྤྱོདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སམེས་

བགོ་ཕེབེས་པོ་དང་། སྙངི་སྟབོས་སྐྱ་ེབ། སམེས་བཟདོ་བད་ེབ་ཡངོ་

བ་སོགོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ།

ང་རིང་ཚོོས་ཁོ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་མཁྱིེན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་དང༌། དགོའི་མོས་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཁོ་ནས་སྐྱབས་འིགྲེ་ོབཏེནོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེིགོས་

པོརི་སྐྱབས་འིགྲེོའི་ིབསློབ་བྱེ་རྣམས་སེམས་ལ་བཅངས་ནས་ངོ་

ཐགོོ་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་གོནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ངསོ་

ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོོད་མུས་ལྟརི། ང་རིང་ཚོོས་སྐོབས་རིེ་སྣང་བ་སྐྱིད་

པོོའི་ིཆེོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་ཁོ་ནས་ཆེོས་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་ལ། ལགོ་
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ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ཏུ་ཁོ་ཆེགོ་སྣ་རིལ་བྱུང་སྐོབས་ཆེོས་བརྗེེད་དེ་རྒྱགོ་

རིེས་རྒྱགོ་དགོོས་སརི་རྒྱགོ་རིེས་བརྒྱབ། ཁོ་བཏེང་དགོོས་སརི་

ཁོ་བཏེང༌། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་སརི་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་སྡེོད་

པོ་ད་ེམ་འིགྲེིགོས་པོ་རིདེ། 

ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་ནང་ང་རིང་ཚོོ་སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོོ་བྱེེད་

དགོསོ་པོ་དང༌། མ་ིཚོང་མ་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ། རིིགོས་དྲུགོ་

གོ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ས་ོསའོི་ིཕེ་མརི་གྱུརི་པོ་ཤོ་སྟགོ་དང༌། ད་ེ

ཡང་དྲེནི་ཆེནེ་ཤོ་སྟགོ་རིདེ། ད་ེདགོ་ལ་ཕེན་འིདགོོས་དགོསོ་ཞིསེ་

གོསུངས་པོ་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོས་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅགིོ་ལ་རིོགོས་ཕེན་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་

ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་དེ་ཁྱིེད་

རིང་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་སམེས་ལ་བཅང་དགོསོ། 

ཁོ༽ དུས་འིཁོོརི་གྱི་ིཐུན་དྲུགོ་དང་། མདོརི་བསྡུས་སྣ་ེ

འིཛམོས།

ད་རིསེ་དུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་ཞུས་ནས་འིདནོ་ཐུབ་ན་དུས་འིཁོརོི་

བླ་མའིི་རྣལ་འིབྱེོརི་དེ་ཉིིན་རིེརི་ཚོརི་དྲུགོ་བཏེོན་ཐུབ་ན་ཐུན་དྲུགོ་

གོི་གོོ་ཆེོད་ལ། སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད། གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟརི་མ་ལྕོོགོས་

ན། ཉིནི་རིརེི་ཐུན་རི་ེཙོམ་མ་ཆེགོས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 
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དུས་འིཁོོརི་བླ་མའིི་རྣལ་འིབྱེོརི་འིདི་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་དོན་ལེགོས་ལ། 

ཉིིན་དང༌མཚོན་མོ་དྲེན་དགོོས་པོ་དེ་རིིགོས་དྲེན་གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུ་

ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ། དུས་འིཁོོརི་གྱིི་ལྷ་སྒོམོ་རྒྱུ་དང༌། དུས་

འིཁོོརི་གྱིི་སྔགོས་བགྲེང་རྒྱུ་སོགོས་ཆེ་ཚོང་ཡོད། ཆེོ་གོ་མདོརི་

བསྡུས་ཡནི་ན་ཡང་མདརོི་བསྡུས་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིསྣ་ེཁོ་འིཛམོས་

པོ་ོདང༌། དནོ་དགོ་ཆེ་ཚོང་པོ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། དུས་འིཁོརོི་

བླ་མའི་ིརྣལ་འིབྱེརོི་ད་ེཉིནི་རིརེི་ཚོརི་རི་ེའིདནོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་

གོི་རིེད། མཐའི་མ་དེ་ཡང་མ་ཐུབ་ན་དུས་འིཁོོརི་གྱིི་སྔགོས་གོང་

འིཚོམ་རི་ེཆེགོ་མདེ་བགྲེང་ཐུབ་ན་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། 

གོ༽ སྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤོིས།

བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོ་ོརིང་བཞིིན་གྱིིས་རྒྱ་མི་དང་མི་

འིདྲེ་བའིི་གོཤོིས་ཀ་ལེགོས་པོ་དང༌། ཀུན་སྤྱོོད་བཟང་བ་ཡོད་པོ་

ད་ེམང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་མཐངོ་གོ་ིཡདོ། བརི་ལམ་བདོ་ལ་ལྟ་སྐོརོི་ལ་

འིགྲེ་ོམཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་བ་འིགོའི་ཞིགིོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ད་ེདགོ་མང་ཆེ་ེ

བས་བདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་གོཏེན་ནས་མ་ི

འིདྲེ་ཞིངི་། བདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ དཀའི་ངལ་

ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོོ་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་

ཡདོ་ཀྱིང་རིང་བཞིནི་གྱིསི་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང༌། སྣང་བ་སྐྱདི་པོའོི་ི
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རྣམ་འིགྱུརི་ཡོད་མཁོན། གྲེོགོས་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བཟང་པོོ་ཡོད་

པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་མི་དང༌། བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་གྱིི་

ཁྱིད་པོརི་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེལྟརི་མང་པོ་ོཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་བཞིིན་རིེད། བོད་རིིགོས་སྤྱོིརི་བཏེང་

བཤོད་ཡོང་དུས་ལྟོ་གོོས་གྲུང་པོོ་དང་། དྲེང་པོོ་ཡོད་མཁོན། མི་

གོཞུང་བཟང་པོོ། གོཞུང་བརྩིི་རྒྱུ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོད། བོད་ཕྱོི་

ནང་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ན་བོད་

རིིགོས་རྣམས་མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་མི་ཞུ་མཁོན་

ཞིིགོ་དང་། མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་སྤུས་

དགོ་པོའོི་ིཕྱོགོོས་ལ་བཞིགོ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

འིད་ིདགོ་གོ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གོང་ནས་བྱུང་བའི་ིརྩི་བ་ཐུགོ་ས་ད་ེང་རིང་ཚོ་ོ

ལ་ཤོ་རུས་མ་ིའིདྲེ་བ་གོང་ཡང་མདེ་ཀྱིང༌། ང་རིང་ཚོའོི་ིམ་ིཚོའེི་ིནང་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་

པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི། མ་ིཡ་རིབས་བྱེདེ་པོ་

གོཅགིོ་དང༌། སམེས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་པོ་རྟེགོ་པོརི་ཁོ་ལ་འིཇགོས་

བསྡེད་ཡདོ། དཔོེརི་ན། སྲིགོོ་ཆེགོས་ཕྲ་མ་ོའིབུ་སྲིནི་ཞིིགོ་ཡནི་ན་

ཡང་སྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བ་ཞིགིོ་དང་། ཆེསོ་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོམ་ཤོསེ་ཀྱིང་ཕེ་

མའི་ིངགོ་རྒྱུན་ནས་སློབེས་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། གོམོས་སྡེདོ་མཁོན་

ཞིིགོ་ཡིན། ཆེེ་ས་མིའིི་སྲིོགོ་ལ་བརྩིི་སྲུང་བྱེེད་པོ་ལྟ་ཅི་སྨོོས། ས་ོ
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སསོ་སྲིགོོ་གོཅདོ་རྒྱུ་ཕེརི་བཞིགོ་ནས་མ་ིགོཅགིོ་བསད་པོ་གོ་ོཐསོ་

བྱུང་ན་ཡང༌། ཨ་ཙོི་གོང་དྲེགོ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྐོད་ཆེ་དེ་ཡང་

ཉིན་མ་ནུས་པོ་ལྟ་བུ་སྔ་མ་ོཡནི་ན་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། བརི་ལམ་

རྒྱ་མིས་ནི་མི་དམརི་གོསོད་གོཏེོང་བ་དང༌། ལྟོགོས་ཤོི་ཐེབས་པོ་

དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ལ་ད་ོསྣང་ཅི་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་

ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོིརི་བཏེང་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་སྙིང་རྗེེ་དེ་རྩི་བ་

ཆེེན་པོ་ོའིཛིན་གྱིི་ཡོད་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རིང་བཞིིན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་མི་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་སྡུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། དཀའི་ངལ་བྱུང་

ན། མ་མཐའི་ཡིན་ནའིང་ཁོ་ནས་ཨ་ཁོ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་དང༌། སྙིང་

རྗེ་ེཟརེི་བ་ཞིགིོ་ངམ་ངམ་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སྟནོ་པོའི་ི

བསློབ་བྱེ་འིད་ིཡསི་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཤུགོས་

རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཐབེས་ཡདོ། 

ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ངོ་ཚོ་ཁྲེེལ་མེད་ཀྱིི་མི་ཡོང་ངེས་ཡིན་

ནའིང་། སྤྱོིརི་བཏེང་བཤོད་ན་མི་གོདོང་བརྟེན་པོ་ོལྟ་བུ་དང་། མི་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ལས་ཀ་ཞིིགོ་མངགོས་གོཏེམ་བཅོལ་བ་

ཡནི་ན་ཡང༌། ཁོསོ་ང་ལ་རི་ེབ་བྱེས་ནས་མངགོས་བྱུང༌། ངས་མ་

བསྒྲུབ་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིགོཞུང་བཟང་པོ་ོཡདོ། དངེ་

སང་ང་རིང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ིདུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་གོ་ིསྐོབས་སུ་

སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིཐགོོ་ཅགིོ་ཡནི་པོས། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ང་རིང་ཚོའོི་ི
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བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་ལེགོས་ཆེ་འིདི་དགོ་ལ་

ངེས་པོརི་དུ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ལ། བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་བཟང་

པོརོི་ང་ོཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདི་དངསོ་གོནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་སྙམ། 

ང་རིང་ཚོརོི་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་

ཏེན་ཡིན་པོ་ལ་ང་ོཤོེས་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ོསྣང་མ་བྱུང་བརི་སྣང་

མེད་ངང་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་ཕྱོིན། མི་ཐོགོ་གོཉིིས་ཕྱོིན། གོང་འིཚོམ་

ནས་བཟང་པོའོི་ིལགེོས་ཆེ་རྣམས་བརླགོས་ན་ཤོནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། 

ད་ོསྣང་དང་བདགོ་གོཅསེ་བྱེས་ནས་མ་བྱུང་ན་འིགྱིདོ་པོ་མདེ། དང་

པོ་ོནས་ང་རིང་ཚོསོ་ས་ོསརོི་རིནི་ཐང་ཡདོ་པོ་འིད་ིརིནི་ཐང་ཅན་ལ་

ངསོ་འིཛནི་མ་ཐུབ་པོའི་ིངང་ལ་སྣང་མདེ་དུ་ཕྱོནི། དའེིི་ཞིོརི་ལ་ས་ོ

སའོི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིསི་ད་ེལས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་ཆུང་བ་བྱེས། དའེི་ིརྗེསེ་

མ་དེས་དེ་ལས་ཀྱིང་དོ་སྣང་ཆུང་བ་བྱེས་ན་མཇུགོ་ཏུ་རྩི་བརླགོ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། 

ང༽ ཟུརི་གོསལ་གྱི་ིརྣམ་པོ་དང་། མ་ིཉིམས་རྒྱུན་འིཛནི།

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང༌། བདོ་པོའི་ིསྤྱོིརི་བཏེང་གོ་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་དང༌། སྤྱོརིི་བཏེང་གོི་མིགོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོ

དང༌། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིམགིོ་ལྟསོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་

ལ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་པོ་ཤོསེ་དགོསོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིལུང་
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པོ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡིན་ན་ཡང་། སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ང་ཚོ་ོཡ་རིབས་དང་དྲེང་བདེན་གྱིི་རིིགོས་

བརྩིི་ས་ཡོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་ཡིན་སྟབས། དེ་དངོས་གོནས་

གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་

པོ་དང༌། གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་དེརི་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དསེ་ང་རིང་ཚོོརི་ཕེན་གྱི་ིརིདེ་ལ། ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ། 

བོད་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ནའིང་། ང་

རིང་ཚོ་ོམ་ིགོཞིན་གྱི་ིལུང་པོ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་གྱི་ིནང་ལ་ཁོ་འིཐརོི་ཏེ་ེ

གོནས་ཡོད། བོད་པོ་ཞིེས་ཕྲན་བུའིི་མི་འིདྲེ་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་

བསྡེད་ཐུབ་པོ་འིདི་ང་རིང་ཚོོརི་རིིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་འིདའིིི་དབང་གོིས་འིགྲེ་ོའིདུགོ་སྤྱོོད་གོསུམ་གྱིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་

སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཕྲན་བུའིི་ཁྱིད་པོརི་ཡོད་པོ་དང༌། གོཞིི་རྩི་དེའིི་

ཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཞིསེ་པོ་ད་ེཟུརི་གོསལ་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་བསྡེད་པོའིི་ནང་ལའིང༌། བོད་པོ་ཟུརི་གོསལ་དུ་

བསྡེད་ཡོད་ལ། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་རྣམས་

ཀྱིང༌། གོང་ཞིིགོ་བྱེས་རུང་རྣམ་འིགྱུརི་ཟུརི་དུ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། མ་གོཞི་ིལུང་པོ་འིད་ིདང་དའེི་ིནང་ལ་ལྟ་ོགོསོ་བཙོལ། 

ལུང་པོ་དེ་དང་དེའིི་ནང་ལ་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཆེ་ཚོང་ཞིིགོ་ཤོེས་

ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། བོད་པོ་རྣམས་ཟུརི་གོསལ་དུ་གོནས་པོ་འིདི་
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ང་རིང་ཚོོརི་སྐོད་ཡིགོ་དང༌། ཤོསེ་རིིགོ གོོམས་གོཤོསི་བཅས་ཐ་

དད་ཅགིོ་ཡདོ་པོ་གོཞི་ིརྩི་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རྣམས་

ཟུརི་གོསལ་དུ་གོནས་ཐུབ་ཡོད། ཚུརི་ཕྱོོགོས་རྒྱ་གོརི་དང་། 

ཕེརི་ཕྱོོགོས་རྒྱ་མ།ི ད་ེབཞིནི་ལུང་པོ་གོཞིན་གོང་དང་གོང༌། སྐོད་

ཡགིོ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་ང་རིང་ཚོརོི་རིགིོ་གོཞུང་ཐ་དད་

ཅགིོ་ཡདོ་པོ་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་དབྱེ་ེབ་ཕྱོ་ེཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་

སྟབས་མ་འིངོས་པོརི་ཡང༌། ང་རིང་ཚོའོི་ིརིགིོ་གོཞུང་དང༌། བཟང་

པོའོི་ིགོོམས་གོཤོིས་ཟུརི་གོསལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་རྩི་བ་ཆེེན་

པོརོི་བརྩིསི་ཏེ་ེད་ོསྣང་ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོརི་བདོ་པོ་ཉུང་ངུ་ཞིགིོ་ལས་མདེ་

སྟབས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་དེའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་བ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལས་འིགོན་ཡང་ཆེ་ེབ་འིཁྲེ་ིབ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་

རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ད་ལོའི་ིགོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་གོསུང་

བཤོད་ནང་ལའིང་བཀོད་ཡོད། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་ང་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ད་ེཡརི་འིགྲེ་ོམརི་འིགྲེའོི་ིས་

མཚོམས་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིདརིི་འིཁོལེ་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིདརིི་

ད་ལྟ་སྐོབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་འིགོན་གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤོསོ་ན་ིང་

རིང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་རྣམ་པོ་ཐ་དད་ཡདོ་པོ་འིད་ིང་ཚོསོ་
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སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལ་གོཅསེ་འིཛནི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡནི། 

གོནད་དནོ་ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ སྤྱོ་ིདནོ་སྙངི་བཅངས་དང་། སམེས་ཤུགོས་ཆེེརི་

བསྐྱདེ།

དེ་ནས་དེང་སང་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་བཟོ་ལྟ་དེ་

ཕྲན་བུ་འིགྱུརི་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེསྔནོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

གོི་ཆེབ་སྲིིད་མཁོས་པོ་ཡིན་ཟེརི་བ་དེ་ཡལ་ཚོརི་བའིི་དོན་ཞིིགོ་

རིདེ་ཅསེ་བཤོད་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཤོངི་། ད་ཆེ་རྒྱ་མསི་

བདོ་འིཁྱུརི་མདི་བཏེང་ཡང་ད་ེམ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མ་བད་ེ

བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེསྐྱུགོ་པོའིམ། ཐབས་ཤོགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་

ཚོདོ་སྒོང་ལ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤོསོ་

སྐོབས་སུ་ཡང་ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་སྙངི་ལ་རུས་

པོ་བཅུགོ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རིེད་ལ། ད་ཆེ་ང་རིང་ཚོ་ོམ་

རིགིོ་མུན་པོ་མཐའི་ནས་བསལ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་བཟང་པོའོི་ིཕྱོགོོས་

འིགོ་ོཚུགོས་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། ད་ེབས་ཀྱིང་སམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོརི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སམེས་ནས་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་སྐྱདེ་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིམང་ལ་རྒྱུ་ནརོི་དང༌། བདོ་མ་ིམང་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ི
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ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་མེད་ན་ཡང༌། ལྷགོ་བསམ་དང༌སམེས་ཤུགོས་

འིདི་དགོ་གོིས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིཚོ་ོཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་ལྟ་

བདོ་ནང་ལ་ཡནི་ནའིང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐགོོ་ལ་རྒྱ་མསི་

རིང་སྣང་གོང་དྲེན་གྱིསི་རྐང་ལགོ་བརྐྱེངས་མ་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་ཡདོ། 

བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་རིོལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་

སམེས་ཤུགོས་འིཁྱིརེི་ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས། གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་

ནས་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཕྱོནི་ཀྱིང་བདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ནགོ་

སུབ་ལ་ཕྱོནི་མདེ། ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོརི་རྒྱ་མིརི་འིཁོནོ་ཐོགོས་

དང་། བཟདོ་མ་བདེ་བ་བཟ་ོམཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཡིན་ན་ཡང་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་

དུས་ཚོོད་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་ཚོང་

མས་སྔརི་ལྷགོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས་ཞིསེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིས་ཡ་དྲུགོ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་

གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོ་ང་ཚོསོ་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་

ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ངསོ་

ནས་བརྗེོད་མི་དགོོས་པོརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཕེལ་མོ་ཆེེས་གོཅིགོ་ལ་

གོཉིིས་བརྒྱུད་ཀྱིིས་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་གོསལ་ལྟརི། ཧོ་ལས་པོའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོ་གོཞིན་གྱིི་ལུང་པོརི་
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སྡེོད་མཁོན་ཚོོས་ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ནས་ད་ལྟ་ལམ་སངེ་

གོཞིན་དགོ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང༌། ང་བོད་མི་ཞིིགོ་ཡིན། ངས་བོད་

པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁོན་ཞིགིོ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་བསམ་པོ་ད་ེ

སམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོདྲེགོ་ཞིན་མཐ་ོདམན་ཚོང་

མས་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེའིི་སྐོབས་སུ་

རིང་ཉིདི་བདོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་མའིི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་

མ་ིཞུ་བ་གོཅགིོ་དང༌། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིམཚོན་ལ་དགུང་འིདགེོས་

ཡངོ་བརི་ས་ོསསོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧོ་ཅང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོ

རིདེ། ད་ེན་ིང་རིང་ཚོསོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོ

བའི་ིནང་གོ་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་རིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེགོཅགིོ་ཡནི། 

ཆེ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོདོ་དང་། སྤྱོ་ིདནོ་ལ་ཞིལ་

འིདབེས།

ད་ེནས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོནུབ་ཕྱོགོོས་ལ་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་པོ་ཚོརོི་དཔོལ་

འིབྱེརོི་གྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིགྲེིགོ་ཙོམ་ཡདོ་ལ། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ན། ཡང་ལས་ཀ་ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་ལྟརི་ཏེན་ཏེན་ཡོང་ངེས་གོི་རིེད། ཨ་མི་རིི་ཀརི་ཡོད་པོའིི་བོད་
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པོ་ཁོ་ཤོས་ཤོགིོ་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐོབས་མ་རྩི་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བསྡུས་

ཏེ་ེམ་འིཛུགོས་བྱེས་པོའི་ིསྐྱདེ་འིབབ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ཕེན་པོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་བཤོད་བྱུང༌། ཧོ་ཅང་

ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

ཡནི་ན་ཡང་ལས་ཀ་ད་ེཚོང་མས་མང་མསོ་དང༌། དང་བླངས་ཀྱི་ི

ཐགོོ་ནས་བྱེདེ་པོ་ལས་ཁྲེལ་འིགོལེ་ལྟ་བུ་དང༌། མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དགོ་ེམཚོན་གོང་ཡང་མདེ། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཉུང་ཤོས་ཤོིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོའི་ིཐོགོ་མའིི་བསམ་བློ་དེ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་འིཁོརོི་བ་དང་། སྤྱོ་ིདནོ་ལྷགོ་བསམ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་

ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིབསྔགོས་

བརྗེདོ་འིསོ་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ེདང་ད་ེ

ལྟ་བུའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོོད་ཀྱིི་ཐགོོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཕེན་

ཐགོོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ལ། ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཐབས་ཤོེས་ཀྱིིས་འིདུ་འིགོོད་བྱེས་ནས་

བྱུང་བ་རྣམས་བདེ་སྤྱོདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཏུ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེ

སྐོོརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་དབང་ཆེ་ཡོད་པོས། ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་བསམ་

བླ་ོབཏེང་སྟ་ེང་ཚོསོ་ཞིལ་འིདབེས་ཕུལ་བ་འིད་ིདགོ་གོནད་དནོ་ད་ེ

ལྟརི་གོཅགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་གོཏེངོ་རིགོོས་ཟརེི་བ་དང༌། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ི
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ཐགོོ་ལ་བཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བསམ་འིཆེརི་

བཏེོན་ན་འིགྲེིགོས། འིདོན་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིེད། ད་ལྟ་ཁོ་ཤོས་

ཤོགིོ་གོསི་བསམ་བླ་ོབཏེང་གོ་ིཡདོ་པོརི་ངསོ་ནས་བསྔགོས་བརྗེདོ་

བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ལ། ད་དུང་ཡང་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བླ་ོབཏེང༌སྟེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་

ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད།

ཇ༽ ལྷགོ་ལུས་ཀྱི་ིཚོ་ེསྲིོགོ་དང་། སྐོབས་བསྟུན་གྱི་ིབྱེདེ་

སྒོ།ོ

ཡང་ད་ལྟ་བདོ་ནང་ནས་ཚུརི་ཡ་ིགོ་ེདང༌། ཚུརི་ངགོ་ཐགོོ་ནས་ལན་

བསྐུརི་དོན་ལ་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀོ་ཐགོ་

མ་གླིོད་རིོགོས་བྱེེད། ང་ཚོ་ོབོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་མདེ། ད་ལྟ་བརི་དུ་དུས་ཚོདོ་སྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་

གོ་ིསྐོབས་ལ་ཡང་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་བསྡེད་པོ་ཡནི། ད་

ལྟ་གོཅེས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལྷགོ་ཟེརི་ན། སྲིོགོ་དེ་ལྷགོ་བསྡེད་ཡོད། 

རིང་སྲིོགོ་གོཏེོང་རྒྱུརི་ཕེངས་སེམས་མེད་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་ཚུརི་འིབྱེོརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་

རིོགོས་བྱེེད་ཅེས་གོཞིེན་སྐུལ་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། ང་རིང་ཚོོས་
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གོང་ཐུབ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་པོའིི་

ཐགོོ་ནས་ཕྱོ་ིསྡེདོ་བདོ་པོ་ཚོའོི་ིཐགོོ་ནས་སྐོབས་བབས་ཐབས་ཤོསེ་

གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། སྐོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྐོབས་

བསྟུན་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི་ལ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་

སྐོབས་དནོ་གོཅདོ་ཁོང་དང་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་ཀྱིནི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟ་

བུའི་ིཐགོོ་ནས་བལྟས་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོསོ་ལས་འིགུལ་བྱེདེ་

པོ་འིདི་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་

མ་དགོའི་བ་བྱེདེ་པོ། གོསརི་བརྗེ་ེལ་མ་དགོའི་བ་བྱེདེ་པོ། གོསརི་

བརྗེརེི་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོ། དམརི་པོའོི་ིརིངི་ལུགོས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོ་

སགོོས་གོང་ཡང་མནི། 

ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

རྣམས་འིགྲེ་ོབ་མི་ཡིན་སྟབས་མི་ལ་ཡོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་དེ་རྩིོད་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་ལས་སྤྲོོས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོམི་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་མི་དགོའི་བ་བྱེེད་

པོ་དང༌། མི་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ་འིཁོོན་སེམས་བཅངས་ནས་ང་ཚོོས་

རྙོགོོ་དྲེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། རིང་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པོ་འིད་ིརིང་ལ་དགོསོ་

ཞིེས་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་དེ་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་བོད་ལ་ཐུབ་ཚོོད་གོཏེོང་དུ་ཡོང་བ་མིན་པོརི་བོད་ལ་རིོགོས་

རིམ་བྱེེད་པོརི་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིེས་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་དངོས་

པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་དེ་བོད་མིརི་མཐོང་



17
ཆུང་དང༌། གོཉིའི་གོནནོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་

དབུས་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོའོི་ིཐགོོ་ནས་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་

བདོ་ས་གོནས་ཐགོོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ནརོི་འིཁྲུལ་ཕྱོནི་འིདུགོ 

ནརོི་འིཁྲུལ་བྱུང་བརི་དགོངོས་དགོ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ་ཅསེ་སྔ་ལ་ོཧུ་ཡའི་ོ

ཕེང་ལྷ་སརི་འིབྱེོརི་སྐོབས་གོསུང་བཤོད་གོནང་འིདུགོ དེ་ཤོིན་

ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ངསོ་རིང་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

སྤྱོིརི་བཏེང་རྒྱ་མི་དཔོོན་པོོའི་ིནང་ལ་དེ་སྔ་ཡིན་ན་སོ་སོས་ནོརི་

འིཁྲུལ་བྱེས་པོ་ངོས་ལེན་བྱེས་ནས་དགོོངས་དགོ་ཟེརི་མཁོན་ཧོ་

ལམ་མི་སྲིིད་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁྲེིད་འིགོའི་

རིེའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་ཐོགོ་བདེན་འིཚོོལ་ཟེརི་བ་དེ་

དངསོ་གོནས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་གྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་པོ་ོཞིགིོ་དང་། ཁོ་

ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛིན་གྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། དེང་སང་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་སྔ་

ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་ནོརི་འིཁྲུལ་ཕྱོིན་པོ་ངོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

ཕྱོིན་ཆེད་སྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་གོི་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་

ཡནི་སྟབས། ང་རིང་ཚོསོ་ཀྱིང་རྒྱ་མརིི་དམའི་འིབབེས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

དནོ་དང༌། རྒྱ་མརིི་ཁོ་གོཏེད་གོཅགོོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་མ་ཡནི་པོརི་དྲེང་

ཞིངི་འིསོ་ལ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོོརི་ཡདོ་པོའི་ིཐབོ་

ཐང་འིད་ིདང་འིད་ིལྟ་བུ་དགོསོ་ཞིསེ་རྩིདོ་དགོསོ། 
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ང་རིང་ཚོརོི་རིང་གོ་ིབསྒྲུབ་བྱེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་མདེ་ལ་

མ་ལྟོས་པོརི་རིང་དགོརི་རྒྱ་མིརི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེས་ན་དེ་ནི་གོནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཚོིགོ་ཟ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེ

མནི་གྱི་ིང་རིང་ཚོསོ་རིང་ཉིདི་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་དྲེང་བཞིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་རྩིོད་དེ་སྔརི་ཕེན་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའིི་ང་ཚོོརི་གྱིོང་ཕེོགོ་

སོང༌། ང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཉིམས་ཆེགོ་འིདི་དང་འིདི་ལྟ་བུ་

ཕྱོིན་སོང༌། འིདི་དགོ་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་སྐོད་རྒྱགོ་

པོ་དེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་རིེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་མང་

ཚོསོ་ད་ེགོ་ཙོམ་གྱིི་སམེས་ཤུགོས་དང༌། ད་ེགོ་ཙོམ་གྱི་ིང་ཚོོརི་རི་ེ

འིདུན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་

ཚོོས་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེེད་

འིསོ་པོ་ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་སྟབས་ང་ཚོ་ོཚོང་

མས་དང་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། འིབད་རྩིལོ་བསྐྱདེ་དགོསོ་པོ་

ཞིགིོ་རིདེ། 

བྱེདེ་སྒོའོི་ིསྐོརོི་ལ་སྐོབས་མཚོམས་ས་ོསརོི་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་

གོ་ིརིདེ། མ་གོཞི་ིད་ལྟ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཁོ་གྲེམ་ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས་

དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཕེན་ཚུན་མི་མཐུན་པོ་གོང་ཡང་མེད་ལ། ད་དུང་

ཡང་མཐུན་པོ་དེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡིན་པོས་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་

གོཅགིོ་ཕེན་གོཅགིོ་གྲེགོོས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང་། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་
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ལ་འིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ། ལྷགོ་དནོ་དུ་དནོ་གོཅདོ་ཀྱིི་

ཐགོོ་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ལྟ་ཡནི་ནའིང་

ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ་ལ། ད་དུང་ཡང་འིཕྲལ་འིཕྲལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་གོང་ཡོད་རྣམས་སངས་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཡང་མ་འིགྲེགིོས་མ་འིཐུས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་བགྲེངས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

གོནས་ཚུལ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་ཐད་ཀརི་ཤོདོ་དགོསོ། མདུན་ལ་མ་

བཤོད་པོརི་རྒྱབ་ལ་བཤོད་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ཉི༽ ཚོགོོས་ཆུང་ཟུརི་བཙུགོས་དང་། བྱེདེ་སྒོའོི་ིགོ་ོ

བསྡུརི།

རིམི་པོས་གྲེ་འིགྲེགིོས་ན་ཁོ་ེཎ་ཌིརི་ཡདོ་མཁོན་དང༌། ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་

ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ཚོགོོས་ཆུང་ད་ེལྟརི་བཙུགོས་ཏེ་ེབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དམིགོས་

བསལ་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གོང་ན་ཅི་ཡོད་

ཐོགོ་དུས་རྒྱུན་དུ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེེད་པོ་དང་། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་བ་ལྟ་

བུའིི་ཐོགོ་ནས་དོན་གོཅོད་ལ་ཕེརི་གོཞིེན་སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་

བུ་དང་། དནོ་གོཅདོ་ནས་ཚུརི་ཡང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། 

གོཞིནེ་སྐུལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ལྟ་དནོ་གོཅདོ་ང་

རིང་ཚོ་ོབོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཙུགོས་པོའིི་
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ལས་བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ཡང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམ་ིམང་རིང་གོ་ིཐགོོ་ནས་

འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་པོའིམ། གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོ

མ་ིམང་གོ་ིཐགོོ་ནས་བཙུགོས་པོའི་ིཚོགོོས་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་རྟེགོ་པོརི་འིཚོགོོས་དགོསོ་

དོན་མེད་པོརི་དུས་དུས་ལ་འིཚོོགོས། དེའིི་ཐོགོ་ནས་ཨ་མི་རིི་ཀ་

དང༌། ཁོ་ེཎ་ཌིརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ིཐགོོ་

ལ་གོ་ོབསྡུརི་འིདྲེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཡང་ད་ེམནི་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ི

རིདེ། ཡང་དྷ་རིམ་ས་ལ་དང༌། འིད་ིགོའི་ིགྲེངོ་ཁྱིརེི་གྱི་ིཐགོོ་ལ་གོཞིནེ་

སྐུལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་འིཆེརི་འིདོན་རྒྱུ་དེ་ལྟརི་ཡོང་

གོ་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོའོི་ིགོཞུང་

གོིས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བྱེས་པོའིི་ལས་ཁུངས་གོཅིགོ་བྱེས། ཡང་མི་

མང་གོི་ཐོགོ་ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་པོའིི་རིེས་མོས་འིཁོོརི་རིེས་བྱེེད་

རྒྱུའིི་ཚོོགོས་ཆུང་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་དྲེན་

གྱི་ིའིདུགོ གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་ཚུན་གོ་ོབསྡུརི་བྱེས་ན། བླ་ོ

བགོ་ཕེབེས་པོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཡང་བསམ་འིཆེརི་ཡོད་པོ་ཚོ་ོསྲིང་ལམ་བརི་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ལྟ་བུ་མ་

ཡནི་པོརི། དངསོ་འིབྲལེ་དནོ་དགོ་རྡོགོོ་རྡོགོོ་བསྡུས་ནས་ཕེན་ཚུན་

གོ་ོབསྡུརི་དང༌། དགོ་ེསྐྱནོ་བཤོད་རིསེ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིརིདེ། དུས་
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ཚོདོ་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བརི་གོཞིགིོས་ཏེ་ེང་ཚོསོ་ལས་ཀ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

པོ་ཡདོ་ན་ཡང༌། ང་ཚོསོ་སྤྱོ་ིས་བརི་ས་བྱེས་ནས་ལུས་པོ་ད་ེལྟརི་

མ་ཡངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་རིསེ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་

ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡདོ་འིདུགོ་ལ། གོ་ལརེི་བསམ་བླ་ོབཏེང༌སྟ་ེལགོ་ལནེ་

ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་འིཁོལེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ།

ཏེ༽ ཆེསོ་བརྒྱུད་མཐུན་ལམ་དང་། འིབབ་སའི་ིདགོོངས་

པོ་གོཅགིོ

དེ་རིིང་འིདིརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོདགོེ་བཤོེས་དགོེ་འིདུན་པོ་དེ་ལྟརི་ཁོ་

ཤོས་ཤོིགོ་ཕེེབས་ཡོད། ཁོ་སང་སྟ་གོོན་ཐོགོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་

བཞིནི། ང་རིང་ཚོ་ོཆེསོ་ལུགོས་ས་དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་རིསི་སུ་མ་ཆེད་

པོ་འིད་ིདགོ་ཚོང་མ་སྟནོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིརྗེསེ་འིབྲང་ཡནི་པོས་དབྱེ་ེབ་

ཕྱོ་ེརྒྱུ་རྩི་བ་ནས་མདེ། ཤོསེ་མཁོན་གོཅིགོ་གོསི་བལྟས་ན་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་དགོོངས་པོ་གོཅགིོ་གོི་སྒོང་ལ་བབས་པོ་ལས། 

དབྱེེ་བ་གོང་ཡང་མེད། དེ་སྔ་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་གོི་

ནང་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོདགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཡས་མས་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

པོའི་ིསྐོབས་སུ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་རྩིདོ་པོ་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སྒོ་ོདམ་པོ་ོདང༌། མགོ་ོམཁྲེགེོས་པོ་ོམ་བྱེས་

ཚོ་ེགོཅིགོ་བྱེས་ན་གྱིངོ་ཕྲན་བུ་རིགོ་སྲིདི། 
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ད་ཆེ་ང་རིང་ཚོོ་མི་གོཞིན་གྱིི་ལུང་པོརི་བསྡེད་ཡོད་པོ་མ་ཟད། 

གོནས་སྟངས་ཉིགོ་ཕྲའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོོས་ཆུང་

ཙོགོ་གོཅགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་ང་ལགེོས་དང༌། ཁོ་ོཉིསེ་ཞིསེ་བཤོད་རྒྱུའི་ི

དུས་ཚོོད་གོཏེན་ནས་མིན། སོ་སོས་གོཞིེན་ཁུརི་ཡིན་པོའིི་ཁུལ་

བྱེས་ཏེ་ེངའི་ིཆེསོ་ལེགོས་ལ། ཁོངོ་ཚོའོི་ིཆེསོ་སྡུགོ་ཅསེ་བཤོད་ན་

གོཞིན་གྱིསི་ཉིན་མནི་མ་ིཤོསེ། གོལ་སྲིདི་ཉིན་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་

ཡང་གོཅིགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ཏེེ་ཅིགོ་ཤོོས་ལ་སྐུརི་བ་བཏེབ་ན་

ཆེསོ་སྤེངོ་གོ་ིལས་གོསོགོ་པོ་ལས་ཕེན་ཐོགོས་ཅ་ིཡང་མེད། 

ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་གོི་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་རྗེེས་འིབྲང་བྱུང་དང་

འིབྱུང་འིགྱུརི་ཚོང་མས་བསྟན་པོ་སྤྱོ་ིལ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་པོ་དང་། 

བསྟན་པོ་སྤྱོི་དགོོངས་པོརི་བཅངས་ཏེེ་རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པོ་རིིས་

སུ་མ་ཆེད་པོརི་དགོ་སྣང་དང༌། དད་པོ་ཕྱོགོོས་རིསི་མདེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ངས་ད་ལྟ་བརི་དུ་རྟེགོ་ཏུ་ཞུ་བཞིནི་

པོ་ལྟརི། ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་ཤོགོོ་ཨང་། འིདརིི་གོདུང་སྲིས་

རིནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ཁྱིདེ་རིང་དགོ་ེབཤོསེ་ལགོས་གོཅགིོ་གོཉིསི་ཤོགིོ་

ཡོད་སྟབས། ཞིོརི་འིཕྲོས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན། པོཎ་ཆེེན་བློ་བཟང་

ཆེསོ་རྒྱལ་གྱི་ིགོསུང་གོ་ིནང་ལ། ངསེ་དནོ་ལུང་རིགིོས་ལ་མཁོས་

ཤོངི༌། །ཉིམས་མྱོངོ་ཅན་གྱི་ིརྣལ་འིབྱེརོི་པོས། །དཔྱད་ན་དགོངོས་པོ་

གོཅགིོ་ཏུ་བབས། །ཞིསེ་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་མང་
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པོ་ོཡདོ་པོ་སྟ།ེ དཔོེརི་ན། ཞི་ིབྱེདེ་པོ་དང༌། ས་སྐྱ། བཀའི་བརྒྱུད། 

རྫོོགོས་ཆེེན། ཕྱོགོ་ཆེེན་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་ངེས་དོན་

གྱིི་ལུང་དང་རིིགོས་པོ་ལ་མཁོས་ཤོིང༌། དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཉིམས་མྱོོང་

ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་བལྟས་ན། ཚོང་མ་དགོོངས་པོ་གོཅིགོ་

གོ་ིསྒོང་ལ་བབས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་གོསུངས་ཡདོ། 

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ལུང་དེ་ཚོད་མརི་བརྩིི་གོི་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་དགོངོས་པོ་ཅན་ཡནི་པོརི་བརྗེདོ་མཁོན་ཡང་ཡདོ། རྫོགོོས་པོ་

ཆེནེ་པོ་ོསྔ་འིགྱུརི་སྔནོ་ལ་ཕེརི་བཞིགོ བཀའི་བརྒྱུད་དང༌། ས་སྐྱ། 

དགོ་ེལུགོས་བཅས་ན་ིགོསརི་མ་ཡནི་ལ། བཀའི་བརྒྱུད་ལ་མཚོནོ་

ན། བཀའི་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཁུངས་གོཏུགོས་ས་རྗེེ་མརི་པོརི་གོཏུགོས་

དགོསོ། ད་ེནས་རྣལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིདབང་ཕྱུགོ་མ་ིལ་བཞིད་པོའི་ིརྡོ་ོརྗེ།ེ 

ད་ེནས་དྭགོས་པོ་ོལྷ་རྗེ་ེསོགོས་ལ་བརྒྱུད་ཡདོ། 

རྗེ་ེརིནི་པོ་ོཆེསེ་མཛད་པོའི་ིནཱ་རི་ོཆེསོ་དྲུགོ་གོ་ིཁྲེདི་ཡགིོ་ཡདི་ཆེསེ་

གོསུམ་ལྡན་གྱི་ིདབུརི། རྣལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིདབང་ཕྱུགོ་མ་ིལ་བཞིད་པོའི་ི

རྡོ་ོརྗེེའིི་ལྟ་བ་ནི་ཐལ་འིགྱུརི་པོའིི་ལྟ་བ་འིཁྲུལ་མེད་ཡིན་པོ་ཚོེ་རིིང་

མཆེདེ་ལྔརི་གོདམས་པོའི་ིལུང་གོ་ིཁུངས་དྲེངས་ཏེ་ེགོསུངས་འིདུགོ 

ཐ་སྙད་དུ་ཆེོས་ཐམས་ཅད་རྟེེན་འིབྱུང་ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་ཁོས་ལེན་པོ་

དང༌། ཁྱིེད་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་པོ་དང་། །བསྟུན་ནས་

ཀུན་མཁྱིནེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིསི། །ཐམས་ཅད་ཡདོ་ཅསེ་གོསུངས་པོ་
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ཡནི། །དནོ་དམ་བདནེ་པོའི་ིདབང་དུ་ན།ི །བགོེགོས་པོས་སངས་

རྒྱས་ཉིིད་ཀྱིང་མེད། །ཅེས་བདེན་པོ་གོཉིིས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་

ནས་ཡདོ་པོ་དང༌། མདེ་པོའི་ིགོནས་ལུགོས་ད་ེརིགིོས་ལུང་དྲེངས་

ཏེེ་གོསུངས་འིདུགོ མརི་པོ་ལ་ོཙཱའིི་ལྟ་བའིི་སྒྲི་ོའིདོགོས་བཅད་ས་

དེ་རྗེེ་མཻ་ཏྲིི་པོ་དང་ཐུགོ་ཅིང་། མཻ་ཏྲིི་པོའིི་ལྟ་བ་དེ་ཁོོང་རིང་གོིས་

མཛད་པོའི་ིད་ེཁོ་ོཉིདི་གྲུབ་པོའིམ། གོཅགིོ་ནང་ལ་སློབོ་དཔོནོ་ཟླ་བའི་ི

མན་ངགོ་ཡིན་ཞིེས་གོསུངས་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་བཀའི་

བརྒྱུད་ཀྱིི་ལྟ་བ་དེ་དཔོལ་ལྡན་ཐལ་འིགྱུརི་པོའིི་ལྟ་བ་འིཁྲུལ་མེད་

ཡནི་པོ་ཡདི་ཆེསེ་གོསུམ་ལྡན་ནང་ཐགོ་བཅད་ནས་གོསུངས་ཡདོ། 

དགོ་ེལུགོས་པོའི་ིཕྱོགོོས་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབཤོད་པོ་ཡདོ་པོ་གོཙོ་ོབ་ོབད་ེ

གོསང་འིཇགིོས་གོསུམ་དང༌། དཔོལ་དུས་ཀྱི་ིའིཁོརོི་ལ་ོབཅས་ཡདོ་

པོའི་ིནང་ནས་གོཙོ་ོབ་ོདཔོལ་གོསང་བ་འིདུས་པོ་ཡནི་ལ། གོསང་

བ་འིདུས་པོའི་ིརིམི་ལྔའི་ིགོདམས་ངགོ་གོ་ིགོནད་ཚོང་མ་མརི་པོའི་ི

མན་ངགོ་འིབའི་ཞིིགོ་ལ་ཁུངས་གོཏུགོས་ཡོད། བཀའི་བརྒྱུད་ཀྱིི་

ཕྱོགོ་ཆེེན་དང༌། དགོེ་ལྡན་པོའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལྟ་བ་ཟེརི་བ་

དེ་གོཉིིས་རྩི་བ་གོཏུགོས་ས་གོཅིགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡིན་འིདུགོ 

ཡནི་ན་ཡང་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ིལྟ་བ་ཟརེི་བ་འིད་ིསྔགོས་རྣལ་འིབྱེརོི་བླ་

མདེ་ཀྱི་ིལམ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདབང་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། སྔགོས་དང་

མ་འིབྲེལ་བའིི་མད་ོརྐྱེང་པོའིི་དབུ་མའིི་ལྟ་བ་སྐྱོང་ལུགོས་དེ་དང༌། 
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རྫོགོོས་ཆེནེ་དང༌། ཕྱོགོ་ཆེནེ་ནས་གོསུངས་པོའི་ིལྟ་བ་སྐྱངོ་སྟངས་

གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་ལ། རྩི་བ་ནས་མི་འིགྲེིགོས། 

རྫོགོོས་ཆེནེ་དང༌། ཕྱོགོ་ཆེནེ་གོཉིསི་ཀ་འིཇགོོ་སྒོམོ་མ་ིརྟེགོོ་པོ་སྐྱངོ་

བ་གོཙོ་ོབོ་བྱེས་ཤོིང་། དེ་བདེ་བ་ཆེེན་པོོའི་ིཡེ་ཤོེས་ཀྱིི་དབང་དུ་

བྱེས་པོ་དང་། སྔགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་སྟནོ་སྟངས་དའེི་ིདབང་དུ་བྱེས་ནས་

གོསུངས་པོ་ལས། མད་ོརྐྱེང་པོའི་ིདབང་དུ་བྱེས་པོ་ན་ིཡདོ་བཟ་ོམ་ི

སྣང་། བཀའི་བརྒྱུད་པོའི་ིཡནི་ལུགོས་ད་ེལྟརི་ཡནི། གོང་ལྟརི་ཡང་

སྙངི་དགོ་ེལུགོས་པོའི་ིཁུངས་གོཏུགོས་ས་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ནས་ས་སྐྱརི་ཆེ་མཚོོན་ན། ས་སྐྱའིི་གོསལ་སྟོང་འིཛིན་མེད་

དང༌། གོསལ་སྟོང་ཟུང་འིཇུགོ་གོི་ལྟ་བ་འིཁོོརི་འིདས་དབྱེེརི་མེད་

ཀྱི་ིལྟ་བ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོ་ད་ེདགོ་ཁོ་སང་ཞུས་པོ་བཞིནི། བད་ེབ་

ཆེནེ་པོའོི་ིའིདོ་གོསལ་གྱི་ིཡ་ེཤོསེ་ལ་ཁུངས་གོཏུགོས་ཏེ་ེགོསུངས་

ཡོང་གོི་ཡོད། དགོེ་ལུགོས་པོས་གོསང་བ་འིདུས་པོའིི་སྐོབས་སུ་

གོསུངས་པོ་དེ་དང་གོཅིགོ་པོ་གོཅིགོ་རྐྱེང་རིེད། ལྷགོ་པོརི་ད་ལྟ་

འིདརིི་ས་སྐྱའི་ིལམ་འིབྲས་སློབོ་བཤོད་ཀྱི་ིཁྲེདི་ཡགིོ་ནང་ལ་སྐུ་བཞི་ི

སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྐོརོི་ངསོ་བཟུང་བའི་ིསྐོབས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ད་ེ

དང་། རྗེ་ེརིནི་པོ་ོཆེའེི་ིལྟ་བའི་ིདཔྱདོ་སྟངས་གོཅིགོ་པོ་གོཅིགོ་རྐྱེང་

ཡནི་པོ་ལས་དབྱེ་ེབ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ཕྲན་བུའིི་རྙོོགོ་དྲེ་ཆེེ་བ་དང༌། བརྡོ་ཆེད་མི་འིདྲེ་བའིི་ཤུགོས་ཆེེ་བ་
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ཡདོ་པོ་རྫོོགོས་ཆེནེ་གྱི་ིལྟ་བ་ད་ེརིདེ། རྫོོགོས་ཆེནེ་གྱི་ིལྟ་བའི་ིསྐོོརི་

༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིརྫོོགོས་ཆེེན་གྱིི་ལྟ་ཁྲེིད་རིིགོ་འིཛིན་

ཞིལ་ལུང་དང༌། དུས་ཕྱོིས་ཀྱིི་རྫོོགོས་ཆེེན་གྱིི་བླ་མ་མཁོས་གྲུབ་

གོཉིསི་ལྡན་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་ཆེནེ་པོ་ོརྡོ་ོགྲུབ་སྐུ་ཕྲངེ་གོསུམ་པོ་འིཇགིོས་

མེད་བསྟན་པོའིི་ཉིི་མའིི་གོསུང་དང༌། དེའིི་མཇུགོ་ཙོམ་ལ་ཀུན་

མཁྱིནེ་འིཇགིོས་མདེ་གླིངི་པོའི་ིསློབོ་མ་ཨ་མད་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདང༌། 

ཞིབས་དཀརི་ཚོགོོས་དྲུགོ་རིང་གྲེལོ་ལ་སགོོས་རྙོངི་མའི་ིབླ་མ་ཚོད་

ལྡན་མཁོས་གྲུབ་གོཉིསི་ལྡན་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་

གོསུངས་པོའིི་གོསུང་དེ་དགོ་གུང་བསྒྲིིགོས་ནས་བསྡུརི་ན། འིདོ་

གོསལ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དརེི་རྫོགོོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོའི་ིཟབ་ཁྱིད་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ རྩི་བརི་གོཏུགོས་སྐོབས་

གོསང་སྔགོས་གོསརི་མའི་ིསྐོབས་ནས་གོསུངས་པོའི་ིའིདོ་གོསལ་

དང༌། རྙོངི་མའི་ིའིདོ་གོསལ་སྒོམོ་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིདེ། 

ད་ེལྟརི་ཡནི་པོ་ལྕོང་སྐྱ་རིལོ་པོའི་ིརྡོ་ོརྗེའེི་ིརྣམ་ཐརི་ནང་དང༌། མཁོས་

གྲུབ་ནརོི་བཟང་རྒྱ་མཚོའོི་ིརྣལ་འིབྱེརོི་དགོ་རིམི་གྱི་ིའིགྲེལེ་པོའི་ིནང་

ད་ེགོ་རིང་གོསུངས་ཡདོ། མཁོས་གྲུབ་ནརོི་བཟང་རྒྱ་མཚོའོི་ིགོསུང་

ནང་རྙོངི་མ་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱིནེ་པོའི་ིའིདོ་གོསལ་གྱི་ིསམེས་སྔནོ་

དུ་བྱེདེ་ལུགོས་ལ། རླུང་གོ་ིརྣལ་འིབྱེརོི་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིདོ་གོསལ་

མངནོ་དུ་བྱེདེ་ཐབས་གོཅགིོ་དང༌། མ་ིརྟེགོོ་པོ་འིབའི་ཞིགིོ་སྒོམོ་པོའི་ི
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སྟངེ་ནས་འིདོ་གོསལ་སྒྲུབ་ཐབས་གོཅགིོ་བཅས་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོ

བྱེས་ནས་གོསུངས་འིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ཚོགིོ་འིདརིི་ཆེ་ཕྱོ་ེདགོསོ་པོ་

ཡནི། མ་ིརྟེགོོ་པོ་སྒོམོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་འིདོ་གོསལ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་

ཟརེི་བ་མནི། ཚོད་ལྡན་གྱི་ིབླ་མདེ་ཀྱི་ིདཀྱིལི་འིཁོརོི་ཞིགིོ་ཏུ་དབང་

བསྐུརི། རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོ་དཔོནོ་གོཅིགོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲངས། ཕྱོ་ིནང་གོ་ི

རྟེེན་འིབྲེལ་ཚོང་མ་བསྒྲིིགོས་པོའིི་སྟེང་ནས་མི་རྟེོགོ་པོ་སྒོོམ་པོ་ཁོ་ོ

ནའི་ིསྟངེ་ནས་འིདོ་གོསལ་སྔནོ་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོགིོ་བཤོད་ཡདོ། 

དེ་ལྟརི་མཁོས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་གོསུང་ལ་དཔྱད་

ཞིིབ་དང་། གོནད་འིགོགོ་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན་ཐམས་ཅད་

དགོོངས་པོ་གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བབས་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་འིདུགོ ངསོ་ནས་ས་དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་ཚོང་མ་དགོངོས་པོ་གོཅགིོ་

གྱུརི་ཡནི་པོས། ཚོང་མ་ཐུགོས་མཐུན་པོ་ོགོནང་དགོསོ་ཟརེི་བ་འིད་ི

དགོ་བདེན་འིབྲེལ་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ལས་རིང་དགོརི་བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་མིན། དེ་རིིང་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་ཞིོརི་

ལ་ཞུས་པོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིཐུགོས་ལ་ངསེ་པོ་གོནང་དགོསོ། 

ཐ༽ ཆེསོ་བརྒྱུད་མཐུན་ལམ་དང་། རིསི་མདེ་ཀྱི་ིདགོ་

སྣང་།

ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཁོ་ཤོས་ལ་ངས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐནེ་
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འིཁྱིརེི་མ་བྱེདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་དུས་ང་ཚོསོ་ཆེསོ་ལུགོས་འིཐནེ་འིཁྱིརེི་

གོང་ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། བོད་པོའིི་བླ་མ་ཚོོས་ཆེོས་འིདི་ལེགོས་

ལ། འིད་ིསྡུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཚུརི་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་

རིང་ཚོསོ་ཆེསོ་གོཅིགོ་ལེགོས་པོ་དང་། ཆེསོ་གོཅིགོ་སྡུགོ་པོ་རིདེ་

ཅསེ་ཟརེི་གྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། དཔོརེི་ན། དགོ་ེལུགོས་པོ་གོཅགིོ་གོསི་རི་ི

བོ་དགོེ་ལུགོས་པོ་གོསེརི་སྦྱངས་བཙོ་ོམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཚུལ་གོཅིགོ་

བཤོད་པོ་དང་། བཀའི་བརྒྱུད་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བཀའི་བརྒྱུད་པོ་

གོཞིན་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ཡདོ་ལུགོས་བཤོད། རྫོགོོས་ཆེནེ་

ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གོཅིགོ་གོིས་བྱེས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་སངས་

མ་ིརྒྱ། སྒོམོ་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་ཐབོ། འིདི་ལས་ལྷགོ་པོ་

མེད་ཅེས་བཤོད། རྫོོགོས་ཆེེན་རིང་གོི་ཉིམས་ལེན་དངོས་འིབྲེལ་

བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། བྱེས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་སངས་མི་རྒྱ་བ་

དངསོ་གོནས་རིདེ། བྱེས་པོའི་ིཆེསོ་རྣམས་སྣང་མཆེདེ་ཐབོ་གོསུམ་

ཚུན་ཆེད་ཀྱི་ིརྟེགོོས་པོས་བྱེས་པོའི་ིཆེསོ་རིདེ། རྫོགོོས་པོའི་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་ན་ིའིདོ་གོསལ་མ་ིརྟེགོོ་པོའི་ིཡ་ེཤོསེ་ཀྱིསི་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ལས། བྱེས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། བྱེང་

ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དང༌། སྦྱིན་པོ་གོཏེོང་བ། ཚུལ་ཁྲེིམས་སྲུང་བ་ལ་

སོགོས་པོ་རྣམས་སྣང་མཆེེད་ཐོབ་གོསུམ་ཚུན་ཆེད་ཀྱིི་བློ་བཟང་

པོའོི་ིཕྱོོགོས་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་ཡནི། 
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རྫོོགོས་པོོ་ཆེེན་པོོ་རིང་གོི་འིདོ་གོསལ་མངོན་དུ་བྱེས་ཟིན་པོའིི་མི་

གོཅགིོ་གོསི་ཉིམས་མྱོངོ་ད་ེདང་འིབྲལེ་ནས་ཡངོ་དུས་ད་ེལས་དམན་

པོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དེ་ལྟརི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ས་གོཅིགོ་ཡོད་ན་

ཡང༌། དེ་ཡགོ་པོོ་མ་ཤོེས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཧོེ་བགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

མཐངོ༌། མ་ཤོསེ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་རྙོངི་མའི་ིཆེསོ་ལས་ལགེོས་

པོ་ཞིིགོ་མེད་པོ་འིདྲེ་བསམ་སྟེ་ཆེོས་ལ་ཆེགོས་སྡེང་གོི་བླ་ོསྐྱེ་བའིི་

རྒྱུརི་ཕྱོནི་ན་གོཏེན་ནས་མ་འིགྲེགིོས་པོ་ཡནི། སམེས་རྒྱུད་འིདུལ་

བའི་ིཐབས་ད་ེཆེསོ་ཡནི་ལ། སམེས་རྒྱུད་འིདུལ་བའི་ིཐབས་ཤོསེ་

གོཅགིོ་རིང་ཡདོ་པོ་ད་ེསམེས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའི་ིརྒྱུརི་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་

ན་ཤོནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་། ཤོནི་ཏུ་སམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། ཆེགོས་

སྡེང་གོི་རྒྱུརི་ཕྱོིན་ན། སྨོན་དུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟརི་རིེ་བ་ཟད་པོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོསོ་ཆེགོས་སྡེང་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་དང༌། དད་པོ་ཕྱོགོོས་

རིིས་མེད་པོརི་འིཕེེལ་བའིི་རྩི་བརི་ཕེན་པོ་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་ལེན་

དགོོས། དེང་སང་འིདི་ཁུལ་ཆེོས་ཚོོགོས་ལྟ་བུ་ཁོ་ཤོས་ཚུགོས་

ཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་སྟབས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱེས། ཧུརི་ཐགོ་གོནང་ཤོོགོ་ཨང་།

ད༽ བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདེགོས་དང་། བསྟན་པོའི་ི

ཞིབས་འིདྲེནེ།
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ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྤྱོ་ིབྱེངིས་རྣམས་ནས་ད་ལྟ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་

འིད་ིདགོ་རྣ་བརི་གོ་ོབརི་བརྟེནེ་ས་སྐྱ་དང་། བཀའི་བརྒྱུད། རྙོངི་མ། 

དགོེ་ལུགོས་ཟེརི་བའིི་ཆེོས་ཚོང་མ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ས་གོཅིགོ་

ཡནི་པོ་དང༌། སྟནོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིརྗེསེ་འིབྲང་ཡནི་པོ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་

པོོ་ཆེེ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་མང་པོོ་གོནང་སོང༌། ཏེན་ཏེན་ཡིན་པོ་

འིདྲེ་བསམ་སྟ་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ཡདི་ཆེསེ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོས་པོ་རིདེ། 

མིས་འིདྲེ་མིན་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ་ན་དེ་ལྟརི་རྩི་བ་ནས་མ་རིེད། ངས་

ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང་ཤོསེ་མཁོན་གོཅགིོ་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེསི་དང༌། ཆེསོ་

ཚོང་མ་གོཅགིོ་གྱུརི་ལས། ཧོ་ེབགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟརི་རྩི་བ་ནས་རིདེ་

མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བརྗེདོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་བརྗེདོ་ཤོགོོ་

ཨང་། བསྙད་ས་ེཀ་ོས་ེཤོདོ་མཁོན་བྱུང་ན་ཁུངས་ངས་བསྐྱལ་ཆེགོོ 

ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་ཆེོས་ཚོོགོས་ལྟ་བུ་འིགོའི་ཤོས་ཚུགོས་ཡོད་པོ་རྣམས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོརི་བྱེ་བ་བྱེེད་དགོོས། དེས་སེམས་

ཅན་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་དོན་དགོ་ལ་ཕུགོས་ནས་ཕེན་ཡོང་གོི་རིེད། ཧོ་

ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་དང་བསྔགོས་བརྗེོད་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེང་སང་མི་གོཤོིས་རྒྱུད་མ་དུལ་

བ་དང༌། མི་བསོད་ནམས་དམན་པོ་ཟེརི་མཁོན་དེ་ཕྱོོགོས་གོང་

དུ་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ང་རིང་ཚོོརི་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་ིཆེསོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིལགོ་ལནེ་ཚུལ་བཞིནི་མ་བྱེས་

པོརི་རྒྱ་མའིི་ིསྐོད་ཆེ་ལྟརི་ན་ཆེསོ་འིབགོ་ལ་གྱིནོ་ནས་བཤུ་གོཞིགོོ་

གོཏེངོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། 

དང་པོ་ོཆེོས་ཚོོགོས་འིཛུགོས་པོའིི་སྐོབས་ནས་དེ་དགོ་ལ་ད་ོསྣང་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྟོན་པོའིི་ཆེོས་ཚོོགོས་ཚུགོས་པོ་དེ་སྟོན་

པོའིི་དགོོངས་པོ་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ཆེོས་མིང་

ལ་འིཁྱིེརི་ནས་དོན་དགོ་ཡང་སྙིང་སོ་སོའི་ིཁོེ་ཕེན་སྒྲུབ་པོ་ལྟ་བུ་

དང་། ཆེོས་ཀྱིི་ཚོོང་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟརི་ཆེགོས་ན་གོཏེན་ནས་

མི་འིགྲེིགོས། ད་ལྟ་དེ་ལྟརི་མེད་ན་ཡང༌། གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་

ན་ཆེོས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་མཁོན་འིདོད་པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སློོབ་མ་རྨོོངས་དད་ཆེེན་པོ་ོཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་དང་འིཕྲད་ན། སློོབ་

མརི་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ང་རིང་ཚོོས་

དང་པོོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན་ངས་འིདོད་པོ་

ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ནས་བརྒྱ་འིཁྱིེརི་ཤོོགོ སྟོང་འིཁྱིེརི་ཤོོགོ་ཅེས་བརྗེོད། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེརི་དད་པོ་བྱེས་ན་ངས་བཤུ་

གོཞིགོོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ།

ད་ེབཞིནི་ང་རིང་ཚོ་ོམཆེགོོ་དམན་གོང་སརི་ཡངོ་སྲིདི་པོ་ཡནི་པོས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཚོོགོས་ནང་ཡདོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་

ཀྱིིས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་རིིང་མིགོ་སྤུ་ཟིང་ཟིང་གོིས་དད་པོ་ལྟ་བུ་
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བྱེས། གོང་འིཚོམ་ནས་དད་པོ་ཡལ་ཏེ་ེཁོ་གོཏེངོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡངོ་

གོ་ིའིདུགོ ང་རིང་ཚོསོ་སྟནོ་པོའི་ིདགོངོས་པོ་དང་མཐུན་པོ་དང་པོ་ོ

ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་མཇུགོ་ཏུ་མསི་ཁོ་གོཏེངོ་ས་ཞིིགོ་ལྷགོ་

གོ་ིམ་རིདེ། སྟནོ་པོའི་ིདགོངོས་པོ་དང་མཐུན་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་

ན་མགོ་ོགོཙོང༌། མཇུགོ་གོཙོང་བ་ཐོགོ་མཐའི་བརི་གོསུམ་དུ་དགོ་ེ

བ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཐོགོ་མརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཡིན་པོའིི་

རྣམ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་གོང་འིཚོམ་ནས་སྟནོ་པོའི་ིམཚོན་ཤོས་འིགྲེ་ོ

མཁོན་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོམེད། དེ་ཚོང་མས་སེམས་ལ་བཅངས་

ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོ་ཆེོས་ཚོོགོས་གོཅིགོ་གོི་ནང་

ལས་ཀ་བྱེེད་དུས་གྲེོད་ཁོོགོ་རྒྱགོ་དགོོས། དགོོས་ངེས་ཅན་གྱིི་

མཐུན་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་ལསོ་དགོསོ། རྗེ་ེབཙུན་མ་ིལས་ཀྱིང་ཟ་པོ་ོབཞིསེ་

ནས་བཞུགོས་ཡོད། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ནས་སྤྱོི་འིགྲེེའིི་

འིཚོ་ོབ་མཐུན་རྐྱེེན་འིགྲེིགོས་ངེས་ཤོིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རིེད། དེ་ལས་

ལྷགོ་པོའི་ིཆེསོ་མངི་ལ་འིཁྱིརེི་ནས་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིབསམ་བླའོི་ིཐགོོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མེད། ད་ལྟ་དེ་ལྟརི་ཡོད་པོ་གོཏེན་

ནས་གོ་ོཐསོ་མ་བྱུང་ཡང་། ད་ེལྟརི་མ་ིའིབྱུང་བ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

སྟབས། མ་བྱུང་སྔནོ་འིགོགོོ་བྱེས་ནས་སྔ་ས་ནས་ཞུས་ན་ཡགོ་གོ་ི

རིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིདགོངོས་པོརི་
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བཅངས་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༩ ཉིནི། 

མ་ེཌི་ིསན་དུ་ཨ་རི་ིདང༌། ཁོ་ེན་ཌིརི་གོནས་འིཁོདོ་

རིང་རིིགོས་སེརི་སྐྱ་ཉིསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོོརི་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། དུས་འིཁོོརི་གྱི་ིཐུན་དྲུགོ

རིང་རིེ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ནི་ཉིིན་རིེའིམ། 

ལ་ོགོཅགིོ་གོཉིསི་ལྟ་བུ་མ་ཡནི་པོརི་བསྐོལ་པོ་ནས་བསྐོལ་པོ་དང་། 

ཡང་ན་སྤྱོོད་འིཇུགོ་ནས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་ཇི་སྲིིད་ནམ་མཁོའི་མ་

ཟད་ཀྱི་ིབརི་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་མནརི་བའི་ིསམེས་ཅན་ནམ་

གོནས་ད་ེསྲིདི་དུ་གོཞིན་དནོ་སྒྲུབ་སྙམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབསྐྱདེ་དགོསོ་

པོ་དེ་སྙིང་སྟོབས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་སྤེེལ་བའིི་བསློབ་བྱེ་ཧོ་

ལས་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེཉིམས་སུ་བླངས་

ཏེ་ེཉིནི་རིའེི་ིས་ོསའོི་ིའིཚོ་ོབ་སྐྱལེ་ཐུབ་ན་སམེས་ལ་སྙངི་སྟབོས་སྐྱསེ་

ཅངི༌། བཟདོ་བད་ེབགོ་ཕེབེས་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེགོཅགིོ་སྐྱལེ་རྒྱུརི་ཡང་ཕེན་

ཐགོོས་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་

དང༌། དགོའི་མསོ་བྱེས་ཏེ་ེབླ་མ་དཀནོ་མཆེོགོ་མཁྱིནེ་ཞིསེ་བརྗེདོ་
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ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། སྐྱབས་སུ་མཆེི་ཞིེས་ཁོ་ནས་བཤོད་པོས་མི་

འིགྲེིགོས་པོརི་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྟོན་པོའིི་བསློབ་བྱེ་སེམས་

ལ་བཅངས་ཏེེ་གོང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོད་

རིེས་འིདིརི་ཆེོས་དོན་དུ་གོཉིེརི་ནས་ཡོང་བ་རིེད། ངས་རྒྱུན་དུ་

བརྗེོད་བཞིིན་པོ་ལྟརི་སྐོབས་རིེ་རིང་རིེས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོའི་ིཆེོས་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེ་ེཁོ་ནས་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ལ། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐོགོ་ཏུ་ཁོ་

ཆེགོ་སྣ་རིལ་བྱུང་བ་དང༌། འུ་ཐུགོ་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ིདུས་སྐོབས་སུ་

ཆེོས་བརྗེེད་ནས་ཁོ་གོཏེོང་བ་དང༌། འིཁྲུགོ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་སོགོས་

འིད་ིརིགིོས་མ་འིགྲེགིོས་པོ་རིདེ། རིགིོས་དྲུགོ་གོ་ིསམེས་ཅན་ཚོང་

མ་རིང་གོི་ཕེ་མརི་གྱུརི་པོའིི་དྲེིན་ཅན་འིབའི་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེ་ལ་

ཕེན་བཏེགོས་དགོསོ་ཞིསེ་གོསུངས་ཡདོ་སྟབས། རྣམ་ཀུན་ནས་

རིང་རིེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་རིེས་ཕེན་སེམས་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེ།ེ ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོོའི་ིསམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ། 

ད་རིསེ་དུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་ཞུས་ཏེ་ེདུས་འིཁོརོི་གྱི་ིབླ་མའི་ིརྣལ་

འིབྱེརོི་ད་ེཁྱིདེ་ཚོསོ་ཐུབ་ན་ཉིནི་རིརེི་ཚོརི་དྲུགོ་ཙོམ་སྟནོ་ན་ཐུན་དྲུགོ་

གོི་གོ་ོཡང་ཆེོད་པོས་སྤུས་དགོ་པོ་ོའིདོན་ཐུབ་ན་ལགེོས། བླ་མའིི་

རྣལ་འིབྱེརོི་འིད་ིཉིདི་ནང་ང་ཚོསོ་ཉིནི་མཚོན་གོཉིསི་ལ་དྲེན་དགོསོ་

པོའི་ིཉིམས་ལནེ་གྱི་ིརིགིོས་ཆེ་ཚོང་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ དུས་འིཁོརོི་གྱི་ིལྷ་

སྒོམོ་སྟངས་དང༌། སྔགོས་བགྲེང་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་མ་ཚོང་བ་མདེ་པོ། 
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རྩི་བའི་ིམདརོི་བསྡུས་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིསྣ་འིཛམོས་ཤོངི་། དནོ་ཚོང་

བ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། ཐ་མ་ད་ེལྟརི་མ་བྱུང་ནའིང་སྔགོས་གོང་

ཐུབ་ཆེགོ་མདེ་དུ་བགྲེང་ན་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། 

ཁོ༽ མ་ིགོཤོསི་ཀྱི་ིརིནི་ཐང་དང་། ཉིམས་མདེ་རྒྱུན་

འིཛནི།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ནང་གོནས་པོའིི་བོད་པོ་ཚོ་ོཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་མི་དང་

གོཤོིས་རྒྱུད་མི་འིདྲེ་བརི་རིང་བཞིིན་གྱིིས་གོཤོིས་ཀ་དང༌། ཀུན་

སྤྱོོད་བཟང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་མཐོང་གོི་ཡོད། 

བརི་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་དུ་འིགྲེོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་

ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ད་ེདགོ་ཕེལ་མ་ོཆེསེ་བདོ་མ་ིརྣམས་རྒྱ་མ་ིདང་མ་ི

འིདྲེ་བའི་ིགོཤོསི་ཀ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང་། དཀའི་ངལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ི

འིགོོ་ཏུ་གོནས་ཡདོ་ནའིང་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ།ོ གྲེགོོས་པོའོི་ིརྣམ་

འིགྱུརི་བཟང་པོ་ོཡདོ་མཁོན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་བོད་རིིགོས་ཚོོརི་སྤྱོིརི་བཏེང་མཐོང་

སྣང་ལ་ལྟ་ོགོོས་ཐོགོ་གྲུང་པོ་ོདང༌། གྱིོང་པོ་ོཡོད་པོའིི་ཐོགོ་གོཞུང་

བཟང་པོ།ོ རུས་བརྩི་ིརྒྱུ་ཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་མཐངོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་ཕྱོ་ི

ནང་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་སྤྱོིརི་བཏེང་བོད་རིིགོས་ཟེརི་དུས་མི་འིདྲེ་

འིདྲེའིི་ནང་ནས་ཞིབས་འིདྲེེན་མི་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་དང་། གོང་ལ་
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གོང་འིཚོམ་གྱིི་སྤུས་དགོ་པོོའི་ིཚོད་ལ་འིཇོགོ་ཐུབ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་ཡདོ། ད་ེདགོ་གོི་རྩི་བའི་ིཐུགོ་ས་ང་རིང་ཚོོརི་ཤོ་དང་རུས་པོ་

མི་འིདྲེ་བ་གོང་ཡང་མེད་ཀྱིང་། རིང་རིེའིི་མི་ཚོེའིི་ནང་གོི་གོོམས་

གོཤོསི་བཟང་པོ་ོད་ེགོཙོ་ོབ་ོསྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་གོཞིརིི་བཞིགོ་པོའི་ི

ཐོགོ་ནས་ཡ་རིབས་དང༌། སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་རྟེགོ་ཏུ་

ཁོ་ལ་རྒྱུན་འིཇགོས་སུ་ཡོད་པོརི་མ་ཟད། ཆེོས་གོཏེིང་ཟབ་པོ་ོམ་

ཤོེས་ཀྱིང་ཐ་ན་འིབུ་སྲིིན་ཚུན་ཆེད་ལ་སྙིང་རྗེེ་ཟེརི་བ་ཕེ་མའིི་ངགོ་

རྒྱུན་ནས་གོམོས་ནས་ཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡནི་སྟབས། ཆེ་ེས་ནས་

མའིི་ིསྲིོགོ་ལ་རིང་གོསི་གོནདོ་འིཚོ་ེམ་ིབྱེདེ་པོ་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། གོཞིན་

གྱིསི་མ་ིཞིགིོ་བསད་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ནའིང་རྣ་བས་ཉིན་མ་ིབཟདོ་

པོ་བྱེས་ཏེ་ེསྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བའི་ིགོཤོསི་བཟང་ཞིིགོ་ཡདོ། 

བརི་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིམགིོ་ལྟསོ་ཀྱིསི་མ་ིདམརི་གོསདོ་གོཏེངོ་བ་དང༌། 

ལྟོགོས་ཤོི་ཐེབས་པོ་ལ་དོ་སྣང་གོང་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ སྤྱོིརི་

བཏེང་རིང་རིེ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྙིང་རྗེེ་ཟེརི་བ་དེ་རིིན་ཐང་

ཆེནེ་པོོརི་བརྩི་ིབ་རིདེ། ཐ་ན་འིབུ་སྲིནི་གོཅིགོ་གོ་ིསྲིོགོ་ལའིང་སྙངི་

རྗེ་ེཟརེི་ནས་སྙངི་རྗེ་ེབལྟ་བ་དང༌། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་མ་ིལ་སྡུགོ་བསྔལ་

ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་མཐརི་ཡང༌། ཨ་ཁོ་སྙངི་རྗེ་ེཞིསེ་ཁོ་ནས་ངམ་ངམ་

ཤུགོས་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེདགོ་ནི་རྩི་བ་སྟནོ་པོའི་ི

བསློབ་བྱེ་དསེ་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཐབེས་
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པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེས་ན་རིང་རིེའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་

བྱུང་ནའིང་སམེས་བགོ་མ་ིཕེབེས་པོ་མདེ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྫུན་

ཁྲེམ་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་སྲིདི་ནའིང་སྤྱོརིི་བཏེང་བྱེས་ན་ད་ེརིགིོས་ཉུང་

ཉུང་ཡིན་ཞིིང་། མི་གོདོང་བརྟེན་པོ་ོདང༌། གོཞིན་གྱིིས་མངགོས་

གོཏེམ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཡོད་ནའིང་དེ་མ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་བསམ་

པོའིི་གོཞུང་བཟང་པོ་ོབྱེེད་པོའིི་གོཤོིས་རྒྱུད་དེ་ལྟརི་ཡོད། ང་རིང་

ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྟོན་པོའིི་བསློབ་བྱེས་ཕེན་ཁྱིད་ཧོ་ཅང་ཆེེན་

པོ་ོབྱུང་ཡདོ། 

དེས་ན་ང་རིང་ཚོ་ོདུས་ཚོོད་གོཉིན་འིཕྲང་ཆེེན་པོོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་

སྐྱེས་པོའིི་མི་ཐོགོ་ཚོང་མས་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་ནང་ཡོད་

པོའིི་ལེགོས་ཆེ་དེ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་དང་། བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་

རྣམས་བཟང་པོོརི་ངོ་ཤོེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་

མིན་བཟང་པོོ་བཟང་པོོརི་མ་ཤོེས་པོ་དང༌། དོ་སྣང་མ་བྱེས་པོའིི་

ངང་དུ་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་རིིམ་བཞིིན་བརྗེེས་ཕྱོིན་ན་ཕེངས་

པོ་ོརིེད། ད་ོསྣང་དང་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་མ་འིགྲུབ་ནའིང་འིགྱིོད་

པོ་མེད། དང་པོོ་ནས་རིང་རིེརི་ཡོད་པོའིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ལ་

དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་བཅས་དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་དོ་སྣང་ཇེ་ཆུང་དུ་

ཕྱོིན་ཏེེ་མཐརི་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་བའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོས་དེ་ལྟརི་བྱེས་

ན་ཧོ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། 
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ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོ་རྣམས་ནས་བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤོསི་དང༌། མགིོ་ལྟསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་བཟང་པོ་ོད་ེརིགིོས་

ངསེ་པོརི་གོལ་ཆེནེ་པོོརི་བརྩི་ིདགོསོ། ང་རིང་ཚོ་ོདཔོལ་འིབྱེོརི་གྱི་ི

ཐགོོ་ནས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། འིནོ་ཀྱིང་སྤྱོིརི་བཏེང་ང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་

ཡ་རིབས་དང་དྲེང་བདེན་གྱིི་རིིགོས་བརྩིི་ས་ཡོད་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡནི་སྙམ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོགོང་ཐུབ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་

བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོནད་ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༩ ཉིནི་

སྒོང་ཏེོགོ་ཏུ་མ་ིམང་ཚོོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཟལོ་མདེ་ཀྱི་ིམཛའི་སམེས་དང་། བཙོན་གོནནོ་གྱི་ི

ཁྲེལ་གོསརི།

ད་ེརིངི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས་ཡདོ། གོཞི་ིརྩིའི་ི

མཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོ་དང་ལས་བྲལེ་དབང་གོསི་མ་ལྕོགོོས་པོ་

ཡོང་ངེས་ཡིན། ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོརི་ཁྲེལ་བསྐུལ་བ་དང༌། བཙོན་

པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེདདེ་ནས་ཡངོ་བ་མནི་པོརི་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སམེས་

ཀྱིི་མཛའི་བརྩིེ་དང༌། དམ་ཚོིགོ་ལ་རྒྱའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོའིཛོམས་

པོརི་བརྟེནེ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ 

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོད་ེརིངི་འིདརིི་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་འིད།ི ལས་དནོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་རིདེ། ངའི་ིནམ་

རྒྱུན་གོཤོསི་ཀརི་ལམ་ལུགོས་ལྟ་བུརི་དདེ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་ངས་ཤོསེ་

ཀྱི་ིམདེ་ལ། དགོའི་པོ་ོཡང་མདེ། ང་རིང་ཚོ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བདེ་བ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་

ཅགིོ་གོི་ཐགོོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོ

བྱེས་ན་སྙིང་པོ་ོགོང་ཡང་མེད། ང་ཚོོས་འིདི་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་
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པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ལགོ་པོ་མང་པོ་ོབརྡོབས་ན་དནོ་སྙངི་

གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

སྔནོ་མ་ལྷ་སརི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ལརོི་བདོ་རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་གྲེ་སྒྲིགིོ་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁོང་བཙུགོས་པོ་རིེད། སྐོབས་དེརི་པོེ་ཅིང་ནས་སྐུ་

ཚོབ་ཁྲེན་ཡི་གྲེོངས་མཁོན་ཁོོང་གོིས་འིགོ་ོཁྲེིད་བྱེས་ཏེེ། སྐུ་ཚོབ་

ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་འིབྱེོརི་བ་རིེད། ཁོོང་ཚོོའིི་གྲེས་ལྷ་སརི་སློེབས་

རྗེསེ་ཁོགོ་གོཉིསི་གོསུམ་བགོསོ་ཏེ་ེཁོགོ་གོཅགིོ་གོཙོང་དང༌། ཁོགོ་

གོཅགིོ་ལྷ་ོཁོའི་ིཕྱོགོོས་སུ་བསྐྱདོ་འིདུགོ ས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ལའིང་

འིཚོམས་འིདྲེིརི་ཕྱོིན་པོ་རིེད། རྗེེས་སུ་འིཚོམས་འིདྲེི་ཚོརི་ནས་

ལྷ་སརི་ཡོང་སྐོབས་ངའིི་ངོ་ཤོེས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་གོསལ་ལ། 

གྲེོང་གོསེབ་སོ་སོའི་ིམི་དམངས་ལ་གོནས་ཚུལ་འིདྲེི་སྐོབས་

མི་དམངས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་དེང་སང་ང་ཚོོརི་ཁྲེལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

བཟོས་འིདུགོ་ཟེརི། ཁྲེལ་གོསརི་པོ་གོང་ཞིིགོ་བཟོས་འིདུགོ་ཅེས་

འིདྲེ་ིསྐོབས། ལགོ་པོ་བརྡོབ་རྒྱུའི་ིཁྲེལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་

བཤོད་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེི། ད་ེལྟརི་བྱེས་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ང་བདོ་པོ་ཡནི་ཞིངི་། འིབྲས་ལྗོངོས་ནང་ལ་བདོ་མ་ིཚོ་ོཁོགོ་གོཅགིོ་

བསྡེད་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་

གྱིརི་ཏེ།ེ དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། ཉིམས་

དམའི་པོ་ོཞིིགོ་གོི་སྐོབས་སུ་ང་ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་ཐོགོ་ང་རིང་ཚོ་ོནང་
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ཚོགོས་བྱེས་ཏེེ་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་སྐོོརི་ཤོོད་རྒྱུ་དང༌། དེའིི་སྐོོརི་

ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་ཐོགོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ལས། 

འིདརིི་འིབྲས་ལྗོངོས་མ་ིདམངས་མཉིམ་དུ་འིཚོགོོས་ནས་དའེི་ིསརི་

ངས་འིཇནོ་པོ་ོཤོདོ་རྒྱུ་དང༌། དམགིོས་བསལ་གྱི་ིབཀའི་སློབོ་གོནང་

རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟརི་གོང་ཡང་མནི། 

ཁོ༽ ལ་ོང་ོཉི་ིཤུའི་ིགོནས་སྟངས་དང་། གོཞིསི་ལུས་ཀྱི་ི

ཕྱོགོ་རྟེགོས།

ད་ེརིངི་ཞིགོོས་པོ་དང༌། ཁོ་སང་ཁོ་ཉིནི་ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་ཆེསོ་འིཆེད་

ཉིན་བྱེེད་སྐོབས་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་རྒྱུ་མེད། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་པོའིི་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་

གོཅགིོ་གྱུརི་རིདེ། ཤོརི་ཕྱོགོོས་ནས་ཡངོ་བ་ཡནི་ཡང་རུང༌། ནུབ་

ཕྱོོགོས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཡང་རུང༌། མི་རིིགོས་དཀརི་པོ་ོདང་མི་

རིིགོས་ནགོ་པོོ། མི་རིིགོས་སེརི་པོ་ོགོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌ཁྱིད་པོརི་

གོང་ཡང་མེད། ཆེོས་འིབྲེལ་འིདི་དགོ་ལ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་

མདེ་པོརི་ཐབོ་ཐང་གོཅིགོ་པོ་རིདེ། ད་ེཡང་འིབྲས་ལྗོངོས་ཀྱིི་ཡུལ་

མི་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཚོང་

མ་ཐུན་མངོ་ཐོགོ་ལ་ཆེསོ་འིཆེད་ཉིན་མཉིམ་དུ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

ད་ལྟ་དགོོང་དྲེོའི་ིའིཚོོགོས་འིདུ་འིདི་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ནང་ཚོགོས་ཀྱིི་
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ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། འིདིརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོའིབྲས་

ལྗོངོས་པོ་འིགོའི་ཤོས་ཕེབེས་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཕེབེས་

ཡདོ་ན་ད་ེགོསན་བཞིགོ་ན་མ་འིགྲེགིོས་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོོའིི་རྣ་བརི་གོོ་མི་ཉིན་པོའིི་ང་ཚོོས་ལྐོོགོ་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མེད། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོགྲེོགོས་པོ་ོདང་སྐུ་མགྲེོན་ལྟ་བུ་བཞུགོས་

ཏེེ་གོསན་ན་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བདེ་བ་སྡུགོ་

བསྔལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་

དགོོངས་པོ་བཞིེས་ནས་གོསན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ལེགོས་པོའིི་རིང་

བཞིནི་རིདེ། ཐལ་ཆེ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ད་ེཡང་ང་ཚོ་ོསྡེདོ་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོའོི་ིསྐྱསེ་

ས་བདོ་ལ་སྐྱསེ། བདོ་ནང་ནས་འིཚོརི་ལངོས་བྱེས་ཏེ་ེཡངོ་བ་ཞིགིོ་

རིདེ། ཧོབོ་སྟ་ེབལྟ་སྐོབས་གྲེ་འིགྲེགིོས་མདགོོ་ཁོ་པོ།ོ དཔོརེི་ན། ང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཡནི་ཞིསེ་འིགོ་ོལ་བསྡེད་ནས་

སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་ཁུལ་བྱེས་ཤོངི་། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེརིངི་༸རྒྱལ་བ་

རིནི་པོ་ོཆེ་ེཐུགོ་བྱུང་ཞིསེ་དགོའི་དགོའི་སྤྲོ་ོསྤྲོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་

ཚོསོ་བསམ་བླ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང་ན། རིང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡདོ་པོ་ལས་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་ོདང༌། ཕུན་སུམ་

ཚོགོོས་པོའི་ིགོནས་སྐོབས་ཤོགིོ་མ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོ་ིལུང་པོ་

བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ན་ཡང༌། རིང་གོ་ིལུང་པོརི་གོནས་
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ཚུལ་བཀྲོ་ཤོིས་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། ང་

རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་བརི་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ང་ཚོ་ོ

ད་ེལྟརི་ཡང་མ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ཞིངི་། གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གྱིརི་བ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེེའི་ིམ་ི

དམངས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་དངེ་སང་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིའིབྲལེ་

བ་གོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི་སྟབས། ང་ཚོསོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོ

ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ཁོངོ་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ཇ་ིཙོམ་མྱོངས་འིདུགོ་

གོམ། ཐབས་སྐྱོ་པོོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ་གོམ། ང་ཚོོའིི་

ལུང་པོ་གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་གྱིརི། ང་རིང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་རིང་ཡུལ་བྲལ་ཏེེ་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཚོ་གྲེང་ངལ་དུབ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་ལ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཏེ།ེ ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་ཕྱོ་ི

ལ་ོ ༡༩༨༡ བརི་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གོསུམ་མ་ཟནི་ཙོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ལ་ོཉི་ི

ཤུ་རྩི་གོསུམ་ད་ེརྒྱལ་རིབས་ཤོགིོ་ལ་མཚོནོ་ན་དུས་ཚོདོ་ཐུང་ཐུང་

རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་མ་ིཞིགིོ་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིཐགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། 

ཉིི་ཤུ་རྩི་གོསུམ་དེ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་རིིང་པོ་ོརིེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་

རྗེེས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་བུ་དང་བུ་མ་ོདེ་དགོ་འིཚོརི་ལོངས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་

སྐྱེས་པོའིི་ཕེ་མའིི་གྲེས་མི་ཚོེ་ཕྱོེད་ཀའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། མི་ཚོེའིི་ནང་གོི་དུས་ཚོོད་གོསུམ་ཆེ་གོཅིགོ་ཙོམ་མམ། མི་

ཚོེའི་ིཕྱོདེ་ཀ་ལྟ་བུའི་ིདུས་སུ་སློབེས་ཡདོ། 
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ང་རིང་སྒོེརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ཕེོ་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔའིི་མཚོམས་

ནས་ད་ལྟ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་དྲུགོ་ཙོམ་ལ་སློེབས་ཡོད། གོང་ལྟརི་

ངའི་ིམ་ིཚོའེི་ིནང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་ཡགོ་ཤོསོ་ད་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་

བ་རིདེ། ས་ོས་ོབདོ་ལུང་པོརི་སྐྱསེ་ཤོངི་། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་

ཀྱིསི་རི་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེའིདའིི་ིནང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མི་དམངས་ལ་ཆེོས་དང་ཆེབ་སྲིིད་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་ཞིབས་

འིདགེོས་འིགྲུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཕེན་ཐགོོས་ཤོགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་བསམ་

པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོད་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་ལས་དང་སྨོོན་ལམ་

དང་། རྒྱུ་རྐྱེེན་རྟེེན་འིབྲེལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་

ངའི་ིམ་ིཚོ་ེའིདའིི་ིདུས་ཚོདོ་ཡགོ་ཤོསོ་འིད་ིདགོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྐྱལེ་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

སྔནོ་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་གོ་ིལ་ོམཇུགོ་དརེི། ང་འིབྲས་ལྗོངོས་བརྒྱུད་

རྒྱ་གོརི་ལ་ཕྱོིན་པོ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འིདས་མྱོ་ངན་ལས་འིདས་

ནས་ལ་ོ ༢༥༠༠ འིཁོརོི་བའི་ིདུས་ཆེནེ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོདང༌། གོནས་

སྐོོརི་རྣམས་ཟིན་རྗེེས་འིབྲས་ལྗོོངས་བརྒྱུད་བོད་དུ་ལོགོ་པོ་རིེད། 

ཕེལ་ཆེརེི་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་གྱི་ིཟླ་བ་དང་པོ་ོཡནི་ནམ། གོཉིསི་པོའི་ི

ནང་རྒྱབ་པོའིི་པོརི་ཞིིགོ་གོོང་དུ་ང་ོཤོེས་ཤོིགོ་གོིས་སྤྲོད་བྱུང༌། དེ་

དུས་པོརི་ནང་གོསལ་བའིི་ང་དང༌། དེ་རིིང་གོི་ང་གོཉིིས་བརི་ལ་

འིགྱུརི་བ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་འིདུགོ ད་ེདུས་ང་ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་རིདེ། 
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ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ལ་སློེབས་པོའིི་མི་

རྒོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། དུས་ཚོདོ་ད་ེལྟརི་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། དུས་ཚོདོ་

དེ་དགོ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་ལས། དུས་ཚོོད་གྲེ་

འིགྲེིགོས་པོ་ོཞིིགོ་དང་བཀྲོ་ཤོསི་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་ལ་ཕྱོནི་མ་ིའིདུགོ

དངེ་སང་བདོ་ནང་ནས་མ་ིཚུརི་ཡངོ་ནས་ང་ཚོ་ོཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་

དང་པོརོི་ལགེོས་སྐྱསེ་སམ། ཕྱོགོ་རྟེགོས་འིབུལ་རྒྱུ་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་

དམ་ཞི་ེན། མགིོ་ནས་མགིོ་ཆུ་གོཏེངོ་བཞིནི་པོའི་ིཕྱོགོ་རྟེགོས་ཤོགིོ་

སྤྲོད་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ཡགོ་པོ་ོདང་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་ོཡདོ་ཅསེ་

བརྗེདོ་མཁོན་སུ་གོཅགིོ་ཀྱིང་མ་ིའིདུགོ བདོ་ནང་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་

དའེིི་རིངི་ལ་ང་ཚོསོ་མྱོང་སངོ་ཞིསེ་མདི་པོ་འིཆུས་ཤོངི་། མགིོ་ལ་

མགིོ་ཆུས་ཁོངེས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤོདོ་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་རིདེ། 

གོ༽ ཁྱིད་འིཕེགོས་ཀྱིི་ཆེསོ་རིིགོ་དང་། རླབས་ཆེེན་གྱི་ི

བྱེས་རྗེསེ།

དུས་རིབས་འིདའིི་ིསྐོབས་བདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་མ་ིདམངས་ས་ཡ་དྲུགོ་

ཙོམ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རིབས་ནང་ལ་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་

མ་གྲེགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བ་རིདེ། ང་ཚོའོི་ི

མ་ིཐོགོ་འིདསི་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་མྱོངས་ཡདོ་ཀྱིང༌། ང་རིང་ཚོ་ོཕྱོོགོས་

གོཅགིོ་གོནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྐོབས། བདོ་མ་ིརིགིོས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ་
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མི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོབོད་ལ་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་མེད་ན་ཡང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱིསི་ཟནི་ནས་བསྡེད་ཡདོ། དངེ་སང་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་བོད་ལ་

ཡདོ་པོ་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོ་ཞིགིོ་གོཞིན་དུ་མདེ་པོ་ང་རིང་ཚོསོ་མགིོ་

གོསི་མཐངོ༌བ་དང་། ལགོ་གོིས་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིརིདེ།

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིམསེ་པོ་ོནས་མསེ་པོའོི་ིརིངི་ལ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཆེ་ཚོང་བ། གྲེ་མ་ཉིམས་པོ། གྲུ་མ་ཆེགོ་པོ་

ཞིིགོ་ང་ཚོོས་འིཛིན་སྤེེལ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་བོད་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་དམངས་ཀྱིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་བྱེས་རྗེེས་ཤོིགོ་ཡིན་པོ་ལས་

སྐྱ་ོཔོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། གོཉིསི་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་

རྣམས་བཙོན་དབང་དང༌། མནརི་གོཅོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ལ་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་མདེ་ལ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིལྷགོ་

བསམ་ད་ེབས་ཡལ་མདེ་ཅངི་། སྙངི་སྟབོས་ཀྱིང་ཞུམ་མདེ། ཇ་ིཙོམ་

ཕྱོའིི་ིའིགོགོོ་རྐྱེནེ་དང༌། གོནནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ང་

ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་ཀྱིང་ཇ་ེཆེརེི་

ཕྱོིན་ཡོད། ད་ཆེ་བོད་ནང་ལ་དཀའི་སྡུགོ་ལོ་ཡུན་དེ་ཙོམ་མྱོངས་

ཡོད་ཀྱིང༌། རྒོན་གོཞིོན་ཚོང་མ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་མེད་པོ་

དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོཞིནོ་པོ་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཤོནི་ཏུ་མཁྲེེགོས་



48
པོ་ོདང༌། ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ང་ཚོསོ་གོ་ོབཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

འིད་ིརིདེ། དབུས་གོཙོང་ཁུལ་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ། ཁོམས་ཁུལ། 

མདོརི་ན་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོའིི་བོད་

རིགིོས་མ་ིདམངས་ད་ེདགོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། སྙངི་

སྟབོས་སྐྱདེ་སྟངས་དངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་མཁོན་བཙོན་བྱེོལ་བ་

བདོ་པོ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོརི་ཆེ་མཚོནོ་ན་ཡང༌། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཁྲེ་ིཕྲགོ་འིབུམ་ཕྲགོ་ས་

ཡ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་མྱོངོ་བའི་ིབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིནང་ནས། ང་ཚོ་ོབདོ་

མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་རྣམས་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

བསྡེད་ཡོད། ངས་ཧོམ་པོ་དང་འུརི་ཤོོབ་བཤོད་པོ་མིན། འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིནང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ལྟསོ་དང༌། ལ་ོཤོས་ཀྱི་ིསྔནོ་

བདོ་པོརི་མཐངོ་ཆུང་དང་ཁྱིད་གོསདོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཁོ་

ཤོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་། དངེ་སང་བདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། ཕྱོ་ིནང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མཐངོ་སྐོབས། བདོ་པོ་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱིི་གྱིོང་པོོ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་

ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། བརི་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་པོརི་ཤོ་

ཚོ་ཡོད་མཁོན་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ད་ལྟ་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་མཁོས་པོ་ཡནི་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཁོ་ནས་གོཅགིོ་གྱུརི་
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གྱིི་ཟེརི་དོན། ད་ནི་བོད་ཟེརི་མཁོན་འིདི་ཡལ་བ་རིེད། བོད་ཟེརི་

མཁོན་འིད་ིནུབ་ཚོརི་བ་རིདེ། ད་ཡངོ་རྒྱུ་མདེ། གོསནོ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

བྱེདེ་ཐབས་མདེ་ཅསེ་ད་ེལྟརི་ཤོདོ་མཁོན་བྱུང༌། ད་ཆེ་ད་ེལྟརི་ཤོདོ་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་གོ་ིཁོ་ནས། ད་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཁྱིད་

མཚོརི་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་དང༌། ཡངོ་མ་ིཤོསེ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་གོསརི་

པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ི

དགོ་གོ་ིརྩི་བ་ང་རིང་ཚོརོི་རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲད་ཡདོ་ཀྱིང༌། གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤོོས་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་དང་ནུས་

པོའིི་རྐྱེེན་ལས་གོནས་ཚུལ་འིདི་བྱུང་བ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ང་ཚོ་ོད་ལྟའིི་མི་ཐགོོ་འིདི་ཧོ་ཅང་གོི་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་མཁོན་

གྱི་ིམ་ིཐགོོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་སྐོབས་ད་ལྟའིི་རྒྱལ་རིབས་མུན་ནགོ་འིདིས་ང་ཚོ་ོབོད་མི་

དམངས་ཀྱིི་དོན་དམ་པོའིི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། བོད་མི་དམངས་ཀྱིི་

གོཉིགོ་ཤོདེ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་པོ་ད་ེབསྟན་པོ་རིདེ། 

ང༽ ཐུན་མནི་གྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང་། ཡ་རིབས་བཟང་

སྤྱོདོ།

ང་རིང་ཚོ་ོའིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི་ལ་སྐྱསེ་

པོའི་ིབདོ་མ་ིརྩིམ་ཟན་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡདི་ཐང་
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ཆེད་དགོསོ་པོ་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིདུགོ ལ་ོཉི་ིཤུ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་གོ་ིརིངི་

ལ་ང་ཚོོས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་དང་། བོད་ཕྱོི་ལ་

ཡདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཕྱོགོོས་གོང་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡང༌། 

བདོ་པོ་ཟརེི་མཁོན་འིད་ིམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིགྲེལ་མཐརི་སྡེདོ་མཁོན་

ཞིགིོ་མ་རིདེ། བསམ་བླ་ོཏེན་ཏེན་ཞིགིོ་ཐངོས་དང༌། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་གོི་མི་རྫུན་མ་གོཡ་ོཁྲེམ་ཅན་དང་། མི་མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ། 

མི་མ་རིབས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་གྲེས་སུ་ང་ཚོོ་བསྡེད་མེད། ང་ཚོོ་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་གོཞུང་དྲེང་པོ་ོདང༌། རིིགོས་བརྩིི་ས་ཡོད་

པོ། རྒྱུ་འིབྲས་བརྩི་ིམཁོན་གྱི་ིམའིི་ིགྲེལ་ལ་བསྡེད་ཡདོ། 

བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོའི་ི

གོོམས་གོཤོིས་དང་། སོ་སོའི་ིརིིགོ་གོཞུང༌། སོ་སོའི་ིཆེོས། སོ་

སོའི་ིལྟ་བ་འིདི་དགོ་མི་ཉིམས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདི་དགོ་ལ་གོཅེས་

གོཞིནེ་བྱེས་ནས་ང་ཚོསོ་ཟནི་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རྣམས་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གོི་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་ང་ཚོོས་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུས་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་ཡིན་

པོའི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་མདེ། ང་ཚོསོ་བསམ་

བླ་ོཞིབི་ཏུ་བཏེང་ན། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིསྙངི་སྟབོས་སྐྱ་ེ

བ་ཞིིགོ་དང༌། སེམས་ནང་ལ་སྤེོབས་པོ་གོསརི་པོ་སློེབས་པོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོཡདི་ཆེད་བླ་ོཞུམ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོའིི་
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གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མདེ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་ཚོོརི་རྒྱུ་དངསོ་པོ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་ལ། ཤོསེ་བྱེ་

ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིནམ་འིཕེང་ཆེདོ་པོ་མདེ་ན་ཡང༌། ལྷགོ་བསམ་དཀརི་

བའི་ིསྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོ་བྱེས་ནས་ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བརི་བསྡེད་

པོ་རིདེ། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་བདོ་མ་ིརིགིོས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

དེ་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེེ་དུས་ནམ་དུ་ཡང་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཡནི། 

ང་ཚོ་ོམི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོ་སྡེོད་ས་ལུང་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལ་བསྡེད་ཡོད་ན་ཡང༌། ལུང་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་མི་ཡ་རིབས་ཤོིགོ་

དང༌། མ་ིསྤྱོདོ་བཟང་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོེརི་ན། འིབྲས་ལྗོངོས་

ས་ཁུལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་མི་དམངས་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིབྲས་

ལྗོངོས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཚོའོི་ིཁྲེདོ་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་ཁོ་

ཤོས་ཤོིགོ་བསྡེད་ཡོད་ཅིང་། ཁྱིེད་རིང་ཚོོ་ཡུལ་འིདིའིི་ནང་ལ་

བསྡེད་ནས་ཡུལ་ཆུ་བཏུང་སྟ་ེཡུལ་ཁྲེམིས་འིཁུརི་ཞིསེ་ང་རིང་ཚོའོི་ི

གོཏེམ་དཔོརེི་ཡདོ་པོ་བཞིནི་ལུང་པོ་འིདའིི་ིནང་ལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱིི་གོཉིམོ་ཆུང་དང༌། ཡ་རིབས་ཚུལ་མཐུན་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་

དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་མི་ཞིབས་འིདྲེེན་

མ་ིཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། མ་ིཡ་རིབས་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། 
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ལྷགོ་པོརི་དུ་འིབྲས་ལྗོོངས་ནང་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོོ། འིབྲས་

ལྗོངོས་ཀྱི་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིཤོསེ་རིགིོ་དང༌། ཆེསོ་ན་ིང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་

པོའིི་ཆེ་ནས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་དགོ་ལས་གོོ་སྐོབས་ལེགོས་པོ་

དང༌། གོནས་སྟངས་ལེགོས་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། སྤྱོརིི་བཏེང་ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཤོེས་རིིགོ་དང༌། གོོམས་གོཤོིས་མཐུན་ཡོད་སྟབས། 

དེའིི་ཆེ་ནས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་མཐུན་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། གོང་ལྟརི་

ཡང་འིདརིི་བསྡེད་པོའི་ིརིངི་ལ་མ་ིཡགོ་པོ་ོདང༌། མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་

བྱེས་པོའི་ིཐགོོ་ལ་ང་རིང་ཚོའོི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་

པོ་མ་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མ་ཡལ་བ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ང་རིང་

ཚོའོི་ིཁོ་ཚོ་ལགོ་ཐོགོས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཡནི། 

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཅིགོ་དང་དེའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཡ་རིབས་ཤོིགོ་

དང་། མི་བཟང་པོོའི་ིཞིིགོ་བྱེས། ཡུལ་མི་ཚོོ་ཚོང་མརི་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིིས་གོོང་དུ་བཀུརི། ཡུལ་མིའིི་བཀའི་དྲེིན་

དྲེན་པོའི་ིཐགོོ་ནས་མ་ིཕུལ་བྱུང་དང༌། གོཉིམོ་ཆུང་། འིགྲེ་ོབཟ་ོསྡེདོ་

མཁོས་ཤོགིོ་བྱེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོརིང་དབང་ལུང་པོརི་བསྡེད་ཡདོ། སུ་

ཞིིགོ་ལ་ཞིེད་སྣང་མེད། སུ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་དགོོས་མེད་

མདོགོ་མདོགོ་བྱེས་ནས་སྤྲོང་པོོའི་ིསྤྲོང་རྟེགོས་བསྟན་ན་ཡགོ་པོོ་

མེད། མི་གོཉིམོ་ཆུང་དང་ཡ་རིབས་བྱེེད་དགོོས་ལ། རིང་གོིས་

གོཉིམོ་ཆུང་དང༌། ཡ་རིབས་བྱེས་ན་རིནི་ཐང་མསི་ཚུརི་རྩིསི་ཡངོ་
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གོ་ིརིདེ། ཧོམ་པོ་ས་ོསོས་བྱེས་ན་མསི་རིིན་ཐང་བརྩི་ིགོ་ིམ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོལ་ོཉི་ིཤུ་ཐམ་པོའི་ིརིངི་ལ་ང་ཚོསོ་འིཇནོ་པོ་ོདང༌། རྒོདོ་པོ་ོ

ཡདོ་ཅསེ་ཕེརི་བརྗེདོ་པོ་མདེ། རིནི་ཐང་མསི་བརྩིསི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེཡངོ་བརི་ས་ོསསོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་རིདེ། འིབྲས་ལྗོངོས་ས་

རྒྱ་ཆུང་ཆུང༌། ལུང་པོ་གུ་དགོོ་པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ། ང་རིང་

ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲགོ་བཞི་ིམ་ཟནི་ཙོམ་བསྡེད་ཡདོ། འིབྲས་ལྗོངོས་

ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་འིདིའིི་ནང་ལ་བོད་མི་སྟོང་བཞིི་ཙོམ་བསྡེད་པོའིི་

གོ་ོསྐོབས་བྱུང་བ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

དསེ་ན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཡུལ་

མིའིི་རྣ་བརི་མི་འིགྲེ་ོབའིི་རིིགོས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་བྱེ་རྒྱུ་མེད། ཧུརི་

ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས་བྱེེད། རིང་གོིས་ངོས་ནས་གོཉིམོ་ཆུང་དང༌། 

ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེས་ན་མིས་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་པོ་དང་། མིས་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། ད་རིེས་ང་འིདིརི་སློེབས་པོའིི་ཞིོརི་ལ་

འིབྲས་ལྗོོངས་ནང་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་ཚོ་ོདང་སྐོད་ཆེ་ཡོང་

གོི་རིེད་ལ། ཁོོང་རྣམ་པོ་ཚོ་ོབོད་མིརི་ཤོ་ཚོ་ཡོད་ཅིང་། བོད་པོརི་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིང་ཡོད། ཡགོ་པོ་ོདང་གྲེ་

འིགྲེིགོས་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཅ༽ ཕེན་ཚུན་རིོགོས་ཕེན་དང་། འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ།ོ
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དེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོའིབྲས་ལྗོོངས་ནང་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ཏེེ་

སྡེདོ་མཁོན་ཚོ་ོཁོགོ་གོཅགིོ་ཡདོ། མང་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ་ོ

བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་འིགོརོི་གོཞི་ིཆེནེ་

པོ་ོཆེགོས་སངོ་ཡང་རིམི་པོས་རིམི་པོས་མགྱིགོོས་མྱུརི་གྲུབ་འིབྲས་

ཡགོ་པོ་ོཐོན་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་ཡོད། ས་གོནས་གོཞུང་ནས་ཡིན་ན་

ཡང་དགོངོས་བཞིསེ་ཏེན་ཏེན་ཞིགིོ་དང༌། དབུས་གོཞུང་ནས་ཡནི་

ན་ཡང་མགྱིགོོས་མྱུརི་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་ཐུབ་པོའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། འིད་ི

གོའིི་ས་གོནས་བོད་མི་ཚོོས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བརི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་

ཡདོ་ལ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོ་ོགོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཡགོ་པོ་ོ

ཐནོ་ཐུབ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས། 

འིདརིི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་ཉིནི་འིགྱིངས་ཞིགོ་འིཕུལ་ཕྱོ་ི

བཤོལོ་ལ་ེལའོི་ིདབང་དུ་མ་སངོ་བ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། མ་ི

ཉིམ་ཐགོ་ལ་མ་ིདམངས་ཀྱི་ིམགོ་ོའིདནོ་འིཚོ་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཆེསོ་

ཀྱིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་ཡིན། མི་སྐྱ་ོཔོོརི་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། མི་སྐྱ་ོ

པོོའི་ིབདེ་སྡུགོ་རིིམ་པོ་དང་པོོརི་བརྩིིས་ཤོིང་། ལས་ཀའིི་ཨང་ཀི་

དང་པོརོི་བཞིགོ འིགོན་འིཁུརི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིབསདོ་ནམས་བསགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ།

ངས་ཆེསོ་འིབྲལེ་སརི་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་བཞིནི། ཆེསོ་ཞིསེ་
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པོ་འིད་ིམ་ིལ་ཕེན་སམེས་དང་། མ་ིལ་རིགོོས་ཕེན་བྱེས་ན་འིད་ིཆེསོ་

རིདེ། མ་ིལ་རིོགོས་ཕེན་མ་བྱེས་པོརི་སམེས་གོནགོ་བྱེདེ་པོ་དང་། 

རིང་ཉིིད་ཚུརི་ཙོམ་དེརི་ཁོ་འིདནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ལྐུགོ་པོ་དང་། ཁྲེམ་པོ་རིདེ། སྐྱགོ་རྫུན་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཆེསོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིམ་ིལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་རིདེ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བསློབ་བྱེ་ལ་ཡང་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་

དགོོས་པོརི་གོསུངས་ཡོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕེརི་བཞིགོ 

རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཉིེ་འིཁྲེིས་སུ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་ཚོོརི་རིོགོས་རིམ་

བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། ས་ོསོའི་ིའིཁྲེིས་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་དེ་དགོ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་ཁུངས་སུ་མེད་པོ་ལྟརི་དང་། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཟརེི་དུས་ཕེརི་ཙོམ་དརེི་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ལྐུགོ་

པོ་རིདེ། མ་ིགོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་དུ་མ་ིསྐྱ་ོཔོ་ོདང་གོཉིམོ་ཆུང་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལྟ་རྟེགོོ་བྱེ་

རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།  

དེ་ནས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོའིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ་ོབྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོོ། 

སོ་སོ་འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ་ོབྱེས་ཏེེ་མི་ཚོེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤོིགོ་འིཁྱིོལ་

གྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ། རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། འིཚོ་ོབ་ན་ིས་ོ

སསོ་སྐྱལེ་གྱི་ིཡདོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིཁྱིད་པོརི་

མི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཡང་གོཅིགོ་བྱེས་ན་འིཁོོརི་སྲིིད་
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པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་

དནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོ་ལས། ༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་མི་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་མིན་པོརི་ང་ཚོ་ོབོད་མ་ས་ཡ་

དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཡནི་ཡང་རུང༌། 

འིཇགིོ་རྟེནེ་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཡནི་ཡང་རུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཅངས། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་དགོ་

ལ་ཕྱོརི་གྲུ་མཉིམ་འིདེགོས་ཀྱིིས་སོ་སོས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞིིགོ་

བྱེདེ་ཐུབ་ན་བསདོ་ནམས་གོསོགོ་གོ་ིརིདེ། འིཇིགོ་རྟེནེ་ཡ་རིབས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཚོད་ལོངས་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་བཟང་པོོ་རིེད། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་འིད་ིསམེས་ལ་འིཇོགོ་དགོསོ།

ཆེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། རྒོན་གོཞིནོ་མཐུན་

ལམ།

དེ་ནས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང༌། རྒོན་པོ་དང་གོཞིོན་

པོ་ཚོོའིི་དབརི་ལ་སྐོབས་རིེ་ཁྱིད་པོརི་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། རྒོན་

གོཞིནོ་གོཉིསི་དབརི་ལ་ཁྱིད་པོརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་

སྐོབས་རིེ་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་པོའི་ིནང་དུ་ཡང་འིད་ིལྟརི་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་ངསེ་རིདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་

ནང་ལ་སྐྱསེ་ཤོངི་། བདོ་ནང་ལ་འིཚོརི་ལངོས་བྱུང་བའི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ི
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དང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆུང་ཆུང་སྒོང་ནས་སློབེས་པོ་དང་། ཡང་ན་

རྒྱ་གོརི་ནང་གོསརི་དུ་སྐྱེས་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་

མཁོན་ཚོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་ཐོགོ་

ལ་ཕྲན་བུའིི་ཁྱིད་པོརི་ཡོང་སྲིིད། དེ་ལྟའིི་སྐོབས་སུ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོ

རྒོན་གོཞིནོ་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་ཟབ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

མ་འིངོས་པོརི་གོཞིོན་སྐྱེས་མི་ཐོགོ་གོསརི་པོ་ཚོོས་འིགོན་ལེན་

དགོསོ་ལ། བདོ་ནང་ལ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ད་ེརྣམས་

ལ་ཧོ་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོཕྱོ་ིལ་ཡདོ་མཁོན་

གྱི་ིབདོ་པོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོརོི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོརིདེ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ཤོེས་ཡོན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤོེས་

པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡགོ་

ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེདེ་དགོསོ། རྒོན་པོ་ཚོའོི་ིཐོགོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང༌། ཁོ་ཤོས་ལྟ་བ་

དང་སྤྱོདོ་པོ་ཕྲན་བུ་མ་ིམཐུན་པོ་ད་ེལྟརི་མནི་པོརི་ཚོང་མ་ཕེན་ཚུན་

མཐུན་པོ་ོདང༌། འིབྲལེ་བ་ཟབ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཆེསོ་དང་འིཇགིོ་རྟེནེ་གོང་གོ་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་མཐུན་པོ་འིད་ིབད་ེསྐྱདི་

ཀྱི་ིརྩི་བ་ཡནི་པོ་ལྟརི། མཐུན་པོའི་ིཐོགོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་རིང་ཚོ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་མཐུན་པོ་ོ

མ་ིཡངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་རྩི་སྐོབས་རི་ེལུང་ཚོན་ཕེན་ཚུན་འིཐནེ་འིཁྱིརེི་བྱེདེ་
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པོ་དང༌། ཡང་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་འིཐནེ་འིཁྱིརེི་དང༌ཕྱོོགོས་

རིིས་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟརི་སྐོབས་རིེ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལ་ཧོ་ལས་རྒྱུ་

གོང་ཡང་མེད། དེ་ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་མི་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ལ་མཚོོན་ན་བརི་ལམ་

གྱི་ིགོནས་སྟངས་དང་མ་ིའིདྲེ་བརི་དངེ་སང་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གྱི་ིབདོ་

རིགིོས་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ང་ཚོ་ོབདོ་

རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་འིདི་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་བོད་

པོ་རྣམས་ཀྱིང༌། དེ་སྔ་ང་ཚོ་ོམི་ས་མ་རིིརི་ཐོགོ་མརི་འིབྱེོརི་བའིི་

སྐོབས་ནས་བཟུང་། ང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་པོ་ོའིད་ིསྐྱདི་པོ་ོབྱུང་ན་

ཡང་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ། སྡུགོ་པོ་ོབྱུང་ན་ཡང་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ། ང་ཚོ་ོ

སྐྱིད་སྡུགོ་གོཅིགོ་ཡིན་ཞིེས་དང་པོོ་ནས་འིཆེརི་གོཞིི་དང༌། སྲིིད་

བྱུས་འིད་ིབཏེངི་བ་རིདེ། 

ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་དབྱེེ་བ་མེད་པོརི་བོད་

རིགིོས་གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིདམ་བཅའི་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མ་མཐུན་པོ་ོབྱེས། ང་ཚོ་ོགོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་

དང༌། ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དནོ་དགོ་

ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་ལ་ཁོ་ནས་ཆེལོ་ཁོའི་ིའིཐནེ་འིཁྱིརེི་ཤོདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་
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ན་དསེ་ལུང་ཚོན་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་མ་ིཕེན་པོརི་གོནདོ་ཀྱི་ིརིདེ། ཞིནེ་

ཤོ་ཚོ་ཡདོ་ན་ཕེན་པོའི་ིཞིནེ་དང་ཤོ་ཚོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོཇ་ི

ཙོམ་འིབྲལེ་བ་ལགེོས་པོ་བྱུང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་ཚོང་

མརི་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། ལུང་ཚོན་གྱི་ིའིཐནེ་འིཁྱིརེི་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེཤོནི་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། འིད་ིསམེས་ལ་ཞིོགོས།

ཇ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། ལྟ་དགོངོས་གོཅིགོ་

གྱུརི།

དེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་གོཙོ་ོཆེེ་བ་

ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་བཞིི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཚོང་མ་སྟོན་པོ་གོཅིགོ་

གོི་རྗེེས་འིབྲང་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད། ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིིས་སུ་མ་

ཆེད་པོའིི་རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པོརི་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་མ་སྦྱངས་པོ་དང༌། 

དོ་སྣང་མ་བྱེས་ན་ཤོེས་ཀྱིི་མ་རིེད། མ་ཤོེས་པོས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་

ཕྱོགོོས་ལྷུང་གོ་ིབསམ་བླ་ོསྐྱསེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིམཐངོ་རྒྱ་ཆུང་

དྲེགོས་པོའིི་སྐྱོན་ཡིན་པོ་ལས། རྣམ་དཔྱོད་ཆེེ་དྲེགོས་པོའིི་ཡོན་

ཏེན་གོང་ཡང་མནི། བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བལྟས་ན། 

ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་ཚོང་མ་མདོ་སྔགོས་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་ཚོ་ེགོཅགིོ་ལ་སྒྲུབ་པོའི་ིམན་ངགོ་ཡངོས་

སུ་རྫོོགོས་པོ་དང༌། ཆེ་ཚོང་བ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་ལས། དེ་ལ་
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དབྱེ་ེབ་དང༌། མཆེགོོ་དམན་གྱི་ིཁྱིད་པོརི་ཤོདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

ཆེ་ོགོ་ཕྱོགོ་ལནེ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡངོ་ཤོས་ཆེ།ེ རྔ་རྡུང་སྟངས་དང༌། རིལོ་

མ་ོདཀྲོལོ་སྟངས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ་པོ་ད་ེལ་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། 

དཔོེརི་ན་རྙོིང་མ་བ་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། དགོོན་པོ་རིེརི་རྔ་

རྡུང་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་རིེ་དང༌། རིོལ་མ་ོདཀྲོོལ་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ། 

སྲུང་མ་བསྟནེ་སྟངས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ། ས་སྐྱ་ལའིང་དཔོེརི་ན་ངོརི་

པོ་དང༌། ཚོརི་པོའི་ིལུགོས་ཀྱི་ིཤོདོ་སྟངས་ཤོགིོ་ཡདོ། དགོ་ེལུགོས་

ལ་ཡང་ད་ེབཞིནི་དུ་དབནེ་ས་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། སྲིད་

རྒྱུད་ལུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིདྲེ་མནི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བླ་མའི་ིརྣལ་འིབྱེརོི་ལ་ཡང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཕྲན་བུ་འིདྲེ་

མནི་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོ

ཆེ་ེས་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ། ངསོ་ནས་དགོསོ་པོ་མདེ་པོརི་བཤོད་པོ་

མནི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོགོལ་སྲིདི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་བརྟེགོ་

དཔྱད་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསམ་བླ་ོཐངོས་དང༌། ད་ེདགོ་དགོངོས་པོ་

གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོ་ལུང་དང་རིགིོས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། གྱི་ཚོམོ་གྱིསི་བཟསོ་པོ་མ་རིདེ། དསེ་ན་ང་རིང་

ཚོ་ོས་དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་ཚོང་མ་སྟནོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲངས་ཏེ་ེ

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་ཚོ་ེགོཅགིོ་ལ་འིགྲུབ་པོརི་བྱེདེ་པོའི་ིཐབས་

ཚུལ་མན་ངགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་སྟབས། ཚོང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་
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དགོསོ། ཚོང་མརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ཉི༽ བདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་མལོ་དང་། བཟང་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་

འིགྲེསོ།

ད་ེནས་དངེ་སང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡདོ་དམ་ཟེརི་ན། མང་ཆེ་ེབས་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ། བདུན་ཅུ་དནོ་

བདུན་ལ་ོནས་བཟུང་གོཙོ་ོབ་ོཏེངི་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་འིགོ་ོཁྲེདི་འིགོོ རྒྱ་

ནགོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་སྐྱངོ་སྟངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་

པོ་རིདེ། དའེིི་རྗེསེ་འིབྲལེ་བདོ་དནོ་གྱི་ིཐོགོ་ལ་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་

པོ་རིེད། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་དང་པོེ་ཅིང་གོཞུང་གོཉིིས་དབརི་ལ་

ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ནས་བདོ་ལ་ལྟ་སྐོརོི་ཐངེས་གོསུམ་བཏེང༌། 

དངེ་སང་པོ་ེཅངི་ལ་ཕེན་ཚུན་ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་མུས་རིདེ། ད་

ལྟ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་ལ་བསྡེད་ཡདོ། 

ད་ལྟ་ངསོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་གོང་སརི་ཡངོས་གྲེགོས་ཐགོོ་ནས་གོང་

ཞིགིོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་འིཐབ་རྩིོད་འིདི་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་བདེ་བ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་འིཐབ་རྩིོད་ཅིགོ་

ཡིན་པོ་ལས་ལྟ་བ་དང༌། རིིང་ལུགོས། སྲིིད་དོན་གྱིི་བལྟ་སྟངས་

འིདྲེ་མིན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོས་རྩིོད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། 

ང་ཚོོའིི་རྩིོད་པོ་འིདི་བདེ་བ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་རྩིོད་



62
པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ནམ་ཞིགིོ་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ད་ེ

དགོ་དནོ་དམ་པོའི་ིའིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དནོ་དམ་པོའི་ིབླ་ོ

མཐུན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་

དནོ་གོང་ཡང་མདེ། མ་ེརིང་ཤོ་ིདང་དུ་བ་རིང་ཡལ་རིདེ། ང་ཚོསོ་

རྙོགོོ་དྲེ་གོང་ཡང་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་སྲིིད་བྱུས་གོསརི་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་

བཟང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ སྟབས་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་ལ་དངེ་སང་ལྟ་ོཆེས་

མ་འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་འིདུགོ དེ་ནས་

བརི་ལམ་བདོ་ཡགིོ་ཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཅ་ིཡང་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིཐགོོ གོཙོ་ོབ་ོ

རྒྱ་མ་ིརིང་གོ་ིཤོསེ་རིགིོ་ཐགོོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་པོ་ད་ེདང༌། ད་ེབཞིནི་

ཉིནི་གོང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། ནམ་ཕྱོདེ་ཡལོ་ཡལོ་བརི་ཚོགོོས་འིདུ་

འིཚོགོོས། དནོ་དགོ་མདེ་པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་དངངས་སྐྲགོ་དང་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཉུང་དུ་ཕྱོནི་འིདུགོ 

ད་ཆེ་བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་བཟང་པོའོི་ིཕྱོགོོས་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་བཅིངས་བཀྲོོལ་གོཏེོང་བརི་ཡོང་བ་

ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། བཅིངས་བཀྲོོལ་ཞིེས་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཞིིང་

བྲན་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་རྙོིང་པོ་ཞིིགོ་གོིས་མི་དམངས་ལ་

བད་ེསྐྱདི་མདེ་པོའིམ། སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་བཅངིས་ནས་ཡདོ་པོ་འིད་ི

བཀྲོོལ་བའིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་རིེད། ཁོ་ནས་བཅིངས་བཀྲོོལ་ཞིེས་
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བརྗེོད་པོས་ལ་དགོ་གོི་མི་འིདུགོ དོན་དགོ་ང་ོམའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་

ལ་སྔརི་མདེ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སྤྲོད་ཐུབ་པོ་དང༌། སྔརི་

མེད་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་ང་ཚོོས་བསམ་

བླ་ོབཏེང་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། ང་ཚོསོ་འིདརིི་སྐོད་གོ་ཚོདོ་བརྒྱབ་དང་མ་ི

རྒྱགོ་ཟརེི་བ་འིད་ིརྒྱ་མའིི་ིསྤྱོདོ་པོརི་རིགོ་ལས་ཡདོ། 

རྒྱ་མསི་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབས་ན། ང་

ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ། 

ཡིན་ནའིང་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་མེད་ཀྱིི་མགོོ་སྐོོརི་དང༌། 

ཧོམ་པོ་རྐྱེང་རྐྱེང་བཤོད་ནས་བསྡེད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མ་ིདང་ང་ཚོའོི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ི

སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། དཔོརེི་ན་སྔ་ལ་ོབདོ་ལ་ཡངོ་མཁོན་དཔོནོ་པོ་ོ

ཧུའུ་ཡའི་ོཕེང་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྔནོ་མའི་ིརྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོད་ེ

དགོ་ལ་བལྟསོ་ཏེ་ེཁོ་གོསང་པོ་ོདང༌། དྲེང་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ི

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་ཚོོརི་རིེ་བ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚོསོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིལས་དནོ་ལ་

མུ་མཐུད་དེ་ཤུགོས་བརྒྱབ། ལགོ་ལེན་བསྟརི་དགོོས་པོ་ཡང་མ་

རིདེ། ད་དུང་ཡནི་ན་ཡང་ལ་ོལྔ་དྲུགོ་འིགོོརི་སྲིདི་ཀྱི་ིརིདེ། ང་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོསོ། 



64
ང་རིང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བླསོ་འིཁོལེ་བ་

དང༌། གོདེང་འིཁོེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་སོང་ན། 

ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་བཀྲོ་ཤོསི་ལ་ོལགེོས་ཀྱི་ིཉི་ི

མ་ཤོརི་ཐུབ་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་ང་

ཚོ་ོལས་སློ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་གོདངེ་འིཁོལེ་བ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་བརི་

དུ་ང་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རི་ེབ་ཆེ་ེདྲེགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། ང་ཚོ་ོ

བརྟེན་པོ་ོབྱེས་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ། 

ཏེ༽ མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལརི་ཞིནེ་དང་། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིམ་ིབཟང་།

མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ཚོགིོ་གོཉིསི་པོ་ོའིད་ིངསེ་པོ་བྱེ་དགོསོ། ང་རིང་

ཚོ་ོམ་ིཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་

བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ལ་སྡེདོ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་ཡ་རིབས་བྱེདེ་དགོསོ་

ལ། ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་ཡ་རིབས་

བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་རྒྱ་གོརི་ནང་དང༌། སུའུ་ཛ་ིལན་ཌིི། ཨ་མི་

རི་ིཀ་དང༌། ཁོ་ེན་ཌི་སོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་འིདྲེ་མནི་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་གྱི་ི

ནང་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཁོ་གྲེམ་ནས་བསྡེད་ཡོད། མང་ཆེེ་བས་བོད་

པོརི་མཐངོ་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་རིདེ། བདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་

དུས། རིིགོས་བརྩི་ིས་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། གོཞུང་བརྩི་ིས་ཡདོ་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་དུང་ཡང་ང་ཚོསོ་མའིི་ི
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སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རིདེ། འིད་ིཁྱིདེ་

རིང་ཚོསོ་ངསེ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཆེོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མི་ཤོེས་ཀྱིང་ཁྱིད་པོརི་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ མི་ཡ་

རིབས་ཤོགིོ་དང༌། མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིདེ། ཁོ་

ནས་ཆེསོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་བརྗེདོ་ནའིང་དནོ་དགོ་ལ་མ་ིལ་སམེས་པོ་

ངན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཁོོན་འིཛིན་ཚོ་པོོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། ང་

རིང་ཚོོས་ཆེོས་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཤོེས་ཀྱིང་རུང་མི་ཤོེས་ཀྱིང་རུང༌། 

མ་ིསེམས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ི

བསློབ་བྱེ་ལ་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་གོསུངས་ཡདོ། 

ང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ངསོ་ནས་མང་པོ་ོཤོསེ་ཀྱི་ི

མདེ་ཀྱིང༌། ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ནང་གོསུངས་པོའི་ིམ་ིབཟང་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། མ་ིཡ་རིབས་དང༌། ཕེན་སམེས་བྱེདེ་དགོསོ་

གོསུངས་པོ་ད་ེལ་དགོའི་པོ་ོདང༌། མསོ་པོ་ཡདོ། ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

གོང་ཐུབ་ངསོ་ནས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་གྱི་ིཡདོ། ད་ེལགོ་ལནེ་བསྟརི་

བའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ། ང་རིང་སམེས་སྐྱདི་པོ་བགོ་ཕེབེས་པོའི་ིཁོ་ེཕེན་

འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོཞིན་རིགོོས་གོསུམ་ཚོང་མ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ་པོ་འིད་ིརྩི་དནོ་ཞིིགོ་ཡནི། 
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དེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ས་ོསོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་

ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་འིདོརི་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོོས་ཆེགོས་སྡེང་གོི་སྐོད་ཆེ་

བཤོད་པོ་མིན། ང་རིང་ཚོོའིི་ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེེད་པོ་འིདི་ལ་རྒྱུ་

མཚོན་དང་དགོསོ་པོ་ཡདོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་དགོསོ་པོ་ཡདོ་ལ། 

སྲིདི་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་ཀྱིང་དགོསོ་པོ་ཡདོ། ཆེསོ་དང་འིཇིགོ་རྟེནེ་གོང་

གོ་ིཐགོོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང་དགོསོ་པོ་ཡདོ། དསེ་ན་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

རིགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོོགོ་ད་ེའིདོརི་རྒྱུ་མདེ། ད་ེགོཉིསི་པོ་ོད་ེཁྱིདེ་

རིང་ཚོོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་རིོགོས། 

བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས།

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་དད་པོ་དང་དམ་ཚོགིོ་འིགྱུརི་བ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་

ནས་ཡངོ་བ་རིདེ། ལྷ་ནང་བཞིནི་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ཐུབ་ན་

ང་རིང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་རྒྱུརི་དཀའི་ལས་མེད། ང་

རིང་ཚོརོི་སྐྱདི་པོའི་ིཉི་ིམ་ཞིགིོ་དང༌། བཀྲོ་ཤོསི་པོའི་ིཉི་ིམ་ཞིགིོ་ཏེན་

ཏེན་ཤོརི་གྱི་ིརིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མ་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ི

རིེད། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་སྔོན་མ་ངོས་

རིང་འིབྲས་ལྗོོངས་ལ་ཡོང་སྐོབས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ལ་བལྟོས་ཏེེ། ད་

ལྟ་ངསོ་རིང་གོང་ཙོམ་རྒོས་པོ་ོཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ལ་ོབརྒྱད་

ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞིགིོ་བསྡེད་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ན་ད་དུང་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་

ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་དང་། མ་ིཚོ་ེཕྱོདེ་ཀ་ཙོམ་སྡེདོ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་
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སྟབས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབླ་ོགོཡངེ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། ང་རིང་ཡནི་ན་ཡང་

ཚོེ་རིིང་པོོ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱི་ིཕེན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྤྱོརིི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིཉིམ་ཐགོ་པོའི་ིསམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་བསམ་

པོའི་ིསྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། སྨོནོ་ལམ་བརྒྱབ་པོ་བཞིནི་འིབྲས་

བུ་གོང་འིཚོམ་འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང༌། བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་རིགོོས། 

དེ་ནས་དེ་རིིང་འིདིརི་ས་གོནས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ོདང༌། 

ལྷགོ་དནོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཔུ་ལ་ིས་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོ་ོདཀའི་ལས་

ཁོགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ངསོ་ནས་འིཚོམས་འིདྲེ་ི

ཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་

རྒྱུ་ཡནི། ད་ེནས་འིད་ིགོརི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་ཚོང་མརི་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



68

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༣ ཉིིན་

རྡོརོི་གོདན་དུ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྐུ་ཚོ་ེཡུན་བརྟེན་དང་། བསྟན་འིགྲེའོི་ིམཛད་བཟང་།

ད་ེརིངི་སྔནོ་ལ་རྗེ་ེཚོ་ེའིཛནི་མའི་ིཚོ་ེདབང་བྱེནི་རླབས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། 

དའེི་ིམཇུགོ་ལ་བརྟེན་བཞུགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་སློབོ་མའི་ིངསོ་ནས་དད་པོ་དང་འིདུན་པོ་ཤུགོས་དྲེགོ་གོ་ིཐགོོ་

ནས་ཚོགོོས་བསགོས་ཏེ་ེརྟེནེ་འིབྲལེ་སྒྲིགིོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། བླ་མའི་ི

ངོས་ནས་ཀྱིང་ཚོེ་དབང་ཞིིགོ་བྱེས་ན་བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོ་

བཅས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མནི་ནམ་བསམ་བྱུང༌། ད་ེརིངི་འིདརིི་ཨ་མད་ོ

ཚོསོ་རྗེ་ེཚོ་ེའིཛནི་མའི་ིསྐུ་ཞིགིོ་གོསརི་པོ་བཞིངེས་ཏེ་ེཕུལ་བ་ཡང་མ་

སྒྲིགིོ་ལྷུན་གྲུབ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེརིངི་འིདརིི་བརྟེན་བཞུགོས་འིབུལ་

མཁོན་སྦྱནི་བདགོ་ཁོགོ་གོསུམ་ཡདོ་ལ། ལྷགོ་པོརི་བདོ་ནས་ཡངོ་

བའི་ིམ་ིམང་ཕེལ་ཆེ་ེབས་ངསོ་རིང་ཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཚོ་ེརིངི་པོ་ོ

སྡེདོ་རིགོོས་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་གོཞིསི་བྱེསེ་མ་ིམང་

ཡོངས་རྫོོགོས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྐུ་ཚོེ་བརྟེན་པོརི་ཤོོགོ་

ཅསེ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ་སྟབས། ངའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་སྤྱོདོ་འིཇུགོ་གོ་ིནང་ལ། 

ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁོའི་གོནས་པོ་དང༌། །
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འིགྲེ་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་གོནས་གྱུརི་པོ། །

ད་ེསྲིདི་བདགོ་ན་ིགོནས་གྱུརི་ནས། །

འིགྲེ་ོབའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བརི་ཤོོགོ །

ཅསེ་དང༌། མགོནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསི། 

ས་དང་ཆུ་དང་མ་ེདང་རླུང༌། །

སྨོན་དང་དགོནོ་པོའི་ིཤོངི་བཞིནི་དུ། །

རྟེགོ་ཏུ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི། །

རིང་དགོརི་དགོགོ་མདེ་སྤྱོད་བྱེརི་ཤོོགོ །

ཅེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི། ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་

ཀྱིང་། གོང་ཐུབ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་རིང་ལ་ཚོེ་

སྲིགོོ་གོཅགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིགོཞིན་གྱི་ིཆེདེ་དུ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྨོན་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཚོ་ེསྲིགོོ་ཡདོ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ཚོང་བ་དང་། ཚོ་ེསྲིགོོ་

ཡདོ་པོའི་ིདནོ་གོ་ོཆེདོ་པོ་རིདེ། ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ལ་སྙངི་ནས་

མོས་པོ་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའིི་སེམས་ཤོིགོ་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་

སམེས་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིམསོ་པོ་སྙངི་ཁོངོ་

རུས་པོའི་ིགོཏེངི་ནས་ཡདོ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་པོའིི་ཐགོོ་ནས་རིང་བློས་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ན་ཡང༌། 

མཐོང་ཐོས་དྲེན་རིེགོ་གོི་སེམས་ཅན་ཚོང་མརི་གོཞིན་ཕེན་གོང་
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ཐུབ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ིརི་ེབས་སྨོནོ་ལམ་བཏེབ། རིང་གོ་ི

འིབད་བརྩིནོ་དང་ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དའེི་ིཐགོོ་ནས་ཆེསོ་དང་སྲིདི་ཀྱིསི་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ས་ཡ་དྲུགོ་

ཙོམ་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་རིིགོས་པོས་

བསྒྲུབས། ལུང་བགྲེང་མ་ིདགོསོ་པོ་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཆེསོ་ལ་ཡདོ་

པོ་འིདི་ཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་རིེད། བོད་མི་ཙོམ་མ་ཡིན་པོའིི་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དགོའི་མསོ་ཡདོ་

མཁོན། སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིམ་ིབསམ་པོ་བཟང་པོ་ོཡདོ་མཁོན་ཕེལ་ཆེ་ེ

བས་ང་ཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་བདོ་མ་ི

ས་ཡ་དྲུགོ་གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་དངསོ་ཤུགོས་ཅ་ི

རིིགོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ངའིི་མི་ཚོེ་འིདིས་ཕེན་ཐོགོས་ཕྲན་བུ་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་ཚོ་ེརིངི་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེང་རིང་སྐྱདི་པོ་ོདང༌། ང་

རིང་རྒྱགོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིརི་ེབ་མདེ་ན་ཡང༌། ཚོ་ེརིངི་

པོ་ོཞིིགོ་བསྡེད་ཐུབ་ན་སེམས་ཅན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་དངོས་ཤུགོས་

བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཞིིགོ་མཐོང་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས་ང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཚོ་ེསྒྲུབ་ལྟ་བུ་བྱེས། སྨོནོ་

ལམ་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་རིིང་འིདིརི་གོནས་ཁྱིད་པོརི་ཅན་རྡོོ་རྗེེ་གོདན་ལ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་འིདུན་པོ་ཆེིགོ་བསྒྲིིལ་གྱིིས་ཐོགོ་ནས་སྨོོན་ལམ་ཡགོ་པོོ་
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ཞིགིོ་བརྒྱབ་ནས་བརྟེན་བཞུགོས་བྱེས་ན་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐྱེནེ་འིཛམོས་

ནས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། ངས་རྟེགོ་པོརི་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་

བསྐོལ་པོ་ཁྲེི་ཕྲགོ་ནས་ཁྲེི་ཕྲགོ་བརི་དུ་ཟེརི་བ་དེ་ལྟརི་གོང་ཤོེས། 

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིསྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེཞིགིོ་དང་

། གོང་ལྟརི་ལ་ོབརྒྱད་དགུ་བཅུ་ད་ེལྟརི་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཕེལ་ཆེརེི་ཡངོ་

གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ངོས་ལ་རིེ་བ་དང་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། གོཟུགོས་

པོོ་བདེ་ཐང་གོི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད་པོ་

ལས་མི་བདེ་བ་གོང་ཡང་མེད། བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཡང༌། ཁོ་ཆེགོ་རྣ་རིལ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ད་ེའིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་ལས་དང་སྨོོན་ལམ་དང་། གོཉིིས་ནས་འིཁོོརི་བ་

སྤྱོི་དང་བྱེེ་བྲགོ་གོི་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་རིང་བཞིིན་སོགོས་ལ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིིན་བྱེམས་སྙིང་རྗེེའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

རྒྱུ། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ནི། སེམས་ཅན་རིེ་རིེའིི་ཕྱོིརི་ཡང་མནརི་མེད་

པོའིི། །ཞིེས་པོའིི་ཚོིགོ་སྐོམ་པོ་ོཞིིགོ་ཐོན་ན་ཡང་ཕེན་ཐོགོས་ཤོིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོས། སེམས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

དངངས་སྐྲགོ་དང༌། མ་སྐྱིད་པོ། སེམས་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ་གོང་

ཡང་མ་ིའིདུགོ ལུས་སམེས་གོཉིསི་ཀའི་ིཆེ་ནས་བལྟས་ཀྱིང་ཕེལ་

ཆེརེི་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་སྡེདོ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ་པོས་ཁྱིདེ་

རིང་ཚོ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 
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ཁོ༽ གོཞིསི་ལུས་ཀྱི་ིཁོ་ཆེམེས་དང་། མ་ིཚོའེི་ིམིགོ་དཔོ།ེ

དེ་རིིང་འིདིརི་ཚོེ་དབང་དང་བརྟེན་བཞུགོས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་

དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབ་ོདེ་རིིང་འིདིརི་ཡོད་པོའིི་སློོབ་མ་ཙོམ་དུ་མ་

ཟད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང༌། ལོ་ནས་བརྡུངས་

ཏེ་ེན་ཚོདོ་རྒོས་འིགྲེ་ོམཁོན། དགྲེའི་ིབཙོན་དབང་འིགོོ་ཏུ་དངངས་

སྐྲགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་སྤེོ་བོ་རྨོོ་བོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ང་ལ་

ཚུརི་ཁོ་ཆེེམས་ལྟ་བུའིི་ལན་དེ་ལྟརི་མང་པོོ་བསྐུརི་ཏེེ། ལོ་མཐོ་

པོོ་ཡིན་ན་ཡང་མ་ཤོི་གོོང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་

བརྗེདོ་རིགོོས་ཞིསེ་ལན་ད་ེལྟརི་འིབྱེརོི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་

གོཙོ་ོབའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་ཡནི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཐུགོས་སྨོནོ་

གོནང་དགོོས། ང་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་དགོ་མ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་

ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་༸སྐྱབས་མེད་དགོོན་མེད་ཉིམ་

ཐགོ་ངང་གོནས་མཁོན། ཧོ་ལས་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་དང་ལྷགོ་བསམ་

ཞུམ་པོ་མེད་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་དམིགོས་ཏེེ་ཐུགོས་སྨོོན་

གོནང་ཤོོགོ་ཨང་།

བླ་མའིི་སྐུ་ཚོེ་བརྟེན་པོ་ཡོང་བརི་གོཙོ་ོབོ་ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེེན་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིཛོམས་དགོོས། གོཙོ་ོབོ་དེ་ང་རིང་ཚོ་ོསློོབ་མའིི་ངོས་ནས་

དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་མ་ལགོོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཟས་སྤྱོདོ་
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དང༌། སྨོན་བཅསོ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་

ཤོོརི་མ་སོང་བ་བྱེེད་རྒྱུ། ཨ་མདོའི་ིཕྲུ་གུ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་དགུརི་

སློེབས་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་མ་

བྱུང་ཡང༌། སྡུགོ་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་ཡོད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་དུང་ཡང་ང་རིང་གོི་ཚོེ་ལྷགོ་ཡོད་པོ་དེའིི་རིིང་ལ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་

སེམས་ལ་བླ་ོསྦྱོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྟོང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་

ཉིམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོཉིིས་ཉིམས་ལེན་གྱིི་མཐིལ་དུ་བྱེེད་བསམ་

གྱིི་ཡོད། ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་གོཙོ་ོབོ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་དང་མོས་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཆེོས་

ལ་དད་མོས་ཡོད་པོ་བཞིིན་ཆེོས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ཡང་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེོས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཅིགོ་བྱེེད་

དགོསོ། ད་ེསྔའི་ིསྐོལ་བཟང་ལུགོས་བཟང་གོ་ིཁོ་ནས་ཆེསོ་པོ་ཡནི་

མདོགོ་དང་། ངོ་ཐོགོ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེོས་པོའིི་མཚོན་

ཉིདི་མ་ཚོང་བ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ད་ེལྟརི་བྱེས་ན་རིང་ཉིནི་ཕུང་

བའི་ིཞིརོི་ལ་བསྟན་པོ་སྤྱོ་ིལ་གོནདོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། གོང་ལྟརི་ཕྱོ་ིནང་

མཚུངས་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ལྷགོ་པོརི་ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་པོ་རྣམས་ནས་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེེད་

དགོོས། ངས་རྟེགོ་པོརི་བཤོད་རྒྱུའིི་རིང་དོན་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད། 
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གོཞིན་དནོ་སྨོནི་མ་ཟངི་ཟངི་ཟེརི་བ་ད་ེཁོ་ཕེརི་སློགོོ གོཞིན་དནོ་ཁོ་

ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་དང༌། རིང་དནོ་སྨོནི་མ་ཟངི་ཟངི་བྱེས་ན་འིགྲེགིོས་པོ་

རིདེ། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་གོཞིན་

དགོ་མ་བྱུང་ན་ཡང་ང་ལ་ཁོ་མིགོ་ཡརི་བལྟ་བྱེས་ནས་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོ་ོཆེེས་བྱེེད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། ཁོ་འིདོན་

དགོ་ེསྦྱོརི་དང༌། དཔོ་ེཆེ་ལྟ་སྟངས། དུས་ཚོདོ་ཆུད་ཟསོ་མ་བཏེང་

བ་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བལྟས་ན་ཕྲན་བུ་

ཤོསེ་ཀྱི་ིརིདེ། ང་ལ་ནམ་འིཕེང་ཆེདོ་པོའི་ིཡནོ་ཏེན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་

མིགོ་དཔོེ་བལྟ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་ཀྱིང་། མི་ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོའིི་

བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་རྩི་བ་ཡིན་པོས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་གོང་ཐུབ་

ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཚོརོི་ལྷགོ་བསམ་ཧོ་ལས་པོ་འིདུགོ་

ཀྱིང་། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོས་

སློབོ་སྦྱངོ་ཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱངོ་དམགིོས་

བཀརི་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་མཐུན་རྐྱེནེ་མདེ་

ཀྱིང༌། སྤྱོརིི་བཏེང་ཡོན་ཏེན་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཕྱུགོ་

པོོ་ཡིན། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་སྐྱོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མིན། དཔོེརི་

ན། དེང་སང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་གྲུབ་མཐའི་གོོང་འིགོོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིི་འིདོད་ཚུལ་ཕྱོིན་ཅི་མ་ལོགོ་པོ་ཅིས་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་
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ཤོོད་ཐུབ་མཁོན་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་འིབའི་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། བོད་

པོའི་ིསྐོད་ཡགིོ་ལ་དང་དདོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིཡ་ིགོ་ེསློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་ཡིགོ་སློོབ་

སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུརི་ཕྲན་བུའིི་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཟིན་

ཏེ་ེཚོང་མས་ཡནོ་ཏེན་སློབོ་སྦྱངོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་

ཚོསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་དང་དདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། གོང་བྱུང་

མ་བྱུང་འིཁྱིམས་ནས་སྡེདོ་པོ་དང༌། ཆེང་རིགོ་འིཐུང་བ། རྩིདེ་མརོི་

གོཡངེས་ཏེ་ེམ་ིཚོ་ེསྟངོ་ཟད་ཕྱོནི་ན་ཧོ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོཡནི་པོས་སློབོ་

སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོ༽ རྒྱ་བདོ་ཐ་དད་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ།

རྩི་བའི་ིབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཞི་ིརྩི་དཀའི་ངལ་

ཡོད་ན་ཡང༌། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ལ་སྔོན་མའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དང་མི་

འིདྲེ་བརི་བསམ་བློ་ཕྲན་བུ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་མཚོམས་

སུ་སློབེས་ཡདོ། ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིཉིམས་མྱོངོ་ལ་བལྟས་ནས་ལྐུགོ་པོ་

ཨུ་ཚུགོས་འིགྲེ་ོཐབས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མཐངོ་སྟ་ེའིགྱུརི་

བ་ཕྲན་བུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། ངའི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་གོང་ཡངོ་

ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་སྒོ་ོནས་

ཐབས་ཤོེས་གོང་འིཇོན་ཅི་འིཇོན་ཞིིགོ་ངོས་ནས་ལོས་བྱེེད། ངེས་
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པོརི་དུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

དེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་ཟེརི་བ་འིདི་སྔརི་མིའིི་འིགྲེོ་བ་

ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གོརི་དང་། རྒྱ་ནགོ བདོ། སགོོ་པོ་ོབཅས་

སྡེེ་ཚོན་ལོགོས་སུ་ཐ་དད་ཡིན་པོ་དང༌། སྐོད་དང་ཡི་གོེ་གོཙོོ་

བོརི་གྱུརི་པོའིི་རིང་གོི་རིིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཡོད་པོའིི་

མི་རིིགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་

པོས་ཁོ་བྲལ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཁྲེིམས་འིགོལ་ལྟ་བུརི་བརྩིི་གོི་

ཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་མ་དགོའི་བ་བྱེས་པོ་གོང་ཡང་མནི། རྒྱ་

བདོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་དང༌བདོ་ཅསེ་ཐ་དད་ས་ོ

ས་ོཡནི་པོ་ད་ེཀུན་སློངོ་བཅསོ་ནས་བཟསོ་པོ་ཞིགིོ་མནི་པོརི་བླ་ོལ་

རིང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་སུ་རྒྱ་བདོ་གོཉིསི་ཀརི་འིཆེརི་གྱི་ིཡདོ། རིང་

གོཞིན་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མི་

འིདོད་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོབ་ཐང་རིང་གོཞིན་ཚོང་མརི་ཡོད་

སྟབས། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད། བདེ་སྐྱིད་དེ་ཡང་ཤོོགོ་བུའིི་ཐོགོ་ཡོད་པོས་མི་འིགྲེིགོས་ལ། 

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་ད་ེཡང་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཅགིོ་དགོསོ་པོ་ལས། 

མ་ཡདོ་ཡདོ་ཚུལ། མ་ཡནི་ཡནི་ཚུལ་ཡིགོ་ཆེའི་ིཐོགོ་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ང་ོམ་ལ་གྲེདོ་ཁོགོོ་ལངོ་

ལ་སྦྱརི་ཞིིང་། སྒོལ་པོ་གྱིང་ལ་སྦྱརི་ནས་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་
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འིདསི་འིགྲེིགོ་གོ་ིམདེ། 

ང་ཚོསོ་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་མའིི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལས། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་འིདྲེ་

མནི་དང་། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི། དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིལམ་ལུགོས་ཐགོོ་ལ་

རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིམདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་པོ་ོབད་ེསྐྱདི་འིདདོ་

མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། བད་ེསྐྱདི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་

ང་ཚོོརི་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་

མ་ིབདོ་ལ་བཅངིས་བཀྲོལོ་བཏེང་བརི་ཡངོ་བ་ཡནི། བདོ་ལ་གོནདོ་

པོ་སྐྱལེ་བརི་ཡངོ་བ་མནི་ཞིསེ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་ན་སྔརི་

མདེ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བསྐྲུན་དགོསོ་པོ་ལས། སྔརི་ཡདོ་

པོའིི་བདེ་སྐྱིད་རྣམས་གོཏེོརི་བཤོིགོ་བཏེང༌སྟེ་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། 

སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་འིགོོ་ལ་མནན་པོ་འིདི་བདེ་སྐྱིད་གོང་ཡང་མིན། 

ལརི་ནས་དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུརི་ཆེནེ་པོ་ོ

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཤོརི་ཕྱོགོོས་ལུང་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་དང༌། ཡ་ོ

རིོབ་ནང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་མིགོ་བལྟས་

ན་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ། སྔརི་མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་གྱུརི་ཞིགིོ་གོནས་ཚུལ་

གོཅགིོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཐ་དད་ཆེགོས་པོ་དང༌། ཡང་སྔརི་མ་ིརིགིོས་

ཐ་དད་ཅགིོ་གོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་གོཅགིོ་གྱུརི་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོགོང་ཡང་མནི། 
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འི་ོན་གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོཡིན་ཟེརི་ན། མི་ཚོང་མརི་ཁོ་

ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་དགོོས་པོ་དེ་ཡིན། ང་རིང་ཚོོའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་དེ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཡིན་ན་ཡང༌། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་དུལ་བའིི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་

ཤོིགོ་རིེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་

བོད་པོ་གོཅིགོ་པུརི་བྱུང་བ་གོང་ཡང་མིན། འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ས་

ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སྔ་དུས་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་བྱུང་ཡོད་པོ་

རྣམས་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་བཞིིན་དུ་ཕྱོིན་པོ་ཤོ་སྟགོ་རིེད། བོད་

ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་དེ་ཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་

ཡིན་ན་ཡང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཀུན་

ལ་ཕེན་བད་ེབསྒྲུབས་པོ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བརྩི་ིའིཇོགོ ཡ་

རིབས་བཟང་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེནེ་ནས་ལུང་

པོ་དའེི་ིནང་ལ་ཞི་ིབད་ེཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིརྣམས་བགོ་ཡངས་པོ།ོ ངང་

རྒྱུད་རིིང་པོོ། ཞིི་བདེའིི་འིཚོ་ོབརི་ཅི་དགོརི་སྤྱོད་ནས་བསྡེད་ཆེོགོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་བཤོད་

ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་ནས་མང་གོཙོོའིི་དུས་

ཚོདོ་བྱུང་བ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་འིདདོ་

པོ་ཁོངེས་པོ་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ནས་སྲིདི་བྱུས་གུ་ཡངས་བྱེས་ནས་དབུལ་བཅསོ་
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ཕྱུགོ་སྒྱུརི་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེས་ལུགོས་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། དནོ་སྙངི་ལྷ་ས་གྲེངོ་

ཁྱིེརི་གྱིིས་མཚོོན་པོས་ས་ཁུལ་རིེ་ཟུང་ལས་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་

ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོརི་ཆེ་སྙམོས་བྱེས་ནས་བཤོད་ན་ད་དུང་ཡང་

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིགོངོ་གོ་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་

ད་དུང་སློབེས་ཐུབ་མདེ། བདོ་ནང་སྤྱོ་ིཚོོགོས་ཀྱི་ིའིཚོ་ོབའི་ིགོནས་

སྟངས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཆེའེི་ིརིགིོ་གོཞུང་

ཡང་རྩི་མདེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིརིིགོ་གོཞུང་ལ་དམའི་འིབབེས་

དང་། མཐངོ་ཆུང༌། ཁྱིད་གོསདོ་བྱེས་པོའི་ིཐགོོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་ལ་དུགོ་ལྟརི་བལྟས་ཏེེ་ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྒོོ་

ནས་བཀགོ་སྡེོམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ོཐགོོ་བཤོད་ན། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཕེན་བདེ་

སྒྲུབ་མཁོན་གྱི་ིཆེསོ་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་ཚོན་རིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་བཤོད་ན་ཡང༌། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ནང་

ལ་ཚོན་རིགིོ་ཧོ་ཅང་ཚོད་མཐ་ོཔོརོི་སློབེས་ནས་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིརྣམ་

གོཞིགོ་གོཏེན་ལ་འིབབེས་ཚུལ་ད་དུང་གོཏེངི་ཟབ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། 

ནང་གོ་ིཤོསེ་པོའི་ིརིང་བཞིནི་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་

སློབེས་ཡངོ་སྟབས་ཆེསོ་སྤྱོ་ིདང༌། དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཐགོ་ཉིེ་རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་
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འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེརྒྱ་མསི་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ། ཁོོང་ཚོ་ོམཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་

ཆུང་དྲེགོས་པོ་རིདེ། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་ཕྲུ་གུ་སློབོ་སྦྱོང་ལ་གོཏེངོ་

སའིི་ལུང་པོ་ཨ་མི་རིི་ཀ་གོཙོ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་

ཁོབ་ཀྱིི་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ཚོན་རིིགོ་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོའིི་མི་རྣམས་

ཀྱིསི་དངེ་སང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བརི་ལམ་ང་སགོོ་ཡུལ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའི་ིཁོངོས་སྦུ་རིད་ཐུ་ལ་ཕྱོནི་

པོའི་ིསྐོབས་སུ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌ཞིངི་། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེ

འིཇིགོ་རྟེེན་བཀོད་པོ་ཁོས་མི་ལེན་ཞིིང་། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་སྐོད་

ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ད་ེརིང་རིང་ས་ོསའོི་ིལགོ་ཏུ་ཡདོ་

པོ་ལས། འིཇིགོ་རྟེེན་བཀོད་པོ་པོོའི་ིདཀོན་མཆེོགོ་གོིས་བཟོས་པོ་

མིན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཁོོ་ཚོོས་ཤོེས་ཀྱིི་

མ་ིའིདུགོ་ལ། མ་ཤོསེ་པོའི་ིསྐྱནོ་ཡང་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟའི་ིརྒྱ་མ་ི

ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིནང་དོན་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ་ཀྱིང༌། མ་འིངོས་པོརི་

རྒྱ་མའིི་ིནང་ལ་ོགོཞིནོ་པོ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ། བསམ་

བླ་ོགུ་ཡངས་པོ་ོཡདོ་པོ་རིམི་པོས་འིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་སྐོབས་བདནེ་

དནོ་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། བདནེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་རིམི་པོས་ཁོས་ལནེ་མ་བྱེས་ཐབས་མདེ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་སྙམ། 

ང༽ བདོ་མའིི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་སྨོན།
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གོང་ལྟརི་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

མཐངོ་ཆུང་ཁྱིད་གོསདོ་བྱེདེ་པོ་དང་། འིཕྲལ་སལེ་ཁོ་ལ་ཟ་རྒྱུ་དང༌། 

ལུས་ལ་གྱིོན་རྒྱུ་མེད་མཁོན། ངལ་རྩིོལ་བོང་བུ་ནང་བཞིིན་རྒྱུགོ་

དགོསོ་པོ། མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་དང༌། ཁྱིད་ཆེསོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོ་ཡོད་པོ་རྣམས་རྩི་མེད་བཟོ་བ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་སེམས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། 

ཐབས་སྐྱོ་པོོ་ནད་མ་ཐེགོ་པོརི་ང་ཚོོས་སྐོད་ལོགོ་བརྒྱབ་པོ་ལས། 

རྒྱ་མརིི་འིདདོ་མ་འིདདོ་བྱེས་ནས་སྐོད་བརྒྱབ་པོ་གོང་ཡང་མ་རིདེ། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཚོསོ་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ། དངེ་སང་

བདོ་རིགིོས་གོཞིནོ་སྐྱསེ་མང་ཆེ་ེབས་རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་བ་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ན།ི བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་རྒྱ་མིས་སྡུགོ་པོོ་ཧོ་ལས་པོ་བཏེང་བས་བྱེས་

པོ་རིདེ། སྡུགོ་པོ་ོགོཏེངོ་མཁོན་ལ་མ་ིལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། ཁྱི་ིཞིིགོ་ཡནི་ན་

ཡང་མ་ིདགོའི་བ་བྱེདེ་ལ། བྱེམས་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ལ་མ་ིཙོམ་མ་ཟད། 

དུད་འིགྲེ་ོཡནི་ནའིང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

འིདས་པོའིི་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་རིིང་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོརི་བྱེམས་

པོོ་བྱེས་ཡོད་ན། དེང་སང་བོད་པོས་རྒྱ་མིརི་རྣམ་འིགྱུརི་

སྟོན་སྟངས་འིདི་ལྟརི་ཡོང་གོི་མ་རིེད། ལགོ་པོརི་རྒྱུགོ་པོ་འིཁྱིེརི་

ནས་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་རིགིོས་ལ་གུས་བརྩི་ིབྱེདེ་

དགོསོ། རྒྱ་རིགིོས་ལ་སྤུན་ཟླ་ལྟརི་གྱི་ིའིདུ་ཤོསེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བ་
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ད་ེདགོ་ལྐུགོ་པོའི་ིསློབོ་གོས་ོརིདེ། ཁོ་ལ་ཟ་རྒྱུའི་ིརྔན་པོ་སྤྲོད་ཅངི་། 

ལུས་ལ་གྱིནོ་རྒྱུའི་ིགྱིནོ་གོསོ་སྤྲོད་ནས་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་གུས་བརྩི་ི

བྱེདེ་དགོསོ་ལ། སྤུན་ཟླའི་ིའིདུ་ཤོསེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་ན་རྒྱུ་

མཚོན་ཡོད། དེང་སང་ནི་མི་བཞིིའིི་ཤོོགོ་ཁོས་བྱེས་པོ་རིེད་ཅེས་

རྟེགོ་ཏུ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ མི་བཞིིས་ཤོོགོ་ཁོ་མ་བྱུང་གོོང་ལ་གོཏེོརི་

བཤོགིོ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེརིགིོས་མ་ིབཞི་ིཤོགོོ་ཁོས་བྱེས་པོ་རིདེ་དམ། གོལ་

ཏེ་ེརྒྱ་མསི་བདོ་པོརི་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བྱེམས་པོ་ོདང་། བདོ་

པོརི་ལྟ་རྟེགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ན། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ཁུངས་འིཁྱིལོ་ལ་

མ་འིཁྱིོལ་ཟུརི་དུ་བསྡེད་པོ་ལས། རྒྱ་མི་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཅིགོ་

ནང་ཟླ་བསྒྲིིལ་བཏེང་ན་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་དང༌། སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་

ཟླ་བསྒྲིིལ་གོཏེོང་རྒྱུ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོམ་རིེད། འིགྲེིགོ་གོི་རིེད། 

བདོ་མ་ིརིིགོས་རྒྱ་ནགོ་དང་ཁོ་བྲལ་མ་ིབྱེེད་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ན། ཁོ་

བྲལ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་བྱེདེ་དགོསོ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་

འིདི་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཁོ་བྲལ་ལ་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོརི་

ཡདོ་པོ་ལས། བདོ་པོའི་ིལགོ་པོརི་མདེ། རྒྱ་མསི་བོད་པོརི་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་བྱེམས་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་། བདོ་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེས་ཏེེ་བོད་ཡརི་རྒྱས་བཏེང་ན། ཁོ་བྲལ་ལ་རྒྱུགོས་ཤོིགོ་ཅེས་

བརྗེདོ་ཀྱིང་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རིདེ། 

ད་ཕེན་འིདས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བཞིནི་ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཞིགིོ་
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ལས། དོན་དགོ་ང་ོམའིི་ཐོགོ་གྱིོང་ཁོ་ོན་བཏེང་ནས་བསྡེད་ན། ཁོ་

བྲལ་ལ་འིགྲེོ་མི་ཆེོགོ་ཅེས་བཤོད་ཀྱིང་ཁོ་བྲལ་ལ་འིགྲེོ་གོི་རིེད། 

ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་སྐོབས་ལ་མ་བྱུང་ཡང་མ་འིོངས་པོའིི་མི་ཐོགོ་

གོསི་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ངསེ་རིདེ། མ་ིཡནི་པོས་ན་བླ་ོལྷན་སྐྱེས་ལ་

བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདའིི་ིཐོགོ་ནས་རིང་དགོརི་སྡེདོ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། 

ཅ༽ ད་ལྟའི་ིགོནས་བབས་དང་། ཕྱོརིི་ཕེབེས་ཀྱི་ི

དགོངོས་གོཞི།ི

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྐོརོི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་མགིོ་དཔོ་ེ

བལྟ་སའི་ིལུང་པོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་

སློབེས་ཡདོ་པོ་སྟ།ེ ཨ་མི་རི་ིཀ་དང༌། ཁོ་ེན་ཌིརི་ཕེལ་ཆེེརི་གོཞུང་

འིབྲེལ་ཐོགོ་ནས་བཏེང་བའིི་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་སྟོང་ཕྲགོ་ལྔ་ལྷགོ་

ཙོམ་ཞིགིོ་འིདུགོ སྒོརེི་གྱི་ིང་ོཤོསེ་ལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་སློབེས་པོ་ཡང་

ཕེལ་ཆེེརི་སྟོང་ཕྲགོ་བཞིི་ལྔ་ཞིིགོ་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ ཁྱིོན་བསྡེོམས་

སློོབ་ཕྲུགོ་ཁྲེི་གོཅིགོ་ཡས་མས་ཤོིགོ་ཡོད་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་ནང་

ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ལགོོ་གོ་ིམནི། ཕྱོ་ིརྒྱལ་རིང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་མ་ི

ཚོ་ེབསྐྱལ་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡནི་ཟརེི་མཁོན་སློབོ་ཕྲུགོ་སྟངོ་ཕྲགོ་གོཅགིོ་

ལྷགོ་ཙོམ་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱ་མི་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་ཤོསེ་
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ཀྱིི་རིེད། ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ། ཁོོ་རིང་

ཚོོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་བཏེང་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་རྣམས་ཞིེན་པོ་ལོགོ་སྟེ་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་འིདོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ངའིི་ངོ་ཤོེས་པོ་རྒྱ་མིའིི་

སློོབ་ཕྲུགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་ལ་ཡི་གོེ་བཏེང༌བ་དང་། ལ་

ལས་ངགོ་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོཏེན་ནས་ལོགོ་མི་རུང༌། གུང་

བྲན་གྱིི་སྲིདི་བྱུས་བརྟེན་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོསོ་རྩི་བ་ངསོ་རིང་ཐུགོ་རྒྱུརི་ཆུ་ཚོདོ་

སྔ་ཕྱོརིི་ལྟསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི་ཀྱིང༌། གོནས་ཚུལ་བརྟེན་པོ་ོདང༌། གོདངེ་

འིཁོེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་བོད་ལ་མ་ཡོང་རིོགོས་ཞིེས་

ལན་བསྐུརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཕྱོ་ིལ་ོཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་

ལྔ་ཙོམ་ལ་གོནས་ཚུལ་འིསོ་བབས་བྱུང་ན་བདོ་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ལྟ་

སྐོོརི་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་ཡིན། དེ་ཡོང་མིན་ཡང་ཆེ་

རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་རིགོ་ལས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། ངསོ་རིང་གོཅགིོ་

པུའི་ིའིདདོ་པོ་ཁོངེས་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབླ་ོགོཡངེ་

བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། ཚོང་མ་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང་། སམེས་སྐྱདི་

པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་ལ་འིགྱུརི་བ་

མདེ་པོ་དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ས་ོསསོ་དད་མསོ་

དང༌། ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་མིན་འིབྲུགོ་དང་མོན་ཁུལ་ནས་ཡོང་མཁོན་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་ཆེ་
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བཞིགོ་ན་ཡང་། ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་

རྒྱུའི་ིགོཞིནེ་སྐུལ་དང༌། སློབོ་སྦྱངོ་ལ་ངསེ་པོརི་ད་ོཁུརི་བྱེདེ་དགོསོ། 

སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོདང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོའིི་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། དེའིི་གོ་ོདོན་རྟེོགོས་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརིེད། 

རྒྱ་གོརི་ཁོོངས་ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་རྣམས་དང༌། 

འིབྲུགོ་ནས་ཡངོ་བ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོད་ེརིངི་འིདརིི་འིཛམོས་ཐགོོ་འིདརིི་

ངསོ་ནས་རི་ེའིདུན་བྱེདེ་རྒྱུརི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་ཆེསོ་ད་ེསྔ་ནས་ཡདོ་

པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཤོེས་པོ་ལ་རིང་ཉིིད་ལ་ཡོན་

ཏེན་དགོསོ་པོ་རིདེ། གོལ་སྲིདི་རིང་གོ་ིཡནོ་ཏེན་སྦྱངོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་

ས་ོསའོི་ིབུ་ཕྲུགོ་ལ་ཡནོ་ཏེན་འིཇགོས་ཐབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་བཞིགོ་རིགོོས། ད་ེཡན་

ཆེད་བརྟེན་བཞུགོས་གོོང་ལ་བཤོད་པོ་ནས་འིཕྲོས་ཏེེ་གོནས་

ཚུལ་བཤོད་པོ་རིེད། ༼དེ་ནས་དངོས་གོཞིི་ཚོེ་དབང་གོི་རིིམ་པོ་

རྣམས་སྩལ་གྲུབ་རྗེསེ།༽ 

ཆེ༽ མཆེདོ་ཡནོ་སྦྱིན་བདགོ་དང་། དཔྱདོ་ལྡན་གྱི་ིལརི་

ཞིནེ།

ད་ེརིངི་མཆེདོ་ཡནོ་སྦྱནི་བདགོ་བླ་མ་ཡང་ཨ་མད།ོ སྦྱནི་བདགོ་ཀྱིང་
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ཨ་མད།ོ ཚོ་ེདབང་ཡང་ཨ་མདོའི་ིབླ་མའི་ིཚོ་ེདབང༌། ད་ེཨ་མདའོི་ི

ཞིནེ་ཁོགོོ་ཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་རིདེ། ཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེས་ན་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་

པོའི་ིཞིནེ་ཁོོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོེརི་ན། ང་ཨ་མད་ོཡནི། ངས་དྲེང་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་ལ་ཉིམས་ལནེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། འིཇིགོ་

རྟེནེ་གྱི་ིབྱེ་བརི་ཡང་དྲེང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས་བསམ་པོ་དང༌། ཞིེན་ཤོ་ཚོ་ཡོད་ཅེས་ཤོ་ཚོ་བྱེེད་ས་

དེརི་གོཏེམ་ཡོད་ལ། དོན་ཡོད་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ན་ཞིེན་དེ་རྣམ་

དཔྱདོ་ལྡན་པོའི་ིཞིནེ་རིདེ། ད་ེམནི་ང་དང་ཁྱིདོ་ཅསེ་ཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེས་

ན་ལྐུགོ་པོའི་ིཞིནེ་ཁོོགོ་དང་། གླིནེ་པོའི་ིཞིནེ་ཁོོགོ་ཡནི་པོས། དསེ་

ཕེན་ཐགོོས་མདེ་པོརི་གོནདོ་སྐྱནོ་ཡདོ། ས་ོསསོ་ཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེདེ་ས་

དེརི་མིང་མེད་ལ་གོཏེམ་ཡང་མེད་པོ་འིདི་ཕྱོི་གོཉིིས་མེད་མི་ཚོོས་

འིཕྱོ་སྨོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན་གླིེན་པོའི་ིཞིནེ་ཁོོགོ་རིདེ། བུ་གླིནེ་པོས་

ཕེ་ཡི་ཀློད་པོ་བཅོམ་ཟེརི་བའིི་དཔོེ་ལྟ་བུ་བྱེེད་མི་རུང༌། གོང་

ལྟརི་རྗེེ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་རྣམ་ཐརི་ལྟ་བུ་བལྟས། སྔོན་གྱིི་ཨ་མདོའི་ིབླ་

མ་མཁོས་གྲུབ་གོཉིསི་ལྡན་མང་པོ་ོབྱུང་བ་ད་ེདགོ་གོ་ིརྣམ་ཐརི་ལ་

བལྟས་ནས་ངསོ་རིང་ཨ་མདའོི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཅགིོ་ཡནི། ཁོངོ་རྣམ་པོའི་ི

མཛད་པོ་རྣམ་ཐརི་ལ་བསློབས་ཏེ་ེངས་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱེས་ན་ཞིབས་

འིདྲེནེ་རིདེ་བསམ་པོ་བྱེས་ཡངོ་དུས་རྣམ་དཔྱདོ་ཅན་གྱི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་

ཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་རིདེ། ཤོསེ་སངོ་ངམ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༥ ཉིནི་ས་

ཀྲོནོ་བཟ་ོགོཞིསི་སུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་དང་། དནོ་དམ་གྱི་ིམཛསེ་

ཆེསོ།

དེ་རིིང་འིདིརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཐུགོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་དངོས་གོནས་གྲུང་ཧྲིལ་ཧྲིལ་གོཟུགོས་པོོའི་ིཆེ་ནས་སོས་

ཕྲུམ་ཕྲུམ་ཡདོ་པོརི་མ་ཟད། ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡནི་

སྟབས་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། འིདརིི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ི

བསྒྲུབ་བྱེ་ནི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་། མ་འིངོས་པོའིི་བོད་མིའིི་

བསམ་བློའི་ིནང་དང༌། རིེ་བའིི་ནང་ལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་

བཞིནི་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡནི། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་མ་འིངོས་པོའི་ི

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། མ་འིངོས་པོའིི་

དུས་ཚོདོ་ལ་མ་ིཐགོོ་གོཞིནོ་པོ་ཚོརོི་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིཁྲེ་ིཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིལས་འིགོན་ད་ེརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོ

བྱེས་ཤོིང་། དེའིི་དོན་ལ་ཐགོོ་མ་ནས་བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་བཏེང༌། 

སམེས་ཁུརི་བླངས། དའེི་ིདནོ་དུ་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིསྙངི་ལ་དམ་བཅའི་ིརི་ི

མ་ོཡང་ཡང་བཀདོ་པོ་སོགོས་བྱེས་ན། དམ་བཅའི་ཇ་ིཙོམ་བརྟེན་

པོའི་ིཚོདོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་བསྐྱདེ་རྒྱུ་ཇ་ིཙོམ་མང་བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་
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མ་ིཚོའེི་ིནང་ནུས་པོ་ཆེ་ེབ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཆེོས་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ོཡིན་ན་ཡང༌། ཉིིན་རིེ་ཉིིན་རིེའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ལ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོསེམས་བསྐྱེད་དྲེན་གོས་ོབཏེང་ན། ཉིིན་ལྟརི་

བསམ་བློའི་ིནང་ལ་གོོམས་འིདྲེིས་ཇེ་ཆེེརི་ཕྱོིན་པོ་དང་། དེའིི་

ཚོདོ་ཀྱིསི་ཇ་ེབརྟེན་ནས་ཇ་ེབརྟེན་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་དུ་མ་

འིངོས་པོའི་ིབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ས་ོསསོ་ནུས་པོ་གོང་ཡདོ་བཏེནོ་

ནས། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་མཐརི་

ཕྱོནི་པོ་ཞིིགོ་ཞུ་གོ་ིཡནི་བསམ་པོ་དང༌། ད་ེཞུ་དགོོས་པོའི་ིབབས་

འིསོ་དང༌། འིགོན་ཁུརི་ཡོད་བསམ་པོ་ཡང་ཡང་སེམས་ནང་ལ་

དྲེན་གོས་ོབཏེང༌། ཡང་ཡང་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་བྱེས་ན་དངསོ་

གོནས་དགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་ད་ལྟ་བོད་ནས་སློེབས་མ་ཐགོ་པོའིི་བོད་པོ་ལྟ་

བུ་མིན་པོརི་གོཙོང་མ་དང༌། ཁོམས་དྭངས་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཁོ་སང་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་འིབྲོགོ་པོ་འིགོའི་

ཤོས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ཕེ་ཡུལ་རིང་གོ་ིགྱིནོ་ཆེས་པོགོས་ཚོགོས་

དྲེེགོས་པོ་ཅན་ཞིིགོ་གྱིོན་འིདུགོ སྙིང་རྗེེ། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

རིདེ། ཕེ་ཡུལ་གྱི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་བཤོད་སྐོབས་མིགོ་ཆུ་མང་

པོ་ོགོཏེོང་གོི་འིདུགོ བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་ངུ་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་ལས་

མི་འིདུགོ ངུ་བཞིིན་དུ་སྐོད་ཆེ་བཤོད་དུས་སྣ་ཁུང་ནང་ནས་སྣབ་
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ལུད་འིགོོས་པོ་དེ་ཨམ་ཕྲགོ་ནང་ལ་བཅུགོ དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོད་མ་ོན་ིགོད་མ་ོཤོོརི། སྙངི་ན་ིསྙངི་རྗེ་ེབྱུང༌། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་གོཙོང་མ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་ཡགོ་པོོ་མེད་པོརི་གོཙོོགོ་པོ་བྱེས་ནས་

བསྡེད་ན་མི་ཚོོས་ཛརོི་པོ་ོམཐོང་སྟེ་འིཕྱོ་སྨོོད་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་

ཀྱིི་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོས་ོས་ོཁོམས་དྭངས་གོཙོང་མ་བྱུང་ན་ལགེོས་

ལ། ཕྱོའིི་ིགྱིནོ་གོསོ་དང༌། མགོ་ོབའོི་ིསྐྲ། གོཟུགོས་པོ་ོབཅས་གོཙོང་

མ་དང༌མཛེས་པོོ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིང་། གོཙོོ་བོ་ཀུན་སྤྱོོད་གོཙོང་

མ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། རྒྱན་ཆེ་

དང་གྱིོན་ཆེས་ཡགོ་པོ་ོདང༌མཛེས་པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་མི་དེའིི་

གོཤོསི་ཀ་དང༌། ཀུན་སྤྱོདོ་སྡུགོ་ཆེགོས་ཡནི་ན་སུས་ཀྱིང་དགོའི་

པོ་ོམ་ིབྱེདེ་ཅངི་། སུ་ཡནི་ནའིང་སྣ་ཁུང་འིཚོགིོ་གོ་ིརིདེ། མ་ིམཛསེ་

པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ང་ོམ་ད་ེཀུན་སྤྱོདོ་ཡནི་ཞིངི་། མ་ིགོཤོསི་བཟང་ལ་ཀུན་

དང་མཐུན་པོ། སྤྱོདོ་ལམ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡནི་ན། གོལ་

སྲིདི་ཕྱོ་ིལ་གོཙོང་མ་དང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོམདེ་ཀྱིང༌། རིམི་པོས་མ་ི

ད་ེའིདྲེསི་པོའི་ིསྐོབས་སུ་ཚོང་མས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ངསེ་རིདེ། གོཙོ་ོ

བོ་དེ་གོཤོིས་ཀ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་མི་མཛེས་པོོ་

ཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། གོཤོིས་ཀ་དང་སྤྱོོད་ལམ་ལེགོས་པོོ་ཡོང་

མིན་དེ་ཡང་སེམས་དུལ་མིན་ལ་ཐུགོ་ཡོད། སེམས་མ་དུལ་ན་
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ཕྱོི་ངོས་སུ་རྟེགོ་ཏུ་མི་ལ་འིཛུམ་ཤོིགོ་ཤོིགོ་བྱེས་ཀྱིང་དེ་སྐྱགོ་རྫུན་

རིེད། སེམས་རྒྱུད་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། དྲེང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་མི་དེ་མཛེས་པོ་ོདང༌། མི་དེ་བཟང་པོ་ོཆེགོས་ཡོང་

གོ་ིརིདེ། དསེ་རིང་ཉིདི་སྐྱདི་པོ་དང་། རིགོོས་པོ་རྣམས་ཀྱིང་བགོ་

ཕེབེས་པོ། ད་ེདགོ་བསགོས་ནས་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིཁྱིམི་ཚོང་དང༌། གྲེངོ་

སྡེེ། སྤྱོི་ཚོོགོས་དང་བཅས་པོ་སྐྱིད་པོ་ོདང་བགོ་ཕེེབས་པོ་ོཡོང་གོི་

རིེད། མི་ཡ་རིབས་ཅན་བརྒྱ་སྟོང་དང་། ཁྲེི་འིབུམ་བྱུང་ཡང་ཉུང་

བའིི་སྐྱོན་དང་། མི་མ་རིབས་བྱེེད་མཁོན་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་མང་

བའིི་སྐྱོན་རིེད། མདོརི་ན་མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ཡ་རིབས་བྱེེད་

དགོོས་པོ་འིདི་ལ་སྲིོགོ་དང་ཁྱིད་མེད་ཀྱིི་གོཅེས་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དཔོེརི་ན། ཨ་རི་ིམ་ིཀའི་ིལུང་པོའི་ིནང་དང༌། ཨུ་རུ་

སུའི་ིལུང་པོ་ནས་སློབེས་པོ་ཚོརོི་འིད་ིརིང་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ལྟ་བ་འིདྲེ་

མནི་དང༌། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི། ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་

ཟེརི་བ་དེ་དགོ་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། དེརི་གོལ་ཆེེན་པོོ་གོང་

ཡང་མཐོང་གོི་མི་འིདུགོ གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ཟེརི་

ན། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་མ་ིཡནི་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་དང་། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་བད་ེ

བ་འིདོད་ཅིང་། སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་མཁོན་ཡང་གོཅིགོ་གྱུརི་

ཡནི་བསམ་པོ་ད་ེབྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེེ་ཤོསོ་རིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ཁོ༽ དངསོ་པོའོི་ིདཔོལ་ཡནོ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིགོམོས་
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གོཤོསི།

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཚོན་རིགིོ་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས། 

ལགོ་ཤོེས། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཧོ་ལས་པོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་

བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐོགོ་ནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་རྒྱུ། དཔོརེི་ན། སྨོན་ཁོང་གོ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་དང་། སློབོ་གྲྭའི་ིམཐུན་

རྐྱེེན། གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན། ཟས་གོོས་གོནས་

མལ་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན། འིགྲེིམ་འིགྲུལ་གྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་སོགོས་ཧོ་ལས་

པོའིི་ཡརི་རྒྱས་དང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོད། ཕྱོི་རིོལ་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་

ཇི་ཙོམ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་མིའིི་གོཤོིས་ཀ་དེ་ཡ་རིབས་

དང༌། བཟང་པོའོི་ིགོཤོསི་ཀ་ཞིགིོ་མདེ་ན་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་མང་པོོརི་སློབེས་པོ་རིདེ། མ་ིའིདྲེ་མིན་མང་པོ་ོ

ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བའིི་སྐོབས་གོཞིི་ནས་སོ་སོརི་ཉིམས་མྱོོང་གོོ་

རྟེགོོས་གོསརི་པོ་སྐྱསེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་

དང་ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི། ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོའིད་ིལྟ་བུ་ཡདོ་

པོ་ཚོང་མའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། མིའིི་གོཤོིས་ཀ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་དེ་མེད་

ན་མི་ལ་སྐྱིད་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་དང༌། མི་ལ་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་

བཟང་གོི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་མེད་ན། ཕྱོིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཇི་ཙོམ་ཡགོ་

པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་གོི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཞིི་བདེ་ཡོང་རྒྱུརི་
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ཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ལ་སྡེདོ་སྐོབས་ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་གོཙོ་ོབ་ོནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐགོོ་ནས་བསློབ་བྱེའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཞིིགོ་

ཐེབས་ཡོད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་མིགོ་ལྟོས་ལ། དཔོེརི་ན་འིབུ་སྲིིན་

ཞིིགོ་ཤོི་ན་ཡང༌སྙིང་རྗེེ་ཟེརི་བ་དང༌། ཁྱིི་ལ་རྡོ་ོཞིིགོ་བཞུས་ནའིང་

ཨ་ཙོ་ིསྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བ་ཞིགིོ་ཁོ་ནས་རིང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཐནོ་པོའི་ིགོམོས་

གོཤོསི་ཤོགིོ་འིཇགོས་ཡདོ། སམེས་ཅན་ཕེལ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིསྲིགོོ་ལ་

གོཅེས་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ེལ་ཨ་ཙོ་ིསྙངི་རྗེ་ེཞིསེ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོཞིགིོ་གོམོས་ནས་ཡངོ་དུས་མ་ིལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དཔོརེི་ན་ཐགོོ་མརི་སྲིགོོ་ཆེགོས་འིབུ་སྲིནི་ཉི་དང༌། 

བྱེ་བྱེིའུ་ལ་སོགོས་པོ་དེ་དགོ་གོི་སྲིོགོ་ལ་བརྩིེ་གོདུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཕེརི་

བཞིགོ ཟས་ཀྱི་ིའིདུ་ཤོསེ་ལས་མདེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེགོམོས་ཡངོ་

དུས་གོ་ལརེི་མའིི་ིསྲིགོོ་ལའིང་བརྩི་ེབའི་ིཚོརོི་བ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ནས་

བདེ་སྤྱོདོ་དང༌། སྲིགོོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ཐ་ེཚོམོ་མདེ་པོའི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་

ཞིགིོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོལ་ཏེེ་ང་རིང་ཚོ་ོམིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེན་པོའིི་སེམས་པོ་

དང༌། བརྩིེ་སེམས་བརླགོས་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ལ་སྙིང་པོ་ོགོཏེན་

ནས་མ་བྱུང་བ་རིེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་བའིི་དགོོས་དོན་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ལས་
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གོཞིན་གོང་ཡང་མིན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་

བྱེ་ལས། གོཞིན་གོཅསེ་པོརི་འིཛནི་པོ་དང་། གོཞིན་ལ་ཕེན་བད་ེ

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེདགོ་མ་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་དང་། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་བའི་ིརྩི་བ་ཡནི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམ་ེཏེགོོ་གོསརི་པོ་

ནང་བཞིིན་མི་ཚོེ་འིགོ་ོཚུགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས་སྤྱོོད་ལམ་བཟང་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོོད་ལམ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་སེམས་རྒྱུད་

དུལ་བ་ཞིགིོ་དང་། གོཤོསི་རྒྱུད་དུལ་པོ་ོཞིགིོ སྤྱོདོ་ལམ་ཡ་རིབས་

ཤོགིོ་བཅས་བྱུང་ན་མ་ིད་ེསྤྱོ་ིཚོོགོས་ཀྱི་ིརྒྱན་ཆེགོས་པོ་རིདེ། རིང་

ཉིདི་གོང་དུ་བསྡེད་ཀྱིང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིེད། སྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་བསྡེད་ནའིང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ས་ོསརོི་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་རྩི་བའི་ིམའིི་ིསམེས་རྒྱུད་

མ་དུལ་བ་དང༌། གོཤོསི་ཀ་སྡུགོ་ཆེགོས་བྱེས་ན། གོང་དུ་བསྡེད་

ཀྱིང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་ཐབས་མདེ། སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་མནི་གྱི་ིརྩི་བ་རིང་ཉིདི་

ཀྱི་ིསམེས་དུལ་མནི་ལ་ཐུགོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེས་ོསརོི་རིགོ་ལས་པོ་

ཡནི་པོས་ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། རིང་གོ་ི

ངསོ་ནས་ཀྱིང་མ་ིལ་བཤོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ས་ོསསོ་གོང་ཐུབ་

ལགོ་ལནེ་ལ་བསྟརི་གྱི་ིཡདོ། དསེ་ཕེན་གྱི་ིའིདུགོ སྤྱོརིི་བཏེང་མ་ིསུ་

ཞིགིོ་ཐུགོ་ན་ཡང་སྐོད་ཆེ་ད་ེཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེརིངི་འིདིརི་ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཡང་ངས་བཤོད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 
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གོ༽ ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་། རྩི་བའི་ིམ་ིགོཤོསི།

ཤོེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གོཅིགོ་པུརི་དང་དོད་བྱེས་ནས་རྩི་བའིི་ཤོེས་བྱེ་

ཡོན་ཏེན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་དངོས་གོཞིི་མི་གོཤོིས་ཡགོ་པོ་ོམ་

བྱུང་ན་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་པུརི་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དངསོ་གོནས་མསི་བསམ་བླ་ོ

བཏེང་ནས་བཟསོ་པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐབོ་

ཐང་གོི་སྐོོརི་སོགོས་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཚོོགོས་ནང་གྲེོས་ཆེོད་ཡིགོ་

ཆེ་མང་པོ་ོགོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་གྱིི་ལུང་པོ་རིེ་རིེའིི་ནང་ལའིང་རྩི་ཁྲེིམས་དང༌། འིགྲེོ་བ་

མིའིི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཁྲེིམས་ཁོང་གོོང་

འིགོོ་མང་པོ་ོབཟསོ་ཡདོ་ལ། མའིི་ིའིཕྲདོ་བསྟནེ་གྱི་ིདནོ་དུ་སྨོན་ཁོང་

འིདྲེ་མིན་སྤུས་དགོ་པོོ་དང༌། ཁོགོ་མང་པོོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པོ་དང༌། 

མི་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤོེས་དེ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཡོད། 

ཁྲེིམས་སྲིོལ་དང༌སྒྲིིགོ་ཡིགོ་དེ་ལྟ་བུའིི་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཟོས་ཡོད་

ཀྱིང༌། ལགོ་ལེན་དངོས་གོཞིིའིི་ཐོགོ་ལ་སློེབས་སྐོབས་མི་ཁོ་བདེ་

ལོས་དང༌། དངུལ་གྱིི་འིགྲེོ་སོང་ཆེེ་ཆུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཁྲེིམས་ཀྱིི་

རྒྱལ་ཁོ་ཐོབ་ཤོོརི་འིགྲེ་ོམཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་དེ་

དགོ་ཧོ་ཅང་སེམས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིེད། དེ་ཤོེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་ཕེོངས་
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པོས་མིན། འི་ོན་གོང་གོིས་ཕེོངས་སམ་ཞིེ་ན། བདེན་པོ་ལ་ཡིད་

ཆེེས་དང༌། བདེན་པོ་ལ་གུས་བརྩིི། དྲེང་བདེན་དང་ལྷགོ་བསམ་

གྱིསི་ཕེངོས་པོ་རིདེ། 

སྨོན་ཁོང་གོིས་མཚོོན་པོའིི་མིའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་རྒྱུའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིད་ིལྟ་བུ་ཡདོ་ན་ཡང༌། ཨམེ་རྗེ་ེཁོ་ཤོས་དང་

སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། སྨོན་ཁོང་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེེ་མི་ལ་གོཤོགོས་

བཅོས་མང་པོོ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་གོང་འིཚོམ་ནས་མིའིི་འིདུ་ཤོེས་

ཀྱི་ིབརྩི་ེབ་ཡལ་ནས་ད་ེལ་དངསོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོབཅསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོའི་ིསྣང་བ་ལྟ་བུ་ཤོརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ད་རིསེ་

ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་ཨམེ་རྗེ་ེཕེ་ོགོསརི་ཞིིགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌ཞིངི་། ཁོངོ་

གོིས་བོད་པོའིི་སྨོན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ནད་པོརི་བལྟ་སྟངས་ཧོ་ཅང་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ངས་སྨོན་པོའིི་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ནས་སྨོན་ཁོང་མང་

པོོརི་འིགྲེ་ོམྱོོང༌ལ། སྨོན་པོ་མང་པོ་ོཐུགོ་མྱོོང་ཡང་དེ་ལྟ་བུའིི་སྤྱོོད་

ལམ་དང༌། རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་དེ་

ལྟརི་ཡདོ་པོ་མཐངོ་མ་མྱོངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་མིའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། དྲེང་བདེན་

བརླགོས་ན་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེང་སང་བོད་

པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེས་ནས་སློབོ་གྲྭ་ཐནོ་མཁོན་

གོང་འིཚོམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིཁྲེདོ་ནས་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། 
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རྐུན་མ་རྐུ་མཁོན་འིགོའི་ཤོས་ཐོན་གྱིི་ཡོད། དེ་རིིགོས་རྩི་བ་ཉིིད་

ནས་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། ལྷགོ་བསམ་དང༌། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིབསམ་བླསོ་

རྒྱབ་མ་འིཁྱིགོོ་ན་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ད་ེལམ་ནརོི་ཐགོོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་

སྲིདི་པོ་རིདེ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་གོཡས་གོཡོན་ལ་

གོནས་སྡེོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་གོརི་བ་ཚོོའིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་བོད་པོ་

རྣམས་དཀའི་ལས་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་དང་། མའིི་ིགོཤོསི་

ཀ་གོཞུང་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ། ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེརེི་བ་ཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིབཞིནི་

ཡོད། བོད་པོའིི་མི་རིབས་རྒོན་པོ་འིདི་དགོ་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་

ཡོན་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་པོའིི་ཤོེས་ཡོན་མེད་ན་ཡང༌། རིང་བཞིིན་གྱིི་

མི་གོཤོིས་བཟང་པོ་ོདང༌། མི་གོཞུང་བཟང་པོ་ོབྱེེད་པོའིི་ཡོན་ཏེན་

ཞིགིོ་མངནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིཧོ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིབདོ་པོའི་ིནང་ལ་ལྟ་སྐོརོི་ཡངོ་མཁོན་དང༌། བདོ་པོ་ཆེ་

རྒྱུས་ཡདོ་པོའི་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་མའིི་ིཁྲེདོ་ནས་ཀྱིང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་སྤྱོརིི་

བཏེང་བོད་པོ་རྣམས་རིང་བཞིིན་གྱིི་མི་བགོ་གྲེོ་པོོ་དང་མི་རྒྱུད་

དགོ་བཟང་པོ།ོ མ་ིཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་མཐངོ་གོ་ིཡདོ་འིད་ིདགོ་ང་ཚོའོི་ི

ཁྱིད་ནརོི་ཡནི་ཞིངི་། ཁྱིང་ནརོི་འིད་ིལ་ང་ཚོསོ་གོཅསེ་སྤྲོས་ངསེ་པོ་

དུ་བྱེེད་དགོོས། གོཅེས་ནོརི་འིདི་མ་བརླགོས་པོརི་འིཛིན་དགོོས། 

ཁྱིད་ནརོི་འིདསི་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིདནོ་ལ་ཕེན་པོརི་མ་ཟད། རིང་ཉིདི་སྒོརེི་



97
ལའིང་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོས། རིང་རིང་ས་ོསསོ་ད་ོགོལ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། 

ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཟབ་གོཟབ་མ་བཏེང་ན་ཡ་

རིབས་དང༌། ལགེོས་ཆེརི་མིགོ་དཔོ་ེབལྟ་བརི་དཀའི་ལ། སྡུགོ་པོ་

རྣམས་མངོན་གོསལ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་འིཇགོས་ཡོང་གོི་རིེད། 

གོནད་དནོ་འིད་ིམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ལྕོགོ་བསྐུལ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིལམ་འིཕྲང་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིགྱིངོ་

ལདོ།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་མིན། མི་རིིགོས་ཀྱིི་གྱིོང་

ལོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་མིན་དེ་རྣམ་ཀུན་ཤོེས་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་

ཀྱིང༌། རྐྱེནེ་ངན་རུ་འིཛངིས་ཏེ་ེདཀའི་ཐུབ་ཀྱི་ིལམ་འིཕྲང་འིགྲེམིས་

པོའི་ིསྐོབས་ལ་མ་ིགྱིངོ་ལདོ་ཤོསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། བརི་ལམ་ང་ཚོསོ་

དཀའི་ཐུབ་ཀྱིི་འིཕྲང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེིམས་པོ་རིེད། དེའིི་སྐོབས་

དངསོ་གོནས་བདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ད་ེཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དངེ་སང་

རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཤོསེ་མཁོན། བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་བདོ་པོ་

སམེས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོདང༌། མ་ིདྲེང་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བསྟདོ་བསྔགོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 



98
བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་སྐྱོན་དང༌། རྗེེས་

ལུས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་རྩི་བའིི་མི་རིིགོས་འིདི་རླབས་ཆེེན་

གྱི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཏེན་ཏེན་རིདེ། བདོ་ནང་དངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་མ་

ཕྱོིན་པོརི་རྗེེས་ལུས་ཡིན་ན་ཡང༌། ནང་བསམ་བློའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། རྒྱ་མིས་

གོདུགོ་རྩུབ་ཇ་ིཙོམ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་བདོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཇ་ེ

མཁྲེགེོས་སུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་དད་ལ་མཚོནོ་ན་ཡང༌། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཚུན་ཆེད་ལ་སྐྱེས་ཤོིང་། སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་མཐོང་

མ་མྱོངོ་བའི་ིབུ་ཕྲུགོ་ད་ེརིགིོས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་

ལ་དགོའི་ཞིེན་དང་། ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོ་ོཡོང་གོི་

ཡོད། གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོསྤེོབས་པོ་སྐྱེས་འིསོ་

པོ་ཞིགིོ་རིདེ། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་དྲེང་བདནེ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་རིན་པོ། ཞིི་འིཇམ་ཐབས་མཁོས་

དང་། ངང་རྒྱུད་རིིང་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་རླབས་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོངོ་དུ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིདམ་བཅའི་ིནང་ལ་བཀདོ་པོ་བཞིནི། ང་ཚོསོ་

ཁོ་སྟངོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ས་ོས་ོམངནོ་པོའི་ིང་རྒྱལ་ལྟ་བུས་བཤོད་པོ་

མནི་པོརི་དངསོ་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། འིགྲུབ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་

རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་དམ་བཅའི་བཀདོ་པོ་བཞིནི། ཧུརི་ཐགོ་འིབད་
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ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

དཀའི་སྡུགོ་ད་ེཙོམ་མྱོངས་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་ཞུམ་པོ་མདེ་པོརི་

བསྡེད་ཡདོ། དཔོེརི་ན། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཕྲུ་གུ་རྣམས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་

སྐྱེས་ཤོིང་། གོཞིན་ཡུལ་དུ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེས་ཀྱིང༌། ཁྱིེད་རིང་

ཚོ་ོཤོེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤོེས་ཐུབ་པོའིི་མཐུན་

རྐྱེནེ་འིཛམོས་ཡདོ། དསེ་ན་ས་ོསརོི་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཡདོ་པོ་དང་། ས་ོསརོི་ནུས་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་

དེ་དགོ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་སྒོོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་སྨོན་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད།

ཅ༽ སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་དང་། དམརི་པོའོི་ིཚོོགོས་པོ།

ད་ེནས་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་དང་ང་ཚོའོི་ིབརི་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་

ནས་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་བལྟ་

སྟངས་སྔརི་བཞིིན་བསྡེད་འིདུགོ བདུན་ཕྲགོ་རྗེེས་མའིི་ནང་ལ་

པོ་ེཅངི་ལ་མ་ིགོསུམ་སྐོད་ཆེ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་འིགྲེ་ོའིཆེརི་

ཡདོ། ཐགོ་ཆེདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མ་རིདེ། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་བརི་བརྟེེན་ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། འིཕྲལ་

འིཕྲལ་འིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་
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རིམི་པོས་གོནས་ཚུལ་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་

སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡདོ་དམ། 

གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཁོ་ཤོས་༸སྙན་སངེ་ཞུས་སངོ་བརི། དའེི་ིབཀའི་ལན་དུ། 

ཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོདགོསོ་པོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། བརི་ལམ་

དམརི་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོ་རིདེ། ད་ེཡང་ཉི་ེཆེརི་ཕྱོིརི་

བསྡུ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོང་བྱུང༌བས་ངོས་རིང་བློ་ཕེམ་བྱུང༌། 

དམརི་པོོའི་ིཚོོགོས་པོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྔརི་ལོ་ཞིིགོ་ལ་ལྡི་ལིརི་

གོཞིནོ་ནུ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཐུགོ་སྐོབས་དམརི་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་

བཙུགོས་ན་ངསོ་ལ་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ངསོ་རིང་དམརི་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེ་ེསྒུགོ་ནས་

བསྡེད་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

ད་ེལྟརི་དགོསོ་པོརི་རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

རྒྱལ་ཁོབ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིནང་དུ་ཆེ་ེརུང་ཆུང་རུང་དམརི་

པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་དརི་བ་དང་། ད་ེའིབྲལེ་ལྟ་བ་ཞིགིོ་ཀྱིང་དརི་བ་

རིདེ། རྩི་བ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ནས་དམརི་པོའོི་ིལྟ་བ་ཟརེི་མཁོན་ད།ེ 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའི་ིདགྲེ་རིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་

ཀྱིང་། ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་

པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་ཡདོ་སྟབས། དམརི་པོའོི་ིཚོགོོས་པོའི་ིཐོགོ་ལ་སྔནོ་
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མ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེགོ་ཡནི་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ད་ེརིང་ཡནི། 

ཁྱུང་འིབྲུགོ་ཚོགོོས་པོའི་ིཐགོོ་ལ་སྤྱོརིི་བཏེང་བྱེས་ན་ཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་

མནི་མང་པོ་ོཞིགིོ་དགོསོ་པོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་རིང་

གོིས་བཤོད་པོ་དེརི་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིདི་དང་འིདི་བྱེེད་ཅེས་ངོས་

ལ་དམིགོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། 

ཆེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཐའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་

སྟངས།

ཡང་༸སྙན་སངེ་ཞིིགོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན་དུ། 

བདུན་ཅུ་དནོ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལ་ོམཇུགོ་དརེི་རྒྱ་མསི་ཚུརི་ལགོ་པོ་བཏེང་

བ་རིདེ། ཚུརི་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་ཚུགོས་པོ་རིདེ། ད་

ལྟ་ཐའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ཡདོ་ལ། ཡངོ་

མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཕྲན་བུ་སྔ་དྲེགོས་པོ་རིདེ། གོཞི་ིརྩི་

ཐའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་པོའི་ིགོནས་

སྟངས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། ཐའིེ་ཝན་གྱིིས་རིང་ས་ཞིིགོ་ཟིན། 

དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིའིདུ་འིགོདོ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་བྱེས། དམགོ་གོ་ིནུས་པོ་

ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་བསྡེད་

ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཐའིེ་ཝན་དང་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་མེད། མ་

འིངོས་པོརི་འིགྱུརི་བ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རིདེ། 
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བརི་ལམ་པོ་ེཅངི་དང་འིབྲལེ་བ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་རིདེ། འིདའིི་ི

སྐོརོི་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་འིད་ིལྟརི་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་

ཚོོས་དངོས་ཐོགོ་བདེན་འིཚོོལ་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བ་དེ་ངོ་མ་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་ན། གོནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཚོགོས་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་

བཤོད་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབདནེ་པོ་ང་ཚོརོི་ཡདོ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་བ་

དང༌། རྒྱ་མརིི་ཚོགིོ་ཟ་དང་ཁོངོ་ཁྲེ་ོབྱེས་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། 

དངསོ་ཡདོ་བད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིགོནས་ལུགོས་མང་པོ་ོང་ཚོོརི་

ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ། རྒྱ་མ་ིང་ཚོའོི་ིདགྲེ་རིདེ་ཅསེ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་བསྡེད་

ན་ང་ཚོའོི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡངོ་

གོ་ིམ་རིདེ། རྒྱ་མརིི་གོདངོ་བསྟན་པོ་དང་། རྒྱ་མ་ིང་ོཤོསེ་པོརི་བྱེས། 

ནང་ཚོགོས་བཟསོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡདོ་པོ་རྣམས་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་མརིི་ཡང་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ། གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་

མའིི་ིནང་རིམི་པོས་དངསོ་གོནས་བདོ་པོརི་ཁོགོ་མ་ིའིདུགོ དངསོ་

གོནས་རིདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོརོི་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བླ་ོའིཁོརོི་ཏེེ་ལགོ་ལེན་བྱེེད་མིན་གོང་

ལྟརི་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བདེན་པོའིི་ལགོ་ཆེ་ཡོད་པོ་འིདི་རྒྱ་

མིརི་གོདོང་བསྟན། སྐོད་ཆེ་བཤོད་ནས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ལས། རྒྱབ་བསྟན་ནས་སྐོད་ལོགོ་བརྒྱབ་པོས་ཕེན་ཐོགོས་
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མེད། ཡང་ན་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོོས། དེ་ནི་ད་ལྟའིི་དུས་འིདིརི་

ཡོང་ཐབས་མེད་པོརི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱིི་རིེད། དེས་ན་ང་རིང་

ཚོོརི་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བདེན་པོའིི་ལགོ་ཆེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དཔོེརི་ན། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ཁུལ་ལ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཞུང་ནས་

བཏེང་བ་ལྔ་སྟོང་ཙོམ་དང༌། སྒོེརི་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་སློེབས་

པོ་བཅས་ཕེལ་ཆེེརི་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཅུ་སྐོོརི་ཡོད་

བཟ་ོའིདུགོ ལ་ོགོཅགིོ་ངསོ་རིང་ཨ་རིརིི་ཡདོ་སྐོབས་བདོ་པོ་ཁོ་ཤོས་

ལ་འིདི་ཁུལ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས་པོརི། བོད་པོ་ཚོོས་རྒྱ་མི་ཐུགོ་འིདོད་མི་

འིདུགོ་པོས་གོཡོལ་ཏེེ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་

སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་ཚོོརི་ངེས་པོརི་དུ་གོཏུགོས་དགོོས། ཁོོང་ཚོོརི་རླུང་

བསྟན་ཏེ་ེའིཁྲུགོ་རྩིདོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། རྒྱ་མ་ིརྣམས་མ་ིརིདེ་ལ། ང་

ཚོ་ོཡང་མ་ིརིདེ། ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་གོཏུགོས་བྱེས་ཏེ་ེཇ་ལྟ་བུ་མཉིམ་

དུ་བཏུང༌ནས་ཕེན་ཚུན་ང་ོཤོསེ་བཟསོ། ངསོ་ཤོསེ་བཟསོ་པོའི་ིཐགོོ་

ནས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་སློེབས་ནས་གོང་དང་གོང་བྱེས་པོ་དང༌། 

རྒྱ་མི་སློེབས་ནས་ལྟ་ོགོོས་བཟང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སྐྱ་ོརུ་ཕྱོིན་པོ། 

མི་ལ་དངངས་སྐྲགོ་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ཉུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་སོགོས་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དྲེང་བདེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་
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རྒྱགོ་དགོོས། རྒྱ་མི་གོཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་ལ་

བདོ་ནང་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་རྣམས་བླུགོ་ཐུབ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་སྒོརེི་པོ་དང༌། གོཞུང་

གོསི་བཏེང་བ་ད་ེརིགིོས་ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིདཔོནོ་རིགིོས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་དང་། 

ནང་མི། ཉིེ་ལྟོས་བློས་འིཁོེལ་བ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཤོ་སྟགོ་རིེད། མ་

འིངོས་པོརི་ཁོོང་ཚོོའིི་གྲེས་ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིརི་བསྡེད་ན། 

གོནད་ཡོད་ལས་བྱེེད་པོའིི་གྲེས་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེརི་བརྟེེན་

རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཅིགོ་ཡིན་རུང་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་བོད་ནང་

གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

བརི་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤོས་ཐུགོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་

རྒྱུའི་ིདུས་སྐོབས་ཁོ་ཤོས་བྱུང་འིདུགོ བདོ་པོ་ཚོསོ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་

ཚོ་ོགོཞིི་ནས་ཡིད་ཆེེས་རྙོེད་ནས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་

བདོ་པོརི་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཤོ་ཚོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་མཁོན་

དེ་ལྟརི་ཡང་བྱུང་འིདུགོ ངའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕེན་ཚུན་ང་ོཤོེས་པོ་

བྱེས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་

བཤོད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐོབས་བཙོལ་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་གོ་ོསྐོབས་བེད་སྤྱོོད་
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བྱེས་ན་རིམི་པོས་ཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཇ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་འིཆེརི་དང་། མ་འིངོས་ལུང་

བསྟན།

སྔནོ་མ་ལ་ོགོཅགིོ ངས་མའི་ེསརོི་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ི

གོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིརིགིོས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བཟ་ོདགོསོ། མ་འིངོས་པོརི་

བདོ་ནང་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ལྟ་སྐོརོི་ལ་ཡངོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡངོ་སྲིདི་

ཅིང་། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་དེའིི་སྐོབས་སུ་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་

ནས་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡདོ་མདེ་དང་། དམིགོས་ཡུལ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བཟུང་ཡོད་མེད། དམིགོས་ཡུལ་དེ་གོཞིིརི་བཞིགོ་གོིས་

ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་གོང་འིདྲེ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ད་ེདུས་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུའི་ིམཚོམས་ནས་འིགྱུརི་བ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་མེད་ཀྱིང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཡིན་

སྟབས་ད་ེདུས་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ཆེ་བདོ་ནས་བདོ་པོ་ཡངོ་

མཁོན་ཚོརོི་ང་ཚོསོ་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། རིམི་པོས་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ཀྱིང་ཡངོ་

གོི་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་

ལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་སུ་གོཅགིོ་ལ་སྟབས་བསྟུན་མ་ིདགོསོ་

པོརི་གོང་བྱེེད་ཁོ་ོརིང་ཚོོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་ས་དེརི་ཁོ་སྟབས་གོང་
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འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གོཞིན་དབང་སྟབས་

བསྟུན་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་

ནས་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

སྔནོ་གྱི་ིགོཏེམ་དཔོརེི། གོཡུ་བསྡུརི། རྟེ་བཅགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་

སྟནོ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིགོན་འིཁྱིེརི་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིད་ི

ང་ཚོོའི་ིབདནེ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་རིདེ། 

ཉི༽ བདོ་ཀྱི་ིཡརི་རྒྱས་དང་། བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ།

བརི་ལམ་བོད་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ལྟ་སྐོོརི་དུ་འིགྲེ་ོམཁོན་དེ་རིིགོས་

འིགོའི་ཤོས་ཀྱི་ིམཐངོ་ཚུལ་ལ། སྔ་མ་ོབདོ་ནང་རླངས་འིཁོོརི་མདེ་

སརི་དེང་སྐོབས་རླངས་འིཁོོརི་འིགྲེོ་ས་ཡོད་པོ་དང༌། གོནམ་གྲུ་

ཡང་ཡོད་པོ། ཟ་ཁོང་དང་མགྲེོན་ཁོང་སོགོས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་

མིས་བོད་ལ་ཡགོ་པོོ་བྱེས་འིདུགོ་བསམ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་ཡོད་

བཟོ་འིདུགོ དཔོེརི་ན། ཉིེ་ཆེརི་ནོརི་ཝེ་ནས་ཡིན་པོའིི་མི་གོཅིགོ་

འིདུགོ ཁོོ་པོརི་ཆེོས་དད་མེད་ལ། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་གོཏེན་ནས་

མ་ིདགོའི་མཁོན་ཞིགིོ་དང་། རྒྱ་མའིི་ིགོསརི་བརྗེའེི་ིཐགོོ་ལ་མསོ་པོ་

ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ོཔོས་རྒྱ་མིརི་དགོའི་པོ་ོབྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་

ནི་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་ནང་ཆེོས་རྩི་མེད་བཟ་ོརྒྱུའིི་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་དེ་

ཡགོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་མཁོན་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 
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ཁོོ་པོ་སྔ་ལོ་ངོས་ཀྱིི་སརི་སློེབས་བྱུང༌། སྐོབས་དེརི་ཁོོ་པོས་འིདི་

ལྟརི་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཐངེས་མང་ཕྱོནི་པོ་ཡནི་ལ། རྒྱ་

མིརི་དགོའི་པོོ་ཡོད། དེ་རྗེེས་བརི་ལམ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཏུ་

ཕྱོནི་པོ་ཡནི། རྒྱ་མསི་བདོ་ལ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་སྙམ་པོའི་ིབསམ་

ཚུལ་དང་མཐངོ་ཚུལ་བྱུང༌། ད་ེནས་བདོ་ནང་སློརི་ཡང་ལྟ་སྐོོརི་དུ་

ཕྱོནི་ཏེ་ེཡུན་རིངི་ཙོམ་བསྡེད་ད་ེགོཞི་ིནས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་གོཏེོརི་བཤོིགོ་ཧོ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་པོརི་མ་ཟད། བདོ་མིརི་གྱིངོ་གུན་ཆེནེ་པོ་ོ

ཕེོགོ་པོ་དང༌། དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་ཆེ་ངའིི་སེམས་

ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ཏེེ་བོད་མིརི་ཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད། རྒྱ་

གོརི་ལ་ངོས་རིང་ལན་གོཅིགོ་ཐུགོ་ན་བསམ་སྟེ་ཡོང་བ་ཡིན་

ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་བདེན་པོ་

ལ་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་ཡིན་ལ། མི་དེ་དགོ་རྩི་བ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ གོཞིི་རྩིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་རྒྱ་མིརི་མོས་པོ་ཡོད་ལ། 

རྒྱ་མིརི་དགོའི་པོོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་ཡོད་བདེན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་སྐོབས་གོཞིི་ནས་བདེན་པོའིི་ཕྱོོགོས་ལ་

བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་བདེན་པོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། དེ་

མནི་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ཡང་བཀའི་འིདྲེ་ི༸སྙན་སངེ་ཞིིགོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན་དུ། 
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དོན་དགོ་དེའིི་སྐོོརི་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་

ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་དམ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ེདགོ་ཞིབི་ཚོགོས་ཤོདོ་ཀྱི་ིམནི། 

ཚོགོས་པོརི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཁོ་ཤོས་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོརི་མང་

པོ་ོའིབྲ་ིརྒྱུརི་དགོ་ེམཚོན་མ་ིའིདུགོ ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༦ ཉིནི་ས་

སྐྱ་ཆེསོ་སྒོརི་དུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་སྟནོ་གྱི་ིརིནི་ཐང་དང་། འིགྲེ་ོབའི་ིབད་ེརྩི།

ད་ེརིངི་འིདརིི་བདགོ་ཁྲེ་ིརིནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། སྐྱ་སརེི་མ་ིམང་འིཛམོས་

པོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིཐགོོ་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ེརིངི་ཆེསོ་སྒོརི་འིདརིི་སློབེས་

ཏེ་ེཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་ལྟ་འིདརིི་ལས་བསྡེམོས་ནང་ལ་ཞིབི་

ཚོགོས་འིཁོདོ་པོརི་གོཞིིགོས་ན་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོ

དང༌། ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཚོང་མས་དཀའི་སྡུགོ་སྤྱོད་དེ་ལས་འིགོན་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་། རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོོགོ་མེད་པོ་བྱེས་པོ་

ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ འིདརིི་གོཙོ་ོབ་ོབདགོ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐུགོས་

བསྐྱདེ་དང༌། ཐུགོས་ཁུརི་བཞིསེ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ནང་རྟེགོ་ཏུ་དགོནོ་

པོའིི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་རྣམས་དང༌། མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་ཀྱིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་བཅས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེས་

པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཡནི་སྟབས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 

འིཛམ་འིདིའིི་ཐོགོ་ཏུ་རྩི་བ་ནང་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་

ལ། དའེི་ིནང་ནས་ནང་ཆེསོ་ན་ིརྒྱ་ཆེ་ེཤོསོ་དང༌། གོཏེངི་ཟབ་ཤོསོ། 

སྤུས་དགོ་ཤོསོ་ཡདོ་པོ་བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་འིད་ིཉིདི་ཡནི་ཞིངི་
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། ང་རིང་ཚོ་ོད་ེསྔ་རིང་ཡུལ་དུ་ཡདོ་སྐོབས་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་

ད་ེཙོམ་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོགོཞི་ིནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་

ཤོངི་། ཕྱོ་ིནང་གོ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དང་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱུང༌བ་དང་། 

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་སྐོབས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ། ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོ་

སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་ཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་རིདེ།

ད་ེཡང་ཆེ་ཚོང་བ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། སྒྲུབ་པོ་ཉིམས་

ལེན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བླ་མ་གོོང་མ་གོོང་མའིི་མན་ངགོ་གོསུང་རྒྱུན་

ཕྱོགོ་བཞིེས་ཉིམས་པོ་མེད་པོའིི་བྱེིན་རླབས་ཀྱིི་རྒྱུན་དང་འིབྲེལ་

བའིི་བསྟན་པོ་ཡིན་སྟབས་དངོས་གོནས་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡིན་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་

བཙོན་བྱེོལ་བ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རིང་ཉིིད་ལ་ཡོད་པོའིི་རིིགོ་

གོཞུང་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིའིགྲེ་ོ

བ་མའིི་ིསྤྱོའིི་ིབད་ེརྩི་ཆེགོས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་ནམ་རྒྱུན་སྨོནོ་ལམ་

འིདེབས་སྐོབས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་ཕེན་བདེའིི་འིབྱུང་རྩི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ། ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི་

ངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་པོའིི་ཁྱིད་ནོརི་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། 
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ཁོ༽ ནང་བསྟན་རྒྱུན་འིཛནི་དང་། བདོ་མའིི་ིལས་འིགོན།

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིབདོ་གོཅགིོ་པུརི་བདགོ་པོ་ཞིགིོ་

མནི་པོརི་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལ་བདགོ་པོའི་ིཆེསོ་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ཡནི་

ལ། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཆེསོ་མདེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ི

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བྱེམས་པོ་

དང༌། སྙངི་རྗེའེི་ིརྩི་བ་ཅན་གྱི་ིབསློབ་བྱེ་འིད་ིདངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་

གོ་ིདུས་ཚོདོ་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། དམགོ་འིཁྲུགོ་གོ་ིཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོད་པོའིི་དུས་འིདིརི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རིེད་ཅེས་

བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་བཅས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་

རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོདང་། སྤུས་དགོ་པོ་ོཆེ་ཚོང་བ་ཡདོ་པོ་འིད་ིམ་ིཉིམས་

རྒྱུན་འིཛནི་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་ཡནི། ས་ོས་ོབདོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་ལས་འིགོན་ཡནི་ལ། མ་ིཡནི་པོའི་ིཆེ་

ནས་ཀྱིང་འིསོ་འིགོན་ཡདོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་པོའིི་

སྐོབས་འིདིརི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཁོ་ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་ས་ོསོའི་ི

འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ་ོཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་འིཚོ་ོབ་རིང་འིཚོ་ོ

ཐུབ་པོའི་ིཐགོོ་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བ་

དང༌། མ་བརླགོས་པོ་ཞིགིོ་འིཛནི་ཐུབ་པོའི་ིདནོ་ལ་ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་
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ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ཚུགོས་པོ་རིེད། ཐོགོ་མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་

འིགོོ་ཚུགོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྐོབས་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་

ཡདོ་ཀྱིང༌། ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོརི་མ་འིངོས་པོའི་ི

ལམ་ཕྱོོགོས་འིགྲེོ་སྟངས་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་

མས་སེམས་ཐགོ་བཅད་ནས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཕྱོིན་པོའིི་ལས་རྗེེས་

ལ་ད་ཆེ་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་གོསུམ་ཕྱོིན་མཚོམས་སུ་རྒྱ་གོརི་ནང་བཙོན་

བྱེལོ་བ་ཕེལ་ཆེརེི་སྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡས་མས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་མང་

ཆེ་ེབ་རྣམས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ།

ད་ེབཞིནི་འིཛམ་གླིངི་ས་ཆེ་གོཞིན་དགོ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་བཅུ་དྲུགོ་

ཙོམ་གྱིི་ནང་ལ་ཡང་བོད་པོ་ཁོ་གྲེམ་ནས་བསྡེད་ཡོད། འིདི་དགོ་

ཁྱིནོ་བསྡེམོས་བདོ་པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོཏེམ་དཔོེརི། མཆེོད་རྟེེན་མགོོ་མཇུགོ་ལོགོ་ཀྱིང་། 

བང་རིམི་སྐོདེ་པོ་གོནས། ཟརེི་བ་བཞིནི། སྡུགོ་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའི་ི

ང་ཚོོའི་ིགོནས་སྟངས་འིགྲེིགོས་ངསེ་ཤོགིོ་ཡདོ། བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་སྔ་རྗེེས་ཆེ་རྒྱུས་ཡོད་མཁོན་རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོའིི་ལས་

བྱེདེ་གྲེགོོས་པོ་ོདང༌། ད་ོསྣང་ཡདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་བདོ་པོ་བཙོན་

བྱེལོ་བ་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་གོཞིན་དགོ་དང་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདྲེ་ཞིངི་

། བོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བརི་རིོགོས་ཕེན་བྱེས་ན་བྱེེད་རིིན་ཆེོགོ་པོ་

ཞིིགོ་དང་། རིོགོས་ཕེན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་མིགོ་མཐོང་ལགོ་
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ཟིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་མི་མང་པོོས་

ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་ནས་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་

གོསུམ་ཕྱོནི་རྗེསེ་བཙོན་བྱེལོ་བ་སྤྱོའིི་ིརིང་འིཚོའོི་ིགོཞི་ིརྟེནེ་ཚུགོས་

པོའི་ིཐགོོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། གོཙོ་ོཆེ་ེནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་བཅས་ལ་གྲུབ་འིབྲས་

མ་ིདམན་ཙོམ་ཐནོ་ཡདོ། 

ས་གོནས་འིདརིི་དཔོལ་ས་སྐྱ་པོའི་ིམ་དགོནོ་ཚུགོས་པོ་དང་། གོཙོ་ོ

ཆེ་ེཤོསོ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་

ཡོད་ལ། ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་སྐོབས་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཆུང་ཆུང་

ཡིན་ན་ཡང༌། དཔོལ་ས་སྐྱ་པོའིི་གོདན་ཁྲེི་དེའིི་ཐོགོ་ཏུ་རིིན་པོ་ོཆེེ་

ཚུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་བཞུགོས་ཏེ་ེརིང་ཉིདི་ལ་ལས་འིགོན་ཡདོ་

པོ་རྣམས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་ཐུགོས་འིཁུརི་བཞིེས་

པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་དངེ་སྐོབས་སྤྱོརིི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་། 

ཡང་སྒོསོ་དཔོལ་ས་སྐྱ་པོའི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིདབང་ལུང་མན་

ངགོ་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་བརྒྱུད་པོ་འིཛིན་ཐུབ་ངེས་ཆེགོས་ཤོིང་། 

རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐུགོས་བསྐྱདེ་དང༌། ཐུགོས་ཁུརི་འིགོོ་ནས་ཆེསོ་སྒོརི་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་རིདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ང་ཚོ་ོརིང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་

ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་བ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོོགོས་
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གོཅགིོ་ནས་རྐྱེནེ་ངན་གྲེགོོས་ཤོརི་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིས་དགོ་ེ

བཀའི་རྙོངི་རིསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་འིད་ིདགོ་བདོ་རིགིོས་

གོཅགིོ་པུའི་ིནང་ཙོམ་མ་ཡནི་པོརི་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལ་དརི་ཁྱིབ་ཆེནེ་

པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། དཔོེརི་ན། སྔ་ལོ་རིིན་པོོ་ཆེེས་འིདིརི་ལམ་

འིབྲས་གོནང་སྐོབས་སྦྱིན་བདགོ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ལམ་འིབྲས་

ཞུ་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིརིིགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སློབེས་ཡདོ། ད་ེ

སྔ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་ལུང་པོ་དེ་

ལྟ་བུའི་ིནང་ནས་ནང་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེལྟརི་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་བསྟན་པོ་དམགིོས་མདེ་ལྟ་

བུརི་ཕྱོིན་ཡོད་ཀྱིང་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་ཕྱོིན་ཅི་མ་ལོགོ་པོ་ཆེ་ཚོང་ངོ་སྤྲོོད་གོསརི་པོ་བྱེེད་མཁོན་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོསུམ་ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཕྱོི་མིགོ་ཞིིགོ་བལྟས་ན་ང་རིང་ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོོ་ཆེོད་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ།

གོ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་དང་། གོསང་གོསུམ་གྱི་ི

བྱེ་ཐབས།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་། དེང་སྐོབས་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་
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ཡོད། མདོརི་ན་ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེེན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དངེ་རིབས་ཅན་ཞིིགོ་དང་། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

དང་རིན་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ཏུ་མ་ཕྱོནི་ན་ཁུངས་འིཁྱིལོ་ཐབས་མདེ་པོ་

དང༌། དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནགོ་

གོི་སྲིིད་བྱུས་སྔརི་དང་མི་འིདྲེ་བརི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

རིན་པོ་དང༌། མི་སྤྱོོད་དང་མཐུན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

ལ་ཁོ་ཕྱོོགོས་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཏུ་བོད་ཀྱིི་

ཐགོོ་ལའིང་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་འིཁྱིརེི་སྟངས་ཕྲན་

བུའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་འིཆེརི་གོཞིི་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེས་རྐྱེེན་པོས་དེང་སང་

རྒྱ་བདོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིདབརི་ལ་འིབྲལེ་བ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་

བསྡེད་ཡདོ། 

གོཞི་ིརྩི་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ལ་ལྟ་སྐོརོི་ཐངེས་གོསུམ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། 

བདོ་ནང་སྔནོ་མ་ལ་བལྟསོ་ཏེ་ེཕྲན་བུའི་ིསྲིདི་བྱུས་གུ་ཡངས་བྱུང༌བ་

དང་། བོད་ཕྱོི་ནང་ཕེན་ཚུན་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེ་ོའིངོ་གོི་གོ་ོསྐོབས་

ཤོིགོ་བྱུང་བ་རིེད། དེང་སང་ང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་མུ་མཐུད་

ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེང་རིང་ཚོའོི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་དྲེང་བདེན་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། མི་

དང་མི་གོདོང་གོཏུགོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ། དངོས་ཡོད་
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གོནས་ཚུལ་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་ངང་རྒྱུད་རིངི་པོའོི་ི

ཐགོོ་ནས་གོ་ལརེི་གོསལ་བཤོད་བྱེས་ན་མ་རིགིོ་མུན་པོ་མཐའི་ནས་

གོསལ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་སྙམ། དཔོརེི་ན། ནམ་ཕྱོདེ་ཡལོ་ཟནི་ཅངི་། ཐ་ོ

རིངས་སྐོརི་ཆེནེ་ཤོརི་ནས་སྐྱ་མདའི་བཏེང༌བས་ཉི་ིམ་འིཆེརི་རྒྱུ་ཙོམ་

ལས། བསྐྱརི་དུ་ས་རུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ་སྙམ། 

ང་ཚོ་ོཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་དམ་ཚོིགོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་དང༌། 

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསདོ་ནམས་གོསགོོ་

དགོོས་པོས་ཚོང་མས་མ་ཎི་ཡགོ་པོ་ོབགྲེངས། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་

རིས་གོཟགིོས་ལ་གོསལོ་བ་བཏེབ། ང་ཚོསོ་མགིོ་གོསི་མཐངོ་བའི་ི

ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

མ་ཐུབ་པོ་དང༌། མ་འིགྲུབ་ན་དེ་གོ་ཡིན་པོ་ལས། དེ་མིན་འིགྲུབ་

ཚོོད་དཔོགོ་ཚོོད་ཀྱིིས་ཐབས་ཤོེས་ཡོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་ད་ལྟ་བརི་

དུ་བྱེས་པོ་རིདེ་ལ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོསོ་ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

མསི་ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་པོ་དང༌ཆེབས་ཅགིོ་བསདོ་ནམས་གོསགོོ་པོ་

དང་། དཀརི་ཕྱོགོོས་སྐྱངོ་བའི་ིསྲུང་མ་དགོ་ལ་འིཕྲནི་ལས་བསྐུལ་

བ། བདནེ་པོ་བདརི་རྒྱུ་སགོོས་ཕྱོ་ིནང་གོསང་གོསུམ་གྱི་ིརྐྱེནེ་མང་

པོ་ོའིཛམོས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་རླབས་ཆེནེ་

པོ་ོད་ེབསྒྲུབ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཚོང་མས་བླ་ོལ་བཅངས་དགོསོ། ད་ལྟ་

བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས་
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ཞིསེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

བརི་ལམ་འིབྲུགོ་ནས་ཡངོ་བའི་ིབདོ་མ་ིགོང་འིཚོམ་ཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཁོགོ་ཅགིོ་སྔ་ལ་ོརྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་བསྡེད་ཡདོ། རྒྱ་གོརི་བྱེང་

རྒྱུད་འིདརིི་ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོམདེ་ན་ཡང༌། གོནམ་གོཤོསི་ཚོ་གྲེང་

སགོོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རིན་པོ་དང༌། འིཕྲོད་པོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམས་

ནས་ཌིེ་རི་ཌུན་བརྒྱུད་འིདིརི་ས་ཆེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་འིདིརི་

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་རིདེ། ད་རིསེ་ངསོ་རིང་སློབེས་

མ་ཐུབ་ཀྱིང་རྗེསེ་སུ་སློབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིརིེད། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོ

བད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོོས། 

ང༽ བདོ་མའིི་ིརྣམ་པོ་དང་། གོཞིནོ་ནུའི་ིལས་འིགོན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ས་ཁུལ་འིདིའིི་ཡས་མས་ལ་ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཚོ་ོ

ཟུརི་དུ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་ན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང་ད་ལན་དུས་

ཚོདོ་མ་ིའིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བདོ་པོའི་ིམ་ིསྡེའེི་ིནང་ལ་གོཞིནོ་

ནུ་རྣམས་ཤོིན་ཏུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། མ་འིངོས་པོའིི་དུས་

ཚོོད་ཤོརི་སྐོབས་ལས་འིགོན་གོཞིོན་ནུའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོང་གོི་

རིེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གྲེངས་དེ་དགོ་གོི་སྐོབས་སུ་

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་དེང་སྐོབས་མི་གོཞིོན་པོ་གོོ་ཐང་ཆེགོས་

ནས་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཀྱིང་ཤོེས། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་
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མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་ཤོ་ཞིེན་ཡོད་པོ། ཕྱོི་ནང་གོི་ཤོེས་ཡོན་གོཉིིས་

ཀ་འིཛམོས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་ས་ོསའོི་ིམཐརི་ཐུགོ་

གོ་ིལས་རིགིོས་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་དའེི་ིལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་

ཏེེ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་མུས་རིེད། གོཞིོན་ནུ་སྤྱོིའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་རིདེ། 

ད་ལྟ་མངའི་ཁུལ་འིདའིི་ིནང་ལ་ཡདོ་མཁོན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིཐགོོ་ནས་

ཀྱིང་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་བདེན་པོ་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། ཡང་གོཉིིས་

ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་

མི་འིགྲེིགོས་པོརི་བོད་པོ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མ་བརླགོ་པོ་དང༌། 

རྣམ་པོ་དེ་མ་ཡལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

གོཙོ་ོབོརི་གྱུརི་པོའི་ིས་ོསའོི་ིརིགིོ་གོཞུང་རྣམས་ཤོསེ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

གོཅེས་འིཛནི་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཐོགོ་རྒོན་པོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་

གོཞུང༌གོཞིན་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིརྐང་བྲ་ོགླུ་གོཞིས་འིདྲེ་མནི་

སོགོས་ངགོ་རྒྱུན་ལས་ཡི་གོེའིི་ཐོགོ་ཏུ་མེད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། 

ངགོ་རྒྱུན་ཤོེས་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་རིིགོས་མ་རྫོོགོས་གོོང་དུ་མི་ཐོགོ་

ནས་མི་ཐོགོ་རྒྱུན་འིཛིན་ཐུབ་པོ་དང༌། མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ཏུ་མ་ིལགེོས་ཉིསེ་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་པོས། ང་
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རིང་ཚོསོ་མ་ིལགེོས་པོ་ལ་དཔོ་ེབལྟ་དགོསོ་པོ་ལས། མ་ིསྡུགོ་པོ་ལ་

དཔོ་ེབལྟ་མ་ིརུང༌། མ་ིཡ་རིབས་དང་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ལ། མ་ི

བཟང་པོ་ོདང༌མ་ིཡ་རིབས་གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིལྷགོ་བསམ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

བྱེས་ན་རིང་ཉིདི་སྐྱདི་པོ། རིགོོས་པོའིང་སྐྱདི་པོ། སྤྱོ་ིལ་ཕེན་པོརི་

མ་ཟད། སྒོརེི་ལ་ཕེན་པོ། མདརོི་ན་འིཕྲལ་ཕུགོས་གོཉིསི་ཕེན་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡངོ་ངསེ་ཡནི་པོས། བཟང་པོོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། ངན་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་མ་འིགོསོ་པོ་བྱེདེ་དགོོས། 

ས་ཁུལ་ས་ོསརོི་གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ཕྱོགོོས་

གོཅགིོ་ནས་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་འིཛནི་རྒྱུས་མཚོནོ་པོས་སྤྱོའིི་ིལས་

འིགོན་དེ་དགོ་དང༌། ཡང་གོཉིིས་ནས་ས་ོས་ོཡོད་སའིི་གྲེོང་སྡེེའིི་

ནང་སྤྱོརིི་བཏེང་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐགོོ་

ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་སྐོབས་བབས་གོཞིནོ་ནུའི་ིངསོ་ནས་སྤྱོ་ི

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་འིཁྱིེརི་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོཞིན་ངསོ་ནས་ཟུརི་དུ་ཐུགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་

ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ།

ཅ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་བསྐྱདེ་དང་། བདོ་འིབངས་ཀྱི་ིཞུ་

སྒོ།ོ

ང་རིང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་གོསུམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 
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ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔའིི་ལོ་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་

གྲེངས་བརི་མི་ཚོེའིི་ནང་གོི་སྤུས་དགོ་ཤོོས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་རྣམས་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་བ་རིདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་

ན་ད་ེཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཆེགོས་པོ་རིདེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་སྐོབས་སྔརི་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་མ་གྲེགོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་གོཉིན་འིཕྲང་གོི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་ངའིི་མི་ཚོེ་

འིདིས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསྒྲུབས་

ཡདོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་དགོ་ེསློངོ་

བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོ་ོལ་ོབརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཙོམ་གྱི་ིམ་ིསྤེ་ོབ་ོཞིགིོ་

བྱེས་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིབསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་ད་དུང་མཐའི་

གོཅགིོ་ཏུ་སྒྲུབ་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི་ལ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོརིང་རིང་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་

ཀྱིང༌། སོ་སོའི་ིསྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བྱེ་བ་དང༌། སྲིིད་

ཀྱི་ིལས་དནོ། འིཇགིོ་རྟེནེ་གྱི་ིབྱེ་གོཞིགོ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་ད་ེདགོ་

ལ་གོཡ་ོཟོལ་དང༌། རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོོགོ་མེད་པོརི་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོིས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ང་རིང་ཚོོས་མིའིི་སྤྱོི་

ཚོོགོས་ནང་ལ་དྲེང་བདེན་གྱིི་ལུགོས་སྲིོལ་སྤེེལ་དགོོས་པོ་ལས། 

མ་རིབས་ཀྱི་ིལུགོས་སྲིལོ་སྤེལེ་མ་ིརུང༌། དཔོང་པོ་ོགོཉིསི་ཀྱི་ིགོཙོ་ོ

བོ་བཟུང་། །ཞིེས་པོ་ལྟརི། སོ་སོས་འིགྲུབ་ཚོོད་རྣམས་བསམ་

པོ་རྣམ་དགོ་དང་། འིགྱིདོ་པོ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོདངེ་འིཁོེལ་བ་
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ཞིགིོ་བྱུང་ན་མ་འིགྲུབ་ནའིང་འིགྱིདོ་པོ་མདེ། ལས་ཀ་བྱེདེ་སྐོབས་

གོཡ་ོཟོལ་དང༌། འིདྲེ་གོང་ཆེགོས། ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་ལྟ་བུ་བྱེས་

ན་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཡངོ་ཐབས་མདེ་ལ། ཉིནི་ཞིགིོ་གོནས་ཚུལ་

ཁོགོ་པོོ་ཆེགོས་སྐོབས་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེས་དགོོས་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། 

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཤོེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཆེེ་ཆུང་སྣ་ཚོོགོས་དང༌། 

འིཇོན་ཐང་ཡོད་མེད་དང༌། ཤོེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་མེད། རྒྱུ་ནོརི་

དབུལ་ཕྱུགོ་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་ཚོང་མས་གོཅིགོ་གྱུརི་དུ་འིབད་

བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་

དང༌། དྲེང་བདེན་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོ། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཧུརི་

བརྩིོན་བཅས་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་

རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་འིདི་ཡིན། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མ་ིའིདུགོ ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༦ ཉིནི་ཏེ་ི

ཛུ་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིབད་ེསྡུགོ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་

པོ།

ཏེི་ཛུ་གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་གོཞིི་རྩིའིི་དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་ཆེེན་པོོ་

བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ངོས་ནས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད། ཨ་རུ་ན་ཅལ་

མངའི་ཁོོངས་སུ་ཡོད་པོའིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ས་ཆེ་གོཞིན་

དུ་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་ཏེི་ཛུ་ནི་ཕྱོོགོས་

གོཅགིོ་ནས་འིགྲེམི་འིགྲུལ་སྟབས་བད་ེམདེ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དམ་

བསྒྲིགོས་ཡདོ་པོའི་ིས་ཁུལ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། གོང་ཅརིི་དམགིོས་

བསལ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་གོནམ་གོཤོསི་

དང༌། ད་ེབཞིནི་འིཐུང་ཆུ་སོགོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་ཡང་ཡདོ་སྟབས་

དམིགོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེས་པོ་རིདེ། 

དེ་རིིང་ངོས་རིང་ས་ཆེ་འིདིརི་དངོས་སུ་སློེབས་སྐོབས་དགོའི་པོོ་

བྱུང་བརི་མ་ཟད། ལྷགོ་དནོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམ་ིམང་གོ་ིགོནས་སྟངས་

ཀྱིང་འིགྲེགིོ་ཙོམ་ཡདོ་པོ་མཐངོ་སྐོབས་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། གོཙོ་ོ

བོ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལོ་ཡུན་དེའིི་རིིང་གོནམ་གོཤོིས་དང༌། 
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གོཟུགོས་པོ་ོནད་གོཅངོ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་དཀའི་

ངལ་ཡདོ་ནའིང༌། དཀའི་ངལ་ཁྱིད་བསད་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོའོི་ི

གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མས་

ཧུརི་བསྐྱེད་བྱེས་པོརི་བརྟེེན་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོན་

ཡོད། དེས་ན་ངོས་ཀྱིིས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་

གྱི་ིཡནི། དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

རྩི་བ་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་ཡདོ། གོཞིན་ཡུལ་

དུ་སློེབས་པོརི་བརྟེེན་གོནས་ཚུལ་གོང་ཅི་ནས་གོནམ་གོཤོིས་མ་

གོམོས་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་གོཞིན་ལ་སྟབས་བསྟུན་གྱི་ིདཀའི་ངལ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོོརི་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་

རིང་དབང་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོསྡེདོ་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་། 

རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིསམེས་ནང་བད་ེསྡུགོ་གོ་ིའིཆེརི་སྒོ་ོགོང་ཡདོ་ཀྱིང་

སམེས་ནང་དྲེན་པོ་ད་ེཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོའོི་ིརྫུན་གོཏེམ་ཤོདོ་མ་ི

དགོོས་པོ། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་ཁོ་ཞིེ་མི་མཚུངས་པོརི་འིཛེམས་

ཟོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཉིི་མ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་

ཞིགིོ་ཡདོ། 

བོད་ནང་དུ་ལུས་སྡེོད་མཁོན་ཚོ་ོསྡེོད་ས་རིང་གོི་ལུང་པོརི་བསྡེད་

ཡདོ་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང༌། བཙོན་དབང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་སྟབས། སྐོད་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་བཤོད་ཀྱིང་མད་ོ
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སྦུགོ་གོཉིསི་བཤོད་དགོསོ་པོ། མདོརི་ན་རིང་གོ་ིཕེ་མ་བུ་ཕྲུགོ་གོ་ི

བརི་ལའིང་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་སྐོབས་བགོ་ཟོན་བྱེས་ཏེེ་ཤོོད་དགོོས་པོ་

དང༌། ཤོདོ་ཚོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ནི་བཙོན་དབང་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིིས་རྐྱེེན་པོས་གོནས་

སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

བརི་ལམ་བདོ་ནས་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཉིནེ་འིཕྲད་དུ་ཡངོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་འིད་ིལྟརི་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་གོརི་དུ་ཚུརི་སློབེས་དུས་གོཞི་ིརྩི་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་དངོས་འིབྲེལ་སོ་སོ་

བདོ་མ་ིརིང་གོ་ིཁྱིམི་ཚོང་དུ་སློབེས་པོའི་ིཚོརོི་སྣང་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ས་ོ

སའོི་ིསམེས་ནང་གོང་དྲེན་བཤོད་ཆེགོོ་པོ་དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་སྐོབས་

ཡ་ང་བགོ་ཚོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་དང༌། ལྷ་

སརི་སྡེདོ་སྐོབས་ཡནི་རྒྱུ་རིང་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡདོ་ནའིང༌། གོ་དུས་

ཡནི་ནའིང་གོཡངེ་བ་དང་འིཇགིོས་སྣང་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ཤོོད་ཀྱི་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་འིད་ིང་ོམ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་མཐུན་རྐྱེནེ་མ་ིའིཛམོས་པོ་དང༌། དཀའི་

ངལ་ཡདོ་ནའིང་རྩི་བ་རིང་དབང་ཡདོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་དང༌། སྔརི་པོཎྜིི་ཏེ་སྲིིད་བློན་ཇ་ོཧོ་ལ་ནེ་རུ་བཞུགོས་པོའིི་

སྐོབས་ནས་བཟུང་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིཐགོོ་དམགིོས་

བསལ་གྱིི་ཐུགོས་ཁུརི་གོཟིགོས་སྐྱོང་གོནང་སྟེ་ལ་ོ ༢༤ རིིང་རྒྱ་
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གོརི་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཡས་མས་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེདགོ་ཚོང་མ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་

བ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སོ་སོ་རིང་ཁོ་རིང་གོསོ་ཐུབ་ཆེེད་

དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་འིདུ་འིགོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ས་ོསའོི་ིགྲེདོ་ཁོགོོ་གོཅགིོ་པུའི་ིདནོ་དུ་མནི་

ལ། ད་ེབཞིནི་ས་ོས་ོརིང་མགོ་ོཐནོ་པོ་ཙོམ་བྱེས་པོས་མ་ིའིགྲེིགོས་

པོ་དང༌། མི་ཕེན་པོ། གོང་ལྟརི་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། 

རིང་གོི་རིིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོརི་བརྟེེན། 

ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ལ་ོ ༢༤ རིིང་དུ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དཔོལ་

འིབྱེརོི་ཚོགོས་ཚུད་ཡརི་རྒྱས་ཡངོ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་མིའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བརི་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་འིབད་བརྩིོན་དང༌། 

ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་གོཞིི་རྩི་མི་ཉིམས་

རྒྱུན་འིཛནི་ཐུབ་པོའི་ིཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ཡདོ། ལ་ོརྒྱུན་དའེི་ིརིངི་བདོ་

མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཡས་མས་ཚོང་མའིི་ནང་གོཙོ་ོཆེེན་དགོོན་པོ་

ཁོགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རིང་གོ་ིགོཞིས་དང་ཞིབས་

བྲསོ་མཚོནོ་པོའི་ིབདོ་རིང་གོ་ིརིགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་པོ་མཚོནོ་ཐབས་

ད་ེརིིགོས་བདོ་མའིིི་ཁྱིམི་ཚོང་ནང་གོ་ིསྡེོད་སྟངས་དང༌། མདོརི་ན་

གོཉིེན་སྒྲིིགོ་བྱེེད་སྟངས་ཚུན་ཚོད་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་ཁོེ་གོཙོང་གོི་
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རྣམ་པོ་འིཛནི་ཐུབ་ཐབས་བྱེས་ཡདོ། ད་ཕེན་ལ་ོ ༢༤ ད་ེལ་ོབརྒྱ་

སྡེོད་རྒྱུའིི་བཞིི་ཆེ་གོཅིགོ་ཕྱོིན་པོའིི་དུས་ཚོོད་རིེད། མི་ཚོེ་གོཅིགོ་

ལ་བལྟོས་ཏེེ་རིིང་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཁོ༽ གོནའི་དངེ་གོ་ིཤོསེ་ཡནོ་དང་། སློབོ་ཐོན་གྱི་ིགྲུབ་

འིབྲས།

དེང་སང་བོད་ནས་ཚུརི་གོཉིེན་འིཕྲད་དུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་

བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ནས་བོད་ནང་ཕེརི་གོཉིེན་འིཕྲད་དུའིང་འིགྲེ་ོབཞིིན་

ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིའིབྲལེ་བ་གོསརི་དུ་བྱུང་སྐོབས་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་

དུ་ཡོད་མཁོན་ཚོ་ོགོཞིི་རྩི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཡིན་ནའིང་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་

གོནས་སྟངས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌རིིགོ་གོཞུང་གོི་

གོནས་སྟངས་རིང་གོི་ལུང་པོ་ལས་ལྷགོ་པོ་མེད་ཀྱིང་སྐྱོ་བ་མེད་

པོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཐུབ་ཡདོ། ང་རིང་ཚོའོིི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང༌། རིིགོ་

གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཕྱུགོ་པོོ་དང༌ཡགོ་པོོ་ཡོད་ནའིང་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤོེས་ཡོན་ཐད་ལ་ང་ཚོ་ོཧོ་ཅང་རྗེེས་ལུས་ཐེབས་པོརི་བརྟེེན། ན་

གོཞིནོ་བུ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་

ལས་འིགོན་ཨང་དང་པོརོི་བརྩིསི་ནས་ང་རིང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་

ཡས་མས་དང༌། དེ་བཞིིན་གོཏེན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ བོད་
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ཁྱིིམ་ཁོགོ་སོགོས་ཐབས་ཤོེས་ཡོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོང་མང་འིཛུགོས་ཐབས་དང༌། སྤུས་ཀ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་

ཆེདེ་ཐབས་ཤོསེ་རིབ་དང་རིམི་པོ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

དེ་ཡང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོ་ལ་བོད་རིང་གོི་ཆེོས་དང༌། 

རིགིོ་གོཞུང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ། མད་ོདནོ་

དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཡདོ་ལ་བདོ་མ་ིསྤུས་གོཙོང་ཞིིགོ་ཡངོ་བའི་ི

དམགིོས་ཡུལ་ད་ེབཞིགོ་པོ་རིདེ། ད་ཆེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ དང་ ༡༩༦༢ 

སྐོབས་སློོབ་གྲྭརི་ཞུགོས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དེང་སྐོབས་ལོ་ཚོོད་

འིཚོརི་ལངོས་བྱུང་སྟ་ེལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་གྱི་ིགྲེས་སུ་སློབེས་

ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། དེ་རིིང་ངོས་དང་མཉིམ་དུ་ཡོད་མཁོན་

བཀའི་བློན་དང༌། དེ་བཞིིན་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཁྲེོད་དུ་ཕྱོི་ལ་ོ 

༡༩༦༠ / ༦༡/ ༦༢ ནང་ན་གོཞིོན་བྱེསི་པོ་སློབོ་གྲྭརི་བསྐྱདོ་ནས་

ད་ཆེ་ལས་འིགོན་ཐེགོ་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་

ཐགོོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐནོ་ཡདོ། 

གོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང་། བདོ་མའིི་ིའིཆེ་ིརྐྱེནེ།

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་རིང་ཚོ་ོསྲིདི་དནོ་གྱི་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་ཡནི་ཞིངི་

། ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བོད་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙོམ་ཡོད་པོ་དེ་

རྣམས་རིང་ཁོ་རིང་གོསོ་དང༌། སོ་སོའི་ིརིིགོ་གོཞུང་འིཛིན་ཐུབ་
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ཙོམ་བྱེས་པོས་ང་ཚོའོི་ིའིགོན་ཡངོས་རྫོགོོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། ང་

རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་རིིང་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཚོགོས་ཚུད་དང༌། 

ཆེོས་དང༌རིིགོ་གོཞུང་མི་ཉིམས་བརྒྱུད་འིཛིན། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་

ཡནོ་ཚོད་ལངོས་ཡངོ་བ་དང་ཆེབས་ཅགིོ རྩི་བའི་ིརྩི་དནོ་བདོ་རིང་

བཙོན་གྱི་ིདནོ་དུ་ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་

ཆེགོས་ཡོད། འིདས་པོའིི་ལ་ོ ༢༤ དེའིི་རིིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོི་ཐབས་ཤོེས་སྐོབས་སྦྱརི་གྱིི་འིགྲུབ་ཚོོད་གོང་

ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་རིདེ། 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་དུ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ལ་རྒྱ་མའིི་ི

ཕྱོོགོས་ནས་གོདུགོ་རྩུབ་བཙོན་དབང་མནརི་གོཅོད་ཇི་ཙོམ་ཆེེན་

པོ་ོབྱུང་བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་བདོ་མའིི་ིསྙངི་སྟབོས་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

གོཏེན་ནས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོརི་མཁྲེེགོས་ཐགོ་ཆེདོ་བསྡེད་ཡདོ། རྒྱ་

མསི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ལ་བཙོན་དབང་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེ

ཤོསོ་བྱེས་ཏེ་ེང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་སྔརི་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་། དུས་ཚོདོ་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོད་ེལྟ་བུ་

ཞིགིོ་བྱུང་བའི་ིནང་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོད་ེཙོམ་བསད་པོ་རིདེ། མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་མུགོ་ཤོ་ིཐབེས་ནས་ཤོ་ིབ་རིདེ། བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོ་ཁོ་ཤོས་ནང་

རིང་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུ་ཡན་ལནོ་པོའི་ིསྐྱསེ་པོ་ཧོ་ལམ་མཐངོ་རྒྱུ་

མདེ་པོ་ད་ེལྟརི་ཆེགོས་པོ་དང༌། ༡༩༥༧/ ༥༨/ ༥༩ སྐོབས་ལ་
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གོཟུགོས་པོོ་དརི་སྒོང་ཡིན་པོའིི་སྐྱེས་པོ་ཕེལ་མོ་ཆེེ་རྫོོགོས་པོ་ལྟ་

བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་བཞིིན་ས་ཁུལ་ཁོ་ཤོས་ནང་

གྲེངོ་ཚོ་ོདང་གྲེངོ་ཚོ་ོམ་ིབརྒྱ་སྐོརོི་ཡདོ་ས་ནས་ཧོ་ལམ་མ་ིབཞི་ིབཅུ་

ལྔ་བཅུ་འིདས་གྲེོངས་སོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་འིདུགོ རྒྱ་མིས་

བཙོན་དབང་གོི་སྡུགོ་སྦྱོང་བཏེང་སྟེ་ཤོི་བ་དང་། ཡང་ལས་ཀ་ཛ་

དྲེགོ་འིརི་འིདེད་ཀྱིིས་བསྐུལ་བ། ཟས་བཅུད་མི་འིདང་བས་འིརོི་

ལྷུང་ནས་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོནི་པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་དང་ཁྲེ་ིཕྲགོ་བྱུང་ཡདོ།

ང༽ རིགིོ་གོསརི་གྱི་ིགོཏེོརི་བཤོིགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིསྙངི་

ནརོི།

ལྷགོ་དནོ་བདོ་མའིི་ིསམེས་ནང་མ་ིབཟདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེ་ེཤོསོ་

ཤོགིོ་ན་ིབདོ་ནང་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། 

སྤུས་དགོ་པོོ། ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་ནས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིརིིང་གོནས་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དང༌། བོད་ནང་ལ་དགོོན་སྡེེ་ཁོགོ་དང༌། གོཙུགོ་

ལགོ་ཁོང་མང་པོ་ོད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། ད་ེབཞིནི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་

རྟེེན་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་སྙིང་ནོརི་རྩི་ཆེེའིི་གོནའི་

དངོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ། བོད་རིང་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་

ལགོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཟོས་པོའིི་རྟེེན་མཆེོད་ཆེས་མི་ཐོགོ་ནས་

མ་ིཐགོོ་གོསགོོ་འིཇགོོ་བྱེས་པོ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡངོས་རྫོགོོས་
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རིིགོ་གོནས་གོསརི་བརྗེེ་དང༌། རིིགོ་གོནས་གོསརི་བརྗེེ་མ་བྱུང་

གོོང་ད་ེཚོའོི་ིཡས་མས་ལ་གོཏེོརི་བཤོིགོ་བཏེང་སྟ།ེ ད་ཆེ་ལྷ་སའི་ི

ཉིེ་སྐོོརི་གོཙོ་ོཆེེ་བའིི་དགོོན་པོ་ཆེེ་ཁོགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཆེ་ཤོས་

ཙོམ་ལྷགོ་བསྡེད་པོ་ལས། ད་ེམནི་བདོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱི་ིཁོངོས་

སུ་གོཏེོགོས་པོའིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་དེ་སྔ་རིི་ཁྲེོད་དང་། 

ལྷ་ཁོང༌། དགོནོ་པོ་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་རྩི་མདེ་ཤུལ་མདེ་བཏེང་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་བྱུང་འིདུགོ 

ད་ེལྟ་བུའི་ིབྱེདེ་ལས་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་པོས་བདོ་མའིི་ིསམེས་ནང་ཧོ་ཅང་སྡུགོ་

བསྔལ་དང༌། མ་ིདགོའི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡནི་སྟབས། བདོ་

ནང་གོི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཧོ་ལས་པོའིི་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ། རྒྱ་མིའི་ིངསོ་ནས་བཙོན་དབང་

དང༌། མནརི་གོཅོད་ཇི་ཙོམ་བཏེང་ནའིང་བོད་མིའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་

མརིི་མ་ིདགོའི་བའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱིསི་

རྐྱེནེ་པོས། བརི་ལམ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཡས་མས་ནས་བདོ་ནང་ལ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲན་བུའི་ིགུ་ཡངས་སུ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེོ་འིངོ་འིབྲེལ་བའིི་འིགོོ་ཚུགོས་པོའིི་

སྐོབས་སུ་ང་ཚོ་ོའིདརིི་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡདོ་མཁོན་ཚོ་ོཉིམས་དམའི་

མ་ིདགོསོ་པོརི་གོནས་ཡདོ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་

བ་ཕེརི་ལགོོ་ཤོགོོ་ཅསེ་དངསོ་ཤུགོས་རྒྱུད་གོསུམ་ནས་ཐབས་ཤོསེ་
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འིབདོ་སྐུལ་མང་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ང་ཚོ་ོའིདརིི་གོཞིན་ཡུལ་དུ་

ཁུངས་མ་འིཁྱིོལ་བརི་ཉིིན་མ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཡིན་རུང་ལོགོ་སྔ་

ཕྱོརིི་གྱིརི་བ་ལྟ་བུ་མནི་པོརི་གོནས་ཡདོ། 

རིང་གོ་ིལུང་པོརི་རིང་དབང་གོཙོང་མ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རིང་གོ་ི

ལུང་པོརི་དངསོ་འིབྲལེ་འིཕྲལ་ཡུན་གོཉིསི་དགོའེི་ིཡརི་རྒྱས་ཕུན་

སུམ་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་ང་ཚོ་ོརིང་གོ་ིལུང་པོརི་ལསོ་ལགོོ རིང་

གོ་ིལུང་པོརི་ཕྱོརིི་ལགོོ་བྱེ་རྒྱུརི་སུས་ཀྱིང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ངསེ་རིདེ། 

རིང་དབང་གོཏེན་ནས་བྲལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ང་ཚོ་ོརིང་གོི་

ལུང་པོརི་ལོགོ་སྔ་ཕྱོ་ིབྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་མདེ་ལ། གོཞིན་ཡུལ་དུ་

ང་ཚོ་ོཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་སྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་དང༌། གོདངེ་འིཁོལེ་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ོ ༢༤ རིངི་འིདས་པོའིི་ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ཅ༽ སྤྱོ་ིབྱེའེི་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། ཕུགོས་རིངི་གོི་བསམ་

བླ།ོ

སྤྱོིརི་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བཙོན་བྱེོལ་བ་བོད་པོ་

གོཅགིོ་པུ་མ་རིདེ། བཙོན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་ཕྲགོ་ས་ཡ་མང་པོ་ོཡདོ། 

ཡིན་ནའིང་ང་ཚོོ་བོད་པོ་རྣམས་བཙོན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་

ནས་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་དུ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ཐུབ་
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ཡོད། བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་མང་ཚོོགོས་ཚོང་མས་ད་ཕེན་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་པོརི་བརྟེེན་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་

ཡནི། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རིིམ་པོས་བདེན་པོའིི་མཐའི་

གོསལ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བསླུ་བ་མདེ། འིཛམ་གླིངི་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལའིང་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ་ལ། རྒྱ་ནགོ་ནང་

དུ་ཡང་དངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ེབསམ་བླ་ོ

གོསརི་པོ་དང༌། སྒྱུརི་བཅསོ་གོསརི་པོ་མ་ིགོཏེངོ་ཀ་མདེ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཞིང་གོ་ིདབརི་ལ་དངེ་

སང་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་གོསརི་པོ་ཆེགོས་ཏེེ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་སྔ་

རྗེསེ་ཐངེས་གོསུམ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་དང་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་

མ་བློ་བདེ་པོོ་གྱིིས། འིཕྲལ་འིཕྲལ་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་ཐོན་རྒྱུ་

དང༌། ང་ཚོ་ོསང་ཉིིན་གོནངས་ཉིིན་བོད་དུ་ལོགོ་ཐུབ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་

ཁོགོ་པོ་ོརིེད། ཡིན་ནའིང་རིིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ཇེ་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོས་ལས་དོན་བརྟེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་ཧོ་རིེ་ཧུ་རིེ་བྱེེད་

རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་མ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ད་ལྟ་གོཞིསི་

ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་དང་། ད་དུང་ཡང་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོ
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ཐབས་ལ་ཚོང་མས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་གོདེང་འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། རིང་དབང་དངོས་འིབྲེལ་འིདོད་

པོ་ཚོམི་པོ་དང༌། ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་པོའི་ིཉིནི་མ་ོདེརི་ང་རིང་ཚོ་ོ

གོཞིན་ཡུལ་དུ་ད་ལྟ་ཡརི་རྒྱས་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་སེམས་ཆེགོས་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་རྣམས་ང་ཚོརོི་དྲེནི་

ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས། ང་ཚོོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་རྣམས་ཡུལ་པོ་སྤྱོི་ལ་

ཕེན་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོ་ིལུང་པོརི་ལགོོ་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། 

འིདིརི་ད་ལྟ་ཏེི་ཛུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ཕེན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་གོཞིི་

རྩི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཚུགོས་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེངོ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་

ས་ཞིངི་ལ་བརྟེནེ་ཡདོ། ཕྱོནི་ཆེད་ས་ཞིངི་གོཅགིོ་པུརི་སྔས་བཅལོ་

བ་མ་ཡནི་པོརི་ཐབས་ཤོསེ་གོསརི་པོ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། 

ད་ལྟ་འིདིརི་ལགོ་ཤོེས་བཟ་ོགྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཡང་ཞིིང་

ལས་ཀྱིི་ཞིོརི་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་ཁོགོ་པོོ་ཡོད། འིཕྲལ་སེལ་

དཀའི་ངལ་བྱུང་ནའིང་ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་ཁོ་ེའིབབ་ཅུང་

ཆེ་ེཙོམ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཐབས་ཤོསེ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ཐགོོ་

མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚུགོས་སྐོབས་ལ་ས་ཆེ་གོང་ཡོད་པོ་དེ་རིང་

ལས་བསྐྱརི་དུ་ས་ཆེ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་ཅངི་། མའིི་ིགྲེངས་

ཚོད་ཇེ་འིཕེེལ་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་སྟབས་དེ་རྩིིས་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་
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གོསརི་པོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོོས། 

ས་ཆེའིི་ཕྱོོགོས་ནས་མ་ཡིན་པོརི་དེ་མིན་གྱིི་ལགོ་ཤོེས་ཙོགོ་ཙོིགོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་ཉིེ་སྐོོརི་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གྲེོང་དང༌། གྲེོང་ཁྱིེརི་དེ་

དགོ་གོི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེེ་ཁོེ་འིབབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་ཐབས། 

གོཞིི་རིིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོང་ཐོན་པོ་ཚོོས་ལས་ཁུངས་ཡས་མས་དང༌། 

རྒྱ་གོརི་གྱིི་བཟ་ོགྲྭ་ཡས་མས་དེ་ལྟ་བུའིི་ནང་ལས་ཀ་ཐབས་ཤོེས་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། གོང་ལྟརི་

ཡང་སྙངི་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིཐགོོ་ལ་ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་ཡངོ་ཆེདེ་ཐབས་

ཤོེས་གོསརི་པོ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་བཏེང་སྟེ་འིབད་རྩིོལ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤོསེ་

ཡནོ།

དེ་ནས་འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ཐད་ལ་འིདིརི་དཀའི་ངལ་ཡོད་ལ། ནད་

རིགིོས་ལ་སྔནོ་འིགོགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ལྷགོ་དནོ་

ཉི་ིམ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ནང་རུལ་སུངས་ཕྱོནི་པོའི་ིལྟ་ོཆེས་རྙོངི་པོ་ཟ་བ་

དང༌། དེ་བཞིིན་ཆུ་མ་སྐོོལ་བརི་གྲེང་མ་ོའིཐུང་ཐལ་བྱེེད་མི་རུང༌། 

ནམ་རྒྱུན་ནས་ཁྱིམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཐད་ལ་ད་ོསྣང་

བྱེས་ཏེེ་ན་ཚོ་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་འིགྲེ་ོསོང་དམིགོས་
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བསལ་འིཕེརི་མ་གོཏེོང་མི་དགོོས་པོའིི་ཐོགོ་ས་ོསོའི་ིལུས་པོ་ོབདེ་

ཐང་ཡོང་གོི་རིེད། སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་ཡགོ་པོོ་མ་

བྱེས་པོ་དང༌། གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ཚོེ་ན་ཚོ་བྱུང་རྗེེས་ནད་པོ་

རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་ལ་ན་ཚོ་མྱོོང་དགོོས་པོ་སྨོོས་ཅི། འིགྲེོ་སོང་གོི་

ཐགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་དང་། ཁྱིམི་ཚོང་གོ་ིནང་མ་ིཚོང་མའི་ིཐགོོ་ལའིང་

བརྡོབ་གོསགིོ་ཡངོ་རྒྱུརི་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་ཐད་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ས་བསིལ་ས་ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་གྱིི་

ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་དང༌། འིཕྲདོ་བསྟནེ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེདགོ་ཚོ་བའི་ི

ལུང་པོའི་ིནང་འིཕྲདོ་ཀྱི་ིམདེ་པོའི་ིསྐོརོི་སྔརི་ནས་དྲེལི་བསྒྲིགོས་སློབོ་

གོས་ོརིམི་པོརི་བྱེས་ཡདོ། ད་ེརིངི་ངསོ་ནས་འིདརིི་བསྐྱརི་ནན་ཡང་

ནན་དམིགོས་བསལ་བརྗེོད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་རུང་ཞིོརི་འིཕྲོས་

སུ་བཤོད་པོ་རིེད། འིཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ཐད་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། མ་གོཞིི་ལ་ོརིེ་ནས་ལ་ོརིེ་ཕྲན་བུའིི་ས་

ཆུ་གོམོས་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོའོི་ིའིཕྲདོ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་གོསརི་དུ་བཙུགོས་ཡོད་པོ་དེ་ནས་བོད་མིའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་འིཕྲོད་བསྟེན་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

ཕྱོརིི་ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དརེི་བརྟེནེ་རིམི་བཞིནི་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིརིདེ། མཐུན་རྐྱེནེ་ཡང་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 
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ད་ེནས་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

འིད་ིརིདེ། ད་ལྟ་སློབོ་གྲྭའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོམདེ་ནའིང་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ལྟའིི་གོ་ོསྐོབས་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྲུ་

གུ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་སློོབ་སྦྱོང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཕེ་མ་

ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦྱོང་ཐོགོ་ལ་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་སྐུལ་

ལྕོགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཕེ་མ་

རྒོན་རྒོནོ་ད་ེསྔ་སློབོ་སྦྱངོ་གོང་ཡང་བྱེདེ་མྱོངོ་མདེ་མཁོན་ཚོསོ། ས་ོ

སོ་རིང་ཉིིད་ཡི་གོེ་འིབྲི་ཀློོགོ་མི་ཤོེས་པོའིི་ཞིོརི་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡང་ཡི་

གོ་ེམ་ིཤོསེ་པོརི་ལུས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། 

ད་ེསྔ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བདོ་པོ་ཚོའོི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཐད་ལ་འིཐུས་

ཤོོརི་ཕྱོིན་ཡོད། ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། གྱིོང་ཆེེན་པོོ་ཕེོགོ་ཡོད། ཡིན་

ནའིང་ཚོརི་བ་རིེད། མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦྱོང་ཐད་འིཐུས་

ཤོོརི་དུ་མི་འིགྲེོ་བ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་

གོི་རིོགོས་རིམ་ཐོགོ་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཁོ་ཤོས་བཙུགོས་ཡོད་པོ་འིདིའིི་

གོོ་སྐོབས་ང་ཚོོས་འིཕྲོ་བརླགོ་ཏུ་མ་བཏེང་བརི་སློོབ་སྦྱོང་ཉིིན་

རིེ་ཚོིགོ་གོཅིགོ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོན་

ཏེན་འིཇགོས་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་

ངསོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཕེ་མ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ོ

ཁུརི་བླངས་ཏེ་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།
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ཇ༽ བསྟན་པོ་འིཛིན་སྤེལེ་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་ཚོད་ལངོས།

དེ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཆུང་ཆུང་འིདིའིི་ནང་དགོོན་པོ་

ཁོགོ་གོསུམ་ཡདོ། གོཞི་ིརྩི་ང་རིང་ཚོསོ་ཆེསོ་ལ་དད་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

དགོོན་པོ་བཞིེངས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། དགོོན་པོའིི་བླ་མ་གྲྭ་པོ་ཚོོས་

ས་ོསོའི་ིཆེ་ོགོ་ཕྱོགོ་ལེན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་དང༌། སྦྱོརི་དངོས་རྗེེས་གོཙོང་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོརིདེ། ཁོ་སང་ཞིལ་འིདནོ་གོནང་སྟངས་ད་ེདགོ་ཡགོ་ཐགོ་

ཆེོད་འིདུགོ ད་དུང་ཡང་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཙོ་ོ

ཆེེ་འིདོན་ཁོ་ཁྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་དོན་དགོ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁོ་ནས་འིདནོ་པོ་སྐྱརོི་གྱི་ིཡདོ་ནའིང་སྐོད་རིགིོས་

གོཞིན་དགོ་ཅགིོ་སྐྱརོི་གྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ལས། དའེི་ིདནོ་དགོ་ས་ོསའོི་ི

བླ་ོལ་ཤོརི་མ་ིཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། ཚོགིོ་ཁོ་ནས་འིདནོ་པོ་

དང་ཆེབས་ཅགིོ་ཚོགིོ་དནོ་བླ་ོངརོི་རྟེགོོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོརི་དུ་

དགོོས་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་དགོོན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཉིགོ་

ཕྲའིི་འིགོོ་ནས་གོསརི་བཞིེངས་ཐུབ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། ཡིན་ནའིང་

དེ་ལས་ཀྱིང་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། དགོོན་

པོའི་ིནང་དུ་བཞུགོས་མཁོན་གྱི་ིབླ་གྲྭ་རྣམ་པོ་ཚོསོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་འིཛིན་མཁོན་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 



138
དེ་སྔ་བོད་དུ་ཡིན་ན་དགོོན་པོ་མང་པོོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་ངོ་ཐོགོ་

བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་སྤུས་དགོ་པོོ་

ཞིགིོ་ཚོང་མརི་མདེ། རིགིོས་ཁོ་ཤོས་ནས་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེསེ་

པོ་ཙོམ་ལས། ལུང་དང་རྟེགོོས་པོའི་ིབསྟན་པོ་གོཉིསི་པོ་ོད་ེབཤོད་

པོ་དང་སྒྲུབ་པོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ི

ཚོད་དང༌མཚོན་ཉིདི་ལངོས་པོ་དཀནོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེསྔ་བདོ་དུ་འིདས་

པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་བའི་ིཉིམས་མྱོངོ་རྣམས་ཚུརི་བླངས་ཏེ་ེད་ཆེ་

ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་

སྐྱོན་ཆེ་དེ་དགོ་མ་འིགོོས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རིང་

ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཆེེ་ཁོགོ་ཚོོའིི་ནང་གོི་དགོོན་པོའིི་ཐོགོ་ལ་སྔ་

རྗེེས་གོ་ོབསྡུརི་དང་སྐོད་ཆེ་ཡོང་གོི་ཡོད། དགོོན་པོ་ཡོད་པོ་སྤུས་

དགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་ཞིེས་རྟེགོ་པོརི་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ས་

དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་རིསི་སུ་མ་ཆེད་པོ་དང༌། མདརོི་ན་བནོ་དང་བཅས་

པོས་རིང་རིང་གོ་ིབཞིདེ་སྲིལོ་མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་སྤུས་དགོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོཞིསི་སྒོརི་འིད་ིནང་ཡདོ་པོའི་ིཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོ

ཆེསོ་བྱེདེ་བླ་གྲྭ་རྣམ་པོ་ཚོ་ོད་ལྟ་མ་ིདམན་ཙོམ་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ད་

དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་རིོགོས་གོནང༌། 

དངེ་སང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཉིགོ་ཕྲ་པོ་ོཡདོ་ནའིང༌། ང་ཚོའོི་ི

ཆེོས་ཀྱིི་ངོས་ནས་ཀ་ོཐགོ་གླིོད་ཀྱིི་མ་རིེད། དངོས་གོནས་ཧོ་ཅང་
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སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོད། ཀ་ོཐགོ་སུས་གླིོད་ཀྱིི་རིེད་དམ་ཟེརི་ན། ཆེོས་

བྱེདེ་མཁོན་མ་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ཚོ་ེམའིི་ིངསོ་ནས་བསྟན་པོ་ཀ་ོ

ཐགོ་གླིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་རིང་ཐེ་བའིི་ཚོང་མས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོི་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཁོ་ནས་བཤོད་པོ་

བཞིནི་ལགོ་ལནེ་ལ་བསྟརི་ཏེ་ེཆེསོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། འིདི་གོ་གོཞིིས་སྒོརི་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་བླ་

གྲྭ་དགོེ་འིདུན་རྣམ་པོ་ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་གོནང་རིོགོས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཉི༽ མཉིམ་འིབྲེལ་ཚོགོས་ཚུད་དང་། མཐུན་ལམ་རིོགོས་

ཕེན།

དེ་བཞིིན་འིདི་གོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་

འིགོ་ོའིཛིན་དང༌། མཉིམ་འིབྲེལ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན། མདོརི་

ན་ཁོརེི་རྐྱེང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན། སློབོ་གྲྭའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་དུ་མཐུན་

རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཡདོ་སའི་ིཐགོོ་ཏུ་དམགིོས་བསལ་

གྱི་ིལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེལས་དནོ་གྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་གོཟི་བརྗེིད་རིེད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

ཡིན་ནའིང་ཕེན་ཡོན་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། འིཇིགོ་རྟེེན་གྱིི་འིགྲེོ་
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སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་གོཟི་བརྗེིད་ལྡན་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། 

དརེི་བརྟེནེ་ཚོང་མས་ད་ཕེན་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་འིདུགོ་ལ། ད་དུང་ཡང་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིོགོས་ཞིསེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

འིདརིི་མཉིམ་འིབྲལེ་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིད་ེཙོམ་གྱི་ི

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་པོའི་ིབཟ་ོའིདུགོ སྤྱོརིི་བཏེང་བདོ་མ་ིབཙོན་

བྱེོལ་བའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཚོང་མའིི་ནང་དུ་མཉིམ་འིབྲེལ་

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོཞིིས་སྒོརི་གྱིི་

སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་མཉིམ་འིབྲལེ་ཐགོོ་ནས་ལྟ་

རྟེོགོ་བྱེས་ཏེེ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ མཉིམ་འིབྲེལ་

ཚོགོས་ཚུད་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། མཉིམ་འིབྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་ཐུབ་པོའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་ལ། སེམས་ཁུརི་བླང་

དགོསོ། འིད་ིགོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

རྩི་བའི་ིགོཞིསི་སྒོརི་ནང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

ཚོང་མ་རིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་

གྱིརི་ཡདོ་སྟབས། ང་རིང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིཆེམ་པོ་ོདང་

མཐུན་པོོ། ཕེན་ཚུན་མཛའི་མཐུན་གྱིི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས་ཐུབ་ཚོོད་ཤོོད་རིེས་བྱེ་རྒྱུ་མེད། དེ་བཞིིན་དོན་མེད་ཆེོལ་ཁོ་

དང༌ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་འིཐེན་འིཁྱིེརི་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དེ་

བཞིི་ཆེོལ་ཁོ་དང༌ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་
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ཚུལ་གྱིི་སྐོད་ཆེ་གོཞིིས་སྒོརི་ནང་འིཆེལ་གོཏེམ་ཡོང་སྲིིད་ལ་ཡོང་

མདགོོ་ཀྱིང་ཁོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་འིད་ིདཀྲོགོོ་གོཏེམ་

རིེད། ཁུངས་ལུང་མེད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། ངས་འིདིརི་གོསལ་པོ་ོ

བྱེས་ནས་བཤོད་ཆེོགོ་གོ་ིརིདེ། 

གོང་ལྟརི་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྤྱོའིི་ིསྲིདི་བྱུས་སམ། འིགྲེ་ོསྟངས་

ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་དངསོ་གོནས་ཆེལོ་ཁོའི་ིའིཐནེ་འིཁྱིརེི་མདེ་པོརི་ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་རིིགོས་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལས་དབྱེ་ེབ་འིབྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ི

ཐོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དེ་བཞིིན་ཡིན་ལ། མདོརི་ན་བོན་དང་

བཅས་པོ། དེ་མིན་བོད་རིིགོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་ཁོ་ཆེེ་དང་ཡེ་

ཤུ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། དེ་ལས་ལྷགོ་པོ་བདོ་མི་གུང་བྲན་

ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་རུང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིགོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིཐགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ི

ཡོད་པོ་ལས། དེ་ལ་དབྱེེ་འིབྱེེད་སུ་ཞིགིོ་གོིས་གོཏེོང་མཁོན་མེད། 

ང་རིང་ཚོ་ོཆེོས་ལུགོས་དང༌། ཆེོལ་ཁོའིི་ཐོགོ་ལ་འིཐེན་འིཁྱིེརི་མ་

ཡངོ་བ་ཚོང་མས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། འིད་ིཡན་ཆེད་ད་རིསེ་

ང་འིདིརི་གོཞིིས་སྒོརི་དུ་སློེབས་ནས་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་གོནས་ཚུལ་

འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་གོསལ་བཤོད་བྱེདེ་རྒྱུ་

ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ཏེ༽ ཆེསོ་ཁོས་ལནེ་མིན་དང་། ཕུན་ཚོོགོས་སྡེེ་བཞི།ི
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འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྤྱོརིི་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཆེསོ་ལ་དད་

པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་མ་ི

བྱེདེ་ལ། ཆེསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོམནི་ཁོརི་ཆེསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིདུགོ་

ལྟ་བུ་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་གྱི་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། རིགིོས་

གོཅགིོ་གོསི་ཆེསོ་ལ་ལེགོས་ཉིསེ་གོཉིསི་ཀའི་ིའིདུ་ཤོསེ་མདེ་པོརི་

སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེོས་ཡོད་

མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། ཆེསོ་ལ་ཆེདེ་མངགོས་སྐྱནོ་འིདགོོས་མཁོན་ཞིགིོ 

ཡང་ཆེོས་ལ་བཏེང་སྙོམས་སུ་འིཇོགོ་མཁོན་ཞིིགོ་བཅས་རིིགོས་

གོསུམ་ཡོད། དེ་གོསུམ་གོ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

མ་ིའིདདོ་པོ་ང་རིང་ཚོ་ོདང་སྒོ་ོཀུན་ནས་མཚུངས་པོ་རིདེ། རིང་རིང་

ས་ོསའོི་ིབད་ེབ་སྒྲུབ་པོའི་ིཐབས་ཤོསེ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བའི་ི

ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་སྟངས་ཐད་ལ་ས་ོསའོི་ིཡདི་ཆེསེ་དང༌། བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྟངས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཆེགོས་ནས་སྡེདོ་ཀྱིི་ཡདོ། 

དེའིི་ནང་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོཆེོས་ཡོད་མཁོན་དེས་ཆེོས་བྱེེད་དགོོས། 

ཚོེ་བློས་གོཏེོང་དགོོས། མི་ཚོེ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་བརྗེེད་དགོོས་

ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམདེ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་དུ་ཕུན་

ཚོགོོས་སྡེ་ེབཞི་ིཞིསེ་གོསུངས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརིགིོས་

གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོནས་སྐོབས་མངནོ་

མཐའོི་ིབད་ེསྐྱདི་དང༌། མཐརི་ཐུགོ་ཐརི་པོའི་ིལམ་ལ་བགྲེདོ་དགོསོ་
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པོ་འིད་ིཡནི་པོ་རིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་སྐོབས་ཀྱི་ིམངནོ་མཐའོི་ིའིདདོ་

ཡནོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའི་ིབདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་དང༌། མཐརི་ཐུགོ་ཐརི་

པོའིི་བདེ་སྐྱིད་གོཉིིས་པོ་ོའིདི་སྒྲུབ་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་ལ་ཆེོས་དང༌། 

ནརོི་གོཉིསི་བཤོད་པོ་རིདེ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་

ནས་ཕུན་ཚོོགོས་སྡེེ་བཞིི་ཞིེས་བཤོད་ཡོང་དུས་གོནས་སྐོབས་

མིའིི་མི་ཚོེའིི་རིིང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤྱོོད་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་ནས་

གྲེ་འིགྲེིགོས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། མཐརི་ཐུགོ་ཐརི་པོའིི་གོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་པོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། 

དམིགོས་ཡུལ་འིད་ིགོཉིསི་ཆེགོས་ཡདོ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་མི་ཚོེ་འིདིའིི་

རིངི་ལ་ལྟ་ོགོསོ་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཡང༌། གོཞིན་ལ་འིཚོ་ེབ་དང༌། གོནདོ་

འིཚོེའིི་རིང་བཞིིན་མ་འིདྲེེས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཚོེ་འིདི་འིབའི་ཞིིགོ་ལས་བསམ་བློ་མ་འིཁོོརི་

བ་མ་ཡིན་པོརི་ཕྱོི་མའིི་དོན་དགོ་དེ་ཡང་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེས་ཏེེ་གོང་

ལྟརི་འིདི་ཕྱོི་གོཉིིས་ཡོད་གོཅིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་དགོོས་

ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཞིིགོ་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་རིེད། འིཕྲལ་དང་ཕུགོས་བྱེས་ན་ཕུགོས་གོལ་ཆེེ་བ་ཡིན་

སྟབས་ཐརི་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 
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ཐ༽ བསྒྲུབ་བྱེའི་ིབད་ེབ་དང་། སལེ་རྒྱུའི་ིསྡུགོ་བསྔལ།

ཐརི་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་

སུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཐགོོ་ནས་ལས་འིབྲས་ལ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ཏེ་ེཐགོོ་མརི་

བློ་ཉིོན་མོངས་པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་སོང་བའིི་དབང་གོིས་བྱུང་

བའི་ིལུས་ངགོ་གོ་ིཉིསེ་སྤྱོདོ་སྡེོམ་པོ་ད་ེརིམི་པོ་དང་པོ་ོཡནི། ལུས་

ངགོ་གོི་ཉིེས་སྤྱོོད་སྡེོམ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མི་ཆེོགོ་པོརི་ལུས་ངགོ་གོི་

ཉིེས་སྤྱོོད་གོང་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བའིི་རྩི་བའིི་རྒྱུ་སེམས་མ་དུལ་

བརི་ཐུགོ་པོརི་བརྟེནེ་སམེས་རྒྱུད་མ་རུང་བ་བྱེདེ་པོའི་ིཉིནོ་མངོས་

འིདོད་ཆེགོས་དང༌། ཁོངོ་ཁྲེ།ོ ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲགོ་དོགོ་ད་ེདགོ་ང་

རིང་ཚོའོི་ིསམེས་རྒྱུད་ལ་ཡདོ་པོ་རྣམས་མདེ་པོ་བཟ་ོདགོསོ། ཉིནོ་

མངོས་མདེ་པོའི་ིསམེས་རྒྱུད་གོཙོང་མ་བཟསོ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་ཐརི་

པོའིི་གོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་དགོོས། དེ་ལྟརི་ན་ལམ་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་

ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རིདེ། 

ད་ེཡང་མདརོི་བསྡུས་ན་ང་རིང་ཚོའོི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་བད་ེབ་དང༌། སལེ་

བྱེ་སྡུགོ་བསྔལ་གོཉིིས། དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་གོཉིིས་ཡོད་པོས་འིཕེགོས་

པོའི་ིབདནེ་པོ་བཞི་ིབཤོད་པོ་རིདེ། ད་ེཡང་སྡུགོ་བསྔལ་འིགྲུབ་པོའི་ི

རྒྱུ་ཀུན་འིབྱུང་བདེན་པོ་དང༌། གོཏེན་དུ་བདེ་བ་ཐརི་པོའིི་བདེ་བ་

སྒྲུབ་པོརི་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་ལམ་གྱི་ིབདནེ་པོ་ཞིསེ་བཤོད་པོ་རིདེ། ཆེསོ་
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དཀོན་མཆེོགོ་ངོ་མ་འིདི་ཐརི་པོའིི་ལམ་གྱིི་བདེན་པོ་ཟེརི་བ་འིདི་

ཡིན་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་ངོ་མ་ཐརི་པོའིི་ལམ་

གྱིི་བདེན་པོ་རིང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པོ་དེ་ཡི་སྔོན་ལ་བསློབ་པོ་གོསུམ་

གྱིི་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་རྩི་བ་མི་དགོེ་བཅུ་སྤེོང་གོི་ཚུལ་

ཁྲེིམས་ལ་བླང་དོརི་བྱེེད་དགོོས། དེའིི་རྩི་བརི་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ཤོེས་དགོོས་ལ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཤོེས་པོའིི་སྒོོ་ནས་

མཆེོགོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འིགྲེ་ོབའིི་སྐྱབས་འིགྲེ་ོདང་བཅས་ཏེེ་

ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་དགོསོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིཚུལ་གྱིསི་སངས་རྒྱས་དཀནོ་མཆེགོོ་དང་། ཆེསོ་དཀནོ་

མཆེགོོ དགོ་ེའིདུན་དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཐགོོ་ནས་

ཐརི་པོའི་ིབདནེ་པོ་བཞི་ིལས་བརྩིམས་པོའི་ིལམ་བསློབ་པོ་གོསུམ་

གྱིསི་བསྡུས་པོའི་ིཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེས་ཏེ་ེཐརི་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་

དགོསོ། ད་ེལྟའི་ིཐརི་པོ་ད་ེལ་ཡང་ཉིནོ་མངོས་པོའི་ིསྒྲིབི་པོ་ཙོམ་ཟད་

པོའིི་ཐརི་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཉིནོ་མོངས་པོའིི་སྒྲིིབ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

ཤོསེ་བྱེའི་ིསྒྲིབི་པོ་ཡང་ཟད་པོའི་ིཐརི་པོའིམ། ཡང་སྙངི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་ཞིསེ་གོཉིསི་བཤོད་པོ་རིདེ། 

ད༽ བྱེམས་སམེས་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་དང་། ནང་ཆེསོ་ལ་

སློབོ་སྦྱངོ་།
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སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་པོའིི་ཐབས་ལ་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོ

བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཟེརི་བ་འིདི་དགོོས་པོ་ཡིན། ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་

གོཉིིས་ཀྱིི་ཁྱིད་པོརི་འིབྱེེད་ཆེོས་ནི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་གོཞིི་ལ་

བཞིགོ་པོའི་ིསྟངེ་ནས་ཕེརི་ཕྱོནི་དྲུགོ་གོ་ིཉིམས་ལནེ་ལ་བརྩིནོ་པོའི་ི

སྒོོ་ནས་ངེས་ལེགོས་མཐརི་ཐུགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་སྒྲུབ་

ཐབས་གོསུངས་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་

ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ད་ལྟ་ཤྲིི་རིི་ལངྒ་

དང༌། འིབརི་མ། ཐ་ལནེ་ཌི་ིརྣམས་ལ་ཡདོ་པོ་དང་གོཅགིོ་གྱུརི་རིདེ། 

འིཕེགོས་པོ་གོནས་བརྟེན་སྡེ་ེཔོའི་ིལུགོས་ནས་བཤོད་པོའི་ིབསློབ་

པོ་གོསུམ་གྱི་ིཉིམས་ལནེ་གྱི་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་རྣམས་ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་སློོབ་གོཉིེརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ་ཉིམས་

ལེན་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིདི་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་བདགོ་

པོས་གོཞིན་གོཅེས་པོའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དང༌། བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་

སམེས་ཀྱིསི་ཟནི་པོའི་ིཐགོོ་ནས་སྤྱོདོ་པོ་ཕྱོནི་དྲུགོ་ལ་སློབོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དའེི་ིརྩི་བ་ད་ེསམེས་བསྐྱདེ་ཡནི་སྟབས་ང་རིང་ཚོསོ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་

ནས་སེམས་བཟང་པོ་ོདང་། གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་ཡགོ་པོ་ོབྱེེད་

དགོསོ་པོ་ལས། གོཞིན་ལ་གོནདོ་སམེས་བྱེ་རྒྱུ་མདེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགེོ་ཆེནེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་དང་འིབྲལེ་

བའི་ིཐགོོ་ནས་སྔགོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། སྔགོས་ཟརེི་བ་
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འིདི་ལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཟབ་ཁྱིད་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པོའིི་གོནད་འིགོགོ་ཡོད། བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་གོསང་

སྔགོས་དརི་སོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཅིང་། ཕྱོི་ཉིན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ་དང་། 

ནང་བྱེང་སེམས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ། གོསང་བ་སྔགོས་ཀྱིི་ཐེགོ་པོ་བཅས་

མི་གོཅིགོ་གོིས་དུས་གོཅིགོ་ལ་ཉིན་ཐོས་ཀྱིི་གོཞུང་ནས་བཤོད་

པོའི་ིལམ་གྱི་ིཉིམས་ལནེ་དང་། ད་ེབཞིནི་བྱེང་ཆུབ་སམེས་དཔོའི་ི

སྡེེ་སྣོད་ནས་གོསུངས་པོའིི་ལམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན། སྔགོས་ཀྱིི་སྡེེ་

སྣོད་ནས་གོསུངས་པོའིི་ལམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན་དེ་དགོ་དུས་གོཅིགོ་

ཏུ་ཉིམས་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྲིོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ོང་རིང་

ཚོ་ོབདོ་དུ་ཡདོ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཡནི་ཟརེི་བཞིནི་དུ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཡགོ་པོ་ོམ་

ཤོསེ་པོ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཧོ་ཅང་བླ་ོཕེམ་པོ་ོདང༌ཐབས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཤོསེ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ནང་

ཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཤོསེ་

ཐབས་དང་། ནང་ཆེོས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཤོེས་ཐབས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་

དགོོས། ཁྱིེད་རིང་ཚོོ་འིདིརི་དགོོན་པོའིི་ཉིེ་འིཁྲེིས་སུ་ཡོད་ལ། 

འིདིརི་བླ་གྲྭ་ཁོ་ཤོས་ཤོགིོ་ཀྱིང་ཡོད། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོལས་ཀའིི་དུས་

ཚོདོ་བརི་གོསངེ་ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་ནང་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཕྲན་བུ་

ཤོེས་ཐབས་བྱེས་ན་ཤོེས་ཚོད་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་རིེད། ནང་ཆེོས་
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སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་ནའིང་ས་ོསསོ་མ་ཤོསེ་ན་ས་ོསརོི་གྱིངོ་གུན་རིདེ། 

ཆེོས་ཡགོ་པོ་ོཤོེས་དགོོས་པོ་རིེད། ཆེོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་མ་ཤོེས་པོ་

དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཟབ་ཁྱིད་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་

པོ་ད་ེདགོ་ཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོརི། ད་དུང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིཆེསོ་ཡནི་དང་མནི་ཐ་ེཚོམོ་ཡནི་པོའི་ིགོཏེ་ོབཅསོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། 

གླུད་གོཏེངོ་བ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱིནི་བསྡེད་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༧ དགོངོ་

དྲེ་ོམའེི་ོཆེསོ་འིཕེལེ་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་མ་ིམང་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིགོ་ོདམངས་ཀྱི་ིདཀའི་སྤྱོད་དང་། ལས་དོན་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ད་ེརིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་འིདརིི་ང་ཚོ་ོརུབ་འིཛམོས་ཚོགོོས་འིདུ་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་བ་དང༌། འིད་ིགོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་སྐོརོི་ཞིགོོས་

པོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལས་ཀ་གོཉིིས་པོ་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་

ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་ལྟརི་གོང་ལྷརི་གོཞི་ིརྩི་ཡགོ་པོ་ོཚུགོས་

ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ས་ཆེའི་ིབབ་ནས་ཀྱིང་ཡནི་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོའིདུགོ་ལ། 

གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་སྡེདོ་མཁོན་མ་ིམང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཡང་སསོ་ཧྲལི་

ཧྲལི་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་འིདུགོ་པོས་ངསོ་རིང་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

གྲུབ་འིབྲས་འིད་ིདགོ་གོཙོ་ོབ་ོས་གོནས་ས་ཐགོོ་ཏུ་སྡེདོ་མཁོན་ཁྱིདེ་

རིང་མ་ིམང་ཚོསོ་དབྱེརི་དགུན་སྟནོ་དཔྱདི་མདེ་པོརི་ཚོ་གྲེང་ངལ་

དུབ་ཁྱིད་དུ་བསད་ད་ེདཀའི་ངལ་དང་ལནེ་བྱེས་པོ་དང་། མདརོི་ན་

དཔུང་པོ་ས་འིགོོ་ཏུ་བཅུགོ་ནས་ལས་རྩིལོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེས་པོའི་ིརྐྱེནེ་
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གྱིསི་གྲུབ་འིབྲས་འིད་ིཐནོ་པོ་རིདེ། ད་ེརིངི་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་འིདརིི་ཁྱིདེ་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ངསོ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེེ་ཟརེི་གྱི་ིཡནི། 

ང་རིང་ཚོ་ོརྩི་བ་རིང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ཏེ་ེབསྡེད་

ཡདོ། ཐགོོ་མརི་ང་ཚོོརི་ང་ོཤོསེ་པོ་ས་དང་གོནམ་ལས་མདེ་པོ་ལྟ་

བུའིི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སོ་

སོའི་ིའིཚོ་ོབ་ཁུངས་འིཁྱིོལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། གོཉིིས་ནས་དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་འིཇགོས་ཐུབ་པོ། གོསུམ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤོིས་དང་ཆེོས་རིིགོ་རྒྱུན་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ལྷགོ་དོན་ང་རིང་ཚོ་ོརིང་གོི་ལུང་པོརི་རིང་དབང་ལོན་ཐུབ་

པོའི་ིའིགོན་ཁུརི་ད་ེརྣམས་དུས་གོཅགིོ་ཏུ་བླངས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་རིདེ། 

འིགྱུརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོིན་ཏུ་མྱུརི་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོད་པོ་དང༌། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིམདུན་དུ་ལས་འིགོན་སྣ་ེཁོ་མང་པོ་ོདང༌། འིགོན་ལྕོ་ིཔོ་ོ

ཞིིགོ་འིཁྱིེརི་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེེན་པོས་ང་ཚོོརི་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲད་ཡདོ། 

ཡནི་ནའིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དང་

། དེ་བཞིིན་མི་མང་ཚོོའིི་ཐོགོ་ནས་ཡིན་ཡང་རུང༌། མདོརི་ན་ང་

རིང་ཚོ་ོསྐྱ་སེརི་རྒོན་གོཞིོན་མཆེོགོ་དམན་ཚོང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དནོ་དུ་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ཤོངི་། ང་རིང་ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིམཐའི་

གོསལ་གྱི་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་དང༌། སྙངི་སྟབོས། སྤེབོས་
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པོ་དང་བཅས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་གོང་ལྟརི་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་དུ་བསད་

ད་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིའིབྲས་བུརི་དངེ་སང་

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་ཧོ་ཅང་མང་པོ་ོཡདོ་ནའིང་བཙོན་

བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙོམ་གྱིི་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་

བ་ཞིསེ་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་

དང༌། དངེ་སང་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉིསི་ཕེན་ཚུན་གོཉིནེ་འིཕྲད་འིགྲེ་ོའིངོ་

གོ་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་སྟ་ེརྒྱ་གོརི་ནང་གོ་ིབདོ་མའིི་ིགོནས་སྟངས་བདོ་

ནང་ཕེརི་གོ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཚུརི་གོ་ོ

ཐུབ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ང་ཚོསོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ལ་ོ ༢༤ རིངི་དཀའི་ངལ་

ཇི་ཙོམ་བརྒྱབ་པོ་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཇི་ཙོམ་སོན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་

མགིོ་གོསི་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ལགོ་པོས་འིཛནི་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཐོན་ཡོད། འིདི་གོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ེབཞིིན་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་ཡདོ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་འིདས་པོའིི་ལོ་ངོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ང་ཚོོས་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོ་རྣམས་བྱེེ་མའིི་ནང་ཆུ་སིམ་པོ་ལྟརི་འིཕྲོ་བརླགོ་

ཏུ་ཕྱོིན་མེད། གོཞིིས་སྒོརི་ས་ོསོའི་ིནང་ལྟ་ོཆེས་དང༌། གྱིོན་ཆེས་

ཇེ་ལེགོས་སུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་གོི་འིཚོ་ོབའིི་གོནས་ཚོད་

ཕྲན་བུའི་ིདྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ང་ཚོསོ་མགིོ་གོ་ིདངསོ་སུ་མཐངོ་རྒྱུ་དང་། 

ལངོས་སུ་སྤྱོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོསི་དངསོ་དང་བརྒྱུད་པོའི་ིསྒོ་ོ
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ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་དུ་བདོ་

པོའིི་མིང་གོི་ལ་རྒྱ་འིཕྲལ་ཕུགོས་གོང་ཅིའིི་དོན་དགོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

གོ་ིཐགོོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་ཡདོ་ལ། ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིང་བྱུང་ཡདོ། 

ཁོ༽ གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་

ཡརི་རྒྱས།

ད་ཆེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ད་ེསྔ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོ་རྣམས་ཉིམས་མྱོོང་ལ་འིཁྱིེརི་ཏེེ་མ་འིངོས་པོརི་དེ་བས་

ཡརི་རྒྱས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་ཐབས་དང༌། ད་དུང་ལས་རིིགོས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོསརི་གོཏེོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་ངེས་པོརི་དུ་བཏེང་

སྟ་ེསྤེབོས་པོ་དང་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་

ཚོོས་མ་འིངོས་པོརི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་བྱུང་རུང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལ་རིགོ་ལུས་ཤོངི་། དཔོལ་འིབྱེོརི་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཆེེད་ཐབས་ཤོེས་གོང་དགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། 

གོསརི་གོཏེདོ་ཇ་ིའིདྲེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། ད་ེདགོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས།

རིང་རིང་ས་ོསོརི་ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་ཐོགོ་ནས་ཉིམས་མྱོོང་ཕྲན་བུ་རིེ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཡང་མ་ིགོཞིན་དགོ་ལའིང་སྐོད་ཆེ་དྲེསི་ཏེ་ེཤོངི་འིབྲས་
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ཀྱིི་ཐོན་སྐྱེད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཐབས། དེ་བཞིིན་འིབྲུ་རིིགོས་འིདྲེ་

མིན་འིདེབས་ལས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་

གོམ། དེ་དགོ་གོི་ཐད་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ སྤྱོརིི་

བཏེང་བོད་མིའིི་གོཞིིས་སྒོརི་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་

ཁོང་པོའི་ིཉི་ེསྐོརོི་ལ་ཤོངི་སྣ་འིདྲེ་མནི་འིདབེས་འིཛུགོས་དང༌། ཚོལ་

ཞིངི་འིདྲེ་མནི་འིདབེས་ལས་བྱེདེ་སྐོབས་ཟས་ཆེགོོ་བཏུང་ཆེགོོ་གོ་ི

ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཁོང་པོའི་ིམཛསེ་ཆེ་ལའིང་ཕེན་

ཐགོོས་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ཚོའོི་ིནང་དུ་ས་ོ

སའོི་ིཁོང་པོའི་ིཉི་ེའིཁྲེསི་སུ་ཚོལ་ཞིངི་ལྡུམ་རི་དང་། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་

ཟས་ཞིིང་གོི་རི་བ་ཞིེས་འིབྲས་བུ་ཅན་གྱིི་ཤོིང་སྣ་འིཛུགོས་ཐབས་

ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། འིདི་

ཁུལ་དུའིང་ཤོིང་འིབྲས་འིདེབས་འིཛུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

དེ་མིན་ས་གོཞིི་ཁོ་ོནརི་བརྟེེན་པོ་མིན་པོའིི་ཐབས་ལམ་གོཞིན་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤོེས་

གོང་འིདྲེ་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འིདིརི་གོཞིི་རྒྱ་ཅུང་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ་རུམ་

གོདན་འིཐགོ་ལས་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་འིད་ིརིདེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའོི་ིམའི་ེསརོི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ནས་འིཐགོ་ལས་བྱེས་པོའིི་རུམ་གོདན་ཞིེས་མིང་

ཐོན་ཡོང་མཁོན་གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉིམས་ཆེགོ་
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ཏུ་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིཐགོོ་ནས་ད་དུང་ཐནོ་རྫོས་ཤུགོས་ཆེརེི་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

ཐབས་ཤོེས་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་དམ། དེ་མིན་ད་ཕེན་འིདི་ཁུལ་ཨརི་

ལས་ཤོངི་བཟའོི་ིལས་རིགིོས་རིང་མ་ིརིང་ལས་བྱེས་ཏེ་ེད་ལྟ་གོཞི་ི

རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་ཡདོ། ཡུལ་འིདརིི་ཤོངི་གོ་ིཐནོ་ཁུངས་ཡདོ་སྟབས། 

ཤོངི་ལ་བརྟེནེ་པོའི་ིདངསོ་པོ་ོགོང་དང་གོང་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་དམ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ང་རིང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ཚོང་གོི་དགོོས་མཁོོའི་ིརིིགོས་དང༌། 

ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རིང་གོི་ལགོ་ཤོེས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐནོ་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་མཛསེ་བཀདོ་སྒྲིིགོ་སྤྱོད་རིགིོས་དཔོརེི་ན། བརྐསོ་དཀྲོལོ་གྱི་ི

དངསོ་རིིགོས་དང༌། དཀྲུགོ་བརྒྱབ་པོའི་ིདངསོ་རིིགོས་སོགོས་ཀྱི་ི

ཐོགོ་ནས་ཤོིང་ལ་བརྟེེན་པོའིི་དངོས་པོོས་དངུལ་བཟོ་ཐབས་གོང་

དགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ལ་རིིམ་པོས་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

གོང་ལྟརི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ས་ཞིིང་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་ཆེདེ་གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་

བློ་ངེས་པོརི་དུ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་སྔོན་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་འིབྱེོརི་

མཁོན་མི་ཐོགོ་སྔོན་མ་རྣམས་དེ་སྔ་བོད་དུ་མྱོོང་གོོམས་གོང་

ཡདོ་ད་ེཙོམ་ལས། ད་ེམནི་ལས་རིིགོས་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེནེ་པོའོི་ིགོསརི་

གོཏེོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཚོང་གོི་མེད། ད་ཆེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་

སློབེས་ནས་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཕྱོནི་རྗེསེ་སྐོད་ཡགིོ་གོསརི་པོ་དང༌། 
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འིཛམ་གླིངི་གོ་ིསྤྱོརིི་བཏེང་ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

ལ་ོན་སནོ་པོའི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་གོང་འིཚོམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། མའིི་ི

འིཇོན་ཐང་དང༌ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། འིཇོན་ཐང་དང་ནུས་

པོ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་མི་དེ་དགོ་གོིས་འིཚོ་ོཐབས་ཐོགོ་ལས་རིིགོས་

གོསརི་གོཏེདོ་གོང་འིགོབ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

ཡང་མཐའི་གོཅགིོ་ཏུ་ས་ཆེ་འིད་ིགོའི་ིསྒོང་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་བཞིིན་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁྱིིམ་ཚོང་ལྟ་

བུ་ཡིན་ཡང༌། ས་ོསོའི་ིའིཚོ་ོཐབས་ཀྱིི་ལས་རིིགོས་གྲེོང་དང་གྲེོང་

ཁྱིེརི་ནང་དུ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་མིགོ་རྒྱང་རིིང་དུ་

བཏེང་སྟེ་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ཐབས་ཤོེས་འིབད་བརྩིོན་གོང་ཞིིགོ་

བྱེདེ་ཐབས་ཡདོ་མདེ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

དེ་ནས་མཉིམ་སྦྲེལ་གྱིི་ལས་དོན་གོལ་ཆེེརི་བརྩིི་བཞིིན་ཡོད་ལ། 

མཉིམ་སྦྲེལ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོཞིིས་སྒོརི་སྤྱོི་

པོའིི་བདེ་སྡུགོ་ཐོགོ་ལའིང་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེ་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་

ཡདོ། མཉིམ་སྦྲལེ་གྱི་ིལས་ཀ་ད་ེདགོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རིང་ཉིདི་

ཀྱི་ིཁྱིམི་ཚོང་དང༌ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་མདེ་པོརི་སྤྱོ་ིཔོའི་ིཉིམས་སྦྲལེ་

ཡིན་སྟབས་སྤྱོི་རྟེ་སྒོལ་རིལ་གྱིི་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ནི་མིགོ་

རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གོི་བསམ་བློའི་ིསྐྱོན་ཆེ་ལྷགོས་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

བསམ་བླ་ོམ་བཏེང་བརི་སྤྱོ་ིཔོ་ཚོགོས་ཚུད་དང་། ཇ་ིཙོམ་ཡགོ་པོ་ོ
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བྱུང་བའིི་ཚོོད་ཀྱིི་སྒོེརི་སོ་སོརི་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཕེན་ཐོགོས་

ཡདོ། སྤྱོ་ིཔོ་ཚོགོས་ཚུད་མ་བྱུང་ན་ཁྱིམི་ཚོང་སྒོརེི་རིང་ཉིདི་ལའིང་

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྒྱུ་ལས་བྱེདེ་ཐབས་མདེ། ང་ཚོསོ་སྤྱོ་ིཔོ་ཚོགོས་

ཚུད་ཡོང་ཆེེད་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་ལ་དང་དདོ།

ད་ེནས་ང་ཚོསོ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཐད་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤོནི་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རིང་གོ་ིལུང་པོརི་ཡདོ་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་ང་ཚོརོི་ས་ཆེ་ལགེོས་ལ་ཐནོ་སྐྱདེ་བཟང་བ། སྤྱོརིི་བཏེང་

མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་ལགེོས་པོ། འིཇནོ་ཐང་ཆེ་ེལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་

མཁོན། ལ་ོརིབས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་

གོཟི་བརྗེིད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་

བརི་ལམ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྤྱོི་མཐུན་གྱིི་བསོད་ནམས་དམན་

པོའིི་དབང་གོིས་རྐྱེེན་ངན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང༌བ་དང་། རྐྱེེན་ངན་

ད་ེལྟརི་ཡངོ་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་ན་ིང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ནང་དངེ་དུས་

འིཛམ་གླིིང་གོི་ཤོེས་ཡོན་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང༌། 

གོཉིསི་ནས་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་འིདང་བ། གོསུམ་

ནས་སྔརི་སྲིོལ་ཁོ་ོནའིི་བསམ་བླ་ོསྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོརི་བསྡེད་པོའིི་
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རྐྱེནེ་གྱིསི་འིཐུས་ཤོོརི་ཏེན་ཏེན་ཕྱོནི་ཡདོ། 

ད་ཆེ་ང་ཚོསོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་རྣམས་དངེ་སང་གོ་ི

དུས་ཚོདོ་ཀྱི་ིསྒོང་ལ་ཚུརི་བླངས་ཏེ་ེང་ཚོསོ་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་སམ་

ཞི་ེན། དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ལ་དང་དདོ་དང་། སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཐགོོ་མརི་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེརོི་འིཕྲལ་

དུ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་འིཚོ་ོབ་རིང་སྐྱངོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོཉིིས་གོལ་

ཆེེ་ཤོོས་སུ་བརྩིིས་ཡོད། སྐོབས་དེརི་པོཎྜིི་ཏེ་ནེ་རུ་ནས་ཀྱིང་མ་

འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ད་ལྟའི་ིདུས་

ཚོདོ་འིདརིི་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུརི་རིགོ་ལུས་པོ་རིདེ་ཅསེ་གོསུང་གོ་ིཡདོ། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་སྐོབས་དེརི་ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཡོད་

ནའིང༌། དཀའི་ངལ་དེ་རྣམས་ཁྱིད་དུ་བསད་དེ་ང་ཚོོས་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིེས་ཟུརི་དུ་བཙུགོས་ཏེེ་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤོསེ་ཡནོ་རྗེསེ་ལུས་མ་ིཐབེས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐབས་ལ་ང་ཚོསོ་གོལ་

ཆེནེ་ཞིགིོ་ཏུ་བརྩིསི་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རིམི་པོརི་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ལྟ་

ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ད་ལྟ་

ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་བ་བཞིནི་ཕྲུ་གུ་ཉིསི་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་སྐོརོི་

ཞིགིོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། སློབོ་སྦྱངོ་ཐགོོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་

ཀྱིང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཕེ་མ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུརི་
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ཤོསེ་ཡནོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་འིཇགོས་ཐུབ་ཐབས་ལ་ངསེ་པོརི་དུ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཕེ་མ་རིང་ཉིདི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་ཕེརི་བཞིགོ 

ས་ོས་ོབདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། ཡ་ིགོ་ེཡང་མ་ིཤོསེ་པོ་བཞིནི་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་ད་ེལྟརི་མ་ཡངོ་བའི་ིཐབས་ཤོསེ་ངསེ་པོརི་དུ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། བདོ་རིིགོས་ཀྱི་ིང་ོ

བ།ོ

ང་ཚོ་ོཚོང་མ་མི་ཡིན་པོ་འིདྲེ་མཚུངས་ཡིན་ནའིང་ཡོན་ཏེན་ཡོད་

མེད་ཀྱིིས་ཁྱིད་པོརི་ནི། མི་ལགོ་རྡུམ་ཞིིགོ་དང༌། ལགོ་པོ་ཡོད་

མཁོན་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐོགོ་

ལ་ཕེ་མ་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། འིཕྲལ་སེལ་སོ་

སའོི་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུའི་ིལགོ་པོ་ཆུང་ཆུང་འིད་ིབད་ེསྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེཕུགོས་

ནས་ཕྲུ་གུའི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་གོ་ིདུས་ཚོདོ་འིཕྲ་ོབརླགོ་ཏུ་ཕྱོནི་

ན་ཤོནི་ཏུ་ནརོི་འིཁྲུལ་རིདེ། མད་ོདནོ་འིདརིི་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒོན་ཚོ་ོ

དང༌། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོ། ཕེ་མ་དང་བཅས་པོ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིསློོབ་སྦྱོང་ཐོགོ་ཧུརི་སྐྱེད་

བྱེདེ་དགོསོ། འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ང་ཚོསོ་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུརི་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོ་ལས། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་བསྒྱུརི་བའི་ིདནོ་དགོ་མནི། 
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ང་ཚོོས་ཡུལ་ལུང་བརྗེེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྟངས་ཀྱིང་བརྗེསེ། ཤོསེ་ཡནོ་ད་ེཡང་བརྗེསེ་ནས་བདོ་པོ་རྣམས་

བདོ་པོ་མ་ཡནི་པོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་མནི་པོརི། བདོ་པོ་བདོ་པོ་རིང་

ལ་བསྡེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ནུས་པོ་དང༌། འིཇོན་ཐང་

གོ་ིནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅངི་། ཕྲུ་གུརི་

དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་འིཇགོས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

པོའི་ིརྣམ་པོ་མ་ཡལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་རྗེསེ་འིཕྲལ་སལེ་གྱི་ིའིཚོ་ོཐབས་གོཙོ་ོ

བོརི་བཟུང་སྟེ་བོད་མི་ཁོ་འིཐོརི་དུ་ཕྱོིན་ཡོད་ན་ད་ཕེན་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་

གྲེངས་ཤོགིོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་སུ་ད་ཆེ་གྲེོང་གོསེབ་ཀྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་ཤོས་

སུ་འིདི་ཚོ་ོ ༡༩༥༩ ལོའི་ིབོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བ་རིེད་ཅེས་ཟེརི་

རྒྱུ་ཙོམ་ལས། བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་གོོང་བུ་རྡོོགོ་རྡོོགོ་ཅིགོ་སྡེོད་

ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ཁྱིིམ་ཚོང་སོ་སོའི་ིའིཚོ་ོ

བ་ཁུངས་འིཁྱིོལ་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ནའིང་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་འིདི་ཡལ་

འིགྲེ་ོབ་དང་། བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ང་ཚོསོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་འིཚོ་ོབ་

རིང་སྐྱོང་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་མ་ཡལ་

བ་ཞིིགོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་མ་ཡལ་བའི་ིདོན་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་

བདོ་པོ་མཉིམ་སྡེདོ་ཀྱི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེས་པོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁོན་ཡིན་ནའིང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་
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བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ཚུརི་སློོབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། བོད་པོའིི་མི་

འིད་ིཕེརི་བསྒྱུརི་བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། དསེ་ན་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་སྦྱངས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ས་ོས་ོརིང་ཉིིད་

བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། 

བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་འིཛིན་རྒྱུ་དེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། བོད་

པོའིི་ཤོེས་ཡོན་དགོོས་ལ། བོད་པོའིི་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་པོ་རིེད། བོད་པོའིི་ཤོེས་ཡོན་དང༌། བོད་པོའིི་བསམ་བློ་

བརླགོ་ན་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད་ནའིང་དེ་ལ་ཞིགོ་རྩིི་

མེད། དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཕེན་ཐོགོས་དང༌ནུས་པོ་གོང་ཡང་མེད། ང་

རིང་ཚོསོ་བདོ་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་མ་ཉིམས་པོ་གོཅསེ་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུ་

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། དརེི་བརྟེནེ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བདོ་

ཀྱི་ིསྐོད་ཡིགོ་ཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོསོ། 

ཅ༽ བདོ་ཡགིོ་གོ་ིཁྱིད་ཚོད་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཟབ་ཁྱིད།

ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་པོདྨ་བཀདོ་པོའི་ིཡུལ་སྐོད་ཟརེི་བ་ཞིགིོ་ཡདོ། ཡུལ་

སྐོད་ཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ནའིང་ཡུལ་སྐོད་འིད་ིཡ་ིགོ་ེཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་མིན། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཡིགོ་འིདི་བོད་ཀྱིི་ས་མཚོམས་ནུབ་

ལ་དྭགོས་ནས་ཤོརི་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིས་མཚོམས་དརི་རྩི་ེམདའོི་ིབརི་དུ་
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བོད་རིིགོས་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོརི་ཡི་གོེ་གོཅིགོ་གོིས་ཁྱིབ་ནས་

བསྡེད་ཡོད། བོད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཁྱིབ་ཐུབ་པོརི་ཙོམ་མ་ཟད། འིབྲུགོ་

དང༌འིབྲས་ལྗོངོས། ལ་དྭགོས་ནང༌དང་། གོ་ཞི  པོ་ིཏེ།ི ཁུ་ནུ་ད་ེདགོ་

གོ་ིཁུལ་དུ་ཡང་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཡདོ་པོའི་ིཡ་ིགོ་ེའིདསི་ཁྱིབ་ཡདོ། 

གོངོ་དུ་འིདརིི་ཆེསོ་འིབྲལེ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་སྐོད་སྒྱུརི་ཞིགིོ་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ལ་སྐོད་བརྡོ་འིཕྲདོ་མནི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཡངོ་སྐོབས་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་དམ་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིང་གོི་རིིགོ་གོཞུང་གོཅསེ་འིཛནི་གྱི་ིཐོགོ་

ལ་ཕྲུ་གུ་ཙོམ་མིན་པོརི་རྒོན་པོ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས། སློོབ་གྲྭརི་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཡོལ་ཟིན་ནའིང་བོད་

ཡགིོ་ཀློགོོ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིབྲ་ིཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྔརི་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་སྒོརི་ཡས་མས་སུ་ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེེད་ཤོེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་ཆེེད་བཙུགོས་ཀྱིིས་ལས་

འིགུལ་སྤེལེ་ཡདོ། 

མ་གོཞི་ིཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་

མནི་གྱི་ིདཀའི་ངལ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་རིམི་པོས་ཆེ་རྐྱེནེ་འིཛམོས་ཏེ་ེ

གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན་བོད་ཡིགོ་འིབྲི་ཀློོགོ་ཤོེས་ཐབས་བྱེེད་དགོོས། 

ད་ེན་ིས་ོསའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུརི་ཕེན་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། གོཙོ་ོ
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ཆེ་ེཤོསོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིབྱེ་བརི་ཡང་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ནང་

སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཞིངི་། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་བཞིནི་དུ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་མ་ིཤོསེ་པོ་འིད་ིཤོནི་

ཏུ་སེམས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་གོཞིན་

དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཟབ་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་བའིི་ལམ་གྱིི་རིིམ་པོའིི་རྣམ་

གོཞིགོ་དང་། བདགོ་གོཞིན་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་རྣམ་གྲེངས་མང་

པོོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེན་པོོ། གོཏེིང་ཟབ་པོོ། སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་མ་ཤོསེ་པོརི་བསྡེད་ན་ཤོནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོསོ་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཆེོས་བརྒྱུད་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་སློོབ་

དགོསོ་པོ་དང༌། ལ་ོཙཱ་བ་གོཞིན་ཞིིགོ་བརྒྱུད་མནི་དགོོས་པོརི། ང་

རིང་ཚོ་ོབདོ་རིང་གོ་ིཡ་ིགོའེི་ིཐགོོ་ནས་སློབོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་

ཤོསེ་ཐབས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་ང་རིང་ཚོའོི་ིས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིགོཞིས་དང་ཞིབས་བྲ་ོདང༌། 

དེ་བཞིིན་དགོའི་དགོའི་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱིི་གླུ་གོཞིས་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་

ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། མི་རིིགོས་ཚོང་མས་སོ་སོའི་ིཡུལ་གོོམས་

གོཤོསི་ལུགོས་མ་ིའིདྲེ་བ་དང་། རིིགོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་པོ་མ་ིའིདྲེ་བ་

ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་རྩི་ཆེརེི་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོས་ཀྱིང་

ད་ེབཞིནི་བྱེས་ཏེ་ེད་ོསྣང་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།
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ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ནོརི་དང་། བསློབ་གོསུམ་གྱི་ིཉིམས་

ལནེ།

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐད། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་དུ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོའོི་ིརིངི་འིཛམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་ཚོང་བ་

འིཛིན་སྐྱོང་ཡོད་མཁོན་བརི་སྐོབས་ཤོིགོ་ཏུ་བོད་ལུང་པོ་ལས་ཧོ་

ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིདངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་དུ་ནང་པོའི་ི

ཆེོས་རྒྱ་ཆེེ་ཤོོས་དང༌། སྤུས་དགོ་ཤོོས་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

དེ་ཡིན་པོ་དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་དུ་གོཞིི་ནས་མངོན་

གོསལ་དུ་གྱུརི་ཡོད། ༡༩༥༩/ ༡༩༦༠ དེ་དགོ་གོི་སྐོབས་སུ་

བོད་ནས་ཡོང་བའིི་ནང་པོ་ཚོ་ོབོན་པོ་ོདང་འིདྲེེས་ཡོད་པོའིི་མཐོང་

ཚུལ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ནས་ ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༧༠ བརྒོལ་ནས་ 

༡༩༨༠ ལ་ོབཅས་རིམི་ཤོརི་སྐོབས་དངེ་སང་ནང་པོ་ཞིིགོ་ལ་བདོ་

ཀྱི་ིནང་པོ་འིད་ིརྒྱ་ཆེ་ེཤོསོ་དང༌། གོཏེངི་ཟབ་ཤོསོ་རིདེ་ཅསེ་ད་ོསྣང་

ཡོད་མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་

ཤོསེ་ཚོོརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་དང༌། 

གོཏེངི་ཟབ་པོོ། སྤུས་དགོ་པོ།ོ ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིང་རིང་
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ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཁྱིད་ནརོི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་འིཛནི་སྤེལེ་ཡངོ་བརི་དགོནོ་པོ་བཞིངེས་ཐུབ་ཙོམ་དང༌། གྲྭ་

པོ་འིདུ་ཚོོགོས་ཐུབ་ཙོམ། དེ་བཞིིན་དུང་དང་རྒྱ་གླིིང་གོཏེོང་ཤོེས་

པོ་ཙོམ་གྱིིས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། ད་ནང་འིདིརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་གོརི་

འིཆེམ་འིཁྲེབ་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིཛནི་སྐྱོང་ཐོགོ་ལ་ཕེན་གྱི་ིམདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ང་ོམ་ལུང་གོ་ིབསྟན་པོ་དང༌། རྟེགོོས་

པོའི་ིབསྟན་པོ་ཞིསེ་གོཉིསི་བཤོད་པོ་རིདེ། ལུང་གོ་ིབསྟན་པོ་ན་ིསྡེ་ེ

སྣོད་གོསུམ་གྱིི་འིཆེད་ཉིན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པོ་རིེད། རྟེོགོས་པོའིི་

བསྟན་པོ་ནི་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་ནས་བཤོད་པོའིི་བསློབ་པོ་གོསུམ་

ཉིམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིིང་། བསམ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉིམས་སུ་

ལནེ་ཆེདེ་ལྷ་རིབ་བྱུང་ན་དགོ་ེཚུལ་སློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོ་བླངས། ཁྱིམི་པོ་

དང༌། སྔགོས་འིཆེང་ཡནི་ནའིང་རིང་རིང་གོ་ིསྡེམོ་པོ་ལནེ་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་རྒྱལ་གྱིི་སྐོབས་ནས་རིབ་བྱུང་ངུརི་སྨྲིིགོ་གོི་སྡེེ་

དང༌། གོོས་དཀརི་ལྕོང་ལོའི་ིསྡེེ་ཞིེས་གོཉིིས་ཡོད་ལ། དེང་དུས་

ཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་པོའིི་ནང་དུ་སྔགོས་པོ་དང༌། 

རིབ་བྱུང་གོ་ིསྡེ་ེགོཉིསི་ཡདོ་པོ་འིད་ིའིགྲེིགོས་པོ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་ཁྱིིམ་པོའིི་སྡེོམ་པོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོི་

སྡེམོ་པོ་ཡནི་ཡང་རུང༌། དནོ་དུ་སྡེམོ་པོ་འིད་ིརིང་རྒྱུད་ལ་ཚོང་བའི་ི
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ཐོགོ་ནས་ཏེིང་ངེ་འིཛིན་གྱིི་བསློབ་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཆེོས་རྣམས་

ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་དེ་ཁོ་ོན་ཉིདི་ཟརེི་བ་འིད་ིཤོསེ་པོ་བྱེས། ད་ེལྟརི་

བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན་ང་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་ཕྱོིའིི་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་པོ་ཙོམ་གྱིིས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛིན་པོའིི་གོོ་མི་ཆེོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་ཟརེི་བ་འིད་ིད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བསློབ་

པོ་གོསུམ་གྱི་ིཉིམས་ལནེ་ཞིགིོ་རིང་གོ་ིརྒྱུད་ལ་ཚོང་བའི་ིཐགོོ་ནས་

རྟེགོོས་པོའི་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་དགོསོ་པོ་རིདེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིརྟེོགོས་པོའི་ིབསྟན་པོ་རིང་གོསི་འིཛནི་ཅངི་། གོཞིན་ལ་

སྤེེལ་བ་ལ་ལུང་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་གྱིི་འིཆེད་ཉིན་དགོོས་ལ། འིདུལ་

བའི་ིསྡེ་ེསྣདོ་མ་ཤོསེ་ན་སྡེམོ་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་རྣམས་ལགེོས་པོརི་མ་ི

ཤོསེ་ཤོངི་། མད་ོསྡེའེི་ིསྡེ་ེསྣདོ་ལགེོས་པོརི་མ་ཤོསེ་ན་ཏེངི་ང་ེའིཛནི་

གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོསེ་ཐབས་མདེ། མངནོ་པོའི་ིསྡེ་ེསྣདོ་ལགེོས་པོརི་མ་

ཤོསེ་ན་ཤོསེ་རིབ་ཀྱི་ིབསློབ་པོའི་ིསྐོརོི་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་ཤོསེ་ཐབས་

མེད། དེས་ན་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་གྱིི་དོན་ལ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་དགོོས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་པོ་ལ་དཔོ་ེཆེ་འིཆེད་ཉིན་དང༌། སློབོ་

གོཉིརེི་བྱེས། དཔོ་ེཆེ་ནས་བཤོད་པོའི་ིདནོ་རྣམས་རིང་གོ་ིརྒྱུད་སྟངེ་

དུ་རྟེགོོས་ཐུབ་པོརི་ཙོམ་མ་ཟད། གོཞིན་ལའིང་སློབོ་ཁྲེདི་བྱེདེ་ཐུབ་
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པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོད་ལྟ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་ནས་དགོནོ་པོ་རི་ེཟུང་ལས་

མང་པོ་ོམདེ། རི་ེཟུང་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བརི་

ངསེ་པོརི་དུ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིདགོནོ་

པོའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་མཁོན་བླ་མ་དྲེགོ་གྲེས་ཤོགིོ་བྱུང་ན་ཆེསོ་དནོ་ལས་

ཁུངས་སུ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ གོང་

ལྟརི་ཡང་སྙིང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་གོཞིན་ལ་

ཡང་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ས་ོསསོ་ཡནི་ནའིང་ཆེ་ཚོང་

ཉིམས་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ནང་

པོའིི་ཆེོས་སྤུས་དགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དང༌། ནང་པོ་མ་ཡིན་པོའིི་ཆེོས་

གོཞིན་དགོ་རྣམ་པོ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིངང་ཕྱོནི་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། 

ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་སྡུགོ་ཆེགོས་རིདེ་ཟརེི་གྱི་ིམདེ། ཆེསོ་ཚོང་

མ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ནང་པོ་མནི་པོའི་ིཡ་ེ

ཤུ་དང༌། ཁོ་ཆེེ། མུ་སྟེགོས་པོ་སོགོས་གྲུབ་མཐའི་འིདྲེ་མིན་མང་

པོོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་སེམས་ཅན་རིེ་རིེའིི་ཁོམས་དང་མོས་པོ་སྣ་

ཚོགོོས་ལ་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ། དཔོརེི་ན། མ་ིལ་ལྟ་ོཟས་བྲ་ོབ་དང༌རྣམ་

པོ་གོཅགིོ་གོསི་མ་ིའིགྲེགིོས་པོརི་རྣམ་པོ་སྣ་ཚོགོོས་དགོསོ་པོ་ལྟརི། 

ཆེོས་ལའིང་མིའིི་ཁོམས་དང་མོས་པོ་སྣ་ཚོོགོས་དང་བསྟུན་ནས་

ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ང་རིང་
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ཚོོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་

འིགྲེལེ་ཤོདོ་རྒྱུ་མཚོན་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཁུངས་དྲེངས་རྒྱུ་ཡདོ་

པོའི་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོའིད་ིདགོ་སྣང་མདེ་དུ་ལུས་ན་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོདགོོན་པོའིི་ནང་སྡེོད་མཁོན་ཚོོས་གོཙོ་ོ

བའོི་ིའིགོན་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེམང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིདནོ་

དགོ་ང་ོམ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་མིན་གྱིི་གོནད་འིགོགོ་ཤོེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དའེི་ིཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་མང་ཙོམ་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོརི་དུ་

བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཤོསེ་

ནས་དད་པོ་ཐབོ་པོ་ཟརེི་བ་ད་ེཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་

སྐྱ་སརེི་མང་ཚོགོོས་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ི

གོ་ོརྟེགོོས་མཐ་ོརུ་གོཏེངོ་ཐབས་དང༌། ཤོསེ་ཚོད་ལགེོས་སུ་གོཏེངོ་

ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིཕྲལ་སལེ་ང་ཚོ་ོདཔོལ་འིབྱེརོི་

ཐགོོ་ཚོགོས་ཚུད་དང༌། ཤོསེ་ཡནོ། ཆེསོ་བཅས་ཀྱི་ིཐགོོ་ལ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེན་ིདེང་སྐོབས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ཡནི།

ཇ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིམནརི་གོཅདོ་དང་། བདོ་མའིི་ིསམེས་

ཤུགོས།

དེ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྐོོརི་བརི་ལམ་ནས་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། འིདས་པོའིི་ལོ་ཉིི་ཤུ་ཙོམ་
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ཞིགིོ་རིངི་ལ་བདོ་དུ་དཀའི་ངལ་ཚོད་མདེ་བྱུང་བས་མ་ཚོད་རྒྱ་མའིི་ི

གོདུགོ་རྩུབ་དང་མནརི་གོཅདོ་འིགོོ་བདོ་མ་ིརིང་ཤོ་ིརྒྱགོ་མཁོན་དང༌། 

མུ་གོེས་ཤོི་བ། དམརི་གོསོད་བཏེང་བ། བཙོོན་དུ་མནརི་གོཅོད་

འིགོོ་ཤོི་བ་བཅས་གོང་ལྟརི་གོསོད་རྡུང་བཀོལ་གོསུམ་འིགོོ་བོད་

མ་ིའིབུམ་ཕྲགོ་བཅུ་སྐོོརི་དུས་མནི་གྱི་ིའིཆེ་ིརྐྱེནེ་བྱུང་ཡདོ། 

བོད་ནང་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་འིབུམ་དྲུགོ་ཅུ་ཙོམ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་

བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་ལྔ་རྒྱ་མིརི་སྙིང་ཐགོ་ནས་ཞིེ་འིཁོོན་འིཛིན་

ནས་བོད་མིའིི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རིང་གོི་རིང་དབང་གོི་ཐོགོ་ལ་རིེ་

བ་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིཐགོོ་ནས་ཆེསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིདུགོ་རིདེ་ཅསེ་བཙོན་

པོོ་དབང་ཡོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེོས་སྤེོང་དུ་འིཇུགོ་རྒྱུའིི་ཐབས་ཤོེས་

དང༌། ལས་འིགུལ་རིམི་པོརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོ་ིཁྲེདོ་དུ་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་སྔརི་ལས་ཀྱིང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ གོཙོ་ོཆེེ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་ཧོ་ཅང་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། སྙངི་སྟབོས་ཆེནེ་

པོོརི་གོནས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་དེང་སང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོི་སྲིིད་བྱུས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། བོད་

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ནས་ལྷགོ་བསམ་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་

པོརི་བསྡེད་པོའི་ིའིབྲས་བུརི་རིམི་པོས་གོནས་ཚུལ་ཏེན་ཏེན་དྲེགོ་ཏུ་
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འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོདང༌། 

བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོད་ལྟ་དང༌། མ་འིངོས་པོ་དུས་ནམ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་བོད་

རིགིོས་རྩིམ་པོ་ཟ་མཁོན་དང༌། མ་ཎ་ིབགྲེང་མཁོན་ཡངོས་རྫོགོོས་

གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོས་ད་ེལ་ལུང་ཚོན་གྱི་ིདབྱེ་ེབ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་

ཀྱིི་དབྱེེ་བ། མདོརི་ན་བོན་དང་བཅས་པོརི་ང་ཚོོས་དབྱེེ་འིབྱེེད་རྩི་

བ་ནས་མེད། བོད་རིིགོས་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད། 

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་རིིགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་མཉིམ་དང༌། 

སྡུགོ་ན་སྡུགོ་མཉིམ་རིདེ། དནོ་མདེ་ལུང་ཚོན་གྱི་ིཐོགོ་ནས་འིཐནེ་

འིཁྱིརེི་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་འིཐནེ་འིཁྱིརེི་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། 

ཉི༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ཡ་རིབས་

སམེས་བཟང་།

མ་གོཞི་ིད་ལྟ་ང་རིང་ཚོ་ོམའེི་ོགོཞིསི་ཆེགོས་ནང་དུ་ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་ཡང་མདེ་པོ་ལྷངི་འིཇགོས་ཐགོོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགོོ་ཏུ་

ཚོང་མ་རྡོོགོ་བསྒྲིིལ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིེད། ད་

དུང་ཡང་མཐུན་པོ་ོདང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་རིགོོས་རིམ་ཡགོ་

པོ་ོབྱེས། ཕེན་ཚུན་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདགེོས་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ི

རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། ད་ེརིངི་ངསོ་



170
རིང་འིདརིི་ཐངེས་གོཅགིོ་སློབེས་པོ་རིདེ། མ་འིངོས་པོརི་སློབེས་ཐུབ་

མནི་ལ་མ་བལྟསོ་པོརི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་ཆེ་ེས་ཚོང་མ་

ངའིི་བསམ་བློའི་ིནང་རྟེགོ་པོརི་དྲེན་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། ནང་སྲིིད་

ལས་ཁུངས་དང༌། ས་གོནས་ཀྱི་ིགོཞིསི་འིགོ་ོས་ོསསོ་སྐོབས་འིཕྲལ་

ངོས་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་སོ་སོའི་ིགོནས་ཚུལ་བཤོད་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ངས་གོནས་ཚུལ་རྟེོགོས་ཀྱིི་ཡོད། ངོས་ནས་

རྟེགོ་ཏུ་ད་ོསྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོབདེ་པོོའི་ི

ངང་སྡེདོ་རིགོོས་བྱེདེ། ད་ེརིངི་འིདརིི་དུས་ཚོདོ་མདེ་སྟབས་མཇལ་

ཁོ་གོཏེངོ་ཁོམོ་བྱུང་མ་སངོ༌། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོགོཞིསི་སྒོརི་སྤྱོ་ིཔོའི་ིཐགོོ་

ལ་ངསོ་ནས་འིདིརི་བྱེནི་རྟེནེ་དང༌། སྲུང་མདུད་བཞིགོ་གོ་ིཡནི། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་རྒྱུན་དུ་སེམས་

བཟང་པོ་ོདང༌། སྤྱོདོ་ལམ་ཡ་རིབས་བྱེས། དའེིི་ཐོགོ་ནས་སྐྱབས་

འིགྲེ་ོདང༌། མ་ཎ།ི ཐུབ་པོའི་ིམཚོན་སྔགོས། སློབོ་དཔོནོ་གྱི་ིམཚོན་

སྔགོས་དེ་ལྟརི་བགྲེངས་ན་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བསོད་ནམས་འིཕེེལ་བ་

དང༌། ལས་བཟང་པོོའི་ིརྒྱུ་སྒྲུབ་པོའིི་སྒོོ་ནས་འིབྲས་བུ་བདེ་སྐྱིད་

ཡོང་བ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་བ། བརི་ཆེད་སེལ་ཐབས་བྱེེད་

དགོོས། རིང་གོིས་སེམས་བཟང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཡ་རིབས་ཀྱིི་

ཐགོོ་ནས་ཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་མ་བྱེས་པོརི་མ་ིལ་སྐྱབས་འིཇུགོ་གོནང་

རིགོོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་བ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། སངས་རྒྱས་
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བཅམོ་ལྡན་འིདས་སྐུ་ང་ོམ་བཞུགོས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཡང་རིང་རིང་

སོ་སོའི་ིལས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲེལ་ལས་སངས་རྒྱས་རིང་གོིས་གོནང་

ཐབས་གོང་ཡང་མདེ། 

དཔོརེི་ན། ཤཱཀྱིའི་ིརིགིོས་ལ་དམགོ་ཡངོ་སྐོབས་བཅམོ་ལྡན་འིདས་

ལ་ཤཱཀྱིའིི་རིིགོས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་གོསུམ་བཅོལ་པོོ་ཞུས་ཏེེ་སྲུང་སྐྱོབ་

གོནང་རིོགོས་ཞུས་པོ་ལྟརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིསྐུའི་ིའིཁྲེསི་སུ་ཉིརི་ནས་བཞུགོས། གོཉིསི་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྦས་གོནང་བ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་དམགོ་ཐགོ་ཆེོད་སྐོབས་ཕྲུ་གུ་གོསུམ་པོོ་དེ་ཤོི་བ་ཡོད། 

ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་ནས་བདེ་སྡུགོ་དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་བསྐོོས་

པོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོས་བདེ་སྡུགོ་འིདི་དགོ་རིང་གོི་སེམས་དུལ་མིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

ལས་བཟང་ངན་བསགོས་ཏེེ་དེའིི་འིབྲས་བུརི་བདེ་སྡུགོ་བྱུང་བརི་

བཤོད་ཡོད་པོས་ང་རིང་ཚོ་ོསོ་སོས་སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོོ་དང་། 

ཡ་རིབས་བྱེས་ན་རིང་ལ་བད་ེསྐྱིད་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སེམས་

བཟང་པོ་ོདང༌། སྐྱབས་འིགྲེ་ོདང་སམེས་བསྐྱདེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས། དའེི་ི

ཐགོོ་གོཟུངས་སྔགོས་སགོོས་བགྲེངས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། བརི་

ཆེད་ཀྱིང་སལེ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ཚོ་ེདང་བསདོ་ནམས་འིཕེལེ་ཡངོ་གོ་ི
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རིདེ།  འིད་ིརྣམས་ཁྱིེད་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ཡགོ་པོ་ོངསེ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༠ ཉིནི་

སམི་ལརི་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སམི་ལའི་ིཆེངིས་ཡིགོ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོཞིསི་

ཆེགོས།

དེ་རིིང་སིམ་ལརི་ང་རིང་ཚོ་ོམཉིམ་འིཛོམས་བྱུང་བརི་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ས་ཆེ་འིདི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ས་བསིལ་པོ་ོདང༌། འིདིའིི་

གོཡས་གོཡོན་ལ་ལྟོ་གོོས་ཐབས་འིཚོོལ་བྱེེད་བདེ་ཡོད་སྟབས་

འིད་ིཁུལ་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་མ་ིགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོ

དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ནས་སིམ་ལ་ཟེརི་བ་འིདི་གོོ་མྱོོང་

ཡོད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། སྔོན་མ་ཤོིང་སྟགོ་སིམ་ལའིི་ཆེིངས་

ཡགིོ་བཞིགོ་སའི་ིས་ཆེ་ད་ེའིད་ིཡནི་ཞིིང་། སྐོབས་དེརི་ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་ཀྱིི་སྐུ་ཚོབ་བཤོད་སྒྲི་བློན་ཆེེན་དང༌། དེ་དུས་རྒྱ་གོརི་དབྱེིན་

ཇིའིི་གོཞུང་གོིས་འིཛིན་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོའིི་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐུ་ཚོབ། 

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྐུ་ཚོབ་བཅས་ཕྱོགོོས་གོསུམ་གྱི་ིམ་ིསྣ་འིདརིི་འིཛམོས་

ནས་ཆེངིས་ཡིགོ་བཞིགོ་པོ་རིདེ། 

སིམ་ལ་ས་ཁུལ་ལ་སྡེོད་མཁོན་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོམང་ཆེེ་བ་སོ་སོའི་ི

སྐོབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་ཐབས་ཤོེས་ཐོགོ་ནས་འིཚོ་ོཐབས་བྱེེད་
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པོ་དང་། རིང་ཉིིད་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་མ་བརླགོ་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོ་སྤྱོིའིི་མིང་དོན་ལ་རྒྱ་སྙིང་ལ་བཅངས་ནས་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཏེེ་ས་ཁུལ་འིདིརི་དམིགོས་བསལ་རྙོོགོ་དྲེ་མ་ཐོན་

པོའི་ིཐགོོ་ལའིང་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡིན། ང་རིང་ཚོ་ོགོནས་སྟངས་

བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

ཁུལ་འིདིརི་བཟོ་གྲྭ་འིདི་དང༌། གོཡས་གོཡོན་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཕྲན་བུ་ལས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་གོང་ཡང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་སྡེདོ་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། རིང་དབང་ཡདོ། 

ཁོ༽ རིང་དབང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། གོཞིན་དབང་གོ་ིསྡུགོ་

བསྔལ།

བདོ་ལུང་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྡེདོ་ས་རིང་གོ་ིལུང་པོརི་བསྡེད་ཡདོ་

ཀྱིང་རིང་དབང་མདེ་པོ་རིདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མའིི་ིལ་ོ

རྒྱུས་བྱུང་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་དང་ཁྲེི་ཕྲགོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། དེའིི་

རིངི་ལ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་འིགྱུརི་བ་ཧོ་ཅང་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ད་ེ

ལྟརི་ཡངོ་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ན།ི མ་ིཟརེི་མཁོན་འིད་ིསམེས་ཅན་གོཞིན་

དང་མ་ིའིདྲེ་བརི་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བའི་ིཐབས་ཤོསེ་རྣམ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་
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རིང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་བློརི་འིཁོོརི་ཐུབ་པོ་དང༌། བསམ་བློརི་

འིཁོོརི་བའིི་ཐོགོ་ནས་དམིགོས་ཡུལ་དེ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལ་འིབད་

རྩིལོ་དངསོ་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་བྱེས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་འིཛམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་སརི་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོའིགྲེ་ོ

བཞིནི་ཡདོ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་འིཕེ་ོའིགྱུརི་འིགྲེ་ོ

བའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་རིང་དབང་ཡདོ་མདེ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ལྟ་བཤོད་མ་ཐགོ་པོ་བཞིིན། སྔརི་ཤོིང་སྟགོ་སིམ་ལའིི་ཆེིངས་

ཡགིོ་བཞིགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་འིདའིི་ིས་ཁུལ་འིདརིི་དབྱེནི་ཇསི་དབང་

སྒྱུརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་གོ་ིས་ཆེ་གོལ་ཆེ་ེས་ཁོ་ཤོས་

ལ་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིཡུལ་མ་ིའིགྲེ་ོམ་ིཆེགོོ་པོ་ད་ེལྟརི་བྱུང་ཡདོ། འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་ས་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་བཏེང་

ནས་བཙོན་དབང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོ་ོཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་གོཅིགོ་པུ་

མིན། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དྲེང་བདེན་མིན་པོ་དང༌། མིས་

མི་ལ་དབང་ཡོད་དང༌། མིས་མི་ལ་ཐུབ་ཚོོད་གོཏེོང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་རིང་བཞིནི་གྱིསི་གོ་ལེརི་འིགྱུརི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

རྒྱ་གོརི་ལ་དབྱེིན་ཇིས་དབང་སྒྱུརི་བྱེས་ནས་རྒྱ་གོརི་བ་ཚོ་ོབྲན་

གོཡོགོ་ལྟ་བུརི་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་ཡང༌། ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༤༧ ལོརི་

རྒྱ་གོརི་རིང་བཙོན་བྱུང་བ་རིདེ། རྒྱ་གོརི་ལ་རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་

མང་པོ་ོཡོད་ན་ཡང་རིང་དབང་རིང་ལགོ་ཏུ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་བདེ་
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སྐྱིད་རིདེ། བདོ་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབྱེངིས་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོརི་བསྡེད་ཡོད་ན་ཡང༌། རིང་དབང་བྲལ་ནས་ཡོད་སྟབས་རིང་

དབང་བྲལ་ཞིངི་། གོཞིན་དབང་ཟརེི་བ་ད་ེསྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྩི་བ་རིདེ། 

ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་འིདིའིི་རིིང་ལ་བོད་ནང་བོད་

པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོསོ་བདོ་ལུང་པོ་བདོ་མརིི་བདགོ་པོ་ལས། རྒྱ་

མསི་འིཛནི་པོའི་ིཐབོ་ཐང་མདེ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་མདེ་པོ། བདནེ་

པོ་མནི་པོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་

དང༌། ས་ོསའོི་ིརིགིོ་གོཞུང༌། ས་ོསའོི་ིཆེསོ་དད་བཅས་པོརི་སམེས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

གྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་བརི་ལམ་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་ནས་བཟུང་རིམི་པོས་

གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུའི་ིདྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་འིད་ིལ་

དགོའི་བསུ་ཞུ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། གོཞི་ིརྩིའི་ིགོནས་སྟངས་

གོཞིན་དབང་གོ་ིའིགོོ་ལ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས་གོནས་ཚུལ་

ཧོ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

གོ༽ རིང་དབང་གོ་ིཡརི་རྒྱས་དང་། གོཞིན་དབང་གོ་ི

རྗེསེ་ལུས།

ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་རིང་དབང་ཡོད། 

ས་ོསོས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་ཐབས་ཤོེས་བྱེས་ན་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་
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མ་རིེད། བྱེས་ན་ཁྲེིམས་འིགོལ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་སུ་ཡང་

མདེ། རིང་དབང་ཟེརི་བ་འིད་ིཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོབ་ོ

ད་ེརིདེ། ཇ་ིཙོམ་མ་ིལ་རིང་དབང་ཡདོ་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་གོསརི་གོཏེདོ་

བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཇ་ིཙོམ་གོསརི་གོཏེདོ་མང་བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ཡརི་

རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། རིང་དབང་བྲལ་ཞིངི་བཙོན་དབང་འིགོོ་ཏུ་

གོསརི་གོཏེདོ་བྱེ་ཐབས་མདེ་པོ་དང༌། གོསརི་གོཏེདོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་

པོའི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིརྗེསེ་ལུས་ཐབེས་ཀྱི་ིཡདོ།

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་

མི་འིདྲེ་བ་དང༌། ལྟ་བའིི་ལམ་ལུགོས་མི་འིདྲེ་བ་མང་དུ་ཡོད་པོ་

འིདི་དགོ་གོི་ནང་ནས་རིང་དབང་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡརི་

རྒྱས་མང་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། རིང་དབང་བྲལ་བའི་ིལུང་པོ་ཚོའོི་ིནང་

དུ་མི་ལ་དུད་འིགྲེོ་ནང་བཞིིན་བཀོལ་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། 

རིང་བཞིནི་གྱི་ིམའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་མ་བསྐུལ་དང་ལེན་བྱེེད་

པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་བཙོན་པོ་ོདབང་ཡདོ་ཀྱིསི་བསྐུལ་བ་ད་ེལ་གྲུབ་

འིབྲས་འིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

གོང་ལྟརི་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རིང་དབང་ཟརེི་བ་འིད་ིམའིི་ི

འིཚོ་ོབའིི་ནང་ལ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་

ནས་ཁོ་གྲེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡང༌། རིང་དབང་ཟརེི་བ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་རྩི་ཆེནེ་ཡནི་པོ་དངསོ་ཡདོ་
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གོནས་ཚུལ་གྱིསི་ཁོ་གྲེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོརེི་ན་བརི་ལམ་བདོ་

ནས་གོཉིནེ་འིཕྲད་ཡངོ་མཁོན་ནང་ནས་ཁོ་ཤོས་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། 

ང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོརི་བསྡེད་ཡདོ་ན་ཡང་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་

སྙིང་བསྟན་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་ས་མེད། རྒྱ་གོརི་ལ་ཚུརི་གོཉིེན་

འིཕྲད་ལ་འིབྱེོརི་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྡེོད་

ས་མའིི་ིལུང་པོ་ཡནི་ན་ཡང༌། ས་ོསའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོ་

འིད་ིཞིདེ་སྣང་མདེ་པོརི་བཤོད་ས་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེལྟརི་

ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེརྟེགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོརིདེ། 

ང༽ བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང་། བཟང་པོའོི་ིམ་ིདཔོ།ེ

འིདས་པོའི་ིལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་ལྔ་མ་ལནོ་ཙོམ་གྱི་ིརིངི་ལ་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་

བ་གོཅགིོ་འིབུམ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་མ་ིའིདྲེ་

བ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་གྱིི་ནང་ལ་ཁོ་གྲེམས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་དང༌། 

མང་ཤོསོ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། བདོ་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་

མཁོན་མ་ིསུ་འིདྲེ་གོཅགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། བདོ་མརིི་བསྔགོས་བརྗེདོ་

བྱེདེ་པོ་དང༌། བདོ་པོ་ཚོ་ོལྟ་ོགོསོ་ཐགོོ་མགོ་ོགྲུང་པོ།ོ མ་ིཡ་རིབས། 

རུས་བརྩི་ིས་ཡདོ་པོ། དྲེང་པོསོ་གོཞུང་བསྲིངས་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ལ་

ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ དཔོརེི་ན་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡང༌། བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་མང་པོོ་
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ཞིིགོ་ལ་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་དཔོོན་རིིགོས་ཚོོས་ཡུལ་མིརི་བསྐུལ་མ་

དང༌། སློོབ་གོསོ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ས་ནས་འིདིརི་ཡོད་མཁོན་

བོད་མི་ཚོོས་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིདི་ཙོམ་འིགྲེོ་གོི་

ཡདོ། ཁོངོ་ཚོརོི་དཔོ་ེབལྟས་ནས་ཁྱིདེ་ཚོསོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

ཐབས་ཤོསེ་དང༌། སམེས་ཁུརི་ངསེ་པོརི་བླངས་དགོསོ་ཞིསེ་བདོ་

པོ་མིགོ་དཔོ་ེབལྟ་ས་ལྟ་བུརི་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་

ཡདོ་ཀྱིང༌། རིང་དབང་ཡདོ་སྟབས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་

གོཞུང༌། བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་མི་ཉིམས་

རྒྱུན་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡདོ་པོ་དང༌། བྱེས་ཆེོགོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ད་ཆེ་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

སྔརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་མེད་ས་ནང་ཆེོས་ལ་ཆེ་རྒྱུས་

མེད་པོའིི་ལུང་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོཞི་ིརྩི་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཚུགོས་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོ་ོརིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ཏེེ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་

ཡིན་ཡང༌། རིང་དབང་ཡོད་སྟབས་གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་ནས་ཡརི་རྒྱས་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་ཡདོ། 

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ས་ཡ་མང་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང༌། 

བཙོན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྣམས་
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མི་འིདྲེ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོརི་ངོས་འིཛིན་དང་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོ་ོབསྡེད་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོད་

ཀྱིང༌། རིང་དབང་ཡོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོདང་སྐྱིད་པོ་ོརིེད། ང་

ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

འིད་ིནམ་ཡང་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱེ་དགོསོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བརྗེདེ་

རྒྱུ་མདེ། ཚོང་མས་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོསོ། བདོ་

ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་དཀའི་སྡུགོ་ད་ེལྟ་བུའི་ི

འིགོོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་མ་བརླགོ་པོརི་བསྡེད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་

གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་ལ་སམེས་ཤུགོས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་

བསྡེད་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡདོ་མཚོན་རྣམས་ནས་ད་ེ

བས་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཕེན་བཞིནི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིགོོས་བྱེདེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ནས་ཡུལ་ཁྲེིམས་འིཁུརི་ཟེརི་བ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོ

ས་ཆེ་གོང་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་ས་ཆེ་དེ་དང་དེའིི་ཡུལ་མི་སྤྱོི་འིགྲེེ་

སྤྱོ་ིམཚུངས་ཀྱི་ིཡུལ་ཁྲེམིས་འིཁྱིརེི་མཁོན་གྱི་ིམ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང་

། མི་ཡ་རིབས་བྱེེད་དགོོས། བོད་པོའིི་ནང་ནས་རྒྱགོ་རིེས་རྒྱགོ་

མཁོན་དང་། རྐུན་མ་རྐུ་མཁོན། བོད་མིའིི་མཚོན་ཤོས་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་དེ་ལྟརི་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། མིའིི་

སྤྱོདོ་ལམ་སྡུགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་ཆེང་རིགོ་ཟརེི་བ་འིད་ིཉིསེ་པོ་ཆེནེ་

པོ་ོརིདེ། ནམ་རྒྱུན་མ་ིབགོ་ཡདོ་ཚུལ་མཐུན་བྱེདེ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡནི་
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ཡང༌། ཆེང་བཏུང་ནས་རི་བཟི་བའིི་མཚོམས་སུ་བགོ་ཡོད་དྲེན་

ཤོསེ་བསྟནེ་རྒྱུ་བརྗེདེ་དེ་སྤྱོདོ་ལམ་ངན་པོ་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེང་སང་བོད་ལ་ཡང་ཆེང་འིཐུང་མཁོན་མང་པོ་ོཡོད་པོ་དང༌། དེ་

ལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་རྙོགོོ་དྲེ་བཟ་ོམཁོན་ཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ འིད་ིཁུལ་ལ་

ལས་ཀ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོདེ་ལྟརི་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་དང༌། སྐྱིད་

སྐྱདི་ལྟ་བུའི་ིསྐོབས་སུ་ཕྲན་བུ་འིཐུང་དགོསོ་པོ་ཡངོ་ཤོས་ཆེ།ེ འིནོ་

ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་ཚོོད་མེད་འིཐུང་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་

མནི་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཡུལ་

པོ་ཚོརོི་མཐུན་ལམ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། རྒྱ་གོརི་ན་ིང་རིང་ཚོརོི་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་

མང་ཆེ་ེབ་ད་ེནང་པོ་ཡནི་ཞིངི་། ནང་པོ་ཡངོ་ས་རྒྱ་གོརི་ནས་བྱུང་

བ་རིདེ། སྔརི་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིཆེསོ་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྣང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་ཀྱིི་མུན་པོ་སེལ་བ་

རིདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་ཡང་གོནས་ཚུལ་ད་ེརིདེ། བརི་སྐོབས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་གོརི་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོས་

ཡུལ་མིརི་བརྩི་ིབཀུརི་དང་མཐུན་པོ་ོབྱེེད་དགོསོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་རིིམ་པོས་གོནས་ཚུལ་ཇེ་བཟང་དུ་འིགྲེོ་གོི་རིེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་། ལགོ་ཤོསེ་བཟ་ོལས།
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དེ་ནས་ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་སྔོན་མའིི་སློོབ་གྲྭ་རྙོིང་ཁུངས་ཀྱིི་གྲེས་

ཤོིགོ་རིེད། བརི་ལམ་འིདིརི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་དཀའི་

ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་པོ་རིེད། རིིམ་པོས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཏེེ་ཡརི་

རྒྱས་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད། ལྷགོ་དོན་དེ་རིིང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོཐུགོ་པོའིི་

སྐོབས་ལ་ཚོང་མ་གྲུང་ཏེགོོ་ཏེགོོ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་འིདུགོ་པོས་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤོོས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་སློོབ་སྦྱོང་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་ཕྲུ་གུ་ཕེལ་མ་ོཆེེརི་སློོབ་

སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡདོ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦྱངོ་ལ་སྐུལ་མ་བྱེདེ་

མཁོན་ཡང་ཡདོ། 

ང་ཚོའོི་ིབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་དང་

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པོ་ནས་ཕྲན་བུའིི་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་ལས། སྤྱོི་

ཡངོས་ལ་ཧོ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་

སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་དུས་ཚོོད་

འིཕྲོ་བརླགོ་མ་བཏེང་བརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་

རིང་ཉིིད་ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེེན་གོང་གོི་ཐོགོ་ལའིང་རྣམ་དཔྱོད་

འིདནོ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོབ་ོད་ེསློབོ་སྦྱངོ་ལ་རིགོ་ལུས་སྟབས། ཚོང་

མས་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ད་ེསློབོ་སྦྱངོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་

གོརི་གྱིི་དགོེ་རྒོན་རྣམས་དང༌། བོད་རིིགོས་དགོེ་རྒོན་ཚོང་མས་

ད་ཕེན་ཧུརི་ཐགོ་གོང་ཡངོ་བྱེས་ཡདོ། ལྷགོ་དནོ་བདོ་དགོ་ེཚོརོི་ས་ོ
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སོ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲུ་གུརི་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དམིགོས་བསལ་ལས་

འིགོན་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིགོོས་ཞིསེ་གོཞིནེ་སྐུལ་བྱེདེ་

རྒྱུ་ཡནི། ད་ེནས་འིདིརི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱིི་ཆེ་རྐྱེནེ་ལགོ་ཤོསེ་བཟ་ོ

ལས་འིདི་ཆེགོས་ཡོད། མ་གོཞིི་ངས་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་གོོང་དུ་ལས་བསྡེོམས་ཀློོགོ་པོ་ལྟརི་ཡརི་རྒྱས་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་འིདུགོ དོན་དགོ་མེད་པོའིི་སེམས་ཁྲེལ་བྱེས་

ན་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མདེ། 

ཆེ༽ སམེས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་ལས་སྐྱབོ་

ཐབས།

སམེས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་ཅསེ་པོ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སམེས་ཀྱི་ིབད་ེ

སྐྱིད་ཡོད་ན་ལུས་ལ་དཀའི་ངལ་ཕྲན་བུ་འིཕྲད་ཀྱིང༌། སེམས་ཀྱིི་

བདེ་སྐྱིད་དེས་ལུས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དེ་ཟིལ་གྱིིས་གོནོན་ཐུབ་ཅིང་། 

ལུས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དེ་བཟོད་ཐུབ། སེམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་མེད་ན་

ལུས་པོའོི་ིགོནས་སྟངས་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་སྐྱདི་པོ་ོ

གོང་ཡང་མདེ། དཔོེརི་ན། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ི

མི་ཚོང་ཁོ་ཤོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་འིབྱེོརི་ལྡན་ཕྱུགོ་པོོ། 

དཔོལ་འིབྱེརོི་དང་ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་སམེས་ཁྲེལ་མདེ་

པོརི་དངངས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད། སེམས་ཀྱིི་
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བད་ེསྐྱདི་ཟརེི་བ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། སམེས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་ཡངོ་

བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབོ་རིང་རིང་སོ་སོའི་ིབསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་

ལ་རིགོ་ལུས་པོ་རིདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། 

འིཁོོརི་བའིི་ཆེོས་ཉིིད་ལ་སོགོས་པོ་གོསུངས་པོ་དེ་རིིགོས་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་སེམས་སྡུགོ་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་དང༌། 

སེམས་ལ་སྙིང་སྟོབས་གོསརི་པོ་སྐྱེ་བའིི་བསློབ་བྱེ་ཧོ་ཅང་བཟང་

པོ་ོཡནི། གོནས་སྟངས་འིད་ིདགོ་རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིལས་འིབྲས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། གོཉིསི་ནས་ཇ་ིསྲིདི་སམེས་ཉིནོ་མངོས་

པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་སོང་བའིི་རིིང་ལ་སེམས་ཀྱིི་བདེ་བ་མེད་པོ་

འིཁོོརི་བའིི་ཆེོས་ཉིིད་ཡིན། དེ་ལྟརི་ན་ང་ཚོོས་དེ་ཙོམ་གྱིི་ནད་མ་

ཐེགོ་པོའིི་སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་མེད། ང་

རིང་ཚོ་ོསམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཆེེ་ས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། རིིམ་པོས་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོགོི་རིེད། སྙིང་སྟོབས་སྐྱེས་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། གོང་

ཡིན་ཟེརི་ན་བོད་རིིགོས་ཟེརི་བ་འིདི་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་

ལ་ཡང་སྙན་གྲེགོས་ལྡན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་རིིགོས་

ཤོིགོ་རིེད། བརི་སྐོབས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། 

བོད་མི་རིིགོས་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙོམ་
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ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས། གྲེལ་མཐའི་ལ་བསྡེད་མེད། དེས་ན་ང་རིང་

ཚོ་ོཞུམ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་མདེ་པོས་ཚོང་མས་སྤེབོས་པོ་དང་

ལྡན་པོའི་ིཐགོོ་ནས་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྤྱོ་ིདང་བྱེ་ེབྲགོ་ད་ེརིངི་འིདརིི་མཉིམ་དུ་ཡདོ་མཁོན་

ཚོང་མ་མ་ིཚོ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མ་ིཚོ་ེབད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོ་

ཡོང་བ་དང༌། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

ལྟརི། ཚོེ་རིབས་གོཏེན་དུ་བདེ་བ་ཡོང་བརི་ངས་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་

གོ་ིཡནི། རིང་ཉིདི་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ན་ིཆེསོ་ལ་

དད་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཙོན་པོ་ོདབང་ཡདོ་བྱེདེ་མཁོན་སུ་ཡང་

མདེ། ཆེསོ་བྱེདེ་དང་མ་བྱེདེ་ས་ོསའོི་ིརིང་དབང་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་

ཆེསོ་ཁོས་བླངས་ནས་ཆེསོ་ཤོགིོ་བྱེས་ན། བསམ་བླའོི་ིཐགོོ་ནས་

ཆེསོ་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་རྣམ་པོརི་དགོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། བདེན་པོ་

གོཉིསི། བདནེ་བཞིིའི་ིགོནས་ལུགོས་འིད་ིརིིགོས་ལ་ད་ོསྣང་གོསི་

རིང་ཉིདི་ནས་ཤོསེ་པོརི་བྱེས། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་ཉིནི་རིའེི་ིམ་ིཚོ་ེ

སྐྱེལ་སྐོབས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་དེ་དགོ་

བསམ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སེམས་ལ་བདེ་

སྐྱདི་དང་། སམེས་ལ་སྙངི་སྟབོས་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། སམེས་ལ་

ཞུམ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ད་ེལྟརི་ཕེན་ཐགོོས་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ི
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རིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཉིམས་ལནེ་ཡདོ་པོའི་ིཐོགོ་ལ་ཁོ་འིདནོ་དགོ་ེསྦྱོརི་

བྱེས་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡདོ།

ཇ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིབྱེདེ་ལུགོས།

གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་བསམ་བླའོི་ིཐགོོ་ནས་ཡགོ་པོ་ོའིཛནི་

མ་ཐུབ་ན། ཁོ་ནས་ཚོིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེོན་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཕེན་

ཐོགོས་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིེད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་ད་ེགོང་ཡནི་པོ་ཤོསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་

དགོསོ། རྩི་བ་ད་ེཕེརི་བཞིགོ་ནས་ཡལ་གོ་ཕེལ་པོ་གོཅགིོ་ལ་མགོ་ོ

འིཁོརོི་ནས་བསྡེད་ན་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་མ་ིཐུབ། ང་རིང་

ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ། ཆེསོ་ཟརེི་དུས་ཞིབས་བརྟེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། 

ཕྱོགོ་མཆེདོ་འིབུལ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཙོམ་ལ་མགོ་ོའིཁོོརི་ནས་བསྡེད། རིང་

རིང་ས་ོསའོི་ིསམེས་རྒྱུད་ལ་ཞུ་དགོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། སམེས་ངན་པོ་

ལ་སྐྱནོ་དུ་བལྟས་ནས་སྤེངོ་ཐབས། སམེས་བཟང་པོརོི་ཡནོ་ཏེན་དུ་

བལྟས་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐབས་མ་བྱེས་པོ་ད་ེནརོི་འིཁྲུལ་རིདེ། 

ས་ོསོའི་ིཤོགོ་གོ་ིསྦུགོ་ལ་མཆེདོ་གོཤོམོས་ཤོགིོ་བཟསོ། སྐུ་བརྙོན་

ལྟ་བུ་བསྒྲིགིོས། ད་ེལའིང་དངསོ་པོའོི་ིའིདུ་ཤོསེ་ཤོགིོ་ལས་སྐྱབས་

འིགྲེོའི་ིབསློབ་བྱེ་མཚོན་ཉིིད་མ་ཚོང་བ་བྱེས། སྐུ་ལའིང་སྐུ་རྒྱུ་

ལགེོས་ཉིསེ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཤོནི་ཏུ་ནརོི་འིཁྲུལ་རིདེ། ཕྱོ་ིནས་
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བལྟས་ན་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་བཞིངེས་ཏེ་ེཆེསོ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོད་པོའིི་ཁུལ་ཡིན་ཡང་། དོན་དགོ་ཡང་སྙིང་རྒྱུ་ཆེ་ལེགོས་ཉིེས་

དང༌། རིནི་གོངོ་ཆེ་ེཆུང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་སྡེིགོ་པོ་གོསོགོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་དསེ་ཕེན་ཐོགོས་མདེ། 

ད་ེབཞིནི་ཁོ་འིདནོ་བྱེདེ་པོ་དང་། དཔོ་ེཆེ་ལྟ་བུ་ཀློོགོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

སམེས་ཀྱི་ིནང་ནས་མ་ིལ་སམེས་གོནགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིལ་མགོ་ོ

སྐོོརི་གོཏེོང་རྒྱུ། མི་ལ་ཐུབ་ཚོོད་ཤོོད་རྒྱུ་སོགོས་བསམ་བླ་ོའིཁོོརི་

ན་ཆེོས་དེ་རྫུན་མ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཆེོས་དང་རྒྱབ་འིགོལ་ཆེགོས་

པོ་རིདེ། མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཤོགིོ་ཁོས་

བླངས་ནས་སྐྱབས་གོནས་བླ་མ་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་ལ་སྐྱབས་

སུ་འིགྲེོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཟང་པོོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ལས་སེམས་ངན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། རིང་གོཞིན་རིོགོས་

གོསུམ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཚོང་མ་བདེ་བ་དོན་དུ་གོཉིེརི་བ་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་སྟབས་མ་ིལ་ཕེན་

སམེས་བཅངས་རྒྱུ་འིད་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོརིདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་

རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཆེ་ལ་ཡནི་ན་ཡང་སྙངི་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

ཉི༽ ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། ཆེསོ་མདེ་ཀྱི་ིསྡུགོ་

བསྔལ།
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མིས་མི་ལ་བརྩིེ་བ་བརླགོ་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་བརླགོ་

འིགྲེ་ོགོི་རིེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རྩི་

བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་ད་ེམའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ཆེདེ་དུ་རིདེ། གོལ་སྲིདི་མའིི་ི

བད་ེསྐྱདི་བརླགོས་ན་གོནམ་ལ་འིཕུརི་བའི་ིགོནམ་གྲུ་དང༌། ས་ལ་

འིགྲེ་ོབའི་ིམ་ེའིཁོརོི། མཚོ་ོལ་འིགྲེ་ོམཁོན་གྲུ་གོཟངིས་སགོོས་ཇ་ིཙོམ་

ཡདོ་ཀྱིང་ཕེན་ཐགོོས་མདེ། དངེ་སང་དངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་ཚོད་མཐ་ོ

པོརོི་སློབེས་པོའི་ིནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོའོི་ིནང་བསམ་བླའོི་ི

ཞིི་བདེ་བརླགོས་ན་དངོས་པོོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ལ་བདེ་

སྐྱིད་མ་ིཡངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་མངནོ་སུམ་རི་འིཕྲདོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

རྒྱ་མིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། གུང་བྲན་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་ལྟ་བརི་ཡིད་ཆེེས་

བྱེས། མིའིི་བདེ་སྐྱིད་དེ་དངོས་པོ་ོཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་གོི་

རིདེ་བསམ་པོ་དང༌། ཆེསོ་ལ་དུགོ་བཞིནི་བལྟས་ནས་སྤེངོ་གོ་ིཡདོ། 

རྒྱ་མིའིི་མཐོ་རིིམ་དཔོོན་རིིགོས་རྣམས་གོཅིགོ་འིགོོ་གོཅིགོ་ལ་མ་

འིདུས་པོརི་ང་རྒྱལ་དང་ཕྲགོ་དོགོ མཐོ་གོནོན་འིགྲེན་སེམས་ཁོོ་

ནའི་ིངང་ནས་མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ་ནས་བསྡེད་པོ་ད་ེདགོ་སྐྱདི་པོ་ོགོང་ཡང་

མདེ། ཆེསོ་སྤེངས་པོའི་ིམ་ིཚོརོི་ཆེསོ་ཡདོ་པོ་ལས། བད་ེསྐྱདི་ལྷགོ་

ཙོམ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་ཡོད་པོ་ལས་སེམས་པོ་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། དེ་མི་འིདུགོ ཆེོས་ཡོད་མཁོན་དང༌། ཆེོས་

མདེ་མཁོན་གོཉིསི་ཀ་བད་ེབ་འིདདོ་མཁོན་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ི



189
འིདདོ་པོ་འིདྲེ་མཚུངས་རིདེ། ཆེསོ་སྤེངས་པོའི་ིམ་ིད་ེབད་ེསྐྱདི་ཉུང་བ་

དང་བསམ་བླའོི་ིནང་མ་སྐྱདི་པོ་མང་བ་བྱུང་ན་ད་ེསྡུགོ་གྱིངོ་རིདེ། 

མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ཆེསོ་བྱེས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ས་ོསའོི་ིསམེས་སྐྱདི་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བགོ་ཕེེབས་པོ། མི་ཚོེ་སྐྱིད་པོ་གོཅིགོ་དགོོས་པོརི་

བརྟེེན། དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་མིས་མི་ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་པོ་

དང༌། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེབ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརིདེ། ད་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཁོ་བ་གོངས་

ཅན་གྱིི་སེམས་ཅན་ཚོ་ོའིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་ལ་ལས་

འིབྲལེ་ཡདོ་སྟབས་མ་ཎ་ིཡགོ་པོ་ོབགྲེངས། ཐུབ་པོའི་ིམཚོན་སྔགོས་

ཡགོ་པོོ་བགྲེངས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ཉིིན་རིེའིི་སོ་སོའི་ིལགོ་ལེན་གྱིི་

ཐོགོ་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེས་

ན་སྤྱོ་ིདང་སྒོརེི་ཚོང་མརི་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། ད་ེརིངི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཉི་ིམས་

འིཚོགིོས་པོ་ལ་དགོངོས་དགོ་ཟརེི་གྱི་ིཡནི། ང་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་ཐུགོ་

པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིེད་རིང་ཚོང་མ་སེམས་སྐྱིད་པོ་ོབྱེས་ནས་

སྡེདོ་རིོགོས་བྱེདེ། ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཨང་། ཤོསེ་སངོ་ངམ། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༣ ཉིནི། ཀུ་

ལུ་མ་ན་ལིརི་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་ཤོསེ་པོའི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། མ་ཤོསེ་པོའི་ི

ཉིསེ་སྐྱནོ།

ཐོགོ་མརི་སྤེི་ཏེིརི་གོསུང་ཆེོས་གོནང་བའིི་གོནས་ལུགོས་བཀའི་

གོནང་རྗེསེ། 

ཁོ་སང་སྤེ་ིཏེའིི་ིཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཡུལ་པོ་ཚོ་ོལའིང་ངསོ་ནས་སྐུལ་མ་བྱེས་

པོ་ཡིན། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་སོ་སོ་ཡིད་ཆེེས་

བྱེས་ནས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་

ངསེ་པོརི་དུ་ཤོསེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན། འིཚོམེ་བུ་བ་ཡནི་ཟརེི་མཁོན་

ཞིིགོ་གོིས་གོོས་འིཚོེམས་སྟངས་མ་ཤོེས་ན་གོད་མ་ོཤོོརི་རྒྱུ་རིེད། 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ནང་པོ་ཡིན་ཞིེས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཡིན་མིན་མ་ཤོེས་ན་ཤོིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་དང་། ཤོེས་

དགོསོ་པོ་གོལ་གོནད་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་སྟབས། ངས་སློབོ་སྦྱངོ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་གོང་སརི་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེརིངི་འིད་ི

གོརི་ཡང་ངསོ་ནས་གོཅིགོ་བརྗེདོ་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ང་ཚོསོ་དད་པོ་བྱེདེ་སའི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ི
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ཆེ་ནས་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོདང་། སྤྱོདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་ས་དང་ལམ་གྱི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་འིད་ིརིགིོས་ཧོ་ཅང་རྒྱ་ཆེནེ་པོ།ོ རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ངསེ་

པོ་རྙོདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཤོནི་ཏུ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། རིང་རིང་ས་ོསའོི་ི

ངསོ་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མ་ཤོསེ་པོརི་ཕྱོགོ་འིཚོལ་

ཟེརི་བ་དང༌། སྐྱབས་སུ་མཆེི་ཟེརི་བ་དེ་ཙོམ་ཞིིགོ་ལས་མ་ཤོེས་

པོརི་བསྡེད་ན་ཤོནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། ཤོནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། 

ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་མདེ་ན་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་

རིདེ། ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་དད་པོ་བྱེདེ་སའི་ིཆེསོ་དའེི་ི

གོནས་ཚུལ་བརྩིད་གོཅདོ་བྱེས་ནས་ཤོསེ་པོ་བྱེས། དའེི་ིཐགོོ་ནས་

ཁོ་འིདནོ་དགོ་ེསྦྱརོི་ལྟ་བུ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་སྤུས་དགོ་པོ་ོགོཅགིོ་

དང༌། ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩིའིི་གོནས་སྟངས་གོང་ཡང་མ་ཤོེས་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་མ་ཎ་ིའིབུམ་ཁོ་ཤོས་ཤོགིོ་བསགོས་པོ་དང༌། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤོེས་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཐོགོ་མའིི་ཀུན་

སློོང་དང༌། བརི་དུ་མ་ཎི་བགྲེང་སྐོབས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས། 

མཇུགོ་ཏུ་བསྔོ་བ་དང༌། དམིགོས་མེད་ཀྱིི་རྒྱས་འིདེབས་བྱེེད་པོ་

སོགོས་ཤོེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མ་ཎི་ཕྲེང་སྐོོརི་གོཅིགོ་བགྲེངས་པོ་དེ་

ཕེན་ཡནོ་ཆེ་ེཆུང་བསྡུརི་རྒྱུ་ཡདོ། 

སྔརི་སྐོལ་བཟང་ལུགོས་བཟང་དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་
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ཆེོས་ལས་དེ་མིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོམཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་

མེད་པོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ལྟ་བུ་དེང་སང་བསྡེད་མེད། དེང་

སང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོ

གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ང་ཚོོས་མཐོང་ཐོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཕེརི་ཕྱོོགོས་དེརི་འིཆེརི་གོཞིི་

ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་པོོ་བཏེང་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེེ་ཟླ་བ་

གོཅགིོ་གོཉིསི་ནང་ལ་མགིོ་མཐངོ་ལགོ་ཟནི་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་སྟནོ་གྱི་ི

ཡདོ། ཚུརི་ཕྱོགོོས་འིདརིི་ང་ཚོསོ་ཁོ་འིདནོ་དགོ་ེསྦྱརོི་བྱེས་ནས་ཟླ་

བ་གོཅགིོ་གོཉིསི་ནང་ལ་མགིོ་མཐངོ་ལགོ་ཟནི་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་སྟནོ་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། འིནོ་ཀྱིང་བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཡུན་

རིིང་ཙོམ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ཏེེ་ཆེོས་ཡོད་པོའིི་མི་དེ་སེམས་སྐྱིད་

པོ་འིདུགོ་གོམ། ཆེསོ་མདེ་པོའི་ིམ་ིད་ེསམེས་སྐྱདི་པོ་འིདུགོ་བལྟས་

ན་ཤོསེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིམཐངོ་སྣང་ལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིགྲུབ་

འིབྲས་མགིོ་མཐངོ་ལགོ་ཟནི་ཡདོ་པོ་ཇ་ིབཞིནི། ནང་བསམ་བླ་ོཡརི་

རྒྱས་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲས་དེ་མ་ཐགོ་ཏུ་མ་མཐོང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཆེོས་

བྱེས་ཀྱིང་དགོོས་པོ་དེ་ཙོམ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་མི་སུ་ཡིན་

ནའིང་མཐོང་སྲིིད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟོས་ཀྱིང་ང་རིང་

ཚོོས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། 
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འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེོས་མང་པོ་ོཡོད་ལ། ཆེོས་ཚོང་མ་

དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དཔོེརི་ན་ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་དང༌། ཁོ་ཆེའེི་ི

ཆེོས། མུ་སྟེགོས་པོའིི་ཆེོས་སོགོས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཡོད། འིདི་

རིགིོས་ཚོང་མས་སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིཆེ་ནས་བཤོད་ན་མ་ིབཟང་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ་པོ་དང༌། ཕེན་སམེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ། སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོ

བྱེེད་དགོོས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མས་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡདོ། 

ཆེསོ་ལུགོས་ད་ེདང་ད་ེབརྒྱུད་ནས་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ལ་ོ

བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིརིིང་ལ་མི་ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་

བསྒྲུབས་ཡོད་ལ། ད་ལྟའིི་སྐོབས་སུ་ཡང་མིའིི་ཁོམས་དང་མོས་

པོ་སྣ་ཚོོགོས་པོའིི་དབང་གོིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

འིགྲེེལ་བཤོད་ལས་ཡེ་ཤུ་དང༌། ཁོ་ཆེེའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤོད་

སམེས་ལ་ཟུགོ་ཆེ་ེབ་དང༌། ཕེན་ཤོས་ཆེ་ེབ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དརེི་བརྟེནེ་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོ

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིདརིི་ལྟ་བའི་ིཆེ་ནས་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ི

ཐགོོ་ནས་རི་འིཕྲདོ་རྒྱུ་དང༌། ངསེ་པོ་རྙོདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ། སྤྱོདོ་པོའི་ིཆེ་

ནས་ཀྱིང་མི་ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཚོིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་

ལྡབ་སྐྱོརི་བྱེས་པོ་ཙོམ་མིན་པོརི། ཕེན་སེམས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན། ཕེན་སམེས་ཀྱི་ིབླ་ོཐགོོ་མརི་གོཞི་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་
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ནས་བསྒྲུབ་ཚུལ། དེ་ནས་རིིམ་པོས་བསམ་བློ་ཡརི་རྒྱས་བཏེང་

སྟེ་གོ་ོརིིམ་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སེམས་ལ་བཟ་ོབཅོས་བྱེེད་སྟངས་

ཧོ་ཅང་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་ང་རིང་

ཚོ་ོད་ེདགོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁོ༽ ནང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་དང་། མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱངོ་།

ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་ཆེསོ་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་རྒྱུ་གྲྭ་སརི་འིཁྲེ་ིབ་དང༌། དའེི་ི

ནང་ཚོན་ནས་གོཞུང་ཆེེན་མ་ོལྟ་མཁོན་ཚོོརི་འིཁྲེི་བ་ལས། སྤྱོིརི་

བཏེང་གོི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིིས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེས་པོ་དེ་གོས་

འིགྲེིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ལས། མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་ཆེོས་ལ་སློོབ་

གོཉིརེི་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིམགིོ་ལྟསོ་ད་ེཙོམ་མདེ་པོ་ད་ེཏེན་ཏེན་རྗེསེ་

ལུས་ཀྱིི་བསམ་བློ་རིེད། དེ་དགོ་སྔ་མོའི་ིགོོམས་གོཤོིས་བཟང་

པོ་ོཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མནི། སྐྱ་སརེི་ཕེ་ོམ་ོསུ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་ཆེསོ་

ལ་དད་པོ་མ་བྱེས་ན་ད་ེགོ་ལས། ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེས་ན་རིང་ཉིདི་

ཀྱིསི་དད་པོ་བྱེདེ་སའི་ིཆེསོ་དརེི་སློབོ་སྦྱངོ་ངསེ་པོརི་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྐྱབས་འིགྲེ་ོབྱེདེ་སའི་ིསྐྱབས་ཡུལ་སངས་རྒྱས་དཀནོ་མཆེགོོ་དང་། 

ཆེསོ་དཀནོ་མཆེགོོ དགོ་ེའིདུན་དཀནོ་མཆེགོོ་ད་ེདགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡིན་པོ་དང་། སྐྱབས་ང་ོམ་ཆེོས་དཀོན་མཆེགོོ་ཡིན་པོས་དེའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གོང་ཡིན་པོ། ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་རིང་ཉིིད་འིཇིགོས་
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པོ་ལས་སྐྱོབ་སྟངས་ཇི་ལྟརི་བྱེས་ནས་སྐྱོབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་

ངེས་པོརི་དུ་ད་ོསྣང་དང་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་དགོོས། ཚོེས་བཟང་དུས་

བཟང་དང༌། ལས་ཀ་ཉུང་བ་སོགོས་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་དཔོེ་ཆེ་ཤོེས་

མཁོན་གྱིི་རིིགོས་ནས་ཆེོས་བཤོད་བྱེས། དེ་ཡང་ཚོེ་དབང་ཞུས་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་རྒྱུན་གྱིི་འིཛིན་གྲྭ་འིཚོོགོས་པོ་ལྟརི་

བྱེས་ཏེེ་ཤོོད་མཁོན་གྱིིས་བཤོད། ཉིན་མཁོན་གྱིིས་ཉིན་ཏེེ་གོང་

ལྟརི་ཡང་སྙིང་ནང་པོའིི་ཤོེས་ཚོད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཐབས་ལ་དོ་

སྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཁོགོ་གོ་ིནང་ལ་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་སྟངས་འིདྲེ་མནི་

སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ། རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་གོཞུང་ཆེནེ་མའོི་ིསློབོ་གོཉིརེི་

བྱེདེ་པོ་དང༌། རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་མཚོན་ཉིདི་སྦྱངས་པོ་བཞིནི་ཞིབི་

ཚོགོས་པོ་ོམ་བྱེས་ན་ཡང་གོཞུང་དནོ་འིཆེད་ཉིན་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ལམ་

སྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོསེ་པོ་བྱེས། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་ཆེ་ོགོ་ཕྱོགོ་ལནེ་

རིིགོས་གོནང་གོི་ཡོད། ཆེ་ོགོ་ཕྱོགོ་ལེན་བྱེེད་པོ་ལའིང་ཐོགོ་མརི་

ལམ་སྤྱོིའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ཆེ་ཚོང་ཤོེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས། ལམ་སྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་རྩི་བ་ནས་མ་ཤོསེ་པོརི་ཆེ་ོགོའི་ིཚོགིོ་

སྐོམ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེནོ་ནས་བསྡེད་ན་སྙངི་པོ་ོད་ེཙོམ་མེད་པོས། འིད་ི

རིིགོས་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས། མདོ་དོན་

ཡང་སྙིང་ང་རིང་ཚོ་ོསྒོེརི་པོ་སོ་སོའི་ིཉིམས་ལེན་གྱིི་ངོས་ནས་ཆེ་
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བཞིགོ་ན་ཡང་ཆེོས་ཤོེས་དགོོས་པོ་དང༌། བསྟན་པོ་སྤྱོིའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་བརྩིིས་ཀྱིང་ཆེོས་ཤོེས་དགོོས་པོས་སློོབ་སྦྱོང་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོ༽ ཆེསོ་དད་ཡདོ་མདེ་དང་། བད་ེསྡུགོ་གོ་ིབརི་ཁྱིད།

ལྷགོ་དནོ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚོརོི་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་

ཡནོ་ཆེ་ཚོང་སློབོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་ལ། ང་རིང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་

གོཞུང་བཅས་ཀྱིང་སློོབ་ཁྲེིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཁྱིེད་རིང་

ཚོརོི་ཧོ་ལས་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བཟང་པོ་ོཡནི་པོས་སློབོ་སྦྱངོ་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཆེསོ་དགོསོ་མནི་དང༌། ཆེསོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཐོགོས་ཡདོ་

མདེ་ཅསེ་པོ་ད་ེརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོརིི་བཏེང་

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་ཆེསོ་ཁོས་ལནེ་མཁོན་རིགིོས་གོཅགིོ་དང༌། 

ཆེོས་ཁོས་མི་ལེན་མཁོན་གྱིི་རིིགོས་གོཅིགོ་ཡོད། ཆེོས་ཁོས་མི་

ལེན་མཁོན་གྱིི་ནང་དུ་ཡང་ཁོགོ་གོཉིིས་ཡོད་པོ་སྟེ། སྤྱོིརི་བཏེང་

ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་མཁོན་རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་དངུལ་དང༌། རྒྱུ་

དངསོ་པོའོི་ིའིདུ་འིགོདོ་ལ་མགོ་ོའིཁོོརི་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན། ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་མི་བྱེེད་པོ་ཙོམ་

མིན་པོརི། ཆེོས་ལ་དུགོ་ལྟ་བུའིི་སྐྱོན་དུ་བལྟས་ཤོིང་། ཆེོས་ཀྱིི་

བསམ་བློ་ཡོད་ན་མིའིི་ཀློད་པོརི་སྐྱོན་ཕེོགོ་གོི་རིེད་ཅེས་ཆེེད་དུ་
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གོཉིརེི་ནས་ཆེསོ་སྤེངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོེརི་ན། ཆེསོ་ལ་ཉིསེ་དམིགོས་

སུ་བལྟས་ཏེ་ེཆེསོ་སྤེངས་པོའི་ིམ་ིགོཅགིོ་དང༌། ཆེསོ་དད་ཡདོ་པོའི་ི

མི་གོཅིགོ་ས་ོསོའི་ིསྒོེརི་གྱིི་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཆེེ་ཆུང་དང༌། སྤྱོི་

ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་བཟང་ངན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་

རྩིིས་ཤོགིོ་བརྒྱབ་ན། དཔོེརི་ན། ཡེ་ཤུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྤྱོོད་ངན་

བྱེེད་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་དབང་ཡོད་བཤོད་ན་འིཇིགོ་རྟེེན་བཀོད་

པོ་པོོ་དཀོན་མཆེོགོ་ཐུགོས་ཁྲེེལ་གྱིི་རིེད་སྙམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དྲེན་

ཤོསེ་བགོ་ཡདོ་བསྟནེ་གྱི་ིཡདོ་ལ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཁྲེིམས་སརི་གྱིརི་མིན་དང་། གོཞིན་

གྱིསི་ཤོསེ་མནི་ཇ་ིལྟརི་ཡང༌། ངས་ཡ་རིབས་བྱེས་པོ་དང་། གོཞིན་

ལ་གོནོད་པོ་བསྐྱལ་ན་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ལྟོས་ཀྱིི་མ་རིེད་བསམ་

སྟེ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་ནས་ང་ོཚོ་ཁྲེེལ་ཡོད་ཀྱིིས་སྟངས་

འིཛནི་ཕྲན་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

ཆེསོ་སྤེངས་པོའི་ིམ་ིདསེ་འིཕྲལ་སལེ་ཁོ་ེཕེན་གོང་ཆེའེི་ིབསམ་བླ་ོ

ལས། ཡ་རིབས་མ་རིབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བརྩིི་གོི་མེད། དཔོེརི་

ན། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིཁོ་ནས་སྤྱོརིི་འིགྲེ་ོབ་མ་ིདང་། དའེི་ིནང་ཚོན་

ནས་ངལ་རྩིལོ་མ་ིམང་གོ་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་རྒྱུ་དང༌། ངལ་རྩིལོ་མ་ི

མང་གོ་ིབད་ེབ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ངགོ་ནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་ལགོ་ལནེ་གྱི་ི

ཐོགོ་ཏུ་ཆེགོས་སྡེང་རྨོོངས་གོསུམ་ཁོོ་ནའིི་གོཞིན་དབང་ལ་ཕྱོིན་
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པོ་ལས། ཆེགོས་སྡེང་གོཉིིས་ལ་ཉིེས་དམིགོས་སུ་བལྟ་གོི་མེད། 

དཔོེརི་ན་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ནང་གྲེལ་རིིམ་གྱིི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་མི་མང་ཆེེ་བའིི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་ཟེརི་

ཡང༌། དོན་ལ་ཐབས་ཤོེས་དེ་ཞིེ་སྡེང་འིཕེེལ་རྒྱས་གོཏེོང་མཁོན་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གྲེལ་རིམི་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེས་ཏེ་ེགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིཁོནོ་འིཛནི་

དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་

གོནོད་འིཚོེའིི་བསམ་སྦྱོརི་ལགོ་ལེན་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་མི་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། ཕེན་ཚུན་མཛའི་མཐུན། 

ཕེན་ཚུན་གུས་བརྩིི་བཅས་བརླགོ་སྟེ་ཁོ་ནས་མཐུན་སྒྲིིལ་ཞིེས་ཇི་

ཙོམ་བཤོད་ཀྱིང་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ཏུ་མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་

བ་དེ་ཕེན་ཚུན་དགྲེ་གོཤོེད་ལྟ་བུའིི་ཞིེད་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགོོས་ཟནོ་ཁོ་ོནའི་ིངང་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ི

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མནི། ད་ེདགོ་

གོང་གོིས་ལན་ནམ་ཞིེ་ན། སེམས་ནང་ལ་བྱེམས་པོ་དང༌། བརྩིེ་

བ་དང༌། ཕེན་སམེས། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོམདེ་པོས་ལན་པོ་

ཡནི། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེབ་དང༌། མསི་མ་ིལ་ནང་ནས་ས་ོསསོ་དང་

བས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ེམ་བསྐུལ་དང་ལནེ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ལས་ཀ་

བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་གོི་མདེ། 
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གོང་ལྟརི་རིང་ཕྱོགོོས་ལ་ཕེན་པོ། གོཞིན་ཕྱོགོོས་ལ་སྡེང་བའི་ིཆེགོས་

སྡེང་ལ་གོཉིེན་པོོ་བརྟེེན་ནས་རིེ་ཞིིགོ་ཡོངས་སུ་སྤེོང་མ་ཐུབ་ན་

ཡང༌། དེ་ལ་ཉིེས་དམིགོས་སུ་བལྟས་ནས་སྤེོང་སེམས་བརྟེེན་ན་

སམེས་ནང་ལ་བགོ་ཕེབེས་པོ་དང༌། ཞི་ིབ། སྐྱདི་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ི

རིདེ། ཆེསོ་སྤེངས་པོའི་ིམ་ིཚོསོ་ཀྱིང་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་དང༌། 

བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་བྱུང་ན་བསམ་སྟེ་ཆེོས་སྤེངས་ཤོིང་། ཆེོས་ཉིམས་

ལེན་བྱེེད་མཁོན་དགོ་གོིས་ཀྱིང་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་ན་བསམ་སྟེ་ཆེོས་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། དེ་གོཉིིས་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ལྕོི་ཡང་བཏེེགོས་ན། 

ཆེོས་ཡོད་མཁོན་དེ་སེམས་སྐྱིད་པོ་ཡོད། དེས་ཆེོས་ཀྱིིས་མི་ལ་

ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོོརི་མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ། 

ང༽ ནང་པོའི་ིལྟ་སྤྱོདོ་དང་། དངེ་གོ་ིདགོསོ་མཁོོ།

ཆེོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཧོ་

ཅང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་ལ། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིཁུངས་ལུང་རྒྱུ་

མཚོན་ཡང་མང་དུ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ལ་ལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོ་གོཉིསི་ཡདོ་ལ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལྟ་

བ་ད་ེརྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བ་ཡནི། རྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བའི་ིདནོ་ད་ེགོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡནི་ནམ་ཞི་ེན། འིཇིགོ་རྟེནེ་འིདའིི་ིབད་ེསྐྱདི་དང༌། སྡུགོ་

བསྔལ་རྣམས་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་བློ་ཡི་གོཡོ་བ་སྔོན་དུ་འིགྲེོ་བའིི་
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ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པོརི། བདེ་སྡུགོ་དེ་རྣམས་རིང་རིང་གོི་

ལས་དང་འིབྲས་བུའི་ིརྒྱུ་དང་རྐྱེནེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བརི་བཤོད་

ཡོད་པོས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་བ་དེ་རྟེེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་

རིདེ་ཅསེ་ཟརེི་དནོ་ད་ེལྟརི་ཡནི་པོས་ད་ེབླ་ོལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་ལོངས་སྤྱོད་བྱེའིི་བདེ་བ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེནེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། ལངོས་སྤྱོདོ་

པོ་པོོའི་ིབདགོ་དེ་ཡང་རྒྱུ་དང་རྐྱེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བཏེགོས་པོ་

ལས། བདགོ་རིང་སྐྱ་ཐུབ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་གྲུབ་པོ་མདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་ད་ེའིཚོ་ེབ་མདེ་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཡནི། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལ་ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ཐགེོ་པོ་དམན་པོ་

གོཉིསི་ཡདོ། ཐགེོ་པོ་དམན་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོད་ེགོཞིན་ལ་འིཚོ་ེ

བ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེཡནི་ལ། ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་ད་ེསྙངི་རྗེ་ེ

ཆེེན་པོོའི་ིསྒོོ་ནས་གོཞིན་ལ་ཕེན་བཏེགོས་དགོོས་པོརི་གོསུང་གོི་

ཡདོ། གོཞིན་ལ་ཕེན་འིདོགོས་པོའི་ིབླ་ོད་ེབརྩི་ེབའི་ིབསམ་པོ་སྙངི་

རྗེེའིི་དབང་གོིས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་

པོ་དེ་ཡང་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་བརྩིེ་བ་དེའིི་དབང་གོིས་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོརི་བརྟེེན། ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་གོཉིིས་ཀའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

རྩི་བ་སྙངི་རྗེརེི་ཐུགོ་ཡདོ། 

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་མི་གོསོད་རྒྱུ་དང༌། མི་རྩི་མེད་གོཏེོང་
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རྒྱུའིི་ལགོ་ཆེ་དང༌། རྫོས་སྦྱོརི་འིཕྲུལ་ཆེས་ཐོགོ་འིགྲེ་ོསོང་ཤོིན་ཏུ་

ཆེེན་པོོ་བཏེང་ནས་ཡརི་རྒྱས་འིདི་ལྟ་བུ་ཕྱོིན་ཡོད། དེའིི་དབང་

གོསི་མ་ིཤོནི་ཏུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཆེནེ་

པོ་ོམྱོངས་ནས་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་འིདིརི། ནང་པོའིི་སྤྱོོད་

པོ་འིཚོ་ེབ་སྤེངས་པོའི་ིཐབས་ལམ་མམ། འིཚོ་ེབ་སྤེངས་པོའི་ིགྲུབ་

མཐའི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དགོོས་ངེས་ཅན་གྱིི་གྲུབ་མཐའི་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཅ༽ ཆེསོ་ཚོན་རིིགོ་པོ་དང་། བྱེདེ་ལས་དང་དམིགོས་

ཡུལ།

དངེ་སང་མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་རིང་ཉིདི་བཅམོ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པོརི། དེང་སང་

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིདརིི་སྟནོ་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་

ཤོནི་ཏུ་དགོསོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ལྟརི། ནང་

པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་འིཛམ་གླིངི་ལ་དགོསོ་

མཁོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། ཞི་ིབདརེི་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་གྱིི་ནང་ལ་རིང་རིང་གོི་དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་

གོསུངས་པོའིི་གོསུང་རིབ་དེ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་མི་ཆེོགོ་ཀྱིང༌། 
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ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་དགོསོ་

པོརི་གོསུངས་ཡདོ། 

དཔོེརི་ན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཉིིད་ཀྱིི་བཀའི་ལ་ཡང་བརྟེགོ་དཔྱད་

བྱེེད་དགོོས་པོརི་གོསུངས་ཡོད། གོནད་དོན་དེས་ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱི་ིནང་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་ོབ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། 

རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ཤོངི་། རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐོགོ་ནས་རི་

འིཕྲདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན་ཁོས་བླངས་པོ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐགོོ་ནས་རི་

འིཕྲདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན་དོརི་དགོསོ་པོ་རིདེ། ནང་པོས་ཆེསོ་ཉིམས་

ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཡང་རིགིོས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོཙོ་ོབརོི་འིཛནི་པོ་ལས་ལུང་གོཙོ་ོབརོི་བརྩི་ིགོ་ིམདེ། ལུང་

ད་ེརྣམ་དགོ་ཡནི་མནི་ཡང་རིགིོས་པོ་དང་འིགོལ་མནི་གྱི་ིཐགོོ་ནས་

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་དགོོས་པོ་རིདེ། 

དངེ་སང་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོནས་

དང༌། ཚོན་རིགིོ་གོ་ིརིགིོ་གོནས་གོཉིསི་པོ་ོད་ེམཐུན་པོའི་ིཆེ་གོཏེན་

ནས་མདེ་པོརི་ཤོནི་ཏུ་ཐ་དད་ཡནི་པོརི་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་

དེ་ལྟརི་ཨེ་ཡིན་སྙམ། ཚོན་རིིགོ་པོས་རྫོས་དང་འིཕྲུལ་ཆེས་ལ་

བརྟེེན་ནས་གོཙོ་ོབོརི་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་

ཏེ་ེབདནེ་དནོ་ཞིགིོ་འིཚོལོ་གྱི་ིཡདོ་ལ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་

ཀྱིང་གོང་ལྟརི་བདེན་དོན་ཞིིགོ་འིཚོོལ་གྱིི་ཡོད། རིིགོས་པོ་དང་
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འིགོལ་བའི་ིགྲུབ་མཐའི་ཞིགིོ་ཡནི་ན་བདནེ་དནོ་མནི་ཞིངི་། རིགིོས་

པོ་དང་འིགོལ་བའིི་གྲུབ་མཐའི་ཞིིགོ་ཁོས་བླངས་ན་སྨྲི་བ་པོོ་ཚོད་

མའིི་སྐྱེས་བུརི་མི་འིདོད་པོ་དང་། བདེན་དོན་དང་འིགོལ་ན་ཡང་

དགོ་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་མིན་པོརི་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་པོའིི་གྲུབ་མཐའི་ཞིིགོ་

ཆེགོས་པོ་རིདེ། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཚོན་རིིགོ་གོཉིིས་ཀ་ནས་དངོས་པོོའི་ིབདེན་

དནོ་འིཚོལོ་བ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོས། ད་ེགོཉིསི་ཀྱི་ིབྱེདེ་ལས་དང་

དམིགོས་ཡུལ་ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཡོད། ནང་པོས་རྟེེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་

བཤོད་པོ་འིད་ིཡང་ཚོན་རིིགོ་དང་མཐུན་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ད་ེལྟརི་

ན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བཏེང་སྟ་ེབརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ན། ཆེསོ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་

མི་འིདྲེ་བའིི་སྤུས་དགོ་པོོ་དང༌། གོཏེིང་ཟབ་པོོ། རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡནི་པོས། ད་ེདགོ་ཤོསེ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཆེ༽ ནང་པོའི་ིལས་འིགོན་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྟེགོས་

མཚོན།

ང་རིང་ཚོའོི་ིལྟ་བ་རྟེནེ་འིབྱུང་ཡནི་པོས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་སྲུང་དགོསོ་

ལ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཚུལ་རྣམས་ཤོསེ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་སྡེིགོ་སྤེངོ་

དགོ་ེསྒྲུབ་ལགོ་བསྟརི་བྱེདེ་དགོསོ། སྡེགིོ་སྤེངོ་དགོ་ེསྒྲུབ་བྱེདེ་པོ་ད་ེ
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ཡང༌། ཉིནི་རིའེི་ིབྱེ་གོཞིགོ་ནང་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ས་ོ

ས་ོཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབ་སྐྱལེ་སྐོབས་གོཞིན་ལ་གོནདོ་པོ་སྐྱལེ་བ་དང༌། 

གོཞིན་ལ་སམེས་གོནགོ་བྱེདེ་པོ། གོཞིན་ལ་ཐུབ་ཚོདོ་ཤོདོ་པོ་ལྟ་བུ་

ཤོ་སྟགོ་བྱེས་ཤོངི་། ཡུད་ཙོམ་ཞིིགོ་གོདན་གྱིི་སྟངེ་དུ་བསྡེད་ནས་

ཁོ་འིདནོ་བྱེདེ་པོ་དང་། ལགོ་པོརི་ཕྲངེ་བ་ཞིིགོ་འིཁྱིེརི་ནས་བསྡེད་

ན་དེ་ནི་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་པོ་རིེད། རིང་ཉིིད་ཚོོང་རྒྱགོ་པོ་དང་། ངལ་

རྩིལོ་བྱེདེ་པོ། ཞིངི་ལས་དང༌། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིལས་ཀ སློབོ་གྲྭའི་ི

ལས་ཀ སྨོན་པོའིི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

ཀྱིང༌། ས་ོསའོི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་སྐོབས་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱསེ། 

གོཞིན་ལ་ཕེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེགོས། གོལ་སྲིིད་ཕེན་བཏེགོས་

མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་ནམ་ཡང་མ་བསྐྱལ་བྱེས་ན་

མ་ིདསེ་ཆེསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ས་ོས་ོཉིནི་རིའེི་ིལས་ཀ་ད་ེདྲེང་པོ་ོདྲེང་

བཞིགོ་བྱེདེ་པོ་དང་། གོཞིན་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་ཕེན་བཏེགོས་ཤོངི་

། གོལ་སྲིིད་ཕེན་བཏེགོས་མ་ཐུབ་ནའིང་གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་མ་

བསྐྱལ་བརི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་སྒོ་ོནས་ས་ོསོའི་ིཉིིན་གོཅིགོ་

གོ་ིམ་ིཚོེ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་སྐྱལེ་དགོསོ།

ད་དུང་ཡགོ་པོ་ོཡོང་གོི་འིདུགོ་ན། ཞིོགོས་པོ་ཡརི་ལངས་པོ་དང་

སྐྱབས་འིགྲེོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས། ང་ནང་པོ་ཡིན། དེ་རིིང་གོི་ཉིིན་

འིདིརི་ངས་ནང་པོ་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། ངས་ནང་
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པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་མིན་བསམ་པོ་བྱེས། 

དེ་ནས་སོ་སོའི་ིལྟོ་གོོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་

རྣམས་བྱེས། ཡང་དགོངོ་མ་ོཉིལ་ཁོརི་ངས་ད་ེརིངི་ནང་པོའི་ིཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུས་འིདུགོ་གོམ་མི་འིདུགོ་བསམ་བླ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང༌། 

ད་ེརིངི་ངས་ནང་པོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་རིང་ཞུས་མ་ིའིདུགོ འིགྲེགིོ་ཙོམ་

བྱེས་འིདུགོ་བསམ་ན་ཕེ་ོརྒོདོ་པོ་ོངས་ད་ེརིངི་གོ་ོཆེདོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་

བསམས་ནས་དགོའི་བ་སྒོོམ། 

ཡང་དེ་རིིང་ངས་ནང་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་འིདུགོ ངས་མི་ལ་

དོན་དགོ་མེད་པོརི་ཁོ་རྩིོད་བྱེས། ངས་སྐྱགོ་རྫུན་བཤོད། མགོོ་

སྐོོརི་བཏེང་བ་སོགོས་སོ་སོ་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེས་གོཞིིའིི་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་འིདུགོ་ན། ཁོ་ོསྤྲོང་པོོ། ཟ་འིདྲེེ། ཁོོས་ཐབས་སྡུགོ་འིདི་ལྟ་བུ་

བྱེས་འིདུགོ་བསམས་ནས་ས་ོསསོ་ས་ོསརོི་དམའི་ཕེབ། ནགོ་ཉིསེ་

བགྲེངས། འིགྱིོད་པོ་ཆེེན་པོོས་བཤོགོས་སྡེོམ་བྱེས། ངས་སང་

ཉིིན་ཕེན་ཆེད་འིདི་ལྟརི་གོཏེན་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མིན་བསམ་པོའིི་སྡེོམ་

སམེས་ཡགོ་པོ་ོབསྐྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ན་ཆེོས་པོའི་ིརྟེགོས་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། 

སྔརི་བོད་ལ་དགོེ་བཤོེས་འིབན་གུང་རྒྱལ་ཞུ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཞིངི་། ཁོངོ་ཐགོོ་མརི་རྐུན་མ་བརྐུས་པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་ཀྱི་ིལགོ་

པོ་གོཡས་པོས་དངོས་པོོ་བརྐུ་གྲེབས་བྱེེད་སྐོབས། ལམ་སེང་

ཁོངོ་གོསི་ཁྱིདོ་ཆེསོ་པོ་ཡནི་ནམ། རྐུན་མ་བརྐུས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་
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རིདེ་ཅསེ་ལགོ་པོ་གོཡནོ་པོས་ལགོ་གོཡས་པོ་བཟུང་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་

ཡདོ། ཆེསོ་པོ་ཟརེི་ན་ད་ེལྟ་བུརི་ཟརེི་བ་རིདེ། དཔོེརི་ན། ཚོངོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན། ངས་མ་ིལ་མགོ་ོསྐོོརི་གོཏེངོ་དགོསོ། མ་ིལ་ཧོམ་པོ་

བཤོད་དགོོས་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་འིཁོོརི་བའིི་སྐོབས་ལ་ལམ་

སེང་དེའིི་སྐྱོན་དྲེན་པོརི་བྱེས་ཏེེ། ང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་

འིབྲང་ཡནི། ང་སྐྱབས་འིགྲེ་ོའིདནོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞིིགོ་ཡནི་བསམ་

པོའིི་ལམ་སེང་བླ་ོསྐྱོན་དེ་འིགོོགོ་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་ཆེོས་

པོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཆེོས་པོ་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་གོ་ོདགོོས་པོ་

ལས། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། ལགོ་ལནེ་གོང་ཡང་མདེ་པོརི་ཁོ་

འིདོན་བྱེས་པོ་ཙོམ་ལ་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོཏེན་ནས་མདེ། 

ཇ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོདང་། རིང་ལགོ་གོ་ིདབང་ཚོད།

ཉིནི་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅགིོ་རིངི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། མ་ིཚོ་ེ

སྐྱེལ་སྟངས་ཚོད་ལོངས་པོའིི་གོཞིི་རྩི་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཏེིང་ངེ་འིཛིན་དང༌། ཤོེས་རིབ་སྒྲུབ་པོ། ལྷ་ཡི་རྣལ་འིབྱེོརི་

ལ་སགོོས་པོའི་ིཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། གོཞི་ིརྩིའི་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་ཡང་མི་ཤོེས་པོརི་མཐོན་པོོའི་ིཉིམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

ཟེརི་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། དེ་བཞིིན་ས་ོསོའི་ིཤོགོ་གོི་སྦུགོ་ལ་ཕྱོགོ་

སྒོམ་མཆེོད་གོཤོོམ་དེ་ལྟརི་བསྒྲིིགོས། སྐུ་འིདྲེ་མང་པོོ་བསྒྲིིགོས་
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པོ་དེ་དགོ་མ་གོཞིི་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་གོཙོ་ོབོ་མ་རིེད། 

གོཙོ་ོབ་ོདེ་སེམས་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས། སེམས་ལ་བཟ་ོབཅོས་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། མཆེདོ་གོཤོོམ་ནང་སྒྲིིགོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་རིདེ།

སྐུ་འིདྲེ་མང་པོ་ོབཞིངེས། ཆེ་ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་མདེ་པོ་དང་། 

ཡང་རྒྱུ་དངོས་པོོའི་ིའིདུ་ཤོེས་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། ང་

རིང་ཚོོས་གོཙོོ་བོ་ལས་འིབྲས་ལ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་རྒྱུ་དེ་ཆེོས་

ཀྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོཡནི། གོཙོ་ོབ་ོད་ེལགོ་ལནེ་མདེ་པོརི་དོརི། ཕེལ་པོ་སྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་བསྒྲིིགོ་རྒྱུ་སོགོས་ལ་མགོོ་འིཁོོརི་ན་ཡགོ་པོོ་

མདེ། ང་རིང་ཚོསོ་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་འིད་ིརིགིོས་རིང་གོ་ིརྒྱུད་

ལ་དགོ་ེབ་གོསརི་པོ་འིཕེལེ་བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སྒྲིགིོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། 

དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་གྱིི་ཡོན་ཏེན་ཤོེས་པོའིི་སྒོ་ོནས་སྐྱབས་འིགྲེ་ོ

དང་། སམེས་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་གོང་ཐུབ་བྱེས་པོའི་ིཐགོོ་ནས། 

དངསོ་གོཞིའིི་ིལགོ་ལནེ་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱི་ིབླང་དརོི་མ་ནརོི་བ་བྱེདེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད། 

ངསོ་རིང་ཁོ་སང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། མནོ་པོ་ཚོསོ་

ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མ་ཤོསེ་ཀྱིང༌དད་པོ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ དཔོེརི་ན། བླ་མ་ཞིིགོ་ལ་མགོ་ོགོཏུགོས་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཧོ་ལམ་

འིབྲས་བུ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཐབོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་པོ་དང་། ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་སྐྱབས་སུ་མཆེ།ི སངས་རྒྱས་མཁྱིནེ། ཕྱོ་ིམ་ངན་སངོ་ལ་མ་ི
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གོཏེོང་རིོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོ་ོངན་སོང་ལ་གོཏེོང་

དང་མི་གོཏེོང་ངའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་ན་ལེགོས་ཀྱིང༌། དེ་ལྟརི་གོ་ལ་

ཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་འིཇགིོ་རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོཁོས་ལནེ་

གྱི་ིམདེ་པོརི་བརྟེནེ། ང་ཚོ་ོངན་སངོ་ལ་གོཏེངོ་དང་མ་ིགོཏེངོ་བཅམོ་

ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིཕྱོགོ་ལའིང་མདེ། ངན་སངོ་ལ་འིགྲེ་ོདང་མ་ིའིགྲེ་ོས་ོ

སའོི་ིལགོ་པོརི་ཡདོ། ས་ོསོས་ངན་སངོ་ལ་འིགྲེ་ོབའི་ིརྒྱུ་བཀགོ་པོ་

དང་། མངོན་མཐ་ོཐོབ་པོའིི་རྒྱུ་རིང་རིང་ས་ོསོས་བསྒྲུབས་ན་ངན་

སོང་གོི་སྒོོ་འིགོོགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་ཀྱིང༌ཆེོས་

བྱེེད་སྟངས་མ་ཤོེས་པོརི་བསྡེད་ན་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་རིིང་ང་ཚོ་ོའིཁྱུགོ་ཙོམ་ཐུགོ་སྐོབས་ང་རིང་གོི་བསམ་ཚུལ་འིདི་

དགོ་བཤོད་ན་བསམ་བྱུང༌། ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ངསེ་པོརི་

དུ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན་ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་བརི་

སེང་ཡོད་ཚོད་ལ་དཔོེ་ཆེ་ཀློོགོ་གོི་ཡོད་ལ། འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡདོ། འིབད་རྩིལོ་བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུརི་ཕེན་ཐགོོས་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་

གོ་ིའིདུགོ སམེས་ལ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་འིདུགོ ཚོང་མས་འིབད་རྩིལོ་

བྱེས་ན་ཡརི་རྒྱས་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་

ཤོགོོ་ཨང་། ཡང་ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོརི་ཐུགོ་གོ་ིརིདེ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༧ ཉིིན་ཀུ་

ལུ་མ་ན་ལིརི་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཁོརོི་བའི་ིཆེསོ་ཉིདི་དང་། ལས་འིབྲས་ཀྱི་ིརྣམ་

གོཞིགོ 

ངོས་རིང་ད་ལན་ཚོ་གོཡོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། ཁྱིེད་རིང་ཚོོ་

འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཐུགོ་ན་བསམ་པོ་ལས། དམགིོས་བསལ་ཆེསོ་འིབྲལེ་

དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོསམེས་པོ་སྐྱདི་

པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ། འིཇགིོ་རྟེནེ་འིདརིི་སྐྱ་ེབ་ཞིགིོ་བླངས་པོ་

རིེད། སེམས་པོ་སྐྱིད་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་

སུ་བསམ་བླའོི་ིཐགོོ་ནས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན་ཉིནི་རིའེི་ི

འིཚོ་ོབའི་ིནང་ལ་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། 

ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དཀའི་ངལ་དང་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིཁྲེ་ི

ཡདོ་ནའིང༌། ས་ོས་ོམ་སྐྱདི་པོ་མནི་པོརི་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ནས་

བསྡེད་ན་གོཟུགོས་པོ་ོབད་ེབ་སགོོས་ལ་ཕེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོལུང་

པོ་མདེ་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་བསམ་བླའོི་ིནང་མ་བད་ེབ་ཡངོ་གོ་ི
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རིདེ། འིནོ་ཀྱིང་བགོས་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེ་ེཤོསོ་

རིདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་ཉིནོ་མངོས་དབང་གོསི་སམེས་མ་དུལ་

བརི་གོནས་པོའིི་རིིང་ལ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད་པོ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་ཡོད། ང་ཚོོའིི་མི་ཚོེའིི་ནང་ཁོ་

ཆེགོ་རྣ་རིལ་དང༌། གྲེ་མ་འིགྲེགིོས་ཡངོ་རྒྱུ་ན་ིརིང་བཞིནི་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་རིེད། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཡོང་བའིི་སྐོབས་སུ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

ཕྱོོགོས་ལ་ཁྱིད་པོརི་ཆེེན་པོོ་ཡོད། སོ་སོ་སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོོ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཐུབ་ན་ད་ེཙོམ་གྱི་ིདངངས་སྐྲགོ་དང༌། མ་སྐྱདི་པོ། 

སྲིགོོ་རླུང་འིཕེརི་བ་སགོོས་མ་ིཡངོ་བརི་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ། ཁྱིདེ་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང༌། སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ། 

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བདེ་སྡུགོ་ཇི་བྱུང་ལས་བཟང་ངན་དབང་གོིས་

བྱུང་བརི་གོསུངས་ཡོད། དཀའི་ངལ་བྱུང་སྐོབས་སོ་སོའི་ིལས་

ཡིན་བསམ་པོ་དང༌། སྤྱོི་དོན་ཐོགོ་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཡོང་དུས། ང་

ཚོོའིི་སྤྱོི་མཐུན་གྱིི་ལས་ཡིན། ལས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཐོགོ་ཏུ་བབས་

པོ་རིདེ་བསམས་ན་བསམ་བླའོི་ིནང་ད་ེཙོམ་མ་སྐྱདི་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་

རིདེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

གོཉིསི་ནས་རིང་ས་ོསའོི་ིསམེས་རྒྱུད་ཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོནི་བརི་སྡུགོ་

བསྔལ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེོས་ཉིིད་རིེད། ད་ལྟ་ཐོབ་པོའིི་ས་ོསོའི་ིལུས་འིདི་

ལས་ཉིོན་དབང་གོིས་བྱུང་བ་རིེད། ལས་ཉིོན་དབང་གོིས་བྱུང་
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བའིི་མི་ལུས་དེ་ཇི་སྲིིད་ཡོད་པོའིི་རིིང་དེརི་དེ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་སྡུགོ་

བསྔལ་རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ཆེསོ་ཉིདི་རིདེ། དཔོེརི་

ན། མ་ེལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་ན་འིཚོིགོ་པོ་ད་ེམའེི་ིརིང་བཞིནི་རིེད། མ་ེ

ད་ེསྡུགོ་དྲེགོས་པོ་མ་རིདེ། མ་ེདའེི་ིརིང་བཞིནི་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཏུ་གྲུབ་

ཡདོ། ལགོ་པོ་འིཚོིགོ་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་དེ་མ་ིའིདདོ་ན་མ་ེལ་ལགོ་

པོ་འིཆེང་རྒྱུ་མདེ། 

དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་ང་ཚོརོི་ལས་དང་ཉིནོ་མངོས་དབང་གོསི་སྐྱ་ེརྒོ་ན་

འིཆེ་ིལ་སགོོས་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེདགོ་

མི་འིདོད་ན། སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་རྒྱུ་ལས་ངན་པོ་རྣམས་སྤེོང་དགོོས། 

དོན་དགོ་ཆེེ་སརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ང་ཚོོས་དཀའི་ངལ་

ཡོད་སྐོབས་ང་ཚོ་ོའིཁོོརི་བརི་འིཁྱིམས་ནས་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་

སྡུགོ་བསྔལ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེོས་ཉིིད་རིེད་བསམས་ན་ཁྱིད་པོརི་ཆེེན་

པོ་ོཡོད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་བདེན་པོ་དང་། 

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

ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ད་ེརྣམས་ཤོནི་ཏུ་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་ལ་བད་ེསྡུགོ་གོང་བྱུང་རུང་ད་ེལ་

དཔོགོས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ནད་

གོཞིི་སྡུགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་སྔོན་བསགོས་ཀྱིི་ལས་སྦྱོང་རྒྱུ་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་བྱུང་བ་འིདསི་རྐྱེནེ་བྱེས་ཏེེ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་
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མ་ིའིདདོ་པོ་སྐྱ་ེབ་སྟ།ེ 

དཔོེརི་ན། ནད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ན་ཚོ་འིདི་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་ཡོད་

ན། ད་ེཙོམ་གྱིསི་ན་ཟུགོ་མངནོ་ཆེ་ེབ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ན་བ་ད་ེས་ོ

སའོི་ིཚོ་ེསྔནོ་ལས་ངན་བསགོས་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡནི་པོ་དང༌། ས་ོ

སོའི་ིལུས་འིདི་བླངས་རྗེེས་སྡུགོ་བསྔལ་མང་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་

ཐགོ་ཆེོད་པོ་རིེད། ད་རིེས་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་འིདིས་ལས་ངན་མང་

པོ་ོཞིིགོ་དགོ་པོ་དང༌། འིད་ིདང་འིདྲེ་བའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སམེས་ཅན་

གོཞིན་ལའིང་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་ད་རིསེ་ངའི་ིནད་འིདསི་གོ་ོཆེདོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡངོ་བརི་ཤོགོོ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་འིཁོརོི་ཐུབ་ན། ན་

ཚོརི་མི་བཟོད་པོ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ད་དུང་སེམས་ནང་དགོའི་སྤྲོོ་

སྐྱ་ེཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཁོ༽ བཟང་ངན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བསམ་བླའོི་ིགོཏེངོ་

ཕྱོགོོས།

ད་ེལྟརི་སྡུགོ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་གོཅགིོ་དང་། ཡང་

གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྟངས་གོཅགིོ་ཡདོ། ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་ད་ེབསདོ་ནམས་བསགོས་

པོའི་ིའིབྲས་བུ་རིདེ་བསམས་ནས་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིང་བྱེས། མ་འིངོས་

པོ་ལའིང་བསོད་ནམས་དེས་རིང་གོཞིན་རྒྱ་ཆེེ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་པོརི་
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ཤོགོོ་བསམ་པོ་བྱེ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་བད་ེསྡུགོ་གོང་བྱུང་ཡང་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཁྱིད་པོརི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ང་ཚོསོ་ཆེསོ་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིབད་ེསྐྱདི་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དུ་ཡནི་པོས། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་

ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་

གོ་ིརིདེ། ཁོངོ་ཁྲེ་ོདང༌། ང་རྒྱལ། ཕྲགོ་དགོོ་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་སམེས་

མ་སྐྱིད་པོ་བཟ་ོགོི་ཡོད། སུ་ཡིན་ནའིང་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་

ཡནི་སྟབས་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་ཁོངོ་ཁྲེ་ོསགོོས་སྤེངོ་དགོསོ། དཔོརེི་

ན། མི་གོཅིགོ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་དེ་ལ་

མི་དགོའི་བའིི་དགྲེའིི་ལོ་རྒྱུས་ཤོིགོ་བཤོད་ན། དེ་མ་ཐགོ་ཁོོང་ཁྲེོ་

སྐྱསེ་ནས་སམེས་མ་སྐྱདི་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ས་ོས་ོསམེས་མ་སྐྱདི་

པོ་བྱེས་པོ་གྱིངོ་ཡནི་པོ་ལས། ཁོངོ་ཁྲེ་ོདསེ་དགྲེ་དེརི་གོནདོ་ཀྱི་ིམ་

རིདེ། དཔོརེི་ན། བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བདོ་པོས་གོ་ོསྐོབས་ཁོངོ་

ཁྲེ་ོལངས་ཀྱིང་རྒྱ་མརིི་གོནདོ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། ས་ོས་ོམ་སྐྱདི་པོ་བྱེས་པོ་

ད་ེསྡུགོ་གྱིངོ་ལས་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མེད། 

ཡང་སོ་སོའི་ིརིོགོས་པོ་ཚོོརི་གྱིོན་ཆེས་དང༌། ཡོན་ཏེན་སོགོས་

ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། དེརི་ཕྲགོ་དོགོ་སྐྱེས་ནས་ཁོ་ོལ་སྡུགོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ཀྱིང༌། ཁོ་ོལ་དསེ་གོནདོ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། སམེས་

པོ་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་ཆེེད་ལས་འིབྲས་དང༌། འིཁོོརི་བའིི་སྡུགོ་བསྔལ་

རྣམས་འིཁོརོི་བའི་ིརིང་བཞིནི་དང༌། བླ་ོསྦྱངོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་
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གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་མ་ཤོསེ་པོརི་བསྡེད་ན་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོ

རིདེ། ས་ོསོའི་ིདད་པོ་བྱེདེ་ས་ད་ེཤོསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེལགོ་ལནེ་བསྟརི་

ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོད་པོ་མིགོ་གོིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། ཆེོས་ཞིེས་པོ་དེ་ལྷ་ཁོང་ནང་ལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོརི་

རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་སྐྱ་ེདགོསོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིནང་དནོ་སྙངི་པོ་ོ

སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་ལ་གོནདོ་སམེས་མ་བྱེས་

པོརི་ཕེན་སེམས་བྱེས་ན་དེ་ཆེོས་རིེད། མི་ལ་ཐུབ་ཚོོད་ཤོོད་པོ་

དང༌། བསམ་པོ་ངན་པོ་བྱེས་ན་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་ཡདོ་ནའིང་

ད་ེཆེསོ་པོ་མ་རིདེ་ལ། རྒྱུན་དུ་ཁོ་འིདནོ་དགོ་ེསྦྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་

ཕེན་ཐགོོས་མདེ། དསེ་ན་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེ་དགོསོ། 

སྤྱོརིི་སྟངས་བདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་ད་ེངང་རྒྱུད་རིངི་པོ་ོདང་། བསམ་

པོ་བཟང་པོ་ོཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་མ་ིམང་པོསོ་བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་

ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་ཡོང་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཐེགོ་པོ་

ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་དརི་ཁྱིབ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་དསེ་ང་ཚོརོི་གོམོས་གོཤོསི་

བཟང་པོོ་དེ་འིཇགོས་པོ་རིེད། སེམས་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་མིའིི་མི་

ཚོེའི་ིནང་རྩི་བ་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་རིདེ། ངས་རྣམ་ཀུན་མ་ིསུ་ཐུགོ་ཀྱིང་

བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་པོ་ལས་མ་ིངན་པོ་བྱེ་རྒྱུ་མདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ི

ཡོད། ང་རིང་ཡང་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་བསམ་པོ་བཟང་པོོའི་ིཉིམས་ལེན་
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བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ཚོེའིི་ནང་ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡོད་པོ་རིང་དྲེིན་ཆེེ་

བ་འིདུགོ ཆེསོ་ཡདོ་ན་སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་བརྗེདོ་མདེ་རིདེ། ཚོ་ེའིདརིི་ཡང་

ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོ་ཏེན་ཏེན་རིདེ། 

གོ༽ ཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབ་དང་། དནོ་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཚོེ།

དངེ་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་དཔོལ་འིབྱེརོི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་ཕྱོགོོས་

སྐོོརི་ལ་སྲིིད་བྱུས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་འིདུགོ་ཅིང་། ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོནི་ན་འིཕྲལ་སལེ་ལ་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། འིནོ་ཀྱིང་གོཙོ་ོབ་ོརིང་དབང་

ཡདོ་ན་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟརི་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་རིང་དབང་

ལ་ཐུགོ་ཡདོ། རིང་དབང་མདེ་ན་ལྟ་ོགྲེདོ་པོ་གོང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་ཡངོ་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། འིདི་ཁུལ་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་སློོབ་སྦྱོང་གོི་གོོ་སྐོབས་

ཡོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་དེང་དུས་ཀྱིི་

སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ས་ོསའོི་ིབདོ་རིང་གོ་ིརིགིོ་གོཞུང་

ལ་སློོབ་སྦྱོང་ཡགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། སྔོན་མ་ནས་བོད་པོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཟུརི་གོསལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིབདོ་པོརི་ས་ོསའོི་ིཆེསོ་དང་

རིགིོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་མ་ིཉིམས་རྒྱུན་འིཛནི་ཐུབ་པོའི་ི

ཆེདེ་དུ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

དེང་སང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་བོད་པོའིི་སྐོད་

ཡིགོ་འིདི་ཡགོ་ཤོོས་ཆེགོས་ཡོད། སྔ་དུས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་
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པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་འིབྲལེ་བཤོད་ལེགོས་སྦྱརི་གྱི་ིསྐོད་དང༌། པོ་

ལཱིའིི་ིཐགོོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་བདོ་སྐོད་ཐགོོ་ནས་བྱེདེ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་སྐོད་དེ་གོསལ་ཤོོས་དང༌། ཁུངས་བཙོན་

ཤོོས་ཆེགོས་ཡོད། སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་བོད་པོའིི་ཡི་གོེའིི་

ཐགོོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་པོ་ཚོང་མས་གོཤོསི་

རྒྱུད་དལ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་ཚོང་མ་འིཆེམ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་ཡུལ་མ་ིཚོ་ོལའིང་སྔརི་བཞིནི་མཐུན་པོ་ོདང་འིཆེམ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཡུལ་མ་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་སངས་རྒྱས་

དང༌། ཆེསོ། དགོ་ེའིདུན་ཞིསེ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ་པོ་

ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། སྐྱབས་ངོ་མ་དེ་ཆེོས་ཡིན་པོས་དེ་ང་ཚོོའིི་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་ལས་འིབྲས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་མི་དགོེ་

བཅུ་སྤེངོ་གོ་ིཚུལ་ཁྲེམིས་ལ་ཉིམས་ལནེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། མ་

ཎི་ཡགོ་པོོ་བགྲེངས་དགོོས། ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་སྐྱབས་འིགྲེོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་ལྟརི། ཕྲུ་གུ་ཚོརོི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་དང་། ཆེོས་

དཀནོ་མཆེགོོ དགོ་ེའིདུན་དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འིགྲེ་ོསྟངས་

དང༌། སེམས་བསྐྱེད་ཟེརི་བ་དེ་ཤོིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་དང༌། རླབས་

ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོ། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་མ་བརྗེེད་པོརི་འིཛིན་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

སྔ་ལ་ོསྤེ་ིཏེརིི་བསྐྱདོ་ནས་མརི་ལམ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོའིཁྱུགོ་ཙོམ་ཐུགོ་
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པོ་རིདེ། ད་ེནས་ད་བརི་ལ་ོགོཅགིོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། མའིི་ིམ་ི

ཚོེ་དང༌། དུས་ཚོོད་ནི་སྐོད་ཅིགོ་ཀྱིང་མི་སྡེོད་པོརི་རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་

ཡདོ། དུས་ཚོདོ་ད་ེང་ཚོསོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བསྐྱལ་ཡདོ་ན་འིགྲེིགོས་

པོ་རིདེ། དུས་ཚོདོ་ད་ེཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་ནས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་མེད་ནའིང་

དུས་ཚོོད་དེ་བསྐྱརི་དུ་ཡོང་རྒྱུ་མེད། ཆེོས་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་

ན་ཉིནི་རི་ེཉིནི་རི་ེཆུད་ཟསོ་སུ་མ་སངོ་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ཉིནི་རི་ེ

བསགོས་པོའིི་ཟླ་བ་དང་། ཟླ་བ་བསགོས་པོའིི་ལོ་སྦྲེལ་ཏེེ་མི་ཚོེ་

དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། མི་ཚོེའིི་མཐའི་མ་དེ་སློེབས་

སྐོབས་སམེས་ནང་དགོའི་སྤྲོ་ོགོདངེ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

འིཇིགོ་རྟེེན་གྱིི་བྱེ་བ་དང༌། སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁོན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་

ཡང༌། ཉིནི་རིའེི་ིདུས་ཚོདོ་ཆུད་ཟསོ་མནི་པོརི་སྐྱལེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོ

ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ལ་ོསྔནོ་མ་དའེི་ིནང་ཡངོས་འིཛནི་རིནི་པོ་ོཆེ་ེདགོངོས་

པོ་རྫོོགོས་པོ་རིེད། དེ་བཞིིན་སེརི་ཀོང་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡང་དགོོངས་

པོ་རྫོོགོས་པོ་རིེད། སེམས་ཁྲེལ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་བྱེས་པོས་ཕེན་

ཐགོོས་མེད། དེ་ནི་ཆེོས་ཉིིད་རིེད། གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོ

རིདེ་དམ་ཞི་ེན། དུས་ཚོདོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་དའེི་ིརིངི་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་

མ་ིབཟང་པོ་ོདང༌། ཡ་རིབས་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ད་ེརིངི་བདོ་ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༨ ཡནི་པོས་ང་ཚོ་ོམཉིམ་དུ་མ་ཎ་ིགོསགོོ་

དགོསོ། ང་ཚོ་ོབདོ་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྷ་སྐོལ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་
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རིས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོཟུངས་བསྔགོས་ཡིགོ་དྲུགོ་ཟེརི་བ་འིདི་ཕེན་

ཡནོ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དྲེགོ་ཞིན་སུས་ཀྱིང་འིདནོ་བད་ེབ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

སྤྱོརིི་བཏེང་སྔགོས་བགྲེང་སྐོབས་གོནདོ་པོ་དང༌། བརི་ཆེད་ཞི་ིབའི་ི

ཆེདེ་དུ་བསམ་བླ་ོའིཁོརོི་ཡང༌། མ་ཎ་ིབགྲེང་སྐོབས་ཕེལ་ཆེརེི་བའི་ི

བླ་ོལ་རིིགོས་དྲུགོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་ཡིན་བསམ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་བ་འིདི་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་

ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་དྲེན་པོའིི་ཐགོོ་ནས་མ་ཎི་འིདོན་དགོོས། ཞིེས་མ་ཎི་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་མང་ཚོོགོས་དང་ལྷན་དུ་གོསུངས་རྗེེས། 

ད་ེརིངི་ང་ཐུགོ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ། ངས་ད་ལྟ་གོངོ་དུ་བཤོད་པོའི་ིསྐོད་

ཆེ་རྣམས་སམེས་ལ་ཡགོ་པོ་ོའིཇགོོ་དགོསོ། ངས་སྨོནོ་ལམ་བརྒྱབ་

ཆེགོོ ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༤ ཉིནི་

ཨ་རིིརི་བོད་མ་ིཚོ་ོཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ རྐྱེནེ་ངན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་མའིི་ིཁུརི་བབ། 

འིདིརི་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་རྣམས་དེ་རིིང་ཙོམ་མིན་པོརི་སྔརི་ནས་

ཚོང་མས་བོད་སྤྱོི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་ད་ོསྣང་བྱེེད་

མཁོན་རྣམས་ཡང་བསྐྱརི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུརི་བརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། ང་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་

ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་འིད་ིས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ཁྲེམིས་འིགོལ་ནགོ་ཉིསེ་

བྱེས་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་བ་ཞིགིོ་མནི་པོརི་རྐྱེནེ་ངན་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་

ནས་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་པོ་འིདའིི་ིརིངི་ལ་ས་

ཁུལ་གོང་དུ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་དནོ་དགོ་ཡང་སྙངི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

རིིགོས་སྤྱོིའིི་ལས་འིགོན་དེ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་སྤྱོི་བ་ོགོནམ་བསྟན་

ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་འིཁྲེི་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཁུརི་དུ་བབས་ཡོད་པོས། 

ཚོང་མས་སམེས་ཁུརི་ལནེ་དགོསོ་ལ། ད་ལྟ་བརི་དུ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་

སམེས་ཁུརི་བླངས་པོ་དརེི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་

སམེས་ཁུརི་མུ་མཐུད་བླང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 
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བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་མིང་གོི་ཁུངས་སུ་ཡོད་མིན་ལ་མ་

བལྟོས་པོརི་རིང་ཉིིད་བོད་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་སྐོབས་སུ་

བབས་པོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་སེམས་ཁུརི་བླངས་

ནས་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མ་ིགོནས་ས་ལུང་པོ་གོང་དུ་

ཡོད་ཀྱིང་ཚོང་མས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་ལེན་དགོོས་

པོ་རིེད། ས་གོནས་འིདི་གོརི་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། མ་འིངོས་

པོརི་ཡང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་རིགོོས་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

ཁོ༽ བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང་། བསྔགོས་བརྗེདོ་ཀྱིི་

མ་ེཏེོགོ

སྤྱོིརི་ང་ཚོ་ོབོད་མི་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཧོ་ཅང་ཁྱིབ་

གོདལ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་སའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ནས་ཡོང་བའིི་མི་ཡིན་ཞིིང་

། བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ལ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་

པོའོི་ིཆེསོ་ཡནི་པོས། བསློབ་བྱེའི་ིགོཙོ་ོབ་ོསམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ་པོ་དང༌། སྙངི་རྗེ་ེདང༌ཕེན་སམེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཡནི། 

དེ་ལྟ་བུའིི་དབང་གོིས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་རིང་

བཞིིན་གྱིིས་འིབུ་སྲིིན་ཚུད་ཆེད་ཀྱིི་སྲིོགོ་ལ་བརྩིི་པོོ་བྱེེད་པོ་དང༌། 

འིབུ་སྲིནི་གོཅགིོ་ཤོ་ིནའིང་སྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བ་ཞིགིོ་ང་རིང་ཚོའོི་ིཁོ་རྒྱུན་
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ལ་འིཇགོས་ཡདོ། འིད་ིན་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། དཔོརེི་ན། 

ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་པོ་ཁོ་ཤོས་ནས་ཆེོས་དེ་ཙོམ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། 

རིང་བཞིིན་གྱིིས་འིབུའིི་སྲིོགོ་ལ་ཐུགོ་པོའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་ཁོ་

ནས་སྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བ་ཞིགིོ་གོམོས་གོཤོསི་ལ་འིཇགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡདོ།

ཡང་འིད་ིཕྱོགོོས་སུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཁོ་ཤོས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོ

སྣང་དང་དད་མསོ་ཡདོ་ན་ཡང༌། སྦྲང་འིབུ་གོསདོ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་ད་ེ

ཙོམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་གྱིསི་གོཞིན་

གྱིི་སྲིོགོ་ལ་བརྩིི་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོོམས་

གོཤོིས་ལ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད་འིདུགོ སྤྱོིརི་བཏེང་ང་

ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་ལ་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་

དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བརྩིི་འིཇོགོ་ཡོད་པོ། མིའིི་རུས་བརྩིི་ས་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཞུང་དེད་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ང་རིང་ཚོོས་ད་

ལྟ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ས་གོནས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་བདོ་མ་ིརི་ེཟུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་རྙོགོོ་

དྲེ་བཟ་ོམཁོན་དང༌། སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་དང༌། བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཆེོས་ཉིིད་རིེད། སྤྱོིརི་བཏེང་ཆེ་སྙོམས་བྱེས་ཏེེ་

བཤོད་ན། བདོ་མ་ིགོང་དུ་ཡདོ་ཀྱིང་ས་ཁུལ་ད་ེགོའི་ིཡུལ་མ་ིཚོསོ་

བདོ་པོ་ཞིསེ་བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་ས་ཞིགིོ་དང༌། ཀུན་སྤྱོདོ་ཡགོ་པོ།ོ 
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ཡ་རིབས། རུས་བརྩི་ིས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅསེ་གོང་དུ་ཡནི་ན་

ཡང་ཕེལ་ཆེ་ེབརི་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཐབོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་མསོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརིེད། ས་ོས་ོགོང་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་མི་བཟང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

ཡ་རིབས་ཀྱིི་སྤུས་ཚོད་སྟོན་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིམ་ིཚོ་ེགོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡང༌། མཐའི་མའི་ིདུས་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོཤོ་ིརྒྱུ་རིདེ། གོསནོ་པོའི་ིམ་ི

ཚོ་ེའིདའིི་ིརིངི་ལ་མ་ིཚོ་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་བསྐྱལ་ན། ཤོ་ིབའི་ིསྐོབས་སྐྱ་ེ

བ་ཕྱོ་ིམ་ད་ེལ་བལྟ་ས་ོའིཇགོོ་ས་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་རྒྱུརི་ཐ་ེཚོམོ་

མདེ། ཁོ་ནས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་

པོ་ལྟརི། བསམ་བླའོི་ིནང་ནས་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་མཛའི་བརྩི་ེ

བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། བྱེམས་བརྩི་ེབྱེདེ་རྒྱུ། བསམ་པོ་བཟང་པོསོ་གོནདོ་

འིཚོ་ེམདེ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་ཡ་རིབས་བྱེེད་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

གོ༽ ལུས་པོ་ོདབང་བསྒྱུརི་བྱེས་ཀྱིང་། ནང་གོ་ིསམེས་

བསྒྱུརི་ཐུབ་མདེ།

བདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཁུརི་མ་བརྗེདེ་

པོ་དང༌། སེམས་ཁུརི་མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་
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བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཚོོས་དངོས་གོནས་

ལོ་མང་རིིང་ལ་མནརི་གོཅོད་དེ་ལྟ་བུ་མྱོངས་པོ་རིེད། ཕྱོི་བྱུགོ་

ནང་བླུགོ་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོི་ཐོགོ་ནས་འིཇམ་པོ་ོབྱེས་ན་ཨེ་དྲེགོ 

རྩུབ་པོོ་བྱེས་ན་ཨེ་དྲེགོ ཐབས་ཤོེས་རྣམ་པོ་ཡོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་

བྱེས་ཡདོ་ཀྱིང༌། དངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་གོཡ་ོ

འིགུལ་མེད་པོརི་གོནས་ཡོད་ལ། བོད་མིའིི་ཕྱོིའིི་ལུས་པོ་ོརྒྱ་མིས་

དབང་སྒྱུརི་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང༌། བོད་པོའིི་བསམ་བློ་རྒྱ་མིས་བསྒྱུརི་

ཐུབ་མེད་སྟབས། དུས་ད་ལྟ་ཡང་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་

ནས་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། གོང་ལྟརི་

ད་ལྟ་འིགྲེིགོས་པོོ་མེད་པོའིི་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་མི་བྱེེད་ཐབས་

མདེ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མིའིི་བསམ་བློའི་ིའིཁྱིེརི་སྟངས་གོནས་

ཚུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་ཡནི་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཉུང་ཤོས་ཕྱོ་ིལ་སྡེདོ་མཁོན་

ཚོ་ོསྡུགོ་གྱིོང་བཏེང་བཞིགོ་ན་ལས་སློ་པོ་ོརིདེ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་

ནང་ལ་བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་སྐོརོི་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

ནས་རྒྱ་མརིི་བླ་ོབལྟ་གོ་ིམདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མསི་ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་བླ་ོ

དབང་སྒྱུརི་མ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། གོང་ཞིིགོ་བྱེས་

ནའིང་བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་མི་འིདོད་བཞིིན་དུ་

བགོ་ཟནོ་ཕྲན་བུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཡདོ། བརི་
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ལམ་རྒྱ་མིའིི་གོཏེམ་བཤོད་བྱེས་པོའིི་ནང་ལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ནས་བོད་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་

ནང་གོནས་ཚུལ་ཚུང་རྩིགོ་ཅིགོ་བྱུང་ན་ཡང༌། ལམ་སེང་འིཛམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བྲགོ་ཆེ་འིཁོརོི་བ་ལས་སློ་པོ་ོཡདོ། ད་ཕྱོནི་ཆེད་

བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཅའིི་ིཐགོ་གོཅདོ་མ་བྱེས་གོངོ་བསམ་

བླ་ོནན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས་ལ། ལྷགོ་དོན་མི་འིཛིན་བཟུང་བྱེ་རྒྱུའིི་

རིགིོས་ལ་ཡདི་གོཟབ་དགོསོ་ལུགོས་བཤོད་འིདུགོ 

ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་བརྗེདོ་མུས་ལྟརི། བདོ་རྒྱ་མསི་བཟས་ཏེ་ེཁྱུརི་

མིད་བཏེང་ན་ཡང༌། ད་ལྟ་འིཇུ་ཐུབ་མེད། སྔ་ཕྱོི་ཙོམ་ལས་ཡང་

ན་སྐྱུགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡང་ན་བཤོལ་རྒྱུརི་བསྡེད་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་

འིདུགོ ད་ེལྟརི་ན་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་སམེས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་

ཁུརི་བླངས་ནས་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་བྱེ་རྒྱུ་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་

ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེབྱེེད་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ང་ཚོའོི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་ཐད་

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཐགོོ་མརི་ང་ཚོརོི་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་སྐོབས་ཕེལ་ཆེརེི་

རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་དུ་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་འིགོོ་

ཁྲེདི་པོའི་ིབདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ། ལགོ་པོ་བརྐྱེངས་ན་ལམ་སངེ་མགོ་ོ

སྒུརི་ནས་ལོགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་རྩིིས་བརྒྱབ་ཡོད་འིདུགོ 
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དེ་ནི་རྩིིས་ལོགོ་ཐེབས་པོ་རིེད། ང་ཚོ་ོལོ་ཡུན་འིདི་དགོ་གོི་རིིང་

ལ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཁུངས་མ་འིཁྱིལོ་བརི་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་འིགོོ་ལ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཕྲན་བུའི་ིརྣམ་

འིགྱུརི་བཟང་དུ་ཕྱོནི་ན། ང་ཚོ་ོལགོོ་སྔ་ཕྱོརིི་ལྟསོ་ནས་བསྡེད་པོ་ད་ེ

ལྟརི་མནི་ལ། ང་ཚོ་ོགྱིརི་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་བསྡེད་ཡདོ་

ཀྱིང༌། ང་ཚོོརི་རིང་དབང་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བསྡེད་ཡོད། བོད་

ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་སྐོོརི་ལ་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་ས་ོས་ོ

རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་དུ་སྤུས་དགོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌ཁྱིབ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་

དགོསོ་ཀྱིང༌། ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་རིང་དབང་མདེ་སྟབས་ཧོ་

ཅང་ཁོགོ་པོོའི་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོ་ོསྡེོད་ས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་

བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང༌། རིང་དབང་ཡོད་སྟབས་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

གོ་ིགོནས་སྟངས་ང་ཚོ་ོལེགོས་པོ་ཡདོ། བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ས་ོ

སའོི་ིརིིགོ་གོཞུང་ལ་གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེདེ་མ་ིཆེོགོ་པོ་དང༌། བདོ་པོས་

བདོ་པོའི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་བྱེས་ན་ཁྲེམིས་འིགོལ་དང་། བདོ་པོས་རྒྱ་མའིི་ི

ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ན་ཡང་དགོ་པོ་ཡིན་པོ་བཅས་བོད་ནང་ལ་གོནས་

ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབྱུས་

ངན།
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ང་ཚོ་ོབོད་ཕྱོི་ནང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོང་སྐོབས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་བའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོའིཐནོ་ཡངོ་བ་དང༌། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡདོ་མཁོན་ཚོ་ོ

ཡནི་ན་ཡང༌། ལ་ོའིད་ིདགོ་གོ་ིརིངི་ལ་གོཞི་ིརྩི་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོཚུགོས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས། ད་ཆེ་རྒྱ་མསི་བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་ཞིིགོ་

བཏེང་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་མིས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

རྒྱ་ནགོ་རིང་གོ་ིནང་དཔོལ་འིབྱེརོི་གོནས་སྟངས་བརི་ལམ་འིཐུས་

ཤོརོི་ཉིམས་རྒུད་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོ་ད་ེདགོ་སློརི་གོས་ོབྱེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་

ལ་ཤུགོས་བསྐྱདེ་མ་བྱེདེ་ཐབས་མདེ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། 

སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་འིགོལ་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་

བློས་བཏེང་སྟེ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོད་སྟབས། དེང་སང་བསྒྱུརི་བཅོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོིན་དང་འིགྲེ་ོ

བཞིནི་པོ་རིདེ། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་བདོ་ནང་ལའིང༌ད་ལྟ་བརི་

དུ་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོིས་ཐབས་ཤོེས་

བྱེས་པོ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་སྟབས། ད་ཆེ་འིཇམ་འིདུལ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་ཞིིགོ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ལ་

འིཇམ་འིདུལ་བརྒྱབ་ནས་རིམི་པོས་དུས་ཚོདོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཕྱོིན་པོའིི་མཚོམས་སུ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་

འིད་ིདགོ་གོསི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་འིགྱུརི་བ་
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ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་ན་ཕྱོ་ིལ་

ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིརིནི་ཐང་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་བསམ་

པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིད་ིབཏེངི་གོ་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ཁོངོ་ཚོའོི་ིཡིགོ་ཆེའི་ི

ནང་ལའིང་ད་ེལྟརི་བཀདོ་འིདུགོ 

ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཚོོས་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མས་འིགོ་ོཁྲེདི་པོའི་ིཕྱོ་ིལ་རི་ེབ་སྟངོ་པོ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་ནང་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་ཏེ་ེཡརི་རྒྱས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོནི་ན། རི་ེབ་སྟངོ་

པོ་འིད་ིརིམི་པོས་ཡལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་ཅསེ་བཀདོ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་དངེ་

སང་བསམ་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་སྲིདི་བྱུས་འིཛནི་བཞིནི་

ཡོད། ཡང་དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚོོརི་ཚུརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

ཐོགོ་ལ་མུ་མཐུད་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཞིགིོ་

ཀྱིང་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཡནི་ནའིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་

ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་ན་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ེམཚོན་ཆེ་ེབ་ཡདོ་སྟབས་

འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཡདོ། མ་ིགོསུམ་གྱི་ིསྐུ་ཚོབ་ཚོགོོས་

པོ་ཕྱོིན་ཏེ་ེསྐོད་ཆེ་བྱེདེ་སྐོབས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་མི་རིན་

པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་འིདུགོ རིམི་པོས་ཉིམས་མྱོངོ་བསགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དུས་ཚོོད་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་རིིམ་པོས་ན་གོཞིོན་འིདི་དགོ་ཡརི་

སློབེས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། དཔོལ་འིབྱེོརི་དང་ཤོསེ་ཡནོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་

ན། ད་ེགོཉིསི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ལ་
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བསྒྱུརི་བཅོས་ཤོིགོ་འིགྲེ་ོངེས་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་གོཙོ་ོབ་ོང་རིང་ཚོོའིི་

འིབད་བརྩིོན་ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོརི་ཤོ་

ཚོ་དང་། དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་ནས་བདོ་པོརི་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ི

རིདེ་དམ་ཟརེི་ན། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནང་ལ་བལྟས་ན་ད་ེལྟརི་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མརིི་བསུན་

པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ རིིམ་བཞིིན་རྐྱེེན་མང་པོ་ོཞིིགོ་

འིཛམོས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཇ་ེབཟང་ནས་ཇ་ེབཟང་དུ་འིགྲེ་ོ

བ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད་སྙམ། དེས་ན་དོན་ཆེེན་སྒྲུབ་པོརི་

ངང་རིིང་དགོོས་པོའིི་དཔོེ་ལྟརི། དོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཉིིན་མ་གོཅིགོ་

གོཉིསི་ཀྱི་ིནང་ལ་ལམ་སངེ་འིགྲུབ་མ་ིཐུབ་པོས་འིབད་བརྩིནོ་ཡུན་

བསྲིངིས་ནས་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིམ་ི

བཟང་།

ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་འིད་ིདགོ་གོསི་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་དང༌། 

མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསློབ་བྱེ་བྱེདེ་པོ་ཚོང་མ་

གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཡོད། ཐབས་ཤོེས་བསྟེན་སྟངས་ལ་ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་དཀནོ་མཆེོགོ་ཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་དང༌། ཁོ་ཤོས་ཀྱིསི་ལས་

རྒྱུ་འིབྲས་ཐགོོ་ནས་བཤོད་པོ་སགོོས་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ། ང་
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ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་ནས་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་དང༌། བསམ་

བླའོི་ིལྟ་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་ཀྱིསི་སྐོད་

ཆེ་ཡངོ་སྐོབས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་

རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོཏེིང་ཟབ་པོ་ོརྫོོགོས་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་རིེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ། རྒྱུ་མཚོན་མེད་པོའིི་རྨོོངས་

དད་དང་ཨུ་ཚུགོས་མནི་པོ། དངསོ་གོནས་སྤུས་དགོ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་སྒོོ་ནས་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཤོེས་

ནས་དད་པོ་ཐབོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། རྒྱུ་མཚོན་ཤོསེ་

ནས་དད་པོ་ཐོབ་པོ་བྱུང་ན་དད་པོ་བརྟེན་པོ་ོཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་

ཚོ་ོནང་པོ་ཡནི་ཞིསེ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོཚོགིོ་ཙོམ་འིདནོ་ཤོསེ་པོས་འིགྲེགིོ་

གོི་མི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཤོེས་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོད་ེསྔ་བདོ་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིསྐོབས་མགིོ་ལྟསོ་སྡུགོ་ཆེགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེགོང་ཡནི་ཟརེི་

ན། དཔོེ་ཆེ་སྦྱོང་རྒྱུ་དེ་མཚོན་ཉིིད་པོ་དང༌དཔོེ་ཆེ་བ་ཚོོརི་འིཁྲེི་བ་

ལས། སྤྱོརིི་བཏེང་མ་ིཞིགིོ་གོསི་གོཞུང་ཆེནེ་མ་ོབལྟ་རྒྱུརི་དང་དདོ་

བྱེས་ན། ཧོ་ལམ་འིཕྱོ་སྨོོད་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེ་

ཤོནི་ཏུ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིདེ། 

ངོས་ནས་རྒྱ་གོརི་ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ས་ཁུལ་དེ་རིིགོས་ལ་བསྐྱོད་སྐོབས་
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ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིདད་པོ་བྱེདེ་ཡུལ་ནང་

པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཤོེས་དགོོས་ལ། ནང་པོ་ཡིན་པོ་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་

མ་ཤོེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་སློོབ་གོཉིེརི་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་རྟེགོ་ཏུ་འིབོད་སྐུལ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་འིད་ིལ་ཏེན་ཏེན་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཆེ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ནང་པོའི་ིལྟ་སྤྱོདོ།

སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་མདོརི་བསྡུས་ནས་བཤོད་ན། ངོས་

ནས་ནམ་རྒྱུན་བོད་པོ་ཚོོརི་བརྗེོད་སྐོབས་མདོརི་བསྡུས་གོོ་བདེ་

ལས་སློ་པོ་ོཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོ

གོང་ཡནི་ཞི་ེན། ལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོ་གོཉིསི་ཡདོ་ལ། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིལྟ་བ་གོང་ཡནི་ཟརེི་ན། རྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བ་ཡནི་ལ། ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་

འིད་ིཡནི། དནོ་དགོ་སྙངི་པོ་ོའིད་ིགོཉིསི་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ནང་

པོའིི་སྤྱོོད་པོ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་འིདི་ལའིང་རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་གོཉིིས་ཡོད། 

རྒྱ་ཆེེ་ས་ནས་བཤོད་ན། གོཞིན་ལ་ཕེན་བཏེགོས་དགོོས་པོ་

ཡིན། དེ་ཐགེོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་ོཡིན། རྒྱ་ཆུང་ས་ནས་

གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོའིམ། གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་མི་སྐྱེལ་བ་
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འིད་ིཡནི། ད་ེཐགེོ་པོ་ཆུང་ངུའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་དནོ་ཡནི། གོང་ལྟརི་

ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་གོཉིིས་ཀའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་བ་དེ་སྙིང་རྗེེརི་འིཇོགོ་གོི་

ཡདོ། ད་ེལ་གོ་ོབ་ཕྲ་རིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

གོང་ལྟརི་རྒྱུ་དང་འིབྲས་བུའི་ིརྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱུ་དང་འིབྲས་བུའིི་རྟེེན་འིབྱུང་གོི་འིབྲེལ་བ་འིདིའིི་སྟེང་ནས་ལས་

བཟང་པོོ་བསགོས་ན་འིབྲས་བུ་བདེ་སྐྱིད་དང༌། ལས་ངན་པོ་

བསགོས་ན་འིབྲས་བུ་སྡུགོ་བསྔལ་འིབྱུང་བའི་ིརྒྱུ་འིབྲས་རྟེནེ་འིབྲལེ་

ད་ེབཤོད་པོ་རིདེ། རྟེནེ་འིབྲལེ་གྱི་ིདནོ་ད་ེལས་ཕྲ་རུ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས་

ལ། རྟེནེ་ཅངི་འིབྲལེ་བརི་འིབྱུང་བ་ཡནི་སྟབས་ལྟསོ་ནས་གྲུབ་པོ་

དང༌། ལྟསོ་ནས་གྲུབ་པོ་ཡནི་སྟབས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་སྟངོ་པོ་རིདེ་

ཅསེ་དང༌། ཆེསོ་ཐམས་ཅད་བདགོ་མདེ་པོ་དང༌། ཆེསོ་ཐམས་ཅད་

བདགོ་ཏུ་མ་གྲུབ་པོ། ཆེོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པོས་སྟོང་པོ་རིེད་

ཅེས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་གོཞུང་དུ་སྟོང་ཉིིད་ཀྱིི་དོན་བཤོད་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་རྟེེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་འིདིརི་གོ་ོརྒྱུ་ཆེེན་པོ་ོ

ཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལྟ་བ་རྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བ་དང་། སྤྱོདོ་

པོ་འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་འིད་ིདགོ་ཤོསེ་དགོསོ། ངས་ནམ་རྒྱུན་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་འིད་ིའིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྒོང་གོ་ིཞི་ིབད་ེདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་ལ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལྟ་
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བ་རྟེེན་འིབྱུང་འིདི་ཚོན་རིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་ཅེས་ངོས་ནས་

འིདི་ལྟརི་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད། དེང་སང་

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཞི་ིབད་ེདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། ཞི་ིབད་ེལ་

ཞིལ་འིདབེས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ི

ཆེ་ནས་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ི

སྐྱབས་གོནས་མཐརི་ཐུགོ་ཚོན་རིིགོ་རིེད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་རྟེེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་དེས་ཚོན་རིིགོ་ཕྱུགོ་པོོ་ཆེགོས་འིགྲེོ་གོི་

ཡདོ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིརྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བ་འིད་ིཚོན་རིིགོ་

དང་སྐྱདི་སྡུགོ་འིབྲལེ་ནས་བསྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། ཚོན་རིགིོ་

དང་སྐྱདི་སྡུགོ་ཐ་དད་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

མད་ོདོན་སྙིང་པོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་ལྟ་སྤྱོོད་གོཉིིས་

ཡོད་པོ་དེ་ཁྱིེད་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས། སོ་སོའི་ིངོས་ནས་

གོང་ཐུབ་ཀྱིི་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེས། མི་ལ་

ཐུབ་ཚོདོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིལ་མགོ་ོསྐོརོི་གོཏེངོ་བ་སགོོས་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོ་ོམདེ། ཚོང་མ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མཐུན་པོ་ོབྱེས། བདོ་

རིིགོས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོ་མི་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌དེརི་ཕེན་སེམས་

དང་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཐགོོས་བྱེདེ་དགོསོ། ས་ོསརོི་

དངསོ་གོནས་མ་འིསོ་མ་འིཚོམས་པོའི་ིགྱིངོ་གོཏེངོ་མཁོན་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་ད་ེའིཁུརི་དགོསོ་ཟརེི་བའི་ིདནོ་དགོ་མནི། མ་འིསོ་མ་འིཚོམས་
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པོའིི་གྱིོང་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ལ་སྐོབས་དང་སྦྱརི་བའིི་

ལན་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་ངེས་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་

ལན་འིདི་རྒྱགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་གོནོད་སེམས་ཀྱིི་བསམ་པོ་དང༌། 

འིཁོོན་འིཛིན་གྱིི་བསམ་པོ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། འིཁོོན་འིཛིན་གྱིི་

བསམ་པོ་མེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་སྐོབས་

དང་སྦྱརི་བའི་ིགོང་ལ་ད་ེའིཚོམས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིལན་སློགོོ་

ན་འིགྲེིགོས། དེ་ཡང་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་བསློབ་བྱེའིི་ནང་དུ་

རྐྱེེན་དང་འིཚོམས་པོརི་ཚོརི་མི་གོཅོད་ཅེས་གོསུངས་ཡོད་པོས། 

ཚོརི་མི་གོཅོད་པོརི་བཞིགོ་ན་བསློབ་བྱེ་དང་འིགོལ་བའིི་ཉིེས་པོ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་ནའིང་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོས་ཀུན་ནས་བླངས་

ཏེ།ེ ཚོརི་གོཅདོ་དགོསོ་པོ་ལས། གོནདོ་པོའི་ིབསམ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

ཚོརི་གོཅདོ་རྒྱུའི་ིདནོ་མནི། 

ཡང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་པོརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཟརེི་

བ་འིད་ིསམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕེན་སམེས་བྱེདེ་

དགོོས་པོ། བཟོད་པོ་སྒོོམ་དགོོས་པོརི་བརྟེེན་གྱིོང་འིཁྱིེརི་དགོོས་

མཁོན་ཞིགིོ་རིདེ་ཅསེ་ཁོ་ནས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ད་ེལྟརི་རྩི་བ་ནས་མ་རིདེ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིདངསོ་

གོནས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པོའིི་གྱིོང་པོོ་དང༌། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པོའིི་

སྙངི་སྟབོས། རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པོའི་ིཐབས་མཁོས་ཡདོ་པོ་ཏེན་ཏེན་
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རིདེ། 

ཇ༽ བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་དང་། རིིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ།

དེ་ལྟ་བུའིི་བསྟན་པོའིི་བདགོ་པོོ་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཡིན་

ལ། སྟོན་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོའིི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་བསམ་

གྱིིས་མི་ཁྱིབ་པོ་མངའི་བ་རྣམས་དྲེན་བཞིིན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཐུབ་

པོའིི་མཚོན་སྔགོས་ཀྱིི་བཟླས་ལུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། སྔོན་ལ་མཎྜིལ་

ཞིགིོ་འིདནོ་དགོསོ། 

ས་གོཞི་ིསྤེསོ་ཀྱིསི་བྱུགོས་ཤོངི་མ་ེཏེོགོ་བཀྲོམ། །

རི་ིརིབ་གླིངི་བཞི་ིཉི་ིཟླས་བརྒྱན་པོ་འིད།ི །

སངས་རྒྱས་ཞིངི་དུ་དམིགོས་ཏེ་ེཕུལ་བ་ཡསི། །

འིགྲེ་ོཀུན་རྣམ་དགོ་ཞིངི་ལ་སྤྱོདོ་པོརི་ཤོོགོ །

གོཟུངས་སྔགོས་འིགོའི་ཞིགིོ་གོ་ིལྗོགོས་ལུང་སྩལ་རྗེསེ། 

རིིགོ་གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་རྩི་བ་སྐོད་

ཡགིོ་ཡནི་པོས་བདོ་པོའི་ིཡ་ིགོ་ེཤོསེ་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཕེ་མ་དང༌། རྒོན་པོ་ཚོསོ་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་འིབད་

བརྩིོན་དང་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས། རིང་གོི་སྐོད་ཡིགོ་བརྗེེད་ཚོརི་ན་

གོཞི་ིནས་བདོ་ཀྱི་ིརིིགོ་གོཞུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས། གོཞིན་དགོ་གོ་ི
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རིགིོ་གོཞུང་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ས་ོསའོི་ིསྐོད་ཡགིོ་ཤོསེ་ན་

ད་ེལ་སམེས་ཐགོ་ཉི་ེཔོ་ོཡངོ་བ་དང་། སམེས་ཐགོ་ཇི་ཙོམ་ཉི་ེབའི་ི

ཚོདོ་ཀྱིསི་ལགེོས་པོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིརིདེ། ལགེོས་པོ་ཤོསེ་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་

བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་དངསོ་གོནས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེས་པོ་རིདེ། རིགིོ་

གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་ཟརེི་བ་འིད་ིཀློད་པོའི་ིནང་དུ་ཉིརི་ཚོགོས་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ལས། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་མ་ཤོསེ་

ན་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེ་ཐབས་མདེ། རིགིོ་གོཞུང་ཡནི་

ཞིསེ་མཆེདོ་གོཤོམོ་ནང་ལ་སྒྲིགིོ་ཐབས་མདེ་ལ། དངུལ་ཁུགོ་ནང་

ལ་ད་ེབས་ཉིརི་ཐབས་མདེ། 

རིིགོ་གོཞུང་ཟརེི་བ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། བོད་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་མིང་ཚོིགོ་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་མིང་ཚོིགོ་ལ་

བརྗེེས་བཞིིན་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ལུང་པོརི་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་བོད་

སྐོད་བརྗེདེ་ད་ེཧོནི་དཱིའིི་ིམངི་ཚོགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ། འིད་ིནས་ཚུརི་

ཡངོ་མཁོན་ཚོསོ་དབྱེནི་ཇའིི་ིམངི་ཚོགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེགོང་འིཚོམ་

ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁོན་རྣམས་དང༌། གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་

མཁོན་ཚོང་མརི་བོད་སྐོད་ཡགོ་པོ་ོམཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་མེད་པོ་

ཆེགོས་ན་ཧོ་ལས་པོའི་ིཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརིགིོ་

གོཞུང་ལ་བོད་པོས་གོཅེས་སྤྲོས་མ་བྱེས་ན་སུས་བྱེེད། ཏེན་ཏེན་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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ང་ཚོསོ་ཏེན་ཏེན་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོརི་སྣང་མདེ་དུ་ལུས་

ན་རྗེེས་སུ་ཕྱོི་མིའིི་ནང་ནས་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོ་ོཡོད་པོ་དེ་

རིིགོས་ཀྱིིས་སྙིང་རུས་ཐོགོ་ནས་སྦྱང་བརྩིོན་བྱེས། སྦྱང་བརྩིོན་

བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤོསེ། གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

ནས་བོད་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་བརྩིད་གོཅོད་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱིི་དེབ་ཅིགོ་ནང་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱིི་མི་ལ་རིེ་བཅོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ན་ཤོིན་ཏུ་ཐབས་

སྡུགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡོང་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་པོས་ང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་དགོསོ། 

རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཐོགོ་ལ་

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོིས་གོཙོོས་ཚོང་མརི་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་

ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་ཟུརི་དུ་བཙུགོས་པོ་འིདི་དགོ་ལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་

བའི་ིདགོ་ེམཚོན་ཐནོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ང་ཚོསོ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་

ནུས་པོ་འིདནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ཐུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོ་ོའིདི་ཕྱོོགོས་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློ་

བཏེང་བ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ད་དུང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། བཀའི་དྲེནི་ཆེ་ེསངོ༌། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༧ ཉིནི་ལ་

དྭགོས་ཞི་ིབའི་ིཚོལ་དུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། རིིགོས་རུས་ཀྱི་ིམཆེོགོ་

དམན།

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སེམས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེེད་

དགོོས། དེ་བསློབ་བྱེའིི་གོཙོ་ོབ་ོཡིན། དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་སྟོན་

པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་བཀའི་སྲིོལ་འིདི་ལ་རིིགོས་མི་གོཙོོ། རུས་

མི་གོཙོོ། སྒྲུབ་པོ་གོཙོ་ོབ་ོཡིན་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོའིི་

ལ་དྭགོས་ས་ཁུལ་འིདིརི་རིོལ་མ་ོབཀྲོོལ་མཁོན་དང༌། རྡོ་མ་རྡུང་

མཁོན་དེ་དགོ་རིིགོས་དམན་པོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ་པོས་

ད་ེལ་དགོོས་པོ་མེད་ལ། ད་ེལྟརི་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། རྡོ་མ་བརྡུང་རྒྱུ་དེ་

རྟེནེ་འིབྲལེ་ཞིིགོ་ཏུ་བརྩི་ིགོ་ིམདེ་དམ། གོལ་ཏེ་ེརྟེནེ་འིབྲལེ་ལ་བརྩི་ི

རྒྱུའིི་རིོལ་མོ་བཀྲོོལ་མཁོན་མི་དེ་དགོ་རྩི་ཆེེན་ཡིན་པོ་ལས་སྡུགོ་

ཆེགོས་མ་རིདེ། 

བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་ལམ་ཉིམས་ལེན་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་བརི་

ཐོས་བསམ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་རྣམས་རིང་

ཉིིད་ཀྱིི་དད་པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་དེ་མ་ཤོེས་ན་ཧོ་ཅང་གོི་བླ་ོཕེམ་པོ་ོ
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རིདེ། ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེདགོ་ེ

བཤོསེ་ཚོསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོམང་ཚོོགོས་ནས་ཆེོས་སློབོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིམ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ནརོི་འིཁྲུལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ཏུ་སྤྱོརིི་བཏེང་ཤོསེ་ཡནོ་

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ད་ེཡང་ངསེ་པོརི་དུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ། 

ཁོ༽ སྟོན་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། ཆེང་རིགོ་ཉུང་འིཕྲ།ི

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་གོཙོ་ོབོ་གོཅིགོ་ལ། ཆེང་

དེ་བགོ་མེད་ཀུན་གྱིི་རྩི་བ་སྟེ། །ཞིེས་གོསུངས་པོས་ཆེང་དང་ཨ་

རིགོ་འིཐུང་རྒྱུ་འིདི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་དགོགོ་བྱེ་ཆེེན་པོོ་

གོནང་ཡདོ་ལ། བགོ་མདེ་ཀྱི་ིརྩི་བརི་ཡང་གོསུངས་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོ་ོབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་ཚོསོ་ཆེང་རིགོ་བགོ་མདེ་ཀྱིསི་

ལོངས་སྤྱོད་ན་ཉིེས་པོ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ཡགོ་པོོ་མེད། གོཟུགོས་

པོོའི་ིཁོམས་དང༌། ངལ་རྩིོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྲན་བུ་

རིེ་བཏུང་ན་དམིགོས་བསལ་ཡིན་ལས་ཆེེ། དེ་མིན་བགོ་མེད་ཀྱིི་

སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་ཆེང་རིགོ་འིཐུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམེད། དེ་ལྟརི་

མ་བྱེེད། དེ་ལས་འིབྲུ་རིིགོས་ལ་གོཅེས་སྤྲོས་བྱེས་ཏེེ་འིབྲུ་དེས་

རྩིམ་པོ་ཡགོ་པོ་ོབཟསོ། པོགོ་ཡགོ་པོ་ོབཟས། ཇ་ཡགོ་པོ་ོབཟསོ་ན་
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ཁོེ་བཟང་རིེད། འིདི་ལྟརི་བྱེས་ན་ལུས་ལ་མི་གོནོད་པོ། ཇ་གོརི་

པོ་ོདེས་ཁྲེགོ་དང་མཁྲེིས་པོརི་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་ས་

མཐ་ོསརི་འིཕྲདོ་པོ་ོདང༌ལུས་ལ་ཕེན་པོ་ོཡདོ། ཆེང་རིགོ་བཏུང་ན་

མཆེིན་པོརི་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང་། གོ་ལེརི་ལུས་ཀྱིང་རྒུད་འིགྲེ་ོ

རྒྱུ་རིདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

དེ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་དགོོན་པོ་ཚོོ་སྤུས་དགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། 

དགོོན་པོ་ཚོ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ང་རིང་

ཚོ་ོཕྱོིའིི་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེེས་ཐུབ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་

པོརི་ནང་བསམ་བློའི་ིཐོགོ་ནས་བརྗེེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁྱིིམ་པོ་ལ་གྲྭ་ཆེས་གོཡོགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། དེ་

ལྟརི་བྱེས་ན་ལྷ་མོ་དང་ཟློས་གོརི་འིཁྲེབ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་

རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་གྲྭ་པོ་ཚོ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ དམ་ཆེསོ་འིཆེད་ཉིན་དང་། བསྟན་འིགྲེའོི་ིཐུགོས་

སྨོནོ།

ད་ེཡན་ཆེད་ཀྱི་ིད་ེརིངི་ལ་དྭགོས་ལྕོགོོ་ལམ་སརི་ཆེསོ་འིབྲལེ་ཡནོ་

ཏེན་གོཞིརིི་གྱུརི་མའི་ིབཤོད་ལུང་དང༌། སམེས་བསྐྱདེ་ཆེ་ོགོ་ལགེོས་

པོརི་ཟིན་པོ་ཡིན། དེ་རིིང་ང་རིང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོཡང་

བསྐྱརི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེས་ནས་ཆེསོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང༌། 
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ལྷགོ་པོརི་སྨོནོ་སམེས་ཆེ་ོགོས་བཟུང་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་བརི་བརྟེནེ་ང་

རིང་ཡང་བསོད་ནམས་བསགོས་པོ་རིེད། ཧོ་ཅང་སྐོལ་བ་བཟང་

པོོ་བྱུང༌། ཁྱིེད་རིང་རྣམས་ཀྱིང་བསོད་ནམས་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་

བསགོས་ཡདོ། ཆེསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིབླ་མ་ལན་གོཅགིོ་མཇལ་བ་དང༌། 

སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ད་ེནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོ་དེ་ལྟརི་མནི། 

ང་རིང་ཚོོས་དུས་རྒྱུན་ནས་རིང་ཉིིད་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་དང་འིདྲེ་བརི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་མ་ཐབོ་བརི་དུ་

ཆེོས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོརི་བརྟེེན་ངོས་ནས་ད་ལྟ་འིགྲེེལ་

བཤོད་བརྒྱབ་པོ་ད་ེདགོ་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ནས། དུས་ད་ནས་

བཟུང་སྟ་ེགོང་ཐུབ་ཀྱི་ིལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརིརེི་རིང་རྒྱུད་ཇ་ེབཟང་དུ་འིགྲེ་ོ

བའིི་འིབད་བརྩིོན་བསྐྱེད་དགོོས་པོ་དང༌། སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས། 

དེ་རིིང་ང་རིང་ཚོོས་ཆེོས་འིཆེད་ཉིན་བྱེས་པོའིི་དགོེ་བའིི་རྩི་བ་དེ་

དགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ང་རིང་ཚོོའིི་རྒྱུད་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་

བགོ་ཆེགོས་བཞིགོ་ཡོད་པོ་དེ་གོོང་འིཕེེལ་དུ་སོང་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མའིི་རྒྱུད་ལ་བླ་ན་མེད་པོའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་རིིན་པོོ་ཆེེ་

མྱུརི་བ་ཉིདི་དུ་བསྐྱདེ་ཐུབ་པོ་གོཅགིོ་དང༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་མཐའི་

ཡས་པོའིི་མ་རྒོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་བླ་ན་མེད་

པོའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་མྱུརི་དུ་ཐབོ་པོའི་ིསྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་བྱེ་ེབྲགོ་ཏུ་བདོ་ཡུལ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ་ད་ལྟ་ནགོ་
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ཕྱོགོོས་ཀློ་ཀློའོི་ིདཔུང་གོསི་བཅམོ་སྟ་ེཧོ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱེས་ནས་

བསྡེད་ཡོད། དེ་ལྟརི་ནའིང་ང་རིང་ཚོོའིི་ཚོད་ཐུབ་ཀྱིི་ལུང་བསྟན་

དང༌། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་བལྟས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བསྟན་

པོའིི་ཁུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་བསྟན་པོའིི་མཐའི་ལ་ཐུགོ་པོ་

ཞིགིོ་མནི་པོས་ན། ང་རིང་ཚོསོ་འིཆེད་ཉིན་བྱེས་པོའི་ིདགོ་ེབའི་ིརྩི་

བ་དསེ་བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟགིོས་

ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི༌། སྔནོ་གྱི་ིཆེསོ་རྒྱལ་མསེ་དབནོ་རྣམ་གོསུམ་དང་། 

མཁོན་སློོབ་ཆེོས་གོསུམ་དེ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་དཀའི་བ་བརྒྱ་ཕྲགོ་

དུ་མའིི་སྒོོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྔརི་མེད་པོ་

གོསརི་དུ་སྤྱོན་དྲེངས། 

དེ་ནས་བརི་དུ་རིིམ་པོས་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་ཏེེ་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཐགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ། ཡངོས་

སུ་རྫོོགོས་པོ། སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

རིནི་པོ་ོཆེ་ེའིད་ིསློརི་ཡང་ཉིམས་པོ་སརོི་ཆུད། མ་ིཉིམས་པོརི་གོངོ་

ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་བའི་ིཐགོོ་ནས། མདརོི་ན་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་

གྱིི་རིང་དབང་དགོའི་བདེའིི་ཉིི་མ་འིཆེརི་ཐུབ་པོ་ལ་ཚོང་མས་སྨོོན་

ལམ་ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རིགོོས། བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་ལ་སློརི་ཡང་

གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན། ཁྱིདེ་རིང་ལ་དྭགོས་

པོ་ཚོོརི་ཡང་ཕེན་གྱིི་རིེད། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་
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ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་ཞིི་བདེའིི་དཔོལ་ཡོན་རྒྱས་ཐུབ་ཀྱིི་

རིདེ། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་རྒྱ་གོརི་ཡངོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེའི་ིགོནས་བབས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོརི་དམགོ་

གོི་ཉིེན་ཁོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རྩི་བ་ནས་གོཙོང་ཡལ་ལ་ཕྱོིན་ནས་

ཆེོས་སྲིིད་རིང་དབང་གོི་པོདྨོ་བཞིད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཚོེ་ཆེེ་ས་

ནས་བཤོད་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཞིི་བདེ་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་དགོོས་པོ་རྒྱུ་

མཚོན་ཡོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའིི་དོན་ཆེེན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཚོང་མས་

བསྔ་ོབ་སྨོནོ་ལམ་ཤུགོས་དྲེགོ་པོ་ོགོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༥ ཚོསེ་ ༡༧ ཉིནི་ཧོ་ོ

ལན་ཌིརི་ཡ་ོརིབོ་ཁུལ་གོནས་སྡེདོ་བདོ་མ་ིམཇལ་

བཅརི་བ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་ཚོན་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། སམེས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ།

ད་ལམ་ངསོ་རིང་འིད་ིཕྱོགོོས་ལུང་པོ་ཁོ་ཤོས་ལ་ཡངོ་དནོ་གོཙོ་ོབ་ོ

ཚོན་རིིགོ་པོ་དང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་དབརི་དངོས་པོོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

དང༌། ནང་སེམས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་སྐོོརི་གོོ་སྡུརི་བྱེེད་པོའིི་དོན་དུ་

ཡནི། འིད་ིལ་ངསོ་ནས་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ སྤྱོརིི་

བཏེང་དུས་རིབས་བཅ་ོབརྒྱད་བཅུ་དགུའི་ིནང་ཚོན་རིགིོ་ཡརི་རྒྱས་

ཤུགོས་ཆེནེ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། ཕྱོའིི་ི

དངོས་པོ་ོལ་བརྟེེན་པོའིི་ཚོན་རིིགོ་གོི་རིིགོ་གོནས་གོཉིིས་པོ་ོདེ་ཁོ་

བྲལ་ནས་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཚོན་རིགིོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་ནས་

མའིི་ིཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ེཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ི

བསློབ་བྱེ་དེ་ང་ོཐོགོ་སྡུགོ་རུས་བརྒྱབ་སྟེ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་

ཞིགིོ་ཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡནི་པོ་ལས། སྤྱོརིི་བཏེང་ཉིནི་རིའེི་ི

འིཚོ་ོབའིི་ནང་ལ་ལམ་སང་མིགོ་མཐོང་ལགོ་ཟིན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་

སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐངོ་གོ་ིཡདོ།
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དེ་ཡང་ཕྱོིའིི་དངོས་པོ་ོདེ་ཡརི་རྒྱས་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན། ནང་གོི་

བསམ་བླ་ོཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོནི་པོརི་བསྡེད་འིདུགོ ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡརི་

རྒྱས་ཇ་ིཙོམ་ཕྱོནི་ཀྱིང་མ་ིན་ིམ་ིརིང་ལ་བསྡེད་འིདུགོ ནང་གོ་ིཆེགོས་

སྡེང་རྨོངོས་གོསུམ་གྱི་ིདབང་གོསི་ལས་ངན་པོ་བསགོས་ནས་བཀྲོ་

མ་ཤོསི་པོ་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པོརི་ཡངོ་བ་ད་ེཆེསོ་ཉིདི་རིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ི

དཀའི་ངལ་འིཕྲད་སྐོབས་ཕྱོི་དངོས་པོོའི་ིཡརི་རྒྱས་གོཅིགོ་པུས་

ཕེན་ཐགོོས་མདེ། ནང་གོ་ིཆེགོས་སྡེང་རྨོངོས་གོསུམ་མ་དུལ་བརི་

ཡདོ་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་སངོ་སྐོབས་དངསོ་

པོའོི་ིཡརི་རྒྱས་ད་ེཆེགོས་སྡེང་གོ་ིཞིབས་ཕྱོ་ིལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེ་ེམ་ིལ་

ཉིནེ་ཁོ་གོསརི་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་གོསརི་པོ། དངངས་སྐྲགོ་གོསརི་

པོ་བཅས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དུས་རིབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་གོ་ལེརི་ཚོན་རིིགོ་རིིགོ་གོནས་དེ་

ཚོད་མཐ་ོརུ་དང༌། གོཏེངི་ཟབ་ཏུ་སངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་གོཞི་ིནས་མའིི་ི

གོཞིི་རྩིའིི་བསམ་བློ་དང་ཕྲན་བུ་ཐགོ་ཉིེ་རུ་འིགྲེོ་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དངེ་སང་མ་ིའིགོའི་ཤོས་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིཡརི་རྒྱས་ལ་

ཡདི་ཐང་ཆེད་པོ་དང༌། འིགོའི་ཞིགིོ་ན་ིཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིཡརི་རྒྱས་དརེི་

བསུན་སྣང་སློེབས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ནང་

ཆེསོ་ལ་ཚུརི་གོཞི་ིནས་ད་ོསྣང་གོ་ིབསམ་བླ་ོཕྲན་བུ་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཁོ༽ ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིརིིགོ་པོ་དང་། བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེ་ཡུལ།
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འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་གོི་ཆེོས་ལུགོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ། གོཞིའིི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ལམ་གྱི་ིརྣམ་

གོཞིགོ འིབྲས་བུའི་ིརྣམ་གོཞིགོ གོཞི་ིདངསོ་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོདོ་

དུས་ཕྱོ་ིའིཇགིོ་རྟེནེ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ནང་བཅུད་སམེས་ཅན་གྱི་ི

རྣམ་གོཞིགོ བཅུད་ཀྱིི་སེམས་ཅན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལུས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་བཅས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། 

ཚོན་རིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་ཡུལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིགོནས་

ཚུལ་དེ་དང༌། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

དེ་གོཉིིས་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་སའིི་ཡུལ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད་ལ། དེ་

བཞིནི་ནང་སྐྱསེ་བུའི་ིལུས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ལུས་ད་ེལ་བརྟེནེ་

པོའིི་སེམས་ཕྲ་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་བཅས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་

ཡུལ་ཡང་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། ཤོསེ་དང་མ་ཤོསེ་གོནས་ཚུལ་ཐ་

དད་རིེད། བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་སྟངས་ཐད་གོཅིགོ་གོིས་བསམ་བློ་

བེད་སྤྱོོད་བཏེང་ནས་རྒྱུ་མཚོན་དང་བསམ་བློ་རིང་གོི་ཐོགོ་ནས་

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་ཕྱོིའིི་ཡོ་བྱེད་སྣ་ཚོོགོས་

དང༌། རྫོས་དང་དངསོ་པོ་ོལ་བརྟེནེ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་པོ་བཅས་

བྱེེད་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ལས། རྩི་བ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་སའིི་ཡུལ་

གོཅགིོ་པོ་རིདེ། 
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གོང་ལྟརི་རྩི་བའི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སའི་ིཡུལ་ད་ེགོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་

སྟབས་ད་ཕེན་ང་རིང་གོ་ིམཐངོ་ཚུལ་ལ་རིགིོས་ཁོ་ཤོས་ང་ཚོ་ོནང་

པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེལས། དངེ་སང་

ཚོན་རིགིོ་པོ་ཚོསོ་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་ད་ེཞིབི་ཚོགོས་པོ་དང༌། 

ལེགོས་པོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དཔོེརི་ན། རྡུལ་ཕྲ་རིབ་ཀྱིི་

གོནས་སྟངས་བརྗེོད་སྐོབས་མ་གོཞིི་ང་ཚོོའིི་མངོན་པོ་གོོང་འིགོོ་

ནང་དུ་རྡུལ་ཕྲན་དང༌། རྡུལ་ཕྲ་རིབ་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་སྐོོརི་བཤོད་

ཡདོ། ཡནི་ནའིང་དངེ་སྐོབས་ཀྱི་ིཚོན་རིིགོ་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་བཤོད་

པོ་དེ་ལ་བལྟོས་ན་ཞིིབ་ཚོགོས་པོོ་རིང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཕྱོིའིི་

འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་ད་ེདགོ་གོསི་ཏེན་ཏེན་ང་ཚོརོི་ཕེན་ཐགོོས་

ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་མིགོ་གོིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་ལུས་ཀྱིི་བཀོད་པོའིི་རྣམ་

གོཞིགོ་ལ་སྤྱོིརི་བཏེང་རྩིའིི་རྣམ་གོཞིགོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

རྩིའི་ིབཀདོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ལུས་ཀྱི་ིརྩི་ཕྲན་དང༌། ལུས་ཀྱི་ིརྡུལ་

ཕྲ་རིབ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་སྐོོརི་ལ་དངེ་སང་ཚོན་རིགིོ་པོ་ཚོསོ་ཤོདོ་

རྒྱུ་མང་བ་དང༌། ཞིིབ་ཆེ་ཆེེ་བ་འིདུགོ ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་འིགྲེེལ་

བཤོད་བརྒྱབ་པོའིི་ནང་ནས་ང་ཚོོས་ཚུརི་བསློབ་བྱེ་ལེན་དགོོས་

པོ་དང༌། ཤོསེ་དགོསོ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིདུགོ 

གོ༽ སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང་། ཆེསོ་ཚོན་མཉིམ་
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ལས།

ཡང༌། མཐོང་རྒྱུ་མེད་པོའིི་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། རླུང་གོི་

རྣམ་གོཞིགོ་སྐོོརི་ལ་ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོ་ོམགོོ་འིཐོམས་པོ་ལས་ཤོོད་

རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་

ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་མང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཉིམས་མྱོངོ་དངསོ་

སུ་བསགོས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དངོས་སུ་

ཆེགོས་ཡོང་སྟབས། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཧོ་ཅང་མང་བ་

ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་ཡང་ཆེོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤོེས་མིན་པོརི་སྤྱོིརི་བཏེང་ཤོེས་བྱེ་རིིགོ་པོའིི་

འིདུ་ཤོེས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་ཏེེ་མཉིམ་དུ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཚུན་ཚོང་མརི་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་

གོ་ིཡདོ་པོ་ཞིིགོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ དངསོ་སུ་ཤོསེ་བྱེ་རིིགོ་པོའི་ིརྣམ་

གོཞིགོ་གོ་ིདནོ་ལ་ད་ེགོཉིསི་མཉིམ་བསྡེབེས་བྱེས་ནས་ཕེན་ཐགོོས་

ཡོད་པོ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་ཕྱོི་དངོས་པོོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ལྟརི་དང་། 

སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིསྐྱསེ་བུའིམ། གོང་

ཟགོ་ཟེརི་བའིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཅིགོ་བཅས་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱུང་ན་ཡང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་རྒྱུ་རིེད། དཔོེརི་ན། ཇི་ཙོམ་

ཕྱོི་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་བ་ཤོེས་པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་དེའིི་ཐོགོ་



248
ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

ད་ེབཞིནི་ནང་སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ཤོསེ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། དརེི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཡངོ་

སྐོབས་ཏེན་ཏེན་མིའིི་རྩི་བའིི་བསམ་བློའི་ིའིཁྱིེརི་སོརི་ཕེན་ཐོགོས་

ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ད་ཕེན་དངོས་པོོའི་ིཡརི་

རྒྱས་འིབའི་ཞིིགོ་ཐོགོ་བླ་ོཕྱོོགོས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ཕྱོིའིི་དངོས་

པོོ་ཞིེས་བཤོད་པོ་དེརི་ཤོེས་པོ་མེད་ལ། ཚོོརི་བ་དང་འིདུ་ཤོེས་

ཀྱིང་མེད་པོརི་བརྟེེན་བདེ་སྡུགོ་གོི་ཚོོརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཡོང་ཐབས་

མདེ། ནང་གོ་ིརྣམ་ཤོསེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་སྐོབས་གོང་

ཟགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཤོོད་དགོོས་པོརི་བརྟེེན་བདེ་སྡུགོ་

དང༌བཟང་ངན་གྱིི་ཚོོརི་བ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་

ནས་འིཇིགོ་རྟེེན་གྱིི་ཁོམས་འིདིའིི་ནང་ད་བརི་འིགྱུརི་བ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིགྲེ་ོབའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོདེ་ནང་གོི་ཚོོརི་བ་དང༌། འིདུ་ཤོེས་

ད་ེདགོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དངསོ་པོ་ོགོཅགིོ་པུརི་

མགོོ་འིཁོོརི་ནས་བསྡེད་ན་མིའིི་རིིན་ཐང་བརླགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། 

མའིི་ིང་ོབ་ོངསོ་མ་ཟནི་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཉིནེ་ཁོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེི་ན་བརྩི་ེབ་ཞིསེ་པོ་ད་ེགོང་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་དམ་ཞི་ེན། བད་ེ

སྡུགོ་གོི་ཚོོརི་བའིི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་ནས་བརྩིེ་བ་དང༌། བྱེམས་པོ་

སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། བད་ེསྡུགོ་གོ་ིཚོརོི་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་མ་ཤོསེ་
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པོ་དང༌། ད་ེལ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་ན་བྱེམས་པོ་དང་བརྩི་ེབའི་ིརིནི་ཐང་

བརླགོ་ཟིན་པོ་རིེད། བདེ་སྡུགོ་གོི་ཚོོརི་བ་མྱོངས་དང་མྱོོང་བཞིིན་

ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་ལ་དོ་སྣང་རྩི་བ་ནས་མེད་པོརི་སྣང་ཆུང་དུ་ལུས་

བཞིནི་ཡདོ། ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་དང༌། ནང་སམེས་ཀྱི་ིཡརི་

རྒྱས་གོཉིསི་པོ་ོད་ེམཉིམ་དུ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའི་ིདནོ་ལ་ཚོན་རིགིོ་པོ་ཚོསོ་

ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིརྣམ་གོཞིགོ་བཙོལ་འིཚོལོ་བྱེས་པོའི་ིཉིམས་མྱོངོ་གོ་ི

མཐོང་ཚུལ་དེ་དང༌། ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཉིིས་མཉིམ་དུ་

བྱུང་ན་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོགོས་ཡདོ་པོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང༽ དད་པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་དང་། འིབྲལེ་མཐུད་ཀྱི་ིགོསེརི་

ཟམ།

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ནང་

འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མང་ཤོོས་ཡོད། ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་

ལ་གོཞིའིི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། རྒྱས་པོ་ོད་ེཙོམ་མདེ། 

དད་པོ་ཁོོ་ནའིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་མཁོན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་དང༌། དད་

པོ་རྩི་བ་ནས་ཁོས་མི་ལེན་པོརི་བརྟེགོ་དཔྱད་ཁོ་ོནའིི་ཐོགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

མཁོན་ཚོན་རིིགོ་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ན་ིབརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་
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དགོོས་པོ་དང༌། བརྟེགོ་དཔྱད་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་དད་པོ་

ཡང་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ན་ིད་ེགོཉིསི་

ཀྱི་ིདཀྱིལི་ལ་བསྡེད་འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་དང་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་པོ་ཁོ་ོ

ནའི་ིཐགོོ་ནས་འིགྲེ་ོམཁོན་དའེི་ིཕྱོགོོས་ལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིརྣམ་གོཞིགོ་

དང༌། ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

ཡང་སྤྱོིརི་བཏེང་ཆེོས་ལུགོས་པོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོམིས་

མཐོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལས་འིདས་པོའིི་ཉིམས་མྱོོང་ཁྱིད་པོརི་

བ་ད་ེལྟརི་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོརི་ཡདི་

ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ།

ད་ེབཞིནི་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཀྱིང་གོཞིའིི་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིལམ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ཉིམས་མྱོངོ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་འིབྲས་བུའིི་རྣམ་

གོཞིགོ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོཐ་མལ་པོའི་ིབསམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡུལ་ལས་འིདས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདང་ཡང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། གོངོ་གོསལ་ཁོགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིབརི་དརེི་ནང་པོའི་ི

ཆེསོ་ཀྱི་ིཧོ་ལམ་ཟམ་པོ་ལྟ་བུའི་ིའིབྲལེ་མཐུད་བྱེས་ཏེ་ེཚོན་རིགིོ་པོ་

དང་འིབྲལེ་བ་བྱེས། ད་ེཡང་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་མནི་པོརི་སྤྱོརིི་

བཏེང་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་འིདུ་ཤོེས་དང༌། གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཤོེས་

ཐབས་དོན་གོཉིེརི་གྱིི་ཀུན་སློོང་འིཁྱིེརི་གྱིི་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་
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ནས་ང་རིང་སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེསྐོརོི་ཤོསེ་འིདདོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

ཅ༽ ཆེསོ་ཚོན་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། རྣམ་ཤོསེ་ཀྱིི་འིདདོ་ཚུལ།

ཁོ་ས་འིཇརི་མན་ལ་དགོེ་བཤོེས་ལགོས་ཁོོང་རྣམས་ཀྱིང་ཡོད་

པོའིི་ཐོགོ་གོཙོ་ོབོ་རྫོས་ཀྱིི་དངོས་པོོའི་ིའིགྲེོ་སྟངས་སྐོོརི་གོོ་བསྡུརི་

བྱུང༌། གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ཁོ་སང་ཨོ་སི་ཊིི་

རིི་ཡརི་ཡང་ཚོན་རིིགོ་པོ་ཁོ་ཤོས་དང་ཤོེས་པོའིི་སྐོོརི་ལ་སྐོད་ཆེ་

བྱུང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་བྱེེ་བྲགོ་སྨྲི་བའིི་ལུགོས་ནས་བཤོད་པོའིི་ཤོེས་

པོ་རྣམ་མེད་དུ་འིདོད་པོའིི་ལུགོས་དང༌། མད་ོསྡེེ་པོ་ཡན་ཆེད་ཀྱིི་

ཤོསེ་པོ་རྣམ་བཅས་སུ་འིདདོ་པོ་བཅས་རྣམ་མདེ་རྣམ་བཅས་སྐོརོི་

ལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱུང༌། ཁོངོ་ཚོ་ོཕེལ་ཆེེརི་ཤོསེ་པོ་རྣམ་བཅས་ད་ེརིང་

འིདོད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིམ། ཡང་ན་དེ་དང་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདོད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེ་ནས་དབང་པོོའི་ིཤོེས་པོ་དང༌། ཡིད་ཀྱིི་ཤོེས་པོའིི་སྐོོརི་དཔོེརི་

ན། མགིོ་གོ་ིཤོསེ་པོ་ལྟ་བུ་མིགོ་གོ་ིདབང་རྟེནེ་ཁོོགོ་པོ་དང་། མགིོ་

དབང་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེ་བ་སྟེ། དཔོེརི་ན། སྔོ་འིཛིན་གྱིིས་སྔོན་

པོའོི་ོསྙམ་དུ་མ་ིའིཛནི་ཅངི་། སྔནོ་པོའོི་ོསྙམ་དུ་འིཛནི་མཁོན་ད་ེརྟེགོོ་

པོ་དང་འིབྲལེ་ནས་ཡདི་བླརོི་སྦྱརི་བ་གོཅགིོ་དང་། མགིོ་དབང་ལ་

བརྟེེན་པོའིི་མིགོ་གོི་དབང་པོོའིམ་ཤོེས་པོ་དེ་ངའིི་སྣང་བརི་ཁོ་ོརིང་
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མཐོང་གོི་ཡོད་པོའིི་སྣང་བ་ཞིིགོ་ཤོརི་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་མིན་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་བཤོད་བྱུང༌། དཔོེརི་ན། སྔནོ་པོ་ོལྟ་བུ་མིགོ་གོ་ིཤོསེ་པོས་

འིཇལ་སྐོབས། ཡུལ་སྔནོ་པོ་ོརྣམ་པོ་གོཏེད་སྟབོས་ཀྱིསི་ཡུལ་ཅན་

ཤོསེ་པོ་ད་ེཡུལ་སྔནོ་པོའོི་ིརྣམ་རིགིོ་ཏུ་སྐྱསེ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་རིགིོས་རྒྱུ་

གོཅགིོ་དང༌། ཡང༌། འིད་ིའིད་ིརིདེ། འིད་ིབཟང་པོ་ོརིདེ། འིད་ིངན་པོ་

རིདེ་བསམ་པོ་གོཅགིོ ཡདི་བླ་ོལ་མདེ་པོརི་འིདདོ་པོ་གོཅགིོ ཡནི་ན་

ཡང༌། སྔནོ་པོ་ོཙོམ་འིཛནི་པོ་ན་ིམིགོ་གོ་ིཤོསེ་པོ་ཁོ་ོནའི་ིསྟངེ་ནས་

ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་པོ་ོཞིིགོ་མ་རིདེ་དམ། 

ཆེ༽  ཀློད་རྩིའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང་། ཚོན་རིགིོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་།

ཁོ་ས་ཨོ་སི་ཊིི་རིི་ཡརི་ཀློད་པོའིི་རྡུལ་ཕྲན་སྐོོརི་ཤོོད་མཁོན་ཚོན་

རིིགོ་པོ་ཞིིགོ་དང་ང་གོཉིིས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཕེལ་ཆེེརི་ཀློད་པོ་ལ་

ཡརི་འིདྲེེས་མཁོན་གོཅིགོ་སྟེ། མ་གོཞིི་ཀློད་པོའིི་ནང་གོསེས་ལ། 

དབང་ཤོསེ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཀློད་པོའི་ིསྡེ་ེཚོན་གོཅིགོ་དང༌། 

ཡིད་ཤོེས་ཀྱིི་སྡེེ་ཚོན་གོཅིགོ་དེ་གོཉིིས་པོོ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་ཀྱིི་རིེད། 

གོསལ་པོོ་མི་ཤོེས། ཞིིབ་ཚོགོས་པོོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཡང་མ་བྱུང༌། མ་

གོཞིི་ང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ལ་ཡང༌། ཕྱོིའིི་མིགོ་རྐྱེེན་དང་བདགོ་

རྐྱེནེ་འིཕྲད་ན་ཡང༌། ད་ེམ་ཐགོ་རྐྱེནེ་མ་འིཕྲད་ན་ཤོསེ་པོ་སྐྱ་ེམ་ིཐུབ་

ལ། ད་ེམ་ཐགོ་རྐྱེནེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ཀློད་པོ་དང་འིབྲལེ་
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ཡོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོང་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོམེད་

དམ། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ལ་དོགོས་པོ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། གོང་

ལྟརི་ད་ལྟ་ཐ་སྙད་སྦྱོརི་སྟངས་ཀྱིིས་ཚོིགོ་གོི་གོོ་བརྡོ་འིཕྲོད་ལ་མ་

འིཕྲདོ་ཅིགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། དུས་ཚོོད་ཀྱིང་མདེ། རིམི་པོས་

ང་ཚོ་ོཏེན་ཏེན་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོསོ་ཀྱིང་བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་

པོ་ཤོེས་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་གོི་སྒོོ་ནས་སྦྱངས་ན་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་

ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཕེརི་ཡང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ནས་འིགྲེལེ་

བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། ཚུརི་ལའིང་སྒོོ་བརྒྱབ་ནས་མ་

བཞིགོ་པོརི་དངོས་གོནས་ཤོེས་བྱེ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཤོེས་འིདོད་ཀྱིི་

དོན་གོཉིེརི་བྱེས་ནས་གོ་ོབསྡུརི་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཏེན་ཏེན་དགོེ་མཚོན་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོང་བྱུང༌། འིདི་རྣམས་ད་རིེས་འིདི་ཕྱོོགོས་ཡོང་

བའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིེད། འིདི་ལ་

གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་འིདུགོ 

ད་ེནས་སྤྱོརིི་བཏེང་ཆེསོ་ལུགོས་ཁོགོ་གོ་ིམ་ིསྣ་རྣམས་ཐུགོ་འིཕྲད་

བྱེས་ཤོིང་། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིརི་ཆེོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མི་

མང་སྤྱོ་ིལ་ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་གོནས་དུས་

བབས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་པོ་དང༌། ཐུན་མངོ་གོ་ིཐགོོ་

ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བརི་ལམ་ཆེསོ་
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ལུགོས་ཕེན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིིལ་ལེགོས་སུ་ཕྱོིན་ནས། ཕེན་ཚུན་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཇེ་ལེགོས་སུ་འིགྲེོ་བ་དེ་ཤོིན་ཏུ་

ཡགོ་པོ་ོརིདེ། འིད་ིརྣམས་ངས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོོརི་འིཕྲོས་བཤོད་ཡནི། 

ཇ༽ བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བཟང་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་

འིགྲེསོ།

ད་ེནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྐོརོི། དངེ་སང་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོསེ་

གོསལ་རིདེ། བརི་ལམ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ དང་། ༡༩༨༠ མཚོམས་

ནས་ད་བརི་འིགྱུརི་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། འིདིའིི་ནང་

བོད་ལ་འིགྲེོ་མྱོོང་མཁོན་ཇི་ཙོམ་ཡོད་དམ་ལགོ་པོ་རྐྱེོངས་དང་། 

ཞིསེ་གོསུངས་པོརི། མ་ིགོཉིསི་ཀྱིསི་ལགོ་པོ་བརྐྱེངས། 

གོང་ལྟརི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོབདོ་ལ་འིགྲེ་ོམྱོངོ་མཁོན་ཡང་ཡདོ་ལ། ཚོང་

མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟརི། འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཅངི་། 

བོད་ནང་གོི་འིགྱུརི་བའིི་གོནས་སྟངས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་

ལ་ཕྱོིན་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དེརི་འིགྱུརི་

བ་ཕྱོནི་ཡདོ། ད་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ། སྔནོ་མ་ཡནི་ན་མ་ིལྟགོོས་ཤོ་ིཐབེས་

པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་ད་ེམདེ་པོརི་

རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 
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ད་ེབཞིནི་ད་ེསྔ་ཡནི་ན། བདོ་ཡགིོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ཤོནི་ཏུ་མཐངོ་

ཆུང་དང༌། ཁྱིད་གོསདོ་བྱེས་ནས་ས་ཆེ་ཁོ་ཤོས་ལ་བདོ་ཡགིོ་སློབོ་

སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་རྩི་བ་ནས་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟརི་བྱུང་ཡོད། 

དེ་ལ་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱོིན་ནས་དེང་སང་བོད་ཡིགོ་གོི་ཐོགོ་

ཏུ་ལགོ་ལེན་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་འིཁོེལ་ཐུབ་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པོརི། 

རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་བོད་ཡིགོ་ཐོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དེ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་སྤྱོ་ིདང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཡང་ཆེསོ་

དད་རིང་མོས་ཞིེས་སྤྱོིརི་བཏེང་མ་ཎི་བགྲེང་ཆེོགོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོ་

འིཚོལ་སྐོོརི་སྦྱངོ་བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ། ལྷ་ཁོང་ནང་མཆེདོ་མཇལ་དུ་འིགྲེ་ོ

བ། ལྷ་ཁོང་དང༌དགོོན་པོ་དེ་རིིགོས་ལ་ཉིམས་གོས་ོཕྲན་བུ་བྱེེད་

པོ། གྲྭ་པོའི་ིགྲེངས་ཀ་ཤོནི་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡནི་ཀྱིང༌། ཁོ་ཤོས་དགོནོ་

པོའི་ིནང་བསྡེད་ཆེགོོ་པོའི་ིཆེགོོ་མཆེན་སྤྲོད་ཡདོ། ད་ེརྣམས་མཐུན་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བ་ཡནི་པོས་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང༌། ང་རིང་

ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ད་ེའིཕྲལ་སལེ་ལྟ་ོགོསོ་ཀྱི་ིསམེས་ཁྲེལ་མདེ་

ཙོམ་ཞིགིོ་དང༌། འིཕྲལ་སལེ་ཕྱོགོ་འིཚོལ་སྐོརོི་སྦྱངོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཙོམ་

ཞིགིོ་གོསི་འིགྲེིགོ་གོ་ིཡདོ་དམ་ཟེརི་ན། དསེ་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རིདེ། 

ཉི༽ རྒྱ་བདོ་ཐ་དད་དང་། ཁུངས་བཙོན་གྱི་ིདཔོང་རྟེགོས།
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ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱལ་རིབས་ལོ་

རྒྱུས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདནོ་གོནད་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡདོ་པོ་དང༌། གོལ་

ཆེེ་ཤོོས་ཤོིགོ་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་བོད་ནང་གོི་

མི་རྣམས་རྒྱ་མིས་ངོ་གོདོང་ཁྲེོ་འིཛུམ་སྟོན་སྟངས་འིདྲེ་མིན་གོང་

འིདྲེ་བྱེས་ཀྱིང༌། གོང་ལྟརི་བོད་དང་རྒྱ་ཞིེས་ཐ་དད་སོ་སོརི་ཕྱོེ་

ནས། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཁོོང་ཚོོ་རྒྱ་མི་ཟེརི་བ་

ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོའིི་རིང་བཞིིན་དེ་བཀྲུས་ནས་དགོ་

རྒྱུ་དང༌། འིཕྱོིས་ནས་ཟུབ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མ་རིེད། དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་དང༌། བདོ་ཅསེ་ཐ་དད་རིདེ། རྒྱ་དང་བདོ་ཟེརི་

བ་དེ་བརི་ལམ་གོསརི་དུ་ཆེགོས་པོ་མ་ཡིན་པོརི། དེ་སྔ་བོད་དུ་

མིའིི་སྲིིད་པོ་ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དང༌། བོད་ཅེས་ཐ་དད་ས་ོ

ས་ོགོཞིསི་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

དུས་རིབས་བདུན་པོ་བརྒྱད་པོའིི་ནང་རྒྱ་ནགོ་དང་བོད་དང༌། རྒྱ་

གོརི་དང་བོད་དབརི་འིབྲེལ་བ་ཐོགོ་མ་ཆེགོས་པོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་

དང༌བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེཆེསོ་ཕྱོགོོས་དང༌། རིགིོ་གོནས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་

བ་ཡིན་པོ་དང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་བཤོད་ན། བླ་མ་དང༌སློོབ་མ་ནང་

བཞིནི་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། གོཅགིོ་བྱེས་ན་སྐོབས་

དརེི་རྒྱ་གོརི་ཕེལ་ཆེརེི་རྒྱལ་ཕྲན་སལི་བུ་ཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིསི་

བདོ་ལ་ཉིནེ་ཁོ་མ་བྱུང་བ་ཡནི་གྱི་ིརིདེ། གོང་ལྟརི་རྒྱ་གོརི་དང༌བདོ་
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ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེབཟང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐོགོ་ལ་བསྡེད་ཡདོ། 

སྔོན་མ་ངོས་རིང་ལྷ་སརི་ཡོད་སྐོབས། བདེ་སྐྱིད་གླིིང་གོརི་སྡེོད་

མཁོན་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིསྐུ་ཚོབ་དཔོནོ་རིགིོས་གོསརི་པོ་བརྗེ་ེལནེ་བྱེས་

པོ་ཁོོང་ངོས་རིང་ཐུགོ་འིཕྲད་དུ་ཡོང་སྐོབས། ཡིན་གོཅིགོ་མིན་

གོཅགིོ་ལྷ་སརི་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མའིི་ིཕྱོ་ིསྲིདི་ཡན་ལགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ི

མ་ིགོཅགིོ་མཉིམ་དུ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེདུས་རྒྱ་མསི་ང་ོས་ོའིཁྱིརེི་ནས་

རྒྱ་ནགོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གོཉིསི་ད་ལྟ་བརི་དུ་དམགོ་གོཏེན་ནས་རྒྱགོ་

མྱོངོ་མདེ། རྒྱ་གོརི་གྲེགོོས་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཡགོ་པོ་ོགོཅགིོ་རིདེ་ཅསེ་

བཤོད་སོང༌། དངོས་འིབྲེལ་བྱེས་ན་རྒྱ་མིས་ང་ོས་ོའིཁྱིེརི་ཐབས་

མདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་ན་ིརྒྱ་ནགོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གོཉིསི་ཀྱི་ིབརི་དུ་བསྡེད་

ཡདོ་པོས། རྒྱ་གོརི་དང་རྒྱ་ནགོ་ས་འིདྲེསེ་འིཁོལེ་མདེ་སྟབས་དམགོ་

རྒྱགོ་པོའིི་གོཏེམ་ཐགོ་དེ་གོས་ཆེོད་པོས་དམགོ་རྒྱགོ་དོན་མེད། 

ཡིན་ནའིང་རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ཁོོངས་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་ཀྱིིས་ང་ོས་ོ

ཆེ་ཚོང་ཁྱིེརི་ནས། ང་ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་

ཁོབ་ནམ་ཡང་དམགོ་རྒྱགོ་མྱོོང་མེད་ཅེས་བརྗེོད་སོང༌། ངོས་

རིང་བགོད་མ་ོཤོོརི་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་བདོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གོཉིསི་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བ་ད་ེདངསོ་གོནས་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་

བསྡེད་ཡདོ། 

ཤོརི་ཕྱོོགོས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་རྒྱལ་ཁོབ་གོཉིསི་
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ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེསྐོབས་རི་ེམཐུན་པོ་ོབྱེས་པོ་དང༌། སྐོབས་རི་ེའིཁྲུགོ་

པོ་རྒྱགོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མཐའི་མ་ལྷ་ས་

གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་གོ་ིམདུན་ལ་ད་ལྟའིང་མགིོ་གོསི་དངསོ་སུ་མཐངོ་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། དཔོརི་བརྒྱབ་ནའིང་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་རྡོོ་རིིང་

གོཅགིོ་བཙུགོས་ཡོད། རྡོ་ོརིིང་དེའིི་ཐོགོ་རྒྱ་བོད་གོཉིསི་ཀྱིི་ཆེིངས་

ཡགིོ་བཞིགོ་པོའི་ིཡ་ིགོ་ེབརྐསོ་པོའི་ིནང༌། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་

བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། ཅེས་པོའིི་བོད་ཡིགོ་དང་རྒྱ་ཡིགོ་གོཉིིས་ཀའིི་

ཐོགོ་བཀོད་ཡོད། ད་དུང་དེའིི་རྒྱ་སྐོད་ནང་ལེང་གོོའི་ོཞིེས། རྒྱལ་

ཁོབ་གོཉིསི་ཡནི་པོའི་ིཚོིགོ་ད་ེརིང་འིཁོདོ་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོགྲེོས་མཐུན་དོན་ཚོན་བཅུ་བདུན་ཟེརི་བ་དེ་འིཇོགོ་སྐོབས་

རྒྱ་མིས་ས་གོནས་སྲིིད་གོཞུང་དང༌། དབུས་གོཞུང་ཟེརི་བ་དང༌། 

དེ་ཆེིངས་ཡིགོ་མ་རིེད་གྲེོས་མཐུན་རིེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྡོོ་

རིིང་ཐོགོ་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཡིགོ་ནང༌། ལེང་གོོའི་ོཟེརི་བ་བོད་སྐོད་

ལ་བསྒྱུརི་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་གོསལ་ཐགོ་ཆེདོ་ངསོ་

འིཛནི་བྱེས་ཡདོ། གོཞི་ིརྩི་དའེི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་

བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། ཅསེ་པོའི་ིསྔརི་གྱི་ིང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བ་

རིདེ། ད་ེལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོདནོ་མ་ིའིདུགོ 

དངེ་སྐོབས་བདོ་ནང་ལྟ་ོགོསོ་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། ཉིནེ་ཁོ་

ཕྲན་བུ་ཆུང་དུ་ཕྱོནི་པོ་གོཅགིོ་པུས་ང་ཚོ་ོའིགྲེགིོས་པོ་ཞིགིོ་མནི། ད་ེ
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ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་གོནས་ཚུལ་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོམ་འིཁོརོི་བརི། འིཕྲལ་སལེ་

ལྟ་ོགོསོ་སམེས་ཁྲེལ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོརི་ཕྲན་བུའི་ིདྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་ད་སྐྱདི་ཐགོ་ཆེདོ། འིགྲེགིོ་ཙོམ་འིདུགོ་ཟརེི་བ་ལྟ་བུ་ཤོདོ་

མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཁོ་ཤོས་བལ་ཡུལ་ས་མཚོམས་ལ་སློེབས་

སྐོབས་ཀྲུང་གོའོི་ིས་མཚོམས་ཟརེི་མཁོན་ཡང་འིདུགོ ད་ེལྟརི་ཟརེི་

མི་རུང༌། རྒྱ་མིས་ཀྲུང་གོོ་ཞིེས་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་མིང་ཚོིགོ་དེ་བོད་

པོའི་ིརྣ་བརི་རྟེགོ་པོརི་བླུགོས་ཏེ་ེགོང་འིཚོམ་ནས་ཀྲུང་གོ་ོཟརེི་བའི་ི

རྒྱ་སྐོད་ཀྱིི་ཚོིགོ་དེ་བེད་སྤྱོོད་མ་བྱེས་རིང་བྱེས་ལ་ཐུགོ་སྟེ། བོད་

སྐོད་ནང་ཀྲུང་གོོ་ཟེརི་བའིི་ཚོིགོ་དེ་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་བཅུགོ་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དནོ་སྙངི་བདོ་དང༌། རྒྱ་ཞིསེ་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་

ཞིགིོ་སྲིདི་པོ་ཆེགོས་པོའི་ིསྐོབས་ནས་ཡདོ་པོས་ང་རིང་ཚོརོི་ད་ལྟའི་ི

དུས་ཚོདོ་ལ་ལྟ་ོགོསོ་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། སྲིདི་བྱུས་ཕྲན་

བུའིི་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་པོ་དེས་འིགྲེིགོས་པོའིི་བསམ་བླ་ོའིཁོོརི་ན་

ནརོི་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཏེ༽ སྲིདི་དནོ་གྱི་ིའིཐབ་རྩིོད་དང་། རིང་དབང་གོ་ིགོནད་

དནོ།

རིང་དབང་ཟེརི་བ་དེ་ཤོིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་
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ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོརི་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་རིང་དབང་ལ་སེམས་ཤུགོས་དང༌། ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་

རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་མཁོན་ཚོ་ོཡིན་ནའིང་དེ་བཞིིན་བྱེེད་

དགོོས། ལྷགོ་པོརི་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་སྲིིད་དོན་དང༌། རིང་

དབང་གོི་གོནད་དོན་ལ་ཐུགོ་པོ་ཡིན་དུས། བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་

ཀྱིང་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ལོ་

གོཞིནོ་པོ་ཚོའོི་ིནང་ནས་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོ་སྟ།ེ དཔོརེི་

ན། ཉིེ་ཆེརི་དུས་འིཁོོརི་དབང་ཆེེན་གྱིི་ཡས་མས་ལ་བོད་ནས་

གོསརི་དུ་འིབྱེརོི་བའི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིགྲེས་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསློབོ་གྲྭ་ཆེ་ེཁོགོ་

ལ་འིགྲེ་ོམྱོངོ་མཁོན་ཨ་མདའོི་ིཕྲུ་གུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་

གོཞིན་ནས་ཡོང་བའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོབ་

པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མྱོངོ་བ་ད་ེལྟརི་ཁོ་

ཤོས་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང༌། ཁོ་ོཚོ་ོདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིསམེས་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཨ་མདའོི་ིཕྲུ་གུ་གོཅགིོ་འིདུགོ ཁོ་ོཡང་དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིགྱིངོ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁོསོ་ཁོ་ོརིང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་མདེ། བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིརྒོན་པོ་

ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུའིི་ནང་སློེབས་པོ་ཚོོརི་ཆེོས་བྱུང་ན་གོཞིན་ལ་

ད་ོསྣང་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ དེ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། བོད་མི་

རིིགོས་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རིང་དབང་དགོོས་པོ་ཡིན་པོ་ལས་ཆེོས་
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གོཅགིོ་པུས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརིང་དབང་བརླགོས་པོའི་ི

ཉིིན་མ་ོདེརི། བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ཉིམས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། ༡༩༥༩ ལོརི་བོད་ནང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་རྗེསེ་དགོནོ་

པོ་རྣམས་གོནས་ཐུབ་སོང་ངམ། ཞིསེ་ཁོསོ་ད་ེལྟརི་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ 

ཨ་མད་ོབ་སློབོ་ཕྲུགོ་དསེ་ཆེསོ་བྱེདེ་དགོནོ་པོ་ད་ེརྣམས་ཆེབ་སྲིདི་

ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་དུས་བསྡེད་ཐབས་མདེ་པོ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་ཆེསོ་

ཕྱོོགོས་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའིི་རྩི་བ་དེ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རིང་

དབང་ལ་ཐུགོ་ཡོད། བོད་པོ་ཚོོས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཤོསེ་ཀྱིང་། དད་པོ་བྱེདེ་ཡུལ་རྩི་བའི་ིཆེསོ་གོནས་པོའིི་རྐྱེནེ་རྩི་ད་ེ

བདོ་མའིི་ིརིང་དབང་ལ་ཐུགོ་པོ་ད་ེངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེཤོནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ་ཅསེ་དང༌། ཁོ་ོརིང་རྡོ་ོརྗེ་ེ

གོདན་ལ་སློབེས་ནས་ཀྱིང་མཐོང་ཚུལ་ད་ེལྟརི་རིང་བྱུང༌། བདོ་པོ་

ཚོོས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོ་རིང་ཕྲན་བུ་ཡིད་

ཐང་ཆེད་པོ་ལྟ་བུ་གོཅིགོ་བྱུང་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ཁོོས་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུའིི་ནང་ལ་སློེབས་པོའིི་བོད་པོ་

ཚོོས་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བླ་ོའིཁོོརི་བ་ལས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོགོ་

ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུའི་ིནང་སློབེས་

པོའིི་བོད་པོ་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཕྲན་བུ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 
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ཡིན་ནའིང་འིདང་གོི་མི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

ལོ་ཉིི་ཤུ་ཡས་མས་སློེབས་པོ་ཚོ་ོལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་འིཁོརོི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་བྱུང༌། 

ཁོོ་རིང་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་མ་བྱེེད་དེ་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་དང༌། 

སོ་སོའི་ིདོན་དགོ་རིེད། རྩི་བ་ང་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཏེན་ཏེན་རིདེ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་མ་དགོའི་བ་བྱེས་

ནས་བདོ་རིང་དབང་དགོསོ་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་རིང་ཚོརོི་དངསོ་

གོནས་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ང་རིང་ཚོ་ོསྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་བསམས་ནས་ང་ཚོོརི་རིང་དབང་དགོསོ་ཟེརི་གྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་

རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཐགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་སྡེདོ་ཀྱི་ི

མནི་ཟརེི་གྱི་ིམདེ། དངསོ་གོནས་ཁོ་ཞི་ེགོཉིསི་མདེ་བཤོད་ན་སྐྱདི་

པོ་རྒྱ་མ་ིལ་ཡང་དགོསོ། མ་ིགོཅིགོ་པོ་རིདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྐྱདི་པོ་ོ

དགོོས་པོ་ནང་བཞིིན་རྒྱ་མིརི་ཡང་སྐྱིད་པོོ་ལོས་དགོོས། ཡིན་ན་

ཡང་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་རིན་ལ་མ་རིན་དང་། འིཇོན་ལ་མ་འིཇོན་

གྱིིས་བོད་དུ་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་ནས་སྡེོད་དུས་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོ་ོ

ཡང་སྐྱིད་པོ་ོམེད་པོ་དང༌། བོད་པོ་རྣམས་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ོ

གོ་ལ་ཡདོ། ཕེན་ཚུན་གོཉིསི་སྡུགོ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་ང་རིང་ཚོོས་

ད་ལྟ་རིང་དབང་གོ་ིཐབོ་ཐང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིས་ོསའོི་ིཐབོ་ཐང་

རྩིདོ་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་ཁོངོ་ཁྲེ་ོདང༌། ཞི་ེསྡེང༌། ང་རྒྱལ་གྱི་ིབསམ་
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བློའི་ིཐོགོ་ནས་རྩིོད་ཀྱིི་མེད། དྲེང་བདེན་གྱིི་རྒྱུ་མཚོན་ཐོགོ་ནས་

ང་ཚོོས་ཐབོ་ཐང་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཐ༽ འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདང་། རྙོོགོ་དྲེའིི་གོཏེངི་ཚོད།

ང་རིང་ཚོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོོས་ད་ཕེན་ཚོང་མས་

སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོསོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་དུང་ཡང་ངསེ་

པོརི་དུ་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིདེ། གོངོ་དུ་རིང་གོསི་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། ༡༩༨༥ ལ་ོཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་

འིདིརི་ཚོོགོས་པོ་བཙུགོས་པོ་ཡིན་ཟེརི་བ་ལྟརི་ཡགོ་པོོ་རིེད། དེ་

བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་པོོ་ཀྲོའི་ོཙོེ་ཡཱང་འིདི་ཁུལ་ཡོང་བའིི་སྐོབས་

དང༌། གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སགོོས་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་གོང་ཐུབ་

ཀྱིིས་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་

ངས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད། དངོས་གོནས་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། 

དེ་ཚོ་ོགོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་ཚོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོ་ོ

ཡནི་ནའིང་རུང༌། ནང་ལ་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་པོ་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་རུང༌། 

གོང་ལྟརི་བདོ་མའིི་ིརིང་གོ་ིཐབོ་ཐང་རྩིདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་འིཐབ་རྩིདོ་

སྐོརོི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཡང་ཡང་གོསལ་སྟནོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

ཤོེས་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་སྒོེརི་ས་ོ

སོའི་ིངོས་ནས་ང་ོཤོེས་པོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ལས་མེད་ནའིང་དེ་ལ་ད་ོ
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སྣང་བྱེས་ཏེེ། གོོ་སྐོབས་ཡོང་དུས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་

བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

སྔནོ་མ་ཡནི་ན་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་སྡུགོ་སྦྱངོ་ཆེནེ་པོ་ོགོཏེངོ་སྐོབས་

འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་གོསདོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ བདོ་པོ་ལྟགོོས་ཤོ་ིཐབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་

གོཞུང་གོི་རྟེེན་གོཞིི་ཚོང་མ་རྩི་མེད་བཟོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་

ལས་སློ་པོ་ོདང༌། འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་བད་ེཔོ་ོརིདེ། ད་ཆེ་ད་ེའིགྱུརི་

ནས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་སློེབས་དུས་འིགྲེེལ་བཤོད་

གོཏེངི་ཟབ་ཙོམ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་མང་ཙོམ་ཞིགིོ་བགྲེང་ན་ལས་ལམ་

སངེ་དནོ་དགོ་ད་ེགོསལ་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། དསེ་ན་ང་

ཚོའོི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོད་ེགོཏེངི་ཟབ་ཏུ་དང༌། རྙོགོོ་དྲེ་ཚོ་རུ་ཕྱོནི་

ཡདོ། ད་ེལ་དཔོགོ་པོའི་ིང་ཚོསོ་འིགྲེལེ་བཤོད་ཟབ་ཏུ་དང༌། ཞིབི་

ཚོགོས་སུ་བཏེང་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོེརི་

ན། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་སྐོད་ཆེའིི་ཚོིགོ་གོི་དང་པོོརི་བོད་ཡརི་རྒྱས་

ཆེེན་པོ་ོབཏེང་ཡོད་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ཡརི་རྒྱས་བཏེང་བ་རིེད། ལམ་

ཁོགོ་བཟསོ་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་དངསོ་གོནས་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་ངམ། ཁོ་ེ

ཕེན་ད་ེརྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོོརི་མང་བ་ལས་བདོ་པོརི་ཐབོ་མདེ། 

ད༽ འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ིའིགྲེ་ོགྲེནོ་དང་། བདོ་རིིགོས་ལ་ཁོ་ེ
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ཕེན།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་ཐགོོ་ལ་ཆེ་མཚོནོ་ནའིང་རྒྱ་མའིི་ིསྒོརོི་

མ་ོདུང་ཕྱུརི་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་བཏེང་ཡང༌། གྲུབ་འིབྲས་མཐངོ་རྒྱུ་

མདེ་པོ་ད་ེརྣམས་ཡརི་ཀླུང་གོཙོང་པོའོི་ིནང་གོཡུགོས་པོ་རིདེ་དམ་

ཞིེས། ཧུའུ་ཡའི་ོཕེང་བོད་ལ་སློེབས་སྐོབས་དེ་ལྟརི་བཤོད་འིདུགོ 

བརི་ལམ་གྱི་ིཡིགོ་ཆེའི་ིནང་ལ་ཐེརི་འིབུམ་ཆུང་བ་བདུན་ཏེ།ེ དུང་

ཕྱུརི་བདུན་ཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་བཏེང་ཡོད་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་མགོོ་

འིཚོསོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱེས་ན། རྒྱ་མསི་འིགྲེ་ོསངོ་ད་ེལྟརི་བཏེང་བ་ཡནི་

ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་འིགྲེ་ོསངོ་ཆེནེ་པོ་ོབཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡདོ། འིནོ་

ཀྱིང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་རིདེ་ཟརེི་ན། དུང་ཕྱུརི་བདུན་

ཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་ཡདོ་ནའིང་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་

རྒྱ་དམགོ་ཕེནོ་འིབརོི་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། འིཁོརོི་ལམ་

ཁོགོ་བཟསོ་པོ། རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་ཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བསྡེད་ཡདོ་པོ་

བཅས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསངོ་རྣམས་དའེི་ིནང་ནས་ཕྱོནི་ཡདོ། 

བདོ་མ་ིམང་ལ་དམིགོས་པོ་ཡནི་ཞིསེ་རྒྱ་ནགོ་ནས་དངསོ་རིིགོས་

དབོརི་གྱིི་ཡོད་པོ་ནས། དཔོེརི་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་བཟོས་པོའིི་རྐང་

འིཁོརོི་དང༌། ཇ་དམ། ཀམ་པཱ་ལ་ིསོགོས་ཀྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིདངསོ་

པོོ་ལེགོས་པོ་རྣམས་ལ་ཧོབ་ཐོབ་སུས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་དམ་ཟེརི་
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ན། རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། སྔནོ་དང་

པོརོི་ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོལས་བྱེདེ་པོ་རྣམས་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ང་ོཤོསེ་

བཏེང་སྟ།ེ འིབྲལེ་བའི་ིལྟགོ་སྒོ་ོབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་མ་ིལས་བྱེདེ་ཁོ་ོརིང་

ཚོོས་ནང་ཁུལ་ཉིོ་ཚོོང་བྱེས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་མརི་དབོརི་འིགྲེོ་གོི་

ཡདོ། སྐོོརི་བ་གོཅིགོ་བརྒྱབ་ནས་ཁོེ་ཕེན་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིལགོ་

པོརི་བླུགོས་པོ་ལས་བདོ་པོརི་རིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་ནས་ཚུརི་

འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་བ་ཡནི་ཟརེི་བ་ད་ེརྣམས་འིགྲེ་ོསངོ་རྒྱ་མ་ིད་ེརྣམས་

ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ 

ན༽ ཤོངི་སྣ་གོཅདོ་བྲེགོ་དང་། རྟེནེ་གོསུམ་བཤོིགོ་

བཅམོ།

ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་རིང་བྱུང་ཐོན་སྐྱེས་གྲེས་ཀོང་པོོ་རྒྱུད་དང༌། 

ཁོམས་ཀྱི་ིལྷ་ོརྒྱུད། འིབརི་མ་དང་ཡུན་ཏེན་གྱི་ིབརི་དང༌། ཤོརི་རྒྱུད་

ཀྱི་ིཟ་ིཁྲེནོ་ལ་ཐུགོ་པོའི་ིབརི་གྱི་ིནགོས་ཚོལ་ད་ེདགོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་

གོ་ིནགོས་ཚོལ་ཆེ་ེཤོསོ་གྲེས་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེབཞིནི་

བདོ་དབུས་ཁུལ་ལྷ་ོཕྱོོགོས་རིངོ་མཚོམས་རྣམས་ལ་ནགོས་ཚོལ་

ཤོནི་ཏུ་ཁྱིནོ་ཆེ་ེཡདོ། གྲེ་ོམ་ོནས་སྟོད་བརི་གྱི་ིརིངོ་མཚོམས་ཕེལ་

ཆེེརི་ལ་ནགོས་ཚོལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད། སྔརི་ཕེན་གོཅོད་བྲེགོས་

ཕེོགོ་མ་མྱོོང་བའིི་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་པོའིི་ནགོས་ཚོལ་དེ་དགོ་རྩི་མེད་
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བཟོས་ནས་ཤོིང་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་རླངས་འིཁོོརི་དང༌། ཆུ་ཐོགོ་འིརོི་

འིདྲེེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཤོིང་ཆེའིི་མཐུན་

རྐྱེེན་དཀོན་པོོ་ཡིན་སྟབས་བོད་ནས་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེེད་

མཁོན་རྒྱ་མ་ིཚོསོ་པོང་ལབེ་ཀྱི་ིསྒོམ་ཆེནེ་བཟསོ་ནས་དའེི་ིནང་ལ་

སྒོམ་གོཅགིོ་དང༌། དའེི་ིནང་ལ་སྒོམ་གོཅགིོ དའེི་ིནང་ལ་ཡང་སྒོམ་

གོཅིགོ་བྱེས་ནས་གོང་ལྟརི་རླངས་འིཁོོརི་གྱིིས་འིཁྱིོགོས་ཚོད་ཇི་

ཙོམ་དབོརི་འིདྲེནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ། 

བདོ་ཀྱི་ིསྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་དང༌། དགོནོ་པོ་གོཏེརོི་བཤོགིོ་བྱེས་

པོ་རྣམས་རྩིསི་བརྒྱབ་ན། ཡངོས་སུ་གྲེགོས་པོའི་ིདགོནོ་པོ་ལྷ་ཁོང་

གོཏེོརི་བཤོིགོ་བྱེས་པོའིི་དངོས་པོོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་དབོརི་བ་དེ་དགོ་

སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། མདརོི་ན་ཁྱིམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིསྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་

ཁོངོས་ནས་འིཇམི་པོ་ལས་བཟསོ་པོའི་ིསྐུ་རྣམས་ཕེན་ཐགོོས་མདེ་

པོརི་བརྩིིས་ནས་ལུད་པོ་བརྒྱབ་པོ་ལས། དེ་མིན་གོསེརི་དངུལ་

ཟངས་ལྕོགོས་ཀྱི་ིསྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་ཡངོས་རྫོོགོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

དབོརི་འིདུགོ 

དཔོརེི་ན། ༡༩༨༢ ལ་ོནང༌། བརི་སྐོབས་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་དངསོ་འིཐརོི་

གྱིརི་རྒྱ་ནགོ་ཁུལ་དུ་སློེབས་པོའིི་ལྷགོ་བསྡེད་རྣམས་བོད་ལ་ཕྱོིརི་

སྤྲོོད་བྱེ་རྒྱུརི་རྩིིས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་རྒྱ་མིས་

བཤོད་པོ་ལྟརི། སྐུ་ཞིབས་རིི་འིབུརི་དེང་སང་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་
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ཡོད་པོ་ཁོོང་སྐོབས་དེརི་ལྷ་སའིི་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་

ཁོངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙོན་རྩིསི་ལནེ་བྱེདེ་པོརི་བསྐྱདོ་

སྐོབས། པོེ་ཅིང་གོི་ཉིེ་སྐོོརི་ཁོང་རྙོིང་ཞིིགོ་ཏུ་བོད་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

དབརོི་བའི་ིསྐུ་བརྙོན་སྣ་ཚོགོོས་ལུགོ་རྒྱུརི་སྤུངས་ནས་བཞིགོ་པོའི་ི

ནང་ནས་རི་མ་ོཆེའེི་ིཇ་ོབ་ོམ་ིབསྐྱདོ་རྡོ་ོརྗེའེི་ིསྐུ་སྟདོ་ད་ེརྙོདེ་པོ་རིདེ། 

ཇ་ོབོའི་ིསྐུ་སྨོད་དེ་གྲེ་བཞིིའིི་ཉིེ་སྐོོརི་ཞིིགོ་ནས་རྙོེད་སོན་བྱུང་སྟེ་ལྷ་

སརི་ཡདོ་མུས་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་རྟེེན་གོཙོ་ོའིདི་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་ལ། ལས་དང་སྨོོན་

ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་སྟབས་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་འིཁོེལ་ནས་སྐུ་སྟོད་དེ་

རྙོེད་འིདུགོ དེ་མིན་གོཞིན་དགོ་རྣམས་ཧྲང་ཧོད་སོགོས་རྒྱ་ནགོ་

ས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ལའིང་དབོརི་འིདྲེནེ་བྱེས་ཡདོ་ལ། ད་ལྟ་ངསོ་

ནས་གྲེངས་ཀ་ལམ་སེང་ཤོོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་པོ་ལས། བོད་

ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོརི་ཊིོན་སྟོང་ཕྲགོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤོོད་

རྒྱུ་འིདུགོ ཁོ་ཤོས་ཧོོང་ཀོང་བརྒྱུད་ནས་བཙོོང་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཡང་

འིདུགོ ད་ེརྣམས་ཕེརི་བཞིགོ མ་ིཚོང་སྒོེརི་ས་ོསའོི་ིནང་གོ་ིརྒྱན་ཆེ་

མཛུབ་དཀྲོསི་ཡན་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིཁྱིེརི་འིདུགོ 

བརི་ལམ་རྒྱ་གོརི་ནས་ཨ་མདོ་ཁུལ་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་ཨ་མདོ་བ་

གོཅིགོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོོང་ཚོོའིི་ལུང་པོརི་དེ་སྔ་ཡིན་ན་མི་

ཚོང་རི་ེརིའེི་ིནང་ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་ས་རིགོ་སྐྱགོོས་དང༌། མདངོ་མ་ོ
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རིགོ་ཤོན་མ་དང༌། དངུལ་ཤོན་མ། ཟངས་ཀྱི་ིཆུ་རི་མ་བཅས་ཡནི་

པོས་མ་ིཚོང་ས་ོསརོི་ད་ེདགོ་མདེ་པོ་མདེ། ཁོ་ོརིང་གོཉིནེ་འིཕྲད་ལ་

བསྐྱོད་སྐོབས་རིགོ་སྐྱོགོས་རྡོོགོ་པོ་ོགོཅིགོ་ཙོམ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མི་

འིདུགོ ཚོང་མ་རྒྱ་མསི་དབོརི་ཚོརི་འིདུགོ་ཟེརི། 

དེ་དང་དེ་ཡིས་མཚོོན་པོའིི་བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་

མསི་དབང་ནས་བསྡེད་ཡདོ་དུས་ད་ེདགོ་ལ་རིནི་ཐང་ཕེབ་ན་ཏེན་

ཏེན་སྒོོརི་མ་དུང་ཕྱུརི་བདུན་ཅུ་ལས་ལྡབ་མང་པོོས་བརྒོལ་གྱིི་

ཡོད་པོ་ལས་ཆེད་ཀྱིི་མ་རིེད། རྒྱ་མིས་བོད་པོརི་རིོགོས་བྱེས་པོ་

ཡིན་ཞིེས་ཚུརི་ངོ་སོ་བཏེང་ནས་བཤོད་པོ་ལས། ཕེརི་རྒྱ་མིས་

གོང་དང་གོང་འིཁྱིེརི་བ་རྣམས་ཤོོད་ཀྱིི་མེད་པོ་རིེད། དེ་ང་ཚོོས་

ཤོསེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

པོ༽ ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་དང་། ལུང་རྟེོགོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་སྤྲོད་ཡདོ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཟརེི་བ་འིད།ི ཨ་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨ་ེཧཱུཾ།ཾ ཟརེི་

བ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། ང་རིང་ཚོོས་ཤོེས་གོསལ་བཞིིན་

ཆེོས་ལ་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེལ་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས། འིཆེད་ཉིན་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་ལུང་གོི་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་

པོ་ཉིམས་ལེན་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྟེོགོས་པོའིི་བསྟན་པོ་འིཛིན་
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སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་བཅས། ལུང་རྟེོགོས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་དེ་ལྟརི་ཡིན་པོ་ལས་མ་ཎི་བགྲེང་རྒྱུ་

དང༌། སྐོོརི་བ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་ཙོམ་ཞིིགོ་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། དེ་

ལྷགོ་གོ་ོསྐོབས་རྒྱ་མསི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ཨ་མད་ོཁུལ་དང་ས་ཆེ་ཁོ་ཤོས་ལ་བདོ་པོ་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་ནས་ཆེོགོ་མཆེན་ཡོད་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་སློོབ་གོཉིེརི་

དང༌། འིཆེད་སྤེལེ་ཕྲན་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ལྷ་སའི་ིགོདན་ས་གོསུམ་

ནས་དགོའི་ལྡན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིརྦད་ད་ེཐ་དད་རིདེ། ས་ེརི་དང༌། 

འིབྲས་སྤུངས་གོཉིིས་ལ་མདུན་གྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་བསྡེད་ཡོད་

ཀྱིང༌། རྒྱབ་ཀྱིི་ཁོང་པོ་ཚོང་མ་གྱིང་གོོགོ་རིེད། བརི་ལམ་གྲྭ་པོ་

གོསརི་ཞུགོས་ཕྲན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་ལ་དངསོ་གོནས་

གོཞུང་ཆེནེ་ཤོསེ་ཐུབ་པོའི་ིསློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་མ་ིའིདུགོ 

ཁོ་ཤོས་ལ་གོཟའི་འིཁོོརི་གོཅིགོ་ནང་རྩིོད་པོ་ཆུ་ཚོོད་གོཉིིས་ཙོམ་

ཡདོ་པོ་དང༌། ཁོ་ཤོས་ལ་ཉི་སྟངོ་བརྒྱད་གོསུམ་ལ་རྩིདོ་པོ་ཆུ་ཚོདོ་

རི་ེཟུང་ཙོམ་ལས་ཡདོ་ཚོོད་མ་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་བཙོན་བྱེོལ་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་སློོབ་

གོཉིེརི་བསྡུརི་ན་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ལེགོས་པོ་འིདུགོ རྩི་བ་རྒྱ་མིས་

ཆེསོ་ད་ེདུགོ་ལྟ་བུརི་བརྩིསི་ནས་ཕེན་ཐགོོས་མདེ་པོརི་ངསོ་འིཛནི་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། དུགོ་ཁྱིབ་སྤེེལ་གོཏེོང་གོི་ཡང་མ་རིེད་ལ། 
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གོཏེངོ་འིདདོ་ཀྱིང་མདེ། དགོནོ་ཁོགོ་ཉིམས་གོས་ོབྱེས་པོ་ད་ེརྣམས་

ནི་འིགྲེེམས་སྟོན་ཁོང་གོི་འིདུ་ཤོེས་ལས། དངོས་གོནས་བཤོད་

སྒྲུབ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བསྟན་པོ་འིཛིན་ཐུབ་པོའིི་བསྟི་གོནས་

ཆེགོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་ཁོགོ་པོ་ོཡདོ། 

ཕེ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་ལ་གུ་ཡངས་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ལ་དམ་

བསྒྲིགོས།

ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་གུ་ཡངས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་

ཀྱིང༌། ད་ེདངསོ་གོནས་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་བ་དང༌། ཕུགོས་ལ་འིཇགོོ་

བཟ་ོཡོད་པོ་བཟ་ོརྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་མ་རིེད། འིཛམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་

ཡནི་ནའིང་རུང༌། བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡནི་ནའིང་རུང༌། མགོ་ོསྐོརོི་

གོཏེངོ་བའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཡདོ། གོནད་དནོ་ད་ེ

ང་ཚོ་ོཙོམ་མིན་པོརི་ཉིེ་ཆེརི་བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཡོང་བ་གོོང་དུ་

བཤོད་པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ད་ེརིགིོས་དང༌། ད་ེམཚུངས་རྒྱ་རིགིོས་སློབོ་

ཕྲུགོ་ད་ེདགོ་གོསི་ཀྱིང་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་སྲིདི་བྱུས་གུ་ཡངས་ཡདོ་ལུགོས་ཟེརི་ནའིང༌། གུ་

ཡངས་གོཏེོང་ས་དེ་དཔོལ་འིབྱེོརི་སྡེེ་ཚོན་ནང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཡིན་

པོ་ལས། སྲིིད་དོན་གྱིི་སྡེེ་ཚོན་ནང་གུ་ཡངས་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་མིན། 

དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིསྡེ་ེཚོན་ནང་སྲིདི་བྱུས་གུ་ཡངས་གོཏེངོ་བ་ད་ེཡང་
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སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐད་དམ་དུ་གོཏེངོ་བ་དང༌། སྲིདི་དབང་བརྟེན་དུ་གོཏེངོ་

བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོི་སྡེ་ེཚོན་ནང་རིང་དབང་སྤྲོད་པོ་ཡནི་

པོ་ལས། མང་ཚོགོོས་ལ་ཤོ་ཚོའི་ིསྒོ་ོནས་དཔོལ་འིབྱེརོི་སྡེ་ེཚོན་ནང་

རིང་དབང་སྤྲོད་པོ་མ་རིདེ་ཅསེ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིཁོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི་ན། བདོ་ན་ིད་ེ

བས་ཀྱིང་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། ས་ཁུལ་ཁོགོ་ས་ོསོརི་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་

པོ་ཚོོས་དེ་དགོ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཚོགོས་པོརི་འིགོོད་མཁོན་

སྨོོས་ཅི། དཔོེརི་ན། རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་དེ་དགོ་ལ་གོོང་གོསལ་

རྣམས་ཤོོད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད། རྒྱ་མིས་ཚུརི་འུརི་ཤོོབ་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡདོ། འིགྲེ་ོསངོ་ཏེན་ཏེན་བཏེང་ཡདོ་ཀྱི་ིརིདེ། ཡནི་ནའིང་ང་ཚོོརི་

ཉིམས་ཆེགོ་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་ཚུརི་སློགོོ་དགོསོ། 

དེ་བཞིིན་དཔོེརི་ན། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ནང་ནས་རྒྱ་མི་སློེབས་

པོའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ནས་བོད་མི་དུས་མིན་ཤོི་ཆེད་ཕྱོིན་པོའིི་གྲེངས་ 

༡༩༨༣ ཕེན་ཆེད་ལ་ང་ཚོརོི་བསྡེམོས་ཐ་ོསློབེས་པོ་དརེི་མ་ིའིབུམ་

བཅུ་གོཉིིས་ཙོམ་ཤོི་འིདུགོ མིའིི་སྲིོགོ་དེ་ཙོམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། མིའིི་

སྲིོགོ་གོཅིགོ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་མི་སྟོང་བསྒྲུབ་དགོོས་བྱུང་ན་

དསེ་རིནི་ཐང་གོ་ཚོདོ་ཟནི་གྱི་ིརིདེ་དམ། ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་

ཉིམས་ཆེགོ་ཕྱོནི་པོ་རྣམས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ཡང་ཧོ་ལས་དགོསོ་

དནོ་མདེ། རྩི་བ་བདོ་རྒྱ་མིརི་མ་བདགོ་པོ་ཞིིགོ་ཧོམ་པོ་བྱེས་ནས་
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ཟིན་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོ་སོ་དེ་ལྟརི་གོཏེོང་བའིི་སྤེོབས་པོ་བྲལ་བ་རིེད། 

དམརི་ཤོདེ་ཚོ་ཐགོ་ཆེདོ་ནས་ད་ེལྟརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། དངསོ་

གོནས་བྱེས་ན་ད་ེལྟརི་ཤོདོ་ཤོསེ་ཐབས་མདེ། གོནད་དནོ་ད་ེདགོ་

ཚོང་མས་ཤོེས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ མད་ོདོན་སྙིང་པོ་ོང་ཚོོའིི་རྩིོད་པོ་

ད་ེཆེབ་སྲིདི་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་

པོས། ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིརྩིདོ་པོའི་ིང་ོབ་ོཡང་རྒྱ་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་དང༌། 

རྣམ་གྲེངས་མང་བ་ཞིིགོ་གོི་སྒོ་ོནས་རྩིོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་

དགོ་ཚོང་མས་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས་ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བ༽ བདོ་མའིི་ིབདནེ་དནོ་དང་། མཆེདོ་ཡནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ།

བོད་མིའིི་བདེན་དོན་འིདི་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིི་

འིགོན་ཡནི་པོ་ལས། ང་མ་ིགོཅགིོ་ལ་འིཁྲེ་ིབ་དང༌། ཡང་ན་མ་ིཉུང་

ཤོས་ལ་འིཁྲེི་བ་ཞིིགོ་མིན། ལྷགོ་པོརི་བོད་ནང་འིགྱུརི་བ་ཕྲན་བུ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་མི་རྣམས་ཀྱིི་མཐོང་སྣང་ལ་ཕེལ་ཆེེརི་བོད་པོ་ཚོ་ོ

འིདདོ་པོ་ཁོངེས་ཡདོ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིརྣམ་རྟེགོོ་འིཆེརི་རྒྱུའི་ིཉིནེ་

ཁོ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་སྐོབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་གོཅིགོ་པུས་

སྐོད་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ན་འིགོའི་ཞིགིོ་གོ་ིམཐངོ་སྣང་ལ་བདོ་མ་ིཚོ་ོ

འིདོད་པོ་ཁོེངས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་གོཅིགོ་ནས་

དགོེ་སློོང་ཡིན་ཞིེས་འིདོད་ཆུང་ཆེོགོ་ཤོེས་ཆེེ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་དང༌། 
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ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིདོད་པོ་རྩི་བ་ནས་ཚོིམ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་བསམ་

པོ་དྲེན་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད། བོད་དོན་རྩིོད་རྒྱུ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེའིི་དོན་དགོ་མ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་འིདོད་པོ་ཁོེངས་མ་

ཁོངེས་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཡང་མ་རིདེ། བདོ་མའིི་ིའིདདོ་པོ་ཁོངེས་མ་ཁོངེས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་པོས། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་མཆེསི་ས་ོ

ཅོགོ་གོི་ཁོ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ནད་ཐེགོ་གོི་མི་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོལྟོ་གྲེོད་ཁོོགོ་རྒྱགོས་ཙོམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མིན། ང་ཚོ་ོ

དངསོ་གོནས་རིང་དབང་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི། ཞིསེ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། 

སྔ་ཕྱོི་བརི་གོསུམ་དུ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་སྟོབས་ཤུགོས་བོད་དུ་སློེབས་

སྐོབས་ལ་བོད་པོ་ནམ་ཡང་སྐྱིད་པོོ་བྱུང་མེད། སྔརི་སོགོ་པོོའི་ི

དབང་ཤུགོས་སློེབས་སྐོབས་ཀྱིང་བོད་པོས་དགོའི་པོོ་བྱེས་མེད། 

དཔོརེི་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡགིོ་ཆེ་ཁོ་ཤོས་ནང་འིགྲེ་ོམགོནོ་ཆེསོ་རྒྱལ་

འིཕེགོས་པོས་སོགོ་པོོའི་ིརྒྱལ་པོ་ོདང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྐོབས་སོགོ་

པོོརི་བསྟུན་མཁོས་ཆེེན་པོོ་གོནང་ཡོད། དེ་ནི་མི་གོནང་ཀ་མེད་

བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་ས་སྐྱ་པོཎྜིི་ཏེས་བོད་ལ་ཕྱོགོ་བྲིས་

གོནང་བའི་ིནང་གོསལ་པོ་ོའིཁོདོ་འིདུགོ 

ད་ེཡང་ཧོོརི་གྱི་ིརིིགོས་ད་ེཧོ་ཅང་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེཞིངི་ཡ་ང་སྙངི་རྗེ་ེ

མེད་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན། དེ་ལ་མཁོས་པོོ་དང་བསྟུན་མཁོས་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ལས་ང་ཚོ་ོཉིམས་ཆེགོ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་
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ཅེས་གོསུངས་པོ་ལས། སོགོ་པོོརི་དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བཞུགོས་པོ་

ཞིིགོ་མིན། ཕྱོིས་སུ་མན་ཇུའིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་བོད་ལ་སློེབས་སྐོབས་

ཀྱིང་དནོ་དམ་ཡནི་རུང་མནི་རུང་མན་ཇུ་གོངོ་མས་བདོ་པོའི་ིཆེསོ་

ལ་དད་པོ་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་པོརི་བརྟེེན། བོད་པོ་ཚོོས་

སྦྱིན་བདགོ་ཡགོ་པོ་ོགོཅིགོ་རིགོ་སོང་བསམས་ནས་རིེ་བ་བཅོལ་

བ་དང༌། སྐོད་ཆེ་དམརི་པོ་ོབཤོད་ན་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་བྱེདེ་བླ་མ་ཚོསོ་

མན་ཇུ་གོངོ་མ་སྦྱནི་བདགོ་ཆེགོས་རིགོོས་བྱེས་ན་ད་ེལས་ཡགོ་པོ་

མ་ིའིདུགོ་སྙམ་ནས་སྤྲོེལ་ལད་འིཁྲེབ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བཅོམ་ལྡན་འིས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ོགྲྭ་པོརི་ཕུ་ཐུང་གྱིོན་མི་ཆེོགོ་པོ་དང༌། 

རྒྱན་ཆེ་བཏེགོས་མ་ིཆེགོོ་པོརི་གོསུངས་ཡདོ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ི

རྗེསེ་འིབྲང་ཚོསོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གོསུངས་པོའི་ིབཅས་པོ་ད་ེ

ལས་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མས་ཏཱ་གོ་ོཙོ་ེགོཡགོོས་པོ་དརེི་དགོའི་བ་

བྱེས་ཏེ་ེགྱིནོ་པོ་རིདེ། ད་ེརྣམས་ང་ཚོསོ་ནརོི་བ་དང༌། བྱེབ་བསྐྱལ་

བ་རིེད། ཡིན་ནའིང་དུས་སྐོབས་དེརི་མན་ཇུའིམ། གོང་ལྟརི་

དབང་ཤུགོས་ལྡན་པོའི་ིགོངོ་མ་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་དུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་ལས། བོད་མན་ཇུ་གོོང་མའིི་ཆེབ་འིབངས་ལ་གོཏེོགོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤོས་སམ། མངའི་འིགོོ་ལ་ངསོ་
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འིཛནི་བྱེས་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེས་མདེ་ལ། རྒྱ་ཧོརོི་བདོ་གོསུམ་ཞིསེ་

ཐ་དད་སོ་སོརི་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མཆེོད་

ཡོན་སྦྱིན་བདགོ་གོི་འིདུ་ཤོེས་བཟུང་བའིི་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཡོད་ལ། 

བྱེབ་ཀྱིང་བསྐྱལ་ཡདོ། 

མ༽ གྲེངས་ཉུང་མ་ིརིིགོས་དང་། བཙོན་པོའོི་ིདཔུང་

དམགོ

གོལ་སྲིིད་བོད་པོའིི་བསམ་བློའི་ིརིང་བཞིིན་ལ་བོད་རྒྱ་འིགོོ་ཡིན་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་ཡདོ་ན། རིང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིབླ་ོལ་རྒྱ་མ་ི

ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་ལམ་སང་ཐ་དད་ཡནི་པོའི་ིའིདུ་ཤོསེ་ད་ེའིཆེརི་དནོ་

མདེ། བདོ་པོའི་ིམངི་ཚོགིོ་གོ་ིནང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཐུན་མངོ་ལ་ཁྱིབ་པོའི་ི

ཚོགིོ་གོཅགིོ་ཡདོ་དགོསོ་ཚོདོ་ཀྱིང་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་

རྒྱ་བདོ་ཅསེ་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་དང༌། ད་ེཡང་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིརིང་

བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། ང་ཚོསོ་སྲིདི་དནོ་ཞིསེ་སྣང་བ་སྐྱདི་པོའོི་ི

ངང་ནས་ཐབོ་ཐང་རྩིདོ་པོ་ཞིགིོ་ནམ་ཡང་མནི། དརེི་གོནད་འིགོགོ་

ཅགིོ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་མ་ིམཉིམ་དུ་བསྡེད་ན་འིགྲེགིོས་ངསེ་འིཐུས་ངསེ་ཤོགིོ་ཡདོ་

བཞིིན་དུ་ང་ཚོོས་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་

ཡིན་ལས་ཆེེ། དེ་ཡང་མ་རིེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྒྱུ་
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མཚོན་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་སྔ་ནས་རྒྱ་མིའིི་ཁོོངས་ལ་ཚུད་དེ་རྒྱ་མིས་

དབང་སྒྱུརི་བྱེས་པོའིི་ས་ཁུལ། དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་སྐྱེ་སའིི་ཨ་

མདའོི་ིཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངེ་སང་ཡུལ་མ་ིབདོ་པོ་ཨ་མད་ོལས་

རྒྱ་མ་ིམང་བ་ཆེགོས་ཡདོ། ༡༩༨༣ ལརོི་ངསོ་ནས་མཚོ་ོསྔནོ་ས་

ཁུལ་གྱི་ིརྒྱ་ཡགིོ་གོསརི་ཤོོགོ་ཅགིོ་མཐངོ་བ་དའེི་ིནང་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་

མ་ིའིབརོི་བསྡེམོས་ཐ་ོབཀདོ་པོ་ལྟརི་བྱེས་ན། ས་ཁུལ་དརེི་བདོ་པོ་

མ་ིགྲེངས་འིབུམ་བདུན་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིགྲེངས་འིབུམ་

ཉི་ིཤུ་རྩི་ལྔ་འིདུགོ 

ངསོ་རིང་སྐྱ་ེསའི་ིམཚོ་ོསྔནོ་ས་ཁུལ་ད་ེབདོ་པོའི་ིས་ཆེ་རིདེ། མཚོ་ོ

སྔནོ་ཞིསེ་མངི་ད་ེགོ་རིང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིམངི་རིདེ། བདོ་མངི་ད་ེརྒྱ་

སྐོད་ལ་བསྒྱུརི་ཏེ་ེཆེངི་ཧོད་ཅསེ་བཏེགོས་པོ་ཡནི་པོ་ལས། རྒྱ་མའིི་ི

ཆེིང་ཧོད་ཟེརི་བའིི་མིང་ཞིིགོ་ཡོད་ནས་ང་ཚོོས་བོད་པོའིི་སྐོད་ལ་

མཚོ་ོསྔོན་ཞིསེ་བསྒྱུརི་བ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་མ་རིེད། སྔརི་ཆེོས་

རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐོབས་ནས་བཟུང་སྟེ་མཚོ་ོསྔོན་གྱིི་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་

བདོ་རིགིོས་ཀྱི་ིས་ཆེ་བསྙནོ་མདེ་ཅགིོ་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོ་ིས་ོདང༌། ནང་ས་ོ

ཞིེས་ཕྱོི་ནང་གོི་ས་ོབལྟ་མཁོན་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོས་བློན་པོ་ོ

བཏེང་ནས་ད་ེཚོའོི་ིམ་ིབརྒྱུད་ད་ལྟ་ཡང་ཕྱོ་ིས་ོསྡེ་ེཔོ་དང༌། ནང་ས་ོ

སྡེ་ེཔོ་ཞིསེ་ཤོདོ་རྒྱུ་འིདུགོ ཤོོད་རྒྱུན་གོཅིགོ་ལ་ད་ེཁུལ་གྱི་ིཨ་མད་ོ

བ་རྣམས་བདོ་དབུས་འིཕེན་པོ་ོཁུལ་ནས་ཡངོ་བ་རིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ི
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འིདུགོ སྐོབས་དེའིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་དུས་ལ་རུ་ཤོོགོ་རུ་ཤོོགོ་བྱེས་

ནས་གོཡས་རུ། གོཡནོ་རུ། དབུས་རུ་ཞིསེ་ལུང་ཚོན་ས་ོས་ོནས་

དམགོ་དཔུང་བསྡུས་པོ་དེ་དགོ་མརི་ཕྱོིན་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཏེེ་

བསྡེད་པོའིི་ཆེོས་རྒྱལ་སྐོབས་ཀྱིི་བོད་རིིགོས་བསྙོན་མེད་ཆེགོས་

ཡོད། དེ་རྣམས་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རིང་དབང་གོང་ཡང་མེད་པོརི་

བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་བུརི་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་མི་གོཞིན་དགོ་

མང་བ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཙོ༽ རྒྱ་རིིགོས་ཀྱི་ིརིང་གོཤོསི་དང་། རིང་བཙོན་གྱི་ི

འིཐབ་རྩིདོ།

འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་རྒྱ་མ་ིམ་ིའིབརོི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཡངོས་གྲེགོས་ཚོང་

མས་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ། རྒྱ་རིིགོས་ད་ེདང་པོ་ོབདོ་ཀྱི་ིརྨོ་ཆུ་རྒྱ་ཐང་

དུ་བབས་པོའིི་ཆུ་ཆེེན་རྒྱ་སྐོད་ཧོོང་ཧཱ་གོཙོང་པོ་ོསེརི་པོ་ོཟེརི་བའིི་

རྒྱུད་ལ་ཆེགོས་འིདུགོ དེ་རིིམ་པོས་མི་རིིགོས་འིཕེེལ་རྒྱས་ཆེེན་

པོ་ོཕྱོིན་པོ་དང༌། ལྟ་ོགོོས་གྲུང་པོོ། ཁྱིབ་གོདལ་འིགྲེ་ོཤུགོས་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་དངེ་སང༌། དཔོེརི་ན། ཨ་མ་ིརི་ིཀ་དང༌། རྒྱ་

གོརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ས་ཆེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིགྲེངོ་སྡེ་ེཟརེི་བ་ད་ེ

ལྟརི་ཡདོ། གོང་སརི་རྒྱ་མ་ིསློབེས་འིདུགོ རྩི་བ་ན་ིས་ོསའོི་ིལྟ་ོགོསོ་

མགོ་ོགྲུང་པོ་ོདང༌། འིཇནོ་པོ་ོབྱེས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 
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ལྷགོ་པོརི་སོ་སོའི་ིརིིགོ་གོཞུང་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་དེ་རྗེེས་སུ་ཡི་

རིངས་མངནོ་པོརི་བསྟདོ་འིསོ་པོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཐོགོ་ནས་ས་གོསརི་པོའིི་ཐོགོ་ལ་རྐང་པོ་བརྐྱེངས་ཏེེ་ས་

ཆེེན་པོོ་ཧོམ་བཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་རིང་བཞིིན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ཡུལ་མརིི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརིང་དབང་

མདེ་པོརི་རྒྱ་མའིི་ིཁོངོས་སུ་བསྡེད་ན། ནམ་ཞིིགོ་བདོ་ཅསེ་མཛུབ་

མོ་འིཛུགོས་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ཟུརི་བལྟས་ལེབ་

མཐངོ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་ང་ཚོསོ་སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ནས་བདོ་རིང་

བཙོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོརི། དངོས་གོནས་

བོད་མི་རིིགོས་ཞིེས་པོ་རིིགོ་གོཞུང་སོགོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་

ཁྱིད་ཆེསོ་ལྡན་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་འིཚོ་ོདང་མ་ིའིཚོའོི་ིགོནད་དནོ་

ལ་ཐུགོ་ཡདོ། ད་ེལྟརི་རིདེ་དམ་མ་རིདེ། གོནད་དནོ་ད་ེརྣམས་ས་ོ

སོའི་ིབླ་ོལ་རྟེོགོས་པོ་བྱེས་ནས་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད།

ཚོ༽ བཀའི་སློབོ་ལ་སློོབ་སྦྱངོ་དང་། གོནས་ལུགོས་ལ་

གོསལ་བཤོད།

ངོས་ནས་བཤོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རྣམས་སྟོང་བཤོད་ལྟ་བུ་ཆེགོས། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཡང་ཆུ་ཚོདོ་གོཅགིོ་ཙོམ་རིངི་སྐོད་ཆེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ོ
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ཐོས་བྱུང་། དེ་དགོ་ཚོརི་ནས་སེམས་ལ་བསམ་རྒྱུ་དྲེན་རྒྱུ་གོང་

ཡང་མདེ་པོརི་བསྡེད་ན་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། ངསོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་

རྣམས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་པོའིི་སྒྲི་འིཛིན་འིཕྲུལ་འིཁོོརི་

ནང་གོསལ་པོོ་ཚུད་ཡོད་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། དེ་ལྟརི་མེད་ན་

དནོ་གོཅདོ་ཀྱི་ིས་ནས་བཤུས་ཏེ།ེ ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམ་ིརི་ེང་ོརིསེ་ཡང་

ཡང་ཉིན་ཏེ་ེསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚོོའི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིརིང་བཞིནི་ད་ེགོནད་ཆེ་ེརུ་དང༌། ཁོ་བད་ེརུ་

གོཏེངོ་དགོོས་པོ་རིདེ། སྔནོ་མ་ཡནི་ན་མ་ིབསད་ཀྱི་ིའིདུགོ གོཏེརོི་

བཅམོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིཚོགིོ་མང་པོ་ོ

ཤོོད་དགོོས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ དེང་སང་གོཏེོརི་བཅོམ་ནི་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། 

མུ་གོསེ་ན་ིཤོ་ིགོ་ིམདེ། བདོ་ཡགིོ་ན་ིབསློབས་ཆེགོོ་གོ་ིཡདོ། མ་ཎ་ི

ནི་བགྲེང་ཆེོགོ་གོི་ཡོད། རྒྱ་མིས་འིགྲེ་ོསོང་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེོང་གོི་

ཡདོ། ད་བདོ་པོརི་གོང་གོསི་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ་ཟརེི་ན། ང་

ཚོསོ་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རྣམས་ཤོདོ་དགོསོ། 

ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོས་ད་ཕེན་སོ་སོའི་ིམི་

རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་དེ་ཟིན་ནས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད། ད་དུང་ཡང་

དངོས་གོནས་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་འིཐབ་རྩིོད་ལས་འིགོན་ཆེེན་

པོ་ོཞིགིོ་ང་ཚོའོི་ིམཇངི་པོརི་འིཁུརི་ཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི། དནོ་

མེད་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་བརླགོ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་
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བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ད་ཕེན་ཡང་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་

སྙམ་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་མ་བརླགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིརིང་གོཤོིས་

བཟུང་སྟེ་བསྡེད་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ནང་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་

རིིགོས་དང་གོཉིེན་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོ་རིེ་ཟུང་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། སོ་

སོའི་ིའིཇིགོ་རྟེེན་མཐུན་འིཇུགོ་གོི་རྩི་བ་ཡིན་པོས་བློ་མཐུན་པོའིི་

ཐོགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་དེ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་མང་ཆེེ་བ་

བདོ་རིགིོས་གོཙོང་མ་བྱེས་ན་བསྡེད་ཡདོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིརིགིོས་དང་

གོཉིནེ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོ་ཚོ་ོཡང་བདོ་པོའི་ིལྟ་བ་དང༌། གོོམས་གོཤོསི་

ནང་ཚུརི་སློེབས་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན་དེས་མ་འིཐུས་པོ་

གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ དངེ་སང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མགོ་ོསརེི་ནང་བདོ་པོའི་ིརིགིོ་

གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད་པོས་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ 

ཁྱིད་པོརི་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིདང་གོཉིནེ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིའིབྲས་བུརི་ས་ོས་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་

གྱི་ིམ་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཏུ་བསྒྱུརི་ན་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། ས་ོས་ོབདོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ་

དེ་མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོའི་ིཕྲུ་གུ་དང༌། གྲེོགོས་བཟའི་

ཟླ་ཚོསོ་བདོ་པོའི་ིཆེསོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་མཐའི་གོཅགིོ་ཏུ་

མདེ་ཀྱིང༌། བདོ་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚུརི་ཤོ་ཚོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོསྐྱགོ་གོནོང་བྱེས་ནས་ངོ་ཚོ་ཁོ་སྐྱེངས་བྱེེད་དགོོས་
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དནོ་མདེ། ས་ོསོའི་ིམ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

རིདེ། གོཞིན་དགོ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། མཇུགོ་ཏུ་མ་ཎའིི་ིལུང་ཞིགིོ་འིདནོ་

གྱི་ིཡནི། (ཞིེས་ལྗོགོས་ལུང་བཀའི་དྲེནི་སྩལ།)

ཛ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཕེན་ནུས་དང་། དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་

སལེ།

(ཡང༌། དེ་མཇུགོ་བཀའི་སློོབ་སྩལ་དོན།) རིང་གོི་ལས་བསྡེོམས་ནང་

ཚོོགོས་པོ་བཙུགོས་སྐོོརི་བཤོད་པོ་དེརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚོོརི་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་མི་ཁོ་འིཐོརི་བྱེས་ནས་སྡེོད་

ས་ཚོོརི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ས་དང༌། 

གོནས་ཚུལ་ཤོདོ་ས་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བརི་ལམ་ཡོ་རིོབ་ཁུལ་གྱིི་བོད་རིིགོས་ཡོད་ས་ཕེལ་མོ་ཆེེརི་བོད་

པོའི་ིཚོགོོས་པོ་བཙུགོས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡགོ་

པོ་ོརིེད། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། དེ་དབང་

ཡོད་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་མ་རིེད། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཐུན་མོང་

གོི་ནུས་པོ་འིདོན་པོ་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་ན་ཕེན་ཐོགོས་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མདེ་ན་མ་ིསྒོེརི་ས་ོསོརི་ལྷགོ་བསམ་

ཡདོ་ཀྱིང་དེ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིནུས་པོ་ཐོན་མི་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 
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ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྩི་བ་བོད་གོཞུང་ཞིེས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་ཡོད་དུས་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡིན་ནའིང་རིེད། 

བོད་མི་ས་ཁུལ་གོང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་ཚོང་མས་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་

ས་དང༌། འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ས་གོཟུགོས་གོཞིའིི་ིརྩི་རྒྱུས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

ཡདོ། གོཟུགོས་པོརོི་རྩི་རྒྱུས་མདེ་ན་ལུས་ཀྱི་ིཡན་ལགོ་ཆེ་ཚོང་ཡདོ་

ཀྱིང་དུམ་བུརི་སངོ་སྟ་ེཕེན་ཐགོོས་ཀྱི་ིམ་རིདེ། དཔོ་ེད་ེབཞིནི་ང་ཚོའོི་ི

ལུས་ཀྱི་ིཡན་ལགོ་གོ་ིཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་རྒྱ་གོརི་དང༌། ཨ་མ་ིརི་ིཀ ཉི་ི

ཧོངོ༌། ནིའུ་ཛི་ལན་ཌི། ཨ་ོས་ིཊིའི་ིལ་ིཡ་སོགོས་འིཛམ་གླིངི་ཡུལ་

ཁོགོ་གོང་སརི་བོད་པོ་ཁོ་གྲེམ་སྟེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ཚོོས་ཕེན་ཚུན་

གླིགོོ་སྐུད་ལྟ་བུ་མཐུད་འིབྲལེ་བྱེདེ་ས་ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིབདོ་གོཞུང་

གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་དསེ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བོད་གོཞུང་ནི་དངོས་གོནས་ཁོ་ཞིེ་གོཉིིས་མེད་ཀྱིིས་མང་གོཙོོའིི་

ཐགོོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། ཆེལོ་ཁོ་དང་ཆེསོ་ལུགོས། མདོརི་ན་བནོ་

དང་བཅས་པོརི་དབྱེེ་བ་མེད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་

ཚུགོས་ཡདོ། རིང་བཞིནི་གྱི་ིང་ོབ་ོད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་ལ། བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་ཀྱིང་ཆེགོས་ཡདོ། ཡང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིཐོགོ་ནས་

འིགྲེགིོས་མ་འིགྲེགིོས་དང༌། འིཐུས་སྒོ་ོཚོང་མ་ཚོང་སྣ་ཚོགོོས་ཡངོ་

གོ་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་སྐོབས་ལས་བྱེདེ་པོ་མ་ིའིད་ིདང་འིད་ིཞིསེ་བྱེ་

བས་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ནམ་རྒྱུན་ངས་རྟེགོ་པོརི་ཤོོད་པོ་བཞིིན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། མིང་འིབོད་

བྱེས་ནས་དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། ཁུངས་སྐྱེལ་

རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། སྐོབས་རི་ེཁུངས་མ་

འིཁྱིལོ་བ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ སྐོད་ཆེརི་བདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེབརྡོ་འིདདེ་

གོཏེངོ་མཁོན་མ་བྱུང་བའི་ིརིངི་ལ་འུརི་ཤོབོ་མང་ཐགོ་ཆེདོ་བཤོད། 

བརྡོ་འིདེད་གོཏེོང་མཁོན་ཡོང་སྐོབས་བསམ་བྱུང་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་དེ་

ལྟརི་ཤོདོ་དགོསོ་བྱུང་ན་ས་ོས་ོང་ོཚོ་རིགོོས་ལས་དགོསོ་དནོ་སྙངི་

པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་ཁོ་ལྷེབ་ལྷེབ་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡགོ་ཉིསེ་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་ཡགོ་འིདུགོ ཉིསེ་འིདུགོ་ཟེརི་བ་ཕྲན་བུ་

ཡོང་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོས། དུས་དུས་ལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་

ཏེེ་ཚོང་མས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ལྷགོ་བསམ་འིཁྱིེརི་ནས་འིགྲེིགོ་མ་

འིགྲེགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཕྲན་བུ་གོ་ོཚུལ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་

ན་སྐོབས་འིཕྲལ་ལ་གོསལ་པོ་ོབཟསོ་ན་ད་ེཡགོ་པོ་ོཡདོ། ད་ེགོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་མཐོང་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་

སྐོབས་ལམ་སང་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། ད་ེཡང་ང་རྒྱལ་དང་ཁོངོ་

ཁྲེའོི་ིཐགོོ་ནས་མ་ཡནི་པོརི་རིང་བཞིནི་ཡནི་ལུགོས་ཀྱིསི་དགོ་འིབུད་

བྱེས་ཏེ།ེ ནམ་མཁོའི་གོཡའི་དགོ་དང་ས་གོཞི་ིརྡུལ་དགོ་ཡངོ་བའི་ི
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ཐབས་ཤོསེ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སྐོབས་སྐོབས་ལ་འིཛམོས་

དུས་གོསལ་བཤོད་བྱེས་ན་སྤུས་དགོ་ཡགོ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིརིདེ། 

སྤྱོ་ིདནོ་ཆེདེ་ཀྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིདགོ་ཕྱོགོོས་གོང་ཅ་ིནས་ཚོགོས་

ཚུད་ཡངོ་བ་དང༌། ཉིམས་པོ་སརོི་ཆུད་མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་

ཐབས་ལ་ཚོང་མས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། མ་འིགྲེགིོས་པོ་ཡདོ་ན་སྐོབས་འིཕྲལ་ཐད་ཀརི་

འིདསི་འིད་ིའིགྲེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ འིཐུས་ཤོརོི་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ན་སུས་ཡིན་ཀྱིང་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་རིེད། མ་འིགྲེིགོས་པོ་དང༌། 

ཁོངོ་ཁྲེ་ོཟ་ས། བླ་ོཕེམ་པོའི་ིརྐྱེནེ་ད་ེམ་ིསྒོརེི་གོཅགིོ་གོཉིསི་ཐགོོ་ནས་

བྱུང༌ཡང་། ཁོ་ནས་འིདོན་སྐོབས་བོད་གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཆེེ་ས་

ཞིགིོ་ལ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདསི་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མའིི་ི

ངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་འིབུམ་གོཅགིོ་ལྷགོ་

ཙོམ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པོ་འིདི་རྣམས་བྱེེ་མ་ཆུ་སིམ་བཞིིན་ཆེགོས་

ཚོེ་དེང་སྐོབས་རྒྱ་མིས་བཙོན་བྱེོལ་བ་མགྱིོགོས་མྱུརི་ལོགོ་ཤོོགོ་

ཅསེ་པོ་འིད་ིཟེརི་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོམ་རིདེ། 

ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོངོ་བུ་གོཅགིོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡདོ་པོ་ཡནི་སྟབས་རྒྱ་མསི་ཐུགོས་ཁུརི་བཞིསེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡནི་པོ་

ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རྣམས་ཆུ་བྱེ་ེམརི་སམི་པོ་ནང་བཞིནི་ཆེགོས་
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ཡོད་ཚོེ་རྒྱ་མིས་ཐུགོས་ཁུརི་གོ་ལ་བཞིེས། མིགོ་མི་དགོོས་ལྟགོ་

ཁུང་ཡང་ལྟ་གོི་མ་རིེད། ང་ཚོ་ོཕྱོི་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་

འིདསི་རྒྱ་མརིི་གོནདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ད་ེབཤོགིོ་

ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་བོད་པོ་མི་རིེ་ང་ོརིེ་ལ་གོད་

མོ་བགོད་དེ་ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་པོ་འིདི་བྱུང་བ་ཡིན་པོ་ལས་དགོའི་

དྲེགོས་ཏེ་ེབྱེས་པོ་མ་རིདེ། 

གོཞིན་ཡུལ་དུ་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདི་

འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཨང་

ཀ་ིདང་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ི

དནོ་ལ་ཚོང་མས་སམེས་ཁུརི་ལནེ་དགོསོ། ཚོང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོ

བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཧོ་ོལན་དུ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིརྨོང་གོཞི་ིདང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ།

ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེ་ིཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརིངི་ཐུགོ་འིཕྲད་

དུ་ཡངོ་བརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ འིདས་པོའི་ིལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་བདུན་ལྷགོ་ཙོམ་

རིངི༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚོ་ོརིང་ཡུལ་བྲལ་ཏེ་ེམ་ིཡུལ་ལ་གྱིརི་

བ་དང་། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་སྡེོད་མཁོན་ཚོ་ོལའིང་དཀའི་ངལ་

དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་མྱོངོ་དགོསོ་བྱུང༌ཞིངི་། ད་ེཡང་འིཕྲལ་སལེ་མའིི་ི

དཀའི་ངལ་ཙོམ་མ་ཟད། བོད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐོན་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཡོད་

པོ་དེ་དགོ་ཚོང་མ་འིཆེརི་གོཞིི་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་གོཏེོརི་བརླགོ་

གོཏེོང་བའིི་དུས་སྐོབས་ཤོིགོ་བྱུང་བ་རིེད། ཡིན་ནའིང་བརི་ལམ་

གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེབལྟ་རྒྱུ་གོཅིགོ་རིདེ།

ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ལྟོ་གོོས་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ལས་ཀ་མ་

བྱེེད་ཀ་མེད་རིེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་རིིགོས་

གོཞིོན་ནུ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོོའིི་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐགོོ་ལ་སྒོ་ོ

གོང་ས་ནས་ཐབས་ཤོེས་འིདུ་འིགོོད་བྱེས་ཏེེ་གོཞིི་རྩི་འིགྲེིགོ་ཙོམ་

ཚུགོས་ཡོད། གོཉིིས་ནས་ང་ཚོོས་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དོན་ལ་རིང་
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དབང་རྩིདོ་ལནེ་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ།

སྤྱོརིི་བཏེང་མ་ིཡ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་ནའིང༌། བདོ་པོ་ཞིསེ་མངི་

སྒོསོ་སུ་ཐགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིབུརི་ཐནོ་ཡངོ་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ད་ེ

གོང་ཡནི་ཞི་ེན། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིིགོ་གོཞུང་དང༌། གོམོས་གོཤོསི་ད་ེ

དགོ་ཡནི་ཞིངི་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྨོང་གོཞི་ིགོཙོ་ོ

ཆེ་ེཤོསོ་ད་ེས་ོསའོི་ིམ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་ནས་ལོ་དེ་ཙོམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། འིཛམ་

གླིིང་ཐོགོ་བཙོན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་མིན་མང་དུ་ཡོད་ལ། སྲིིད་དོན་གྱིི་

བཙོན་བྱེལོ་བ་ཡང་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། ད་ེདགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་ང་

ཚོོས་གོང་ཡང་བརྗེོད་མི་དགོོས་པོརི། བཙོན་བྱེོལ་བརི་དོ་སྣང་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཀྱིི་

ཐགོོ་ནས། དངེ་གོ་ིདུས་སུ་བདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ལ་བཙོན་

བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་མཐོང་ཚུལ་ཞིིགོ་དངོས་

སུ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེན་ིང་ཚོསོ་རྒྱུ་དངསོ་པོ་ོསྤྲོད་ནས་ཉིསོ་པོ་དང༌། 

མཐུ་དང་ནུས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བསྒྲུབས་པོ་མ་རིདེ། ད་ེན་ིརིང་བཞིནི་

གྱི་ིབདནེ་དནོ་ཞིགིོ་ལ་སངོ་སྟབས་བདནེ་དནོ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེ

སྤྱོརིི་བཏེང་མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་དང༌། ཆེསོ་ཉིདི་ཅགིོ་ཡནི་པོརི་བརྟེནེ་ད་

བརི་བདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མགིོ་དཔོེརི་

ཐནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 
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ཁོ༽ སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་མའིི་ིབསམ་

བླ།ོ

ད་བརི་ང་ཚོ་ོམི་ལ་ོཉིེརི་བདུན་ནས་ཉིེརི་བརྒྱད་ཐོགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། 

མ་འིངོས་པོརི་དུས་ཚོདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་འིགྲེ་ོགྲེབས་ཡདོ་

མདེ་ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ༡༩༧༩ -༡༩༨༠ ཙོམ་

ནས་རྩི་བའིི་རྒྱ་ནགོ་ཁྱིོན་ཡོངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ བོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ལའིང་འིགྱུརི་བ་བཟང་པོོའི་ིཕྱོོགོས་ལ་ཕྲན་བུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་བོད་པོའིི་རྩི་དོན་དེ་

འིཕྲལ་སལེ་ལྟ་ོགོསོ་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་མ་ཡནི་པོརི་ང་ཚོའོི་ིརྒྱལ་རིབས་

ལོ་རྒྱུས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་བོད་རིང་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་

རིིགོ་གོཞུང་གོོམས་གོཤོིས་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་བོད་ལུང་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཙོམ་

མིན་པོརི་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་ཆེགོས་བབས་རྒྱ་གོརི་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་སྟབས། བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེརིང་དགོརི་ལུས་པོ་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་ཤོསེ་ཐབས་མདེ།

ད་ོབདགོ་བདོ་པོ་རིང་ཉིདི་དང༌། ཉི་ེའིབྲལེ་རྒྱལ་ཁོབ་སུ་ཞིགིོ་ཡནི་

རུང༌། གོང་ལྟརི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་

བདོ་ནང་ལ་བསྒྱུརི་བཅསོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་ཐབས་མདེ་
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ཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོསོ་འིཕྲལ་སལེ་སྲིདི་བྱུས་གུ་ཡངས་ཀྱིསི་འིགྱུརི་

བ་ཕྲན་བུ་ཕྱོིན་པོརི་ཆེོགོ་ཤོེས་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་པོའིི་དུས་ཤོིགོ་གོཏེན་

ནས་མིན། བོད་ནང་ལྷ་ས་ཁུལ་དང༌། དེ་མིན་གྲེོང་ཁྱིེརི་ཆེེ་ཁོགོ་

ཏུ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིབསམ་བླའོི་ིགོ་ོརྟེགོོས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་པོ་ཚོའོི་ིསམེས་

ཤུགོས་འིགྱུརི་བ་མདེ་པོརི་གོནས་ཡདོ།

དཔོརེི་ན། སྤྱོརིི་བཏེང་ཡངོས་གྲེགོས་ལ། དངེ་སང་སྲིདི་བྱུས་གུ་

ཡངས་ཀྱིིས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཕྲན་བུ་ཡརི་རྒྱས་སོང་སྟེ་དངུལ་མང་

དུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ། སྡུགོ་ས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཆེང་བཏུང་སྟེ་

ལུས་པོ་ོདང༌། དུས་ཚོོད་ཆུད་ཟོས་འིགྲེ་ོབའིི་སྐྱོན་ཆེ་ཆེེན་པོ་ོཡོང་

གོ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་རྩི་བའི་ིཀུན་སློངོ་འིཁྱིརེི་ས་ོན་ིད་ལྟ་རིང་ལགོ་

ཏུ་ཡོད་དུས་ཟས་བཏུང་བྱེས་ན་ལས། བསགོས་ནས་དགོོས་པོ་

གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་སྙམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་མི་མང་པོོརི་ཡོད། 

བསགོས་ནས་ཕེན་ཐགོོས་མ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བ་དའེི་ིཐགོོ་ནས་ཕུགོས་

བཙོན་པོ་ོམདེ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་

མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ། ཕུགོས་མ་ིབཙོན་པོ་གོཞིན་གོང་ཡང་མནི་པོརི་ད་

ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡདོ་པོ་དསེ་ཕུགོས་བཙོན་པོ་ོམདེ་པོ་ཞིགིོ་

མཐངོ་གོ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་ས་ཁུལ་ཁོ་ཤོས་ལ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་གོཏེངི་ཟབ་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོམ་འིཁོརོི་བ་འིགོའི་རིའེི་ིབསམ་པོརི་

སྨོནོ་ལམ་འིདབེས་ཆེོགོ་པོ་དང་། ཁོ་འིདནོ་དགོ་ེསྦྱོརི་དང༌། ཕྱོགོ་
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འིཚོལ་སྐོོརི་སྦྱོང་ལྟ་བུ་བྱེས་ཆེོགོ་གོི་འིདུགོ ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་སེམས་

ཁྲེལ་ནི་མི་འིདུགོ ད་ནི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་མཇལ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་འིགྲེིགོས་སངོ་ཞིསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡང་རི་ེཟུང་ཡདོ།

གོ༽ སྐོད་ཅིགོ་སྔ་ཕྱོ་ིདང་། མཇལ་འིདདོ་ཀྱི་ིརི་ེསྨོནོ།

ཡང་མང་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་གོསི་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེམཇལ་འིདདོ་སྐོད་

ཅིགོ་སྔ་ཕྱོི་བྱེས་ནའིང་སྐོད་ཅིགོ་སྔ་མ་འིདེམས་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་

ནའིང༌། བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ད་ེཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ཡནི་སྟབས། 

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་རིང་

དབང་ལྡན་པོའིི་ཡུལ་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དེ་མཁོོ་གོནད་ཆེེ་

བ་ཡོད་པོ་ལས། ལམ་སང་མཇལ་རྒྱུརི་བྲེལ་འིཚུབ་བྱེེད་དགོོས་

དནོ་གོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། འིདའིི་ིགོ་ོདནོ་ཕྱོགོོས་

གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བཤོད་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེབདོ་ལ་ཡངོ་བའི་ི

ཉིིན་མ་ོདེརི་ལགོ་པོ་སྟོང་པོརི་མ་ཡོང་རིོགོས་ཞིེས་དོན་དགོ་ང་ོམ་

ད་ེཟརེི་གྱི་ིཡདོ། འིད་ིཤོནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་དནོ་འིད་ིཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

རིང་དབང་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ལ་ཆེིབས་སྒྱུརི་གོནང་རིོགོས་

གོནང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་མ་བྱུང་བརི་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེ་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཡོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་གོི་འིདུགོ བོད་ལ་
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ཕེེབས་དགོོས་པོའིི་ཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་ཟེརི་

བ་ད་ེམང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི་འིདུགོ

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཀྱིི་ལོ་མཇུགོ་ནས་རྒྱ་མིས་རིབ་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་དུ་

གོཏེན་ལོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟརི་མ་བྱུང་ཡང༌། ལྟ་

སྐོརོི་ཞིགིོ་ལ་ཡངོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བཤོད་པོ་རིདེ། མཐའི་

མ་སྐོབས་དེའིི་ཀྲུང་དབྱེང་གོི་འིགོ་ོཁྲེིད་མཐ་ོཤོོས་མི་དྲུགོ་གོི་མིང་

ཐགོོ་ནས་ང་བདོ་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་ལྟ་སྐོརོི་ལ་ཡངོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ལན་ཞིིགོ་བྱུང༌། ད་ེརྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ནས་སྲིདི་

བྱུས་གུ་ཡངས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་པོརི་བརྟེནེ། ༡༩༨༥ ཡས་མས་

ལ་ང་རིང་ནས་གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་ལྟ་ཐུབ་པོའིི་

རིེ་བ་ཡོད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་ ༡༩༨༣ ལ་ོསྟོད་ལ་བཤོད་པོ་

ཡིན། གོནས་ཚུལ་དེ་བོད་ལ་སློེབས་སྐོབས་གོཞིོན་སྐྱེས་བསམ་

བླ་ོའིཁོརོི་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ང་བདོ་ལ་ཡངོ་རྒྱུརི་སམེས་ནང་

དངངས་སྐྲགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཡནི་སྟབས་བརྟེན་པོ་ོབྱེདེ་རིགོོས། ལམ་སང་མ་ཡངོ་རིགོོས་ཞིསེ་

ཤོདོ་མཁོན་བྱུང༌། ད་ེན་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཙོང་མ་ཞིགིོ་དང༌། 

ཐགོ་ཆེདོ་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོརོི་བ་ཞིགིོ་རིདེ། གོང་ལྟརི་ད་ལྟ་ད་ེལྟ་

བུ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་གོནས་བཞིིན་ཡདོ།

ཕྱོ་ིནས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མི་རིིགོས་ང་ོཤོསེ་པོ་དང༌། ང་ོམ་ིཤོསེ་པོ་ད་ེལྟརི་
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ཁོ་ཤོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་བདོ་ནང་འིགྱུརི་བ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོས། ད་ཆེ་བོད་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དཀའི་

ངལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་ཞིེས་ཤོོད་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

མད་ོདནོ་བདོ་ནང་མ་ིརི་ེཟུང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་འིཆེརི་སྒོ་ོདང༌། ཕྱོའིི་ི

མིའིི་མཐོང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའིི་འིགོོ་ད་ཆེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་

རིམི་པོ་གོཉིསི་པོའི་ིསྒོང་ལ་སློབེས་ནས་ང་ཚོའོི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིརིང་

བཞིནི་ད་ེརྙོོགོ་འིཛངི་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ།

ང༽ སྐོད་ཡགིོ་གོ་ིརིནི་ཐང་དང་། བདོ་ཡགིོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་།

སྔོན་མ་ཡིན་ན་ལུང་པོའིི་ནང་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེོརི་བཤོིགོ་གོཏེོང་

གོི་འིདུགོ འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་དང་བྲལ་ནས་ང་ཚོ་ོམུ་

གོེས་ཤོི་གོི་འིདུགོ བཙོོན་པོའིི་འིཐབ་རྩིོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཧོ་ཅང་

ཛ་དྲེགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་ནས་ཚོིགོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ཆེ་མུ་གོསེ་ཤོ་ིགོི་མདེ་

ལ། བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཐགོོ་ལའིང་ལགོ་ལནེ་ང་ོམ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

འིཁོེལ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་མེད་མི་ཤོེས། དེང་སང་ལྷ་སརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་

རྒྱ་ཡགིོ་གོཙོ་ོབརོི་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཡགིོ་

ཆེརི་གོཞིིགོས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཡིགོ་ཆེ་ཨང་དྲུགོ་པོའིི་ནང་

གོསལ་ཐགོ་ཆེདོ་བྱེས་ནས་དམའི་རིམི་སློབོ་གྲྭ་ཚོང་མརི་བདོ་ཡགིོ་
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ཁོ་ེགོཙོང་ལས་རྒྱ་ཡགིོ་རྩི་བ་ནས་སློབོ་མ་ིདགོསོ། འིབྲངི་རིམི་སློབོ་

གྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡིགོ་སློོབ་དགོོས་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་དང༌། ལས་ཁུངས་

ཁོགོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་རྒྱ་ཡིགོ་གོཙོ་ོབོརི་བྱེདེ་པོ་ལས། བདོ་ཡིགོ་

ཐགོོ་ནས་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལའིང་དེ་བཞིིན་རིེད། རྩི་བའིི་བོད་ཡིགོ་གོི་གོནས་

ཚོད་ལ་གོཞིགིོས་ན་ད་བརི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོོ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོ་ོདའེི་ི

རིངི་བདོ་ཡིགོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ས་གོཙོ་ོབ་ོགོང་དུ་བྱེས་ཡདོ་དམ་ཞི་ེ

ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོ་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཡདོ། 

ད་ེལྟརི་བྱེདེ་སྐོབས་བདོ་ཡགིོ་གོསི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ལེགོས་སྦྱརི་གྱིི་སྐོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་དང༌། གོ་ོསའིི་གོདན་

ཐོབ་འིདྲེ་མཉིམ་དུ་འིཛིན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཡརི་རྒྱས་ཀྱིང་

ཕྱོནི་ཡདོ། མའིི་ིའིཇནོ་ཐང་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་བདོ་ཡགིོ་ལ་ནུས་

པོ་དང་འིཇོན་ཐང་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཡིན་ནའིང་

བོད་ཡིགོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་ས་དེ་དེ་སྔ་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ཏུ་བྱེས་

པོ་ལས། ཤོསེ་བྱེའི་ིསྡེ་ེཚོན་གོཞིན་དགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་ཡརི་

རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། སྦྱོང་བརྡོརི་བྱེེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཧོ་ཅང་

ཤུགོས་ཆེེ་མ་བྱུང་བརི་བརྟེེན་སྲིིད་དོན་དང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་འིཛམ་

གླིིང་གོི་ཤོེས་ཡོན་གོསརི་པོའིི་ནང་ད་ལྟ་བོད་སྐོད་ཀྱིི་གོནས་ཚོད་
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ལནོ་གྱི་ིམདེ། ད་ེབདོ་སྐོད་སྐྱ་ོདྲེགོས་པོས་བྱེས་མ་ིའིདུགོ དཔོརེི་ན། 

སྤྱོརིི་བཏེང་ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིསྐོད་ཡགིོ་ལ་མཚོནོ་ན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་

ཤོདོ་དུས་གོཞི་ིནས་མངི་ཚོགིོ་གོསརི་པོ་བཟསོ་པོ་དང་། དནོ་དགོ་

གོཏེན་འིབབེས་གོཞི་ིནས་བྱེས་ན་མ་གོཏེགོོས་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་བདོ་སྐོད་ནང་

བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མ་མྱོོང་བའིི་བརྗེོད་བྱེ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་དུས། 

རྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཚོིགོ་དེ་ཡང་འིགྲེ་ོསྟངས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ནས་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་མ་ིཡངོ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།

བོད་ནང་ལའིང་དེའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱ་མིས་མཐའི་

གོཅགིོ་ཏུ་སྡུགོ་པོ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་མནི། ཡནི་ནའིང་རྒྱ་མསི་བདོ་སྐོད་

ལ་མཐངོ་ཆུང་ཏེན་ཏེན་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་

སློབོ་སྦྱངོ་ཐད་བདོ་ཡགིོ་སློབོ་རྒྱུརི་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ་ཞིསེ་ཇ་ིཙོམ་

བཤོད་རུང༌། དངསོ་གོཞིའིི་ིསློབོ་སྦྱངོ་བྱེས་པོའི་ིཐ་མ་ལས་ཀ་ཞིགིོ་

ལ་གོཏུགོས་དགོསོ་པོ་ལས། ཚོ་ེགོང་འིཛནི་གྲྭའི་ིནང་སྡེདོ་ཐབས་

མདེ། འིཛནི་གྲྭ་ཐནོ་ཏེ་ེལས་ཀའི་ིའིགོ་ོཚུགོས་སྐོབས་རྒྱ་ཡགིོ་ཐགོོ་

ནས་ཡགིོ་ཚོད་བཏེང་སྟ་ེདའེི་ིཐགོོ་ནས་ལས་ཀ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ 

སློབོ་གྲྭའི་ིནང་བདོ་ཡགིོ་ལ་དང་ཞིནེ་གོཙོ་ོབ་ོབྱེདེ་མཁོན་ད་ེརིགིོས་

རྗེསེ་སུ་སློབོ་གྲྭ་ཐནོ་སྐོབས་བདོ་ཡགིོ་དགོ་ེརྒོན་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ལས། 

དེ་མིན་ལས་ཀ་གོཞིན་དགོ་བྱེེད་ཡུལ་མེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་
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འིཕྲད་ཀྱི་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་ལྷགོ་བསམ་

མེད་པོ་མིན་ན་ཡང༌། ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་ཡིགོ་སློོབ་རྒྱུརི་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཤུགོས་རྒྱགོ་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཅ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། ཆེསོ་དད་རིང་མསོ། 

དེང་སང་མུ་གོེས་ཤོི་གོི་མེད་ལ། སྔོན་མའིི་གོནས་སྟངས་དང་

བསྡུརི་ན་ལྟ་ོགོོས་ཀྱིི་སེམས་ཁྲེལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཧོ་ལམ་མེད་པོ་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་རིེད། རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐགོོ་ནས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བཤོད་

པོ་བཞིནི་གོཞི་ིརྩིའི་ིདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། སྲིདི་བྱུས་འིཁྱིརེི་

སྟངས་དེ་བོད་ཡིགོ་ལ་དང་ཆེེན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སྔོན་མ་རྒྱ་ནགོ་གོི་རྩི་ཁྲེིམས་དེ་

བཟ་ོསྐོབས་ ༡༩༥༤ རྒྱལ་ཡངོས་མ་ིདམངས་འིཐུས་མའིི་ིཚོགོོས་

ཆེནེ་ཐངེས་དང་པོའོི་ིསྐོབས་ངསོ་རིང་བདོ་པོའི་ིསྐུ་ཚོབ་བྱེས་ནས་

རྒྱ་ནགོ་ལ་སློབེས་ཡདོ། སྐོབས་དའེི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིདནོ་ཚོན་གོཅགིོ་

ནང་ཆེསོ་དད་ཀྱི་ིསྐོོརི་ཡདོ་པོ་དེརི་ང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་བྱུང༌།

ད་ེཡང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་རིང་མསོ་རིདེ། ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེས་ནའིང་

རིང་དབང་རིེད། མ་བྱེས་ནའིང་རིང་དབང་རིེད། དེའིི་མཇུགོ་ཏུ་

ཆེོས་དད་མེད་པོ་སྤེེལ་བརི་རིང་དབང་ཡོད་ཅེས་རྩི་ཁྲེིམས་ནང་
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གོསལ་པོ་ོཡོད། སྐོབས་དེརི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་རིང་མོས་རིེད་ཅེས་

བརྗེོད་ན་དེ་གོས་འིཐུས་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེོས་མེད་རིིང་ལུགོས་སྤེེལ་

བའིི་རིང་དབང་ཡོད་ཅེས་པོ་དེ་ངེས་པོརི་བཀོད་དགོོས་དོན་མི་

འིདུགོ གོལ་སྲིདི་ད་ེངསེ་པོརི་བཀདོ་ན། ཆེསོ་དད་སྤེལེ་བརི་རིང་

དབང་ཡདོ་ཅསེ་མཉིམ་དུ་ཡདོ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་

རིདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ེའིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རིདེ་ཅསེ་ཆེསོ་མདེ་རིངི་ལུགོས་

སྤེེལ་བའིི་རིང་དབང་ཡོད་ཅེས་པོ་དེ་རྩི་ཁྲེིམས་ནང་བཀོད་སོང༌། 

མ་གོཞིི་ཆེོས་དད་རིང་མོས་ཞིེས་པོརི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་

ཁྱིད་མཚོརི་ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ

ཡང་ལ་ོགོཅགིོ་སགོོ་ཡུལ་དང༌། བྷོ་ོརིད་ཐུ་ལ་སློབེས་སྐོབས་ངསོ་

དང་ང་ོཤོསེ་པོ་རྣམས་ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་སྐོརོི་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌ཞིངི་

། དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུ་གོསརི་བརྗེེ་མ་བྱེས་གོོང་ལ་ཆེོས་དད་རིང་

མོས་མེད། ཆེོས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། དེང་

སང་ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་ཡདོ་ཅསེ་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་ཁྱིད་

མཚོརི་སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ །ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༥ ཉིནི་

གོནས་མཆེོགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་

ཕྱོགོ་སྟངོ་སྤྱོན་སྟངོ་གོ་ིབཀའི་དབང་སྟ་གོནོ་སྐོབས་

གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིམང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་འིཆེད་ཉིན་དང་། ནང་པོའི་ིལྟ་སྤྱོདོ།

ང་རིང་ཚོ་ོད་བརི་ཉིནི་མ་བསྟུད་ནས་འིདརིི་རུབ་རུབ་བྱེས་ཏེ་ེགོང་

ཞིགིོ་འིཆེད་ཉིན་བྱེས་སམ་ཞི་ེན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིནང་

ཚོན་ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་ཡོད་པོའིི་

བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཆེོས་ཚུལ་

ད་ེའིཆེད་ཉིན་བྱེས་པོ་རིདེ། ངའི་ིངསོ་ནས་གོང་ཤོསེ་བཤོད་པོ་དང༌། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་བློ་ལ་ངེས་རུང་མ་

ངསེ་རུང༌། དད་པོས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ེཉིན་པོ་རིདེ། ད་ེལ་བརྟེནེ་

ནས་མ་ིསྒོརེི་ས་ོསའོི་ིཤོསེ་རྒྱུད་མ་རུངས་པོ་འིད་ིཉིདི་མདེ་པོརི་འིགྲེ་ོ

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སུ་

འིགྲེ་ོབའི་ིརི་ེསམེས་ཀྱིསི་འིཆེད་ཉིན་བྱེས་པོ་རིདེ། 
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ང་རིང་ཚོསོ་གོང་གོ་ིཆེདེ་དུ་བསམ་པོའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་

ཞིསེ་པོ་འིད་ིཆེགོས་སྡེང་གོ་ིསྒོ་ོནས་བརྗེདོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་མ་རིདེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིམཐརི་གོཏུགོས་ནས་བཤོད་

ན་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི། ལྟ་བ་རྟེནེ་འིབྱུང་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་

འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེཡནི། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་

བཤོད་མདོརི་བསྡུས་ན་ཚོིགོ་དེ་གོཉིིས་ཡིན། སྤྱོོད་པོ་འིཚོེ་བ་མི་

བྱེེད་པོ་དེརི་རིིམ་པོ་གོཉིིས་ཡོད། དང་པོོ་རིབ་ལ་གོནོད་པོ་ལས་

ཟློགོ་པོ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོརི་སྙིང་རྗེེའིི་བསམ་པོ་དང༌། ཕེན་སེམས་

ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེེ་མི་གོཙོ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་སེམས་ཅན་ཀུན་

ལ་ཕེན་ཐགོོས་བྱེདེ་ད་ེཡནི། གོཉིསི་པོ་གོལ་སྲིདི་ཕེན་བཏེགོས་མ་

ཐུབ་ཀྱིང་གོནདོ་པོ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེཡནི། ང་རིང་ཚོ་ོཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ི

སྤྱོདོ་པོརི་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། ཐགེོ་དམན་གྱི་ིགོཞུང་ལ་བལྟས་ནའིང་

འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིརྩི་བརི་གོསུངས་

ཡདོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའིི་རྩི་བ་སྙངི་རྗེ་ེཡནི་པོ་ཐེགོ་པོ་ཆེ་ེ

ཆུང་ཚོང་མརི་ཡངོས་སུ་གྲེགོས་ཡདོ། དསེ་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་འིཚོེ་བ་མ་ིབྱེདེ་པོ་དེ་ཡནི། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་བ་དེ་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། ང་རིང་ཚོོས་

ལས་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་ཀའི་ིང་ོབ་ོདང༌། ད་ེབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚོན་དང༌། བྱེེད་ལུགོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་དེ་མཐོང་བའིི་བློ་
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ཞིིགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་སྟེ། 

དཔོེརི་ན། མི་ཚོེ་གོཅིགོ་པུརི་བསམ་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་ཚོེ་འིདིའིི་

དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གོཙོ་ོབོརི་བྱེེད་པོ་དེ་ཁོོ་རིང་གོི་ལྟ་བའིི་དོད་ལྟ་བུ་

དང་། དའེི་ིའིགོོ་ནས་ལས་ཀ་ཡང་མ་ིཚོ་ེའིད་ིགོང་གོ་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཁོ་ོནརི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིརིདེ། དཔོརེི་ན། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རིངི་

ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་དངུལ་བཟསོ་པོ་ད་ེདངུལ་

བཟོས་པོ་འིདྲེ་མཚུངས་ཡིན་ནའིང་དངུལ་དེས་མི་མང་པོོརི་ཕེན་

པོ་དང༌། དབུལ་ཕྱུགོ་གོི་དབྱེེ་བ་ཆེེན་པོོ་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཐད་

ལ་འིབད་བརྩིོན་གོཙོ་ོབ་ོབྱེེད་པོའིི་ལགོ་ལེན་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་རྩི་བའིི་

ལྟ་བ་ད་ེདང་འིབྲལེ་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིརྟེནེ་འིབྱུང་གོ་ིལྟ་བ་ཞིསེ་པོ་ད་ེཡང་སམེས་

ཅན་གྱིི་བདེ་སྡུགོ་དང༌། འིཇིགོ་རྟེེན་གྱིི་སྣོད་བཅུད་དེ་དགོ་འིཇིགོ་

རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོསོ་བཟསོ་པོ་མ་ཡནི་པོརི་ཚོང་མ་སམེས་ཀྱི་ིདབང་

གོསི་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེཡང་རྐྱེནེ་ལ་རིགོ་ལས་པོ། ད་ེལྟརི་རྐྱེནེ་ཙོམ་

ལས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས་རྟེནེ་ཅངི་འིབྲལེ་བརི་འིབྱུང་བ་ཞིསེ་

བཤོད་པོ་རིདེ། 

རྟེནེ་འིབྲལེ་གྱི་ིདནོ་ལ་ཕྲ་རིགོས་མང་དུ་ཡདོ། སྤྱོརིི་བཏེང་ནང་པོའི་ི

རྟེེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བའིི་དོན་ནི། སྣོད་བཅུད་འིདི་དགོ་འིཇིགོ་རྟེེན་

བཀོད་པོ་པོོའིམ། བྱེེད་པོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བློ་ཡི་གོཡོ་བ་སྔོན་དུ་འིགྲེོ་
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བའིི་ཐོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོརི། རྟེེན་འིབྲེལ་ཡན་ལགོ་

བཅུ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་མ་མ་རིིགོ་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡན་ལགོ་བཅུ་

གོཉིསི་ཀྱི་ིའིཁོོརི་ཚུལ་དང༌། ད་ེལ་རྐྱེནེ་གོསུམ་སྟ།ེ གོཡ་ོབ་མེད་

པོའིི་རྐྱེེ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། མི་རྟེགོ་པོའིི་རྐྱེེན་ལས་བྱུང་བ། ནུས་

པོའིི་རྐྱེེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པོས་རྒྱུ་དང་རྐྱེེན་ཙོམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

འིབྱུང་བརི་བཤོད་ཡདོ། 

ལྟ་བ་ད་ེལྟ་བུ་ཡནི་པོས་ང་རིང་ཚོརོི་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་ན་དའེི་ི

རྒྱུ་འིཚོ་ེབ་སྤེངོ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིབྱེ་བ་ངན་པོའི་ིརིགིོས་རྣམས་སྡེམོ་

པོའི་ིསྒོ་ོནས་འིབྲས་བུ་སྡུགོ་བསྔལ་ལས་ཐརི་བ་བྱེདེ་དགོསོ། བད་ེ

བ་འིདདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ཕེན་པོའི་ིབྱེ་བ་བསྒྲུབས་པོའི་ིསྒོ་ོནས་འིབྲས་བུ་

བད་ེབ་འིཐབོ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེཡང་ལྟ་

བ་རྟེེན་འིབྱུང་དང་འིབྲེལ་ནས་ཡོད་པོས་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོསྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་དང༌། ལྟ་བ་རྟེནེ་འིབྱུང་

གོཉིསི་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ཚོགིོ་མང་པོ་ོམདེ་པོ་དནོ་རྡོགོོ་གོཅགིོ་ལ་

ཚོང་བ་ཕེལ་ཆེེརི་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱ་གོརི་ལ་སྡེོད་མཁོན་དང་

བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཚོང་མས་སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ལྟ་སྤྱོདོ་གོཉིསི་པོ་ོདའེི་ིདནོ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ནས་བཤོད་ན། དཔོརེི་ན། ང་

རིང་ཚོ་ོཉིནི་མ་ཁོ་ཤོས་རིངི་འིཆེད་ཉིན་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ལྟ་བུ་ཡནི། 

དེ་རྣམས་རིང་དགོརི་སྨོོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཡོང་ཐབས་
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མེད། ང་རིང་ཚོོའིི་ད་ལྟའིི་བླ་ོའིདི་ཉིིད་ལ་བཟ་ོབཅོས་རྒྱགོ་བཞིིན་

བྱེས་ནས་ལྟ་བ་ད་ེསྐྱ་ེཐུབ་པོ་དང༌། གོནདོ་པོའི་ིབསམ་པོ་ཅན་གྱི་ི

མ་རུངས་བའིི་བློ་འིདི་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་ནས་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་

གོཞིན་ལ་ཕེན་བད་ེའིབའི་ཞིགིོ་སྒྲུབ་པོའི་ིབླ་ོཞིགིོ་ལ་བསྒྱུརི་དགོསོ། 

ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང་། ནང་ཆེོས་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་། 

ཁོ་སང་ནས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚུལ་འིདི་དགོ་རྣམ་

གྲེངས་མང་ཞིིང་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོས་སློོབ་སྦྱོང་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་མ་

བྱེས་ན་ཤོསེ་པོརི་དཀའི་སྟ།ེ དཔོེརི་ན། ཁོ་སང་ནས་དེ་རིངི་བརི་

ངས་ཆེོས་འིཆེད་སྐོབས་བོད་སྐོད་ཐོགོ་ནས་བཤོད་པོ་ལས། རྒྱ་

སྐོད་དང༌། རྒྱ་གོརི་བའི་ིསྐོད། དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་བརྒྱབ་མདེ་ཀྱིང༌། 

ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིནང་དུ་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་དནོ་ཇ་ིབཞིནི་མ་གོ་ོབ་ཏེན་

ཏེན་ཡངོ་ངསེ་རིདེ། ངསོ་ནས་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་གོ་ོབད་ེཔོ་ོཞིགིོ་བཤོད་

ཁུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ད་དུང་གོ་ོམ་ཐུབ་པོརི་གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱི་ི

ཡོད་དམ་བསམ་པོ་དེ་ལྟརི་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེརི་བརྟེེན་

ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཤོསེ་ཚོད་དམན་པོའི་ི

སྐྱནོ་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིད་ིཐགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བའི་ི
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བསྟན་པོ་སྤུས་དགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ཡནི་པོརི་མ་ཟད། ད་ེན་ིའིགྲེ་ོབ་ལྷ་

དང་བཅས་པོའི་ིསྤྱོའིི་ིདགོ་ེརྩིརི་ཐུགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ད་ལྟ་འིཛམ་གླིངི་

འིདི་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་

དངོས་གོནས་ཆེོས་ལུགོས་གོཏེིང་ཟབ་ཤོོས་དང༌། རྒྱ་ཆེེ་ཤོོས། 

སྤུས་དགོ་ཤོསོ་བཅས་ཡནི་པོས་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ལྷགོ་པོརི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་བཤོད་ནའིང་ས་ོསའོི་ི

མ་ིརིགིོས་ལ་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་གྲེངས་མང་ཞིངི༌། རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་རྩི་བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ང་

རིང་ཚོ་ོསྤྱོརིི་སམེས་ཅན་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོརི་གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེས་ཏེ་ེད་ེདགོ་ཤོསེ་པོ་དང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་

འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཡང་སྒོསོ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་

ནས་ད་ེདགོ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ནརོི་གོཞིན་ལ་ངམོས་ཆེགོོ་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ལ། ལྷགོ་པོརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་

སམ་ནང་དནོ་རིགིོ་པོ་དང༌། གོས་ོབ་རིགིོ་པོ་ད་ེགོཉིསི་ན་ིམ་འིངོས་

པོརི་བདོ་ཀྱི་ིགོཟ་ིབྱེནི་ཐནོ་པོའི་ིགོཙོ་ོབའོི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ཡནི་པོས་ད་ེལྟརི་

ས་ོསོའི་ིརིིགོ་གོཞུང་ཁྱིད་ནོརི་རྩི་ཆེེ་དེ་དགོ་ཉིམས་པོ་གོསོརི་ཆུད་

མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

གོ༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་དནོ་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིགྲུབ་
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འིབྲས།

ང་ཚོོ་བཙོན་བྱེོལ་ཆེགོས་ནས་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་བརྒྱད་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉིིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་

གོཉིསི་ནས་འིཕྲལ་སལེ་ས་ོསའོི་ིའིཚོ་ོབ་ས་ོསསོ་འིཚོལོ་ཐུབ་པོའི་ི

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་དེ་དགོ་ལས་འིགོན་གོཙོ་ོབོརི་འིཁུརི་ནས་བྱེས་ཡོད། ཕྱོོགོས་

གོསུམ་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོ་ོཡརི་རྒྱས་ཡངོ་དང་མ་ིཡངོ་དང༌། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་མི་གྲེངས་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་བོད་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཞིེས་མིང་འིབུརི་ཐོན་ཞིིགོ་གོནས་དང་མ་གོནས་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ལྡན་མིན་ལ་རིགོ་ལུས་སྟབས། སློོབ་གྲྭ་

འིཛུགོས་རྒྱུརི་དནོ་གོཉིེརི་བྱེས་ཡདོ། 

ད་ེཡང་གོང་གོ་ིཆེདེ་དུ་བྱེས་སམ་ཞི་ེན། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཞིསེ་ཁྱིད་

ཆེསོ་དམིགོས་བསལ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མའིི་ིསྡེདོ་སྒོརི་དང༌། བདོ་

པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ལོགོས་སུ་འིཛུགོས་པོའིི་ཆེེད་དུ་བྱེས་པོ་ཡིན། དེ་

དགོ་ན་ིང་ཚོའོི་ིབྱེས་རྗེེས་ཤོགིོ་ཡནི། བདོ་པོའི་ིམངི་ཐནོ་པོའི་ིགོཞི་ི

གོཅགིོ་ན་ིབདོ་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཡནི་ཞིངི༌། དའེི་ིརྩི་བ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་

དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་སྟབས་ནང་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུརི་ཧོ་ཅང་གོལ་
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ཆེརེི་བཟུང་ཡདོ། 

ང་ཚོསོ་རྒྱ་གོརི་ནང་སློབོ་གྲྭ་ཐགོོ་མརི་བཙུགོས་དུས་བདོ་པོའི་ིསློབོ་

གྲྭ་ཞིསེ་ཟུརི་དུ་བཙུགོས་པོ་དང་། སློབོ་དབེ་ནང་ཐགོོ་མརི་ཁོ་དགོོ་

དཀརི་དམརི་ནས་བཟུང་ཆེསོ་ཀྱི་ིནང་དནོ་སློབོ་ཚོན་ནང་ལ་བཀདོ་

པོ་དང༌། སློོབ་དགོེའིི་ནང་དེང་དུས་ཤོེས་ཡོན་གྱིིས་གོནས་ཚོད་

མདེ་ནའིང་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིཆེསོ་

དགོ་ེའིཛུགོས་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཡདོ། སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ཕེ་ོམ་ོ

དང༌། སྐྱ་སརེི་དབྱེརེི་མདེ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་མཚོན་ཉིདི་བལྟ་དགོསོ་རྒྱུའི་ི

འིབད་བརྩིནོ་ཡང་མང་པོ་ོབྱེས་ཡདོ། ད་ེདགོ་ན་ིང་ཚོསོ་བསྟན་པོའི་ི

དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་བྱེས་པོ་རིདེ། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཐནོ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་བསམ་པོ་ཇ་ིབཞིནི་ང་ཚོསོ་

ལགོ་ལེན་མཇུགོ་འིཁྱིངོས་བྱུང་དང་མ་བྱུང་སྣ་ཚོོགོས་ཤོགིོ་ཡདོ། 

དགོནོ་སྡེ་ེཁོགོ་ད་ེདགོ་ལ་དངསོ་གོནས་བསྟན་པོ་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་

གོསུམ་བྱེདེ་མཁོན་མངི་རྒྱབ་འིཁུརི་གྱི་ིལས་འིགོན་ཡདོ། ད་ེསྔ་བདོ་

གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གྱི་ིནང་ལ་ཧོ་ལམ་དགོནོ་

པོ་སྟངོ་ཕྲགོ་དྲུགོ་སྐོརོི་ཞིགིོ་ཡདོ། གོཙོ་ོཆེའེི་ིདགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚོགོོས་ཆེ་ེ

བ་ཚོ་ོསློབོ་གོཉིརེི་ཡང་བཟང་ཤོསོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེཡང་སྔ་དུས་ཇ་ི

ལྟརི་ཡནི་ཡང༌། དུས་ཕྱོསི་ས་ེའིབྲས་དགོའི་གོསུམ་གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་

པོའི་ིདགོོན་པོ་ད་ེརིིགོས་སློབོ་གོཉིེརི་བཟང་ཤོསོ་ཡནི། 
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ང༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉིེརི་དང་། རིིགོ་གོསརི་ལ་ད་ོ

སྣང་།

རྒྱ་གོརི་དུ་སློབེས་རྗེསེ་ས་ེའིབྲས་དགོའི་གོསུམ་རྩི་བ་ཚུགོས་ཐུབ་

ཐབས་ལ་འིབད་བརྩིནོ་གོང་ཐུབ་བྱེས་པོ་རིདེ་ལ། ད་ཆེ་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་

བརྒྱད་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་བཟོ་ལྟ་གོང་ལེགོས་ཆེགོས་ཡོད། ད་

ལམ་རྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ཁུལ་ནས་གོཙོ་ོབ་ོས་ེའིབྲས་དགོའི་གོསུམ་

གྱིི་སློོབ་གོཉིེརི་ལ་བལྟ་ཞིིབ་ཏུ་ཆེེད་མངགོས་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། སློོབ་

གོཉིརེི་བ་ཚོའོི་ིརྩིདོ་རྒྱུགོས་ལ་ལྟ་སྐོབས་གོནས་ཚོད་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ། 

དངོས་གོནས་སྙིང་ཁོོང་རུས་གོཏེིང་ནས་ཡི་རིངས་སྐྱེ་དགོོས་པོ་

འིདུགོ་པོས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། རྩི་བའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཞིན་ཞིངི༌། དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ན་ཡང་དཔོེ་ཆེ་ཁྲེིད་མཁོན་ཚོོས་ཧུརི་ཐགོ་

གོསི་འིཁྲེདི། དཔོ་ེཆེ་བལྟ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་ཧུརི་ཐགོ་གོསི་བལྟས་

པོའིི་ལགོ་རྗེེས་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ང་རིང་ལོ་གོཉིིས་

གོསུམ་ཙོམ་ལ་མ་གོཏེགོོས་ཡང་ཡང་བསྐྱདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། བསྐྱདོ་

པོའི་ིསྐོབས་ལ་ལ་ོརི་ེལ་ོརི་ེཡརི་རྒྱས་གྲུབ་འིབྲས་མགིོ་མཐངོ་ལགོ་

ཟནི་དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་དུང་མ་འིངོས་པོརི་མུ་མཐུད་

སློབོ་གོཉིརེི་སྤུས་དགོ་ཚོགོས་ཚུད་ཡགོ་པོ་ོཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེསྔ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ཡདོ་དུས་ས་ོསའོི་ིཡུལ་ལུང་གོཅགིོ་པུ་ལས་
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འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིདང་འིབྲལེ་བ་མདེ། དངེ་གོ་ིསྐོབས་སུ་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ི

དང་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

ཚུལ་སྐོོརི་ལ་དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་མཁོས་པོའིི་དབང་པོ་ོརིིམ་བྱེོན་རྣམས་

ནས་སློབོ་ཚོན་བསྒྲིིགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ང་ཚོསོ་བསྒྱུརི་བཅསོ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་མེད། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་

ལྟ་བའིི་སྐོོརི་དང༌། ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོསོ་ཚོན་རིིགོ་ཐགོོ་ནས་ཕྱོ་ིརྫོས་

ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། ནང་སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ ད་ེབཞིནི་ལུས་

ཀྱིི་ཀློད་པོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་སོགོས་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་དང་འིབྲེལ་

བའིི་ཐོགོ་ནས་རིིགོ་པོ་གོསརི་པོ་རྙོེད་པོ་དེ་རིིགོས་ང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་དུ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་སྟབས་སློོབ་སྦྱོང་ཐོགོ་ད་ོསྣང་ཆེེ་ཙོམ་

བྱེདེ་དགོསོ།

ཅ༽ རིགིོ་གོནས་ནང་འིདྲེནེ་དང་། སྐོད་ཡགིོ་གོ་ིཞིབས་

འིདེགོས།

སློོབ་ཚོན་གོསརི་པོ་དེ་རིིགོས་སྐོད་ཡིགོ་གོཞིན་ཞིགིོ་བརྒྱུད་ནས་

སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོརི་ས་ོས་ོརིང་གོ་ིསྐོད་ཡགིོ་ནང་བསྒྱུརི་

ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དེ་སྐོོརི་མ་གོཞིི་ང་ཚོོས་དེ་སྔོན་

ནས་གྲེོས་འིགོོ་མང་པོོ་བཏེོན་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་ཡང་མང་པོོ་བྱེས་

ཡོད། སློོབ་གོཉིེརི་བ་ཚོོའིི་ནང་དུ་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཕྲན་བུ་
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ཤོེས་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་བསྐུརི་ནས་ཤོེས་བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་ཀྱིི་བརྗེོད་

བྱེ་གོསརི་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་བོད་ཡིགོ་ནང་ལ་ཚུརི་བསྒྱུརི་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། ང་རིང་ཚོའོི་ིམཁོས་པོ་ཚོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་བརྒྱུད་མ་ི

དགོོས་པོརི་སོ་སོ་རིང་གོི་སྐོད་ཡིགོ་ཐོགོ་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་

ཡནོ་ཆེ་ཚོང་ཤོསེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེན་ིཧོ་ཅང་གོ་ིགོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིང་ངསེ་ཅན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ལྷགོ་པོརི་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་ཕྱུགོ་ཏུ་དང༌། ཡརི་

རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ནང་ཧོ་ལམ་ལོ་

ཉི་ིཤུ་ཙོམ་གྱི་ིགོངོ་དུ་སློབོ་གྲྭ་ཐོགོ་མརི་འིཛུགོས་སྐོབས་སློབོ་ཚོན་

ཡངོས་རྫོགོོས་དཔོརེི་ན་ཚོན་རིགིོ་གོ་ིསྐོརོི་དང༌། ད་ེམནི་གྱི་ིསྡེ་ེཚོན་

ཁོགོ འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་རིབས་སོགོས་ཚོང་མ་བོད་སྐོད་ཐོགོ་ནས་

བསློབ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང༌། ཇི་མ་ཇི་

བཞིནི་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་མ་ཐུབ་པོརི་དཀའི་ངལ་ཁོ་ོནའི་ིངང་བསྡེད་

ཡདོ། དངེ་སང་ཕྲན་བུ་གོཏེམ་བཟང་བ་ཞིགིོ་ལ་བདོ་ནང་དངེ་དུས་

ཤོེས་ཡོན་གྱིི་སློོབ་ཚོན་འིདྲེ་མིན་དེ་དགོ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་ཐོགོ་

ནས་ཆེ་ཚོང་སློོབ་ཐུབ་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་ཤོིགོ་གོཞིི་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ ད་ེན་ིརྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་དང༌། མངནོ་པོརི་བསྔགོས་པོའི་ིམ་ེ

ཏེོགོ་འིཐོརི་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ཡང་གོཙོ་ོབོ་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་
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གུ་ཡངས་ཀྱིི་གོ་ོསྐོབས་བཟུང་སྟེ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ཁྱིོན་ལ་

ཡདོ་པོའི་ིམཁོས་པོ་ཚོསོ་སམེས་ཁུརི་བླངས་ནས་ཧུརི་ཐགོ་གོསི་

ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ དངསོ་གོནས་ཤོནི་ཏུ་དགོའི་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡགིོ་འིད་ིརྩི་བ་དངསོ་གོནས་ཕྱུགོ་པོ་ོརིདེ་འིདུགོ 

ཕྱུགོ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིརྟེགོས་ན།ི འིཛམ་གླིངི་གོ་ིསྐོད་ཡགིོ་རྙོངི་པོའི་ིནང་

ནས་ལེགོས་སྦྱརི་གྱིི་སྐོད་དེ་ཤོརི་ཕྱོོགོས་ནང་ལ་རྩི་བ་གོཅིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། ལེགོས་སྦྱརི་སྐོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་མང་པོ་ོབཤོད་

པོ་ད་ེདགོ་ཚོང་མ་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་གོསི་འིདང་ནས་ལགེོས་སྦྱརི་

སྐོད་དང་གོདན་ཐབོ་མཉིམ་དུ་སྤྱོདོ་ཐུབ་ཡདོ། དཔོརེི་ན། དངེ་སང་

ལགེོས་སྦྱརི་གྱི་ིསྐོད་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་ཞིབི་

འིཇུགོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་བརྗེདོ་པོརི། ལགེོས་སྦྱརི་གྱི་ི

སྐོད་ནང་ལ་ཕྲན་བུ་གོ་ོམ་བདེ་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོས་རྒྱ་ཡིགོ་དང༌། 

བདོ་ཡགིོ་ད་ེམནི་སྐོད་ཡགིོ་གོཞིན་དགོ་བཅས་ལ་བསྒྱུརི་ཡདོ་པོའི་ི

ནང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་ཏུ་བསྒྱུརི་བ་ད་ེདགོ་ཡགོ་ཤོསོ་དང༌། ད་ེ

དགོ་གོ་ོབད་ེཤོོས། གོསལ་ཤོསོ་འིདུགོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཡ་ིགོ་ེའིདའིི་ིརྩི་བ་དབྱེངས་དང་གོསལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཐགོོ་

ནས་བསྒྲིིགོས་པོའིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་སྐོད་ཡིགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་དགོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་
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རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ཞིིང༌། དེའིི་ཐོགོ་ནས་བསྒྲིིགོས་པོའིི་རླབས་

ཆེེན་གྱིི་སྐོད་ཡིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་དགོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐོབས་བྱུང་ཞིིང༌། དེའིི་

ཐོགོ་ནས་ལེགོས་སྦྱརི་གྱིི་སྐོད་དང་མཚུངས་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡདོ། 

སློབོ་ཚོན་གོཞིན་དགོ་དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པོའིམ། ཡང་ན་ཉི་ེབའི་ིདུས་

རིབས་ཀྱིི་སློོབ་ཚོན་གོསརི་པོ་དེ་ཚོོའིི་ནང་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་བེད་

སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས༌། མི་དང་འིདྲེ་

བརི་འིཚོརི་ལངོ་མ་བྱུང་བ་ཡནི་པོ་ལས། རྩི་བ་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡིགོ་

རིང་གོི་ཐགོོ་ནས་མ་འིདང་ཞིགིོ་མ་རིེད། དེང་སང་བོད་ཡགིོ་ནང་

བསྒྱུརི་བའིི་སློོབ་དེབ་ཁོ་ཤོས་ངས་མཐོང་བྱུང༌། དངོས་གོནས་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ འིད་ིསྐོརོི་བདོ་ནང་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། 

ཆེ༽ ཚོན་རིིགོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་། ཆེསོ་ཚོན་གོཉིསི་

དགོ།ེ

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ནང་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ནི། ད་

ལྟ་གོདན་ས་ཚོོའིི་སློོབ་གོཉིེརི་བ་དབྱེིན་ཇི་ཤོེས་མཁོན་ཚོོརི་རིེ་བ་

བྱེས་པོ་དེ་ཡིན། དོན་སྙིང་ང་ཚོོརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་
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ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོང་ཨང་ཀི་དང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ལ། དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤོསེ་ཡནོ་ད་ེདགོ་ས་ོསའོི་ིསྐོད་ཡགིོ་ཐགོོ་ནས་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ཚོན་རིིགོ་གོི་རིིགོ་གོནས་གོསརི་

པོ་ད་ེདགོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ལ། ཕེན་

ཐགོོས་ཀྱིང་ཡངོ་ས་རིདེ། 

དཔོརེི་ན། ངསོ་ནས་ཚོན་རིགིོ་པོ་ད་ེརིགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཐུགོ་མྱོངོ་

ལ་ད་ོསྣང་ཡང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁོངོ་ཚོ་ོདང་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་སྐོབས་བླ་ོ

སྐྱདེ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོསོ་ཕྱོའིི་ིརྫོས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་

བརྗེོད་སྐོབས་རྩི་བའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ནས་རྫོས་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རིབ་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་གོསུངས་ཡོད། དེང་སང་ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་བཤོད་

པོའིི་དངོས་ཁོམས་རིིགོ་པོའིི་ནང་གོི་རྫོས་ཕྲ་མོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དེ་

དགོ་ང་ཚོ་ོལས་གོཏེིང་ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་བཞིིན་དུས་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ང་ཚོོས་དུས་ཡུན་སྐོད་ཅིགོ་གོཅིགོ་སེ་གོོལ་

གོཅིགོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུའིི་ཆེརི་ཕྱོེ་ནས་དུས་ཕྲ་མོའི་ིསྐོད་ཡིགོ་

ཅིགོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་འིདོ་ཀྱིི་མགྱིོགོས་

ཚོད་དེ་དུས་ཡུན་མགྱིོགོས་ཤོོས་ལ་བཤོད་ཡོད། དེ་དང་བསྡུརི་

ན་ང་ཚོོའིི་དེ་དགོ་ཞིན་ཙོམ་ཆེགོས་ཡོད། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་དུས་

ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། དངསོ་པོའོི་ིརྡུལ་ཕྲ་མའོི་ིརྣམ་གོཞིགོ་བཤོད་

པོ་དེ་རིིགོས་ཚོན་རིིགོ་པོས་བརྟེགོ་དཔྱད་ཡང་ཡང་བྱེས་ནས་རི་
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འིཕྲོད་བྱུང་སྟེ་བཤོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་བདེན་དོན་ཆེགོས་ཡོད། 

ད་ེང་ཚོསོ་ངསེ་པོརི་དུ་ཤོསེ་པོ་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སྐོརོི་ལ་ནུབ་ཕྱོགོོས་པོ་ཚོསོ་གོང་ཡང་ཤོསེ་

ཀྱི་ིམདེ། ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། རྩི་དང་ཀློད་པོའི་ིརྡུལ་ཕྲན་གྱི་ི

འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེརིགིོས་ལ་ཁོ་ོཚོསོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེས་

ཡདོ་སྟབས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ལྟ་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་རིདེ། སྡེ་ེཚོན་ད་ེཚོའོི་ིནང་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་མཁོན་ནུབ་

ཕྱོགོོས་པོའི་ིཚོན་རིགིོ་མཁོས་པོ་བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་

དེང་སང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་ད་ོསྣང་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོའིི་ངོས་ནས་དེ་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ཏེེ་

བཤོད་ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཚོན་རིིགོ་པོ་དེ་དགོ་དང་གོོ་བསྡུརི་བྱེ་

རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དསེ་རིང་གོཞིན་གོཉིསི་ཀརི་ཕེན་

གྱི་ིརིདེ། ད་ལམ་མའི་ེསོརི་ལའིང་དེ་སྐོོརི་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ཇ༽ རིང་དབང་གོ་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ི

ཡརི་རྒྱས།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་དང་བདོ་གོཉིསི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཐུན་མངོ་མ་

ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དེ་ཡང་དགོེ་རྒོན་

དགོ་ེཕྲུགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡནི། བདོ་པོ་མང་ཆེ་ེབ་ནང་པོ་
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སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཁོས་ལེན་མཁོན་ཡིན་པོས་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེརྒྱ་གོརི་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། དངེ་གོ་ིསྐོབས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཡང་དངསོ་ཡདོ་ས་ཆེའི་ིབབས་ནས་བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་

འིད་ིརྒྱ་གོརི་བའི་ིདནོ་དགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་པོས་ད་ེ

ལ་ད་ོསྣང་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

གོཉིསི་ནས་རྒྱ་གོརི་དཔོལ་འིབྱེརོི་ལངོས་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་སྐྱ་ོ

པོ་ོཡནི་ནའིང༌། སྤྱོརིི་བཏེང་དངསོ་གོནས་རིང་དབང་མང་གོཙོའོི་ིརྩི་

བ་ཚུགོས་པོའི་ིལུང་པོ་གོཅགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ཁྱིམི་མཚོསེ་གོཞིན་ལ་

བལྟོས་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་མང་གོཙོོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དེ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱིི་རྩི་བ་ཚུགོས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་ང་ཚོོའིི་ལུང་

པོ་མ་ཡནི་པོརི་གོཞིན་ས་ཡནི་ན་ཡང་རིང་དབང་ཡདོ་སྟབས་མའིི་ི

རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། མི་ས་ོསོས་བྱེས་ན་ཡརི་

རྒྱས་རིབ་འིབྲངི་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ཀྱིང་གོཏེངོ་ས་ཡདོ། བདོ་ནང་

ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་ཡནི་ནའིང་རིང་དབང་མདེ་པོརི་བརྟེནེ་ཡ་ིགོ་ེཞིགིོ་

བྲསི་ཀྱིང་འིབྲ་ིཚོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤོད་ཀྱིང་

ཤོདོ་ཚོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ཡང་མ་ི

གོཞིན་དགོ་གོ་ིགོདངོ་ལ་བལྟ་བཞིནི་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡདོ། ད་ེགོཞིན་དབང་རིང་བཞིིན་གྱིསི་ལན་པོ་རིདེ། 

འིདིརི་རྩི་བ་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡོད་ཀྱིང་རིང་དབང་ཡོད་པོ་
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སྟ།ེ དཔོརེི་ན། ང་རིང་ཚོ་ོད་ེརིངི་རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ལ་དངསོ་གོནས་ཐགེོ་

པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཚུལ་འིཆེད་ཉིན་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། སྔརི་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་མངནོ་པོརི་རྫོགོོས་པོའི་ིསངས་རྒྱས་པོའི་ིདུས་རྩྭ་ཚོངོ་ཁྱིའེུ་

བཀྲོ་ཤོསི་ཀྱི་ིས་ནས་རྩི་བཞིསེ་ཏེ་ེརྩྭའི་ིགོདན་ལ་བཞུགོས་པོ་བཞིནི། 

ང་རིང་ཚོ་ོདེ་རིིང་འིདིརི་རྩྭ་གོདན་སྒོང་ལ་ཐལ་འིཚུབ་ལིང་ལིང་

དུ་སྡེོད་པོ་འིདི་སྐྱོ་པོོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་དངོས་གོནས་

རིང་དབང་ཡདོ་སྟབས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་གོང་

བཤོད་འིདདོ་པོ་རྣམས་བཤོད་ཆེོགོ་གོ་ིཡདོ། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཉིན་འིདོད་ཡོད་ན་ཉིན། འིགྲེ་ོའིདོད་

ཡདོ་ན་ཕྱོནི། སྡེདོ་འིདོད་ཡདོ་ན་བསྡེད་ཆེོགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ི

རིང་དབང་ནི་རྩི་བ་ཆེེ་ཞིིང༌། མི་ལ་རིང་དབང་ཞིེས་པོ་འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཡིན། རིང་དབང་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་དེ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་གོཅིགོ་པུ་མིན། ཡརི་རྒྱས་དགོོས་ན་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་

པོ་འིདནོ་དགོསོ། མའིིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ིནུས་པོ་བཏེནོ་ན་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོཐུབ། མའིི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་འིདནོ་མ་ཐུབ་ན་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོམ་ིཐུབ་ལ་གོསརི་གོཏེདོ་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། གོསརི་གོཏེདོ་མདེ་ན་

ཡརི་རྒྱས་ཀྱིང་མེད། གོསརི་གོཏེདོ་བྱེདེ་པོ་ལ་རིང་དབང་དགོསོ། 

ད་ེན་ིརིང་བཞིནི་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོགིོ་ཡནི། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ནང་

ལ་གོཙོ་ོབ་ོརིང་དབང་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་
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གོནས་གོཞུང་ས་ོསསོ་དངསོ་གོནས་བདོ་པོརི་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོ

གོནང་བརི་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚོ་ོགོཞི་ིརྩི་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཚུགོས་ཡདོ། 

ཉི༽ བསྙནེ་བཀུརི་ཞུ་ཡུལ་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ིགོནས་

སྟངས།

ད་ེརིངི་ཤོདོ་འིདདོ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ལ། སྤྱོརིི་བཏེང་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་བདོ་

པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་གོདན་ས་ཁོགོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་

དཀའི་ངལ་ཡདོ། བསྙནེ་བཀུརི་ཞུ་རྒྱུ་སྒོརོི་མ་ོབརྒྱ་ཉིསི་བརྒྱ་ལས་

མདེ་ནའིང་ད་ེདགོ་ངསེ་པོརི་དུ་སློབོ་གོཉིརེི་ཡདོ་སའི་ིགོདན་ས་ཚོརོི་

ཕུལ་ཐུབ་ན་བསོད་ནམས་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གོསོགོ་གོི་

རིདེ། མ་གོཞི་ིཁོ་རྫོབ་ཆེནེ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང་གྲྭ་པོ་ཆེ་ོཡདོ་

ལ་མེད་ལ་བཞིི་གྲྭ་དང་། བརྒྱད་གྲྭ་དེ་ལྟརི་འིཚོགོོས་ནས་བསམ་

བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་འིདོན་པོ་འིདོན་མཁོན་ལ་བསྙེན་

བཀུརི་ཞུས་པོ་ལས། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེདཔོ་ེཆེ་ལྟ་མཁོན་ཚོའོི་ི

ཐགོོ་ལ་སྒོརོི་མ་ོབརྒྱ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་བཏེང་ན་དངསོ་གོནས་སྨོནི་

ཅངི་ཕེན་ཐགོོས་ཆེ་ེབ་ཡདོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་སྤྱོིརི་བཏེང་ཕྲན་བུ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡོད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་

ཡིན་ན། རིང་བཞིིན་བསམ་བློའི་ིནང་སློོབ་གྲྭརི་གོཏེོང་རྒྱུ་ལས། 

གྲྭ་སརི་འིཇུགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོཧོ་ལམ་མེད། སྙིང་རྗེེ། མི་ཚོང་སྐྱ་ོ
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པོ་ོཚོསོ་ཕྲུ་གུ་གྲྭ་སརི་བཅུགོ་ན་དཔོ་ེཆེ་ཞིིགོ་ཤོསེ་ཀྱིི་རིདེ་ལ། ལྟ་ོ

གོསོ་ཀྱིང་འིཕྲལ་སལེ་འིགྲེགིོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་བསམས་ནས་འིཇུགོ་

གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དངོས་གོནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་དེ་དགོ་ནི་

མ་འིངོས་པོརི་བོད་རིང་གོི་ཤོེས་ཡོན་རིིགོ་གོཞུང་ཁྱིད་ཆེོས་བླ་ན་

མེད་པོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་

རིིགོ་གོཞུང་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ཕྲན་བུ་ང་ོས་ོཐོན་པོ་འིདིའིི་རྩི་བ་

འིཛིན་མཁོན་གྱིི་དམིགོས་སྒོོ་ད་ལྟ་གོདན་སརི་སློོབ་གོཉིེརི་རྒྱགོ་

མཁོན་དེ་དགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ རིང་རིེའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་

ཐནོ་པོ་རྣམས་ད་ེལྟ་བུའི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཐནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། མ་

གོཞིི་གོཙོ་ོབ་ོཕྲུ་གུ་ས་ོསོའི་ིའིདོད་པོ་ཡིན་ཀྱིང༌། ཕེ་མ་ཚོོས་ཁོ་ཏེ་

བསློབ་བྱེ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ནི་ཕྲུ་གུ་རིིགོ་པོ་བཀྲོ་ཞིིང་རིེ་བ་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་གྲྭ་སརི་འིཇུགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ ཡང་ངོས་

ནས་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོགོ་ལ་ཆེེད་དུ་གོཉིེརི་ནས་ཞིལ་འིདེབས་

བསྡུ་དགོོས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་

ལ་ཞིརི་དང་ཞིརོི་ལ་སྒོརོི་མ་ོབརྒྱ་གོཉིསི་བརྒྱའི་ིཕྱོགོ་མཆེདོ་འིབུལ་

བྱེདེ་སྲིལོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཕེན་སློབེས་ཆེ་ེས་ཞིགིོ་ལ་བཏེང་ན་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ་བརྗེདོ་པོ་ད་ེཡནི། 

ལྷ་ོཕྱོགོོས་ལ་གོདན་ས་གོསུམ་དང༌། བཀྲོ་ཤོསི་ལྷུན་པོ་ོབཅས་ཀྱི་ི

རྩིོད་རྒྱུགོས་ལ་ལྟ་སྐོབས་རྟེགོས་གོསལ་བཏེང་བ་དེ་དགོ་ཡགོ་
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ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ གོཞིིས་སྒོརི་བཞིི་པོརི་ཡོད་པོའིི་པོད་ནོརི་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་རྙོིང་དགོོན་ལ་ཡང་བཤོད་གྲྭ་བཙུགོས་ནས་ཡགོ་ཐགོ་

ཆེདོ་འིདུགོ སྔནོ་མ་ནས་ང་ཚོའོི་ིས་སྐྱའི་ིམཁོན་པོ་ོརིནི་ཆེནེ་གྱིསི་

དཔོེ་ཆེ་འིཁྲེིད་ནས་རྩི་བ་གོང་འིཚོམ་ཚུགོས་ཡོད། དེ་ནས་སྔ་ལ་ོ

བརི་མཁོན་པོ་ོཟླ་གོསལ་གྱིསི་དཔོ་ེཆེ་འིཁྲེདི་ནས་གོཞི་ིརྩི་ཡགོ་པོ་ོ

ཚུགོས་འིདུགོ ཁོངོ་ཚོསོ་བཤོད་རྒྱུགོས་ཕུལ་བ་དང༌། རྩིདོ་རྒྱུགོས་

ཀྱིང་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཕུལ་ཏེ་ེཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། 

ཏེ༽ ཆེསོ་བརྒྱུད་མཐུན་ལམ་དང་། རིསི་མདེ་ལ་སློབོ་

གོཉིརེི།

བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉིརེི་ད་ེདངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་སྤྱོརིི་

ས་དགོ་ེགོཉིསི་དང༌། ཡང་སྒོསོ་དགོ་ེལུགོས་པོ་དྲེགོ་ཤོསོ་ཆེགོས་

ཡདོ། ཡནི་ནའིང་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ེལུགོས་པོ་གོཅགིོ་པུརི་

འིཁྲེ་ིབ་ཞིགིོ་མནི། ས་སྐྱ་དང༌། རྙོངི་མ། བཀའི་བརྒྱུད་བཅས་ཚོང་

མས་སློོབ་གོཉིེརི་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དགོའི་ཞིེན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

དཔོ་ེཆེ་ཤོསེ་ན། མཁོས་པོ་མཁོས་པོའི་ིནང་ན་མཛསེ། །ཞིསེ་པོ་

འིད་ིདངསོ་གོནས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། མ་ིཤོསེ་མཁོན་ད་ེདགོ་གོསི་མགོ་ོ

མ་འིཚོོས་ཀྱིི་གྲུབ་མཐའིི་འིཐེན་འིཁྱིེརི་ཕྱོོགོས་རིིས་དང་ཞིེན་ཁོོགོ་

བྱེེད་པོ་དང་། དེ་ཡང་ལྐུགོ་པོའིི་ཞིེན་ཁོོགོ་དང་། ཆེགོས་སྡེང་གོི་
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ཐགོོ་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡདོ། 

དངསོ་གོནས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོསེ་ན་གྲུབ་མཐའི་ིཆེགོས་སྡེང་འིཐནེ་

འིཁྱིརེི་བྱེདེ་དནོ་མདེ། སྔ་ལ་ོདུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་སྐོབས་ཤོདོ་རྒྱུ་

བྱུང༌ལ། ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིམཁོས་པོའི་ིནང་ལ་བཞིདེ་སྲིལོ་གོཉིསི་ཡདོ། 

མཁོས་པོ་ཁོགོ་ཅིགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིབླ་མ་བརྒྱུད་པོའིི་ཕྱོགོ་བཞིེས་

འིབའི་ཞིགིོ་འིཛནི་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་མང་པོོརི་སློབོ་གོཉིརེི་དང་

ཕྱོགོ་བཞིེས་མི་གོནང་བ་དང༌། ཡང་ཁོགོ་ཅིགོ་གོིས་ས་དགོེ་

བཀའི་རྙོིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོརི་སློོབ་གོཉིེརི་དང༌། ཕྱོགོ་བཞིེས་

གོནང་གོ་ིཡདོ། ས་ོས་ོརིང་གོ་ིཉིམས་ལནེ་རིགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛནི་

བྱེདེ་པོ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡནི། 

དངེ་སང་སྤྱོ་ིསྒོསོ་གོང་ལ་བལྟས་ཀྱིང་རིསི་སུ་མ་ཆེད་པོརི་བསློབ་

པོ་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེས། གྲུབ་མཐའི་ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་སྦྱངས་ན་གོཞིན་

དང་མི་འིདྲེ་བའིི་དགོེ་མཚོན་འིདུགོ དཔོེརི་ན་རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་

པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིབྱེ་ེབྲགོ་སྨྲི་བ་ནས་དབུ་མ་བརི་གྱི་ིགྲུབ་མཐའི་ཡངོས་

རྫོགོོས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོས་སྦྱངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིགྲུབ་མཐའི་གོངོ་མ་

གོངོ་མའི་ིཁྱིད་པོརི་ཤོསེ་པོའི་ིདནོ་ལ་འིགོོ་མ་འིགོོ་མ་འིབབ་སྟགེོས་

ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་སྐོབས་ཕེན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་བྱེས་ནས་བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་ལ་ཡདོ་པོའི་ིས་དགོ་ེ
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བཀའི་རྙོིང་དེ་ཚོོརི་གྲུབ་མཐའི་གོོང་འིགོོ་གོི་ཁྱིད་པོརི་མེད་ནའིང༌། 

ཁོ་སང་ཞུས་པོ་བཞིིན་སྟོང་ཉིིད་སྙིང་རྗེེའིི་སྙིང་པོོ་ཅན་གྱིི་ལམ་

སྒོམོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རིང་རིང་ས་ོསའོི་ིབླ་མ་གོངོ་མའི་ིམན་ངགོ་དང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཟབ་ཁྱིད་རིེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ཚོང་མ་

ཤོསེ་ན་ས་ོསའོི་ིཉིམས་ལནེ་གྱི་ིགོནད་འིགོགོ་ཐགོོ་བགོགེོས་སལེ་

བགོོས་འིདནོ་གྱིསི་གོ་ོབ་རྙོདེ་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོགོས་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ ང་

རིང་ལ་ཉིམས་མྱོངོ་ཆེནེ་པོ་ོམདེ་ཀྱིང་ཉིམས་མྱོངོ་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པོ་དའེི་ི

ཐགོོ་ནས་བཤོད་ན། ང་རིང་ཚོ་ོས་དགོ་ེབཀའི་རྙོངི་ཚོང་མས་སློབོ་

གོཉིརེི་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཐགོོ་ཕེན་ཚུན་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

དངསོ་གོནས་དགོ་ེམཚོན་འིདུགོ་ལ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཐ༽ སྣདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་ལས། བཅུད་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་གོལ་

ཆེ།ེ

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་མོན་དང༌། ཀ་རྡོོརི་སྒོང་

གོསུམ། གོ་ཞི  ཁུ་ནུ། སྤེ་ིཏེ་ིསོགོས་ཀྱི་ིཁུལ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིདགོནོ་

པོ་ཁོ་ཤོས་ན།ི བདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བས་གོསརི་དུ་བཞིངེས་པོ་རིདེ། 

ཁོ་ཤོས་ནི་ཡུལ་ས་ོསོརི་དེ་སྔ་ནས་ཡོད། ཚོང་མ་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལུང་དང་རྟེགོོས་པོའི་ིབདགོ་ཉིདི་ཅན་གྱི་ིབསྟན་པོ་

འིདའིི་ིརྩི་བ་འིཛིན་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་ཡནི། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་སློབོ་
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གོཉིརེི་ལ་ངསེ་པོརི་དུ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་སང་ཕྱོགོོས་གོང་ས་

ནས་མ་ིམང་པོ་ོའིདུ་འིཛམོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས་དགོནོ་པོ་ཡདོ་པོ་

ཙོམ་དང༌། ཚོོགོས་འིཚོོགོས་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཙོམ་ལ་ཧོ་ལས་རྒྱུ་མེད། 

ངསེ་པོརི་དུ་གོཟ་ིབྱེནི་ཐནོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་གོཉིརེི་རྒྱ་ཆེ་ེ

ཆུང་དང་། རྣམ་གྲེངས་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟསོ་པོའི་ིགོང་ལྟརི་སློབོ་

གོཉིེརི་འིཆེད་ཉིན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལའིང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་གོི་དགོོན་ཁོགོ་

མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་མཆེརོི་པོ་ོདང༌། རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོ

རིདེ། ཡནི་ནའིང་ནང་གོ་ིལྷ་ཁོང་སྟངོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་ཡགོ་

པོ་ོམ་ིའིདུགོ སྣདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལས་

བཅུད་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོ་ོཡངོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ།ེ ང་

རིང་ཚོ་ོལྟ་ོཆེས་ཟ་སྐོབས་དཀརི་ཡལོ་དང༌། གོསརེི་དངུལ་ཕེརོི་པོ་

ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ཐུགོ་པོ་བྲོ་བ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་

བླུགོས་ན། སྣདོ་ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོ་དསེ་རི་ོབཅུད་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོ

མི་ཐུབ་པོས་ལྟོ་ཆེས་ཞིིམ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། གོསེརི་

གྱི་ིཕེརོི་པོའི་ིནང་ལ་ལྟ་ོཆེས་ཅང་ཅང་ཞིགིོ་ལས་མདེ་ན་གོསརེི་གྱི་ི

ཕེརོི་པོ་བཟའི་རྒྱུརི་མ་ིཕེན་པོས་ད་ེལས་ཕེརོི་པོ་ཆེགོ་པོ་ོཞིགིོ་ལས་

མདེ་ཀྱིང་ཐུགོ་པོ་བྲ་ོབ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བླུགོས་ན་སྣདོ་ཆེགོ་པོརི་སྐྱནོ་
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གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

དཔོ་ེད་ེབཞིནི་ཕྱོའིི་ིདགོནོ་པོ་སྒོ་ོམཆེརོི་རྫོགིོ་པོ་ོདང༌། མཆེདོ་རྫོས། 

སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་རྫོགིོ་པོ།ོ མཆེདོ་པོའི་ིཡ་ོབྱེད་རྫོགིོ་པོ་ོཧོ་ལས་

པོ་ཡདོ་ཀྱིང་། ནང་ལ་དནོ་གྱི་ིགོཟ་ིབྱེནི་མདེ་པོ་གོདནོ་འིདྲེ་ེཚོགོོས་

ས་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ བངོ་བུ་ས་ོ

གོཙོགིོས་འིཚོགོོས་ས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་དགོསོ་དནོ་མ་བྱུང་བ་རིདེ། 

བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པོའིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་

དགོནོ་པོ་ཚོརོི་རིམི་པོས་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་

རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ལྷགོ་པོརི་བོད་པོའིི་ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ན་དགོོན་

པོ་དེ་དགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱུང་ན། དེང་སང་བོད་ནས་གོཉིེན་འིཕྲད་

འིགྲེ་ོའིངོ་གོི་ལམ་གྱིི་མིད་པོ་ལྟ་བུ་དེ་བལ་ཡུལ་ཆེགོས་ཡོད། ལྷ་

ས་དང༌། བདོ་ཁྱིནོ་ཡངོས་ནས་ཚུརི་ཡངོ་མཁོན་རྣམས་བལ་ཡུལ་

དུ་སློབེས་པོ་དང༌། དགོནོ་པོ་ཡ་མཚོན་པོ་ོད་ེལྟརི་མཐངོ་ན་བླ་ོབད་ེ

པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ཕེརི་ཕྱོགོོས་དརེི་རྒྱ་མསི་རྟེགོ་པོརི་རྣ་བའི་ིནང་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བཤོད་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ གླི་ོབུརི་དགོནོ་པོ་ཁྱིད་མཚོརི་ཡ་

མཚོན་ཅན་ད་ེལྟརི་མཐངོ་ན་རྒྱ་མསི་བཤོད་པོ་རི་སྤྲོདོ་བྱེདེ་མཁོན་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་རིདེ། གོདན་ས་ཚོའོི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་ད་ེལྟརི་

མཐོང་ན། མ་ིསུ་ཡནི་ཀྱིང་དགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ནང་པོ་སངས་
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རྒྱས་པོའིི་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་ཆེོས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་ཤོེས་

པོའི་ིཐོགོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ། 

ཆེསོ་ལ་དུགོ་ལྟརི་རྩིསི་མཁོན་རྒྱ་མ་ིརྣམས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ཁོ་

དང་ཞིལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོའི་ིཐགོོ་ནས་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་དང༌། 

བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུརི་བྱེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ལམ་

སངེ་ཁོས་མ་བླངས་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་བཤོད་པོ་ད་ེམ་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ཐབས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཀྱི་ིརིདེ། གོདན་ས་གོསུམ་དང་

འིདྲེ་བའིི་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉིེརི་མཐིལ་ཕྱོིན་རྒྱགོ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ཆེོས་ཁོས་མི་ལེན་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཀྱིང་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་

བསྟི་གོནས་ཤོིགོ་འིདུགོ་བསམ་གྱིི་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་བྱེང་

རྒྱུད་ཁུལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་ཚོ་ོགོནམ་གོཤོིས་ཚོ་བའིི་སྡུགོ་བསྔལ་

ནི་མྱོངོ་དགོསོ་མདེ། མཐུན་རྐྱེནེ་ཡང་འིགྲེིགོ་ཙོམ་ཡདོ་པོས་སློབོ་

གོཉིརེི་ལ་ཆེོགོ་ཤོསེ་མ་བྱེས་པོརི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེ

འིདུན་པོ་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་ཐུགོས་ཁུརི་བཞིེས་རིོགོས། དེ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་ནས་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་ལ་དྭགོས་པོ་དང༌། བལ་

ཡུལ་ནང་ཤོརི་པོ་དང༌། སྙེ་ཤོང་པོ། དེ་བཞིིན་འིབྲུགོ་པོ་སོགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་འིདུགོ ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་སོ་སོའི་ི

ལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་བ་དང༌། སོ་སོའི་ིལུང་པོ་
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ནི་ཁོ་ཐབས་སྐྱོ་ཐགོ་ཆེོད་ཆེགོས་ཏེེ་མི་རིིགོས་ཀྱིང་རྩི་མེད་འིགྲེོ་

བའི་ིཉིནེ་ཁོའིི་མཚོམས་སུ་སློབེས་ཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོརིང་ཉིདི་ཀྱི་ི

ལུང་པོརི་སྡེདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་འིད་ིསྐོལ་བ་བཟང་པོ་ོརིདེ། དད་པོ་བྱེདེ་

སའི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཚུལ་འིད་ིངས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་

བཞིིན་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོང་ཐབས་ཡུལ་ས་ོསོརི་ཡོད་པོའིི་དགོོན་པོ་

ཚོསོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡུལ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་དགོནོ་

པོ་ད་ེདགོ་བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉིརེི་གྱི་ིཐགོོ་ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་

བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་ཡུལ་མི་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་ཆེོས་ཤོེས་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ེགོཅགིོ་བརྗེདོ་སྙངི་འིདདོ་བྱུང༌། 

ད༽ ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིནང་པོ་དང་། གོཞིསི་བཞུགོས་ཀྱིི་ཞུ་སྒོ།ོ

ད་ལམ་འིདརིི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་སློབེས་འིདུགོ 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཕེལ་མ་ོཆེེ་རྩི་བ་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལུགོས་དརི་སའིི་ལུང་

པོའི་ིམ་ིརིདེ། ཡནི་ནའིང་ས་ོསའོི་ིཁོམས་དང་མསོ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་བྲ་ོབ་ཞིགིོ་རྙོདེ་ནས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དངསོ་

གོནས་ཁོམས་དང་མསོ་པོརི་འིཚོམས་པོའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་རིན་ཞིངི་

འིཕྲདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ན་ས་ོསརོི་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 

ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བདོ་ཀྱི་ིཐགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོའི་ིནང་

པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིདགོ་ཉིམས་པོ་སརོི་ཆུད་མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་
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ཐབས་ལ་ཁྱིདེ་ཚོསོ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་དང༌། དཔོ་ེདབེ་བྲསི་པོ་

ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་དངསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཕེན་ཐགོོས་བྱུང་བརི་རྗེསེ་སུ་

ཡ་ིརིངས་ཡདོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེནས་བདོ་ནང་ལ་བསྟན་པོ་སྤྱོའིི་ིལས་འིགོན་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བསྒྲུབ་

དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདིརི་སྲིིད་བྱུས་ཕྲན་བུ་གུ་

ཡངས་སུ་བཏེང་སྟེ་ཛ་དྲེགོ་དང༌། དམ་བསྒྲིགོས་དེ་ཙོམ་མེད་པོ་

དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོོད་བྱེེད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་

བཟང་དུ་བཏེང་བ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་ད་ེཙོམ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངི་

ཟབ་པོ་ོགོཏེངོ་མ་ིཐུབ་མཁོན་ཚོསོ་ད་ཆེ་འིད་ིཙོམ་མནི་ནམ། ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་བཟསོ། རྩི་བའི་ིབདོ་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོ

གོཏེིང་ཟབ་གོཏེོང་མཁོན་ཚོོརི་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་

དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་རྣགོ་ཐོགོ་གོཙོགོས་འིཁོེལ་བྱེེད་པོའིི་སྲིིད་

བྱུས་གོཏེངི་གོནགོ་པོ་ོཞིིགོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དེས་ན་དགོེ་བཤོེས་འིབན་གུང་རྒྱལ་གྱིིས་ཁོོ་བསྒྲིིམས་ན་ང་

བསྒྲིིམས། ཁོོ་ལྷོད་ན་ང་ལྷོད་གོསུངས་པོ་བཞིིན་མ་བྱེས་ན་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་གོཞིི་ལྕོི་རུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་ལ་

དཔོགོས་པོའི་ིང་ཚོསོ་རིགིོ་པོ་བསྒྲིམི་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ལྷགོ་

པོརི་ཁྱིདེ་ཚོ་ོབདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཚོསོ་རིགིོ་པོ་བསྒྲིམི་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་

གོལ་ཆེེ། དམརི་འིདོན་བྱེས་ནས་བཤོད་ན་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་དོན་
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དགོ་ལ་ཆེོགོ་ཤོེས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། དེ་ལ་མགོ་ོའིཁོོརི་རྒྱུ་མེད། དེང་

སང་བདོ་ནང་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། 

གུ་ཡངས་སྲིདི་བྱུས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་

ད་ེདགོ་རྒྱ་མའིི་ིཆེགོོ་མཆེན་ཐབོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། རྩི་

བའིི་ཐགོ་གོཅོད་ཀྱིི་དབང་ཆེ་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད། བོད་

པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་རྒྱ་མའིི་ིསྙངི་རྗེ་ེསྦརི་ཚོདོ་ལྟ་བུརི་ཆེགོས་ཡདོ་པོས་

ནད་ཐགེོ་ཐབས་མདེ། 

རྩི་བའིི་ན་ཚོ་དེ་ཤོེས་དགོོས་ལ། ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་ཡང་ཤོེས་

དགོོས། དེ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེང་

སང་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་རྒྱ་མསི་ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་ཤོགིོ་སྤྲོད་ཡདོ། 

ཆེོས་དད་ཕྲན་བུ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོའིི་འིགོོ་ནས་ཆེོས་ཁོ་ཡམ་ཡམ་ལ་

ཕྱོིན་ཏེེ་ཕྱོགོ་འིཚོལ་སྐོོརི་སྦྱོང་བྱེེད་པོ་དེ་ཙོམ་ལ་ཆེོགོ་ཤོེས་ཀྱིིས་

མགོོ་འིཁོོརི་ན་མི་འིགྲེིགོས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་གོཞིི་

ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་བཤོད་པོ་ད་ེདགོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་

བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ལ་ས་ོསསོ་ཀྱིང་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་

པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ཏུ་མུ་མཐུད་ཕྱོནི་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་

བསྲིགེོ་གོཏུབ་འིཕེརེི་བ་ཡགོ་པོ་ོའིད་ིརྨོངོས་དད་མ་ཡནི་ཀྱིང་སློབོ་

སྦྱོང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཆེོས་དད་དེ་རིིམ་

བཞིནི་རྨོངོས་དད་ལ་གྱུརི་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཞིགིོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ན༽ དངེ་རིབས་ཅན་བཞི་ིདང་། ཉིནེ་ཁོའི་ིའིགྱུརི་ལྡོགོ་

གོསུམ།

ད་ེནས་བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཡརི་རྒྱས་སྐོརོི་ལ། ད་ེསྔ་བདོ་མ་ིརིགིོས་

འིད་ིཆེསེ་རྗེསེ་ལུས་དང༌། ཆེསེ་མུན་ནགོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་

ཀློ་ཀློ་ོརིེད་ཅེས་དམའི་འིབེབས་ཆེེན་པོ་ོབྱེས་ཡོད། དེང་སང་བོད་

མ་ིརིགིོས་བསྔགོས་བརྗེདོ་འིསོ་པོ་རིདེ་མདགོོ་མདགོོ་བཤོད་ནས་

བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིམཐངོ་དང༌། ད་ོསྣང༌། 

རྩི་ིའིཇགོོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཡང་རྒྱ་མསི་ཕྲན་

བུའི་ིརིང་དབང་སྤྲོད་པོ་ད་ེལས། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་བདོ་པོརི་གོཞིནེ་

སྐུལ་བྱེས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ བོད་པོརི་ཤོ་ཚོ་

བ་ཕེལ་ཆེེརི་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ཁོ་ནས་སྤུན་ཟླ་མི་རིིགོས་ཟེརི་གྱིི་

ཡདོ་ཀྱིང་ང་ོཐགོོ་དནོ་ལ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། དངེ་སང་ང་རིང་ཚོའོི་ིངསོ་

ནས་གོོ་སྐོབས་དེ་བཟུང་སྟེ་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་ནས་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོང་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་བཞིིན་དེང་སང་གོི་གོོ་སྐོབས་དེ་བཟུང་ནས་བོད་ཡིགོ་ལ་དང་

དོད་ཀྱིིས་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོརྒྱགོ་གོི་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ དངོས་གོནས་

རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། བདོ་མསི་ས་ོསའོི་ིཡ་ིགོརེི་དང་དདོ་བྱེས་

ནས་བདོ་ཡགིོ་ཕྱུགོ་ཏུ་བཏེང་ཐགོོ བདོ་ཀྱི་ིགོཞིས་དང༌། རྣམ་ཐརི། 
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ཆེ་ལུགོས་དེ་དགོ་ལ་ད་ོསྣང་གོིས་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ནས་དེ་དགོ་ཧྲ་

ཏེགོ་ཏེགོ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། དའེི་ིཐགོོ་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་

སྦྱངོ་དགོསོ་པོ་ན།ི གོངོ་དུ་དགོནོ་པོ་ཚོའོི་ིནང་ལའིང་དངེ་དུས་ཤོསེ་

ཡནོ་སྦྱངོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ་པོ་ལྟརི། ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་གོ་ི

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོང་ཐུབ་

སྦྱངས་པོའིི་ཐོགོ དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ལ་ངེས་པོརི་དུ་དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ཆེོས་དད་དེ་རྨོོངས་དད་ལ་

འིགྱུརི། བདོ་མ་ིརིགིོས་གླིནེ་ལྐུགོ་ལ་འིགྱུརི། ཡུལ་ལུང་ད་ེརྒྱ་ཡུལ་

དུ་འིགྱུརི་བ་བཅས་ཡངོ་ཉིནེ་ཡདོ། 

ཕེརི་ཕྱོགོོས་ནས་དངེ་རིབས་ཅན་བཞི་ིལ་བསྒྱུརི་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཚུརི་ཕྱོགོོས་ལ་གོངོ་གོསལ་འིགྱུརི་བ་གོསུམ་པོ་ོཡངོ་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ལ་

དད་པོ་ཡདོ་པོ་གོཅིགོ་པུས་མ་ིའིགྲེིགོས། ཆེསོ་ཀྱི་ིལྟ་བ་གོང་འིདྲེ་

ཡནི་པོ་དང་། སྤྱོདོ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་པོ། ད་ེལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་

གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། འིཕྲལ་གྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། དགོསོ་

པོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ ཚོན་རིགིོ་གོི་ཐོགོ་ནས་གོང་འིདྲེ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ནས་གོང་འིདྲེ་བཤོད་ཡདོ་པོ། ད་ེལ་འིགོལ་བ་

གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ མཐུན་པོ་གོང་འིདུགོ དེ་དགོ་ཤོེས་ན་

དངོས་གོནས་ཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་ཚུགོས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོས་གོལ་
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ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ སློབོ་སྦྱངོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ས་ོསའོི་ིརིིགོ་གོཞུང་

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ཐོགོ དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་

སྦྱངས་ནས་མ་ིགྲེལ་ལ་ཚུད་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་རིང་སྐྱོང་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། རིང་སྐྱོང་ཟེརི་བ་

ལྟརི་བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་འིབུརི་ཐནོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་འིཛནི་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་རིང་ཞིེས་པོའིི་གོོ་དོན་ཚོང་

གོ་ིཡདོ། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་འིབུརི་ཐནོ་གྱི་ིརྣམ་པོ་ད་ེདགོ་

བརླགོས་ན། རྩིམ་པོ་ཟ་ཤོེས་ཙོམ་ཞིིགོ་ལ་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མེད། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་རིང་ཉིིད་

ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་ནས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་འིཛིན་

དགོསོ་པོ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རིང་གོ་ིལུང་པོ་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་

སྐྱངོ་བའི་ིརིང་སྐྱངོ་མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡངོ་བརི་མ་ིལ་འིཇནོ་

ཐང་ཡདོ་དགོསོ། ཆེང་འིཐུང་ཤོསེ་པོ་དང༌། ཐ་མགོ་འིཐནེ་ཤོསེ་པོ་

ཞིགིོ་གོསི་འིགྲེགིོ་ཐབས་མདེ། རིང་གོ་ིལུང་པོའི་ིལས་ཀ་རིང་གོསི་

འིཇོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་མིས་བོད་པོརི་ཁོགོ་འིཇོགོ་ས་མེད་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། བཏེང་འིགྲེ་ོབཞིགོ་སྡེདོ་འིཕེེརི་བའི་ིའིཇནོ་ཐང་ཡདོ་པོ་

ཞིགིོ་ས་ོསསོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོཞིན་གྱིསི་བདོ་པོས་མ་ིའིཇནོ་པོའི་ིཁོ་

འིཕེང་ལགོ་འིཕྱོིས་བྱེེད་ས་ཆེགོས་ན་དེ་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ངེས་

པོརི་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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པོ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ།

དེའིི་ཐོགོ་ལ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་

པོ་དརེི་ཧོ་ཅང་ད་ོསྣང་དང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། རྩི་བའི་ིབདི་

མ་ིརིིགོས་རྩི་བརླགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་གོ་ིཡུལ་

མི་གྲེངས་ཉུང་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོའིི་ཐོགོ་ལ་སློེབས་པོའིི་ཛ་དྲེགོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་སེལ་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་གོཙོ་ོབོ་ང་ཚོ་ོཕྱོི་ལ་ཡོད་

པོ་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་བོད་ལ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་

ཀྱིང་དེའིི་ཐོགོ་ལ་ཉིམས་ཞིིབ་དང་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། བོད་ཀྱིི་

རིང་དབང་ཞིེས་པོ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་ཚོིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་

མིན་པོརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནད་དོན་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ད་ཕེན་དེའིི་དོན་ལ་མི་མང་པོོས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་

ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་མི་མང་པོོ་ཤོི་བ་དང༌། མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོསི་དཀའི་ངལ་ཚོད་མདེ་མྱོངས་ཡདོ། ཁོ་ོཚོསོ་ད་ེལྟརི་བྱེས་པོརི་

བྱེས་རྗེེས་ཀྱིི་གོསོལ་རིས་དང༌། རྔན་པོ་སྤྲོོད་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང་དངོས་

གོནས་བསྟན་པོ་བསམས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོརི་བརྟེེན་

བསདོ་ནམས་ཆེནེ་པོ་ོབསགོས་ཡདོ་སྟབས། 
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བསྟན་དང་ད་ེའིཛནི་ཆེབ་སྲིདི་རིང་རིིགོས་སློད། །

གོཅེས་པོའི་ིལུས་སྲིོགོ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཡངོས་བཏེང་སྟ།ེ །

དཀའི་བ་བརྒྱ་ཕྲགོ་སྒྲུབ་པོའི་ིསྐྱ་ེབ་ོརྣམས། །

གྲུ་འིཛནི་མགོནོ་དསེ་ཐུགོས་རྗེསེ་སྐྱངོ་བརི་མཛདོ། །

ཅེས་ངས་བདེན་ཚོིགོ་སྨོོན་ལམ་ནང་གོསོལ་བ་བཏེབ་པོ་བཞིིན། 

དཀའི་ངལ་མྱོངས་པོ་དནོ་མདེ་དུ་མ་སངོ་བརི་འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་དངསོ་གོནས་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ་ལ། མ་འིངོས་པོརི་

ཡང་ཚོང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུརི་ཤུགོས་བརྒྱབ་ན་

དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས་བསོད་

ནམས་ཆེནེ་པོ་ོགོསགོོ་ངསེ་ཡནི་པོས། ད་ེལུགོས་ཚོང་མས་བསམ་

བླ་ོཡགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ།

བདོ་དནོ་འིད་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོས་ཚོགོོས་གོསགོོ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ེཡང་ཐགོོ་མརི་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོམ་བྱུང་ཡང་མ་ཎ་ི

དུང་ཕྱུརི་ལྟ་བུ་གྲེངས་གོསགོོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བརི་ལམ་བདོ་

ནང་ལྷ་ས་དང༌། ཁོམས་ཁུལ། ཨ་མདོ་ཁུལ་བཅས་ལ་ཡུལ་ཚོ་ོ

ཡུལ་ཚོ་ོདང༌། སྒོརེི་ས་ོས་ོབྱེས་ནས་མ་ཎ་ིདུང་ཕྱུརི་གོསགོོ་མཁོན་

མང་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། མ་ཎི་དང༌། བཛྲ་གུ་

རུ་ཡགོ་པོོ་བསགོས་ན་ང་རིང་ཚོོའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་རྒྱབ་རྟེེན་
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ཐོགོ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོད། དེའིི་ཐོགོ་ས་དགོེ་བཀའི་རྙོིང་རིིས་

སུ་མ་ཆེད་པོ་མདོརི་ན་བོན་དང་བཅས་པོ་ཚོང་མ་མཐུན་པོ་ོབྱེེད་

དགོསོ་པོ་ལས། ཆེསོ་དང་ལུང་པོའི་ིཕྱོགོོས་རིསི་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེ

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཕེ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོནས་བབ་དང་། བོད་དནོ་གྱི་ིཐགོ་

གོཅདོ།

ད་ེནས་ང་རིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིབདོ་དནོ་སྐོརོི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་དམ་

ཟརེི་ན། ངས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་མུས་བཞིནི་མ་ིལ་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་

ན་ཏེན་ཏེན་བདེན་མཐའི་གོསལ་གྱིི་རིེད། བོད་མི་རིིགོས་ཞིེས་པོ་

འིདི་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་མང་པོོའི་ིཉིམས་མྱོོང་ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤོིགོ་

དང༌། སྐྱིད་སྡུགོ་མང་པོོ་མྱོངས་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤོིགོ་ཡིན། དེང་

སང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ལུང་པོ་གོཅིགོ་ལ་ལུང་པོ་གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་

དབང་ཡོད་ཤོོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་དེ་ཡོལ་ཟིན་ཅིང་། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་དེང་སང་འིགྱུརི་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། 

གོཙོ་ོབོ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་མ་བརླགོས་

པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདེན་དོན་གྱིི་འིཐབ་རྩིོད་འིདི་སེམས་ཐགོ་ཆེོད་པོ་ོ

དང༌། སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་མེད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྒྱུན་བསྲིིངས་བྱེས་ན་

བདེན་པོའིི་མཐའི་ཏེན་ཏེན་གོསལ་གྱིི་རིེད་སྙམ་པོ་རྟེགོ་ཏུ་དྲེན་གྱིི་
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འིདུགོ ཁྱིདེ་ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོགྱིསི། 

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་ཕེལ་ཆེརེི་

མིན། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། རྒྱ་ནགོ་གོི་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་འིགྱུརི་བ་དེ་

ད་ལྟ་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་མེད་ལ། ད་དུང་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོ་ིཐགོོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤོསེ། མ་གོཞི་ིརིགིོ་གོནས་གོསརི་

བརྗེ་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱེདེ་འིདདོ་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པོ་རྒྱ་

མ་ིཚོསོ་ཤོསེ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་

པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ད་ལྟ་གོདངེ་འིཁོལེ་པོ་ོཞིགིོ་མ་ིའིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་ད་

ལྟ་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་མིན་པོརི་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་པོའིི་

དུས་ཚོདོ་རིདེ་ཅསེ་ངས་བཤོད་ཡདོ། ངས་ད་ེརིང་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

མ་འིངོས་པོརི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་མི་ཡོང་ཟེརི་བ་དེ་ང་རིང་ཚོོའིི་

སམེས་ཤུགོས་ལ་རིགོ་ལས་ཡདོ། ད་ལྟ་ཕེན་སམེས་ཤུགོས་དང་

མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཧོ་ལས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཐགོོ ཆེསོ་ལུགོས་ལ་དད་

པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་དང༌། གུང་བྲན་ཏེང་

ཡོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་

སོགོས་རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དེ་

དགོ་ས་ོསསོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་ཐུགོ་དུས་དངསོ་གོནས་སམེས་

ཤུགོས་ཧོ་ལས་པོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 
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ཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་མདེ་ན་ིས་ོསའོི་ིསྒོརེི་གྱི་ིགོནད་དནོ་ཡནི་པོས་

ཁྱིད་པོརི་མ་ིའིདུགོ ན་ནངི་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་

ཕེགོོས་ཟན་གྱི་ིབདོ་མའིི་ིནང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་སམེས་

ཤུགོས་མདེ་མཁོན་རི་ེགོཉིསི་ཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ འིནོ་ཀྱིང་མང་ཆེ་ེབ་ན་ི

མི་རིིགོས་ཀྱིི་དོན་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་ཧོ་ཅང་གོསལ་ཐགོ་

ཆེོད་འིདུགོ དེ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། དེ་ང་ཚོོའིི་སྤེོབས་པོ་

དང་རི་ེབ་སྐྱ་ེགོཞི་ིཆེགོས་ཡདོ། 

བ༽ ཕེོད་པོ་རྣམ་གོསུམ་དང་། གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརིང་

དབང་།

དེང་སང་དམརི་པོོའི་ིབཙོན་ཤུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་མང་གོཙོོ་

གོཅིགོ་སྡུད་ཟེརི་བའིི་མང་གོཙོ་ོནི་ཚོིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་

དང་། གོཅིགོ་སྡུད་ཟེརི་བའིི་གོནས་སྟངས་དེརི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོི་

འིདུགོ སྐུ་ཞིབས་གྷོརོི་སྦ་ཅབོ་ཨུ་རུ་སུའི་ིགོཙོ་ོའིཛནི་ལ་ཕེབེས་རྗེསེ་

འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིབསམ་

བློས་འིགྱུརི་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ཞིགིོ་ནས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་མའིི་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་ལངོས་སྤྱོདོ་

ཀྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་ཡརི་རྒྱས་དང༌། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་

དགོོས་ན་ངེས་པོརི་མི་རྣམས་ལ་བསམ་ཕེོད་པོ་དང༌། ཤོོད་ཕེོད་
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པོ། བྱེདེ་ཕེདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིརིང་དབང་ཡདོ་དགོསོ། བཙོན་དབང་

གོ་ིགོནས་སྟངས་འིགོོ་ལ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ། མའིི་ིརྣམ་

དཔྱདོ་དང་བླ་ོགྲེསོ་གོསརི་དུ་འིདནོ་ས་མདེ་ན། སྤྱོ་ིཚོགོོས་གོསརི་

གོཏེོད་ཀྱིི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐབས་མེད། དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་གུང་བྲན་

རིངི་ལུགོས་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་ཚོགིོ་འིད་ིཏེན་ཏེན་འིཇུགོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་

མ་ིཤོསེ། 

དེང་སང་བཙོན་དབང་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་དཀའི་

ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲད་ཡོད། ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་

ན་མི་སྤྱོང་པོོ་བཟོ་དགོོས་པོ་དང༌། མི་སྤྱོང་པོོ་བཟོས་ན་དེ་དགོ་

གོསི་བཙོན་དབང་ལ་ཉིན་གྱི་ིམདེ། དརེི་བརྟེནེ་ཁོངོ་ཚོ་ོབྱེདེ་སྟངས་

མ་ཤོསེ་པོརི་བསྡེད་ཡདོ། ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་ན་མའིི་ིགོསརི་

གོཏེོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་ལ། དེ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིང་ཡོད་

དགོོས། རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེེན་ནས་མི་སྤྱོང་པོོ་བཟོ་དགོོས་ཤོིང་། 

བཙོན་དབང་འིགོོ་མགིོ་གོཉིསི་དང༌། རྣ་བ་གོཉིསི་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེདགོ་

ལ་བདེ་སྤྱོདོ་མདེ་པོ་དསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ། ཡརི་རྒྱས་དགོསོ་ན་རིང་

དབང་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་དེང་སང་གོི་མིང་ཚོིགོ་གོསརི་པོ་

འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་འིཁོོརི་ཕྱོོགོས་ཞིེས་པོའིམ། ཡང་ན། མིའིི་རིང་

བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བླ་ོངོརི་རིང་དབང་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོད་པོ་དང༌། 

གོསརི་གོཏེདོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིའིདདོ་པོ་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོ
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སྐོབས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་སྤྱོའིི་ིའིཁོོརི་ཕྱོོགོས་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེརི་བརྟེེན་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཀྱིང་མཚོོན་ཆེ་མ་ཡིན་

པོརི་བདནེ་དནོ་ཡནི་པོརི་བརྟེེན། ང་ཚོའོི་ིགོནས་བབས་ཇ་ེབཟང་

དུ་འིགྲེོ་བའིི་སྒོོ་ནས་རིིམ་པོས་བདེན་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ཡིན་པོརི་

ང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མ་ཡདོ། ད་ེལུགོས་ཚོང་མརི་འིབད་བརྩིནོ་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༤ ཉིནི་ལ་

དྭགོས་བདོ་ཁྱིམི་རྩིདེ་ཐང་དུ་བདོ་མ་ིམང་ཚོོགོས་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཀའི་ཚོགེོས་ཆེ་ེབའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ི

དགོ་ེམཚོན།

ད་ེརིངི་ང་ཚོ་ོའིདིརི་རུབ་རུབ་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་བརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ང་

རིང་ད་ལམ་འིདིརི་གོཙོ་ོབོ་ས་ཆེའིི་བབས་དང་། གོནམ་གོཤོིས་

ཀྱིི་ཁྱིད་པོརི་དང་བཅས་ཚོ་གོཡོལ་ལྟ་བུརི་སྟབས་གོཅིགོ་དོན་

གོཉིིས་ཀྱིིས་ཡོང་བ་ཡིན། འིདིརི་བསྙེན་པོ་ལྟ་བུ་བཏེང་ཐུབ་ན་

བསམ་སྟ་ེད་རིསེ་འིདརིི་ཞིགོ་བཞི་ིཅུ་ཞི་ེགྲེངས་ཤོགིོ་རིངི་སྔ་དགོངོ་

ཐུན་ཟནི་ནས་བསྡེད་པོ་ཡནི།

ད་རིེས་འིདིརི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབོ་ཁོ་འིདོན་དགོེ་སྦྱོརི་བྱེེད་དུ་

ཡངོ་བ་ལས། གོནས་སྐོརོི་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་རྒྱུ་

དེ་ལྟ་བུའིི་འིཆེརི་གོཞིི་གོང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་

པོ་ནང་ཚོགོས་དེ་རིིང་འིདིརི་རུབ་ཙོམ་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་དངོས་འིབྲེལ་དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་གོཡ་ོབ་མེད་

པོའི་ིཐགོོ་ནས་ད་ེརིངི་འིདརིི་ཡངོ་བ་རིདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། 
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ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོམང་པོ་ོཕྱོིན་པོ་རིེད། དངོས་

གོནས་ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་འིདིརི་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོརི་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུ་མྱོངས་པོ་རིེད། བོད་ཀྱིི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་དུ་དུས་ཚོདོ་སྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིདརིི་འིཁོལེ་

བ་རིདེ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་དུ་གྱིརི་བ་ད་ེརྣམས་ཀྱིང་མངི་ལ་བཙོན་

བྱེོལ་བ་ཐོགོས་ཡོད། གོང་ལྟརི་རིང་ཡུལ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་

གྱི་ིས་མཐརི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགོོ་གོཞིན་དབང་གོ་ིགོནས་

སུ་བསྡེད་དགོསོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ། མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ང་

ཚོ་ོབདོ་མ་ིགོཞིསི་བྱེསེ་ཡངོས་རྫོགོོས་མ་ིཐགོོ་འིདའིི་ིསྒོང་དུས་ཚོདོ་

སྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་གོ་ིཐོགོ་ཏུ་སློབེས་ཡདོ། 

ང་རིང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེརེི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེ

སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཡནི་པོ་རིདེ། གོཞི་ིརྐང་༸སྐུ་མདུན་གོངོ་མའི་ི

སྐོབས་སུ་ཡང་སྐུ་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། དའེི་ིགོངོ་གོ་ིསྐུ་ཐགོོ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིསྐོབས་སུའིང་སྐུ་ངལ་འིཕྲད་ཡདོ་ཀྱིང་། རིང་གོ་ིལུང་པོ་

བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་གྱི་ིལུང་པོརི་དུས་ཡུན་ལ་ོང་ོཉིརེི་བརྒྱད་ཙོམ་བསྡེད་

དགོོས་པོ་ཕེལ་ཆེེརི་ང་གོཅིགོ་པུ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དུས་

ཚོོད་བཀྲོ་ཤོིས་པོོ་དང་། གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་ཡོད་ན་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་

དང་། མིའིི་ནུས་པོ་དེ་འིདོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དུས་ཚོོད་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་དང་། འིགོལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་པོའིི་གོནས་
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སྐོབས་སུ་སྙངི་སྟབོས་དང་། རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན་དམིགོས་བསལ་གྱི་ིདགོ་ེམཚོན་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོད་ལྟའི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

ནང་དངོས་འིབྲེལ་སྡུགོ་ཤོོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདིརི་

འིཛམ་གླིིང་ནང་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་བསྲིེགོ་བཏུབ་འིཕེེརི་བ་

དངོས་འིབྲེལ་འིཇུ་ལུང་འིཇོགོ་ཞིབས་ཡོད་པོ་དང་། མཛུབ་མོ་

འིཛུགོས་ས་ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཡནི་པོ་དངེ་སང་འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རི་འིཕྲདོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་

རླབས་ཆེནེ་རིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཁོ༽ རྐྱེནེ་ངན་གྲེོགོས་ཤོརི་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྐྱེེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་ཤོརི་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་བོད་ལ་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་ཡིན་ན་ས་ོས་ོ

རིང་ཉིིད་ལ་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་དང་། ཆེོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་

རླབས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ས་ོས་ོརིང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་

མགོ་ོའིཁོོརི་ནས་བསྡེད་པོ་ལས་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་ནས་དེ་ཙོམ་

མཐངོ་གོ་ིམདེ། ཆེསེ་རི་ེཟུང་ཤོསེ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིཆེསོ་

ཟརེི་དུས་ཡ་མཚོན་སྐྱ་ེས་ཞིིགོ་དང་། ཁྱིད་མཚོརི་པོའོི་ིབཟ་ོལྟ་བུ། 
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མདརོི་ན་སྤྱོརིི་བཏེང་ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་འིདརིི་བླ་མའི་ིཆེསོ་

ལུགོས་རིདེ་ཟརེི་ནས་ཧོ་ལམ་སྟནོ་པོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཅན་གྱིསི་རྒྱ་གོརི་

འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་དུ་གོསུངས་པོའི་ིཆེསོ་མནི་པོ་ལྟ་བུའི་ིཆེསོ་ཤོགིོ་

ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་དངེ་གོ་ིདུས་འིདརིི་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བདོ་

ཀྱི་ིཕྱོ་ིརིལོ་ཏུ་སློབེས་པོའི་ིརྗེསེ་སུ་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོང་སརི་འིབྲལེ་

བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དང་། འིབྲེལ་བ་

བྱེེད་བདེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཕྱོི་རིོལ་གྱིི་མི་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་དང་། ད་ེབཞིནི་འིཛམ་གླིངི་ཤོརི་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་ད་ེདགོ་ལའིང་འིབྲལེ་

བ་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་དང་། སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཤོགིོ་བྱུང་། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་ཕྱོ་ིམ་ིགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་གོསི་སློབོ་སྦྱངོ་

དང་ད་ོསྣང་བྱེས་ཡདོ། ད་ེལྟརི་བྱེས་པོའི་ིཉིརེི་ལནེ་གྱིསི་དངེ་སང་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་ཚོང་བ་དང་། གོཏེིང་ཟབ་པོ་ོཡོད་པོ། ནང་པོའིི་

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བཤོད་དགོསོ་བྱུང་ན་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ི

དངསོ་འིབྲལེ་ཟབ་ཤོསོ་ཤོགིོ་དང་། རྒྱ་ཆེ་ེཤོསོ་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་ལ་དངེ་

སང་གོཞི་ིནས་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ིསྡུགོ་པོ་ོམྱོངོ་མཁོན་
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ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིང་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་

མཁོན་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཆེགོས་པོ་རིེད། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་གོཟི་བརྗེིད་དང་ང་

ཚོའོི་ིབྱེས་རྗེསེ་ཀྱིང་རིདེ། ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཨ་མདའོི་ིཕྲུ་གུ་

དགོེ་སློོང་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནང་སློེབས་

པོ་ཞིགིོ་ནས་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དང་། ཧོ་ལས་པོ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་མ་

ཐུབ་ན་ཡང་། ང་བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརིལོ་ཏུ་སློབེས་ནས་མ་ིགོ་ོགོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་བཅད་ཡདོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ

རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་གོིས་རིེ་བ་བཅོལ་བ་ནང་བཞིིན་ངས་ཞིབས་

འིདགེོས་ཆེ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་དང་། འིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་

མེད་ཀྱིང་། ཞིབས་འིདྲེེན་མི་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད་བསམ་པོ་

དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རིདེ་དམ་མ་རིདེ། ང་གོཅགིོ་པུའི་ིཐགོོ་ནས་འིཇནོ་པོ་

གོང་ཡང་མ་རིདེ། རྟེནེ་འིབྲལེ་ལྟསོ་གྲུབ་ཟརེི་བ་སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་ཡིན་སྟབས། འིགོོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་

དང་། གོཤོམ་ལ་བོད་མི་མང་ཟེརི་བ་དངོས་འིབྲེལ་དད་པོ་དམ་

ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་མཁོན། བླ་ོརྩི་བརྟེན་པོ་ོཡདོ་པོ། རྣམ་དཔྱདོ་བླ་ོ

གྲེོས་ལྡན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་བལྟོས་པོའིི་སྒོ་ོནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེས་ནུས་

པོ་ཐོན་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་ཐུན་མོང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་སུ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དངོས་
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འིབྲེལ་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

གོ༽ བདོ་རྒྱའི་ིམ་ིའིབོརི་དང་། དྲེང་བདེན་གྱི་ིནུས་

ཤུགོས།

མིའིི་གྲེངས་ཀའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། བཙོན་བྱེོལ་བའིི་ནང་

འིབུམ་གོཅགིོ་དང་ཁྲེ་ིགོཉིསི་ནས་གོསུམ་བརི་ལྷགོ་མདེ། རྒྱ་མརིི་

ཆེ་བཞིགོ་ན། དངསོ་འིབྲལེ་ས་ཡ་སྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིསྒོང་དུ་སློབེས་ཡདོ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མ་ིགྲེངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཧོ་ེབགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

པོ་དང་། གོཉིསི་ནས་བདནེ་པོ་ཟརེི་མཁོན་དརེི་རྩིསི་འིགྲེ་ོགོཏེངོ་གོ་ི

མེད། དབང་ཡོད་བཤོད། དཔུང་ཤོེད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་

ལུང་པོ་བཙོན་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྡེད་ཡོད། དྲེན་གོནོན་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ོཚོ་ཁྲེེལ་གོཞུང་མེད། རྒྱུ་མཚོན་དང་དྲེང་བདེན་

ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོའི་ིཐོགོ་

ནས་རྒྱ་མ་ིབཟདོ་མ་བད་ེབ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། མ་ིཡ་རིབས་ཤོགིོ་

དང་། བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་དཔུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཐུབ་

ཚོདོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ནའིང་། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་ཕྲན་

བུ་སམེས་ནང་མ་ིབད་ེབ་ཞིིགོ་ཡངོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརིདེ།
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རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ཞིེས་མི་རིིགོས་མི་འིདྲེ་

བ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཤོིགོ་ཡོད་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་

མི་རིིགོས་རུབ་འིདུས་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་དང་། ཤོིན་

ཅང་། སགོོ་པོ་ོརྣམས་ཅུང་ཤུགོས་ཆེ་ེབརི་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། དངེ་སང་

རྒྱ་མའིི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་ཡགིོ་ཆེ་མང་པོའོི་ིནང་བདོ་ལུང་པོའི་ིཐགོོ་ཁོངོ་

ཚོསོ་བྱེས་བྱེས་བཏེང་བཏེང་དམིགོས་འིཛུགོས་བྱེས་ནས་བཤོད་

དགོསོ་པོ་ད་ེརྒྱ་མ་ིབཟདོ་མ་བད་ེཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོ

རིདེ། གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིཐད་ལ་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོ་ོདངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཧོ་ལས་དགོསོ་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་དང་། ཧོ་ལས་

པོའི་ིབླ་ོརྩི་བརྟེན་པོ་ོཡདོ་འིདུགོ 

༡༩༥༩ ལོའི་ིནང་དམངས་གོཙོོའིི་བཅོས་བསྒྱུརི་བྱེེད་པོའིི་འིགོོ་

སྟདོ་ལ་ཕེལ་ཆེེརི་ང་རིང་ཚོའོི་ིགྲེབོ་གོསབེ་ས་ཁུལ་གྱི་ིསྤྱོརིི་བཏེང་

ཞིིང་འིབྲོགོ་མི་སྐྱོ་བ་དེ་ཚོོའིི་ནང་འིཕྲལ་སེལ་ཨ་གོསརི་ལྟ་བུ་

ཕྲན་བུ་ཆེགོས་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་ནས་རིིམ་བཞིིན་རིིགོ་གོནས་

གོསརི་བརྗེེ་ལངས་ཏེེ་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོ་ོཡང་ཧོ་ལམ་རིང་ཤོི་རྒྱགོ་

དགོསོ་པོའི་ིསྨྱོ་ོམཆེངོས་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ེལྟརི་བྱེས་པོའི་ིཉིརེི་ལནེ་

གྱིསི་ལ་ོམང་གོསརི་བརྗེརེི་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁོན་རྒྱ་མའིི་ིཅ་ིགོསུང་

བཀའི་བཞིིན་སྒྲུབ་མཁོན་གྱིི་མི་སྣ་མང་པོ་ོཞིིགོ་སྣ་འིཚོིགོ་དགོོས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ།
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ང༽ བརི་སྐོབས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་ལྡོགོ་དང་། ང་ཚོའོི་ིསྟབོས་

ཤུགོས།

བརི་ལམ་ནས་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་བྱུང་བ་དང་། འིཛམ་གླིངི་

ཕྱོི་རིོལ་ཏུ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོང་དུས་དེ་

སྔ་ཕེན་ཆེད་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་རིིང་ལོ་རྒྱུས་

འིཁྱིགོོ་བཤོད་ཚོད་མདེ་བྱེས་པོ་རྣམས་རྫུན་རྐུབ་ཚོང་མ་བརྡོལོ་གྱི་ི

ཡདོ། རྒྱ་མསི་ད་ཕེན་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེསྤྱོ་ིཚོགོོས་རིངི་ལུགོས་

ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཡགོ་ཡགོ དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཡགོ་

ཡགོ་རྟེགོ་པོརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ད་ཆེ་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་ཁོབ་དང་། མ་ཁོ་ེས་ིརིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ད་ེདགོ་བངོ་བུ་

ཐོན་ནས་སྦོ་ལུགོ་གོི་ཡོད། རིིང་པོོརི་མ་ཐོགོས་པོརི་འིཛམ་གླིིང་

ནང་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་གོསརི་བརྗེེ་དང་། གུང་བྲན་རིིང་

ལུགོས་ཀྱིི་གོསརི་བརྗེེ་ཟེརི་བ་ཧོ་ལོགོ་པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོད། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ དང་ ༨༠ ཐམ་པོའི་ིརྗེསེ་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་

བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་བའི་ིསྐོབས་ལ། བཙོན་རྒྱལ་རིངི་ལུགོས་

ཟེརི་བའིི་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་དགོ་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་

དང་། ཤོེས་ཡོན་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོིན། མི་མང་ལ་རིང་

དབང་ཆེནེ་པོ་ོདང་། ཐབོ་ཐང་ཡགོ་པོ་ོད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་མཐོང་སྐོབས་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་
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དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་དང་རྩི་བ་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་གོཏེོང་

དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པོའིི་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་རིིགོས་ནང་དུ་ཡིན་

ནའིང་། བོད་ཕྱོི་ནང་གོི་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་། འིཛམ་གླིིང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཚོགོས་ཤོིགོ་མཐོང་། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་རྒྱ་མིས་

བརྗེོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དང་མི་འིདྲེ་བ། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་བྱེེད་

སྟངས་ནང་དུའིང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད་པོ། ཨུ་རུ་སུརི་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་སྒོོརི་པོོ་ཅོབ་ཡརི་སློེབས་ཚོརི་རྗེེས་དེ་སྔའིི་དཔོལ་

འིབྱེརོི་གྱི་ིལམ་ལུགོས་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལམ་ལུགོས་

དེ་དགོ་གོཞིི་ནས་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང་། 

ཡང་གོསརི་བརྗེེ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ། དེ་ལྟ་

བུའིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོརི་བརྟེེན་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ནང་དུའིང་

བསམ་བློརི་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཐབེས་ཀྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

མི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་མིརི་དགོའི་ཡང་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་

ལས་གོཞིན་གྱིི་རིེ་བ་རྒྱགོ་ས་མེད་བསམ་མཁོན་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་

ལ་ཁོགོ་མདེ། ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརིདེ། དངེ་སང་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིའིབྲལེ་

བ་ཆེགོས་པོ་དང་། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཤོོད་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན། བོད་ནང་ལྷ་ས་སོགོས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ནས་ལྟ་སྐོོརི་ཡོང་མཁོན་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་བོད་ཀྱིི་
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ནང་པོའི་ིཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡང་གོང་འིཚོམ་ཡདོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་

གྱི་ིམགོ་ོསརེི་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་མཁོན་གྲྭ་པོ་ཨ་ན་ེད་ེལྟརི་ཡང་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཡོད། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་ལྷ་སའིི་ཇ་ོབ་ོདབུ་སྐྲའིི་འིགོོ་

ཕྱོགོ་འིཚོལ་གྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ། བོད་སྐོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིདོན་པོ་

འིདོན་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོད་པོ། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་བོད་པོརི་

ཤོ་ཚོ་བྱེེད་མཁོན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་མངོན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་རྣམས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་བརྟེན་པོ་ོསྔནོ་ནས་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་

བརི་ལམ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ད་ེདགོ་གོསི་རྐྱེནེ་བྱེས་ཏེ་ེ

དངེ་སང་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིབརྒྱ་ཆེ་ ༩༩ རྩི་བ་ནས་རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་

མཁོན་ཡནི་པོ་ཤོནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིསྟབོས་

ཤུགོས་རིདེ། བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་ལ་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་

བཞིནི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཛམོས། ས་ོསའོི་ིཉིམས་མྱོངོ་

བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཐགོོ་ནས་དངེ་སང་སྔརི་ལས་

ཀྱིང་ལྷགོ་པོའི་ིབླ་ོསྟོབས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཡདོ།

ཅ༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་དང་། བདོ་མའིི་ིརྒྱལ་ཁོ།

ལྷགོ་དོན་དེ་སྔ་ང་ཚོ་ོབོད་དུ་རྒྱ་མི་མཉིམ་དུ་ཕེལ་ཆེེརི་ལ་ོདགུ་མ་

ཟནི་ཙོམ་བསྡེད་པོ་རིདེ། དའེི་ིསྐོབས་སུ་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་ཆེསོ་
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ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཟརེི་ནས་མ་ིདགོའི་བ་དང་། རྒྱ་མི་གོདུགོ་

རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་ཟརེི་ནས་འིཇགིོས་སྣང་བྱེདེ་པོ་ཙོམ་ལས་རྩི་བ་རྒྱ་

མ་ིརིགིོས་དང་། དངེ་སང་མ་ིརིགིོས་བརི་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་

གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་

ཡིན་ནའིང་ཁོོ་རྒྱ་རིོ་དང་རྒྱ་རིོ། ཁོོ་རྒྱ་རྒོན་དང་། རྒྱ་རྒོན་ཞིེས་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

མདོརི་ན་ལས་ཁུངས་གོཅིགོ་གོི་ནང་དུ་རྒྱ་སྐོད་རྒྱགོ་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡདོ་ན་རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་འིདུགོ་ཟརེི་ནས་རྣམ་འིགྱུརི་ཐ་དད་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ་

པོ་དང་། རྒྱ་མ་ིད་ེཕྱོནི་ཚོརི་རྗེསེ་ཁོ་ོརྒྱ་རི་ོཕྱོནི་སངོ་ཟརེི་ནས་ལས་

ཁུངས་ནང་ཚོགོས་ཡིན་ནའིང་དེ་ལྟརི་བཤོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཕྲུ་གུ་སློབོ་གྲྭ་བ་ནང་ཁུལ་ལའིང་གོང་ལྟརི་རྒྱ་

ཕྲུགོ་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་ཅསེ་ཟརེི་ནས་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་ཡངོ་མཁོན། མདརོི་

ན་བཙོོན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་ཞིེས་བཤོད་ནས་

ལམ་སངེ་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་ཡངོ་མཁོན་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། དནོ་

སྙངི་མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང་། མངནོ་གོསལ་

དདོ་པོ་ོཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

རྒྱ་མསི་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་གོསལ། དུས་སང་ཕྱོ་ིཟླ་ ༧ ནས་

བཟུང་སྟ་ེབདོ་རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ནང་ལ་བདོ་ཡིགོ་དང་། 

བོད་སྐོད་དེ་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་སྐོད་ཡིགོ་བྱེེད་དགོོས། གོཞུང་
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འིབྲལེ་གྱི་ིཡགིོ་ཆེ་ཚོང་མ་བདོ་ཡགིོ་ནང་འིཇགོོ་དགོསོ་ཞིསེ་གོཏེན་

འིབབེས་བྱེས་འིདུགོ ད་ེབདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་བ་དང་། བདོ་པོརི་དགོའི་

དྲེགོས་ནས་བྱེས་པོ་དང་། བོད་པོརི་བརྩིི་བཀུརི་བྱེས་པོ་མིན་

ན་ཡང་། དེ་ལྟརི་མི་བྱེ་ཀ་མེད་བྱུང་བ་རིེད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་སྡུགོ་ཆེགོས་ཡནི་པོ་དང་། རྒྱ་

མིས་བོད་ནང་གོཏེོརི་བཤོིགོ་གོི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེས་པོའིི་མཐོང་

ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དང་། གོང་ས་གོང་ནས་སྐོད་ལོགོ་

རྒྱགོ་གོི་ཡོད་སྟབས། དེས་རྐྱེེན་པོས་རྒྱ་མིས་དེ་ལྟརི་མི་བྱེ་ཀ་

མདེ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། 

དེ་ཡང་ང་ཚོོའིི་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་ཞིིགོ་རིེད། ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁོ་ཞིིགོ་

རིེད། ཇི་ཙོམ་གྱིིས་བོད་སྐོད་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ཇི་ཙོམ་གྱིིས་བོད་

ཡགིོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་མང་བ་བྱུང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་བདོ་

པོའི་ིརྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་ད་ེབརྟེན་

ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། མ་གོཞི་ིགོཞུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཡགིོ་ཆེ་བདོ་ཡིགོ་ནང་

བཞིགོ་པོ་དེརི་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཡགིོ་གོཟུགོས་བདོ་

ཡགིོ་ཡནི་པོ་ལས་ནང་དནོ་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། རྒྱ་མའིི་ིབླ་ོཁོ་ོ

ན་རིདེ། ཡགིོ་ཆེ་གོལ་ཆེ་ེཞིགིོ་བྱུང་སངོ་ན་དང་པོ་ོརྒྱ་ཡགིོ་བཟསོ། 

ད་ེནས་བདོ་ཡགིོ་ཐགོོ་ཕེབ་རྒྱུ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་གོང་ལྟརི་སློབོ་གྲྭ་

ཁོགོ་གོ་ིནང་དང་། ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོ་ིནང་དུ་བདོ་ཡགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་
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བྱེེད་རྒྱུ་དརི་ས་ོཆེེན་པོ་ོབྱུང་ན་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་

འིགྲེོ་བ་དང་། མི་རིིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་བརྟེན་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་

རིདེ། དསེ་ཕེན་གྱི་ིའིདུགོ

ཆེ༽ བདོ་མ་ིགྲེངས་ཉུང་དང་། རྒྱ་རིིགོས་རྒྱ་སྐྱདེ།

ཉིནེ་ཁོ་ཆེ་ེཤོསོ་དང་། ཛ་དྲེགོ་ཤོསོ་ན་ིརྒྱ་མ་ིཁྱིནོ་ཆེ་ེབདོ་ནང་ཡངོ་

གོི་ཡོད་པོ་དེ་རིེད། དཔོེརི་ན། ང་སྐྱེ་སའིི་ས་ཆེརི་ཆེ་མཚོོན་ན། 

མཚོ་ོསྔོན་རིང་ནས་ཐོན་པོའིི་རྒྱ་ཡིགོ་ཚོགོས་པོརི་ཞིིགོ་ནང་མཚོ་ོ

སྔོན་ཞིིང་ཆེེན་ནང་ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་གྲེངས་ཐོ་ཞིིགོ་བཀོད་

འིདུགོ ངས་ད་ལྟ་མཐངོ་བའི་ིཚོགོས་པོརི་འིད་ིབཞིནི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ 

ལོའི་ིཚོགོས་པོརི་རིེད། དེའིི་ནང་བོད་རིིགོས་ཀྱིི་མི་གྲེངས་འིབུམ་

བདུན་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་དང་། རྒྱ་མིའིི་གྲེངས་ཀ་འིབུམ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔ་

འིདུགོ ཁོམས་ཁུལ་ད་ལྟ་ང་ཚོོས་གོསལ་པོོ་བཤོད་ཐུབ་པོ་མེད་

ཀྱིང་། ཁོམས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་དམའི་ས་དང་། ལུང་པོ་གོཤོངོས་ས་ད་ེ

ཚོོའིི་ནང་རྒྱ་མི་ཁྱིོན་ཆེེ་ཡོང་གོི་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་

ཡང་ད་ེལྟརི་ཆེགོས་འིདུགོ 

ཞིིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེེད་ས་ཡོད་པོ་མང་པོོའི་ིནང་རྒྱ་མི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཡངོ་ནས་ཞིངི་པོ་ཆེགོས། བདོ་རིགིོས་ཨ་མད་ོད་ེཚོའོི་ིགྲེས་

ལ་ས་ཞིངི་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པོ་ལས་མང་ཆེ་ེབ་འིབྲགོོ་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། 
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ལུང་པོའི་ིཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཏུ་བསྡེད། ལུང་པོ་གོཤོངོ་ས་ཡགོ་

ས། རྩྭ་ཆུ་འིཛམོས་ས། ཞིངི་ལས་ཐནོ་སྐྱདེ་བྱེདེ་ཐུབ་སའི་ིནང་རྒྱ་

མསི་ཁོངེས། ཁོམས་ཁུལ་དུ་ཡང་ད་ེལྟརི་ཡནི་འིདུགོ གྲེངས་ཀ་ད་

ལྟ་གོསལ་པོ་ོབཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ

བདོ་རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཞིསེ་རྒྱ་མསི་ཟུརི་གོསལ་མངི་བཏེགོས་པོའི་ི

དབུས་གོཙོང་ས་ཁུལ་ནང་དུ་བརི་ལམ་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་དཔོལ་འིབྱེརོི་

ཡརི་རྒྱས་དང་། ཕྱོི་ཕྱོོགོས་ལ་སྒོོ་མོ་ཕྱོེ་བ་ཡིན་ཞིེས་དེ་ལྟ་བུའིི་

ཐགོོ་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཁྱིནོ་ཆེ་ེསློབེས་པོ་སྟ།ེ མདརོི་ན་ལྷམ་བཟ་ོ

བཅོས་རྒྱགོ་མཁོན་ཚུན་སློེབས་འིདུགོ ད་དུང་ངན་བྱེས་ངོ་སོརི་

འིཁྱིེརི་ཏེེ་ད་རིེས་ཉིེ་ཆེརི་ཨ་རིིའིི་སྲིིད་འིཛིན་ཟུརི་པོ་ཀ་ཊི་པོེ་ཅིན་

དུ་བསྐྱོད་དེ་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་ཐུགོ་འིཕྲད་སྐོབས་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་གོིས་

བདོ་ལུང་པོ་ས་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཐནོ་སྐྱདེ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། མསི་འིདང་

གོ་ིམདེ། ཐནོ་སྐྱདེ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་ཐུབ་ཆེདེ་མ་ིམང་དུ་གོཏེངོ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་བཤོད་འིདུགོ དའེིི་སྐོོརི་ཉི་ེཆེརི་

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལའིང་ཞུ་གོི་ཡོད་ལ། འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་སྐོད་

རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 

ས་ཁུལ་གོཅགིོ་ནང་མ་ིརིགིོས་ཁོ་ེགོཙོང་སྡེདོ་པོ་དའེི་ིནང་མ་ིརིགིོས་

གོཞིན་ཞིིགོ་བཏེང་སྟེ་ཐ་མ་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་རིིགོས་དེ་རྣམས་

མངོན་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་འིདིརི་དབྱེིན་ཇིའིི་
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ཚོགིོ་གོ་ིནང་ (Imperiast) གོང་ལྟརི་རྒྱ་བསྐྱདེ་བྱེདེ་པོའི་ིབསམ་

ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ལུང་པོརི་བཙོན་འིཛུལ་

བྱེས་པོས་མ་ཚོད། ལུང་པོ་དའེི་ིནང་གོ་ིམ་ིརིིགོས་ཀྱིང་རིམི་པོས་

མངནོ་མདེ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིལས་འིགུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ཁོ་ནས་དཔོལ་འིབྱེོརི་དང་། ལུང་པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡདོ་ནའིང་། ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་

མ་ིལས་རྒྱ་མ་ིམང་བ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིབཟ་ོལྟ་བསྟན་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེ

ན་ིདངསོ་འིབྲལེ་ཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རིདེ། ཉིནེ་ཁོ་ད་ེབཞིནི་བདོ་པོ་

གོཅགིོ་པུའི་ིཉིནེ་ཁོ་མ་ཡནི་པོརི་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་ཉིནེ་ཁོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཇ༽ དངེ་རིབས་ཅན་བཞི་ིདང་། འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིཉིནེ་ཁོ།

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་སུ་བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་མ་ིའིབུམ་གོཉིསི་

གོསུམ་ཡདོ་ནའིང་ཧོ་ལས་རྒྱུ་མདེ། བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་འིད་ིརྒྱ་མིརི་

ལྟོས་ན་སྒོརི་ས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། བོད་ནང་གོི་

ཡུལ་མ་ིད་ེདགོ་གོསི་རྒྱ་མརིི་དགོའི་གོ་ིམདེ། རྒྱ་མརིི་དནོ་དམ་པོའི་ི

བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ས་མ་རིེད། རྒྱ་དམགོ་བོད་ནང་སློེབས་

པོ་དེ་དགོ་གོིས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོསོ་པོ་དང་། གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་ས་ཁུལ་ད་ེགོའི་ིནང་གོ་ིབདོ་མ་ིད་ེརྣམས་
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ལ་དགོོས་ཟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། བླསོ་མ་ིའིཁོལེ་བའི་ིངང་བསྡེད་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། རིམི་པོས་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིལུང་

པོའི་ིནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཆེགོས་ན་རྒྱ་གོརི་ལ་ཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། ཁོ་སང་

ང་དང་ཧོིན་བོད་མཛའི་འིབྲེལ་ཚོོགོས་པོའིི་ཚོོགོས་མི་ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་

བྱུང་ཞིངི་། རྒྱ་མ་ིདངེ་སང་དངེ་རིབས་ཅན་བཞིིརི་འིགྱུརི་གྱི་ིཡདོ། 

དངེ་རིབས་ཅན་དུ་འིགྱུརི་རྒྱུའི་ིནང་དམགོ་དནོ་དངེ་རིབས་ཅན་དུ་

འིགྱུརི་གྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མའིི་ིརྩི་བའི་ིལྟ་བ་ད་ེདང་། བསམ་བླའོི་ིའིཁྱིརེི་ས་ོ

དེ་དགོ་སྔོན་མའིི་ཁོོ་ནརི་བསྡེད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དམགོ་དོན་ཤུགོས་

ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི། དམགོ་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་དུ་ཕྱོནི། དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིནུས་

པོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོསྐོབས་ཉིནེ་ཁོ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལས་ཆུང་

དུ་འིགྲེོ་གོི་མེད། ད་ལྟའིི་དུས་འིདིརི་ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་ཆེ་མཚོོན་ན་

དུས་ཚོདོ་ཛ་དྲེགོ་དང་། དུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་ཐགོོ་སློབེས་ཡདོ། 

རྒྱ་གོརི་ལ་ཆེ་མཚོནོ་ནའིང་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིཁོ་ེཉིནེ་འིདམ་གོ་

བྱེེད་སའིི་མཚོམས་དང་། མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་བརི་ཕུགོས་རྒྱགོ་

རིངི་པོའོི་ིཕེན་གོནདོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིས་མཚོམས་སུ་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ རྩི་

བའི་ིཆེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་དངསོ་འིབྲལེ་འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མ་ིམཐངོ་ཆེ་འིཇགོོ་འིསོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་

ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའིི་ཆེརི་གོཉིན་འིཕྲང་དང་། འིགོགོ་རྩི་ཞིིགོ་

གོི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་ཡོད་པོས་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་



352
ཆེད་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་རིགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་པོ་

རིདེ་ལ། ད་དུང་ཡང་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཉི༽ སྲིགོོ་གོ་ིསྙངི་པོ་ོདང་། སྐོབས་བབ་ཀྱི་ིཞུ་སྒོ།ོ

རྩི་བ་རིང་ཉིདི་བདོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེབརྟེན་པོརོི་སྡེདོ་

དགོསོ་པོརི་མ་ཟད། ང་ཚོརོི་རིང་དབང་བྲལ་བ་འིད་ིསློརི་གོས་ོབྱེདེ་

དགོོས་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་ང་ཚོོའིི་སྲིོགོ་གོི་སྙིང་པོོ་ཆེགོས་

ཡདོ། སྙིང་གོ་ིདཀྱིལི་དུ་འིཇོགོ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལ་

རྒྱ་དང་། ཞིེན་ཁོོགོ་མ་བརྗེེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོང་དང་། ཐོན་

སྐྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀ དེ་མིན་ཞིི་དྲེགོ་གོི་ལས་རིིགོས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་

ནའིང་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་ཀ་ད་ེགོང་ལྟརི་བདོ་

མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་མ་ིཞུ་བ་དང་། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིམཚོན་

ལ་གོངོ་དུ་སྤེལེ་བའི་ིཐོགོ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ད་ེརྩི་བ་རིདེ། 

མ་ིསུ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་དངསོ་འིབྲལེ་མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་ལ་

རྒྱལ་ཁོ་ཐབོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེ་བསམ་ན་སྤེབོས་པོ་དགོསོ་པོ་ལས། ངས་

མ་ིཐུབ། ངས་མ་ིའིཇནོ་བསམས་ནས་བསྡེད་ན་རྒྱལ་ཁོ་ཐབོ་ཐུབ་

ཐབས་མདེ། ང་ཚོསོ་ལྐུགོ་པོ་དང་། ཧོམ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེགོནདོ་སམེས་

ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེས་ན་ནརོི་འིཁྲུལ་རིདེ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

དངོས་འིབྲེལ་ང་ཡིས་ནུས། ངས་ཐུབ་སྙམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་
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འིདིརི་སྤེོབས་པོ་ཟེརི་བ་ཡིན་པོས་དེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། མ་འིངོས་

པོརི་ང་ཚོ་ོཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་མེད་ན་ང་ཚོོརི་

ཕེམ་ཉིེས་ཡོང་གོི་རིེད། དཔོེརི་ན། རྒྱ་ནགོ་གོི་གོསརི་བརྗེེ་བྱེེད་

པོའིི་སྐོབས་ཐོགོ་མརི་མའི་ོཙོེ་ཏུང་དང་། ཁོོང་ཚོོའིི་གྲེས་མི་ཉུང་

ཤོས་ཀྱིིས་འིགོོ་ཁྲེིད་པོ་དང་། ལྷགོ་པོརི་ཁོོང་ཚོོས་ང་རིང་ཚོོའིི་

བོད་ས་རྒྱལ་རིོང་རྒྱུད་དང་། ཁོམས་རྒྱུད་ལ་ཡོང་དུས་རིི་ཆུ་ཁྲེི་

སྟོང་ལ་དམརི་དམགོ་གོ་ལ་སྐྲགོ་ཅེས་བཤོད་དེ་ལམ་བརི་དཀའི་

ངལ་ལ་སྙིང་སྟོབས་མ་ཆེགོ་པོརི་མཐརི་སྐྱེལ་བྱེས་པོའིི་ཉིེརི་ལེན་

གྱིསི་མཐརི་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ལརོི་ཁོངོ་ཚོརོི་རྒྱལ་ཁོ་གོཙོང་མ་ཐབོ་

པོ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་མ་ིལ་སྙངི་སྟབོས་ཡདོ་དགོསོ་པོ་ཧོ་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ད་ེབཞིནི་དམགོ་ཆེནེ་གོཉིསི་པོའི་ིསྐོབས་འིཇརི་མན་གྱིསི་ཡ་ོརིབོ་

ནང་དམགོ་འིཁྲུགོ་རྒྱགོ་སའི་ིཁུལ་ཡངོས་རྫོགོོས་འིཇརི་མན་གྱིསི་

བཟུང་བ་དང་། དབྱེནི་ལན་གོཅགིོ་པུ་ལྷགོ་པོ་དའེི་ིམགོ་ོཐགོོ་ལའིང་

འིཇརི་མན་གྱི་ིགོནམ་གྲུས་སྦམ་ཤུགོས་ཆེནེ་གོཡུགོས་ཏེ་ེབསྡེབེས་

གོསོད་གོཏེོང་སྐོབས་སྙིང་སྟོབས་ཡོང་མཁོན་བློ་བརྟེན་པོོ་དང་

རྣམ་དཔྱོད་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་མི་གོཅིགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིིས་

ཚོདོ་ཟནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ མ་ིཟརེི་མཁོན་ད་ེལ་ངས་བྱེེད་ཐུབ་

ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་དགོསོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་འིདུགོ 
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ངས་འིདི་ལྟརི་བརྗེོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ནི། ང་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་

འིབྲོགོ་པོ་ལྟ་བུ་སྐྱོ་མདོགོ་ཁོ་པོོ་འིགོའི་ཤོས་ཡོད་ན་ཡང་བོད་པོ་

ཟརེི་མཁོན་འིད་ིའིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེརེི་བའི་ི

མ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་སྟབས་ང་ཚོ་ོཞུམ་དགོསོ་པོ་དང་། ཡདི་

ཐང་ཆེད་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མ་རིེད། དེ་ལྟརི་ན་

ཚོང་མས་སྔརི་བཞིནི་སྙངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ད་ེཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཏེ༽ རིང་ས་ནས་ཐབས་འིཚོལོ་དང་། འིགོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིལས་

འིགོན།

ཁོ་སང་འིད་ིགོའི་ིགོཞིསི་འིགོ་ོདང་། ད་ེམནི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཁོངོ་

ཚོརོི་ཡང་ནན་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེབཞིནི་གོཞིནོ་ནུ་དང་། 

བུད་མེད་ཚོོརི་ཡང་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ང་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ནང་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ཏུ་ནང་སྲིདི་

ལས་ཁུངས་ནས་བལྟ་གོི་ཡོད། ཤོེས་ཡོན་གྱིི་སྐོོརི་ལ་ཤོེས་རིིགོ་

ལས་ཁུངས་ནས་བལྟ་གོི་ཡོད། དགོོན་པོ་ཁོགོ་གོིས་མཚོོན་པོའིི་

ཆེོས་རིིགོ་གོི་ལས་ཀའིི་རིིགོས་དེ་དགོ་ལ་ཆེོས་དོན་ལས་ཁུངས་

ནས་བལྟ་གོ་ིཡདོ། སྡེ་ེཚོན་ས་ོསརོི་ལས་འིགོན་དཀྲོསི་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིའིགོ་ོའིདམོས་བཀའི་ཤོགོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ།

ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ོཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བསྡེད་པོ་
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དང་། གོཉིསི་ནས་མང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས་ཁྱིདེ་རིང་

ཚོསོ་གོངོ་རིམི་གྱིསི་འིཆེརི་གོཞི་ིབཀདོ་ནས་ཆེ་ཚོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

རིདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་བླསོ་འིགོལེ་བྱེས་ནས་སྒུགོ་སྡེདོ་རྒྱུ་མ་ི

འིདུགོ ཁོ་སང་མའི་ེསོརི་ལ་ཡང་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། ས་གོནས་ས་ོས་ོ

ནས་ཕྲན་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོསེ་པོ་དང་། སྐོད་ཡགིོ་གོ་ིཐོགོ་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་གོཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་ཡནི་ལ། གོཞིནོ་ནུ་

དང་། ད་ེབཞིནི་བུད་མདེ་ཀྱི་ིཚོགོོས་པོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་སྟབས་

། ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་ས་ཁུལ་ས་ོསའོི་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ་པོརི་

བརྟེེན་ང་རིང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་སྟངས་དང་། 

འིཕྲདོ་བསྟནེ་གྱི་ིཐོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོངོ་འིཕེལེ་གོཏེངོ་དགོསོ། 

གོཞིན་ཡང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོངོ་འིཕེལེ་གོཏེངོ་

ཕྱོོགོས། ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་

ཕྱོོགོས་གོང་ཅི། ས་གོནས་སོ་སོའི་ིདངོས་ཡོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ལ་རིན་པོ་དང་། འིཚོམ་པོ་ཞིགིོ་གོི་གོ་ོསྐོབས་གོང་དང་གོང་ཡོད་

ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ཏུ་ཐབས་ཤོསེ་དང་། འིཚོལོ་ཞིབི། ཉིམས་ཞིབི་

བཅས་བྱེས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཐབས་ལམ་གོསརི་པོ་རྙོེད་

ན་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོས་གོནས་ཐོགོ་ནས་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་རྐྱེང་བྱེེད་

དགོསོ། ང་ཚོསོ་འིད་ིལྟརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་སྐོབས་བསྟུན་འིབྲལེ་

ཡདོ་ལས་ཁུངས་ལ་ལབ། གོལ་སྲིདི་ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ནས་ཁྱིདེ་
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རིང་ཚོའོི་ིནུས་པོས་མ་ིའིདང་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོ་

ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་གོ་ོསྐོབས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེའིི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་པོས་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་དང་། ཡང་ན་རིོགོས་རིམ་འིཚོོལ་

རིོགོས་ཞིེས་འིབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ས་ོསོརི་བརྗེོད་དེ་གོང་ལྟརི་

སྐུལ་ལྕོགོ་ཡང་ཡང་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ཚོེ་ང་ཚོོས་འིཐུས་

ཤོརོི་གྱི་ིཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁོ་སང་ངས་ནན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ལས་བྱེེད་པོརི་ཆེ་

མཚོནོ་ན་ཡང་། འིདརིི་རྐུབ་སྟགེོས་སྲུང་བརི་ཡངོ་བ་མནི། ཟླ་རིའེི་ི

ཕེོགོས་ཐོབ་ཟ་ཐུབ་ཙོམ་ཞིིགོ་དང་། ས་གོནས་སོ་སོའི་ིསྒོང་ལ་

ཡདོ་ཅསེ་མཛུབ་མ་ོབཙུགོས་ནས་བསྡེད་པོས་ལ་དགོ་ཐབས་མདེ། 

ལས་བྱེདེ་བསྐོསོ་པོ་ཚོ་ོམ་ིམང་གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་མཁོན་ཡནི་

པོའི་ིསྐོད་ཆེ་རིདེ། མ་ིམང་མགོ་ོམ་ཐནོ་མཁོན་ཚོ་ོམགོ་ོའིདནོ་མཁོན་

ཡནི་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཡནི་པོ་ལས་རྐུབ་སྟགེོས་སྲུང་མཁོན་ལྟ་བུ་བྱེས་

པོས་འིགྲེིགོ་གོ་ིམདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་

གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་སྐོོརི་གོནས་ཚུལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས། བསམ་

བླ་ོབཏེང་། ཐ་མ་གོཞིན་དགོ་མདེ་ནའིང་དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བ་ཇ་ི

ཙོམ་ཡདོ་མདེ་དངསོ་དངསོ་རྗེནེ་རྗེནེ་སྐོབས་ས་ོསརོི་ང་ཚོསོ་ཤོསེ་

དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ འིདརིི་ང་ཚོསོ་ཇ་ིའིདྲེ་ཡདོ་ཅསེ་སྐོད་
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ཆེ་དྲེསི་དུས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ་ཅེས་བརྗེོད། ང་ོཐགོོ་དངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་ལ་སྐྱ་ོཐགོ་ཆེདོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ལྷགོས་

བསྡེད་ན་སྙིང་པོོ་གོང་ཡང་མ་བྱུང་བའིི་ཁོརི་མགོོ་སྐོོརི་བཏེང་བ་

རིདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་བསམ་ཐགོོ་སྐྱནོ་ཡདོ་མདེ་ཇ་ིལྟརི་ཡང་། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་

ལས་དོན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་ནས་འིཐུས་ཤོོརི་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་པོ་ལས་

འིཐུས་སྒོ་ོཚོང་གོི་མེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོལས་བྱེེད་པོ་ཡིན་ན་ཡང་དངོས་གོནས་གོང་ཞིིགོ་

བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེ་

རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། འིདི་གོརི་ཡོད་པོའིི་ཁྱིེད་རིང་ཚོོ་

གོཞིོན་ནུའིི་ཁོོངས་ནས་ཡིན་ནའིང་རུང་། བུད་མེད་ཀྱིི་ཁོོངས་

ནས་ཡནི་ནའིང་རུང་། ད་ེམནི་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་

སྟེ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐབས་ཤོེས་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོཞིན་

དགོ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ།

ཐ༽ བདོ་རིིགོས་ཁོ་ཆེ་ེདང་། ཆེབ་སྲིདི་ལ་གོཟབ་ནན།

གོོང་དུ་བསྟན་འིཛིན་དགོེ་བྱེེད་ཀྱིིས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་ལ་དྭགོས་ས་

ཁུལ་གྱི་ིཡུལ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཉིམས་

ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་རིེད། མང་ཆེེ་བ་ནང་པོ་ཆེགོས་ཡོད། 
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དཔོེརི་ན་ཁོ་ཆེེརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་། རིིགོ་གོཞུང་གོོམས་གོཤོིས་

ཀྱི་ིཐད་ནས་བདོ་པོ་རིང་ཆེགོས་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། ལ་དྭགོས་ཁོ་

ཆེ་ེང་ོཤོསེ་ཁོ་ཤོས་ཡདོ་པོ་ཁོ་ོཚོསོ་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་དུས་ལྷ་སའི་ིསྐོད་

གོཙོང་མ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ ཁོ་ོཚོོརི་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྒྱུན་གོཤོིས་

ཆེ་ཚོང་འིཇགོས་ཡདོ། 

དཔོརེི་ན། ལ་ོགོཅིགོ་ང་ཏུརི་ཀ་ིཟེརི་ས་དེརི་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། ངས་ང་ོ

ཤོསེ་པོ་ཤོནི་ཅང་སྤེ་ོབ་ོལགོས་ཤོགིོ་ཡདོ། ཁོ་ོརིང་རྒོས་པོ་ོཆེགོས་

འིདུགོ ཤོིན་ཅང་བ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཏུརི་ཀིའིི་ནང་ཡོད་སྟབས། 

ངས་ལ་ོགོཅིགོ་ཆེདེ་མངགོས་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། དརེི་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་ཤོིན་ཅང་བ་དང་མཉིམ་དུ་གོཉིེན་འིབྲེལ་བྱེས་ཏེེ་ཆེོས་ལུགོས་

རིང་བྱེས་པོའི་ིལྷ་ས་བ་སྐྱ་ེདམན་འིགོའི་ཤོས་ནས་ནརོི་བུ་གླིངི་ཁོའི་ི

འིགྲེམ་གྱི་ིཁོ་ཆེ་ེགླིངི་གོའི་ིནང་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཟརེི། ནརོི་བུ་གླིངི་གོའི་ི

ལོ་རྒྱུས་བཤོད་དེ་རྣམ་ཀུན་རྐྱེང་ཐང་སྒོང་གོི་ཁོ་ཆེེ་གླིིང་ཁོརི་ཆུ་

བརྒོལ་ས་ཡདོ། འིཁྱིམས་ནས་སྡེདོ་ས་ད་ེདགོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་བཤོད་

བྱུང་། ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ངུ་གོ་ིའིདུགོ ཆེསོ་

ལུགོས་ཁོ་ཆེེ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་པོའིི་སེམས་

ཤུགོས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོདང་

ཧོ་ཅང་ནང་ཚོགོས་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ

མད་ོདོན་ཡང་སྙིང་ལ་དྭགོས་ས་ཁུལ་འིདིའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་
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ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་སེམས་ཐགོ་ཉིེ་པོོ་ཞིིགོ་

དང་། ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོཡིན་ནའིང་ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་དུ་

སྡེོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་སྤྲོད་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། ལ་དྭགོས་ཀྱིི་

ཡུལ་མི་ཚོ་ོསྙོམས་ཆུང་དང་། ཧོ་ཅང་གོི་ཡགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་

ཡིན་སྟབས་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་ངོས་ནས་བརྙོས་བཅོས་བྱེེད་པོ་དང་། 

ཁྱིད་གོསདོ་བྱེདེ་པོ་ལྟ་བུ་གོཏེན་ནས་བྱེ་རྒྱུ་མདེ། 

གོཉིིས་ནས་ལ་དྭགོས་ས་ཁུལ་དུ་དེང་སང་མང་གོཙོོའིི་ཁོེ་དབང་

ལངོས་སུ་སྤྱོད་ད་ེའིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་པོ་དང་། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཤོོགོ་ཁོགོ་

འིདྲེ་མིན་དབརི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་

ཡོང་སྐོབས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་བྱུས་གོཏེོགོས་བྱེེད་རྒྱུ་

མེད། སྔོན་མ་འིབྲས་ལྗོོངས་ཁུལ་དུའིང་ནན་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་བརྗེོད་རྒྱུ་

བྱུང་། ད་ེབཞིནི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་དུའིང་ནན་པོ་ོབྱེས་ནས་བརྗེདོ་

པོ་ཡནི། ས་ཁུལ་ས་ོསའོི་ིནང་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཡང་

བདོ་པོས་ཕེརི་སྒྲིལི་ཚུརི་སྒྲིལི་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། ང་ཚོ་ོགོཟུ་བརོི་

གོནས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས། དངོས་འིབྲེལ་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ཚོེ་ངས་ཀྱིང་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། 

བོད་པོའིི་ཚོབ་ངོས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་

བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ན་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་ཀྱིང་འིཇམ་ཐིང་ཐིང་སྡེོད་རྒྱུ་

ཡནི་པོ་ལས། ས་ཁུལ་གྱི་ིསྲིདི་དནོ་ཐགོོ་བྱུས་གོཏེགོོས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ།
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ད༽ རྒྱ་མའིི་ིབྱེ་ངན་དང་། རིང་འིགོན་ལེགོས་གྲུབ།

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་དངེ་སྐོབས་ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉིསི་སུ་

གོནས་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་རིིགོ་པོ་སྒྲིིམ་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་རིེད། 

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་

སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་རྫོགོོས་ཀྱིསི་དངསོ་གོནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དོན་དགོ་ཐོགོ་ཁུརི་འིཁྱིེརི་གྱིི་ཡོད་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སྡེོད་

མཁོན་ཡནི་ནའིང་དངསོ་འིབྲལེ་ས་ོསའོི་ིསྐོབས་སུ་བབས་པོ་གོང་

ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོ་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་གོང་ལྟརི་ཡང་རྒྱ་མིའིི་

སྣ་ཁུགོ་འིཚོགིོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་བདོ་

པོ་ཉུང་ཤོས་ལས་མདེ་པོའི་ིལུང་པོ་ཚོའོི་ིནང་ཆེ་མཚོནོ་ན། དཔོརེི་

ན། སུད་སིའིི་ནང་ཡོད་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་ཚོ་ོདང་། ནུབ་འིཇརི་

མན། ཨངི་ལན། ཨ་མ་ིརི་ིཀ ཨ་ོས་ིཀྲོ་ོརི་ིཡ། ཧོོའི་ོལན་སོགོས་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མནི་ནང་ཡདོ་མཁོན་གྱི་ིབདོ་པོ་ཚོང་མས་ས་

ཁུལ་ས་ོསའོི་ིནང་མ་ིགོ་ོཆེ་ཚོང་བཅད་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་རིགིོས་ཚོ་ོ

ལྟ་སྐོརོི་དུ་ཡངོ་བ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་མའིི་ིམངི་འིཁྱིརེི་ནས་ཟླསོ་གོརི་

ཚོགོོས་པོ་ཡངོ་སྐོབས་ལྟ་བུ། དཔོརེི་ན། བརི་ལམ་ཞིགིོ་ནའིུ་ཡགོོ་

ལ་རྒྱ་མའིི་ིཟླསོ་གོརི་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་རིདེ། མངི་ན་ིརྒྱ་མའིི་ི
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མངི་འིཁྱིརེི་གྱི་ིཡདོ། ནང་དནོ་ན་ིབདོ་པོའི་ིཟླསོ་གོརི་ཆེགོས་ཡདོ། 

སྐོབས་དརེི་ནའིུ་ཡགོོ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོསོ་བདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་

ནས་དགོའི་བསུ་ཞུས་པོ་དང་། དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཐུགོས་སྤྲོ་ོབཏེང་། 

རྒྱ་མའིི་ིམངི་འིཁྱིརེི། འིགོ་ོཁྲེདི་རྒྱ་མ་ིཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་ང་ོརྒོལོ་བྱེས། 

མཐའི་གོཉིསི་སུ་མ་ལྷུང་བ་བྱེདེ་སྟངས་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ

ཁོ་སང་ཕེ་རིན་སརིི་ཡང་འིགྲེམེས་སྟནོ་ཞིགིོ་བྱེས་འིདུགོ འིགྲེམེས་

སྟནོ་བྱེདེ་དུས་མངི་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིམངི་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེསློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། 

ད་ེདང་མཉིམ་དུ་རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཀྱིང་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་

ནང་དོན་འིགྲེེམས་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུའིི་དངོས་པོ་ོརྣམས་ནི་བོད་པོའིི་སྐུ་

ཐང་དང་། ཅ་ལགོ་རྙོངི་མ་ད་ེལྟརི་རིདེ་འིདུགོ ད་ེལྟརི་ཡནི་པོའི་ིཆེ་

ནས་བདོ་པོ་ཡནི་སྟབས་དགོའི་པོ་ོབྱེས། དགོའི་ཉི་ེནང་ཚོགོས་ཀྱི་ི

རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན། ཡང་རྒྱ་མ་ིཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་ང་ོརྒོལོ་བྱེས། ད་ེ

ལྟརི་བྱེས་འིདུགོ ཡགོ་པོ་ོབྱུང་། 

ད་ེབཞིནི་སུད་སའིི་ིནང་དུ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། རྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་རིགིོས་

ད་ེལྟརི་ཡངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང་། རྣམ་འིགྱུརི་འིདྲེ་

མིན་བསྟན་པོ། གོ་ོསྐོབས་དམ་འིཛིན་གྱིིས་ས་གོནས་ཀྱིི་ཚོགོས་

པོརི་ནང་དུའིང་གོནས་ཚུལ་འིགོདོ་པོ་སགོོས་ས་ཁུལ་གོང་ས་གོང་

དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིསམེས་ཁུརི་

བླངས་ཏེ་ེཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དངསོ་གོནས་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ང་
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རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཚོང་མའིི་སྒོལ་སྟེང་དུ་རྡོོགོ་ཁྲེེས་རིེ་འིཁྱིེརི་ཏེེ་ཧུརི་

ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོརི་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་ང་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཤོསེ་སངོ་ངམ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༡༡ ཉིནི་མན་

སྤེརི་ཕེན་བད་ེགླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདནེ་དོན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་མའིི་ིདཔོལ་

ཡནོ།

ད་རིསེ་འིདརིི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་ཉིནི་གྲེངས་མང་པོ་ོསྡེདོ་རྒྱུའི་ིལྷདོ་

ལྷདོ་མ་བྱུང་ཡང་། ཉིནི་གོཉིསི་ལྷགོ་ཙོམ་གྱི་ིརིངི་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོདནོ་

དང་ལྡན་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་སངོ་། ང་རིང་ཡང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། གོཞིསི་

ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་རིགིོས་ཚོང་མརི་ལྟ་སྐོརོི་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། ཆེསོ་

འིབྲལེ་དང་། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ང་རིང་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་ཏེ་ེགོང་

ཅའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ིཐགོོ་ལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེས། འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེས་པོ་

བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་གོནད་ཆེེ་ཞིིང་། ད་ལམ་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ལ་འིབྱེརོི་སྐོབས་སྤྱོརིི་བཏེང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམ་ིམང་གོ་ིགོསོ་ཀྱི་ིགྱིནོ་

སྟངས་དང་། གོདངོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུརི་སགོོས་གོང་ཅརིི་སྔནོ་མའི་ིརྩིསི་

བྱེས་ན་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་འིདུགོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཚོང་མརི་ཐུགོས་

རྗེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། 

ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེས་པོ་བཞིིན། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་
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ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་སྡུགོ་རུལ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། རྩིམ་པོ་ཟ་མཁོན། 

དྲེ་ིམ་ཁོ་མཁོན་ཞིསེ་བདོ་པོརི་རིནི་ཐང་མདེ་པོརི་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། རྒྱ་

མི་གོཅིགོ་པུ་ལས་དེ་མིན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་བོད་པོ་ཚོོརི་

རུས་དང་གོཞུང་བརྩིི་ས་ཡོད་པོ་དང་། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་

ཤོེས་ཚོད་གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་བཞིིན་

ཡདོ། ཧོམ་པོ་བཤོད་ན་ཉིནི་ཁོ་ཤོས་དང་། ཟླ་བ་ཁོ་ཤོས། ལ་ོཁོ་

ཤོས་ཁུངས་འིཁྱིལོ་ནའིང་། རིམི་པོས་རིལ་པོ་ལྷན་པོས་མ་ཁོབེས་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟའིི་རྒྱ་མི་འིདི་དགོ་

གོསི་མགོ་ོསྐོོརི་གྱི་ིཐོགོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱིི་ཡདོ། ཁོ་ཤོས་དངསོ་གོནས་

མ་ཤོསེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

རིམི་པོས་མཐའི་གོསལ་གྱི་ིརིདེ། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིང་ད་ལྟའིི་ཆེརི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོ་

ས་ཡ་དྲུགོ་ཙོམ་ལས་མེད་ཀྱིང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་

དང་ལྡན་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། མ་ིཡནི་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་

ཡནི་ནའིང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་མའིི་ིསྙངི་སྟབོས་དང་། ཤོསེ་རྒྱ་

ཆེ་ེཆུང་ལ་སགོོས་པོའི་ིཁྱིད་པོརི་ཡདོ། ད་ེསྔའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནང་ལ་

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་གོསལ་པོོ་ཐོན་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲགོ་གོཉིིས་

ལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། གོསལ་པོ་ོམ་འིཁོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་

ནས་བཤོད་ན། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁོ་ཤོས་ནས། ས་



365
འིགོོ་ནས་མིའིི་རུས་པོ་དང་། མིའིི་དངོས་ཆེས་ཐོན་པོ་དེ་དགོ་ལ་

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བཤོད་པོ་ལྟརི་ན་ཁོ་ཤོས་ལ་ོ

བཞི་ིསྟངོ་དང་། ཁོ་ཤོས་ལ་ོདྲུགོ་སྟངོ་སྔནོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརིིགོས་

བྱུང་བརི་བཤོད་འིདུགོ གོང་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་མི་རིིགོས་དེ་བྱུང་བའིི་

དུས་སྐོབས་ཧོ་ཅང་སྔ་པོ་ོཡནི་པོ་དང་། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་

སྔ་ཤོསོ་ཀྱི་ིགྲེས་རིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ཡོངས་གྲེགོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ལྟརི་ན། བོད་རྗེེ་གོཉིའི་ཁྲེི་

བཙོན་པོོའི་ིསྐོབས་ནས་བཟུང་ལ་ོཉིིས་སྟོང་ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་ལ་ོརྒྱུས་

ཡདོ་པོ་དའེི་ིརིངི་ལ་བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱིསི་དཀའི་སྡུགོ་མང་པོ་ོམྱོངས་

ཡོད་ཀྱིང་། བོད་མི་རིིགོས་འིདི་མ་ཤོི་བརི་འིཚོ་ོཞིིང་གོནས་ཡོད་

སྟབས་བརི་སྐོབས་སུ་བོད་ནང་ལ་དངོས་གོནས་ཧོ་ལས་པོའིི་

གོཏེོརི་བཤོིགོ་ཆེེན་པོོ་ཕེོགོ་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་མིའིི་སྙིང་སྟོབས་

བཅམོ་ཐུབ་མདེ། 

ཁོ༽ ཕུགོས་ངན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

སྟངས།

བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་མཚོནོ་ན་ཐགོོ་མ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུ་

དང་། ད་ེནས་ལྔ་བཅུའི་ིའིགོ་ོསྟདོ་དུས་ཚོདོ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་གོ་ིརིངི་

ལ་རྒྱ་མིའིི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་དེ་འིཇམ་བསླུས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་
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ཐབས་ཤོེས་བྱེས་པོ་རིེད། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཏཱ་ཡང་མང་པོོ་

བཏེང་སྟ་ེགྲེངོ་གོསབེ་ཁོ་ཤོས་ལ། རྒྱ་གུང་བྲན་དྲེནི་ཆེནེ་ཕེ་མ་རིདེ། 

།དངུལ་ཏཱ་ཡང་ཆེརི་པོ་འིབབ་འིབབ་རིདེ། །ཅསེ་ད་ེལྟརི་བཤོད་རྒྱུའི་ི

དུས་ཤོགིོ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེནས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུགོ་ང་བདུན་ཙོམ་

ནས་རྣམ་འིགྱུརི་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེད་ེསྔནོ་ཏཱ་ཡང་དཀརི་པོ་ོ

བཀྲོམ་པོ་ད་ེདགོ་ཡརི་བསྡུས་ཏེ་ེཤོོགོ་དངུལ་བཀྲོམ། ད་དུང་བདོ་

མའིི་ིམ་ེམདའི་གོ་ོམཚོནོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ེདམ་པོསོ་དམ་བཅངིས་

གོནནོ་བཙོརིི་བྱེདེ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛནི་པོའི་ིདུས་ཤོགིོ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལ་ོནས། བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་ཙོམ་བརི་དུ་ཆེོལ་ཁོ་

གོསུམ་ཁྱིནོ་ཡངོས་ཀྱི་ིབདོ་མ་ིཡངོས་རྫོགོོས་ལ་ནུས་ཤུགོས་གོང་

ཡོད་ཀྱིི་གོདུགོ་རྩུབ་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་པོ་དང་། མདོརི་ན་ས་ཁུལ་

ཁོ་ཤོས་ལ་རྒྱ་མསི་ངན་བསྐུལ་བྱེས་པོ་ལྟརི། ས་ཁུལ་ས་ོསའོི་ིལས་

བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་ལ་ོབཅ་ོལྔའི་ིནང་ཚུད་ལ་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡགིོ་རྩི་མདེ་བཟ་ོ

གོི་ཡིན་ཟེརི་བ་དང་། ལོ་ཉིི་ཤུའིི་ནང་ཚུད་ལ་བོད་པོའིི་མིང་ཙོམ་

ཡང་མེད་པོ་བཟ་ོགོི་ཡིན་ཟེརི་བ་སོགོས་འིཇིགོས་སྣང་སྡེིགོས་རི་

བསྐུལ་ཏེ་ེགོདུགོ་རྩུབ་སྣ་དགུ་ཚོང་བའི་ིདྲེགོ་གོནནོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཡདོ་

ཀྱིང་། བདོ་མི་རིིགོས་ཀྱི་ིསྙངི་སྟབོས་རྩི་བརླགོ་གོཏེོང་ཐུབ་མདེ། 

ཉིེ་དུས་ལ་ོཤོས་རིིང་ལ་བོད་ནང་དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་སྒྱུརི་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡིན་ཞིེས་སྲིིད་བྱུས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བརྩིམས་ཏེེ་བོད་ནང་གོང་ལ་
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གོང་འིཚོམ་གྱིི་གུ་ཡངས་དང་། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཡརི་ཐོན་

གྱི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཞིགིོ་བསྟན་ཏེ་ེའིཇམ་རྩུམ་ཐབས་ཤོསེ་རྣམ་པོ་ཡདོ་

རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་པོའིི་བསམ་བླ་ོབསྒྱུརི་ཐུབ་

མེད་པོ་དང་། བོད་པོའིི་བསམ་བློ་བསླུ་ཐུབ་མེད། དེང་སང་རྒྱ་

མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་བོད་ལུང་པོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོབོད་པོ་རྣམས་

གྲེངས་ཉུང་མ་ིརིགིོས་ལ་སྒྱུརི་ཆེདེ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་ནང་ལ་གོཏེངོ་

རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཧོ་ཅང་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་

རིདེ། དཔོརེི་ན། ངསོ་རིང་སྐྱསེ་སའི་ིཨ་མདའོི་ིཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

ཕྱོ་ིལ་ོཆེིགོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ིའིགོོརི། ཐནོ་པོའི་ིས་གོནས་

ད་ེགོའི་ིརྒྱ་ཡགིོ་གོསརི་ཤོགོོ་ཅགིོ་གོ་ིནང་ལ། མཚོ་ོསྔནོ་ཁུལ་ལ་མ་ི

གྲེངས་ཇ་ིཡདོ་གྲེངས་ཀ་བཀདོ་པོ་ཞིིགོ་མཐངོ་བྱུང་། དའེིི་ནང་ལ་

མཚོ་ོསྔནོ་གྱི་ིས་ཁུལ་ལ་བདོ་རིགིོས་བདུན་འིབུམ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་

དང་། རྒྱ་མ་ིའིབུམ་ཉི་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་གོསལ་འིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་ཁོམས་ཁུལ་ལ་ཐནོ་སྐྱདེ་ཡདོ་སའི་ིས་ཆེ་ལགེོས་སརི་རྒྱ་

མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་མང་པོ་ོསློབེས་ཡདོ། དཔོརེི་ན་ལྷ་སའི་ིརིང་སྐྱངོ་

ལྗོོངས་ཟེརི་བའིི་ཁོོངས་ཀོང་པོ་ོཁུལ་ལ་གྲེོང་སྡེེ་གོསརི་པོ་ཆེགོས་

ཡདོ་ལ། གྲེངོ་སྡེ་ེགོསརི་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་བདོ་རིགིོས་ལས་བྱེདེ་

པོའིི་ནང་མི་ཉུང་ཤོས་ཙོམ་ལས་དེ་མིན་རྒྱ་མི་ཁོེ་གོཙོང་ཡིན་པོའིི་

གྲེོང་སྡེེ་གོསརི་པོ་དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤོས་ཆེགོས་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ བོད་
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ལུང་པོའི་ིནང་ལ་བདོ་པོ་གྲེངས་ཀ་ཉུང་བ་ཆེགོས། རྒྱ་མ་ིགྲེངས་ཀ་

མང་བ་ཆེགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་རིམི་པོས་བདོ་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་དངོས་གོནས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

འིདི་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱོིན་ན་ནམ་ཞིིགོ་བོད་ཟེརི་

བ་དམིགོས་མེད་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། འིདི་ནི་ཛ་

དྲེགོ་ཆེེན་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ང་

ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་སྙིང་སྟོབས་དེ་འིཁྱིགོས་པོ་ཆུ་ནང་དུ་བཞུ་

བ་ལྟ་བུའིི་ཉིམས་ཆེགོ་གོང་ཡང་མ་ཕྱོིན་པོརི་གོནས་པོ་འིདི་བོད་

མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི་པོ་རིདེ། 

གོ༽ ཆེསོ་རིིགོ་ལ་ཤོསེ་རྟེོགོས་དང་། སྲིིད་བྱུས་ཀྱི་ི

གོཏེན་འིབེབས།

ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོདུས་ཚོོད་གོཉིན་འིཕྲང་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགྲེིམས་པོའིི་

སྐོབས་སུ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་བོད་

གོངས་ཅན་ཡུལ་དུ་སྐྱསེ་པོ་དང་། དམིགོས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་

ཀྱིི་རྣམ་པོས་བརྒྱན་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤོིགོ་ཡིན་པོ་འིདི་ངོས་འིཛིན་

གོསལ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་བདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་

དང་། ང་བདོ་པོ་ཞིིགོ་བསམ་པོའི་ིལ་རྒྱ་དང་། ཤོ་ཞིནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧོ་

ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་
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གོཟ་ིབརྗེདི་དང་། ཁྱིད་ཆེསོ་འིབུརི་དདོ་ཐནོ་ས་གོཙོ་ོབ་ོད་ེས་ོསའོི་ི

རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོའོི་ིརིགིོ་གོཞུང་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོདང་གོཏེངི་ཟབ་པོ།ོ སྤྱོརིི་བཏེང་བདོ་

པོ་མང་ཆེ་ེབ་ནང་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ས་ོསརོི་སྒོརེི་གྱི་ིའིད་ིཕྱོའིི་ིདནོ་དགོ་གོ་ི

ཆེ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤོེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོརིེད། མི་ལ་རིིགོ་གོཞུང་གོི་རྣམ་དཔྱོད་ཇི་ཙོམ་ཡོད་པོ་དེ་ཙོམ་

གྱིིས་ཁྱིད་པོརི་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ནས་

མཚོོན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

འིབད་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སྔརི་ལས་ལྷགོ་

པོའི་ིཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ལ་ོརྒྱུས་དང་ལྡན་པོ་དང་། རིགིོ་གོཞུང་ཁྱིད་ཆེསོ་འིབུརི་དདོ་ཡདོ་

པོའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་སློབེས་པོའི་ི

སྐོབས་འིདརིི་མ་ིརིགིོས་ད་ེའིཚོ་ོཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང་། མ་ིརིགིོས་དའེི་ི

རིང་དབང་ཐབོ་ཐང་ཆེ་ཚོང་རྩིདོ་གླིངེ་བྱེདེ་པོའི་ིལས་འིགོན་བདོ་མ་ི

སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཚོང་མརི་ཡོད་པོ་དང་། ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་འིདི་

ཉིིད་ཀྱིི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལས་འིགོན་ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོོས་

རྒྱ་བདོ་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྩི་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཛནི་

དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། སྔརི་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐོབས་ནས་རྒྱ་དང་བདོ་
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འིབྲལེ་བ་ཡདོ་སྟབས་ད་ེདུས་ནས་སྲིདི་བྱུས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་ཡདོ། 

ད་ེན་ིབདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི་ཟརེི་བ་ད་ེཡནི། 

རྒྱ་མིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོ་ོགྲེོགོས་པོོ་དང་། ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་མཚོེས་

རིེད། བོད་སྐྱིད་པོ་ལོས་དགོོས། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་དེ་

རྒྱ་ནགོ་ལ་བསྡེད་ནས་སྤྱོད་ན་ཡགོ་ཤོོས་རིེད། ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོལའིང་

ཕེན་ཐོགོས་ཡོད། ཁོོ་རིང་ཚོོརི་ཕུགོས་ལ་དེ་དྲེིན་ཆེེ་གོི་རིེད། ང་

རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁོ་ཁུ་སིམ་པོ་ོབྱེས་ནས་

བསྡེད། ང་ཚོོས་མི་ལ་བརྡོབ་གོསིགོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡང་མ་རིེད་

ལ། བཟ་ོགོི་ཡང་མ་རིེད། ང་ཚོོས་མི་ལ་ཕེརི་བརྡོབ་གོསིགོ་བཟ་ོ

གོི་མ་རིེད་ལ། ང་ཚོོརི་ཚུརི་བརྡོབ་གོསིགོ་བཟོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཀྱིང་

དགོོས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྩིམ་གོཟན་ཞིེས་བརྗེོད་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། རྩིམ་པོ་བཟས་ན་འིགྲེིགོས། རྒྱ་ཟས་འིབུ་སྲིིན་

ཟ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ 

འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་དཔོལ་འིབྱེརོི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་ལྟརི། 

བདོ་དུ་ཡང་བཟ་ོལས་དང་། འིབྲགོོ་ལས། ཞིངི་ལས་སགོོས་ཡརི་

རྒྱས་གོཏེོང་བརི་ངེས་པོརི་དུ་རྒྱ་མི་དགོོས་དོན་མེད། གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་མཉིམ་འིབྲེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་ལ་སོགོས་པོས་ལུང་པོ་ཕེན་

ཚུན་ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེས་ནས་ཡུལ་ལུང་ཚོང་མ་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་

ཐབས་བྱེེད་པོ་སྤྱོི་སྲིོལ་ཡོངས་གྲེགོས་ལ་བརྟེེན། རྒྱ་མི་མེད་ན་
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བདོ་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐབས་མདེ་པོ་རྩི་བ་ཉིདི་ནས་མ་རིདེ། 

རྒྱ་མའིི་ིཕྱོགོོས་ནས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་མདེ་ན་བདོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་

རིེད་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། དེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང་། བདེན་པོ་མ་རིེད། 

བདོ་པོརི་གོ་ོསྐོབས་བྱུང་ན་རྒྱ་མ་ིལས་འིཇནོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། རྒྱ་མ་ི

ལས་མཁོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། 

ང༽ རྒྱ་རིིགོས་ཀྱི་ིསྐྱགོ་གོནངོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིརྫུན་

གོཏེམ།

ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་རིིགོས་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་དོན་དང་འིབྲེལ་བ་

བྱེེད་མཁོན། སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁོན་དང་། ཚོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིརྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཡནི་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ང་ོ

སྤྲོདོ་བྱེས་པོའི་ིཚོ་ེཚུརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་། བགོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེས་

ནས་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ད་ེསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ི

ནང་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཡིན་

ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེས་པོ་དང་། ལམ་སངེ་གོདངོ་

དམརི་པོ་ོཆེགོས་པོ་དང་། སྡེོད་སྐྱརོི་བརྒྱབ་སྟེ་མ་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་ཆེགོས་དནོ་ན་ིཁོངོ་ཚོོརི་སྡུགོ་

གོནངོ་ཡདོ་སྟབས་མ་བད་ེབ་ཆེགོས་པོ་ལས། བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་

ལ་ཁོོང་ཚོ་ོབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་པོརི་ཡོང་བ་
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ཞིགིོ་དང་། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཁོངོ་

ཚོོརི་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་ཡོད་ན་ང་ོཚོ་དགོོས་དོན་དང་། སྤེམ་ཤོོརི་

དགོསོ་དནོ་མདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ལམ་སངེ་ནང་

ཚོགོས་ཤོགིོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་ཐུབ་ངསེ་ཡནི་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་

པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ཁོངོ་ཚོ་ོལམ་སངེ་མ་བད་ེབ་དང་། ང་ོཚོ་ཁོ་

སྐྱངེས་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

དཔོེརི་ན། ཉིེ་ཆེརི་ལྷ་སརི་ཟང་ཟིང་བྱུང་སྐོོརི་ས་གོནས་ཀྱིི་ཁྱིབ་

བསྒྲིགོས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོརི་པོེ་ཅིང་རིང་ནས་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་

པོ་ལ། ས་གོནས་ཀྱི་ིབད་ེའིཇགོས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་གོངོ་

རིིམ་གྱིི་བཀའི་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་མེ་མདའི་བརྒྱབ་མེད་ལ། མི་བསད་

མདེ། དཀྲོགོོ་མདའི་ཁོ་ཤོས་རི་ེརྒྱགོ་དགོསོ་བྱུང་བ་རིདེ། བདོ་པོ་

ལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོ་ནས་མ་ེམདའི་འིཕྲགོོས་

ཏེེ་རྒྱ་མིརི་ཚུརི་མེ་མདའི་བརྒྱབ། བོད་པོ་ནང་ཚོགོས་ཁོོ་རིང་ཚོ་ོ

ལའིང་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་པོ་རིདེ་ཅསེ་དང་། རྒྱ་མསི་ཐགོོ་མརི་མ་ིདྲུགོ་

ཙོམ་དང་། དའེི་ིམཇུགོ་ཏུ་མ་ིདགུ་ཙོམ། ཁྱིནོ་བསྡེམོས་བཅ་ོབརྒྱད་

བཅུ་དགུ་ཞིགིོ་ཤོ་ིབའི་ིསྐོད་ཆེ་བཤོད་ཡདོ། མ་ེམདས་མ་ིབསད་པོ་

ད་ེམ་ེམདའི་ཡདོ་མཁོན་གྱིསི་བསད་པོ་ལས། མ་ེམདའི་མདེ་མཁོན་

གྱིསི་བསད་གོ་ལ་ཤོསེ། དཔོརེི་ན། རྒྱ་མའིི་ིབད་ེའིཇགོས་ཀྱི་ིལས་

ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་གོ་ིལགོ་པོརི་རྡོ་ོའིམ། ས་ཕེགོ་ཕེགོོ་སྟ་ེཁོའོི་ིམ་ེ
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མདའི་ལགོ་ནས་ཤོརོི་བ་ཡནི་པོ་རིདེ། བདོ་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིམ་ེམདའི་

ད་ེཚུརི་བླངས་ནས་ས་ལ་བརྡོབས་ཏེ་ེམ་ེམདའི་ད་ེབཅགོས་པོ་རིདེ། 

བོད་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་དེ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་མིས་གོནས་ཚུལ་

འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་དུས་བདོ་པོས་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་པོ་རིདེ་ཟརེི་བ་

དང་། བདོ་པོས་མ་ིབསད་པོ་རིདེ་ཟརེི་བ་སོགོས། བདོ་པོའི་ིམིགོ་

གོསི་མཐངོ་བཞིནི་དུ་སྐྱགོ་རྫུན་ད་ེལྟརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དའེི་ིམཇུགོ་ལ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོས་ོདང་། ལྷ་སརི་མ་ིམང་ཚོགོོས་

འིདུ་བསྐོོངས་ཏེེ་ཉིེ་ཆེརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་

བསམ་འིཆེརི་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཅེས་དྲེི་བ་བྱེས་འིདུགོ སྔོན་ལ་

བསམ་འིཆེརི་ཤོདོ་མཁོན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བརི་ཚོང་མས་ཁོ་རིགོོས་

བསྡེད་ཅིང་། ད་དུང་ད་ོནན་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་དྲེིས་པོའིི་སྐོབས་མི་ཁོ་

ཤོས་ཀྱིིས་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་ནས་ཞིལ་རྫུན་དེ་ལྟརི་མ་གོནང་

ན་ལགེོས། ཞིལ་རྫུན་ད་ེལྟརི་གོནང་ན་མསི་ཡདི་ཆེསེ་མདེ་པོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་བཤོད་འིདུགོ རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དནོ་དགོ་ལ་གོ་ོ

བསྡུརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་རིདེ། གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་དུས་མ་ིམང་

གོསི་བསམ་འིཆེརི་དང་པོ་ོདེརི་ཞིལ་རྫུན་མ་གོནང་རིོགོས་གོནང་

ཟརེི་དུས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། དངསོ་ཡདོ་བདནེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་གྱིིས་རྒྱ་མིརི་ན་ཟུགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས་འི་འུབ་མ་

འིདུས་བཞིནི་དུ་སྐྱགོ་རྫུན་ཁོ་ོན་བཤོད། སྐྱགོ་རྫུན་ལ་སྐྱབས་བཅལོ་
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དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ལས་ཀ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བདནེ་པོ་བདནེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཡནི་ན་སྐྱབས་བདནེ་པོ་ལ་བཅལོ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་

མ་རུངས་ཁོགོོ་བཅུགོ་གོསི་ཐབོ་ཐང་མདེ་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེས་པོ་ཡནི་

སྟབས། སྐྱབས་དེ་ཧོམ་རྫུན་ལ་བཅལོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཅ༽ འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདང་། གོནས་ཚུལ་ལ་ཤོསེ་

རྟེགོོས།

གོང་ལྟརི་དངེ་སང་བདོ་རྒྱའི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་

ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོས་ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་

ནས་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། སེམས་

ཤུགོས་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོའིི་ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་རྒྱུ་དེ་

ཡང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོཞིསི་འིགོ་ོཚོསོ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་དུས་

ཚོདོ་ནམ་ཡདོ་ལ་སློབོ་གོས་ོདང་། འིགྲེལེ་བཤོད་འིདྲེ་བརྒྱབ། ཁྱིདེ་

རིང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་ནང་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་དརེི་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོ

སྣང་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེརིངི་ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་གྱི་ིགོསུང་བཤོད་ནང་ལ་འིཁོདོ་པོ་བཞིནི། 

ཚོགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་འིཚོགོོས་སངོ་ན་ས་ོསའོི་ིང་ོཚོབ་གོཏེངོ་བ་ད་ེལྟརི་

བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ་པོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་
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པོ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ། མ་འིངོས་པོརི་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་སགོོས་

ལ་ད་ོཁུརི་བྱེས། སམེས་ཁུརི་བླངས། གོ་ོསྡུརི་བྱེས། གོཞིསི་འིགོ་ོ

དང་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོའིི་ཐགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་ཤོེས་པོ་དེ་དགོ་

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། དུས་དུས་ལ་སྤྱོ་ིའིཐུས་ཚོ་ོདང་ལས་བྱེདེ་པོ་

ད་ེལྟརི་ཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་དྲེ་ིབ་

དྲེསི་ལན་དང་། ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཤོསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོནས་

ཚུལ་ཤོསེ་ན་སམེས་ཤུགོས་ད་ེསློབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། གོནས་ཚུལ་

གོང་ཡང་མ་ཤོསེ་པོརི་བདོ་རིང་བཙོན་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ད་ེན་ི

རྨོངོས་དད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། 

དཔོརེི་ན། ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་མ་ཤོསེ་པོརི་རྨོངོས་དད་བྱེས་ན་

མ་ིའིགྲེིགོས་པོ་བཞིནི། རིང་བཙོན་དགོོས་ན་རིང་བཙོན་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང་། ད་ེབསྒྲུབ་པོ་ལ་ཐབས་ཤོསེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ། ད་ེདགོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་

རིང་ཚོའོི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་དའེི་ིང་ོབ་ོགོང་ཡནི་པོ། ང་ཚོསོ་

ཐབས་ཤོེས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་སོགོས་ཆེ་ཚོང་

ཁོོགོ་ལོན་པོ་བྱུང་ན་བོད་ལ་ཕེརི་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེོ་མཁོན་དང་། 

བདོ་ནས་ཚུརི་གོཉིནེ་འིཕྲད་ཡངོ་མཁོན་བྱུང་བའི་ིསྐོབས་ལ་འིགྲེལེ་

བཤོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གོང་ལྟརི་ས་ོསོའི་ིང་ོཤོེས་དང་། ཉིེ་བ་
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གོཉིེན་ཚོན་དེ་ལྟརི་གོཅིགོ་ལ་གོཉིིས་བརྒྱུད་ཀྱིིས་སེམས་ཤུགོས་

བསྐྱེད་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཁྱིོགོ་བཤོད་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལམ་

བུ།

དངེ་སང་རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོས་ཁོ་བྲལ་གྱི་ིལས་

འིགུལ་བརྩིམས་ཀྱི་ིཡདོ། ལགོོ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྒོ་ོསྤེལེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་

ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལ་ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོའིི་བྱེེད་སྒོོའི་ིང་ོབ་ོདེ་གོང་

ཡིན་ཟེརི་ན། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། ཟེརི་

བའིི་རྩི་དོན་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོརི་བདེ་སྐྱིད་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཐབོ་ཐང་ཆེ་ཚོང་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་པོའི་ིདཔོནོ་

པོོ་བོད་པོས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་པོ་དེ་ཡིན་པོས། འིགྲེེལ་

བཤོད་བརྒྱབ་ན་བོད་པོ་ལྐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་

བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་མ་རིེད་ཟེརི་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བོད་པོ་སུ་ཡིན་ནའིང་

ཤོདོ་ཀྱི་ིརིདེ། 

རྒྱ་མསི་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོས་ཁོ་བྲལ་གྱི་ིལས་འིགུལ་སྤེལེ་གྱི་ིཡདོ་

ཅིང་། དེའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་ལོགོ་སྤྱོོད་སྲིིད་གོཞུང་བསྐྱརི་ལོགོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱརི་
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ལོགོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་རིེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། གྲེོང་གོསེབ་ཁུགོ་

ཀྱིོགོ་ས་ཁུལ་གྱིི་མི་གོནས་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་མ་ཤོེས་མཁོན་གྱིི་མི་

ལ་རྒྱ་མསི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་ལ་དགོའི་བ་འིདུགོ་

གོམ། མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལུགོས་ལ་དགོའི་བ་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ཆེ་

དྲེིས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་དགོའི་བ་འིདུགོ་ཅེས་

སུས་ཀྱིང་ཟརེི་གྱི་ིམ་རིདེ། 

རྒྱ་མསི་བརི་སྐོབས་ཏཱ་ལའི་ིརུ་ཚོགོོས་ཀྱིསི་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་

བསྐྱརི་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བའི་ིསྐོད་ཆེ་

དེ་ལྷགོ་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་ཚོོས་འིདིརི་བྲེལ་བ་འིཚུབ་འིཚུབ་ཀྱིི་

ཐགོོ་ནས་སྐོད་ཆེ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་དང་། སྲིདི་བྱུས་གོསརི་པོ་བཟསོ་

པོ་གོང་ཡང་མནི་པོརི། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་མ་སློབེས་གོོང་ནས་བདོ་

ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙོངི་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེབསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་དང་། ས་ཞིངི་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེ

དགོ་བསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལགེོས་བཅསོ་སྤྱོ་ི

ཚོོགོས་བཙུགོས་ཏེེ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་

ཡདོ། བུན་ཆེགོས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མཚོནོ་པོས་ལས་དནོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ང་

ཚོོས་ལགོ་ལེན་འིགོ་ོབཙུགོས་ཟིན་པོ་རིེད། དེ་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་

ལུང་པོརི་སློེབས་རྗེེས་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུའིི་

དོན་ལ་མི་མང་གོི་སྤྱོི་འིཐུས་བཙུགོས་པོ་དང་། མ་འིངོས་པོའིི་རྩི་
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ཁྲེིམས་བཟོས་པོ་དེ་དགོ་རྒྱ་མིརི་ལན་འིདེབས་ཙོམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་

མནི་པོརི། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་

ལ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། 

གོོང་དུ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱེས་པོ་བཞིནི། ང་ཚོ་ོམང་

གོཙོའོིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ལྟ་ངསོ་ནས་

འིད་ིབཤོད་འིདདོ་བྱུང་། བརི་སྐོབས་སྤྱོ་ིའིཐུས་འིདམེས་བསྐོ་ོབྱེདེ་

སྟངས་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲད་ད་ེཡ་ེཤོསེ་དབྱེངིས་དཔྱད་

ཟརེི་བ་དེ་ལྟརི་བྱེས་པོ་རིེད། དེ་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ ད་

ཆེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བྱུང་ན་ཡང་གོང་ལྟརི་མི་མང་རིང་གོིས་

སྤྱོ་ིའིཐུས་འིདམེས་བསྐོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཉི་ེཆེརི་གོཏེན་

གོཙོང་མ་འིཁོལེ་བ་ཡནི། མཇུགོ་ལ་སྤྱོ་ིའིཐུས་འིསོ་འིདམེས་བྱེདེ་

རྒྱུ་ད་ེཚོའོི་ིཐགོོ་ལ་མ་ིམང་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེསམེས་ཁུརི་

བླངས་པོ་དང་། ཁྲེལ་མངོན་སློ་བཅོས་མ་བྱེས་པོརི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

ཞིགིོ་ལ་བརྩིསི་ནས་བསམ་བླ་ོཡགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་

ཚོོས་མང་གོཙོོའིི་མཚོན་ཉིིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་

ཉིམས་མྱོངོ་ཞིགིོ་གོསགོོ་བཞིནི་ཡདོ། འིད་ིན་ིརྒྱ་མའིི་ིའིཁྱིགོོ་བཤོད་

ལའིང་དནོ་གྱི་ིལན་འིདེབས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཇ༽ གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་
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འིགོདོ།

ད་ེནས་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ལ་དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་མ་ི

འིདུགོ ཚོང་མས་ད་ོསྣང་ད་ལྟའིང་བྱེདེ་བཞིནི་ཡདོ་ལ། སློབོ་སྦྱངོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། དགོོན་པོ་ཡས་མས་དང་། སྔགོས་

བཙུན་ཚོ་ོཚོང་མས་ས་ོསའོི་ིཚོགོོས་གོཞུང་ལ་འིདནོ་པོ་འིདནོ་ཤོསེ་

ཙོམ་ཞིགིོ་ལ་ཆེགོོ་ཤོསེ་མ་བྱེས་པོརི། ཚོགིོ་བཟང་པོ་ོཁོ་ནས་བཏེནོ་

པོ་དེའིི་དོན་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་རྣམས་ཤོེས་པོའིི་དོན་དུ་སློོབ་

སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་འིབོད་

སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི་སློོབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་ངེས་པོརི་

དུ་བྱེདེ་དགོསོ་འིདུགོ 

དེ་ནས་སྤྱོིརི་བཏེང་སློོབ་སྦྱོང་གོི་ཐོགོ་ལ་གོོང་དུ་བཀའི་བློན་གྱིིས་

བཤོད་པོ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭའིི་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཧོ་ཅང་ཚོད་

ལོངས་པོ་མེད་ཀྱིང་། གོང་ཡོད་པོ་དེ་ཆུད་ཟོས་མ་སོང་བརི་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་གོཙོ་ོབོ་གོཅིགོ་ནི་དཔོལ་

འིབྱེརོི་འིདུ་འིགོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཡནི། སྔརི་ནས་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

འིཐུས་མ་ཤོོརི་ཙོམ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ཆེོགོ་ཤོེས་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་

མ་ིའིགྲེགིོས་པོས། ངསེ་པོརི་དུ་གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་
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དགོོས། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིི་ལས་རིིགོས་གོསརི་པོ་གོང་དང་གོང་བྱེེད་

རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། བརི་སྐོབས་

ང་རིང་ཚོོས་བཟོ་ཞིིང་ལས་རིིགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཚོང་

མ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཆེེད་འིཆེརི་གོཞིི་བཟོས། ཕྱོི་རྒྱལ་མཁོས་པོ་

ལྟ་བུས་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས། སློབོ་སྟནོ་ད་ེལྟརི་བྱེས་ནས་ལས་ཀའི་ི

གུང་བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེརིམི་པོས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ལྟརི། ངསེ་

པོརི་དུ་གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརིང་བཞིནི་ལྡན་པོའི་ིཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང་། འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གོནས་ས་ཐགོོ་གོ་ིལས་བྱེདེ་

པོ་ཚོརོི་མ་ིམང་གོ་ིཉིནི་རིའེི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་ཡདོ་

པོས་ཚོང་མས་སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་

དགོོས། ངོས་རིང་དུས་དུས་མ་གོཏེོགོས་ཉིིན་མ་རྟེགོ་པོརི་དཀའི་

ངལ་ཡདོ་ས་དརེི་སློབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ་ལ། སློབེས་ཀྱིང་ལམ་སངེ་

གོང་ཡང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། ལས་ཁུངས་རིིམ་པོ་སོ་སོས་

ལས་བགོོས་བརྒྱབ་ནས་སྡེེ་ཚོན་སྣ་ཚོོགོས་བཟོས་ཡོད་པོ་ལྟརི། 

ས་ོསའོི་ིལས་འིགོན་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེངསེ་པོརི་དུ་ཁུརི་དུ་བླངས་ནས་

འིཕྲལ་འིཕྲལ་དཀའི་ངལ་སལེ་ཐབས་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ེམནི་ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིལས་དུས་ལ་ོགོཉིསི་གོསུམ་ཞིགིོ་

གོ་ིརིངི་ལ་ལ་ེམ་ཐགོོས་ཙོམ་བྱུང་ན་འིགྲེགིོས་བསམ་སྟ་ེབསྡེད་ན་
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ཡགོ་པོ་ོམདེ། དསེ་མ་ིམང་བསླུས་པོརི་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ངས་མ་ིམང་

ཚོའོི་ིཐགོོ་ལ་སམེས་ཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་མདགོོ་མདགོོ་བཤོད། དངསོ་

སུ་ལས་བྱེེད་བཙུགོས་པོ་ཚོོས་ཀོ་ཐགོ་གླིོད་ན་མི་མང་གོིས་ཀྱིང་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་བགོ་གྲེོ་པོོ་གོསུང་གོི་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ངོ་

ཐོགོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེས་བསྐོོས་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ཁོ་ཐབས་

འིད་ིལས་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་དངསོ་གོནས་དྲེན་གྱི་ིརིདེ། དསེ་ན་

ལས་བྱེདེ་པོ་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ི

མང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང་། ལས་བྱེདེ་པོས་བསམ་བླ་ོབཏེང་། 

འིཆེརི་གོཞིི་བཏེིང་ནས་བཀོད་བསྒྲིིགོས་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་ལ་ཚོང་

མས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགོས་དང་། སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་ཧུརི་

ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཉི༽ དབུས་སའི་ིལམ་སྟནོ་དང་། ཆེབ་འིབངས་ཀྱིི་ཤོརི་

བསྐྱདོ།

ཡང་སྐྱོན་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ན་རྒྱབ་བཤོད་མནི་པོརི་

སྐོབས་འིཕྲལ་སྦྱང་བཤོད་དང་། གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་དགོསོ། མད་ོདནོ་

སྙངི་པོ་ོལས་བྱེདེ་པོ་བཙུགོས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ད་ེམ་ིམང་གོ་ིདཔོནོ་

པོོརི་བསྐོོས་པོ་མིན། འིདིརི་ལས་ཀ་བྱེེད་པོརི་སྒོེརི་ས་ོསོས་སྒྲུབ་

དགོོས་པོའིི་རིིགོས་གོཅིགོ་དང་། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་
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ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་གོཉིིས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དེརི་ལས་བྱེེད་པོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། 

ལས་བྱེེད་པོས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་འིཆེརི་གོཞིི་བཟོས། གོཏེན་

འིབེབས་བྱེས། འིགོོ་ཁྲེིད་བྱེས་ཏེེ་སྤྱོིའིི་ནུས་པོ་ཐོན་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོད། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཁྱིིམ་ཚོང་གོཅིགོ་གོི་ནུས་པོས་མ་

འིདང་བའིི་ལས་རིིགོས་ཐོན་ཡོང་སྐོབས་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་

དགོོས་མཁོོ་ཡོད། མི་མང་གོི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། སྤྱོི་པོའིི་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དརེི་ས་ོསའོི་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིངསོ་

འིཛིན་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་དེརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས། དེ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོ

ཡངོ་ཐབས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིམཉིམ་འིབྲལེ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཇ་ིཙོམ་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་སྤྱོ་ིཔོརི་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། མཉིམ་འིབྲལེ་

ཁུངས་མ་འིཁྱིལོ་ན་སྤྱོ་ིཔོརི་གོནདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཚོང་མས་ས་ོསའོི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟརི་ཤོ་ཚོ་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤུགོས་སྣོན་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ སྤྱོི་ས་བརི་ས་བྱེས་ནས་འིཐུས་

ཤོརོི་བཏེང་ན། སྤྱོ་ིཔོརི་གྱིངོ་རིགོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིམང་ཚོསོ་ཀྱིང་བསམ་

བླ་ོདེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཏེང་། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོདེ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ། 

ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོརི་རིིམ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་
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ཆེགོས་ཆེེ་ཁོགོ་ཚོོའིི་ནང་གོི་འིགོོ་འིཛིན་ཚོ་ོཡང་གོཞིིས་ཆེགོས་

ས་ོསོའི་ིནང་ནས་འིསོ་འིདེམས་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམིན་ནམ་

ཞིསེ་བརི་སྐོབས་བཀའི་ཤོགོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་། གོང་ཡནི་ཟརེི་ན། 

མང་གོཙོའོི་ིརྣམ་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། ལས་དནོ་ང་ོ

མའི་ིཆེ་ལ་ཡནི་ན་ཡང་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཕེན་ཐགོོས་འིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ི

རིདེ། མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྤྱོི་དནོ་ཐོགོ་ལ་འིཛམ་

གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ནས་ད་ོསྣང་དང་ཤོ་ཚོ་ལྡན་པོའི་ིརྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་འིདརིི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང་། 

སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ནས་ལས་ཀ་གོང་ཅའིི་ིཐགོོ་ལའིང་ཞི་ེལྷདོ་དུ་

མ་སངོ་བརི་ཚོགོས་ཚུད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ཏེ༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་ལམ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིལས་

རིམི།

དེ་ནས་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་འིབྲེལ་བ་

གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ་ཟརེི་ན། ང་ཚོ་ོདང་རྒྱ་མ་ིཐད་ཀརི་འིབྲལེ་

བ་དེ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་ནས་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་རིེད། འིབྲེལ་བ་དེ་

བྱེས་ནས་སྐྱོན་གྱིི་ཆེ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང་། ཡིན་ནའིང་ཁོེ་གྱིོང་གོཉིིས་

བསྡུརི་ན་ང་ཚོརོི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་

མུ་མཐུད་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 
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ཉིེ་ཆེརི་ལྷ་སའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་མིས་ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་

པོ་ཞིེས་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་ལ་ཡང་ད་

དུང་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་འིབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་

པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བ་མུ་

མཐུད་ནས་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོད། འིབྲེལ་བ་དེ་བྱེས་པོའིི་ཐོགོ་

ནས་ཐགོ་གོཅོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཟེརི་ན། དེ་ནི་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ངོས་

རིང་མི་གོཅིགོ་གོིས་བརྒྱ་ཁོ་གོཅིགོ་གོཅོད་ཀྱིིས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་

མ་ིཐུབ་ལ། བྱེདེ་ཐབས་ཀྱིང་མདེ། 

ད་ལྟ་ཡོད་པོའིི་འིབྲེལ་བ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་གོོ་རྟེོགོས་ཐུབ་ཐབས་དང་། གོོ་བསྡུརི་ཐབས་ཤོེས་

གོང་ཡོང་བྱེས་ཏེེ་བཟོ་ལྟ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སོང་ན། བོད་

ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ནས་

ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོ་ོབདོ་ནང་ལ་ཡདོ་

པོའིི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡིན་པོས། ཁོོང་ཚོོརི་ཐད་ཀརི་གོ་ོབསྡུརི་

བྱེེད་བདེ་པོ་ོཞིིགོ་མེད་ན་ཡང་། དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་

ཐབས་ཤོེས་གོང་ཐུབ་བྱེེད་དགོོས་ཤོིང་། སྔོན་ལ་བཙོན་བྱེོལ་ལ་

ཡོད་པོའིི་བོད་མི་མང་ཚོོགོས་ལ་བསམ་ཚུལ་རིིང་ཐུང་གོང་འིདྲེ་

ཡོད་པོ་དང་། འིདོད་མོས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ། རིེ་འིདུན་གོང་འིདྲེ་
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ཡདོ་པོ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ལགོ་ལནེ་ཇ་ིཙོམ་

སྒྲུབ་ཐུབ་མནི། རིམི་པོ་དང་པོརོི་དནོ་ཚོན་གོང་དང་གོང་། རིམི་པོ་

གོཉིིས་པོརི་དོན་ཚོན་གོང་དང་གོང་བཞིགོ་དགོོས་པོ། ད་ལྟའིི་མི་

ཐོགོ་འིདིས་ཇི་ཙོམ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དང་། མི་ཐོགོ་རྗེེས་མ་དེ་དགོ་

གོིས་ལས་དོན་ཇི་ཙོམ་བཞིགོ་དགོོས་པོ་སོགོས་བསམ་འིཆེརི་

བསྡུས། གོ་ོབསྡུརི་ཞིིབ་ཆེ་བྱེས། དེ་དགོ་བྱེས་ནས་རྩི་བའིི་ཐགོ་

གོཅོད་བྱེ་རྒྱུ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀྱིི་ལས་

འིགོན་དང་། ཐོབ་ཐང་ཡིན་པོ་ལྟརི་མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམང་ཚོོགོས་ཀྱིསི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོཡདོ་པོ་ལས། ༸རྒྱལ་

བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེདང་། དྷ་རིམ་ས་ལ་ནས་ཐགོ་གོཅོད་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་

གྲེབས་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་ནི་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་སྙམ་དུ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོབློ་

གོཡངེ་ནམ་ཡང་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། 

བདོ་དནོ་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཐབོ་ཐང་ཡནི་

པོ་ལྟརི། མི་མང་རིེ་རིེའིི་ངོས་ནས་ཐོབ་ཐང་དེ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ་

གོང་ལྟརི་སོ་སོའི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་ཤོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་

ན་སྙམ་པོ་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིཡནི། བརི་སྐོབས་ང་ཚོ་ོབཀའི་

ཤོགོ་ལ་ཡང་གོ་ོབསྡུརི་སྔ་རྗེསེ་བྱུང་ཞིངི་། མཇུགོ་ལ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་བདོ་

སྐོད་ཆེ་འིགྲེིགོས་ཐབས་ཤོིགོ་ཡོད་ན་དེའིི་འིཆེརི་གོཞིི་འིགོོད་རྒྱུ་

ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཡིན་པོ་ལས། ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་
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༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེལ་ཡང་མདེ་པོས། གོཞི་ིབྱེསེ་བདོ་མའིི་ིབསམ་

ཚུལ་དང་། རི་ེའིདུན་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐགོོ་

ནས་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་། 

ད་ལྟ་བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་མུས་ལྟརི། རྗེསེ་ལ་མཐའི་མའི་ིཐགོ་

གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཚོོད་སུ་སློེབས་ན་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་གོོ་བསྡུརི་

བྱེས་ནས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་ཤོསེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། ལམ་སངེ་ཐགོ་གོཅདོ་གོང་

ཞིགིོ་བྱེདེ་གྲེབས་ཡདོ་དམ་བསམ་པོའི་ིབླ་ོགོཡངེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་

མ་ིདགོསོ། ད་ེགོཅགིོ་བཤོད་འིདདོ་བྱུང་། གོཞིན་དམགིོས་བསལ་

ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ཐ༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་དང་། མ་ིཐོགོ་གོ་ིལས་

འིགུལ།

གོང་ལྟརི་དངེ་སྐོབས་ཧོ་ཅང་གོཉིན་འིཕྲང་གོ་ིདུས་སུ་སློབེས་ཡདོ་

པོས་བདོ་མ་ིཚོང་མས་ཀློད་པོ་དཀྲུགོ འིཕྲལ་ཕུགོས་རྒྱང་གོསུམ་

གྱིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་བའིི་ཐོགོ་ནས་རིིགོ་པོ་སྒྲིིམ་དགོོས་པོའིི་དུས་

ཚོདོ་ཅགིོ་ཡནི། བདོ་དནོ་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་འིད་ིལས་སློ་པོ་ོཞིགིོ་རྩི་བ་

ནས་མནི། རྒྱ་མ་ིས་ཡ་སྟངོ་ཕྲགོ་ཡདོ་པོའི་ིལུང་པོ་རིདེ། བདོ་མ་ི

ས་ཡ་དྲུགོ་ལས་མེད། བོད་པོའིི་བསམ་བླ་ོརྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུརི་



387
ཐུབ་མདེ་ན་ཡང་། བདོ་པོའི་ིལུང་པོ་ད་ེརྒྱ་མསི་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ། མ་ེམདའི་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོརི་ཡདོ་པོ་ལས། བདོ་

པོའི་ིལགོ་པོརི་མདེ། འིཐབ་རྩིདོ་འིད་ིལས་སློ་པོ་ོམ་རིདེ། 

གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐྱེནེ་མང་པོ་ོའིཕྲད་པོའི་ིཐགོོ་ནས་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེལྟརི་མགྱིོགོས་པོ་ོ

ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། ཡིན་ནའིང་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ད་དུང་མུ་མཐུད་

ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་བརྟེནེ་ནས་དུས་ཡུན་རིངི་པོ་ོབསྡེད་

དགོོས་པོ་ཡང་ཡོང་སྲིིད་པོརི་བརྟེེན་ཚོང་མས་མགྱིོགོས་པོོ་ཐགོ་

གོཅོད་ཡོང་རྒྱུའིི་རིེ་བ་དང་། སེམས་ཐགོ་ཐུང་ཐུང་བྱེེད་མི་རུང་། 

དཔོེརི་ན། ཉིེ་ཆེརི་བོད་ནང་ནས་ཡི་གོེ་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་། 

བརི་ལམ་བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐསོ་ལ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་བདོ་ཀྱི་ི

བདནེ་དནོ་ཇ་ེགོསལ་དུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་མཁོན་

མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ལུགོས་གོ་ོཐསོ་བྱུང་། དུས་ཚོདོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོ

རིདེ་བསམས་ནས་ང་ཚོསོ་རིང་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་གོསི་ལས་འིགུལ་

བྱེས་པོ་ཡིན། མགྱིོགོས་མྱུརི་དོན་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུརི་

རིེ་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོད། ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བྲསི་འིདུགོ 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཕྱོགོོས་གོཞིན་

ཞིིགོ་ནས་བལྟས་ན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྔརི་ཕེན་རྒྱ་གོརི་
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ལ་སོགོས་པོའིི་ལུང་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རིང་བཙོན་བསྒྲུབས་

པོ་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་རིང་བཙོན་སྒྲུབ་བཞིིན་པོའིི་ལུང་པོ་

གོང་འིཚོམ་ད་དུང་ཡང་ཡོད། དེ་དགོ་ཁོ་ཤོས་ནི་མི་ཐོགོ་ནས་མི་

ཐགོོ་སྦྲེལ་ཏེེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པོ་དང་། ཁོ་ཤོས་ལ་ོམང་པོ་ོ

བསྟུད་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། སྐོད་འིབོད་ཚོརི་

འིགོའི་ཤོས་བྱེས་ནས་དནོ་དགོ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མནི། 

མ་གོཞི་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་མཚོནོ་ན། ད་རིསེ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི། ལྔ་

བཅུ་ང་གྲེངས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་

དེ་ལྟ་བུའིི་ང་ོརྒོོལ་མང་པོ་ོབྱེས་ཡོད། དཔོེརི་ན་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་དགུའིི་

ནང་ལ་ཤུགོས་ཆེ་ེཐགོ་ཆེདོ་བྱུང་ཡདོ། སྙ་ེམ་ོཁུལ་དང་། ད་ེབཞིནི་

ཁོམས་ཁུལ། ཨ་མད་ོཁུལ་སགོོས་ས་གོནས་མང་པོརོི་དུས་ཚོདོ་

ངེས་མེད་ནང་ངོ་རྒོོལ་མང་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ལོ་བཞིི་བཅུ་

སྐོརོི་གྱི་ིརིིང་ལ་བདོ་རིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེས་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་

ལ་ོབཞི་ིབཅུ་སྐོརོི་འིད་ིམ་ིཐགོོ་གོཅགིོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། འིདདོ་

ཐགོ་ཐུང་ཐུང་བྱེདེ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོའིི་རིེ་དོན་དུས་ཚོོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་འིགྲུབ་ན་དང་། དེ་མིན་

གོང་ཤོསེ་ཟརེི་བ་ལྟ་བུའི་ིསམེས་ཐགོ་ཐུང་ཐུང་བྱེས་ན་ཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི། ང་ཚོསོ་མགྱིགོོས་མྱུརི་གོནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ོཐནོ་པོའི་ིརི་ེ

བ་དང་། འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་ད་དུང་
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མ་ིརིབས་ནས་མ་ིརིབས་སྦྲལེ་ཏེ་ེདཀའི་ལས་མུ་མཐུད་རྒྱགོ་དགོསོ་

བྱུང་ཡང་རྒྱགོ་གོ་ིཡནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེསྙངི་སྟབོས་

བསྐྱེད་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཤོེས་སོང་ངམ། ཚོང་མརི་

བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༩ ཉིནི་ཝཱ་

ཎརི་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་གོཉིསི་གོནས་དང་། སྤྱོ་ིདནོ་སྙངི་

བཅངས། 

དེ་རིིང་འིདིརི་སློེབས་པོ་མང་ཆེེ་བ་བོད་ནས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོོ་

བརྒྱབ་སྟེ་ཡོང་བ་ཤོ་སྟགོ་ཡིན་ཞིིང་། ཁོ་སང་སྔོན་མ་འིབྱེོརི་བ་

ཚོོརི་ཉིིན་ཤོས་རིིང་ཆེོས་འིབྲེལ་ཐོབ་ཡོད། དེ་རིིང་མཇལ་ཁོརི་

ཡངོ་མཁོན་ནང་གོ་ིཁོ་ཤོས་མདང་ནུབ་འིབྱེརོི་བ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ཆེསོ་འིབྲལེ་བྱེདེ་ལངོ་མ་བྱུང་བ་རིདེ། ཡནི་

ནའིང་ཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེི་དང་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡནི། སྐོབས་དེརི་མང་ཚོོགོས་ནས་ཐལ་མ་ོབརྡོབས་ཏེ་ེདགོའི་བསུ་ཞུས་པོརི། 

ལགོ་པོ་བརྡོབ་མ་ིདགོསོ། སྔནོ་མ་རྒྱ་མ་ིལྷ་སརི་སློབེས་པོའི་ིསྐོབས་

སུ་ཁོོང་ཚོོའིི་སྐུ་ཚོབ་ཀྱིི་རིིགོས་གྲེོང་གོསེབ་ཁོགོ་ཏུ་མི་དམངས་

ལ་སློོབ་གོསོ་རྒྱགོ་པོརི་ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེ་དུས་གོཞིི་ནས་ལགོ་པོ་

བརྡོབས་པོའི་ིལུགོས་སྲིལོ་གོསརི་པོ་ད་ེདརི་བ་རིདེ། གྲེངོ་གོསབེ་

པོ་ད་ེདགོ་ལ་དངེ་སང་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ་

ཞིེས་འིདྲེི་སྐོབས་ཁོོང་ཚོོས་ཟླགོོ་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་ཁྲེལ་གོསརི་
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པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཡདོ། ད་ེརིངི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོ

ཐུགོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཡང་དགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དེང་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ཁྱིེད་ཚོ་ོབོད་ལ་སྡེོད་

མཁོན་གྱི་ིགོཞིསི་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ང་ཚོརོི་རིང་ཡུལ་ནས་གོཞིན་

ཡུལ་ལ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་བྱེེས་པོ་ཆེགོས་ཏེེ་གོཞིིས་བྱེེས་གོཉིིས་སུ་

གྱིསེ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ནང་ཁུལ་ལྟ་བ་མ་ི

མཐུན་པོའིམ། ཡང་ན་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐགོོ་མ་འིགྲེགིོས་

པོ་བྱེས་ཏེེ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་མི་རིིགོས་

གོཅགིོ་ཡནི་པོའི་ིཐགོོ་ཆེསོ་ལུགོས་དང་། མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་གོཅགིོ་

གྱུརི་ཡནི། གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོ་ིསྐོབས་ལ་རྒྱ་མའིི་ིདབང་

ཤུགོས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་རྐྱེེན་བོད་མི་རིིགོས་རྩི་བརླགོ་ཏུ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་འིཕྲད་ནས་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོང་རིང་ཚོ་ོགོཞིསི་

བྱེེས་གོཉིིས་སུ་གྱིེས་དགོོས་བྱུང་བ་དང་། དེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྱེོརི་བ་

ཁོགོ་གོཅགིོ་ཡདོ། 

གོང་ལྟརི་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་ལ་བསྡེད་ནས་ལ་ོཉིརེི་དགུ་ཙོམ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོད། ང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྐོབས་སེམས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརིེད། ས་ོསོའི་ིམི་ཚོེའིི་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་བཞིི་བརི་ལྷ་སརི་བསྡེད། 

ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་ལྔའི་ིལརོི་རིང་ཡུལ་དང་བྲལ་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་ལ་སློབེས་

ཤོངི་། ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ནས་མ་ིཚོའེི་ིདརི་སྒོང་ད་ེགོཞིན་ཡུལ་ལ་
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བསྐྱལ་ནས་ད་ཆེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ལ་སློེབས་ཡོད། ད་ནི་མི་

ཚོེ་རྒོན་དུ་འིགྲེོ་བ་ལས་གོཞིོན་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་མེད། སོ་སོའི་ིམི་ཚོེའིི་

ནང་གོི་སྙིང་བཅུད་ལྟ་བུའིི་ཡགོ་ཤོོས་དེ་རིང་གོི་ལུས་པོརི་བསྡེད་

མ་ཐུབ་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་ཚོ་ོབྱེེས་འིབྱེོརི་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་

བསྡེད་པོ་འིད་ིབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་ཞིགིོ་སམེས་

སུ་བཅངས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། བོད་དུ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་

ཚོསོ་ཀྱིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིའིགོན་ཆེནེ་པོ་ོའིཁྱིརེི་ཏེ་ེབསྡེད་

ཡདོ། མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་གོཉིསི་ཀས་འིགྲེ་ོའིདུགོ་སྤྱོདོ་

ལམ་གོང་སརི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྙངི་ལ་བཅངས་ནས་བསྡེད་

ཡདོ།

བདོ་པོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་ཀྱི་ིམཇངི་པོརི་ཐུན་མངོ་གོ་ིལས་

འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཁྱིེརི་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་རྟེགོས་

མཚོན་ལ། བརི་ལམ་ཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་ཙོམ་

ནས་ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིནང་ཕེན་ཚུན་གོཉིནེ་འིཕྲད་འིགྲེ་ོའིངོ་གོ་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་

བྱུང་བ་རིདེ། བདོ་ནས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཁྱིད་བསད་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་

གོརི་ཁུལ་དུ་ཡངོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་ཐུགོ་པོ་རིདེ། ཐུགོ་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་ཚོང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལས་དོན་གྱིི་ན་ཚོ་འིདི་སེམས་

ནང་འིཁྱིེརི་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་མཚོན་ལ་ཁོ་ནས་ངུ་སྐོད་འིདོན་པོ་

དང་། མགིོ་ནས་མཆེ་ིམ་གོཏེངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོ
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ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཤོིན་ཏུ་ཆེེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་

ཤོསོ་ཤོགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་གོནས་ཡདོ། 

ཁོ༽ རྒྱ་གོཞུང་ལ་ང་ོརྒོལོ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིགོཏེམ་

བཟང་།

དེ་རིིང་འིདིརི་བོད་ནས་འིབྱེོརི་བ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་མཉིམ་

རུབ་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཐུགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འིདིས་རྟེགོས་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་

སྟནོ་གྱི་ིཡདོ་དམ་ཞི་ེན། བདོ་པོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཚོང་མ་ལྷགོ་

པོའི་ིབསམ་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོའི་ིརྟེགོས་མཚོན་བསྟན་པོ་རིདེ། 

ད་ེན་ིརིང་རིསེ་སྤེབོས་པོ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ལ་ོགོཉིསི་ཀྱི་ིགོངོ་

རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་དུ་དུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་བྱེདེ་སྐོབས་བདོ་ནས་མ་ིཁྱིནོ་

ཆེ་ེཞིིགོ་འིབྱེོརི་ཏེ་ེང་ཚོ་ོཐུགོ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེནས་ད་ེརིངི་བརི་རྩི་བའི་ི

བདོ་དནོ་ཐགོོ་ལ་འིགྱུརི་བ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེགོང་ཡནི་

ཞི་ེན། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིད་ོསྣང་

ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ ད་ེལྟརི་ཡངོ་རྐྱེནེ་ན་ི

བདོ་ལ་ོབརྩིསི་ན་འིད་ིལའོི་ིནང་དང་། ཕྱོ་ིལ་ོབརྩིསི་ན་འིདས་པོའི་ི

ལ་ོནང་དུ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཧོ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་རིདེ། 

ད་ེཡང་སྡུགོ་པོའོི་ིཁྱིབ་བསྒྲིགོས་མ་ིབསད་རྟེ་འིགྱིལེ་བྱེས་པོ་ད་ེལྟརི་
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མ་ཡནི་པོརི། བདོ་པོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཆེསོ་དང་། རིགིོ་གོཞུང་། གོམོས་

གོཤོསི་སགོོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་དང་

ཐ་དད་ཡིན་པོ་དང་། དེ་ལྟརི་ཐ་དད་ཡིན་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་ལུང་པོརི་

དངསོ་གོནས་སམེས་བཟང་གོཉིམོ་ཆུང་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ི

རིགིོས་ཤོགིོ་ལ། རྒྱ་མསི་བཙོན་དབང་བཤོད་ད་ེདབང་སྒྱུརི་བྱེས་

པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ། བདནེ་པོས་སྤེ་ོམ་འིཕེེརི་བ་ལས། བདནེ་པོ་བོད་

པོརི་ཡདོ་པོ་བཅས་བཤོད་ནས་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་

འིད་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབླ་ོཡུལ་ལས་འིདས་པོའི་ིཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱུང་བ་རིདེ། བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོའི་ིབདནེ་རྒྱབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོ་ོབྱུང་བ་འིད་ིང་ཚོ་ོཐུགོ་སྐོབས་ཤོདོ་རྒྱུའི་ིགོཏེམ་བཟང་ཞིགིོ་ཡནི།

འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་དམངས་རྣམས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་དོ་

སྣང་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབོ་ཁོ་སང་ཕྱོི་

ཟླ་དགུ་པོ་དང་བཅུ་པོ་གོཉིིས་ལ་ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་

རིདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་བཤོད་ན་ད་རིསེ་ལྷ་སརི་བྱུང་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེགོསརི་པོ་ཞིགིོ་མནི། ད་ེཡང་ཐགོོ་མ་ཕྱོ་ིལ་ོཆེགིོ་སྟངོ་

དགུ་བརྒྱ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེདགུ་དང་། ད་ེནས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པོ། ལྔ་བཅུ་

ང་གོཅིགོ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྐོབས་རྒྱ་མི་ཐོགོ་མརི་ཡོང་དུས་ས་ཁུལ་ཁོ་

ཤོས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམི་ཤོེས་པོའིི་ཐོགོ་རྒྱ་མིས་ཀྱིང་

ཁོ་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེདངསོ་གོནས་གྲེལ་རིམི་མདེ་པོ་དང་། གོསརི་
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བརྗེའེི་ིབསམ་བླ་ོཡདོ་པོ། མ་ིདམངས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

བ། དཔོེརི་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དངསོ་གོནས་གྲུབ་འིབྲས་

ཡགོ་པོ་ོཐནོ་ཡདོ་ལ། ཕེན་ཐགོོས་ཀྱིང་བྱུང་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་གོསརི་

བརྗེ་ེམ་བྱེས་གོངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། གོསརི་བརྗེ་ེབྱེས་རྗེསེ་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ་གོཉིསི་བསྡུརི་ན། ཐགོོ་མའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་གུང་བྲན་

ཏེང་གོ་ིལྟ་བ་གོཞིརིི་བཟུང་ཐབས་ཤོསེ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་

འིབྲས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་རྒྱ་མ་ི

ཐགོོ་མརི་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའིི་ནང་ཡོང་དུས། མི་འིགོའི་

ཤོས་ཀྱིིས། རྒྱ་གུང་བྲན་དྲེིན་ཆེེན་ཕེ་མ་རིེད། །དངུལ་ཏཱ་ཡང་

ཆེརི་པོ་འིབབ་འིབབ་རིེད། །ཅེས་དེ་ལྟརི་བཤོད་ཡོད། དེའིི་ཐོགོ་

ནས་རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློ་ངོ་ཐོགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང་། རྗེེས་སུ་

དམྱོལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འིཕེོས་པོ་ལྟ་བུ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡིན་པོ་མ་ཤོེས་པོརི་

ཐགོོ་མརི་མགོ་ོའིཁོོརི་མཁོན་འིགོའི་ཤོས་བྱུང་ཡདོ།

གོ༽ རྒྱ་བདོ་ཐ་དད་དང་། བཙོན་རྒོལོ་རྒྱལ་སྐྱབོ།

ཡནི་ནའིང་བདོ་པོའི་ིསམེས་ནང་རིང་བཞིནི་དུ་བདོ་རྒྱ་མའིི་ིམངའི་

ཁོོངས་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མེད་ལ། རྒྱ་མི་དཔོོན་པོ་ོ

ཡིན་བསམ་པོའིང་མེད། དཔོེརི་ན། ས་མཚོམས་ལ་སྡེོད་མཁོན་

ཤོརི་ངོས་དརི་རྩིེ་མདོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངོས་གོནས་བོད་ཀྱིི་ས་
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མཚོམས་ལ་སློེབས་ཡོད། བོད་ཨ་མདོ་ཕྱོོགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ངསོ་རིང་སྐྱསེ་སའི་ིས་ཆེ་ད་ེརིགིོས་རྒྱ་མའིི་ིས་མཚོམས་ལ་སློབེས་

ཡདོ། ད་ེརིགིོས་ས་མཚོམས་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིདང་བདོ་པོ་ལ་ཕེརི་རྒྱབ་

ཚུརི་རྒྱབ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་ཚོོང་ལས་དང་ཟ་

ཁོང་གོཉིེརི་བའིི་དོན་ལ་རྒྱ་སྐོད་རྒྱགོ་མཁོན་ཕྲན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ན་ལས། རིང་བཞིནི་སམེས་ནང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོ་ཞིགིོ་

ལས། རྒྱ་མི་ཡནི་བསམ་པོ་ཞིིགོ་མདེ། 

རྒྱ་དང་བདོ་གོཉིསི་རྩི་བ་ནས་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་སྙམ་པོའི་ིབླ་ོད་ེན་ི

དངསོ་ཡདོ་བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་པོ་ལས། དགོའི་མ་ིདགོའི་

བྱེས་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་མ་རིདེ། དཔོརེི་ན། རྟེ་དང་བངོ་བུའིམ། ཡང་

ན་རྟེ་དང་དྲེལེ་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། མཉིམ་དུ་འིཆེམ་པོ་ོབྱེས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། རྟེ་རྟེ་དང་དྲེེལ་དྲེེལ་ཏེེ་རྟེ་དྲེེལ་ཐ་དད་

རིེད། དེ་བཞིིན་བོད་པོ་དང་། རྒྱ་མི་ཟེརི་བ་དེ་གོཉིིས་དེང་སང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་མནི་པོརི་ལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་གོ་ིསྔནོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱུང་

ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་རྒྱ་དང་། བོད་བོད་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། 

བོད་པོ་རྒྱ་མི་རྩི་བ་ནས་ཆེགོས་མེད། རྒྱ་མི་ཐོགོ་མརི་ཡོང་དུས་

བོད་པོའིི་སེམས་ནང་རིང་བཞིིན་དུ་རྒྱ་མི་སློེབས་བྱུང་ཞིེས་ཕྱོི་མི་

གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་བྱུང་སྙམ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོརི་དགོའི་བསུ་བྱེདེ་མཁོན་
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རི་ེཟུང་བྱུང་ཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ ཡང་རིགིོས་ཁོ་ཤོས་ན།ི བདོ་རིགིོས་ནང་

ཁུལ་མ་འིཆེམ་པོའི་ིརྐྱེནེ་ཞིགིོ་འིཕྲད། ད་ེལྟ་བུའི་ིདུས་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

གུང་བྲན་ཏེང་གོི་གོསརི་བརྗེེ་ལངས་ནས་གོཞུང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

ཚུགོས། དེ་ལྟ་བུའིི་དཔུང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་སྐོབས་མགྱིོགོས་

ལསོ་བལྟས་ནས་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་དཔོནོ་སརི་འིབྱེརི་འིབྱེརི་བྱེདེ་པོརི་

འིགྲེ་ོམཁོན་བྱུང་ཡདོ། དཔོརེི་ན། དཔོནོ་པོ་ོགོཉིསི་མ་འིཆེམ་པོའིམ། 

ཡང་ན་བླ་མ་གོཉིསི་མ་འིཆེམ་པོ། ཡུལ་ཕེན་ཚུན་མ་འིཆེམ་པོ་ལྟ་

བུ་ད་ེལྟརི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་འིཚོལོ་བའི་ིདནོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིསརི་རྒྱུགོ་འིགྲེ་ོ

མཁོན་ད་ེལྟརི་བྱུང་ཡདོ། ད་ེལྟརི་ལས། རྩི་བ་དངསོ་གོནས་བདོ་

པོའི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་མིརི་དགོའི་བསུ་བྱེས་མདེ།

ད་ེནས་རིམི་པོས་རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེརུ་སངོ་ནས་

བོད་པོ་རྡོོགོ་རིོལ་གོཏེོང་རྐྱེང་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཇེ་གོསལ་དུ་

འིགྲེ་ོསྐོབས། བདོ་པོ་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརྟེོགོས་ནས་སྣ་

ཚོགིོ་སྟེ། མཐའི་མ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའིི་ལ་ོམཇུགོ་

ནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མརིི་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའིི་ལོ་མཇུགོ་དང་། 

ང་དྲུགོ་གོི་ལོ་འིགོོ་ནས་བཟུང་ཁོམས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོོལ་

གྱིིས་དངོས་སུ་འིཛིང་རིེས་བཏེང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རིེད། 

དེ་ནས་ཟི་ལིང་དང་། ཨ་མདོའི་ིརྒྱུད་ལ་སོགོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ས་
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ཁུལ་ཡངོས་ལ་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་སངོ་ཞིངི་། ད་ེནས་

ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་། མཐའི་མ་དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོཉིསི་ཀྱི་ིགོངོ་ཙོམ་བརི་

ཁོམས་ཁུལ་གྱིི་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཤོས་ལ་གོོང་གོསལ་གོནས་ཚུལ་

རྒྱུན་མཐུད་གོནས་པོ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་དགུ་ལོརི་རིིགོ་གོནས་

གོསརི་བརྗེའེི་ིཟང་ཟངི་ཡདོ་མུས་ཐགོོ་ལ་དཔོརེི་ན། སྙ་ེམ་ོས་ཁུལ་

ནས་རྒྱ་མིརི་འིཛིངས་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ནས་ཧོ་ལས་པོའིི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེས་ཡོད། དེ་དགོ་ཕྱོི་རིོལ་

ལ་མཉིམ་སྦྲེལ་དང་གྱིེན་ལོགོ་ཟེརི་བའིི་ནང་ཁུལ་འིཐབ་རྩིོད་ཀྱིི་

རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་པོ་ཚོོའིི་འིདུ་ཤོེས་བཞིགོ་སྟངས་ནི་

དེ་ལ་ཁོགོ་བཏེགོས་ནས་གོོ་སྐོབས་བཟུང་སྟེ་བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་

དབརི་གྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་རྣམ་པོའི་ིཐོགོ་བསྐྱདོ་ཡདོ། སྐོབས་དེརི་ཟང་

ཟིང་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད་ཀྱིང་། འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་འིགྲེ་ོ

ཐུབ་པོ་བྱུང་མདེ།

ང༽ རིང་དབང་གོ་ིམགྲེནི་ཚོབ་དང་། བདནེ་པོའི་ིགོཟ་ི

འིདོ།

ད་རིེས་ཉིེ་ཆེརི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྐོབས་ལྷ་སརི་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་སྣ་ལྟ་

སྐོརོི་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ཡནི་སྟབས་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་
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ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་རྒྱ་ཆེ་ེབྱུང་བ་རིདེ། དའེི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་དང་

ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཤོངི་། ཁོ་སང་ལྷ་སའི་ིགོནས་ཚུལ་

ད་ེཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ངསོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ང་ོཤོསེ་

པོ་རྣམས་བརྒྱུད་ད་ེབདོ་པོའི་ིབདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ངའི་ིརྣམ་ཀུན་གྱི་ིངསོ་འིཛནི་ལ། ང་རིང་བདོ་མའིི་ིརིང་དབང་གོཏེམ་

བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྙམ་གྱིི་ཡོད་པོརི་མ་ཟད། གོཞིན་ལའིང་དེ་

ལྟརི་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ནི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་

རྣམས་ཡནི། ངས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་འིཁྱིརེི་ནས་བདོ་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིཚོབ་བྱེདེ་པོ་ལས། ངས་འིད་ིནས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིདམངས་ལ་ཕེརི་བཀའི་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མ་རིདེ། དངསོ་

གོནས་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་རི་ེའིདུན་གོང་

ཡདོ་པོ་ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོོས་པོ་དང་། བདོ་

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིཚོབ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེངའི་ིལས་འིགོན་རིདེ་ལ། ང་

རིང་གོ་ིའིདུ་ཤོསེ་ཀྱིང་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་གོ་ིཡདོ།

བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་གོཞིན་དབང་གོི་འིགོོ་ཏུ་ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཞིགིོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། དནོ་དམ་རྒྱ་མརིི་དགོའི་གོ་ིམདེ། ངསོ་

ནས་འིདི་ཁུལ་ནས་ལོ་བསྟུན་དེ་བོད་ཅེས་པོ་འིདི་རིང་དབང་གོི་

ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་དང་ཐ་དད་ཡནི། བདོ་ལུང་པོ་

རྒྱ་མིས་བཙོན་ཟོས་བྱེས་སོང་། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ལ་བདེ་
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སྐྱིད་མི་འིདུགོ་ཅེས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ངོས་ནས་བཤོད་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ིབདནེ་དཔོང་རྒྱབ་སྐྱརོི་དུ་བདོ་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་ཡངོ་

དུས་ཕེན་ཐགོོས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དངསོ་གོནས་བདོ་

ནང་གོ་ིམ་ིདམངས་རྣམས་ཀྱི་ིསམེས་ནང་འིདདོ་པོ་མ་ཁོངེས་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེ་ཡོད་པོ་མཐོང་དུས། དོན་དངོས་རི་འིཕྲོད་

ནས་ཕེན་ཐོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

སྐོབས་དརེི་ལྷ་སརི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཕེལ་ཆེརེི་བརྒྱད་བརྒྱ་ནས་དགུ་

བརྒྱ་བརི་ཞིིགོ་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ ཁོོང་ཚོོའིི་ནང་གོི་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ད་ེསྔ་བོད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ། བདོ་ལུང་པོ་

ཞིསེ་ད་ེསྔ་འིགྲེ་ོམྱོངོ་མདེ་པོའི་ིས་ཆེ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེདརེི་

ལྟ་སྐོརོི་ལ་བསྐྱདོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ལ་སློབེས་དུས་

ས་ཆེ་འིད་ིརྒྱ་ཡུལ་རིདེ་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་བླ་ོལ་རིང་བཞིནི་

དུ་འིཆེརི་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་མང་པོོས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ལྷ་

སརི་སློེབས་པོ་དང་འིདི་རྒྱ་ནགོ་རིེད་མི་འིདུགོ་སྙམ་པོ་ཞིིགོ་ལམ་

སེང་མཚོོན་གྱིི་འིདུགོ་ཟེརི། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་

མིས་བོད་པོརི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་དང་། བོད་པོས་རྒྱ་མིརི་

རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་

སྟངས་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ལ་གོསལ་

པོ་ོམཐངོ་དུས་རིང་བཞིནི་དུ་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ 
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ལྷ་སརི་ཟང་ཟིང་བྱུང་རྗེེས་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཆེེད་མངགོས་

རྒྱ་གོརི་ལ་ཡངོ་ནས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ངསོ་རིང་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེདེ་པོརི་

སློབེས་བྱུང་། ཁོངོ་ཚོོས་ད་ེསྔ་བདོ་པོ་རྒྱུས་མདེ། ལྷ་སརི་ལྟ་སྐོོརི་

ལ་བསྐྱོད་དེ་གོནས་ཚུལ་དངོས་སུ་མཐོང་དུས་ང་ཚོོའིི་སེམས་ལ་

བཟདོ་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ན་ིདངསོ་གོནས་

རིང་བཞིནི་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་དང་། གོཤོསི་ཀ་ཤོནི་ཏུ་བཟང་པོ་ོ

ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཡནི་པོ་ད་ེརིང་དབང་བྲལ་ནས་མ་ིརིགིོས་

གོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་མནན་པོ་མཐངོ་དུས་བཟདོ་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ཤོོད་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་།

དཔོརེི་ན། དའེིི་སྐོོརི་གྱི་ིདངསོ་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་ཤོགིོ་བཤོད་ན། ཕེལ་

ཆེརེི་ལ་ོབཅུ་གྲེངས་ཀྱི་ིསྔནོ་ལ་ནརོི་ཝའེི་ིནས་ཡནི་པོའི་ིརྩིམོ་པོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཆེདེ་མངགོས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡངོ་ནས་ངསོ་དང་ཐུགོ་བྱུང་། 

ཁོངོ་གོསི་བརྗེདོ་དནོ། ཁོ་ོརིང་བདོ་ལ་ཐངེས་གོཉིསི་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། 

ཐེངས་དང་པོོ་འིགྲེོ་དུས་བདུན་ཕྲགོ་གོཅིགོ་བསྡེད་པོ་ཡིན། བོད་

ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་མང་པོོ་བྱེས་འིདུགོ རྒྱ་མི་ཡགོ་པོོ་རིེད་སྙམ་པོ་

བྱུང་། ཐེངས་གོཉིིས་པོ་འིགྲེོ་དུས་བདུན་ཕྲགོ་གོཉིིས་བསྡེད་དེ་

གོནས་ཚུལ་ལ་ཉིམས་ཞིིབ་བྱེེད་སྐོབས་བོད་ལ་རྒྱ་མིས་ཡགོ་པོོ་

རྩི་བ་ནས་བྱེས་མི་འིདུགོ ཁོོང་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དེ་སྔ་རྒྱ་མིརི་

དགོའི་པོ་ོཡདོ། དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ན་ིཁོངོ་རིང་ཆེསོ་ལ་
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དགོའི་གོ་ིམདེ། ཆེསོ་ཀྱིསི་མ་ིལ་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོས་

ཡགོ་པོ་ོམ་རིདེ་སྙམ་གྱི་ིཡདོ། དརེི་བརྟེནེ་རྒྱ་མསི་བདོ་ལ་ཆེསོ་རྩི་

མདེ་བཟསོ་པོ་ཡནི་སྟབས་ཁོངོ་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ 

སྐོད་ཆེ་ད་ེགོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། ཧོ་ཅང་སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོཡདོ། ཁོངོ་གོི་

སམེས་ནང་རྒྱ་མསི་བདོ་ལ་ཆེསོ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་

ཡགོ་པོོ་རིེད་སྙམ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་ཤོ་ཚོ་དང་། ཞིེན་ཁོོགོ་

སློེབས་ཏེེ་བོད་ལ་ལྟ་སྐོོརི་ཐེངས་གོཉིིས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། མཐའི་མ་

གོནས་ཚུལ་ཞིབི་ཏུ་ལྟ་དུས་རྒྱ་མསི་ཆེསོ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོ་གོཅགིོ་

པུ་མ་ཡནི་པོརི། དངསོ་གོནས་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

གོཏེརོི་བཤོིགོ་ཆེནེ་པོ་ོབཏེང་འིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་ཁོངོ་གོི་བསམ་བླ་ོ

འིགྱུརི་སངོ་། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཧོ་ཅང་སྡུགོ་ཆེགོས་བྱེས་འིདུགོ ད་

ཆེ་ཁོངོ་གོསི་སམེས་ནང་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཡདོ་པོ་འིད་ིཕྱོགོ་

རྟེགོས་སུ་འིབུལ་ཆེདེ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ང་ཐུགོ་པོརི་ཡངོ་བ་ཡནི། ད་

ཕྱོནི་ཁོངོ་གོ་ིཤོ་ཚོ་ད་ེབདོ་པོའི་ིཕྱོགོོས་ལ་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་དགོ་ནི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་གོཟི་འིདོ་འིཕྲོ་གོི་ཡོད་པོའིི་

རྟེགོས་རིེད། འིདི་ཤོོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ནི། ད་རིེས་ཉིེ་ཆེརི་

ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་སྐོབས་དེརི་ཡོད་

པོའི་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་རིང་བཞིནི་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་

ནས་བོད་པོརི་ཁོགོ་མེད་པོ་མཐོང་སྟ་ེབདོ་པོའི་ིཐོགོ་ལ་བདནེ་པོའིི་
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བདནེ་རྒྱབ་བྱེདེ་པོའི་ིདནོ་ལ་ས་ོསའོི་ིཐབས་ཤོསེ་གོང་ཡདོ་མ་སྐུལ་

དང་ལནེ་གྱིསི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་ང་ལ་ཤོདོ་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་། ད་ེ

དགོ་གོསི་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ཏེ་ེའིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་དཔོ་ེ

མ་ིསྲིདི་པོའི་ིཤུགོས་ཆེ་ེབྱུང་བ་རིདེ།

ཅ༽ ཞི་ིབའི་ིལས་འིགུལ་དང་། དྲེགོ་གོནནོ་གྱི་ིམདལེ་

ཆེརི།

གོཉིསི་པོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིའིཐབ་རྩིདོ་འིདརིི་ཕྱོ་ིམསི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་ན་ིབདོ་པོས་ཞི་ིབའི་ིཐགོོ་ནས་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོ་

ལས། དྲེགོ་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་འིཛངི་རིསེ་བཏེང་སྟ་ེང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ་

པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོའོི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ལ་མསི་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེདམགིོས་བསལ་

བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཞིགིོ་བརྗེདོ་པོ་ན།ི ཐགོོ་

མརི་ས་ོསའོི་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ིདནོ་ལ་ཞི་ིའིཇམ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་རྔམ་སྟནོ་

ཁྲེམོ་སྐོོརི་དང་། ང་ོརྒོལོ་སྐོད་འིབདོ་བྱེས། ད་ེལྟརི་བྱེདེ་སྐོབས་རྒྱ་

མའིི་ིལས་བྱེདེ་པོས་བརྡུངས་པོ་སགོོས་རྣམ་འིགྱུརི་ཧོ་ཅང་སྡུགོ་པོ་ོ

བསྟན་པོརི་བརྟེནེ། གོཞི་ིནས་འུ་ཐུགོ་སྟ་ེརྡོ་ོདང་། ས་ཕེགོ་གོཞུ་བ་

ལ་སགོོས་པོའི་ིགོཞུ་རིསེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་། གོཞུ་རིསེ་

བཏེང་བ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་རིདེ། 
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ཡནི་ནའིང་བྱེ་བ་ཚོང་མ་རྟེནེ་འིབྱུང་ཡནི་སྟབས་སྐོབས་དརེི་ཐབས་

མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཤོིང་། ཐོགོ་མརི་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

རྣམ་འིགྱུརི་འིཇམ་པོོ་བསྟན་ཏེེ་དངོས་གོནས་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཤོོད་པོ་དང་། མིས་ཟང་ཟིང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ན་དཔུང་གོིས་

གོནོན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་མ་བསྟན་པོརི་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་གོི་རྣམ་

འིགྱུརི་ཞིགིོ་བསྟན་ན་གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། རྒྱ་མརིི་

བདེན་པོ་མེད་སྟབས་ཧོམ་པོས་མནན་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐོགོ་

ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་མེད་གོཤོིས། དེས་ན་སྔོན་མའིི་

བྱེདེ་སྟངས་དཔུང་གོསི་གོནནོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ནས། བདོ་

པོརི་ནགོ་ཐགིོ་རྒྱགོ་ཆེདེ་པོརི་རྒྱགོ་པོ་སགོོས་བྱེདེ་དུས། གོང་ཞིགིོ་

བྱེས་ཀྱིང་མི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་གོཞུ་རིེས་གོཏེོང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱུང་བ་ད་ེན་ིམ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ།

ད་ལྟ་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ། ད་ེལྟ་བུའི་ིདུས་སུ་རྒྱ་མ་ི

མ་ེམདའི་འིཁྱིརེི་བ་ཞིགིོ་ལ་ས་ཕེགོ་ཕེགོོ་སྟ་ེམ་ེམདའི་ས་ལ་ཟགོས་

པོ་དང་། མེ་མདའི་དེ་བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བསྒྲུགོས་ཏེེ་ལགོ་པོརི་

སློབེས་ཀྱིང་བདེ་སྤྱོདོ་མ་བཏེང་བརི། མ་ེམདའི་ས་ལ་བརྡོབས་ནས་

བཅགོ་སངོ་ཞིསེ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ད་ོསྣང་ཅན་ཚོསོ་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་མ་ིབསད་ཁྲེགོ་སྦྱརོི་གྱི་ིདྲེགོ་པོའོི་ི

འིཚོ་ེབའི་ིལས་ཀ་མ་བྱེས་པོརི། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ནས་བདནེ་
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དནོ་འིཚོལོ་ཐབས་བྱེདེ་པོ་ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། 

གོནས་སྐོབས་བོད་པོརི་གྱིོང་དང་ཕེམ་ཁོ་རིགོ་གོི་ཡོད་པོ་མཐོང་

གོསལ་ཡང་། ད་ེཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་བརྗེོད་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་དུང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཚོསོ་ངསོ་ལ་བརྗེདོ་པོརི། རྒྱ་མསི་བོད་པོའི་ི

ཐགོོ་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་པོ་ད་ེཁོངོ་ཚོསོ་རིང་སྲུང་གོ་ིདནོ་ལ་བརྒྱབ་པོ་

ཡིན་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་ནི་རིང་སྲུང་གོི་དོན་ལ་བརྒྱབ་པོ་

ཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མ་རིདེ། རིང་སྲུང་ཡནི་ན་མ་ིགོཉིསི་ཐད་ཀརི་ཐུགོ་

པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཉིནེ་ཁོ་སློབེས་ཏེ་ེམ་ེམདའི་བརྒྱབ་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། དའེི་ིམདའེུ་ཐད་ཀརི་འིགྲེ་ོདགོསོ། ད་རིསེ་རྨོས་

མ་ཚོོརི་མདེའུ་འིཕེོགོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ཟེརི་ན། མདེའུ་སྟེང་

ནས་ཕེགོོ་སྟ་ེགོཤོམ་ནས་ཐནོ་འིདུགོ དསེ་རྟེགོས་གོང་ཞིགིོ་བསྟན་

ཡདོ་ཅ་ེན། མ་ེམདའི་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེམཐ་ོས་ཞིགིོ་ལ་བསྡེད་ནས་མ་ེ

མདའི་བརྒྱབ་པོའི་ིརྟེགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོབསྟན་ཡདོ། མཐ་ོསརི་

སྡེདོ་མཁོན་ལ་འིགོོ་ནས་རྡོ་ོཁོ་ཤོས་གོཞུས་ན་ལས། མཐ་ོསརི་མུརི་

རྫོོགོ་གོི་ཉིེན་ཁོ་གོང་ཡང་མེད། དེརི་བརྟེེན་ཁོོང་ཚོོའིི་མེ་མདའི་དེ་

རིང་སྲུང་མནི་པོརི་ཕེརི་རྒོལོ་རིང་རིདེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་ཉི་ེ

དུས་ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དསེ་བདོ་དནོ་ལ་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་

པོ་ོབྱུང་། འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཀྱིང་ཧོ་ལས་པོ་བྱུང་ཡདོ།

ཆེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་དང་། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་



406
འིཛནི།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སེམས་ནང་སྡུགོ་བསྔལ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་འིདི་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིམདུན་ལ་བཏེནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རིརྒྱ་མའིི་ི

ངོས་ནས་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་འིདི་གོསལ་པོོ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོང་ཡནི་ཞི་ེན། རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ཁོ་ཤོས་སྙངི་རྗེ།ེ དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་མ་ཤོསེ་པོརི། ལ་ོམང་རིངི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་

བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་དེ་ལྟརི་ཡིན་ཤོགོ་གོི་ཧོ་ལོགོ་སྟེ། 

བོད་ཅེས་པོ་འིདི་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་སྔོན་མ་བཤོད་པོ་ལྟརི་ཆེེས་

རྗེསེ་ལུས་དང་། ཆེསེ་མུན་ནགོ ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློའོི་ི

ལུང་པོ་ཤོིན་ཏུ་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ལ། རྒྱ་མི་སློེབས་རྗེེས་གོཞིི་ནས་ཡི་

གོེ་སློོབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། གོཞི་ིནས་ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་ཡགོ་

ཏུ་ཕྱོནི་པོ། གོཞི་ིནས་བདོ་པོ་མ་ིཆེགོས་པོ་ལྟ་བུ། དའེི་ིགོངོ་ལ་བདོ་

པོ་ཀློ་ཀློ་ོཀློ་ནགོ་ཅིགོ་ལ་མཐོང་། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་བོད་ལ་རྒྱ་མི་སློེབས་པོའིི་ཐུགོས་རྗེེ་བཀའི་

དྲེནི་ལ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་པོ་གོཞི་ིནས་མའིི་ིམཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་པོ་ལས། ད་ེསྔ་བདོ་རྗེསེ་ལུས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་སྙམ་པོའི་ི

ངསོ་འིཛནི་བྱེས། བདོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་འིགྲེ་ོསངོ་ཆེནེ་པོ་ོའིད་ི

ཙོམ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང་། རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་དབུགོས་
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མ་ིའིདང་བ་དང་། གོནམ་གོཤོསི་མ་ིའིཕྲདོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་དང་དུ་

བླངས་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེདེ་པོརི་ཕྱོནི་ཏེེ། བདོ་པོརི་ཕུགོས་ཕེན་

གྱིི་དྲེིན་ཆེེན་པོོས་སྐྱོང་གོི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་བོད་པོ་དེ་དགོ་ནི་ཀློ་ཀློ་ོ

ཀློ་ནགོ་ཡནི་ཐགོ་ཆེདོ་རིདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་པོའི་ིརྟེགོས་ལ་ཕེརི་དྲེནི་

གྱིསི་སྐྱངོ་མཁོན་ད་ེལ། ཚུརི་དྲེནི་ལན་ལགོོ་འིཇལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

སྙམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོརོི་གྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ་པོ་དརེི་ཁོགོ་མ་ིའིདུགོ 

བདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ཀྱིང་། ད་ེདགོ་གོསི་ཚུརི་ཤོ་

ཚོ་དང་ཁོ་ལ་ཉིན་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་རྒྱ་མའིི་ིནང་

དྲེན་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་ས་རིདེ། 

ཡང་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་ཁོངོ་ཚོསོ་དངསོ་གོནས་རིགོོས་པོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང་། བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ ད་ེ

ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོརི་རིོགོས་པོ་བྱེས་པོ་དེ། བོད་པོའིི་ངོས་

ནས་ཀྱིང་དངོས་གོནས་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་བཀའི་དྲེིན་རྗེེས་སུ་དྲེན་

པོའི་ིཐགོོ་ནས་དགོའི་མསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱི་ི

བསམ་བླརོི་འིཁོརོི་ནས་མགོ་ོའིཁོརོི་གྱི་ིཡདོ། ཕྱོ་ིལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་

པོ་ཉུང་ཤོས་ཀྱིསི་སྐོད་ལོགོ་བརྒྱབ་པོ་ལས། བདོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་རྣམས་དངསོ་གོནས་རིང་དབང་དང་། འིདྲེ་མཉིམ་

ཡདོ་པོ་གོང་ཅའིི་ིཐགོོ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོ

ཧོ་ལོགོ་ནས་སྡེདོ་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་ས་རིདེ།
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ཇ༽ སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་དང་། ཧོནོ་འིཐོརི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ།

དཔོརེི་ན། བདོ་ཕྱོ་ིནང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་བའི་ིརྗེསེ་ལ་འིད་ིནས་སྐུ་ཚོབ་

ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བོད་ལ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་བོད་དུ་

དང་པོ་ོའིབྱེརོི་དུས་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིམ་ིཡངོ་

དུས་བོད་པོ་ཚོོས་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཕེརི་བཞིགོ ངོ་རྒོོལ་གྱིི་རྣམ་

འིགྱུརི་སྟནོ་གྱི་ིརིདེ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་འིདུགོ དའེིི་རྗེསེ་

ལ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ོཐསོ་བྱུང་བརི། རྒྱ་ནགོ་དབུས་

གོཞུང་ནས་རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེསི་ཏེ།ེ ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་

ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིམ་ིཡངོ་དུས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་གོང་འིཚོམ་འིདུགོ 

ལྷ་སརི་ཡངོ་ན་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་དམ་ཞིསེ་འིདྲེ་ིདུས། 

རིང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་ཚོོས་བོད་ནང་ལོ་ཉིི་ཤུའིི་རིིང་སློོབ་

གོས་ོམཐརི་ཕྱོནི་པོ་བཏེང་ནས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོས་ོཨང་ཀ་ིདང་

པོ་ོཐབེས་ཏེ་ེཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིམ་ིཡངོ་དུས་ང་ོཚོ་དགོསོ་པོ་དང་། ཁོ་

སྐྱངེས་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་ཕེལ་ཆེརེི་བཤོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་རྒྱ་མ་ིརིང་གོ་ིངསོ་ནས་གོནས་

ཚུལ་མ་ཤོེས་པོརི་ཧོ་ལོགོ་སྟེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་ས་རིེད། མཐའི་མ་སྐུ་

ཚོབ་ལྷ་སརི་འིབྱེོརི་བའིི་སྐོབས་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ནས་ཧོ་

ལས་དགོའི་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་པོ་རིེད། ལྷགོ་པོརི་རྣམ་ཀུན་
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གོསརི་བརྗེེ་བ་དང་། ཡརི་ཐོན་པོ་ཞིེས་ཤོོད་སའིི་མི་དེ་དགོ་སྔོན་

དང་པོོརི་རྒྱུགོས་ནས་རྒྱ་མི་རྣམས་ཧོོན་འིཐོརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་

བྱུང་འིདུགོ

ཉི་ེདུས་ཀྱི་ིལྷ་སའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་

དང་། བརྒྱད་ཅུའི་ིལ་ོནས་བཟུང་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེས་ནས་

ཆེོས་དད་རིང་མོས་ཆེེ་རུ་བཏེང་སྟེ། དེ་སྔའིི་གོཡོན་ཐལ་གྱིི་ནོརི་

འིཁྲུལ་རྣམས་སེལ་ནས་ད་ཆེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་རྣམས་རྒྱ་

མརིི་ཤོ་ཚོ་གོསརི་པོ་དང་། དགོའི་ཞིནེ་གོསརི་པོ་སློབེས་ཡདོ་སྙམ་

སྟེ་སྡེོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཡང་བསྐྱརི་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

ཐནོ་ཡངོ་སྐོབས། ཡང་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་གོཞིི་ནས་གོནས་

ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་ཞིགིོ་

གོཏེངོ་དགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ད་རིེས་ལྷ་སའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་གོཅིགོ་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཁྱིབ་

བསྒྲིགོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་བ་དང་། གོཉིིས་ནས་རྒྱ་མི་

རིང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོཞིི་

ནས་བོད་དོན་དེ་ཁོ་ནས་ཞིེ་པོོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་བཤོད་པོ་གོཅིགོ་

པུས་ལ་མི་དགོ་པོརི། དངོས་གོནས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

གོཞིིགོས་པོའིི་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བཏེང་ནས་ཏེན་ཏེན་མ་

བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་
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ནས་ཕེན་ཐོགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་། 

ཉི༽ ཆེབ་སྲིདི་བཙོནོ་པོ་དང་། གོདུང་སམེས་མཉིམ་

བསྐྱདེ།

ད་རིསེ་གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་འིདས་གྲེངོས་

སངོ་བ་དང་། མང་པོ་ོཞིགིོ་བཙོནོ་དུ་ཚུད་པོ་རིདེ། ཁོ་ས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ི

གོསརི་འིགྱུརི་ཐོགོ་འིཁོོད་པོརི་གོཞིིགོས་ན། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་

ཆེེ་བོད་ལ་ཕེེབས་ནས་ཁོོང་གོིས་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་པོའིི་འིགོོ་མི་

གྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་ཙོམ་གླིདོ་བཀྲོལོ་བཏེང་བ་རིདེ་ཅསེ་འིཁོདོ་འིདུགོ 

གོསརི་འིགྱུརི་དའེི་ིའིབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ནགོ་ནས་བཤོད་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བཙོོན་ཁོང་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་མི་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་

པོ་གླིདོ་བཀྲོལོ་བཏེང་། ཡང་ས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་མ་ི

འིཛིན་བཟུང་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱ་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་

ཧོ་ཅང་མཁོས་པོ་ོདང་། རྫུན་གོཏེམ་ཤོདོ་རྒྱུརི་ཧོ་ལས་པོ་ཡདོ།

ཉི་ེཆེརི་ལྷ་སརི་དམགིོས་བསལ་སྦྱངོ་བརྡོརི་སྤྲོད་པོའི་ིཉིནེ་རྟེགོོ་པོ་

ལྔ་བརྒྱ་ནས་ཆེིགོ་སྟོང་བརི་སློེབས་པོ་དེ་དགོ་རྗེེས་སུ་ཕྱོིརི་ལོགོ་

བྱེས་པོ་རིེད་ཅེས་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་དང་། དོན་ངོ་མ་ལྷ་ས་

ནས་ཐནོ་ཁུལ་བྱེས་ཏེ་ེས་གོནས་གོཞིན་ལ་བསྡེད་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིདྲེ་མནི་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་བཙོནོ་པོ་



411
བརྒྱད་ཅུ་གླིདོ་པོ་རིདེ་ཟརེི་བ་ད་ེཡང་ང་ོཐགོོ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་མནི་མ་ི

ཤོསེ། ང་ཚོསོ་ཐསོ་པོརི་གོཞིིགོས་ན་ད་རིསེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དསེ་

རྐྱེེན་པོས་བཙོོན་ཁོང་དུ་ཚུད་པོ་ཕེལ་ཆེེརི་མི་ལྔ་བརྒྱ་ནས་སྟོང་

ཕྲགོ་ཡས་མས་ཤོགིོ་ཡོད་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤོེས་རྒྱུ་

ཤོནི་ཏུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

བཙོོན་ལ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་གོནམ་ཐགོ་རྒྱགོ་པོ་དང་། ཉིེས་རྡུང་

གོཏེོང་བ་སོགོས་ནི་དངོས་གོནས་ཧོ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། ཤོི་

མཁོན་རྣམས་དང་ད་ལྟ་བཙོོན་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་བཞིིན་པོ་ཚོོ། 

དེ་ལ་དེ་བརྟེེན་གྱིི་ཕེ་མ་སྤུན་ཉིེ་དང་། བཟའི་ཚོང་བུ་ཕྲུགོ དགོའི་

ཉིེ་བློ་དཀརི་སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་དངངས་སྐྲགོ་གོི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་

དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདས་

གྲེངོས་སངོ་བ་ཚོརོི་ཆེ་བཞིགོ་ན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དམགིོས་

ཏེ་ེསྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་བ་རིདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ན་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོརི་བརྟེེན། ཁོོང་ཚོོས་ལས་

བཟང་པོ་ོབསགོས་པོ་ལས། ལས་ངན་པོ་བསགོས་མེད་སྙམ་གྱིི་

འིདུགོ ད་ལྟ་བཙོནོ་ཁོང་ནང་ཡདོ་པོ་ཚོ་ོགོང་མགྱིགོོས་ཐནོ་ཐུབ་པོ་

དང་། སྡེདོ་པོའི་ིརིངི་ལ་སྡུགོ་སྦྱངོ་མ་ིཡངོ་བའི་ིཆེདེ་ང་ཚོ་ོད་ལྟ་རྒྱ་

མི་དང་ཐད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཡིན་སྟབས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་

གོི་ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་དེ་དགོ་ཚོང་མརི་གོདུང་
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སམེས་མཉིམ་བསྐྱདེ་ཡདོ།

ཁོ་སང་བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེསེ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཚོགོས་པོརི་

འིགོདོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཐུགོ་པོ་རིདེ། ད་ེན་ིགོཙོ་ོབ་ོཚོགོས་པོརི་འིགོདོ་

མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ད་ོསྣང་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་ངསོ་ལ་

སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིདགོསོ་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་འིད་ིནས་གྲེ་

སྒྲིིགོ་བྱེས་ཏེེ་ཚོགོས་པོརི་འིགོོད་མཁོན་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་

ཡོང་རིོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་མེད། དེ་དུས་ཚོགོས་པོརི་འིགོོད་མཁོན་

གྱིིས་ད་རིེས་བོད་ནང་ཞིི་བའིི་ང་ོརྒོོལ་བྱེས་པོ་རིེད། དེ་ལ་ཏཱ་ལའིི་

བླ་མས་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་དམ་ཞིེས་འིདྲེི་གོི་འིདུགོ དེ་ལའིང་ང་རིང་

བོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཀྱིི་མགྲེིན་ཚོབ་པོ་

ངསོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ངའི་ིངསོ་འིཛནི་ལའིང་ད་ེརིང་ཡདོ། དནོ་

གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་ནང་གོ་ིམ་ིརྣམས་རིདེ། དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོསོ་བདེ་

སྤྱོདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེབདོ་མ་ིརིང་གོསི་ཐགོ་གོཅདོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་ལ། བདོ་མ་ིརིང་ལ་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིདབང་ཆེ་ཡང་

ཡདོ། ད་ེལ་ངསོས་གོང་ཡང་ཤོདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ད་རིསེ་དངསོ་

སུ་རྔམ་སྟནོ་ཁྲེམོ་སྐོརོི་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱརོི་ཡདོ་དང་

ཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཡནི།

ཡང་གོསརི་འིགྱུརི་འིགོདོ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་འི་ོན་ཞི་ིབའི་ིཐགོོ་ནས་

བཀའི་ལ་མ་ིཉིན་པོརི་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དབྱེནི་ཇའིི་ིཚོགིོ་
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ཅིགོ་ཡོད་པོ། སྔོན་མ་གྷོན་དྷིས་ལགོ་ལེན་གོནང་ཡོད། དེ་ལྟ་

བུའིི་ཐོགོ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་དམ་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ རྒྱབ་

སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། ད་ེལ་རྗེསེ་སུ་རྒྱ་མསི་ཚོགིོ་

རྩི་བསྒྲུགོས་ཏེེ་ཁོོང་ཁྲེོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང་ཁྱིད་པོརི་མི་འིདུགོ 

རྒྱ་མི་ཁོོང་ཁྲེ་ོཟ་ནས་ཁོ་ོརིང་རྐང་པོ་བརྡོབས། ལགོ་པོ་བརྡོབས་

ཏེེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ལས་ངོས་ལ་གོནོད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ངས་གོསུང་

ཆེོས་སྐོབས་རྟེགོ་པོརི་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ཁོོང་ཁྲེོ་ཞིེས་པོ་དེས་ཁོོང་

ཁྲེ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཁོ་ོརིང་སམེས་པོ་མ་སྐྱདི་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་ལས། གོཞིན་

གྱིི་ཕེན་ཐོགོས་གོང་ཡང་མེད། ང་ལ་གོང་ཞིིགོ་བརྗེོད་ཀྱིང་ཁྱིད་

པོརི་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིདུགོ

ཏེ༽ བདོ་མའིི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་སྡུགོ

རྒྱ་མརིི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོའོི་ིཁྱིམི་མཚོསེ་རིདེ། རྒྱ་མསི་འིཛམ་གླིངི་

ཐགོོ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་ཚོད་མཐ་ོཔོ་ོཡདོ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ེན་ིཡགོ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརིི་དགོའི་པོ་ོདང་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་པོ་ལས། 

རྒྱ་མརིི་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོརོི་གོང་ཞིགིོ་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་

ཟརེི་ན། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་བ་རིདེ། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་བརི་ཧོ་ལས་

རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་ནས་བོད་པོ་

སྡུགོ་པོོ་མྱོོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། རྒྱ་མི་ངོ་ཚོ་ནས་སྡེོད་དགོོས་
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པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ཀརི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ནས་བདོ་པོས་ཧོ་ཅང་སྡུགོ་པོ་ོམྱོངས་པོ་དང་། 

མུ་གོ་ེཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་རིདེ། འིད་ིཁུལ་གོཉིནེ་འིཕྲད་ལ་ཡངོ་མཁོན་

བདོ་པོ་མ་ིརི་ེང་ོརིའེི་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོཐུགོ་སྐོབས་ཕེ་ཤོ་ིསངོ་། མ་ཤོ་ི

སངོ་། ཨ་ཞིང་ཤོ་ིསངོ་། ཨ་ཁུ་ཤོ་ིསངོ་། སྤུན་མཆེདེ་ཤོ་ིསངོ་ཟརེི་བ་

དང་། ད་ེདགོ་ཀྱིང་རྒྱ་མསི་དམརི་གོསདོ་བཏེང་སངོ་། བཙོནོ་ཁོང་

དུ་ཤོ་ིསངོ་། ལྟོགོས་ཤོ་ིཐབེས་སངོ་། སྡུགོ་ཤོ་ིཐབེས་སངོ་ཟརེི་བ་

ད་ེལྟརི་ཁྱིམི་ཚོང་རི་ེརིའེི་ིནང་ལ་གོང་ལྟརི་རྒྱ་མ་ིསློབེས་པོས་རྐྱེནེ་

བྱེས་ཏེ་ེརྐྱེནེ་གླི་ོབུརི་བས་མ་ིམ་ཤོ་ིབ་ཧོ་ལམ་མ་ིའིདུགོ 

ད་ེགོང་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་རིདེ་དམ། རྒྱ་མ་ིཐུགོས་རྗེ་ེཆེནེ་པོ་ོརིདེ་འིདུགོ་

གོམ། བདོ་ལ་རྒྱ་མ་ིསློབེས་ནས་དབང་སྒྱུརི་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་

ལ་བོད་པོ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

དང་། རྒྱ་མི་ཁོ་ོརིང་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བོད་མེས་རྒྱལ་དང་ཁོ་

བྲལ་ཐབས་མདེ་ཅསེ་མ་ཎ་ིབགྲེང་བགྲེང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེ

གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ནས་བགྲེང་དགོསོ་བྱུང་བ་རིདེ་དམ། བདོ་རྒྱ་མའིི་ི

མངའི་ཁོངོས་ཕྱོ་ིནང་སུས་བལྟས་ཀྱིང་བསྙནོ་དུ་མདེ་པོའི་ིརྩིདོ་མདེ་

ཅགིོ་ཡནི་ན། ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་ཎ་ིབགྲེང་བགྲེང་ཤོདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

བདོ་མསེ་རྒྱལ་གྱི་ིམངའི་ཁོངོས་རིདེ་ཅསེ་རྟེགོ་པོརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེི་ན། ང་ཚོརོི་རྒྱ་མ་ིརིིགོས་ཐུགོ་སྐོབས་ང་རིང་ལའིང་གོནས་
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ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཁོ་ཤོས་བྱུང་ལ། བདོ་པོ་གོཞིན་མང་པོརོི་ཡང་གོནས་

ཚུལ་ད་ེགོ་རིང་བྱུང་འིདུགོ ང་ཚོ་ོགོནམ་གྲུ་དང་། མ་ེའིཁོརོི་ནང་འིགྲེ་ོ

སྐོབས་རྒྱ་མི་དེ་ལྟརི་ཐུགོ་སྟེ་ང་ཚོ་ོཤོརི་ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་གོཅིགོ་པོ་

ཆེགོས་ཡདོ་དུས་ཐགོོ་མརི་དགོའི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་

རིེས་ཀྱིིས་ཡུལ་གོང་ནས་ཡིན་ཞིེས་དྲེིས་པོརི་བོད་པོ་ཡིན་བརྗེོད་

དེ་ངོ་འིཕྲོད་སྐོབས། རྒྱ་མི་ཚོ་ོགོདོང་དམརི་པོོ་ཆེགོས་ཏེེ་གོོང་དུ་

སམེས་ཐགོ་ཉི་ེམདགོོ་གོསི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ད་ེའིགྱུརི་

ནས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་མི་བདེ་བ་བྱེེད་པོ་དང་། ཁོ་ཤོས་སྡེོད་ས་ཡང་

སྤེསོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ རྒྱ་མ་ིཚོ་ོང་ོཚོ་གོ་ིཡདོ། གོང་ལྟརི་དབང་སྒྱུརི་

བྱེེད་སྟངས་དེས་རྒྱ་མི་ང་ོཚོ་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། བོད་

པོ་སྡུགོ་བསྔལ་ནང་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིགོཉིསི་སྡུགོ་ཅགིོ་ལས། ཡགོ་

པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ

ཐ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཞི་ི

བད།ེ

དསེ་རྐྱེནེ་བྱེས་ནས་རྒྱ་གོརི་ཐགོོ་ཡནི་ནའིང་དཀའི་ངལ་དང་ཉིནེ་ཁོ་

གོསརི་པོ་ཞིགིོ་འིཕྲད་ཡདོ། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉིསི་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་

མི་འིབོརི་ཆེེ་ཤོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་དང་། ཤོརི་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་

སྟབོས་ཆེ་ེཤོསོ་རིདེ། ཁོངོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་
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བཞིགོ་ན། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོནད་དནོ་ཆེནེ་པོརོི་

ཐུགོ་ཡོད། རྒྱ་མིས་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་གོཏེམ་འིདོད་དང་། ང་རྒྱལ་

མ་བྱེས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཞི་ིལྷངི་པོ་ོ

ཞིགིོ་བཏེང་ན། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང་། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དང་ཡང་

འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་གོཙོ་ོབ་ོན་ིད་ེགོཉིསི་དབརི་དམགོ་འིཁྲུགོ་མ་ིཡངོ་བ་དང་། ད་ེ

གོཉིིས་ཀས་དམགོ་གོི་ཐོགོ་དམིགོས་བསལ་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་

མ་ིདགོསོ་པོརི། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའི་ིདཔོལ་འིབྱེོརི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ི

ཐགོོ་ལ་འིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་ཐུབ་པོའི་ིགོཉིསི་ཀརི་ཁོ་ེཕེན་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རིདེ། 

མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོརྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། ཅསེ་

ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐུ་དུས་ནས་གོནས་ཚུལ་ད་ེཡདོ། ང་ཚོའོི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡང་ད་ེཡནི། ང་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིཐབོ་ཐང་རྩིདོ་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོརྒྱ་

མརིི་ང་ོལགོོ་པོ་དང་། རྒྱ་མརིི་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོ་གོང་ཡང་མནི། བརི་

ལམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ གོཞིན་དགོ་

མང་པོོ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད། སྔོན་མ་བཤོད་པོ་རྣམས་བརི་ལམ་དེབ་

ཐནོ་ཡདོ་པོ་ད་ེནས་ཤོསེ་ཀྱིི་ཡདོ།

ད༽ བདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་མལོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིཐགོ་
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གོཅོད།

ད་ལྟའིི་དུས་སྐོབས་འིདིརི་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་འིགྱུརི་བ་ཤོིན་ཏུ་ཆེེན་

པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་བཞིནི་ཨུ་རུ་སུས་གོཙོསོ་པོའི་ིདམརི་པོའོི་ིརྒྱལ་

ཁོབ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོད། ཉིེ་ཆེརི་ཏེང་གོི་ཚོོགོས་

ཆེེན་ཐེངས་བཅུ་གོསུམ་པོ་ཚོོགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ། ལས་ཀ་གོནད་

འིགོགོ་ཡོད་སའིི་སྣེ་ལ་སློེབས་པོའིི་མི་ཕེལ་པོ་ལྟོས་ས་ལྟོས་

འིཇགོོ་གོསི་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ་པོརི་བརྟེནེ་

འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཉི་ེཆེརི་ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

རྗེསེ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་འིད་ི

མུ་མཐུད་བཟུང་འིདོད་ཡོད་པོའིི་བཟ་ོའིདུགོ ང་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ང་ཚོསོ་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ། ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ང་ཚོསོ་ས་ོ

སོའི་ིཐོབ་ཐང་གོི་དོན་ལ་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་

རིིགོས་དང་། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་མི་དགོའི་བ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་རྩི་བ་

ནས་མ་རིེད། ཐོབ་ཐང་ནི་དུད་འིགྲེ་ོཞིིགོ་ཡིན་ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིའིདོད་

དོན་རྩིོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་

སྟབས་ང་ཚོསོ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་མ་ིདང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་

ལ། འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་གོནས་ཐུབ་ན་སྙམ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡདོ།
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རྩི་བ་ང་རིང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དོན་ཆེེན་

སྒྲུབ་པོརི་ངང་རིངི་ཟརེི་བ་བཞིནི། ལམ་སངེ་ལ་ོགོཅིགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ི

ནང་ལ་མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་

གོཞིིས་བྱེེས་ཚོང་མས་མུ་མཐུད་ནས་མི་རིེ་རིེའིི་མཇིང་པོརི་བོད་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིརྡོོགོ་ཁྲེསེ་རི་ེའིཁུརི་ནས། འིཐབ་རྩིདོ་འིད་ིརྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོ་དང་། ཡ་རིབས། ཞིི་བདེ་བཅས་ཀྱིི་སྒོ་ོནས་རྒྱུན་

བསྐྱངས་ན་ང་ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིམཐའི་གོསལ་ཏེ་ེགོནས་ཚུལ་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་སྙམ་པོ་ངསོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། ཁྱིདེ་

རིང་ཚོ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོགྱིསི། ལམ་སངེ་ཡངོས་གྲེགོས་བྱེས་ཏེ་ེགོ་ོབསྡུརི་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཡངོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ། ཡནི་ན་ཡང་མཐའི་མའི་ིཐགོ་གོཅདོ་

བྱེེད་པོའིི་དུས་ལ་སློེབས་སོང་ན་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་གྱིི་

སྒོ་ོནས་ང་ཚོསོ་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚོརོི་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོད་ཅེས་ཤོོད་རྒྱུ་དང་། བཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་

པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོརོི་ཡང་གོསལ་པོརོི་བཤོད་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་

གོ་ལརེི་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ལས། དཔོརེི་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེ

དང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོ་ནས་

ཐགོ་གོཅོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་གྲེབས་ཡོད་ང་ཚོོས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་

ཟརེི་བ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་རྒྱུའི་ིབླ་ོགོཡངེ་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ། ད་ལྟ་

ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་མཐུད་པོ་ཙོམ་ཡནི་པོ་ལས། ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ི

དུས་ཚོདོ་ལ་སློབེས་མདེ། ད་ལྟ་བརི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་རིདེ། 
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མ་འིངོས་པོརི་ང་ོཐགོོ་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་སློབེས་ན། 

བྱེེད་ཕྱོོགོས་རྣམས་ང་ཚོོའིི་འིཆེརི་གོཞིི་དང་། བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྟངས་འིད་ིལྟརི་ཡནི། གོ་ོརིམི་འིད་ིལྟརི་བསྒྲིགིོས་ཡདོ་ཅསེ་གོཞིསི་

བྱེེས་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཐབས་ཤོེས་བརྒྱུད་དེ་གོ་ོ

བསྡུརི་གྱི་ིཐོགོ་ནས་གོ་ལེརི་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིརྩིསི་གོཞིི་ཡདོ།

ད་བརི་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཚོང་མས་ཧོ་ལས་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་

དང་། དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་

མ་བརླགོ་པོ་དེ་ནི་ངོ་མཚོརི་སྐྱེ་བའིི་གོནས་ཡིན་པོས་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷགོ་པོརི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་

དངངས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། ཡིན་ནའིང་གོནས་སྟངས་དེའིི་འིགོོ་

གོཉིའི་མ་ཆེགོ་པོརི་བསྡེད་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཚོང་མརི་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ། 

ན༽ རིང་མ་ིརིང་ལས་དང་། སློབོ་སྦྱངོ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་བདོ་ནང་རིང་མ་ིརིང་ལས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དངེ་སྐོབས་རྒྱ་མསི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རིང་སྐྱངོ་ཟརེི་བའི་ིམངི་དནོ་

མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་མདགོོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་ཆེདེ་ལས་ཁུངས་

མང་པོའོི་ིནང་བདོ་རིིགོས་མང་ཙོམ་སློབེས་པོའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་



420
བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ནང་དོན་མཐའི་མའིི་དབང་ཆེ་བོད་པོའིི་ལགོ་པོརི་

ཡོད་རུང་མེད་རུང་། བོད་པོ་མང་དུ་གོཏེོང་བའིི་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་

དེ་དགོའི་བསུ་ཞུ་འིསོ་ཀྱིི་ཡགོ་པོ་ོརིེད། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་

གོ་ོསྐོབས་འིདི་བཟུང་སྟེ་ས་ོསོས་འིགོན་འིཁུརི་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལ་བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མིན་

པོརི། བོད་པོརི་འིགོན་བསྐུརི་ཏེེ་ཚུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོོས་བྱེེད་

ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་

གོཅིགོ་སྟོན་དགོོས། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་སློོབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་

རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སློོབ་གྲྭ་རྒྱ་མིས་བཙུགོས་པོ་རིེད་

ཅེས་སློོབ་གྲྭརི་གོཏེོང་འིདོད་མི་བྱེེད་པོའིི་གོཏེི་ཐུགོ་གོི་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། ངསེ་པོརི་དུ་བུ་ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭརི་གོཏེངོ་དགོསོ། སློབོ་

གྲྭརི་བཏེང་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་ཡགོ་པོ་ོམདེ་པོ་དང་། བདོ་ཡགིོ་མདེ་ན་

དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས། དཔོེརི་ན། རྒྱ་མིའིི་ཤོོགོ་

དངུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དའེི་ིཐགོོ་བདོ་ཡགིོ་བྲསི་ཡདོ། བདོ་པོའི་ིཡ་ི

གོརེི་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་ཀྱིང་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཏེ་ེདངུལ་གྱི་ིཐོགོ་ཏུ་བདོ་ཡགིོ་བྲིས་ཡདོ། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་ན་བོད་པོརི་བོད་ཡིགོ་སློོབ་རྒྱུའིི་ཐོབ་ཐང་ཞིིགོ་ངེས་

པོརི་དུ་ཡོད་དགོོས། དེ་ཁྲེིམས་འིགོལ་བྱེས་པོ་མ་རིེད། དེ་ལ་རྒྱ་
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མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། སློོབ་སྦྱོང་འིདོད་པོ་ཁོེངས་

པོ་མེད་པོའིི་གྲེས་ལ་བོད་ཡིགོ་སློོབ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་པོའིི་

དགོེ་རྒོན་འིཛུགོས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་

རིེད། ངེས་པོརི་དུ་བོད་པོ་ན་གོཞིོན་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཚོ་ོ

སློོབ་སྦྱོང་ཡོད་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སློོབ་སྦྱོང་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ།

པོ༽ ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉིེརི་དང་། གོསུང་རིབ་པོརི་

སྐྲུན།

དེ་ནས་བོད་ནང་ཆེོས་དད་རིང་མོས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་ལྷ་ཁོང་དང་། དགོོན་པོ་བཞིངེས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་རྩི་བ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ལྷ་

ཁོང་དགོོན་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་གྲེོང་གོསེབ་དེ་ལྟརི་ལ་ལྷ་ཁོང་

ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་བཞིེངས་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། 

མི་རིབས་གོསརི་པོ་ཚོོརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་སྟོན་པོ་ཐུབ་

པོའི་ིདབང་པོ་ོའིད་ིརིདེ། བདོ་ཁོ་བ་ཅན་གྱི་ིལྷ་སྐོལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེནེ་

པོ་ོའིདི་རིེད་ཅེས་ང་ོསྤྲོོད་བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློརི་བགོ་ཆེགོས་གོསརི་

པོ་སློབེས་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོགོས་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་རྒྱས་སྤྲོསོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ དགོནོ་པོ་ལྷ་
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ཁོང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་དོན་དུ་བཞིེངས་ཀྱིི་ཡོད། དངོས་

གོནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བསམ་གྱི་ིཡདོ་ན། ནང་པོའི་ིཆེསོ་

ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཡནི། ནང་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་ལ་

ད་ེཙོམ་གྱི་ིད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོརི། ལྷ་ཁོང་སྟངོ་པོ་ཞིགིོ་བཞིངེས་པོརི་

ཧོ་ལས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོའི་ིབྱེདེ་སྟངས་ན་ིབྱེབ་ཆུང་རིདེ། ཆེསོ་དད་རིང་

མོས་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་གོ་ོསྐོབས་ཕྲན་བུ་བྱུང་དུས། ངེས་པོརི་དུ་ནང་

ཆེོས་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས། ནང་ཆེོས་ཕྲན་བུ་ཤོེས་མཁོན་ཚོོརི་འིགྲེེལ་

བཤོད་རྒྱགོ་རིོགོས་ཞིེས་བརྗེོད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེེ་ས་ོསོས་དད་པོ་

བྱེདེ་སའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིའིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སོ་སོས་དད་པོ་བྱེེད་པོ་འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་དད་

པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། ལྷ་ཁོང་བཞིངེས་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཆེསོ་ཀྱིི་

དད་པོའི་ིཐོགོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། ཆེསོ་ཤོསེ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དཔོརེི་ན། ས་ོསརོི་འིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན། ཆེསོ་ཤོསེ་པོའི་ིདནོ་

དུ། དཔོ་ེཆེ་པོརི་འིདབེས་བྱེདེ་པོའིམ། ཡང་ན་དཔོ་ེཆེ་འིབལེ་པོ་ོབཟ་ོ

བའི་ིདནོ་ལ་འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དགོནོ་པོ་ལྷ་ཁོང་མང་

པོ་ོབརྒྱབ་ན་ཡང་ཉིིན་ཞིིགོ་རྒྱ་མསི་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་གྲེབས་ཡདོ་མི་

ཤོསེ། དཔོེརི་ན། ད་རིསེ་ཉི་ེཆེརི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

སེ་འིབྲས་དགོའི་གོསུམ་ལ་རྒྱ་མིས་ལས་དོན་རུ་ཁོགོ་བཙུགོས་
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ཏེེ་དམ་དྲེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ལྷ་ཁོང་དང་། དགོོན་པོ་རྒྱ་

མའིི་ིམགིོ་ནང་གོ་ིགྲེ་མ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོཆེསོ་ལ་དད་

པོ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་

ལ་དང་དདོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིདའིི་ིསྐོརོི་ངསོ་ནས་བརྗེདོ་འིདདོ་བྱུང་།

ཕེ༽ དམརི་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་དང་། དབུལ་བཅསོ་ཕྱུགོ་

བསྒྱུརི།

དངེ་སང་རྒྱ་མསི་སྐོད་ཆེ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ལ་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོས་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙོངི་པོ་རི་ོལངས་རྒྱགོ་པོའི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ི

ཡོད་ཚུལ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་

པོ་རི་ོལངས་རྒྱགོ་པོའིི་དོན་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོད་དམ། དེ་

ནི་རྒྱ་མིརི་ཁོགོ་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ནི་སྙིང་རྗེེ་སྐྱེ་ཡུལ་

ཞིིགོ་རིེད། རྒྱ་མིས་སྐྱགོ་རྫུན་དང་ཧོམ་པོ་ཁོོ་ནའིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་

པོ་ཡིན་སྟབས་། བདེན་པོའིི་ཐོགོ་བསྐྱོད་དགོོས་བྱུང་ན་ཁུངས་

འིཁྱིོལ་གྱིི་མེད། དེརི་བརྟེེན་རིལ་པོ་ལྷན་པོས་མ་ཁོེབས་པོ་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ལྷན་པོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་བརྒྱབ་པོ་དགོའི་བལྟ་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བརི་ལམ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་ཕྱོ་ིལ་ལས་ཀ་བྱེས་པོའི་ིབདནེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདི་བོད་མི་དམངས་གྲེོང་གོསེབ་ལུང་ཁུགོ་གོི་ལྐུགོ་པོ་ཞིིགོ་
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ལ་ཤོོད་པོརི་ཕྱོིན་ནའིང་ཁོོང་ཚོ་ོཇི་ཙོམ་ལྐུགོ་པོ་ཡིན་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་

ཡནི་ན་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་བྱེས་པོ་ད་ེམ་ཟརེི་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ཀྱིི་རིེད། རྒྱ་མིས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་བསྐྱརི་གོསོ་

དང་། ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱརི་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

གོ་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་ཁྱིདེ་ཚོརོི་དངེ་སྐོབས་དབུལ་བཅསོ་ཕྱུགོ་འིགྱུརི་

གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་བཟང་པོ་ོལགོ་ལནེ་བསྟརི་གྱི་ིཡདོ་རིབས་བཤོད་ད།ེ 

ཁོོང་ཚོོས་དབུལ་བཅོས་ཕྱུགོ་འིགྱུརི་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་ད་བརི་མ་

ཤོསེ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་སྟནོ་གྱི་ིའིདུགོ

དངསོ་གོནས་བྱེས་ན་གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་འིཛུགོས་དགོསོ་དནོ་

དེ་གོ་དབུལ་པོ་ོཕྱུགོ་པོོརི་འིགྱུརི་བའིི་དོན་ལ་བཙུགོས་པོ་ཡིན་པོ་

ལས། གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་སྔནོ་མ་ད་ེཕྱུགོ་པོ་ོདབུལ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་

དང་། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་རྗེེས་མ་འིདི་དབུལ་པོོ་ཕྱུགོ་པོོ་བཟོ་

རྒྱུའིི་རིིང་ལུགོས་ཤོིགོ་མ་རིེད། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཐོགོ་མརི་

འིཛུགོས་སྐོབས་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་མི་དབུལ་པོོ་ཚོོརི་བདེ་བ་

མང་ཙོམ་ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ཡནི། མ་ིཉུང་ཤོས་ཀྱིསི་དཔོལ་འིབྱེོརི་

ནུས་པོའི་ིཁོ་ེཕེན་ཆེ་ཚོང་སྒོརེི་བདེ་སྤྱོད་ད།ེ མ་ིམང་བ་སྡུགོ་བསྔལ་

འིགོོ་སྡེོད་དགོོས་པོ་དེ་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་

གོསརི་བརྗེ་ེབྱུང་བ་རིདེ། མཐའི་མ་མརི་ཁོ་ེསའིི་ིབསམ་བླ་ོཡང་ད་ེ

ནས་བྱུང་བ་དང་། ལ་ེཉིིན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཨུ་རུ་སུའི་ིནང་གོསརི་
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བརྗེེ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་རྩི་བ་ཐུགོ་ས་ཨུ་རུ་སུའིི་རྒྱལ་པོ་ོ

ཛརི་དང་ཁོ་ོཚོའོི་ིགྲེས་གྲེལ་རིམི་དབང་སྒྱུརི་གྱི་ིམ་ིསྣ་ད་ེདགོ་གོསི་

ཁོ་ེཕེན་ཆེནེ་པོ་ོབཟས། ཨུ་རུ་སུའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཚོ་ོལ་ོནས་

ལོ་བསྟུན་དེ་མུ་གོེའིི་ནང་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་

ནས་གོསརི་བརྗེ་ེབྱེས་པོ་རིདེ།

དེ་ལྟརི་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དབུལ་པོ་ོ

ཕྱུགོ་པོོརི་འིགྱུརི་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་

དབུལ་པོ་ོཕྱུགོ་པོརོི་འིགྱུརི་དགོསོ་པོ་ད་ེཉི་ེཆེརི་ལས་མ་ཤོསེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་སངོ་། ད་ེགོང་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་རིདེ་དམ། གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ི

མ་ིཀློད་པོ་གོཙོང་མ་སྐྱནོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་དགོསོ་པོ་

ཞིགིོ་དང་། གྲེལ་རིམི་ཡང་སྐྱ་ོཔོ་ོནས་ཡངོ་བ། ཤོསེ་ཡནོ་ཡང་མདེ་

པོ། གོང་ལྟརི་སྤྲོང་པོ་ོསྤྲོང་རྐྱེང་། ལྐུགོ་པོ་ལྐུགོ་རྐྱེང་བྱེས་བསྡེད་ན་

གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་ཡགོ་ཤོསོ་ཡནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་དང་། ཇ་སྲུབ་མ་

ཞིིགོ་བཏུང་ན་ཡང་མཐོང་ཕྱོོགོས་བྱེས། སྤེགོས་འིདྲེེས་ཞིིམ་ཙོམ་

ཞིིགོ་བཟས་ནའིང་དེ་གོང་ནས་བྱུང་ཞིེས་ལམ་སེང་འིདྲེི་རྩིད་བྱེེད་

པོ་ད་ེལ་སྙངི་པོ་ོགོང་འིདུགོ་གོམ། ཧོ་ཅང་བྱེབ་ཆུང་རིདེ། ཁོ་དང་

ཞིལ་ཐུགོ་པོ་ལས། གོ་ཕྱོ་ིགོ་ོལོགོ་གོ་ིསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོེརི་ན། མའི་ོཙོེ་ཏུང་གོི་བསམ་བློརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྩི་བའིི་

དམིགོས་ཡུལ་མི་སྐྱོ་པོོ་ཚོ་ོཡརི་ལངས་རྒྱུ་དང་། མི་སྐྱོ་པོོ་ཚོོརི་
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བཟའི་རྒྱུ་འིབལེ་ཙོམ་ཡངོ་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིད་ིའིཁྱིརེི་ནས་བྱེས་

པོ་ལས། མ་ིཚོང་སྐྱ་ོཔོ་ོབཟ་ོབའི་ིདནོ་ལ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་རིདེ། ད་

ནི་གོང་ཤོེས་བརི་ལམ་དབུལ་པོ་ོཕྱུགོ་འིགྱུརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྲིིད་བྱུས་

བཟུང་སྟེ། ཞིིང་འིབྲོགོ་གོཉིིས་ཀརི་ས་ཆེ་དང་། རི་ལུགོ་སོགོས་

འིགོན་གོཙོང་སྤྲོད་ད་ེས་ོསརོི་བཞིགོ་པོ་རིདེ། ད་ཡང་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་

སྤྱོདོ་པོ་ཡངོ་ནས་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་བསྐྱརི་གོས་ོབྱེས་ན་ཁྱིདེ་

རིང་ཚོོའིི་ས་ཆེ་རི་ལུགོ་སེམས་ཅན་དེ་ཚོ་ོཤོོརི་འིགྲེ་ོགོི་རིེད་ཅེས་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ བདོ་མ་ིཁོ་ཤོས་ནས་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་

ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡདོ་ས་རིདེ། 

ད་ེན་ིཁོགོ་མདེ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་རིདེ།

བ༽ ལགེོས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལམ་

སྲིལོ།

དེ་སྐོོརི་སྔོན་མའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བཤོད་ན། མ་གོཞིི་འུརི་ཤོོབ་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཡནི། ཆེགིོ་

སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པོའིམ། ང་གོཅགིོ གོང་ལྟརི་རྒྱ་མ་ིཡངོ་

མ་ཡོང་གོི་དུས་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་ངོས་ནས་འིཁུརི་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས། སྐོབས་དེརི་ངོས་རིང་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་

ཡནི། ངསོ་རིང་ཆུང་དུས་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོ
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སྣང་ཕྲན་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབདུན་

ལོརི་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡིགོ་རིང་སྦྱོང་བྱེེད་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་ཡིན། 

འིནོ་ཏེེ་ད་ལྟའིང་ཁུངས་འིཁྱིོལ་བ་ཞིིགོ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། འིགོོ་བཞིི་

བཅུ་ཞི་ེབདུན་ལ་ོནས་བཙུགོས་པོ་རིདེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིསློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཧོ་ལས་པོ་ཞིགིོ་མ་རིདེ་དམ། ད་ལྟའིང་ཡགོ་པོ་ོམ་ིཤོསེ་པོ་

འིདི་དཔོེ་མ་རིེད་དམ། གོང་ལྟརི་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ།ེ ངསོ་ནས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁུརི་རྗེསེ་བཅསོ་

བསྒྱུརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་ཐུབ་ན་སྙམ་པོའི་ིརི་ེབ་ཆེནེ་

པོསོ་འིབད་བརྩིནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེས་པོ་ཡནི། མཐའི་མ་ལགེོས་བཅསོ་

སྤྱོི་ཚོོགོས་བཙུགོས་ཏེེ་ཐོགོ་མརི་ལོ་མང་སོང་བའིི་བུན་རྙོིང་ཞིིང་

པོའིི་སེམས་ཀྱིི་ཁུརི་པོོ་ཡིན་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ། དངོས་སུ་སྒྲུབ་

འིཇལ་མི་ཐུབ་པོའིི་རྡོོགོ་ཁྲེེས་དེ་རིིགོས་ཆེགོ་ཡང་བསྒྱུརི་བཅོས་

གོཏེངོ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་ཡནི། 

ང་ཚོོས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་གོི་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ཞིེས་པོའིི་རྗེེས་

ལུས་འིད་ིལ་མངནོ་པོརི་བསྟདོ་ད་ེམུ་མཐུད་འིཛནི་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེ

དུས་ནས་གོཏེངོ་གོ་ིམདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོསོ་ལགེོས་བཅསོ་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་བཙུགོས་ཏེ་ེདངསོ་གོནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་རིན་པོའི་ི

སྒྱུརི་བཅསོ་ཤོགིོ་གོཏེངོ་བརི་འིགྲེ་ོསྐོབས། རྒྱ་མ་ིཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

གོསརི་བརྗེ་ེབྱེས་པོ་ནང་བཞིནི་གྱི་ིབཅསོ་སྒྱུརི་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ་པོའི་ི
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འིགོལ་རྐྱེནེ་ཆེགོས་སྟབས་ཁོངོ་ཚོསོ་བཅསོ་སྒྱུརི་གོཏེངོ་མ་བཅུགོ་

པོ་རིེད། དེ་ནི་ཧོ་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡིན། ང་ཚོོས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་

དུས་ཟངི་མ་བྱུང་གོངོ་ནས་བཅསོ་སྒྱུརི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ཡདོ།

ད་ེནས་རྒྱ་གོརི་ལ་འིབྱེརོི་རྗེསེ་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། རྩི་བ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཞིསེ་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པོ་ཆེནེ་པོསོ་བཙུགོས་གོནང་བ་འིདའིི་ིམཇུགོ་སྐྱངོ་གོ་ིལས་ཀ་ངསོ་

ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོ་ིརྣམ་པོ་བསྒྱུརི་ནས་

མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོོས། མང་གོཙོ་ོནི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིིས་གོསུངས་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། ཆེསོ་དང་འིགོལ་བ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མ་རིདེ། 

ད་ེབཞིནི་དངེ་གོ་ིའིཛམ་གླིངི་ཡརི་ཐནོ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་ཀྱིང་ཡནི་

པོས། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིརྣམ་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་དང་། སྤྱོ་ིའིཐུས་འིསོ་

བསྡུ་བྱེདེ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡདོ། ཆེགིོ་

སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གོཅིགོ་དང་། རིེ་གོཉིིས་ནས་མ་འིངོས་

བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་བཟ་ོརྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ།ེ དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོསུམ་

ལརོི་རྩི་ཁྲེམིས་སྙངི་བསྡུས་ཤོགིོ་ཁྱིབ་སྤེལེ་བྱེས་ཤོངི་། ད་ེནས་རྩི་

ཁྲེམིས་རྒྱས་པོ་ཞིགིོ་བཟསོ་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོའི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་

ཡནི་ཞིསེ་མ་འིངོས་རྩི་ཁྲེམིས་བཟསོ་པོ་ཡནི།
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དའེི་ིསྙངི་དནོ་ལ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིདབང་ཆེརི་སྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བཟསོ་པོ་དང་། ས་ཆེ་ཡང་བདོ་གོཞུང་སྤྱོ་ིལ་དབང་བ་

ལས། སྒོརེི་ཆེསོ་ལ་དབང་རྒྱུ་མདེ་པོ་བཟསོ་ཡདོ། ད་ེནས་བཟུང་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་རྣམས་གོོ་

རིིམ་བསྒྲིིགོས་ཡོད། རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཆེེ་ཁོགོ་ཚོ་ོ

གོང་ཐུབ་མང་གོཙོོའིི་འིགྲེ་ོལམ་ཐོགོ་གོོམས་འིདྲེིས་བྱེེད་དུ་བཅུགོ་

རྒྱུའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་ཡདོ། 

མ་འིངོས་པོརི་གོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་བཟང་

པོ་ོབྱུང་སྐོབས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱརི་ལགོོ་བྱེདེ་རྩིསི་མདེ་ལ། ད་ེ

ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་ཙོམ་ཡང་མེད། གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟརི་བྱེེད་འིདོད་

ཀྱིང་ནམ་ཡང་བྱེདེ་ཐུབ་ཐབས་མདེ། ད་ེདགོ་ཤོདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ་

ཀྱིང་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་སྐོད་ཆེ་དེ་ལྟརི་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་དེ་རིིང་

ངས་གོསལ་བཤོད་བྱེས་པོ་ཡིན། ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་དེ་དགོ་ཤོེས་

དགོསོ། གོངོ་གོསལ་ལས་ཀའི་ིགོ་ོརིམི་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་རྣམས་ད་ེརིངི་

ཁོ་སང་རྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་སྐྱནོ་འིཛུགོས་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

སྟབས་། ད་ེལ་ལན་འིདབེས་ཆེདེ་འིཚོབ་འིཚུབ་ངང་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མནི་པོརི། ད་ེསྔ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ་གོསི་གོ་ོརིམི་བསྒྲིིགོས་པོ་ཡནི།

མ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཐབོ་ཐང་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིདཀའི་ངལ།
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ད་ཆེའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མ་ིདང་ཕེན་ཚུན་སྐོད་

ཆེ་བཤོད་ད་ེགོནས་ཚུལ་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་རྒྱ་མསི་ཏཱ་

ལའི་ིབླ་མརི་ཐབོ་ཐང་དམགིོས་བསལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ལུགོས་བཤོད་

ཅངི་། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་ནགོ་བསུབ་བཏེང་

ནས་དེ་ལ་རྙོོགོ་དྲེ་གོང་ཡང་མེད་པོ་དང་། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་གོཞིན་

ཡུལ་ལ་གྱིརི་བ་འིདི་རྙོོགོ་དྲེ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་བཤོད་ནས། དེའིི་དོན་

ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་དགོོངས་པོ་ཆེེ་བཞིེས་གོནང་སྟེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མརི་འིཚོ་ོབའི་ིབཀདོ་སྒྲིགིོ་ཡང་དགོ་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་

མསེ་རྒྱལ་ལ་ཕྱོརིི་ལགོོ་བྱེདེ་པོའི་ིདནོ་ལ་དནོ་ཚོན་ལྔ་ཟརེི་བ་ཞིགིོ་

བཤོད་པོ་དའེི་ིནང་ངའི་ིཐབོ་ཐང་སྐོརོི་བཤོད་ཡདོ། ང་བདོ་ལ་ལགོོ་

པོའིི་དོན་ལ་ཀྲུང་དབྱེང་ནས་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་བོད་ལ་ལོགོ་སྐོབས་ལས་སློ་པོོ་བྱེས་ནས་ལོགོ་ན་འིགྲེིགོས་

མ་སངོ་། ང་ལ་ཐབོ་ཐང་དགོསོ་ཞིསེ་ངས་ད་ེསྔ་བཤོད་པོ་མདེ་ལ། 

མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཚོིགོ་གོཅིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་མིན། ང་མཐོ་ཡང་དགོེ་

སློངོ་དང་། དམའི་ཡང་དགོ་ེསློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོའི་ིཐབོ་ཐང་ཞིགིོ་བཅམོ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གོནང་ཡདོ། འིད་ིངའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི། ད་ེལས་

ལྷགོ་པོའིི་ཐོབ་ཐང་གོ་ོས་ཞིིགོ་དགོེ་སློོང་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོམི་

ཐབེས་ཆེགོ་ཅིགོ་ལ་དགོསོ་དནོ་གོཏེན་ནས་མདེ། 

ངོས་རིང་ཇི་ཙོམ་ཐབས་སྐྱོ་ཡང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་
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ལ་ཡིད་ཆེེས་དང་། ཉིམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན། མི་ཚོེརི་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ལ་ོལྔ་བཅུའི་ིནང་སློབེས་ཚོརི་སངོ་། ད་ཕེན་རྒྱ་མསི་

ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཐོབ་ཐང་སྐོོརི་ཚུརི་བཤོད་པོ་རིེད། དེ་ཡང་ངོ་ཚོ་

ཁོ་སྐྱེངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་རྙོོགོ་དྲེ་དེ་བསྟན་

ན་ང་ོཚོ་གོི་ཡོད་པོ་དང་། བོད་ཀྱིི་རྙོོགོ་དྲེ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཐབས་

མེད་པོརི་བརྟེེན། ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་ཕྱོི་ལ་གྱིརི་བ་དེས་རྙོོགོ་དྲེ་

བཟོ་གོི་འིདུགོ བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་ཚོ་ོའིདོད་

པོ་ཡོངས་སུ་ཁོེངས་ནས་སྐྱིད་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད། རྙོོགོ་དྲེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མས་བཟ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིཆེདེ་དནོ་ཚོན་ལྔ་བཏེནོ་

ན་རྙོགོོ་དྲེ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་བདོ་རྒྱ་

གོཉིསི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་དཀའི་ངལ་སྐོརོི་གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་སྐོབས། ༸རྒྱལ་

བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐབོ་ཐང་སྐོོརི་ལ་ཚོིགོ་གོཅགིོ་བཤོད་དགོསོ་མདེ།

ཁོ་སང་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་སྒྲིོགོ་སྦྱངས་བྱེས་པོའིི་ཡི་གོེ་དེའིི་ནང་དུ་

གོསལ་པོོ་ཡོད། བརི་ལམ་རྒྱ་མིས་ཚུརི་ཚོིགོ་ཐོ་ཞིིགོ་སྤྲོད་པོ་དེ་

དགོ་ཡན་མིང་ཕུ་ཟེརི་བས་ངགོ་ཐོགོ་ནས་བཤོད་པོའིི་ཁུལ་རིེད། 

འིནོ་ཀྱིང་ངགོ་ཐོགོ་ནས་བཤོད་པོ་མིན་པོརི། ཁོོ་ཚོོས་ཡིགོ་ཐོགོ་

ལ་བཀོད་དེ་ཡན་མིང་ཕུས་འིདརི་སིགོ་རྒྱགོ་གོིན་ངང་ཀློོགོ་པོ་

ཞིགིོ་རིདེ། གོང་ལྟརི་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་ཚུརི་ཚོིགོ་ཐ་ོཞིིགོ་སྤྲོད་ཡདོ། 

ཚོགིོ་ཐ་ོད་ེལ་ང་ཚོསོ་ཚོགིོ་རྩུབ་སྨྲིས་པོ་གོང་ཡང་མདེ་པོརི་དངསོ་
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གོནས་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ང་ཚོརོི་རིང་དབང་ལུང་

པོརི་ཡོད་པོའིི་གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་བེད་སྤྱོད་དེ་ཕེརི་ལན་

སྤྲོད་པོ་རིེད། དེའིི་ནང་ལའིང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཐོབ་ཐང་སྐོོརི་དེ་སྔ་

ཕེན་བཤོད་པོ་མེད་ལ། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཚོིགོ་གོཅིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་

མནི་ཞིསེ་གོསལ་པོ་ོབྲསི་ནས་ཚོིགོ་ཐགོ་གོཙོང་མ་བཅད་ཡདོ། 

ངསོ་ལ་དགོསོ་པོ་ན་ིབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ལ་ཡདོ་པོའི་ིཐབོ་ཐང་

དེ་ཡིན་པོ་དང་། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་བདེ་ལ་འིཁོོད་པོ་ཞིིགོ་

དགོསོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཁྱིམི་མཚོསེ་ལུང་པོ་རྣམས་

ཞི་ིབད་ེདང་བད་ེལ་འིཁོདོ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ། ད་ེབྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་

རིདེ། ང་སྒོེརི་ལ་གོང་ཡང་མ་ིདགོསོ། ངསོ་རིང་དགོ་ེསློངོ་ཡནི་པོ་

འིདི་ལ་སྤེོབས་པོ་ཡོད་ལ། ཧོ་ཅང་སྐྱིད་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་མིས་ཆེོས་

གོོས་གྱིོན་པོའིི་སྤྱོང་ཀི་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་ངོས་རིང་དགོེ་སློོང་རིང་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ཡང་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་

ཀྱིང་ངསོ་རིང་དགོ་ེསློངོ་རིང་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། འིད་ིནས་

མཐ་ོརུ་དང་དམའི་རུ་གོང་ཡང་འིགྲེ་ོགོི་མི་འིདུགོ དེས་ན་ངོས་ཀྱིི་

སྐོརོི་གོང་ཡང་བཤོད་དགོསོ་དནོ་མདེ་པོརི་ཧོ་ཅང་སྐྱདི་པོ་ོའིདུགོ

དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོད་དུས་རྒྱལ་སྲིིད་ཆེོས་སྲིིད་ཀྱིི་བདགོ་པོ་ོབྱེས་པོ་

དང་། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོ་ོས་ཡང་མཐ་ོཔོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིདེ། ད་ེ

ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་སྐུ་མགྲེོན་བྱེས་ནས་
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བསྡེད་ཡདོ། ངསོ་ལ་ཁྱིད་པོརི་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་

བདོ་པོའི་ིམ་ིདང་། རྒྱ་གོརི་བ། རྒྱ་མ།ི ད་ེམནི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མགོ་ོསེརི་

སོགོས་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་དེ་དགོ་མི་ཡིན་བསམས་ནས་

དངསོ་གོནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོ་འིཆེང་

གོ་ིཡདོ། ངས་མ་ིགོཞིན་ཚོརོི་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་

ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཕེན་སེམས་འིདི་

རིིན་ཐང་བྲལ་བའིི་ནོརི་བུ་ཡིན་བསམས་ནས་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད། ཉིམས་ལེན་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་མི་སུ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་

གྲེགོོས་པོའོི་ིའིདུ་ཤོསེ་ཀྱིསི་ཧོ་ཧུ་ཞིསེ་དགོའི་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ི

ཡོད། འིདི་ནི་རིང་གོི་གོཤོིས་ཀ་ཡང་ཡིན། དེ་ལྟརི་བྱེས་སྟབས་

འིཛམ་གླིངི་ས་གོནས་གོང་དུ་ཕྱོནི་ཀྱིང་ཚོང་མས་ནང་ཚོགོས་དང་

དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་དངོས་གོནས་སྐྱིད་པོོ་འིདུགོ ཏཱ་

ལའི་ིབླ་མ་ཇ་ིཙོམ་ཐབས་སྡུགོ་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ིསརི་ཡས་ཡས་གོནང་

རིགོོས། མས་མས་གོནང་རིགོོས་ཞིསེ་ནམ་ཡང་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། 

རྒྱ་མསི་ད་བརི་བཀའི་དྲེནི་ཆེ་ེཐགོ་ཆེདོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ན་ིབཀའི་

དྲེནི་གོང་ཡང་དགོསོ་པོ་མདེ།

ཙོ༽ ཨ་རིའིི་ིརྒྱབ་སྐྱོརི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིའིཆེརི་སྣང་།

ད་ེནས་བརྗེདོ་འིདདོ་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཁོ་སང་རྒྱ་མསི་ངསོ་ལ་ནགོ་ཁྲེ་
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བཙུགོས་དནོ། ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོས་ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་རིང་བཙོན་སྐོརོི་

ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཤུགོས་ཆེེ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ཟེརི། དེ་སྐོོརི་གོསལ་

བཤོད་ཅགིོ་བྱེས་ན་སྙམ། གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་རྣམས་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་

རིོབ་ཙོམ་ཤོེས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ བརི་ལམ་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་སོང་

སྟ།ེ ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་རིང་བཞིནི་དུ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་

སྤྱོ་ིདང་། ལྷགོ་པོརི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེདགོ་ལ་

རིང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་སྐོོརི་ལ་ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཡདོ།

མ་ིསྣ་གོལ་ཆེེའི་ིནང་བདོ་པོརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོནི། ད་ེ

ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ནས་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་གྲེོས་ཚོོགོས་གོོང་

འིགོོ་གོི་འིཐུས་མི་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་ཡོད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ང་

ཚོ་ོསྔོན་མ་ནས་ངོ་ཤོེས་ཡོད། དེ་ཚོོས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ང་ཚོོས་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

འིདུགོ ཁོངོ་ཚོ་ོན་ིཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལརོི་ང་ཨ་རིིརི་ཐགོོ་མརི་བསྐྱོད་

སྐོབས་ང་ོཤོསེ་ཤོངི་། བདོ་པོརི་སམེས་ཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེནས་

ཁོ་སང་ཨ་རིརིི་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་ད་ེན།ི 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ལརོི་ང་ཚོསོ་བརི་ལམ་བདོ་ཡངོས་སུ་རྐྱེནེ་ངན་གྱི་ི

ཐོགོ་ནས་བོད་མི་འིདས་གྲེོངས་ཇི་ཙོམ་ཕྱོིན་ཡོད་པོའིི་ཐད་ལུང་

ཚོན་སོ་སོ་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་འིཚོོལ་སྒྲུབ་བྱེས་པོརི་ཕྱོི་ལོ་ 
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༡༩༨༣ ལ་ོཕེན་ཆེད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལགོ་སནོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

བསྡེམོས་རྩིསི་རྒྱགོ་དུས། གོངོ་ལ་ོཕེན་རྒྱ་མ་ིསློབེས་པོས་རྐྱེནེ་བྱེས་

ཏེེ་བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་མུ་གོེས་ཤོི་བ་དང་། མང་པོོ་ཞིིགོ་མནརི་

གོཅོད་འིགོོ་ཤོི་བ། འིབུམ་བཞིི་ཙོམ་ཞིིགོ་དམརི་གོསོད་བཏེང་བ་

བ་བཅས་ཁྱིནོ་བསྡེམོས་བདོ་མ་ིའིབུམ་བཅུ་གོཉིསི་ཙོམ་རྐྱེནེ་ངན་

འིགོོ་འིདས་གྲེངོས་སངོ་བ་ད་ེདགོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་དམགིོས་ཏེ།ེ གོཅནེ་པོ་ོ

སྟགོ་འིཚོརེི་རིནི་པོ་ོཆེསེ་ཨ་རིིརི་མཆེདོ་རྟེནེ་ཞིགིོ་བཞིངེས་བསྐྲུན་

གོནང་ཡོད་པོ་དེ་ལ་རིབ་གོནས་བྱེེད་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་ཨ་རིིའིི་

སྲིདི་འིཛནི་ཟུརི་པོ་ཀ་ཊིརི་ཉི་ེཆེརི་བདོ་ལ་ཕེབེས་ཏེ་ེཁོངོ་ནས་ཀྱིང་

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ོསྣང་གོནང་ནས་ངསོ་རིང་ཐུགོ་འིདདོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་ཁོ་སྔནོ་ཕྱོ་ིཟླ་དགུ་པོརི་

ཨ་རིིརི་བསྐྱདོ་པོ་ཡནི།

༡) རྒྱ་དམགོ་ཕྱོིརི་འིཐནེ་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས།

དནོ་ཚོན་དང་པོ།ོ དའེིི་གོངོ་དུ་ཚོོགོས་འིདུ་གོངོ་འིགོོ་གོ་ིའིཐུས་མ་ི

ངོ་ཤོེས་པོ་ཚོོས་ཕྱོི་ཟླ་དྲུགོ་པོརི་ཚོོགོས་འིདུ་འིགོོ་མའིི་ནང་བོད་

པོའིི་སྐོོརི་གྲེོས་ཆེོད་ཡི་གོེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་པོ་རིེད། ད་དུང་ད་རིེས་

ངོས་རིང་ཨ་རིིརི་ཡོང་སྐོབས་ངོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་

རིེ་འིདུན་རྡོོགོ་རྡོོགོ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཁོོང་ཚོོས་དེ་
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ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེདེ་པོའི་ིཁྱིད་པོརི་འིདུགོ བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་སྦོམ་ཚོིགོ་མ་ཡིན་པོའིི་རྡོོགོ་རྡོོགོ་དོན་ཚོན་ཁོ་

ཤོས་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོནས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོས་

ནས་ཀྱིང་དེ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་བོད་

པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་དོན་དགོ་གོཅིགོ་པུ་མ་

ཡནི་པོརི་ང་ཚོའོི་ིཁྱིམི་མཚོསེ་ཁོགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོརི་མ་ཟད། 

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཞི་ིབད་ེདང་ཡང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་

སྟབས། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིརྩི་བ་གོང་དུ་ཐུགོ་ཡདོ་ཅ་ེན། མ་ིམང་པོ་ོ

ཞིིགོ་གོི་ལགོ་ཏུ་གོོ་མཚོོན་བསྐུརི་བའིི་དཔུང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཕེན་

ཚུན་གོདོང་གོཏུགོས་ཁོ་གོཏེད་བཅརི་ནས་བསྡེད་ན་ཉིེན་ཁོ་རྟེགོ་

ཏུ་ཡདོ་མུས་ཡནི། 

དེརི་བརྟེེན་དམགོ་འིཁྲུགོ་གོི་ཉིེན་ཁོ་སེལ་བའིི་ཐབས་ཤོེས་ཡགོ་

ཤོསོ་དམགོ་གོ་ིརྟེནེ་གོཞི་ིམདེ་པོ་བྱུང་ན། ཆེ་ེས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཞི་ི

བདེ་དང་། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉིིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བརི་ཕེན་པོ་མ་ཟད། 

ཆུང་ས་བོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལགོ་པོརི་མེ་མདའི་འིཁྱིེརི་བའིི་

མི་དེ་དགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་ཚོོའིི་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་

ཆུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་རིེད། དངོས་གོནས་རྒྱ་དང་བོད་གོཉིིས་གྲེོགོས་

པོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་བླསོ་

འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ཚོེ་དངོས་གོནས་གྲེོགོས་པོོ་རིེད། བོད་དང་
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རྒྱ་གོཉིིས་དངོས་གོནས་གྲེོགོས་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་

ཐབས་ཤོསེ་སུས་བྱེདེ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། ང་ཚོ་ོསྡུགོ་པོ་ོམྱོངོ་མཁོན་

གྱི་ིངསོ་ནས་ད་ཆེ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་བསྡེད་མདེ། མ་ིད་ེ

ཙོམ་ཤོི་བ་དང་། སྡུགོ་པོོ་འིདི་ཙོམ་མྱོངས་ཡོད། དེ་ལས་སྡུགོ་

པོ་ང་ཚོརོི་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་ཡདོ་དམ། ད་ན་ིང་ཚོོརི་ཁོགོོ་ཡངས་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་བསྡེད་མདེ། ད་ཆེ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རིསེ་ང་ཚོརོི་

ཐུབ་ཚོདོ་དང་དབང་ཡདོ་གོཏེངོ་མཁོན་ཚོསོ་གུ་ཡངས་ཀྱི་ིབསམ་

བླ་ོགོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

བོད་རྒྱ་གོཉིིས་མཐུན་སྒྲིིལ་གྱིི་རྩི་བརི་གུ་བཤོངས་ཀྱིི་བསམ་བློ་

རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་གོཏེོང་

རྒྱུ་གོང་ཡང་བསྡེད་མེད། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་གུ་བཤོངས་ཀྱིི་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་བའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཡགོ་ཤོོས་ན།ི རྒྱ་མསི་བདོ་རྒྱ་ཆེེའི་ིམ་ི

དམངས་ལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། བླསོ་བཀལ་གྱི་ིཡདོ། ཁྱིདེ་ཚོའོི་ིརྐུབ་

ལ་མེ་མདའི་འིཁྱིེརི་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་དགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་མིན་ཞིེས་

བཤོད་ནས་རྒྱ་དམགོ་ཚོང་མ་ཕྱོིརི་འིཐནེ་བྱེས་ན། དངསོ་གོནས་

བོད་པོའིི་སེམས་ནང་བློས་ཆེ་ཚོང་བཀལ་ན་ཆེ་ཚོང་དང་། ཕྱོེད་

ཀ་བཀལ་ན་ཕྱོདེ་ཀ་ཞིསེ་དཔོ་ེལ་ཡདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་

བདོ་པོརི་ཚུརི་མ་ིམཐངོ་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེས་ཏེ་ེབླསོ་བཀལ་ན། ང་ཚོསོ་

ཀྱིང་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིརིདེ། རིང་བཙོན་དང་། ཁོ་བྲལ་གྱི་ིསྐོད་
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ཆེ་མང་པོ་ོཤོདོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

ནང་དོན་བོད་རྒྱ་གོཉིིས་དབརི་དོན་དམ་པོའིི་མཐུན་སྒྲིིལ་ཞིིགོ་

དགོསོ་ན། སྔནོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་པོརི་ཁོ་ནས་མཐུན་སྒྲིལི་

ཞིེས་བཤོད་རུང་མ་བཤོད་རུང་། དོན་སྙིང་བོད་པོ་མི་རིེ་ངོ་རིེརི་

བློས་མ་འིཁོེལ་བརི་ཚོང་མའིི་རྐུབ་ལ་མེ་མདའི་འིཁྱིེརི་མཁོན་རིེ་

བཙུགོས་ཡོད་སྟབས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཐུབ་བམ། 

སྔནོ་ལ་རྒྱ་དམགོ་རྣམས་ཕྱོརིི་འིཐནེ་བྱེས་ན། ད་ེཡང་རིམི་པོ་གོཉིསི་

ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིདམགོ་གོ་ིརྟེནེ་གོཞི་ིའིཛམ་གླིངི་གླིངི་

ཆེེན་ཕེན་ཚུན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་མེ་ཤུགོས་འིཕུརི་མདེལ་

ཤུགོས་ཆེེ་དེ་རིིགོས་ཐད་ཀརི་བོད་པོརི་དམིགོས་ནས་བསྒྲིིགོས་

པོ་ཞིགིོ་མནི་སྟབས། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ལགོ་

ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ལ་མ་ེམདའི་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེ

བསྡེད་པོའིི་མི་དེ་དགོ་གོིས་མེ་མདའི་བོད་པོརི་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་

ལས། མེ་མདེལ་གྱིིས་རྒྱ་གོརི་ལ་ནི་སྙོབ་ཀྱིི་མེད། ས་མཚོམས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིཐ་དད་རིདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་

དམགོ་དེ་དགོ་ཕྱོིརི་འིཐེན་བྱེས་ཏེ་ེཞིི་བདའེི་ིབསྟི་གོནས་ཤོགིོ་བཟ་ོ

དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་པོ་འིད་ིདནོ་ཚོན་དང་པོ་ོཡནི། 

དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་འིཛམ་གླིིང་ཞིི་བདེ་དང་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོི་འིབྲེལ་

བརི་ཕེན་པོ་དང་། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རིང་གོ་ིསམེས་ནང་དུའིང་ཞི་ི
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བདེ་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་རིེད། དོན་དམ་པོའིི་བོད་དང་རྒྱའིི་དམ་ཚོིགོ་

མཐུན་ལམ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིདའེི་ིཐོགོ་ནས་ཡངོ་དགོསོ་པོ་རིདེ། དསེ་

ན་དོན་ཚོན་དང་པོོ་རྒྱ་དམགོ་འིཐེན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤོད་པོ་

ཡིན། དེ་ལ་རྒྱ་མི་རྣམས་ཁོོང་ཁྲེོ་ཟ་ཐགོ་ཆེོད་ནས་རིང་བཙོན་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་པོ་རིེད། ངོས་ནས་རིང་བཙོན་ཤོོད་

རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། རིང་བཙོན་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་བཤོད་མདེ། རིང་

བཙོན་དང་རིང་སྐྱངོ་གོ་ིསྐོད་ཆེའི་ིསྒྲིསོ་གོང་ཡང་བཤོད་མདེ། གོང་

ལྟརི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་དམགོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ང་

ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་གོ་ལེརི་བཤོད་ཆེོགོ་གོ་ིརིདེ།

༢) རྒྱ་རིིགོས་གོནས་སྤེསོ་དང་། བདོ་རིིགོས་རྩི་མདེ།

དནོ་ཚོན་གོཉིསི་པོ། བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཁྱིནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་ད་མུས་བཞིནི་ཡངོ་ན་རིམི་པོས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུརི་

འིགྲེ་ོབ་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཆེགོས་ན་རིང་སྐྱོང་ཟེརི་བ་འིདི་

མིང་སྙན་པོ་ོཞིིགོ་ལས་རྩི་བའིི་བོད་དོན་བརླགོ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་དེ་

འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཡངོ་རྒྱུ་ད་ེམཚོམས་འིཇགོོ་བྱེདེ་

དགོོས་ཞིེས་བཤོད་པོ་ཡིན། དེ་ནི་ཉིེན་ཁོ་ཧོ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཏུ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོེརི་ན། ངསོ་རིང་སྐྱསེ་སའི་ིགྲེངོ་གོསེབ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ཧོ་ལམ་ཧུ་ཧུ་དང་རྒྱ་མི་མང་བ་ཆེགོས་ནས་ང་ཚོ་ོ
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ཨ་མད་ོབ་ཉུང་ཉུང་ཆེགོས་ཡདོ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ལ་ོཨ་རིིརི་མཚོ་ོ

སྔོན་ནས་ཐོན་པོའིི་རྒྱ་ཡིགོ་ཚོགོས་པོརི་ཞིིགོ་མཐོང་བྱུང་། དེའིི་

ནང་མཚོ་ོསྔོན་ས་ཁུལ་གྱིི་མི་གྲེངས་བཤོད་པོརི་བོད་པོ་འིབུམ་

བདུན་དང་། རྒྱ་མི་འིབུམ་ཉིི་ཤུ་རྩི་ལྔ་བཅས་རྒྱ་མི་ལྡབ་གོསུམ་

གྱིསི་མང་བ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ཁོམས་ཁུལ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་བསྡེམོས་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བརྗེདོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་རུང་། རིངོ་ས་དམའི་ས་ད་ེདགོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིགྲེངོ་གོསརི་

པོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང་། ས་ཆེ་ད་ེཙོམ་ཡགོ་པོ་ོམདེ་པོ་ད་ེ

ཚོོརི་བོད་པོ་སྡེོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ཀན་སུའུ་དང་། མཚོ་ོ

སྔནོ་ཁུལ་ལ་མང་པོ་ོཡདོ་འིདུགོ སྔནོ་མ་རྒྱ་མ་ིརྩི་བ་ནས་མདེ་ས་ད་ེ

ལྟརི་ལ་དངེ་སང་རྒྱ་གྲེངོ་གོསརི་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། གོཡགོ་འིདདེ་

མཁོན་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིའིབྲོགོ་པོ་ད་ེལྟརི་འིདུགོ་ཟེརི། ད་ེསྔ་ཡནི་ན་རྒྱ་མ་ི

གོཡགོ་འིདདེ་མཁོན་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། ཁོངོ་ཚོསོ་འུརི་རྡོ་ོ

རྒྱགོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད་དམ་མེད། གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ། ཁོོང་

ཚོོས་འི་ོམ་དཀྲོོགོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད་དམ། གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་

སྙམ་ནས་བསམ་བློ་འིཁོོརི་བྱུང་། རྒྱ་མི་ཐུགོ་པོ་དང་བགོ་ལེབ་

བཟ་ོམཁོས་པོ་ོཡདོ་པོ་ལས། ཁོངོ་ཚོ་ོམརི་འིདནོ་དུ་བཅུགོ་ན་གོང་

འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ། རྒྱ་མསི་རྣམ་ཀུན་བདོ་པོ་མརི་ཟ་མཁོན་ལ་

དྲེ་ིམ་ཁོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟེརི་གྱི་ིཡདོ། 
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གོང་ལྟརི་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་ནང་སློབེས་པོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་ཉིནེ་

ཁོ་རིེད། ང་ཚོ་ོཕྱོི་ལ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་སྐོད་བརྒྱབ་ནས་ཐབས་

ཤོེས་ཀྱིིས་གོང་ལྟརི་འིདི་དགོ་འིགོོགོ་ཐབས་ཤོིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་

ན། གོནས་ཚུལ་དེ་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་གོཅིགོ་ནས་འིགྲེོ་བ་

མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་བརྡོལ་བཤོིགོ་བྱེས་པོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་

དང་། གོཉིིས་ནས་མི་རིིགོས་རྩི་མེད་བཟོས་པོ་ཞིེས་པོ་དེའིི་ནང་

ལའིང་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་འིདུགོ དབྱེནི་ཇའིི་ིཚོགིོ་ནང་ལ་ཇ་ིནའི་ོསའི་ིཊི་ི 

(Genocide) ཞིསེ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་འིགྲེེལ་བཤོད་ཡགོ་པོོ་བརྒྱབ་སྟེ་གོསལ་བཤོད་ཡགོ་པོོ་

བྱེདེ་ཐུབ་ན། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིརིིགོས་སྤྱོའིི་ིཐོབ་ཐང་གོནས་ཚུལ་

བརྡོལ་བཤོིགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཆེེན་

པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་པོརི་བརྟེནེ་དནོ་གོཉིསི་པོ་འིད་ིཛ་དྲེགོ་དང་། གོལ་

ཆེའེི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

རིིམ་པོས་རིིམ་པོས་བོད་ལུང་པོརི་བོད་པོ་ཉུང་ཞིིང་རྒྱ་མི་རིིགོས་

ཤོིགོ་ཆེགོས་ན་དེ་ནི་ཐ་མ་རིེད། རིེ་བ་རྒྱགོ་ས་གོཏེན་ནས་མེད་

པོརི་འིགྱུརི་བས་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་

ཡངོ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་སྔནོ་མ་ནས་ཡདོ། ཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་

བཞི་ིལརོི་ངསོ་རིང་རྒྱ་ནགོ་པོ་ེཅངི་ལ་བསྐྱདོ་ད་ེལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལརོི་

བདོ་ལ་ཕྱོརིི་ལགོོ་བྱེས་པོ་ཡནི། པོ་ེཅངི་ནས་ཐནོ་ཁོརི་མའི་ོཙོ་ེཏུང་
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དང་། ལའིུ་ཧྲའི་ོཆེ།ི ཀྲུའུ་ཏེ།ེ ཀྲོའུ་ཨནེ་ལནེ་བཅས་ཁོངོ་ཚོ་ོཐུགོ་

འིཕྲད་དུ་བསྐྱདོ་པོ་ཡནི། ལའིུ་ཧྲའི་ོཆེ་ིཐུགོ་སྐོབས་ཁོངོ་ནས་ང་ལ་

བརྗེདོ་པོརི། ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོརི་བདོ་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉིསི་ཚོངོ་རྒྱགོ་

དགོོས། ཚོོང་གོང་ཞིིགོ་རྒྱགོ་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། བོད་ལུང་པོ་ས་

རྒྱ་ཆེེ་ལ་མི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོ་ས་རྒྱ་ཆུང་ལ་

མ་ིཤོནི་ཏུ་མང་བས་ས་ཆེའི་ིཐགོོ་མ་ིམ་ཤོངོ་བརི་བསྡེད་ཡདོ་པོས་

བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་ཚོངོ་རྒྱགོ་དགོསོ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ཚོངོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ཏེེ་རྒྱགོ་དགོོས་སམ། བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་ནས་བཀོགོ་སྟེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་

འིཁྱིརེི་ཐབས་ཡདོ་ན་ཁྱིད་པོརི་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། ད་ེན་ིབཀགོོ་ཐབས་

མེད། འི་ོན་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་རིེད་ཅེ་ན། རྒྱ་མི་བོད་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་

ཡནི་པོ་ལས་བོད་པོའི་ིས་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིརོི་ཐབས་མདེ། ཚོངོ་ད་ེ

ན་ིང་ཚོརོི་གྱིངོ་རིགོ་རྒྱུའི་ིཚོངོ་རིདེ། ད་ེདགོ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཚོངོ་

ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ་ན་ཡང་། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་འིད་ིན་ིཚོངོ་

མ་ཡནི་པོརི་ས་ཆེ་འིཕྲོགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ཡང་མའི་ོཙོ་ེཏུང་གོསི་ད་ེལྟརི་མནི་པོ་ཞིིགོ་བཤོད་བྱུང་། ད་ལྟ་རྒྱ་

ནགོ་གོིས་བོད་ལ་ཡརི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ལོ་ཉིི་ཤུ་སོང་

རྗེེས་བོད་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་བོད་པོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་མརི་རིོགོས་

རིམ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེསྐོབས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོས་

བདོ་ནས་འིཐནེ་གྱི་ིརིདེ་བཤོད་བྱུང་། སྐོད་ཆེ་ད་ེཚོ་ོསྤྲུལ་པོའི་ིབཀའི་



443
མལོ་རིང་རིདེ་འིདུགོ ང་ོཐགོོ་གོང་ཞིིགོ་ཡནི་མ་ིཤོསེ།

༣) འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐབོ་ཐང་དང་། བདོ་ཀྱིི་ཚོབས་ཆེའེི་ི

གོནས་ཚུལ།

དནོ་ཚོན་གོསུམ་པོ། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐབོ་ཐང་བརྡོལ་བཤོགིོ་

ཕྱོནི་པོ་དརེི་འིཛམ་གླིངི་ནུབ་ཕྱོགོོས་ནས། ཨུ་རུ་སུས་གོཙོསོ་པོའི་ི

ཡ་ོརིོབ་ཤོརི་མའིི་དམརི་པོོའི་ིས་ཁོོངས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་ཚོོའིི་ནང་

ལ་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐབོ་ཐང་བརྡོལ་བཤོགིོ་ཕྱོནི་པོརི་ད་ོསྣང་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ།ེ གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་ལྷགོས་ཀྱིང་ལམ་སངེ་

འིཛམ་གླིིང་ཡོངས་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་

ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེརིགིོས་ཡངོ་སྐོབས་ད་ོསྣང་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་

ཀྱིི་མེད་པོརི་བརྟེེན་དེ་ལ་ད་ོསྣང་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་དང་། 

ལྷགོ་དོན་བོད་ནང་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་བརྡོལ་བཤོིགོ་

བྱེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོནི་ཏུ་ཚོབས་ཆེ་ེཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ད་ོསྣང་

ངསེ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

ང་ཚོསོ་ད་ེལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་དནོ་ན།ི རྒྱ་མརིི་སྐྱནོ་

འིཛུགོས་གོཅགིོ་པུའི་ིཆེདེ་དུ་བཤོད་པོ་མནི་པོརི། ད་ེལས་ལྡགོོ་སྟ་ེ

ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་མརིི་ཤོ་ཚོ་བྱེས་ཏེ་ེབཤོད་པོ་ཡནི། 

གོང་ཡནི་ཞི་ེན། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་དུ་ཡནི་ཀྱིང་ཡརི་རྒྱས་ལགེོས་
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པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བརི་མི་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པོའིི་གོསརི་གོཏེོད་ཀྱིི་

རྣམ་དཔྱོད་བསམ་བློ་དེ་དགོ་ཇི་ཙོམ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་འིདོན་ཐུབ་པོ་

ད་ེཙོམ་གྱིསི་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ། གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརྣམ་

དཔྱོད་བསམ་བློ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོམ་ིཐུབ། དརེི་བརྟེནེ་མ་འིངོས་པོརི་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉིདི་རིགིོ་གོཞུང་

དང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་གོང་ཐད་ཡརི་རྒྱས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་ཐབས་སུ་མི་ལ་ཡོད་པོའིི་རིང་བཞིིན་གོསརི་གོཏེོད་ཀྱིི་རྣམ་

པོ་ཆེ་ཚོང་བདེ་སྤྱོདོ་གོཏེངོ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཤོགིོ་ཡདོ་དགོསོ། 

དེ་ལྟརི་ཡོང་ཆེེད་ཤོ་ཚོའིི་ཁོ་ནས་གོཏེམ་སྙན་མེད་ཅེས་པོ་ལྟརི་

སྐྱོན་བརྗེདོ་བྱེས་ན་དངསོ་གོནས་ཀྱི་ིགོསརི་གོཏེདོ་དང་། བསམ་

བླ་ོཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོ་ོགོཏེོང་མཁོན་དེ་དགོ་བསམ་བླ་ོགྲུང་བས། 

གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བསམ་བླརོི་འིཁོརོི་གྱི་ིཡདོ་སྟབས་ད་ེཚོསོ་

ད་ལྟའི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེས་པོ་ད་ེཚོརོི་ད་ེགོ་རིང་རིདེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིམ་རིདེ། གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་ཁོངོ་ཚོོརི་བསམ་བླ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་

ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་བཏེནོ་དུས། སྐྱནོ་བརྗེདོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཏུ་མངནོ་ནས་

སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་མ་བརྗེོད་པོརི། སྤྱོི་ཚོགོོས་འིཕེེལ་

རྒྱས་འིགྲེ་ོབརི་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། 

དེརི་བརྟེེན་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཕྲན་བུ་བསམ་འིཆེརི་ཤོོད་མཁོན་དང་། 

ལྷགོ་དནོ་ཆེབ་སྲིདི་ཐགོོ་བསམ་འིཆེརི་ཤོདོ་མཁོན་བྱུང་མ་ཐགོ་ལམ་
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སེང་སྦུགོ་བསུབ་གོཏེོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉིདི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབརི་

ཧོ་ཅང་ཕེན་ཐོགོས་ཡོད། དེས་ན་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོོས་རྒྱ་

ནགོ་ནང་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་བརྡོལ་བཤོིགོ་ཕྱོིན་པོ་

དེ་ལ་དོ་སྣང་དང་། ལྷགོ་དོན་བོད་ནང་ཚོབས་ཆེེའིི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེཚོོརི་ད་ོསྣང་ངསེ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ་

ཞིསེ་བཤོད་པོ་ཡནི།

༤) ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་སྙིགོས་རིོ།

དནོ་ཚོན་བཞི་ིཔོ། བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེརི་ད་ེསྔ་ཡནི་ན་རིང་བཞིནི་བདགོ་ཏུ་

མ་བཟུང་བའི་ིསམེས་ཅན་རྣམས་རི་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཏེ་ེསམེས་

ཅན་ཧོ་ཅང་མང་པོ་ོཡདོ། བྱེང་རྒྱུད་ལ་འིབྲངོ་ལ་སགོོས་པོའི་ིསམེས་

ཅན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བརི་ལམ་རྒྱ་མིས་མང་པོོ་བསད་པོ་

དང་། བདོ་པོ་ཚོ་ོཡང་བཟའི་རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ལ་ཐུགོ ཡང་

འིགོའི་ཞིིགོ་ནི་ཆེེད་མངགོས་ཁྲེལ་བཀལ་བ་བཅས་ཀྱིིས་མང་པོོ་

བསད་ད་ེསམེས་ཅན་གྲེངས་འིབརོི་ཉུང་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་མྱུརི་

སྐྱབོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། ལྷགོ་པོརི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེ་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་

གོ་ིཡང་ཐགོོ་ཅེས་ཤོདོ་སྲིལོ་ཡདོ་ལ། ས་ཆེའིང་མཐ་ོཤོསོ་ཆེགོས་

ཡདོ་ཅངི་། བདོ་ཀྱི་ིགོནམ་གོཤོསི་འིགྱུརི་འིགྲེསོ་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་པོས་ཁྱིམི་
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མཚོསེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོ་ོདང་། ཐ་ན་ཨ་མ་ིརི་ིཀའི་ིགླིངི་ཆེནེ་གྱི་ིགོནམ་

གོཤོིས་བཅས་པོརི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེང་

སང་ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདི་སྔརི་ལ་ོ

ས་ཡ་མང་པོོའི་ིགོོང་བོད་དང་རྒྱ་གོརི་གླིིང་ཕྲན་དབརི་རྒྱ་མཚོོས་

བཅད་ཡོད་པོ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གླིིང་ཕྲན་དེ་གོ་ལེརི་བྱེང་

ཕྱོགོོས་སུ་ཡངོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིས་སྣ་ེདང་ཐུགོ་སྟ།ེ བདོ་འིད་ིས་གོཞི་ི

ཉིསི་རྩིགེོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་ཇ་ེམཐརོི་སངོ་བའི་ིདབང་གོསི་བདོ་

སའི་ིགོནས་སྟངས་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེལྟརི་

བདོ་ཀྱི་ིགོནམ་གོཤོསི་འིད་ིགོཅགིོ་པུ་མ་ཡནི་པོརི། ཉི་ེའིཁོརོི་ཁྱིམི་

མཚོསེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་དང་། མདརོི་ན་ཨ་མ་ིརི་ིཀ་དང་བཅས་པོའི་ི

གོནམ་གོཤོསི་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་སྟབས། བདོ་ཀྱི་ིརིང་བྱུང་འིབྱུང་

ཁོམས་འིཕེོ་འིགྱུརི་མི་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་དཔོེརི་ན། ནགོས་ཚོལ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེ་རྒྱུ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་གྱིི་རྫོས་རི་ོརྙོིང་པོ་བོད་ནང་གོང་

བྱུང་དུ་སྦ་བ་ད་ེརིིགོས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་པོ་ཡནི།

༥) བདོ་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་དང་། བོད་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་ལམ།

དོན་ཚོན་ལྔ་པོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་མུ་མཐུད་འིབྲེལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

འིདདོ་པོ་ཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཡནི། དནོ་ཚོན་བཞི་ིཔོ་ོད་ེལ་སྐོབས་

དེརི་རྒྱ་མིས་གོོ་བ་ཆེ་ཚོང་ལེན་མ་ཐུབ་པོའིམ། ཡང་ན་ཧོ་བེ་ཧོོ་
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བེའིི་ཐོགོ་ནས་བལྟས་པོ། དེ་མིན་ཁོོ་རིང་ཚོོས་བོད་བཙོན་ཟོས་

བྱེས་པོའི་ིགོནངོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་ནས་

ངོ་རྒོོལ་གྱིི་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་གྱིི་འིདུགོ་བསམས་ནས་སྐྱགོ་གོནོང་

ངསོ་ལནེ་བྱེས་པོ་ཡནི་བཟ་ོའིདུགོ ངསོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེའི་ིནང་ད་ེསྔ་བདོ་

དང་རྒྱ་གོཉིིས་ཐ་དད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་ས་ོས་ོཡིན་པོ་དང་། བོད་རིང་

བཙོན་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོརི་བཀོད་ཡོད། དེ་ནི་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡནི་པོས་སུས་ཀྱིང་སྒྲིབི་ཐུབ་ཐབས་མདེ། རྒྱ་མསི་ཧོམ་པོ་

ཇ་ིཙོམ་བཤོད་ཀྱིང་སྒྲིབི་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། མ་འིངོས་པོརི་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་ཏུ་འིགྲེ་ོདང་མ་ིའིགྲེ་ོད་ེརྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་རིགོ་ལུས་ཡདོ། 

རྒྱ་མའིི་ིལྟ་སྟངས་སྤྱོདོ་སྟངས་ལ་ང་ཚོསོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡནི། རྒྱ་མའིི་ིལྟ་

སྟངས་སྤྱོོད་སྟངས་ལ་ལྟ་བཞིིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ང་

ཚོསོ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་ཇ་ིཙོམ་གོཏེངོ་དགོསོ་མནི་བལྟ་རྒྱུ་ཡནི་

པོ་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ།

ཚོ༽ རྒྱ་བདོ་ཐ་དད་དང་། སྔནོ་བྱུང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས།

འིདས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་རྒྱ་གོཉིསི་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་ད་ེ

ལ་སུས་ཀྱིང་རྩིདོ་པོ་བྱེདེ་ཡུལ་མདེ། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཡགིོ་ཆེ་ཁོ་ཤོ་ནང་

བདོ་རྒྱ་ཁོངོས་ཡནི་པོ་བཤོད་ཡདོ་ཀྱིང་། ཐང་དབེ་རྙོངི་པོ་སགོོས་

ཡགིོ་ཆེ་ཁོ་ཤོས་ནང་བདོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཐ་དད་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོའིཁོདོ་
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ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིལྷ་ས་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་གོ་ིརྡོ་ོརིངི་ཡ་ིགོའེི་ིནང་“ལངེ་

གོོའི”ོཞིེས་གོསལ་པོོརི་བྲིས་འིདུགོ “ལེང་གོོའི”ོཞིེས་པོ་ནི་རྒྱལ་

ཁོབ་གོཉིིས་ཟེརི་བ་རིེད། དེ་སྔའིི་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་

དང་རྒྱ་གོཉིསི་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ། 

ཡང་རྒྱ་མསི་ཡནོ་གོངོ་མ་སགོོ་པོའོི་ིསྐོབས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཁོངོས་རིདེ་

ཟརེི་བ་དང་། སྐོབས་རི་ེམན་ཇུའི་ིསྐོབས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཁོངོས་རིདེ་

ཟརེི་བ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་ཁོ་ོརིང་ཚོརོི་འིཁྱིགོོ་ཤོདོ་ཀྱི་ི

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས་བདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

མ་རིེད། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རིབས་འིདི་བོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་དགོོས་པོ་དང་། བོད་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་གོཙོ་ོབོརི་བརྩིི་དགོོས། 

འིདིའིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ན་བོད་དང་རྒྱའིི་འིབྲེལ་བ་དེ་མཆེོད་ཡོན་

སྦྱིན་བདགོ་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་པོ་

ལས། བོད་རྒྱ་མིའིི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོོའིི་ཡིགོ་

ཆེའིི་ནང་རྩི་བ་ནས་གོསལ་མེད། རྒྱ། ཧོོརི། བདོ་གོསུམ་ཞིསེ་ཐ་

དད་ས་ོས་ོཡནི་པོ་གོང་སརི་གོསལ་ཡདོ། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རྣམས་གོསལ་

པོོརི་བཤོད་དེ། མ་འིངོས་པོརི་གོང་དུ་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་ནི་དེའིི་

ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་རྟེེན་གོཞིི་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེ་བོད་

ལ་ཡོང་བ་དེ་མཚོམས་འིཇོགོ་དགོོས་རྒྱུ། འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་
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ཐོབ་ཐང་སྐོོརི་ལ་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོོས་གོཙོོས་པོའིི་འིཛམ་

གླིིང་སྤྱོིས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ། བོད་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་རིང་

བཞིིན་འིབྱུང་བ་འིཕེོ་འིགྱུརི་ཆེེན་པོོ་མི་འིགྲེོ་བའིི་ས་གོཞིི་གོཙོང་

མརི་འིཇོགོ་དགོསོ་པོ་བཅས་ཡནི།

ཛ༽ གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལརི་ཞིནེ།

དེ་རིིང་ཐོགོ་མའིི་འིཆེརི་གོཞིི་བྱེས་ན་མཇུགོ་ཏུ་བཀའི་བློན་ཐུབ་

བསྟན་ནས་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བཤོད་ན་བསམ་པོ་

ཡདོ་ཀྱིང་། དུས་ཚོདོ་གོང་ཙོམ་འིགོོརི་སངོ་བས་འིདིརི་མཚོམས་

འིཇོགོ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ཁྱིེད་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཤོེས་འིདོད་ཡོད་ཚོེ། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་

བ་རྒྱ་གོརི་གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིཕྱོ་ིརིལོ་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་དང་། ད་

ཕེན་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་ཐགོོ་ལ་ལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཡདོ་པོ། 

འིཆེརི་གོཞི་ིགོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ཤོསེ་ཡནོ་སྐོརོི་ལ་སློབོ་

གྲྭ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིརིགིོས་ཁྱིདེ་ཚོསོ་ཕྲན་བུ་གོ་ོཐསོ་ཡདོ་

ངསེ་ཀྱིང་། གོནས་ཚུལ་ཡངོས་རྫོོགོས་བསྡེམོས་ནས་ཉིན་བཤོད་

བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་རྒྱུརི་ཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་

མདགོོ་ཁོ་བས། དུས་ཚོདོ་བཙོལ་ནས་ས་ཆེ་བསལི་ས་ཞིིགོ་ཟུརི་

དུ་ཚོགོོས་ན་འིགྲེགིོས། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང་སམེས་
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པོ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་སྡེདོ་རིོགོས།

ངོས་ཀྱིི་སེམས་སུ་རྟེགོ་ཏུ་དྲེན་པོ་ནི། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ཡོད་

པོའི་ིམ་ིརྣམས་དངངས་སྐྲགོ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་

ལ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་ཚོང་མ་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་གོནས་ཏེ་ེ

མདོརི་ན་རྒྱ་མའིི་ིལས་བྱེདེ་ནང་ཡདོ་པོ་དང་། གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་

ཡིན་པོ། ལོ་མང་རྒྱ་མི་དང་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མྱོོང་མཁོན། 

དཔོེརི་ན། ཁོ་ཤོས་འིགོ་ོསྟོད་ཀྱིི་དུས་སྐོབས་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིས་བཤོད་པོའིི་སྐོད་ཆེརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་

ཏེ་ེའིགྲེ་ོམཁོན་ད་ེལྟརི་ཡདོ་ཀྱིང་། ད་ེདགོ་གོི་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ལ་

ས་ོསོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོོགོ་ཅིགོ་ཡོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ་ལ། དངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོའི་ིཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

རྒྱ་མིའིི་མཐ་ོརིིམ་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པོའིི་མི་དེ་ལྟརི་ནས་ཚུརི་

ང་ལ་སྐྱབས་ཞུ་བསྐུརི་བའིམ། ཡང་ན་ལན་མང་པོ་ོབསྐུརི་མཁོན་

བྱུང་། ད་ེདགོ་ཁོ་ཤོས་ན་ིལྷ་ས་སགོོས་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁོགོ་དང་། 

འིགོའི་ཞིགིོ་ན་ིཔོ་ེཅངི་དང་། ལན་ཀྲུའུ། མཚོ་ོསྔནོ། ཁྲེནི་ཏུ་སགོོས་

ནས་རིདེ། ཁོངོ་ཚོསོ་འིད་ིཕྱོོགོས་རིེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ཅསེ་

བརྗེོད་པོ་ནི་དངོས་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་རིེད། བོད་མི་རྩིམ་ཟན་མ་

ཎི་བགྲེང་མཁོན་ཚོང་མརི་ས་ོསོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་། ཞིེན་

ཁོགོོ་འིགྲེན་ཟླ་བ་བྲལ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི་ལ། 
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སྤེབོས་པོ་བྱེདེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་རིདེ། ད་བརི་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེས་པོ་དརེི་བཀའི་དྲེནི་ཆེ།ེ ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཁྱིདེ་ཚོརོི་བརྗེདོ་རྒྱུ་

མ་ཟད། ཁྱིེད་ཚོ་ོབརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ཡོད་པོ་ཚོོརི་ངས་འིདི་འིདྲེ་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅེས་བརྗེདོ་རིོགོས།

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང་། ད་ེབཞིནི་འིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་བཞིནི་པོའི་ི

གོཞིོན་སྐྱེས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོ་ོནི་དེ་བས་ཧོ་ལས་དགོོས་པོའིི་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁོ་སང་བོད་ནས་བྲོས་བྱེོལ་ཡོང་བའིི་

ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་གྲེངས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང་། གྲུང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

ཞིིགོ་འིདུགོ ཉིེ་དུས་ཟང་ཟིང་བྱེེད་དུས་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས་པོས། 

ཡདོ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེདུས་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་སམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོརི། 

རླངས་འིཁོོརི་དང་སྦགོ་སྦགོ་དེ་ལྟརི་ལ་མེ་རྒྱགོ་པོརི་ཕྱོིན་པོ་ཡིན་

ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ་པོས་ཧོ་ལས་བྱུང་། ད་རིེས་བཙོོན་ཁོང་ནང་དུའིང་

ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་བཞིི་བྱེས་པོ་དེ་ལྟརི་གོང་འིཚོམ་བཅུགོ་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་ལ་རྒྱ་མསི་ཉིསེ་རྡུང་མང་པོ་ོགོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟརེི། ད་ེདགོ་ན་ི

ང་ཚོོའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་རིེད། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེདགོ་ལའིང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་ཤུགོས་

ཆེ་ེཡདོ་པོ་དང་། སློབོ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་། སློབོ་གྲྭ་འིབྲངི་བ། མཐ་ོརིམི་

སློོབ་གྲྭ། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་མཐ་ོརིིམ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བཅས་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ད་ེདགོ་ཧོ་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ
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འིདུགོ པོ་ེཅངི་དང་། ཁྲེནི་ཏུ། ལན་ཀྲུའུ་སོགོས་ལ་སློོབ་སྦྱངོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཨ་མད་ོཁུལ་དང་། ཁོམས་ཁུལ་ནས་ཡནི་པོ་ད་ེའིདྲེས་ཡ་ི

གོ་ེམང་པོ་ོབཏེང་བྱུང་། དངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་རིདེ་འིདུགོ དརེི་

བརྟེནེ་ལས་བྱེདེ་པོ་དང་། གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ། ཏེང་ཡནོ་ཡནི་པོརི་

ཙོམ་དུ་མ་ཟད་ལ་ོམང་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོ་ི

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་མ་ིརྒྱ་རྒོན་ཆེགོས་པོ་དང་། རྒྱ་མའིི་ིརྒྱུགོ་ཁྱི་ི

རྒྱུགོ་ནགོ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེས་ནང་དོན་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་

ཞིེན་ཁོོགོ་ཧོ་ལས་པོ་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ལ་ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁྱིདེ་ཚོསོ་བརྗེདོ་རིོགོས། 

ཡང་མི་ཁོ་ཤོས་མགོོ་རྨོོངས་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མ་ཤོེས་

པོརི་རྒྱ་མསི་གོང་བཤོད་པོ་ད་ེརིང་རིདེ་བསམ་མཁོན་རི་ེཟུང་ཡངོ་

སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དེ་དགོ་ནི་སྙིང་རྗེེའིི་ཡུལ་ཡིན་པོས་ང་ཚོོས་ཁོོང་ཁྲེ་ོ

བྱེས་ཏེ་ེསྡེང་འིཛནི་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ཁོོང་ཚོསོ་སྤེ་ོའིཕེེརི་གྱི་ི

མ་རིདེ། བདནེ་པོའི་ིམཐའི་གོསལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོས། ཁོངོ་ཚོ་ོཕེ་ོ

རིོགོས་དཀརི་པོོ་ཆེགོས་རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་མེད། འིདི་ཁྱིེད་ཚོོའིི་

སམེས་ལ་ཞིོགོས། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ཝ༽ བྱེསེ་ཁྲེདོ་ཀྱི་ིབདོ་འིབངས་དང་། ན་གོཞིནོ་གྱི་ིལ་རྒྱ།

ང་ཚོ་ོབྱེེས་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་ཚོོས་ད་བརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་
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རིེད། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཁོ་ཤོས་ནས་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོ་ཚོ་ོམཐུན་

སྒྲིལི་ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བའི་ིམཐངོ་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

ཡོད་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་མ་རིེད། དེ་ཡང་ཤོེས་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ གོཏེམ་བརྗེདོ་རིང་དབང་ཡདོ་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་བླ་ོམཐུན་

མིན་ཕྲན་བུ་ཡོང་སྐོབས་ལེགོས་འིདུགོ་ཉིེས་འིདུགོ་ཤོོད་མཁོན་

ཡངོ་ངསེ་ཡནི། བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་མནན་བསད་བྱེདེ་པོའི་ིའིགོོ་གོ་ི

མའིི་ིགོནས་སྟངས་དང་། རིང་དབང་ལུང་པོརི་སྡེདོ་མཁོན་གྱི་ིམའིི་ི

གོནས་སྟངས་དབརི་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁྱིད་པོརི་ཡདོ། རིང་དབང་ལུང་

པོརི་སྡེདོ་མཁོན་ཚོརོི་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་མཐ་ོདྲེགོས་འིདུགོ དམའི་

དྲེགོས་འིདུགོ་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུའིི་རིང་དབང་ཡོད། དེ་ནི་

གོཞི་ིརྩིའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཡནི་པོ་ལས། སྡུགོ་པོ་མ་རིདེ་བསམ་པོ་

དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ འིགོགོ་རྩིའི་ིགོནས་ཚུལ་གོལ་ཆེ་ེས་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་ན་

བདོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཚོང་མརི་ཡདོ། 

ཉིེ་ཆེརི་ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་འིཛམ་གླིིང་ས་

གོནས་གོང་སརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོ་ོདང་། ལྷགོ་དནོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་

སྐྱསེ་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་བདོ་ཡུལ་མགིོ་གོསི་མཐངོ་མ་མྱོངོ་བ་ད་ེདགོ་

སེམས་ཤུགོས་ཧོ་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་བོད་སྐོད་ཁྲེགོ་

གོེ་ཁྲེོགོ་གོེ་ལས་མི་ཤོེས་ཀྱིང་། བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་སེམས་

ཤུགོས་དངོས་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་འིདུགོ སྐོབས་དེརི་འིཛམ་གླིིང་
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གོི་ས་ཆེ་བོད་པོ་ཡོད་ས་གོང་སརི་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་ཁོང་གོིས་

མཚོོན་པོའིི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་དེ་དགོ་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་སྐོད་འིབོད་

བྱེདེ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིནི་ས་ཆེ་གོལ་ཆེ་ེསརི་སྐོད་འིབདོ་ང་ོརྒོལོ་བྱེས་

པོ་རིདེ། ཁོངོ་ཚོ་ོཕེརི་བལྟས་ན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་གོམོས་

པོ་ལྟ་བུ་དང་། གོཞིས་ཤོིགོ་བཏེང་ཡང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གོཞིས་གོཏེོང་

བ་ལས། བོད་གོཞིས་མི་གོཏེོང་བ། བོད་གོཞིས་མི་ཤོེས་མཁོན་

དེ་ལྟརི་ཡོད། དངོས་གོནས་ཀྱིི་འིགོགོ་རྩི་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་སྐོབས་ང་

བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཧོ་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ད་ེལྟརི་ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིལ་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ད་བརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིདེ་

ལ། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་གོཞིསི་བྱེསེ་

ཡངོས་ལ་འིགོན་གོཅིགོ་དང་ཁུརི་གོཅིགོ་རིདེ། ཚོང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོ

བྱེས་ནས་སྡེདོ་རིོགོས།

ངསོ་རིང་ལ་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་ཟརེི་ནའིང་འིདྲེ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཟརེི་

ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟརི་དོན་སྙངི་དགོ་ེསློངོ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོསོ་

ད་བརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ཡནི་ལ། ད་དུང་ཡང་དཔྲལ་བ་ས་ལ་མ་

ལྷུང་བརི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི། ད་ེན་ིས་ོསའོི་ིལས་ཀྱིསི་བསྐོསོ་

པོ་རིདེ། ང་རིང་གོ་ིའིགོན་ཡང་ཆེགོས་ཡདོ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ན་ཡང་། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་ཇ་ིཙོམ་

དཀའི་ངལ་ཆེ་ེབ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ས་ོསསོ་འིགོན་ཁུརི་ནས་ཧུརི་ཐགོ་
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བྱེདེ་སྐོབས། འིད་ིན་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཡནི་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་

རིང་ཚོ་ོབློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་རིོགོས། ངའིི་ངོས་ནས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

རིདེ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༢ ཉིནི་ལྡ་ི

ལ་ིཨ་ཤོ་ོཁོ་མགྲེནོ་ཁོང་དུ་མ་ཤོ་ིབརི་གྱི་ིཟས་བཅད་

ང་ོརྒོལོ་ནང་ཞུགོས་མཁོན་ཚོོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ རིང་སྲིོགོ་བླསོ་གོཏེངོ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིབསློབ་བྱེ།

བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིགོ་ོམཚོནོ་འིགོོ་ལ་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་རིང་

སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོི་ལས་ཀ་གོཅིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོའིདི་

ཕྱོགོོས་ནས་བདོ་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་དང་། མ་ིམང་གོ་ིཐབོ་ཐང་གོ་ི

དནོ་དགོ་ལ་ས་ོསསོ་དང་དུ་བླངས་ནས་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་གྱི་ིརིང་

སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་གོ་ིསྙངི་སྟབོས་བཅངས་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་

ཧོ་ལས་པོའིི་དགོའི་པོོ་བྱུང་། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཡགོ་པོོ་

རིདེ། ཧོ་ལས་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོརིང་དགོརི་ཁོ་ནས་སྲིགོོ་

བླསོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡནི་ཟརེི་བའི་ིཚོགིོ་སྐོམ་པོ་ོབཤོད་པོ་ཙོམ་མ་ཡནི་

པོརི་དོན་དགོ་ལགོ་ལེན་ང་ོམའིི་ཐོགོ་ནས་དངོས་གོནས་ས་ོསོས་

དང་དུ་བླངས་ཏེེ་དེ་ལྟ་བུའིི་སེམས་ཐགོ་བཅད་པོ་དེ་ང་ོམཚོརི་སྐྱེ་

འིསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ལྷགོ་བསམ་དང་། ཞུམ་པོ་མདེ་

པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་འིད་ིཙོམ་བཅངས་པོ་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་ཐུགོས་རྗེ་ེ
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ཆེ་ེཟེརི་རྒྱུ་ཡནི། 

རྩི་བ་ཁྱིེད་རིང་ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོོལ་གྱིི་ཐགོོ་ནས་

རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོི་སྙིང་སྟོབས་དེ་ཙོམ་སྐྱེས་པོ་རིེད། འིནོ་

ཀྱིང་ང་ོཐོགོ་དོན་དགོ་ང་ོམའིི་ཐོགོ་ལ་ནུས་པོ་ཇི་ཙོམ་ཐོན་གྱིི་རིེད་

དམ་ཟརེི་ན། ད་ེན་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བལྟསོ་པོ་རིདེ། ད་ལྟའི་ི

གོནས་སྟངས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

རིེད། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་ནང་དང་། བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་རིོལ་དུ་ཡོད་པོའིི་

བོད་པོ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་དངོས་གོནས་འིདོད་པོས་དང་དུ་བླངས་ཏེེ་

ལུས་སྲིོགོ་བློས་གོཏེོང་གོི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གོ་ོསྐོབས་ཏེན་ཏེན་གོང་ཅའིི་ིཐགོོ་ནས་ཕེན་ཐགོོས་ངསེ་ཅན་

ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་གོསི་རིང་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་བ་དསེ་

འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ལ་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ལས། དོན་

དགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་ཟརེི་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་

རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་གོཡ་ོའིགུལ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་གོཡ་ོའིགུལ་

བྱེེད་ཐབས་ལ་བོད་པོ་ས་ཡ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཤོི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་

དརེི་རྩིསི་འིགྲེ་ོགོང་ཡང་མ་བཏེང་བ་ཞིགིོ་ལ། ང་ཚོ་ོའིདརིི་མ་ིཉུང་

ཤོས་ཤོགིོ་གོསི་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་བརི་རྒྱ་མསི་གོཡ་ོའིགུལ་བྱེདེ་རྒྱུ་

ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རིདེ། 
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གོཉིསི་ནས་ང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ངསོ་རིང་དགོ་ེསློངོ་

གོཅིགོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་

དངསོ་གོནས་ལུས་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་བྱེདེ་སྐོབས་ངསོ་ནས་ཁོ་རིགོོ་

བསྡེད་ན། སམེས་ཀྱི་ིབཟདོ་ཐབས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཉིན་དང་

མ་ཉིན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོད་ོབདགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། ངསོ་རིང་

གོ་ིངསོ་ནས་གོང་ཞིིགོ་དགོ་ེསྐྱནོ་མཐངོ་བ་ད་ེདགོ་མ་བཤོད་ན་མ་ི

འིགྲེིགོས་པོརི་བརྟེེན། མཐའི་མ་བཀྲོ་ཤོིས་དབང་འིདུད་མདུན་ལ་

ང་རིང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་ཡགིོ་ཐགོོ་ལ་བྲསི་ནས་བསྐུརི་

ཏེེ་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་ཅེས་མངགོས་པོ་ཡིན། ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་

ངསོ་ནས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ལྷགོ་བསམ་དང་། སྙངི་

སྟབོས་བཅངས་ཏེ་ེབདོ་དནོ་ལ་ལུས་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་གོསི་སམེས་

ཐགོ་བཅད་པོ་རིདེ། ཡང་ད་ེརྗེསེ་ངསོ་ནས་བཏེང་བའི་ིཡ་ིགོ་ེའིབྱེརོི་

སྐོབས། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་བརྗེདོ་པོ་དརེི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་དངསོ་

གོནས་དགོའི་པོ་ོདང་། དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ཉིན་ཤོསེ་བྱེས་པོ་དརེི་ངསོ་རིང་ཡང་ཧོ་ཅང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང་། ངའིི་ངོས་ནས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་

ཐགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས། ང་རིང་དགོེ་སློོང་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་

བཟོད་ཐབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ནས་བརྗེོད་པོ་དེ་ལ་ཁྱིེད་

རིང་ཚོསོ་ཉིན་པོ་རིདེ། ད་ེལ་ཤོནི་ཏུ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་།
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ད་ེལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་སྲིགོོ་བླསོ་གོཏེངོ་གོ་ིདམ་བཅའི་

ཞིིགོ་བཞིགོ་སྟེ། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོས། ཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་བསདོ་ནམས་

དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཐོབ་ཡོད། ཡང་ངོསས་ཡི་གོེ་བྲིས་ནས་

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོམ་ཤོི་བརི་དུ་ཟས་བཅད་སྡེོད་རྒྱུ་མཚོམས་འིཇོགོ་

བྱེས་པོརི་བརྟེནེ། ངའི་ིངསོ་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་སྲིགོོ་སྐྱབས་པོའི་ི

བསདོ་ནམས་གོསགོོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་བ་རིདེ། ངསོ་ནས་གོང་

ཡང་མ་བརྗེོད་པོརི་བཞིགོ་ན། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོསྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

དམགིོས་ཏེ་ེརིང་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་བའི་ིམཐའི་མ་ཤོ་ིརྒྱུ་ཡནི་པོ་རིདེ། 

ངསོ་ནས་ང་རིང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེབཤོད་ནས། ཁྱིདེ་རིང་

ཚོོའིི་སྲིོགོ་སྐྱབས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་སྐོབས་མི་གོང་འིཚོམ་

ཞིགིོ་ལ་མ་ིའིཇགིོས་སྲིགོོ་གོ་ིསྦྱནི་པོ་ལྟ་བུའི་ིཉིམས་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

གོོ་སྐོབས་བྱུང་། དེས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཚོེ་ཡུན་དུ་བརྟེན་

པོརི་ཡང་ཕེན་པོ་རིདེ། སམེས་ཅན་གོཅིགོ་ཚོ་ེཐརི་བཏེང་ཡང་ཚོ་ེ

ཐརི་གོཏེངོ་མཁོན་དའེི་ིཚོ་ེལ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ད་རིསེ་གོནས་

སྟངས་ཁྱིད་མཚོརི་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་མ་ིའིགོའི་ཤོས་ཚོ་ེཐརི་བཏེང་

བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་གོ་ོགོཉིསི་ཆེདོ་བྱུང་བ་རིདེ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིངསོ་

ནས་བསདོ་ནམས་བསགོས་ཡདོ་ལ། ངསོ་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

བསདོ་ནམས་གོསོགོ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་སྟ།ེ ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ་། 
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བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ།

ཁོ༽ ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་དང་། གོསནོ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ།

ཁོ་སང་ཡ་ིགོའེི་ིནང་ལ་བྲསི་པོ་བཞིནི། ད་ཆེ་ལྷགོ་བསམ་ད་ེའིཁྱིརེི་

ནས་ལས་རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ནུས་པོ་འིདོན་ས་ཡོད། 

ས་ོསའོི་ིརིང་ཤོ་ིབརྒྱབ་སྟ་ེནགོ་ཐུམ་དུ་ཕྱོནི་པོས་ད་ེཙོམ་གྱི་ིརླབས་

ཆེ་ེརྒྱུ་མདེ། ད་ེལས་ས་ོསའོི་ིརིང་སྲིོགོ་ཡུན་དུ་འིཚོ་ོབའི་ིཐོགོ་ནས་

དང་བླངས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་དང་། སྙིང་སྟོབས་འིགྱུརི་བ་མེད་

པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས། ང་ཚོའོིི་སྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་བདོ་ཀྱི་ི

ཆེབ་སྲིདི་དང་། བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་སྐོརོི་ལ་རིང་བཞིནི་མའིི་ིད་ོསྣང་

སློབེས་པོའི་ིཆེདེ་དུ་དཔོེརི་ན་ས་ོསའོི་ིདགོའི་ཉི་ེབླ་ོདཀརི་དང་། ས་ོ

སོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཚུན་ཆེད་ལ་བོད་རིང་དབང་བདེན་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་བསམ་བློའི་ིསློོབ་གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུ་སོགོས་

ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ།

གོཞིན་ཡང་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགྱུརི་འིགྲེོས་ལ་

གོཞིིགོས་པོའིི་སྐོབས་བབས་ཀྱིི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོོལ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ད་ེལྟརི་ཡང་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རིདེ། དཔོརེི་ན་ཁོ་སང་ངསོ་རིང་ཡང་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་དྲེན་བྱུང་། དངསོ་གོནས་སྐོབས་རིན་པོ་ོགོཅགིོ་དང་། 

ཆེ་རྐྱེནེ་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་དངསོ་གོནས་ཞིགིོ་བྱུང་ན། སྔ་མ་ོགྷོན་
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དྷིས་ཀྱིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོོལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོནང་གོི་ཡོད། ངོས་

རིང་གོི་ངོས་ནས་མཧཱ་དྷརྨོ་གྷོན་དྷིའིི་གོནང་སྟངས་ལ་ཡི་རིངས་

དང་མོས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ངོས་རིང་ཟས་བཅད་འིདྲེ་བྱེེད་འིདོད་

བྱུང་། སྤྱོིརི་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་དོན་དང་། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་དོན་གོང་

ཞིགིོ་ཡནི་རུང་། གོང་ལྟརི་རིན་པོ་ོགོཅགིོ་དང་། སྐོབས་སུ་བབས་

ཤོིང་དོན་ཕེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ངོས་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་

ཟས་བཅད་བྱེེད་འིདོད་ཡོད། ང་ཚོ་ོམཇུགོ་ལ་བལྟ་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 

ད་ལྟའི་ིཆེརི་ས་ོསརོི་ལྷགོ་བསམ་དང་། སྙངི་སྟབོས་ཡདོ་པོ་ད་ེམུ་

མཐུད་ནས་སོ་སོ་གོསོན་པོའིི་དགོོས་དོན་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་

ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ།

ད་ན་ིསྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། ད་རིསེ་ཁྱིེད་རིང་ཚོསོ་ལས་འིགུལ་

བྱེས་པོ་དསེ་དངསོ་གོནས་ཆེབ་སྲིདི་ཐགོོ་ནས་བཤོད་ན། བདོ་པོའི་ི

སྙངི་སྟབོས་དང་སམེས་ཐགོ་ཆེདོ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་མཚོན་སྟནོ་

ཐུབ་པོ་རིདེ། ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བཤོད་ནའིང་། ས་ོས་ོཀུན་

སློོང་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོི་སྙིང་སྟོབས་

སྐྱསེ་པོ་ཡནི་སྟབས་བསདོ་ནམས་དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་བསགོས་ཡདོ། 

རིང་དགོརི་རྒྱ་མརིི་ཁོངོ་ཁྲེ་ོབྱེས་པོ་དང་། ཁོངོ་ཁྲེའོི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་བྱེས་

ན་ཕེན་ཡནོ་ཐབོ་ཐབས་མདེ། ཕེན་པོའི་ིསམེས་ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་
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པོོ་ཞིིགོ་དང་། མིས་མཚོོན་པོའིི་ཁོམས་གོསུམ་གྱིི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕེན་པོའི་ིསམེས་བསྐྱདེ་དགོསོ། 

གོང་ལྟརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་སྐྱེ་འིགྲེོའི་ི

བདེ་སྐྱིད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། བྱེ་བ་བཟང་པོོ་གོཅིགོ་སྒྲུབ་པོ་ལ་

ལྟོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དེ་ཡང་བྱེ་བ་

བཟང་པོོ་དང་། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བཤོད་པོ་

ལས་ད་ེམནི་པོའི་ིདནོ་དགོ་གོཅགིོ་མདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་

ནས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོོལ་གྱིི་བྱེ་བ་བྱེེད་པོའིི་ཀུན་སློོང་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་གོསི་རྒྱབ་འིཁྱིོགོས་ན། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིབསདོ་

ནམས་ཐབོ་ཀྱི་ིརིདེ། ས་ོསསོ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་བྱེདེ་དགོསོ། ངའི་ི

ངོས་ནས་ཀྱིང་ཚོེ་ཐརི་བཏེང་བ་ལྟ་བུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་བ་རིདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་ད་ེརིངི་ཁྱིདེ་ཚོརོི་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཁྱིདེ་ཚོསོ་ཐངེས་དང་པོ་ོད་ེལྟ་

བུའི་ིསམེས་ཐགོ་བཅད་ནས་ཡངོ་དུས། ངསོ་རིང་ང་ོམཚོརི་སྐྱསེ་

བྱུང་། ཁོ་སྟངོ་པོའི་ིའུརི་ཤོབོ་སུས་ཀྱིང་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། དནོ་

དངོས་ཐོགོ་དེ་ལྟ་བུའིི་སེམས་ཐགོ་བཅད་ནས་སེམས་ཤུགོས་

བསྒྲིིལ་རྒྱུ་ཟེརི་བ་དེ་ལས་སློ་པོོ་མིན། ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་དེ་ཙོམ་གྱིི་

བསམ་བློ་བཏེང་བ་དེ་དངོས་གོནས་རིང་ངོ་མཚོརི་སྐྱེས་སོང་། 

ཤོིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང་། ཐེངས་གོཉིིས་པོ་ངོས་ནས་མ་བྱེེད་ཅེས་
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བརྗེོད་སྐོབས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཁོ་ལ་ཉིན་པོོ་བྱེས་པོ་རིེད། 

སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་ཁོ་ལ་

ཉིན་པོ་ོབྱེདེ་སྐོབས། ངསོ་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ེཙོམ་གྱི་ི

མསི་ངསོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བྱེས་པོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ངསོ་རིང་གོ་ིའིགོན་

ད་ེཡང་ལྕོ་ིརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ན་ིངསོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་

ན། མསི་ད་ེཙོམ་བླསོ་འིགོལེ་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། མསི་ད་ེཙོམ་གྱི་ིཆེ་

འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ངོས་ནས་ནོརི་འིཁྲུལ་གྱིི་ཐོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་གོ་

ནས་འིགྲེིགོས་བསམ་པོས་ངོས་རིང་གོི་སེམས་ནང་འིགོན་ལྕོི་

རུ་འིགྲེ་ོབ་དང་། རྡོོགོ་ཁྲེསེ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ 

བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༢༣ ཉིནི་

དནོ་གྲུབ་གླིངི་གོཞིསི་མི་ཚོོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིའིབྲས་བུ་དང་། བཙོན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས།

ད་ེརིངི་ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེས་ཏེ་ེཐུགོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོོའིི་ཕྱོི་སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོ་དངོས་གོཙོང་ལ་སྤུས་དགོ་པོ་ོ

འིདུགོ གོཞིིས་ཆེགོས་ཆེེ་ཁོགོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིི་ཁོང་པོརི་མཚོོན་ན། 

འིདིརི་ཡོད་པོ་ཚོང་མ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཡགོ་པོོ་

འིདུགོ སྣདོ་འིདའིི་ིནང་དུ་སྡེདོ་མཁོན་གྱི་ིསྐྱ་སརེི་རྒོན་གོཞིནོ་དབྱེརེི་

མདེ་ཚོང་མ་གྲུང་ཧྲལི་ཧྲལི། དངསོ་གོཙོང་མ། གོདངོ་ཡང་ཚོང་མ་

སསོ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་ཡནི་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོམཐངོ་སངོ་། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་

ངོས་རིང་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང་། དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་སོ་སོའི་ི

སྒོརེི་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ལ་རིང་དནོ་རིང་གོཅསེ་སུ་ཡནི་ཡང་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་མ་དོརི་བའིི་ཐོགོ་

ནས་ཚོང་མས་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་རྟེགོ་ཏུ་སེམས་

ལ་བཅངས་ནས་བསྡེད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ཐོན་ཡོང་གོི་ཡོད། ཚོང་

མས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་དེ་ལྷགོ་བསམ་སྙིང་སྟོབས་འིདོརི་བ་མེད་

པོརི་བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་སྟབས། དེ་རིིང་ང་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་
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མཉིམ་འིཛམོས་བྱེས་པོའི་ིསརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟེརི་གྱི་ིཡནི།

ང་རིང་ཚོ་ོསྔོན་མ་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་ལྟརི། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་

བཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོསོ་གོནས་སྐོབས་ཤོགིོ་ང་ཚོརོི་རིང་དབང་གོ་ིརྩིདོ་

ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་ང་ཚོ་ོགོཞིིས་ཆེགོས་པོའིི་

རིིང་རྩི་བ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དམིགོས་ནས་ལས་ཀ་གོང་

ཅའིི་ིཐོགོ་ལ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་ན་མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོ་ོ

གོཞིིས་བྱེེས་ཕེན་ཚུན་ཐུགོ་འིཕྲད་ཀྱིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་མཚོམས་

བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་དུ་ལ་ོམང་སྡེོད་རྒྱུན་

རིིང་གོི་གོཞིི་རྩིའིི་གོནས་སྟངས་དང་། ཐབས་ཤོེས་ཇི་ལྟརི་བྱེས་

ཡོད་པོ་བཅས་མིགོ་གོིས་མཐོང་ན་སེམས་ལ་དགོའི་ཚོོརི་བསྐྱེད་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ད་ེམནི་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་འི་འུབ་གོཏེན་ནས་མ་འིདུས་པོརི་མཐའི་

ཞིན་སྐྱ་ོཔོརོི་གོནས་ཡདོ་ན་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ལྷགོ་བསམ་ཅན་

གྱི་ིམ་ིཚོའོི་ིསམེས་ཞུམ་པོ་དང་། སམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་དང་། 

རིིགོས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་ཁྱིད་གོསོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡང་ཡོད། ད་

ཆེ་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་ཏེེ་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩི་དགུ་སོང་བ་དང་། 

ཕྲན་བུའི་ིདཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ལ། འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ཡང་མང་པོ་ོཞིིགོ་ད་ལྟ་བསྡེད་ཡདོ་ན་ཡང་། སྤྱོ་ིཡངོས་

ནས་བཤོད་ན་ང་རིང་ཚོ་ོདངོས་གོནས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཆེགོས་ནས་
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བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོ་ོསྒོེརི་སོ་སོརི་ཡང་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་ལ། བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡིན་ནའིང་མཚོན་ལ་དགུང་འིདེགོས་ཀྱིི་ཞིབས་

འིདེགོས་ངསེ་ཅན་ཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་རིདེ། ཡགོ་པོ་ོབྱུང་བ་རིདེ། 

འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་

ཚོ་ོརིང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིརི་བ་ལས་སྐྱོ་བ་

མེད། ས་ོསོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡང་ཉིམས་ཉིེས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟེ། 

བླ་ོཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་གོཏེོརི་བཤོིགོ་ཧོ་ཅང་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་ལ་བོད་མི་རིིགོས་ཟེརི་བ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་

མཁོན། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་ནང་ལ་བོད་མི་རིིགོས་ཟེརི་

བ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མཁོན། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་རྙོིང་ཁུངས་རིིན་

ཐང་ཅན་ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤོིགོ་རྩི་བརླགོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོའིི་

མཚོམས་སུ་སློབེས་ཡདོ།

ཁོ༽ ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིགོཟ་ིའིདོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིབདནེ་

རྒྱབ།

ཡིན་ནའིང་རྐྱེེན་ངན་གྲེོགོས་ཤོརི་ལྟ་བུས་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་

དུ་གྱིརི་ནས་ཆེསོ་ལུགོས་དང་། མ་ིརིགིོས་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཡུལ་ཁོགོ་

ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དང་། གོ་ོ

སྐོབས་དེའིི་ཐོགོ་ནས་ད་ཆེ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་



467
ཆེསོ་དང་། རིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་གོསརི་

པོ་ཧོ་ལམ་སྟངོ་ཕྲགོ་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་བཙུགོས་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་

ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་། རིིགོ་གོཞུང་གོི་བྲོ་བ་མྱོངས་པོའིི་དབང་

གོིས་བོད་ནང་ལ་ཉིམས་ཆེགོ་གོཏེོརི་བཤོིགོ་ཕྱོིན་པོ་དེ་རྣམས་བླ་ོ

ཕེམ་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་མིརི་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཤོ་ཚོ་ཤུགོས་ཆེེ་

རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ཏེེ་དེང་སང་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་དོན་ཐོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་

དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། སྔོན་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་། དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གྲེངས་

ནང་ལ་འིཛམ་གླིངི་རྒྱལ་ཚོགོོས་སུ་བདོ་དནོ་གླིངེ་སློངོ་སྐོབས་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས་པོ་རིེད། 

དེང་སང་གོཞུང་ཕེན་ཚུན་ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཐོགོ་ནས་

བདོ་པོརི་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཚོགོོས་པོ་ཁོགོ་

དང་། མང་ཚོོགོས་ནང་ནས་བོད་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་གྱིི་རྣམ་པོ་ཐོན་

ཡོང་མཁོན་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་ཤོེས་

པོའི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོི་དང་། དགོའི་ཞིནེ། མའིི་ིབརྩི་ེབའི་ིབསམ་

བླའོི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེས་པོ་ལས་ཚོངོ་དངསོ་པོའོི་ིཁོ་ེཕེན་དང་། 

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིཕྲལ་སེལ་ཁོེ་གྱིོང་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མནི། 



468
དེང་སང་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་མའིི་ིཁྱིད་ཆེསོ་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་། གོཅགིོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་གུས་བརྩི་ིབྱེདེ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་

པོརི་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོཡུན་དའེི་ིརིངི་ལ་

ཚོང་མས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

བྱུང་ཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་བདོ་

པོ་ཟརེི་མཁོན་ད་ེདབང་ཡདོ་དང་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་མནན་ཏེ་ེ

མདེ་པོརི་བཟ་ོདགོསོ་པོ་མདེ་པོརི་བཟསོ། བརྗེ་ེདགོསོ་པོ་ད་ེབརྗེསེ་

ནས་རྒྱ་མི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོ་ནས་བཤོད་པོ་ནང་བཞིིན་བོད་གོསརི་

པོ་ཞིགིོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང་། དེང་སང་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དུས་

བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་། རིིགོ་གོཞུང་ཟརེི་བ་འིད་ིདགོ་ཕེན་མ་ཐོགོས་

པོའིི་ཅ་དངོས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པོརི་རིིན་ཐང་ཡོད་པོརི་ངོས་འིཛིན་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་མ་ཤོེས་པོ་ལས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་། རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་དེ་རྣམས་

མ་ིལྐུགོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་ནམ་ཡང་མནི། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་མངནོ་པོརི་

བསྟོད་ཅིང་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་སའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་ཆེོས་

དང་། རིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་དུས་རྒྱ་མསི་བསམ་
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བླ་ོགོསརི་པོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་། རིགིོ་

གོཞུང་ལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་སེམས་ནང་དགོའི་ཞིེན་མེད་ནའིང་། 

ཁོ་ནས་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་རིང་ཤུགོས་ཀྱིསི་བདོ་པོའི་ིཐགོོ་

ལ་ལམ་སངེ་གོང་བྱུང་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོམདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ བདོ་སྤྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་ཐགོོ་ལ་ང་རིང་ཚོསོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོ

དེའིི་རིིང་ལ་ས་བོན་བཏེབ་པོ་རྣམས་ལ་ད་ཆེ་འིབྲས་བུ་སྨོིན་པོའིི་

འིགོོ་ཚུགོས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་འིདས་པོའིི་

ལ་ོརྒྱུན་དེའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོརི་ཉིམས་མྱོོང་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་གོཞིི་ལ་

བཞིགོ་སྟེ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་ལ་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད།

གོ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཕེན་ནུས་དང་། མང་ཚོོགོས་ནས་

ཤོསེ་རྟེོགོས།

གོོང་དུ་འིདིརི་བཀའི་ཤོགོ་གོི་གོསུང་བཤོད་ནང་ཡོད་པོ་བཞིིན་ང་

རིང་ཚོ་ོའིདིརི་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་དང་། འིཛམ་བུ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་དུ་བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལགོོས་ལ་བདོ་པོ་གོང་འིདྲེ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་

པོ་ད་ེརྣམས་ཚོང་མས་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་
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འིཁྲེ་ིབའི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་རིདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁུརི་

བླངས་ཏེེ་ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་མགོོ་འིཚོོས་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེརི་ན་བོད་ལ་གོཉིེན་འིཕྲད་དུ་

འིགྲེོ་མཁོན་བོད་ནང་སློེབས་སྐོབས་སོ་སོའི་ིདགོའི་ཉིེ་བློ་དཀརི་

གྱིི་སེམས་ནང་དུ་རྒྱ་མིའིི་གོདུགོ་རྩུབ་དང་། མནརི་གོཅོད་འིགོོ་

ལ་ལ་ོམང་བསྡེད་པོའིི་ན་ཚོ་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་ཕེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོསོས་པོ་གོཏེམ་བཟང་གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་སྙམ་པོའིི་

སྐོད་ཆེ་ཉིན་སྐོབས་བོད་དུ་གོཉིེན་འིཕྲད་འིགྲེ་ོམཁོན་དེས་ས་ོསོའི་ི

ནང་མའིི་ིསྐོོརི་ལས་གོང་ཡང་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་དང་། ཡང་ན་ས་ོས་ོ

སྡེདོ་སའི་ིགོཞིིས་སྒོརི་དའེི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་ལས་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་

ཆེགོས་ཡོང་དུས་བོད་ནང་ལྷགོ་བསམ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་རྣམས་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་དང་། ཤོ་ཚོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་དགོའི་ཉིེ་བློ་

དཀརི་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་དངསོ་གོནས་བླ་ོཕེམ་སྐྱ་ེགོཞི་ིཆེགོས་པོ་

རིདེ། དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེང་ཚོའོི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང་། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་མང་གོཙོོའིི་

སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེདགོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ེ

ལ་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

ངོས་ནས་བསྐྱརི་ཟློས་བྱེེད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཕེན་

ཆེད་ང་རིང་ཚོའོི་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུན་དའེི་ིརིངི་ལ་བདོ་མ་ིཞིསེ་བརྗེདོ་
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དུས་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་ཡོད་པོ་དེ་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

ལ་བརྟེནེ་ནས་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

འིད་ིལ་མ་ིམང་གོསི་བརྩི་ིབཀུརི་དང་རྒྱབ་སྐྱརོི་ཤུགོས་སྣནོ་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ་ལ། ཡང་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐོགོ་

ནས་མི་མང་གོི་ལྷགོ་བསམ་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་

བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་སའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་སུ་ཁོ་ལོ་བསྒྱུརི་ཏེེ་ཐབས་ཤོེས་

ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་ཚོརོི་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་གོཞིསི་ལུས་བདོ་མསི་ཀྱིང་ཤོསེ་པོ་

བྱེས་ཏེ་ེད་ེལ་བརྩི་ིབཀུརི་དང་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

ང༽ བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ།

བརི་ལམ་ ༡༩༧༩ ལ་ོནས་བཟུང་རྒྱ་མ་ིདང་ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་

བ་འིགོ་ོཚུགོས་པོ་རིེད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་

བ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་ད་ེ

བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་རིེད། རྒྱ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་

ལྟ་བུའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་པོའི་ི

ཐགོོ་ནས་དུས་ཚོདོ་ངང་སྒུགོ་གོསི་རྒྱ་དང་བདོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཕེན་ཚུན་

ཡིད་ཆེེས་དང་། ཕེན་ཚུན་གྱིི་བསམ་བློའི་ིགོ་ོརྟེོགོས་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོིན་

ན་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་
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ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིལྷགོ་བསམ་དང་། སྙངི་སྟབོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་

ནས་རིམི་པོས་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུརི་རི་ེབ་ཡདོ། ཡནི་

ནའིང་ལམ་སངེ་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉིསི་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ི

རིདེ་བསམ་པོའི་ིང་ཚོསོ་ཚོདོ་དཔོགོ་དང་རི་ེབ་བྱེདེ་རྒྱུ་མེད། དནོ་

དགོ་ཆུང་ཆུང་མནི་པོརི་དནོ་དགོ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དཔོརེི་ན་ང་རིང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིགྲེགིོས་འིཇགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིལས་

སློ་པོ་ོམདེ། ད་བརི་བདོ་ནང་ལ་སྣདོ་བཅུད་གོཉིསི་ཀརི་ཉིམས་ཉིསེ་

ཚོབས་ཆེ་ེབྱུང་རྗེསེ་དནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་གོ་ིཁོ་ེབཟང་ལ་ང་ཚོ་ོ

ཡིད་ཚོིམས་པོ་དང་། བླ་ོཁོ་ཁོེངས་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད། དེ་ལྟརི་

བྱེས་པོས་ལ་དགོ་གོ་ིམ་རིདེ། ཡང་སྡེགིོ་པོ་མགིོ་བཙུམས་ཀྱིསི་མ་ི

དང་མའིི་ིའིབྲལེ་བ་མ་བྱེས་པོརི་རྒྱབ་སྤྲོདོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ནའིང་རྒྱ་

མ་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོས་ཡ་དྲུགོ་དང་། རྒྱ་མ་ི

ས་ཡ་སྟངོ་ཕྲགོ་གོཅགིོ་རིདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་དང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱི་ིཁོེ་

ཕེན་ཐགོོ་ནས་རྒྱ་མརིི་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

ཐགོོ་ལ་ཤོ་ཚོ་ཡདོ་ནའིང་དངསོ་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་ནུས་ཀྱི་ིམདེ་པོ་

རིེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོས་ཁྱིད་གོསོད་བྱེེད་

ཐབས་མདེ། འིད་ིཡང་ང་ཚོསོ་ཤོསེ་དགོསོ་པོ་རིདེ། ད་ལྟའི་ིདུས་

འིདིརི་མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་ཐགོ་གོཅོད་
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བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་སུ་སློེབས་མེད། ང་ཚོོས་ངང་སྒུགོ་བྱེས་ཏེེ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

མ་འིངོས་པོརི་རྒྱ་དང་བདོ་ཀྱི་ིརྩིདོ་པོའི་ིཐགོོ་ལ་རྨོང་གོཞིའིི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེོང་ས་ཞིིགོ་ལ་ཁོ་སང་ང་ཨ་མི་རིི་ཀརི་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་

དོན་ཚོན་ལྔ་ཞིིགོ་བཤོད་པོ་རིེད། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་རྣམས་འིཚོེ་བ་

མདེ་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤོགིོ་དགོསོ་པོ་དང་། དའེིི་གོནས་

ཚུལ་ཐགོོ་ནས་རྒྱ་དམགོ་ཕྱོརིི་འིཐནེ་དགོསོ་པོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེའི་ི

སྒོང་ལ་རྒྱ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཕེནོ་ཆེ་ེབསློབེས་དང་སློབེ་བཞིནི་པོ་ད་ེ

རིགིོས་མ་ིཡངོ་བ། བདོ་ནང་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐབོ་ཐང་བརྡོལ་

བཤོགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང་། བརྩི་ིམདེ་རྡོགོོ་རིལོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་

པོ། བདོ་ལུང་པོའི་ིརིང་བཞིནི་སྣདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་གོཙོང་མ་ཡགོ་པོ་ོ

ཡདོ་པོ་ད་ེརིིགོས་ཉིམས་ཆེགོ་མ་ིའིགྲེ་ོབ། དནོ་ཚོན་ལྔ་པོ་རྒྱ་བོད་

གོཉིསི་མུ་མཐུད་ད་ེའིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བཅས། དནོ་ཚོན་ལྔའི་ི

བསམ་ཚུལ་བཤོད་པོ་རིདེ། 

གོངོ་གོསལ་དནོ་ཚོན་ད་ེདགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་དང་ལནེ་དང་། 

བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད་པོའིི་མཁྲེེགོས་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་གྱིི་

ཡདོ་ཀྱིང་། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་འིབྲལེ་བ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ད་ེབསྡེད་

ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་གུ་བཤོངས་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོཇི་ཙོམ་གོཏེོང་
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གོ་ིཡདོ་མདེ་ཚོདོ་ཐིགོ་པོ་མདེ་ན་ཡང་། ང་རིང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་མ་

ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམནི་ནམ་སྙམ་པོ་

དྲེན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཅ༽ རིང་བཙོན་གྱི་ིཐབོ་ཐང་དང་། བདོ་རྒྱ་ཐ་དད་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས།

རྩི་བ་བདོ་མ་ིམང་ལ་རིང་དབང་དགོསོ་པོ་ན་ིལ་ོརྒྱུས་ཐགོོ་ནས་ང་

རིང་ཚོོརི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཐོགོ་ནས་

དངསོ་སུ་ང་ཚོསོ་ལངོས་སུ་སྤྱོད་མྱོོང་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། བརི་

ལམ་རྒྱ་བདོ་མཆེདོ་ཡནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཟརེི་བའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ནང་

མན་ཇུའིི་དབང་ཤུགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་

སྐོབས་ལའིང་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་རྒྱ་དང་། 

བདོ་ཅསེ་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོརི་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། 

བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པོ་ངོས་འིཛིན་ནམ་ཡང་བྱེས་མེད། 

རྒྱ་མིས་བཙོན་པོོ་དབང་ཡོད་བཏེང་བ་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་

རིདེ། བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ིརྗེསེ་སུ་རྒྱུགོ་གོ་ི

ཡནི་ཟེརི་མཁོན་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་གོ་ིམེད། ང་རིང་ཚོོརི་རིང་བཙོན་

གྱི་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ། 

བདོ་རྒྱ་མའིི་ིདབང་བསྒྱུརི་འིགོོ་ལ་ཚུད་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་ཁོ་ེཕེན་
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གོང་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཟརེི་ན། ལམ་བཟ་ོདང་། བཟ་ོགྲྭ་རི་ེཟུང་། སྨོན་

ཁོང་། སློོབ་གྲྭ་བཅས་མིང་ཙོམ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་

ནའིང་། ཚུརི་གོཏེོརི་བཤོིགོ་བཏེང་བ་དེ་གོཉིིས་ཡང་ལྕོི་བསྡུརི་ན་

ད་ོཐབས་མདེ་པོ་གོསལ་པོ་ོརིདེ། བདོ་ལ་རྒྱ་མ་ིསློབེས་རྗེསེ་གོཏེརོི་

བཤོིགོ་ཚོད་མེད་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེེན་པོས་བོད་ནང་གོི་

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང་། མདོརི་ན་བྱེསི་པོ་ཚུན་ཆེད། རྒྱ་མསི་དབང་

བསྒྱུརི་བྱེས་རྗེེས་སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་རིང་བཞིིན་བསམ་

བློའི་ིནང་ལ་རྒྱ་དང་བོད་ཟེརི་བ་ཐ་དད་སོ་སོ་ཡིན་པོ་རིང་གོིས་

ངང་གོི་སྐྱེ་ཡོང་མཁོན་ཞིིགོ་དང་། དཔོེརི་ན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་

ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ཕེན་ཚུན་ཡནི་ཡང་རུང་། དམགོ་མའིི་ི

ནང་ལ་ཡནི་ཡང་རུང་། སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཡནི་ཡང་རུང་། མདོརི་

ན་བཙོནོ་ཁོང་ཞིིགོ་ནང་ལ་ཡནི་རུང་རྒྱ་མའིི་ིབཙོནོ་པོ་དང་། བདོ་

པོའིི་བཙོོན་པོ་ཟེརི་བ་ཐ་དད་ས་ོས་ོཡིན་པོའིི་བགོ་ཆེགོས་མཐུགོ་

པོ་ོཡདོ་པོ་ཤོནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་ལྟ་བུའིི་དངོས་ཡོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདོད་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིད་ི

ནས་རྒྱས་བཤོད་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོརི་བདོ་ནང་གོ་ིབརི་ལམ་གོནས་

ཚུལ་ང་ོམའི་ིཐགོོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཡངོས་གྲེགོས་མགིོ་གོསི་མཐངོ་

རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང་། ཡདི་ཆེསེ་འིཕེརེི་བ་བྱུང་ཡདོ། རྩི་བ་ང་རིང་ཚོརོི་
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རིང་བཙོན་གྱིི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད་ལ། དགོོས་པོ་ཡང་

རིདེ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང་། བྱེདེ་སྟངས་

ལ་གོཞིགིོས་ན་ང་ཚོརོི་ལམ་སངེ་རིང་བཙོན་ཐབོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་སྙངི་སྟབོས་ཆེནེ་པོརོི་གོནས་དགོསོ། བསམ་

ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ེཡང་ལམ་སངེ་འིཚོབ་འིཚུབ་ཀྱིསི་ཐགོ་

གོཅདོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ་ལ། བྱེས་པོས་ལ་དགོ་ཐབས་ཀྱིང་མདེ། 

ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་བཞིནི་པོ་ལྟརི་ང་རིང་ཚོའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རིདེ། ལྷགོ་དནོ་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མི་མང་དེ་རྣམས་ང་ཚོོའིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ངོ་མ་དེ་ཡིན། ད་ལྟ་

མཐའི་མའི་ིཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་སུ་སློབེས་མདེ། ཐགོ་གོཅདོ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་སུ་སློབེས་ན་སྔནོ་ལ་ང་རིང་ཚོསོ་བདོ་ནང་ལ་

ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོརོི་དངསོ་སུ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཐབས་

ཤོེས་རྒྱ་ཆེེ་ཙོམ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་

རིེད། སྔོན་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོ་ོབོད་

མི་མང་གོི་ཆེ་ཤོས་ཤོིགོ་ཡིན་སྟབས་གོ་ོབསྡུརི་ཞིིབ་ཕྲ་བྱེས། དེ་

ནས་རིིམ་པོས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་རིེད། ད་ལྟ་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་

པོའི་ིཆེདེ་རྒྱ་དང་བདོ་གོཉིསི་འིགྲེགིོས་འིཇགོས་ཡངོ་བའི་ིལན་དགུ་

ཆེད་མཐུད་ཀྱི་ིདཔོ་ེབཞིནི་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ན་འིགོལ་བ་མ་ིའིདུགོ་

སྙམ་པོའི་ིངའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརིདེ། 
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ཆེ༽ ཐའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལྟ་སྟངས།

དེ་ནས་བཀའི་བློན་གྱིི་གོསུང་བཤོད་ལ་ན་ཐའིེ་ཝན་སྐོོརི་ཞིིབ་ཕྲ་

བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའིང་ངས་གོསལ་བཤོད་ཅིགོ་བྱེས་ན་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ ཐའིེ་ཝན་སྐོོརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་རིིགོས་

ནང་ནས་ཁོགོ་གོཅགིོ་གོསི་ཐའི་ེཝན་ལ་ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་

ལས། གོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཟརེི་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ། རྩི་བ་ཆེསོ་ཁོ་ོནའི་ིཐོགོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ན་

འིགྲེགིོས་པོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་ང་རིང་ཚོསོ་ད་ེསྔ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་ཐགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་དང་བདོ་ཟེརི་བ་ཐ་དད་ས་ོས་ོརིདེ། རྒྱ་

བོད་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་གོཞིན་དགོ་དགོ་

ཡང་མ་རིེད། ཡིན་ནའིང་དེང་སང་རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ཁོོངས་ཡིན་

པོའིི་སྒྲུབ་བྱེེད་མཐརི་གོཏུགོས་ས་དེ་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བརི་

བསྙད་ད་ེཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོས་སྣང་བ་དགོ་ནས་མན་

ཇུའིི་གོོང་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་གོི་རྒྱལ་

པོ་ོཡནི་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་འིཕེགོས་པོ་འིཇམ་

དཔོལ་དབྱེངས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡནི་ཟརེི་ནས་དད་པོའི་ིསམེས་ཐགོ་ཉི་ེ
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པོ་ོདང་། གོོང་མརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་བརྩིི་བཀུརི་བྱེས་ཡོད། 

ཡིན་ནའིང་དོན་དངོས་པོོའི་ིཐོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོོང་མའིི་ཆེབ་འིབངས་

སམ། མ་ིསརེི་ལྟ་བུ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་མདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་

པོའིི་ངོས་ནས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང་། རྒྱ་མའིིི་ངོས་ནས་

དཔོནོ་གོཡགོོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཞིསེ་གླིངེ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཐའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིད་ེཙོམ་གྱི་ིཆེནེ་པོ་ོམནི་ན་ཡང་། ཡངོ་

སྟངས་ད་ེན་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་དང་། 

ཡང་ན་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ དེ་མིན་དངུལ་ཕྲན་བུའིི་དོན་དུ་ཕེརི་

འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཚུརི་བདོ་རྒྱ་ཁོངོས་ཡནི་པོའི་ིབལྟ་སྟངས་

ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཡུལ་གྱིརི་ཕྱོནི་པོའི་ིཀྲུང་གོའོི་ིཕྱོ་ིསྡེདོ་རིང་མ་ིམསེ་རྒྱལ་

དུ་འིཚོམས་འིདྲེ་ིབྱེདེ་པོརི་ཡངོ་བ་རིདེ་བསམ་པོ་དང་། གོ་ོམངི་ཏེང་

གོཞུང་ལ་ཕྱོགོ་འིབྲེལ་ཞུ་བརི་ཡོང་བ་རིེད་བསམ་པོའིི་བེད་སྤྱོོད་

བྱེས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་

ཐོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་དེརི་ཕེརི་ཕྱོོགོས་ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅེས་བརྗེདོ་དགོསོ་དནོ་ད་ེཡནི། 

སྔརི་ཕེན་བོད་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་སྣ་ཁུགོ་འིཚོིགོ་མྱོོང་བརི་བརྟེེན་

ད་ཆེ་བསྐྱརི་དུ་སྣ་ཁུགོ་འིཚོིགོ་གོིན་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་

མི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་
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ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ མ་ིདང་མའིི་ིའིབྲལེ་བ་ཟརེི་མཁོན་ད་ེགོ་ོམངི་ཏེང་ཕེརི་

བཞིགོ གུང་བྲན་ལ་ཡནི་ནའིང་མ་ིདང་མའིི་ིའིབྲལེ་བ་མཐུད་ཀྱི་ིཡདོ། 

མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བ་མཐུད་པོ་དེ་མགོོ་བཏེགོས་པོ་གོང་ཡང་མ་

རིདེ། འིབྲལེ་བ་བཟ་ོདགོསོ་པོ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་གོཟབ་གོཟབ་མ་

བྱེས་ན་མགོ་ོའིཁོོརི་ཐབེས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་མདེ་པོ་མནི།

ཇ༽ བདནེ་པོའི་ིནུས་ཤུགོས་དང་། འིཚོེ་མདེ་ཀྱི་ིའིཐབ་

རྩིདོ།

ང་ཚོ་ོརྟེགོ་ཏུ་སྐོད་ཆེ་ཡོང་བཞིིན་པོ་ལྟརི་རྒྱ་བོད་གོཉིིས་ཀྱིི་འིཐབ་

རྩིདོ་དའེི་ིནང་ལ་ང་ཚོའོི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ན་ིདྲེང་བདནེ་ད་ེརིདེ། བདནེ་

པོ་ཟརེི་མཁོན་དརེི་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིནུས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། 

ངང་བསྲིངིས་སྐོབས་བདནེ་པོ་ལ་ནུས་པོ་ཞིགིོ་ཐནོ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནས་བཟུང་རྒྱ་མའིི་ིདཔུང་སྟབོས་དྲེགོ་ཤུགོས་

ཀྱིསི་གོ་ོམཚོནོ་མདེ་མཁོན་བདོ་མནན་པོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་བདནེ་

པོ་བསུབ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པོརི་བསྡེད་ཡདོ། 

སྔནོ་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིནང་དང་། དྲུགོ་ཅུའི་ིནང་ལ་བདོ་པོརི་ཤོ་

ཚོ་ཡདོ་མཁོན། བདོ་པོརི་སྙངི་ཉི་ེཔོ་ོཡདོ་མཁོན་ང་ཚོརོི་ཕེན་གྲེགོོས་

ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་གོརི་བ་སྤེོའི་ོལགོས་དེ་དགོ་གོིས་གོང་

དྲེགོ བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཁོགོ་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། ད་ཚོརི་བ་རིདེ་
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བྱེདེ་ཐབས་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་དང་། ཧོབོ་སྟ་ེབལྟས་

ན། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་དུས་

ངས་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བདེན་པོ་

ཡདོ། མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་ཟརེི་མཁོན་ད་ེཡདོ་ན་བདནེ་པོའི་ིམཐའི་

གོསལ་གྱི་ིརིདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་འིཁྱུརི་མདི་བཏེང་ན་ཡང་འིཇུ་ཐུབ་

མདེ། ཡང་ན་ཡརི་སྐྱུགོ་དགོསོ་ལ། ཡང་ན་མརི་བཤོལ་དགོསོ་ཀྱི་ི

རིེད། སྐྱུགོ་བཤོལ་གོང་རུང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་ངོས་

ཀྱིསི་སྔནོ་མ་ནས་བཤོད་ཡདོ། 

ད་ཆེ་ལ་ོཉིི་ཤུ་རྩི་དགུ་ཕྱོིན། ལ་ོསུམ་ཅུ་སྐོོརི་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་

བོད་དོན་ཡལ་རྒྱུ་ཕེརི་བཞིགོ་སྟེ་ད་དུང་བོད་དོན་གོསོས་པོ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་པོ་རིེད། དེ་ཆེགོས་པོའིི་རྩི་བ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། བདེན་

པོའིི་གོནད་དོན་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ལས། ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་གྲེི་

མ་ེམདའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མནི། བདོ་དནོ་

འིདིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་རྟེགོ་ཏུ་བསུན་ཡོང་བ་འིདི་ཡང་ང་ཚོོའིི་

བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་བྱུང་བ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་

རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་རིེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་ལྐོོགོ་བརྗེོད་

རྒྱགོ་མ་དགོོས་པོརི་རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལ་སྐོད་ཆེ་བཤོད་ན་ང་ཚོོརི་

རྒྱུ་མཚོན་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་ལ། རྒྱ་མི་ང་ོཚོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། རྒྱ་

མིའིི་གོདོང་དམརི་པོོ་སྟོན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་པོའིི་བདེན་
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པོ་ང་ཚོོརི་ཡོད། གོལ་ཏེེ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་གོ་ོམཚོོན་

བེད་སྤྱོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་མིརི་ཕེརི་རྒོོལ་བྱེས་ན་རྒྱ་མིས་དགོའི་ཞིིང་སྤྲོོ་

བཞིིན་དུ་རིང་སྲུང་གོི་མིང་བཏེགོས་ནས་རྩི་མེད་ཤུལ་མེད་བཟོ་

རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོརིདེ། 

ང་ཚོོའིི་བློ་གོདེང་འིཆེའི་སའིི་བདེན་པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་མི་དང་མི་

གོཏུགོས་ནས་རྒྱུ་མཚོན་གོསལ་བཤོད་བྱེས། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདོ་

པོརི་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་མཁོན་རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་བདོ་པོས་ཞི་ིབདའེི་ིལམ་

ལ་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ འིདི་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོ་ོརིེད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རིང་དབང་འིཐབ་རྩིདོ་

བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརིགིོས་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡདོ། མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་

དྲེགོ་པོའོི་ིམགོ་ོམཚོནོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེ

དགོ་ལ་རི་ེཞིགིོ་ཕེན་ཆེ་ཅུང་ཟད་སྲིདི་ནའིང་། ཕུགོས་ནས་མའིི་ིཤོ་

ཚོ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་བདནེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང་། འིཚོ་ེབ་མདེ་

པོའི་ིཞི་ིབའི་ིལམ་ཁོ་ོནརི་བརྟེནེ་ནས་རིང་དབང་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་

དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ངོ་མཚོརི་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་ནས་བོད་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་

དང་། དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་རིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་

བརྟེེན་ས་དེ་བདེན་པོ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ཟེརི་བ་དེ་རིེད་བསམ་པོ་

ཐགོོ་མཐའི་བརི་གོསུམ་ལ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ།
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ཉི༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམིགོ་དཔོ་ེདང་། གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ི

ཐབས་བྱུས།

གོཉིིས་ནས་ཁོ་སང་དང་མདང་དགོོང་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་

ཚོོས་བདེན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རིན་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ང་ཚོོས་མིགོ་དཔོེ་དང་ཐབས་ཇུས་

གོསརི་གོཏེདོ་ཅགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་འིཛམ་བུ་གླིངི་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕེརི་ཙོམ་དེརི་གོནམ་གྲུ་བཙོན་འིཁྲེིད་བྱེས་སོང་

ཟེརི་བ་དང་། ཚུརི་ཙོམ་དེརི་འིབོམ་འིབརི་གོས་བྱུང་འིདུགོ་ཟེརི་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོན་སྐོབས་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་བྱུང་ན་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཆེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་ནང་ཁུལ་ལའིང་

རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་གོསུངས་པོ་དེ་ལ་ནུས་པོ་གོང་ཡང་ཐོན་གྱིི་མི་འིདུགོ ཟིང་

ཙོམ་ཞིགིོ་མ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ ཟང་ཟངི་ཞིགིོ་མ་བྱེས་ན་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཡངོ་གོ་ིམདེ་པོ་དང་། 

ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་མ་བྱུང་ན་ད་ོསྣང་ཡོང་གོི་མེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་

ངསོ་ནས་བལྟས་ན། ཕྲན་བུའི་ིཟང་ཟངི་ཡངོ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ང་ཚོསོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཕྱོགོོས་ནས་བསམ་བླ་ོ



483
བཏེང་ན། མ་ིཟརེི་མཁོན་ད་ེལ་རིང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིམ་ིགོསདོ་

ཁྲེགོ་སྦྱརོི་བྱེདེ་རྒྱུརི་མ་ིདགོའི་བ་དང་། མ་ིམང་པོ་ོབསད་རྨོས་ཕྱོནི་

པོ་གོ་ོཐསོ་བྱུང་ན་སམེས་ནང་ལ་མ་བད་ེབ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མའིི་ི

རིང་གོཤོསི་ལ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་དརེི་དགོའི་མསོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། 

མི་གོསོད་ཁྲེགོ་སྦྱོརི་བྱེེད་རྒྱུརི་མི་དགོའི་བ་རིང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་

ལ་ཡདོ་བཞིནི་དུ་མ་ིགོསདོ་ཁྲེགོ་སྦྱརོི་བྱུང་ན་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པོ་དང་། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིཛ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་མ་བྱུང་ན་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་པོ་ད་ེན་ིམ་ི

སྤྱོདོ་ལས་འིདས་པོའི་ིབྱེས་ཉིསེ་ལ་དནོ་གྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅསེ་ངསོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ི

རིིགོས་ཀྱིི་རིང་རིང་སོ་སོའི་ིཐོབ་ཐང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

བདནེ་པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐབས་ལམ་ཐགོོ་ནས་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་

ད་ེལ་རྒྱལ་ཁོ་ཐབོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཞི་ིབ་དང་བདནེ་

པོརི་རྒྱལ་ཁོ་ཐབོ་ཚོ་ེདཔོརེི་ན། དངེ་སྐོབས་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐབས་ལམ་

ནས་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། ཤུགོས་

ཀྱིསི་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིལམ་སྲིལོ་ཞིགིོ་གོསརི་

གོཏེདོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

མིའིི་རིང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་དགོའི་པོོ་མེད་

པོའི་ིམ་ིགོསདོ་ཁྲེགོ་སྦྱརོི་བྱེདེ་མ་ིདགོསོ་པོརི། ཐབས་ཤོསེ་གོཞིན་
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ཞིིགོ་ཐོགོ་ནས་མིའིི་རིང་དབང་ཁོོད་མ་སྙོམས་པོ་དེ་རྩིོད་ལེན་

བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིལམ་སྲིལོ་གོཏེདོ་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་

རིདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་མ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་

བོད་པོས་སྲིོལ་གོཏེོད་ཐུབ་ན་དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁོ་རིེད། ང་ཚོོས་

མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་རིང་དབང་

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་ནི་སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་བཤོད་ཀྱིང་རུང་། ང་ཚོ་ོབོད་

ཀྱིི་ཕྱོོགོས་ནས་བཤོད་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལ་ཕུགོས་

རྒྱང་རིིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ཁོེ་ཕེན་དང་དགོེ་མཚོན་ཡོད། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་

རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཞིི་བདེའིི་

ལམ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕྱོིན་པོ་ཡིན་ན་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀུན་ལ་དགོེ་

མཚོན་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ཏེ༽ བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ།

རྒྱ་བདོ་འིཐབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིསྐོརོི་ལ་བདོ་རིགིོས་ནང་ཁུངས་ནས་རིགིོས་

གོཅིགོ་གོིས་ཕྱོེད་ཀ་དད་པོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུས་

གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཟརེི་ན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་ཡོད་པོའིི་

རིངི་ལ་ང་ཚོའོི་ིབདནེ་མཐའི་ཞིགིོ་གོསལ་ན་གོསལ་བ་ལས་༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་མེད་པོའིི་དུས་ཤོིགོ་ཤོརི་ན་བོད་དོན་གྱིི་རྩིོད་པོའིམ། 

རིེ་བ་མཐའི་དགོ་བརླགོ་རྒྱུ་རིེད་ཟེརི་མཁོན་འིགོའི་ཤོས་ཡོང་གོི་
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འིདུགོ བསམ་བླ་ོདེ་ཤོནི་ཏུ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིདེ། 

མ་གོཞི་ིལ་ོབཅུ་དང་བཅ་ོལྔའི་ིནང་ལ་འིགྱུརི་བ་བཟང་པོ་ོཡངོ་རྒྱུའི་ི

རི་ེབ་ཡདོ་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་

ཅེས་ངོས་ནས་ཐེངས་འིགོའི་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡང་། ང་ཚོོས་སྡུགོ་

ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་ང་ཚོོའིི་མི་ཐོགོ་འིདིརི་

དོན་འིབྲས་མ་སོན་ན་ཡང་། གོནས་ཚུལ་འིདི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་

གོི་རྩི་དོན་ཡིན་པོས་ང་ཚོོས་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་སྦྲེལ་ཏེེ་

སོ་སོའི་ིརིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་བསམ་བློ་དང་གྲེ་

སྒྲིགིོ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་མདེ་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་

ཞིགིོ་མནི། རྩི་དནོ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། མ་གོཞི་ིབདོ་ནང་

དངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ། ཕྱོ་ིལ་ོཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུའི་ིནང་དང་། དྲུགོ་ཅུའི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་ཐགོོ་ས་ོསའོི་ི

ལུས་སྲིོགོ་ལོངས་སྤྱོོད་དང་བཅས་པོ་བློས་བཏེང་སྟེ་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཐགོོ་ད་ེརྫོགོོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱེོལ་བའིི་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དེང་སང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་གོོང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཉུང་ཉུང་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་པོརི་དུ་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མའིི་ིགོདུགོ་རྩུབ་མནརི་གོཅདོ་འིགོོ་མ་ི

རྒོན་པོ་ཕེལ་ཆེརེི་རྫོགོོས་ཏེ་ེམ་ིཐགོོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ན་ཡང་། སྔ་

ལ་ོལྷ་སརི་རྒྱ་མིརི་ཞིི་རྒོོལ་བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྟངས་ལ་
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བལྟ་དུས་བོད་མི་རྒོན་པོ་རྫོོགོས་པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་མི་ཐོགོ་གོཞིོན་པོ་

ཚོསོ་མཐུད་ཀ་བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིནི་ལས་འིགོན་བླངས་ཡདོ། མ་ི

ཐོགོ་རྒོན་པོའིི་ལས་འིགོན་གོཞིོན་པོ་ཚོོརི་རྩིིས་སྤྲོོད་མཁོན་མེད་

ན་ཡང་། དོན་གྱིི་ལས་འིགོན་བླངས་པོ་དེས་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིཐབ་རྩིོད་ཡིན་པོའིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཐོན་

པོ་རིདེ། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིའིཐབ་རྩིདོ་ཟརེི་བ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་ལ་ཡངོ་གོ་ིཡང་ཡདོ། 

རྒྱ་བདོ་དབརི་གྱི་ིརྩིདོ་པོ་འིད་ིང་རིང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིད་ིལ་འིགྲུབ་ན་

འིགྲུབ་པོ་དང་། ད་ེམནི་ཐབས་ཤོསེ་མདེ་པོ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་

ན་ནོརི་བ་རིེད། དེ་ལྟརི་མ་རིེད། ང་ཚོོའིི་མི་ཐོགོ་རྒོན་པོ་རྫོོགོས་

ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་ལ་མི་ཐོགོ་གོཞིོན་པོ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་

ཚོོས་འིགོན་ཁུརི་མུ་མཐུད་ལེན་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་གོོ་

སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་འིདིརི་ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཕེོ་གོསརི་

མ་ོགོསརི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་སྐྱསེ་ས་གོཅགིོ་བྱེས་ན་རྒྱ་གོརི་ལ་སྐྱསེ་

པོ་ཡིན་ལས་ཆེེ། དེ་ལྟརི་ཡིན་ན་བོད་ལུང་པོ་ད་ཕེན་མཐོང་མྱོོང་

མདེ། ཡནི་ནའིང་བདོ་པོའི་ིཤོ་ཁྲེགོ་རུས་གོསུམ་ནས་མཆེདེ་པོའི་ི

བདོ་རིགིོས་ཡནི་སྟབས། གོང་ལྟརི་བདོ་ཀྱི་ིམ་ིཐགོོ་རྒོན་པོ་རྣམས་

ནས་དནོ་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དང་། 

དོན་དགོ་གོང་གོི་ཐོགོ་ལ་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་བློས་བཏེང་བ། མདོརི་
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ན་ལུས་སྲིགོོ་ལངོས་སྤྱོདོ་བླསོ་བཏེང་གོ་ིངལ་བ་དང་ལནེ་བྱེས་པོའི་ི

དམགིོས་ཡུལ་ད་ེདགོ་མ་ིཐགོོ་གོཞིནོ་པོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་ངསོ་འིཛནི་

གོསལ་པོ་ོབྱེས་ནས་མཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ད་དུང་དའེི་ིརྗེསེ་ལ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིགོསརི་སྐྱསེ་ཕྲུ་གུ་བྱེསི་པོ་ཚུན་ཆེད་

ལ་རིམི་པོས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཟརེི་བ་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང་། ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་རྩིོད་ལེན་དེ་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ལམ་

སྟོན་ཞིིགོ་མི་ཐོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ཐོགོ་མ་ནས་

འིཁོརོི་ཐུབ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་གུང་སྒྲིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ངོས་རིང་ད་ལྟ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཤོགིོ་ཡིན་པོ་རིེད། ད་དུང་ལ་ོ

སུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་ཤོགིོ་ང་རིང་ཚོ་ོམཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རིེད། ངས་རྣམ་རྟེོགོ་བླངས་ཏེེ་བཤོད་

པོ་མིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ངེས་པོརི་དུ་གུང་སྒྲིིགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་རྒྱལ་ཞིནེ་གྱི་ི

སེམས་ཤུགོས་འིགྲེན་ཟླ་བྲལ་བ་ཡོད་པོ་སྟེ། རྒྱ་མིས་བཙོོན་

ལ་བཅུགོ་པོ་དང་། སྲིོགོ་ལ་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོ་ཚོོད་ཐིགོ་བཞིིན་དུ་ད་

དུང་དང་དུ་བླངས་ཏེེ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོའིདིརི་རིང་

དབང་ལུང་པོརི་ཡོད་མཁོན་ཚོོརི་དེ་ལྟ་བུའིི་སྲིོགོ་གོི་ཉིེན་ཁོ་མེད། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ལྟརི་ད་དུང་ཡང་

བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་རིང་ས་ོསོའི་ིསེམས་
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ལ་སྐུལ་ལྕོགོ་བཏེང་སྟེ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚོང་མས་ཕྱོརི་

བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་སེམས་ཁུརི་བླང་དགོོས་པོ་དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཧུརི་ཐགོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་རིོགོས། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚོེས་ ༢༦ ཉིནི་

སུད་སིརི་བདོ་རིིགོས་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ི

ལྷགོ་བསམ།

སློབོ་ཕྲུགོ་ཚོརོི་དམགིོས་བསལ་བརྗེདོ་རྒྱུརི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོམའིི་ིམ་ི

ཚོེ་གོསརི་པོའིི་འིགོོ་གོཞིི་ནས་ཚུགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། མི་ཚོེའིི་

ནང་ནུས་པོ་ཆེེ་ཤོོས་ནི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

དགོསོ་ཤོངི་། བསམ་བླའོི་ིནུས་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཆེ་ེབ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཆེསོ་

དང་། འིཇིགོ་རྟེེན་གོང་གོི་ཐོགོ་ལ་ཡང་ཐབས་ཤོེས་ཟབ་པོ་ཞིིགོ་

དང་། རླབས་ཆེ་ེབ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་བའི་ིལྡ་ེམགིོ་ལྟ་

བུ་ད་ེསློབོ་སྦྱངོ་ཡནི་པོས་ད་ེལ་ད་ོཁུརི་བྱེས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིམདུན་ལམ་

གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་སློབོ་སྦྱངོ་ལ་ཧུརི་བསྐྱདེ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཕྲུ་གུའི་ིཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐགོོ་ལ་ལས་འིགོན་གོཙོ་ོབ་ོདགོ་ེརྒོན་

ཚོརོི་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོ་དང་། ཁོགོ་གོཅགིོ་ཕེ་མ་ཚོོརི་འིཁྲེ་ིགོ་ིཡདོ། ཕྲུ་

གུ་ཚོསོ་འིཛནི་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཤོསེ་ཡནོ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ན་ཡང་། ཤོསེ་ཡནོ་ད་ེསམེས་ནང་ལ་གོཏེངི་ཕྱོནི་པོ་ཞིགིོ་འིཇགོས་
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ཐུབ་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོང་ཚོརི་གོཅིགོ་བྱེས་པོས་མི་ཆེོགོ་

པོརི་ད་ེལ་གོམོས་འིདྲེསི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། རིང་སྦྱངོ་མང་ཙོམ་

བྱེེད་དགོོས་པོ། དགོེ་རྒོན་དང་ཕེ་མ་ཚོོས་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་ཤོེས་

ཡནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིགོ་ོབརྡོ་ཡང་ཡང་སྤྲོད་ད་ེཕྲུ་གུ་ས་ོསའོི་ི

སམེས་ཀྱི་ིནང་ནས་ད་ོཁུརི་བརྩིནོ་འིགྲུས་བྱེདེ་རྒྱུརི་ཕེན་གྱིི་རིེད།

མ་གོཞིི་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཕྲུ་གུ་བྱེས་ནས་ཡོང་བ་ཤོ་སྟགོ་རིེད། གོང་

ལྟརི་གོང་ཐུབ་ཤོསེ་ཡནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ མི་ལ་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་ཀྱིང་མི་བསམ་པོ་ངན་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ན་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོ་ལས་མེད་ན་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། 

བསམ་ངན་མ་རུང་ཁོོགོ་བཅུགོ་གོི་མིས་ཤོེས་ཡོན་དེ་དགོ་གོཞིན་

ལ་བརྡོབ་གོསིགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། མི་ལ་མགོ་ོསྐོོརི་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེ་

རྐྱེནེ་དུ་ཕྱོནི་ན་ཧོ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། ད་ེན་ིསྨོན་དུགོ་

ལ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ལྷ་བདུད་དུ་བབས་པོ་ལྟ་བུ་རིང་གོཞིན་གོཉིིས་

ཕུང་ཆེགོས་པོ་རིདེ། རྩི་བའི་ིམའིི་ིལྷགོ་བསམ་དང་། མའིི་ིགོཤོསི་

ཀ་བཟང་པོོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ 

ཕྲུ་གུའི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། དགོ་ེརྒོན་

ཚོ་ོདང་། ཕེ་མ། རིགོོས་པོ་ཚོའོི་ིཐོགོ་ནས་བསློབ་བྱེ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོང་ལྟརི་ཤོསེ་ཡནོ་སྦྱངོ་བའི་ིདགོསོ་པོ་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ི
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དནོ་དགོ་དང་། ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཤོསེ་ཡནོ་སྦྱང་གོ་ིཡདོ། 

དམིགོས་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཡིན་སྟབས་བདེ་སྐྱིད་ཡགོ་

པོོ་ཡོང་བརི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རིེད། མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་བད་ེསྐྱདི་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། མ་ིངན་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ན་མ་ི

འིཇནོ་པོ་ོདང་རྒོདོ་པོ་ོཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་ཐབས་མདེ། 

མི་ང་ོལྐོོགོ་བྱེེད་མཁོན་དང་། ང་ོཚོ་ཁྲེེལ་མེད་བྱེེད་མཁོན་ཡིན་ན་

སམེས་ནང་ལ་མ་བད་ེབ་ཞིགིོ་དང་། མ་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ལྷགོ་དོན་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་

སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་གོ་དུས་ཡནི་ཀྱིང་གོ་ོཐོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། རིང་

ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚོེ་མ་རིབས་ཤོིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྐྱལ་ན་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་

ཀྱིང་སམེས་ཀྱི་ིནང་མ་བད་ེབ་ཞིགིོ་དང་། ང་ོགོནངོ་དགོསོ་པོ། མ་ི

ཚོའེི་ིམཐའི་མརི་སློབེས་སྐོབས་འིགྱིདོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོསྐྱསེ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བསམ་བློ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་བ་དང་། 

མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཁོ༽ མ་ིརིབས་གོསརི་རྙོངི་དང་། ལས་འིགོན་རྩིསི་ལནེ།

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ཏུ་སྤྱོརིི་བཏེང་ཆེ་སྙམོས་བྱེས་ནས་

བཤོད་ན། ཤོསེ་ཡནོ་གྱིསི་ཕེངོས་མདེ་ཀྱིང་མའིི་ིརིང་གོཤོསི་བཟང་
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པོ་ོབྱེེད་པོ་དང་། མིའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོབྱེེད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཆེ་

ནས་མ་འིདང་བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། གོཉིསི་

ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རིང་ཡུལ་བྲལ་ནས་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་གྱིརི་བའིི་དུས་སྐོབས་ཤོིགོ་ཡིན། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་མ་ིཐགོོ་རྒོན་པོ་ཚོའོི་ིལས་ཀའི་ིའིཕྲ་ོམ་ིཐགོོ་

གོཞིོན་པོ་ཚོོས་སྐྱེལ་གྱིི་ཡོད། དཔོེརི་ན། བཞིི་བཅུ་ཞིེ་དགུ་དང་། 

ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནང་ས་མཚོམས་ཁོགོ་ཏུ་རྒྱ་མི་དང་འིཁྲུགོ་པོ་

རྒྱགོ་པོའི་ིདུས་ཤོགིོ་བྱུང་ཡདོ། སྐོབས་དའེི་ིམ་ིཐགོོ་ད་ེདགོ་དྲུགོ་ཅུ་

རིེ་གྲེངས་དང་། བདུན་ཅུ་དོན་གྲེངས་འིདིའིི་ནང་ལ་རྫོོགོས་འིགྲེོ་

གོ་ིཡདོ། 

ཡང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ཡས་མས་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་

མི་དེ་དགོ་ཀྱིང་དེང་སང་རྫོོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། མི་ཐོགོ་རྒོན་པོའིི་

གོནས་སྐོབས་ལ་ལགེོས་ཉིསེ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་ཉིམས་མྱོངོ་མང་

པོ་ོབསགོས་ཤོངི་། ལས་ཀ་འིཕྲ་ོཅན་དུ་ལྷགོ་པོ་འིད་ིདགོ་མ་ིཐོགོ་

གོཞིནོ་པོ་ཚོསོ་མུ་མཐུད་མཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་སྟ།ེ དཔོརེི་ན། 

བརི་སྐོབས་བདོ་ནང་སྐོད་འིབདོ་བྱེདེ་མཁོན་གོཙོ་ོབ་ོགོཞིནོ་པོ་ལ་ོཉི་ི

ཤུ་རྩི་ལྔ་མན་དང་། ལ་ོབཅུ་གྲེངས་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིད་ེདགོ་རྒྱ་མའིི་ིམནརི་གོཅདོ་གོདུགོ་རྩུབ་དའེི་ིའིགོོ་

ལ་གོཉིའི་མ་ཆེགོ་པོརི་རྒོན་པོའི་ིམཇུགོ་མཐུད་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་རིང་དབང་ལུང་པོརི་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ད་ེད་ེབཞིནི་

བྱེས་ཏེེ་རྒོན་པོའིི་མཇུགོ་གོཞིོན་པོས་མཐུད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། 

རྒོན་པོ་མི་ཐོགོ་འིདིའིི་སྐོབས་ལ་མ་འིགྲུབ་པོ་དེ་དགོ་གོཞིོན་པོའིི་

མ་ིཐོགོ་འིདསི་བསྒྲུབ་ཨ་ེཐུབ་མ་ིཐུབ་བལྟ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ད་ེབདོ་

པོའིི་མིས་འིཁྱིེརི་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་ལས་འིགོན་ཕྱོི་རྒྱལ་

མིས་འིཁྱིེརི་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ང་ཚོ་ོ

བདོ་མའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་། ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ན་ིཡགོ་

པོ་ོརིེད། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྩི་དོན་ལས་ཀ་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོ་ོ

འིད་ིམ་ིཐོགོ་གོཅིགོ་གོསི་སྒྲུབ་པོས་མ་ིའིགྲེིགོས་པོརི་མ་ིཐོགོ་ནས་

མ་ིཐགོོ་སྦྲལེ་ཏེ་ེསྒྲུབ་དགོསོ་པོརི་བརྟེནེ། མ་ིཐགོོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་འིད་ི

དགོ་གོ་ིམཇངི་པོའི་ིསྒོང་ལ་འིགོན་ཁུརི་ཞིགིོ་སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ། ལས་

དོན་བྱེེད་པོ་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་

དགོོས། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་དགོོས། 

སམེས་ཤུགོས་ཡངོ་བ་ལ་གོང་གོ་ིདནོ་དུ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་སའི་ིདནོ་

དགོ་ད་ེཤོསེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན། བདོ་དང་། རྒྱའི་ིལ་ོརྒྱུས་གོང་འིདྲེ་

ཡིན་པོ་དང་། བོད་དུ་རྒྱ་མི་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་སློེབས་པོ། བོད་

ལ་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ི

གོཤོསི་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ། བདོ་ལུང་པོའི་ིསྣདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་གོང་

འིདྲེ་ཡདོ་པོ། བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་ལེགོས་པོའི་ིཆེ་གོང་ཡདོ་པོ། 
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སྐྱོན་གྱི་ིཆེ་གོང་དང་གོང་ཡདོ་པོ་ཚོང་མ་ཤོསེ་དགོསོ། རྒྱུ་མཚོན་

ཤོསེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་དང་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོསོ། 

ཡང་ལྷགོ་བསམ་དང་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེགིོས་

པོརི། ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང་། ནུས་པོ་ཐོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་

དགོོས། དེང་སང་ང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་རིང་དབང་གོི་འིཐབ་

རྩིདོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོ་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེ

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཁྱིབ་གོདལ་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ། འིཛམ་གླིངི་

ཐོགོ་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་ལ། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་

ཤོསེ་ཡནོ་ཞིགིོ་དང་། སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་ཀྱི་ིནུས་པོ་ཞིགིོ་མ་ཐནོ་

ན་ལྷགོ་བསམ་ཡདོ་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཁུངས་འིཁྱིལོ་ཐབས་མདེ། 

ཁྱིདེ་རིང་བདོ་ཕྲུགོ་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལས་མཇུགོ་སྐྱལེ་མཁོན་

ཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིཤོསེ་

ཡནོ་གོཉིསི་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིཐགོོ་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོངོ་དུ་ལས་བསྡེམོས་ནང་ལ་བཤོད་པོ་ད་ེདགོ་

ཡགོ་པོོ་རིེད། སོ་སོའི་ིསྐོད་ཡིགོ་གོོམས་གོཤོིས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་གོཞིིས་

ཆེགོས་ནས་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་སྦྱང་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐབས་ཤོེས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལ་ོམང་སྔནོ་ནས་སྐོད་ཆེ་རྟེགོ་པོརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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རྩི་བའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིསློབོ་སྦྱངོ་ཡདོ་མུས་ཐགོོ་ལ་ཞིརི་ཞིརོི་གོ་ོསྐོབས་

ནམ་བྱུང་ལ་སློོབ་སྦྱོང་སྤྲོོད་ཐབས་བྱེས་པོརི་ཁྱིེད་ཚོ་ོཕྲུ་གུའིི་ངོས་

ནས་བསུན་སྣང་བསྐྱདེ་གོཞི་ིལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ཡགིོ་ཚོད་

དེ་དགོ་ལ་ལྟ་སྐོབས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ ཁྱིེད་རིང་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོརི་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང་། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་

ཡནི། ད་ེབཞིནི་བདོ་ཡགིོ་སློབོ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིདུས་ཚོདོ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་གུ་བཤོངས་བྱེས་ཏེ་ེབདོ་མ་ིརིགིོས་ལ་ཕེན་པོ་བྱུང་ན་

བསམ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ས་ོསསོ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་གོ་ིནུས་པོ་བཏེནོ་

ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ་པོས་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟེརི་གྱི་ིཡནི།

གོ༽ ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིབདོ་ཕྲུགོ་དང་། མདུན་ལམ་གྱི་ིསློབོ་སྦྱངོ་།

སྔརི་དང་མ་ིའིདྲེ་བརི་དངེ་སང་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱོ་ི

རྒྱལ་གྱི་ིགྲེགོོས་པོ་ོནང་པོ་ཡནི་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་ངསོ་ལ་འིད་ི

ལྟརི་བརྗེོད་མཁོན་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་འིདིའིི་ཕེ་མ་གོཉིིས་ནང་པོ་ཡིན། 

ཕྲུ་གུ་འིད་ིཕྱོནི་ཆེད་ནང་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་རིགོོས་བྱེས་ན་སྙམ་

པོས་སྨོོན་ལམ་གོནང་རིོགོས། ཐབས་ཤོེས་གོང་ལེགོས་པོ་ཡོད་

དམ་ཟེརི་མཁོན་བྱུང་། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལྟརི་

གྲྭ་པོ་བཟསོ་ཏེ་ེརྒྱ་གོརི་ལ་དགོནོ་པོའི་ིནང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་
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འིཇོགོ་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་རིིགོས་ཉིེན་ཁོ་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ཕེ་

མའིི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གོརི་ནང་དགོོན་པོ་དེ་འིདྲེརི་བཞིགོ་ནས་

དཔོ་ེཆེ་བལྟ་རུ་བཅུགོ་པོ་ད་ེམཐའི་འིཁྱིངོས་བ་དང་མཇུགོ་འིཁྱིལོ་

བ་བྱུང་ན་མདུན་ལམ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

གོལ་སྲིདི་མཇུགོ་ལ་ད་ེཁུངས་མ་འིཁྱིལོ་ན། སྤྱོརིི་བཏེང་ཕྲུ་གུ་སྤྱོ་ི

འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་གོཞིི་རིིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་དེའིི་

རིིང་དེརི་དགོོན་པོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་བསྡེད། བོད་སྐོད་དང་། བོད་

ཡགིོ་ཞིིགོ་བསློབས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཕྲན་བུ་བསློབས་པོ་ད་ེམཐརི་

མ་འིཁྱིལོ་བརི། དསེ་ཆེསོ་དང་བདོ་སྐོད་བསློབས་པོ་དའེི་ིཐགོོ་ནས་

མ་ིཚོ་ེའིཁྱིལོ་མ་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ན་ཕྲུ་གུརི་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོའིཕྲད་

ཉིེན་ཡོད། ཕེ་མརི་འིགྱིོད་པོ་མ་སྐྱེས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློརི་ཕེ་

མས་དྲེནི་ཆུང་བཏེང་འིདུགོ་བསམ་པོ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་ཉིནེ་ཡདོ།

ང་རིང་ཚོ་ོགོ་ལརེི་ཕེ་མ་ནང་པོ་ཡནི་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྲེགོོས་པོ་ོམང་

པོ་ོཡདོ་པོ་ཚོ་ོདང་། གོ་ོབསྡུརི་བྱེས་ཏེ་ེམཐ་ོརིམི་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེ

སྤྱོ་ིམཚུངས་སུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། དམའི་རིམི་གྱི་ིསློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་ས་ནང་

ཆེསོ་སློབོ་གྲྭ་ཟརེི་བ་ལྟ་བུ་ད་ེལྟརི་བཙུགོས་ཆེགོོ་གོ་ིཡདོ་དམ་མདེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིསློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་ཆེགོོ་གོ་ིཡདོ་ན་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་གོཅགིོ་

པུའི་ིདནོ་དགོ་མ་ཡནི་པོརི། ཕྱོ་ིརྒྱལ་བ་ནང་ཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་ཁྱིམི་

ཚོང་ཁོགོ་གོ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེརིགིོས་མཉིམ་དུ་ནང་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་
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ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྙམ། རྩི་བའི་ིགོཞི་ིརིམི་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ི

མཚུངས་ཡདོ་པོའི་ིཐོགོ་ལ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོ་ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན་བདོ་པོའི་ིསྐོད་

ཡིགོ་མ་བསློབ་ཐབས་མེད་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེ་ལྟརི་ཡོང་མི་

སྲིིད་པོ་མིན། དེ་ལྟརི་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་མེད་བལྟས་ན། སུ་ཛ་

ལན་ཌིའིི་ིནང་ལ་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཕེནོ་ཆེ་ེཤོསོ་ཡདོ་པོས་གོ་ོསྐོབས་

ཡགོ་ཤོོས་རིེད། སུད་སིའིི་ནང་ལ་སློོབ་གྲྭ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ང་རིང་ཚོའོི་ིཕེ་མ་ནང་པོ་ཡནི་པོ་འིཇརི་མན་དང་། ཕེ་རིན་ས།ི ད་ེ

མིན་ཡ་ོརིོབ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་སྟབས་

དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཁྱིད་མཚོརི་མི་འིདུགོ་གོམ། འིདི་ཁུལ་ཆེོས་

ཚོགོོས་ད་ེལྟརི་ཡདོ་པོའི་ིས་ནས་སློབོ་སྟནོ་དང་། ཉིམས་མྱོངོ་འིདྲེ་

ལེན་རྒྱུ་ཡོད་མེད། ཕེན་ཚུན་གོོ་བསྡུརི་གོང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེས་ན་

ལེགོས། མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་མེད་ན་འིཇོན་

ཐང་ཡངོ་ཐབས་མདེ་ལ། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང་སློབོ་སྦྱངོ་

མདེ་ན་ལྷགོ་བསམ་དང་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་མ་ིཐུབ་པོས། བདོ་

པོའི་ིསློབོ་སྦྱངོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིདངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་

སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་ིཁོ་ཚོ་དགོསོ་གོཏུགོས་

ཀྱི་ིལས་འིགོན་ལྟ་བུ་ཡནི་པོས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ།
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སུད་ས་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིའིདུས་སྡེདོ་མང་ཤོསོ་ཡནི་པོ་ལྟརི། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེརི་ཏེེ་མིགོ་དཔོེ་

མཚོནོ་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་འིད་ིཁྱིདེ་རིང་ཚོའོི་ིབྱེས་རྗེསེ་རིདེ། ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརི་ེབདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེ

གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང་། བདོ་དནོ་ཐགོོ་ལ་ད་ོཁུརི་བྱེདེ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། སྔོན་མ་བདུན་ཅུ་དོན་གོསུམ་ལོརི་སུད་སིརི་ཡོང་

སྐོབས་ཕྲུ་གུ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་གོ་ིབདོ་སྐོད་ཡངོས་སུ་

བརྗེེད། ང་ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲད་ཡོང་སྐོབས་སུ་བོད་སྐོད་མ་ཤོེས་པོའིི་

འིཚོེརི་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་མཇུགོ་ལ་འིདི་ནས་ཚུརི་ཐེངས་

ཁོ་ཤོས་ཡོང་སྐོབས་སུ་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་དེ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ འིགོོ་སྟོད་སུད་སིརི་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་

གོཏེོང་སྐོབས་བླ་ོགོཡེང་ཆེེ་ཤོོས་ནི་རིིམ་པོས་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་དེ་ཡང་བརྗེེད། མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་དེ་ཡང་བརླགོ་

མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་བྱུང་ཡང་། མ་འིངོས་པོརི་མི་ཐོགོ་མང་

པོོའི་ིརྗེེས་ཇི་ཡོང་གོང་ཤོེས་ལས། ད་ལྟའིི་ཆེརི་དེ་ལྟ་བུའིི་ཉིེན་ཁོ་

ལས་གྲེལོ་ཟནི་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། 

བརི་སྐོབས་ཤོགིོ་ལ་བདོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུརི་འིཚོརེི་སྣང་བྱེདེ་

ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཕྱོོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་

འིགྱུརི་འིགྲེསོ་ལ་གོཞིགིོས་པོས་བདོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུརི་བདོ་
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པོ་ཕེལ་ཆེེ་བས་སྤེོབས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ སྔནོ་མ་ང་ཚོ་ོ

འིདིརི་གོཞིོན་ནུའིི་ཚོོགོས་འིདུརི་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ་བོད་སྐོད་

གོ་ོལ་མ་གོ་ོམང་པོ་ོརྒྱགོ་གོི་འིདུགོ ད་རིེས་བོད་སྐོད་ཧོ་ཅང་བདེ་

རུ་ཕྱོིན་འིདུགོ་པོ་དེ་ཡང་ཡརི་རྒྱས་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་དེ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོདུས་ཚོང་མས་ས་ོས་ོབོད་

པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་དརེི་སྤྲོ་ོཤུགོས་ཡདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཐནོ་གྱི་ི

འིདུགོ ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟེརི་རྒྱུ་ཡནི།

ང༽ སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིཞིལ་འིདབེས་དང་། རྒྱུན་གོཏེན་གྱི་ི

འིབྲལེ་ལམ།

ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཞིལ་འིདབེས་

མ་དངུལ་ཕུལ་བ་དའེི་ིསྐོརོི་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བདོ་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དམིགོས་ཏེེ་སེམས་ཁུརི་བླངས་པོ་ཡགོ་པོོ་

རིདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་འིགུལ་བསྐྱདོ་བརྒྱབ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་

འིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ལ། ལྷགོ་དནོ་ཕྱོ་ིལ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་

དང་། ཕྱོ་ིམརིི་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརིགིོས་ལ་དུས་རྒྱུན་ནས་མ་ི

ལ་འིབྲལེ་བ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། མ་ིལ་གོནས་ཚུལ་འིཕྲལ་འིཕྲལ་གོསལ་

བཤོད་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་སྟབས། མདརོི་ན་ཁོ་པོརི་ཚུན་ཆེད་

ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་རྒྱུན་དུ་ཡདོ་ན་གོནས་ཚུལ་ལམ་སངེ་ཤོདོ་ས་ཡདོ་པོ་
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ཞིགིོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། ནམ་རྒྱུན་འིགུལ་བསྐྱདོ་མ་ཐུབ་པོརི་འིཁུམས་

ཏེེ་བསྡེད་ན་ཛ་དྲེགོ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་ཤོོད་ས་མེད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་

རིདེ། ང་ཚོོརི་ད་ེལྟ་བུའི་ིཉིམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། དུས་རྒྱུན་

ནས་མ་ིལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ འིབྲལེ་བ་བཟ་ོབ་

ལ་ཡང་འིགྲེ་ོསངོ་མང་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

མ་ིཚོ་ོཡནི་ན་དངུལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་བཟསོ། འིགྲེ་ོསངོ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་

གོཏེངོ་བ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་སྟངས་མཁོས་པོ་ོཡནི་ཞིངི་། ང་ཚོ་ོབདོ་གོཞུང་

གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་གོབ་ཕྱོ་ིལགོོ་སྟ་ེདངུལ་ད་ེ

རྒྱ་གོརི་ནང་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས། གོཏེངོ་ས་ད་ེཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་དནོ་གོཅདོ་

ཁོགོ་ལ་ཕེནོ་ཆེ་ེགོཏེངོ་དགོསོ་པོརི་བརྟེནེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཞིིས་སྒོརི་ཡས་མས་ཚོང་མ་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དཔོལ་འིབྱེོརི་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་ན་ཡང་སམེས་

ཤུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཆེ་ེགོཞིགོོས་ཆུང་གོཞིགོོས་ཀྱི་ིཞིལ་འིདབེས་

འིབུལ་གྱིི་ཡོད། འིདི་ནས་ཚུརི་ཡོད་མཁོན་ཚོ་ོའིགྲེོ་སོང་ཆེེ་བ་

ཡོད་ཀྱིང་གོཞིི་རྩིའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་སྟངས་དྲེགོ་གོི་རིེད། དེ་

ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ཚོང་མས་དགོའི་བཞིིན་སྤྲོོ་

བཞིནི་དུ་ས་ོསའོི་ིའིགོན་ཁུརི་ཞིགིོ་ལ་བརྩིསི་ཏེ་ེཞིལ་བདབེས་ཕུལ་

བརི་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི།

ཅ༽ ནད་བཅསོ་སྲིོགོ་སྐྱབོ་དང་། བདོ་སྨོན་གྱི་ིདགོ་ེ
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མཚོན།

ད་ེནས་འིད་ིཁུལ་ནད་པོ་ཁོ་ཤོས་སྨོན་ཁོང་ལ་གོཤོགོ་བཅསོ་བྱེས་

ནས་ན་ཚོ་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེལྟརི་དང་། ཡང་ད་ེམནི་གྲེབི་སྐྱནོ་ལྟ་

བུའིི་ན་ཚོ་ཁྱིད་མཚོརི་དེ་ལྟརི་རྒོན་གོཞིོན་ཚོང་མའིི་ནང་ལ་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ་པོ། ད་ེཚོའོི་ིཆེདེ་དུ་འིད་ིཁུལ་བདོ་པོའི་ིསྨོན་ཁོང་ཡན་ལགོ་

ཆུང་ཆུང་དེ་ལྟརི་བཙུགོས་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་དམ་

མེད། ནད་རིིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བོད་སྨོན་གྱིི་ཕེན་ནུས་ཆེེན་པོ་ོ

ཐནོ་གྱི་ིཡདོ། ནད་རིིགོས་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིདངེ་དུས་ཀྱི་ི

སྨོན་ཕེན་ཐགོོས་ཆེ་ེབ་ཡདོ། ནད་རིགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བདོ་སྨོན་

ཕེན་ཐོགོས་ཆེེ་བ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཚོོད་ཐིགོ་པོ་ཡོད་བཞིིན་

དུ་ས་ཁོད་འིགྱིངས་པོའིི་སྟབས་ཀྱིིས་བེད་སྤྱོོད་མ་ཐུབ་པོརི་ལུས་

ན་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། 

སུད་སརིི་བདོ་མ་ིའིདུ་སྡེདོ་ཆེ་ེས་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། བདོ་པོའི་ིསྨོན་

ལམ་སངེ་ལནེ་ས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྒྱ་བདོ་ཟུང་སྦྲལེ་གྱི་ིཐོགོ་

ནས་ང་ཚོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕེན་གྱིི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོས་ལ་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་མདེ་དམ། བདོ་པོ་ནད་གོཅངོ་ཆེགོས་ཏེ་ེམརི་

དང་། ཆུ་ལ་ཕུགོ་རྒྱགོ་རིོགོས་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་དེ་དགོ་གླིེན་

རྟེགོས་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ེའིདྲེརི་རི་ེབཅལོ་མ་ཡནི་པོརི་སྦྱརོི་རྫོས་
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ཚོད་ལྡན་བཟོས་པོའིི་བོད་སྨོན་དེ་ལྟ་བུའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་བྱེས་ན་

ལགེོས། བདོ་པོའི་ིཨམེ་རྗེ་ེཡང་ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་གོལ་ཆེ།ེ 

དའེི་ིགྲེས་གོཏེན་སྡེདོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། དུས་དུས་ལ་སྐོརོི་བ་བརྒྱབ་སྟ་ེ

བདུན་ཕྲགོ་ཁོ་ཤོས་བསྡེད་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་ལ་

གྲེོས་བསྡུརི་བྱེས། བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོམེད་དམ་བསམ་

བྱུང་། བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་གོང་ཡང་མ་རིདེ།

ཆེ༽ ནང་ཆེསོ་སློབོ་ཁྲེདི་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིསྤུས་ཚོད།

ད་ེནས་ཆེསོ་དད་ཀྱི་ིཐགོོ་ལ། སྤྱོརིི་བཏེང་ང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་ཕེལ་ཆེ་ེ

བ་ཆེསོ་དད་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་དངེ་སང་སྤྱོ་ིཡངོས་

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཆུ་ཚོད་མཐ་ོརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས་ཆེསོ་

ཀྱི་ིཤོསེ་ཚོད་ད་ེཡང་ངསེ་པོརི་དུ་མཐ་ོརུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེཡང་ད་རིསེ་བཀའི་ཆེསོ་ཐབོ་སངོ་། སྐོལ་བ་

བཟང་པོ་ོབྱུང་ཟརེི་བ་ཙོམ་མནི་པོརི་དུས་དུས་ལ་ཆེསོ་ཤོསེ་མཁོན་

གྱིིས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱེས། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་གོང་

འིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་སྡེ་ེཚོན་སྡེ་ེཚོན་བྱེས་ཏེ་ེབཤོད། དནོ་དགོ་

རྣམས་སམེས་ལ་ངསེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྔནོ་མ་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི། ལྟ་བ་རྟེནེ་འིབྱུང་དང་། སྤྱོདོ་

པོ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེརྩི་བའི་ིནང་
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པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཚོད་གོོ་རྟེོགོས་མཐོ་རུ་འིགྲེོ་

ཐབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དེ་དགོ་གོི་སྐོོརི་ཆེོས་ཚོོགོས་ཆེེ་

ཚོན་ཆུང་ཚོན་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ཀྱིི་དམིགོས་བསལ་ལས་འིགོན་

ཆེགོས་ཡོད། ལྷགོ་དོན་ཁྱིིམ་ནས་ཁྱིིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་རིབ་བྱུང་ངུརི་སྨྲིིགོ་གོི་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་འིཆེང་མཁོན་ཚོོས་

རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ མདོརི་ན་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་གྱིོན་གོོས་གྱིོན་སྟངས་

དང་། སྐྲ་བཞིརི་སྟངས་ཚུན་ཆེད་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། གྲྭ་

པོ་གོཞིོན་པོ་ཁོ་ཤོས་སྐྲ་བཞིརི་རྒྱུརི་འིཚོེརི་སྣང་བྱེེད་པོ་དང་། གྲྭ་

པོ་རྒོན་པོ་ཁོ་ཤོས་ཨ་རི་བཞིརི་རྒྱུརི་འིཚོེརི་སྣང་བྱེེད་པོ་དེ་བྱེབ་

ཆུང་བ་རིདེ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་རྒྱུ་མཚོན་ཞིགིོ་དང་། དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཅས་ཁྲེམིས་མཛད་པོ་རིདེ། དངསོ་ཡདོ་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་དགོོས་པོ་ལས་དགོགོ་བྱེ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་

གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། སྤྱོིརི་བཏེང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་

འིབྲང་མཁོན་ཚོསོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིབཀའི་མ་བརྩིསི་ན་སུས་

བརྩིསི། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་སྒྲིིགོ་ཁྲེམིས་བཟསོ་པོ་འིད་ིདགོ་

ང་ཚོོས་སྲུང་དགོསོ། སྲུང་བའི་ིབབས་འིསོ་ང་ཚོོརི་ཡདོ། བསྟན་

པོ་རྒྱ་མསི་བཤོིགོས་པོརི་ཧོ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། བསྟན་པོ་ང་

རིང་ཚོསོ་བཤོིགོ་ན་ཐབས་སྡུགོ་རིདེ། 
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གྲྭ་པོ་རྒོན་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་བཀའི་གོང་གོནང་

བ་རྣམས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོརི་སྒྲུབ་དགོོས། ཡང་གྲྭ་པོ་

གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོརོི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་། ཚུརི་ཙོམ་འིདརིི་གྲྭ་པོ་འིདདོ་

བློ་མ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས། ཕེརི་ཙོམ་དེརི་སྤྱོིརི་བཏེང་ཁྱིིམ་པོའིི་

འིཚོ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས་འིཆེརི་ཅན་ད་ེལྟརི་བྱེས་ན། ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་

མིན། ཆེེ་ས་ཆེོས་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་སོ་སོརི་རིང་དབང་ཡོད་པོའིི་

མཇུགོ་ལ་གྲྭ་པོ་བྱེདེ་མ་ིབྱེདེ་རིང་དབང་ལསོ་ཡདོ། གྲྭ་པོ་བྱེས་ན་

སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། དེང་

སང་གོཞིི་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་

ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི། མ་ིཚོསོ་ནང་པོའི་ི

ཆེསོ་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོརོི་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་

ཅགིོ་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོ་ལས། ད་ེསྔ་བོད་ལ་ཡདོ་པོ་བཞིནི་དད་པོ་

དགོ་སྣང་གོསི་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཅི་མཛད་ལེགོས་

མཐོང་ཟེརི་བ་འིདི་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཆེོས་བསྲིེགོས་བཏུབ་འིཕེེརི་བ་ཞིིགོ་གོསུངས་

ཡོད་པོས་ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། གླིེན་པོ་

ཡནི་ན་ལས་སུས་ཀྱིང་ལགེོས་པོ་ལགེོས་པོརི་ངསོ་འིཛནི་ཐུབ་ཀྱི་ི

རིེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་འིདུལ་བའིི་ནང་ལ་བླ་མའིི་མཚོན་
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ཉིིད་གོསུངས་ཡོད། མདོ་སྡེེའིི་ནང་ལའིང་བླ་མའིི་མཚོན་ཉིིད་

གོསུངས་ཡདོ། སྔགོས་ཀྱི་ིནང་བླ་མའི་ིམཚོན་ཉིདི་གོསུངས་ཡདོ། 

ས་ོས་ོབླ་མ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་ན། མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། 

ཅི་མཛད་ལེགོས་མཐོང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་མེད། དེ་

ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཚོང་མརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟརི་ཚོང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། 

ལྷགོ་དནོ་བླ་མ་དགོ་ེབཤོསེ་ལྟ་བུ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིདགོ་ེ

ཕྲུགོ་དང་། སྦྱནི་བདགོ་འིདྲེ་བྱུང་སྐོབས་དབང་བསྐུརི་བྱེདེ་མཁོན་

དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། འིབྲོམ་སྟོན་

པོས་གོསུངས་པོ་བཞིནི་མསི་བསྟདོ་སྨོད་ཇ་ིལྟརི་བྱེས་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ི

ངསོ་ནས་དམན་ས་བཟུང་ན་ཡགོ་ཤོསོ་རིདེ། 

ཇ༽ མངི་གོ་ིའིབྲ་ིསྲིལོ་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་ལ་ད་ོསྣང་།

ད་ེནས་བདོ་པོའི་ིམངི་འིབྲ་ིསྟངས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིལུགོས་སྲིལོ་བྱེས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིམངི་ད་ེསྔནོ་ལ་བྲསི་

པོ་དང་། ཁྱིིམ་ཚོང་གོི་མིང་མཇུགོ་ཏུ་བྲིས་པོ་དེ་ཁྱིད་མཚོརི་པོོ་

ཞིགིོ་འིདུགོ དབྱེནི་ཇ་ིཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། བདོ་ཡགིོ་

ནང་ལ་འིབྲ་ིསྲིལོ་མདེ་པོའི་ིདངེ་སངེ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་

ཡིན་ན་གོཞིན་ནས་དཔོེ་བླངས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། 
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ང་ཚོ་ོབདོ་ཡགིོ་རིང་གོ་ིནང་ལ་འིབྲ་ིསྲིལོ་སྔརི་ནས་ཡདོ་བཞིནི་པོ་

ད་ེདགོ་ཕེརི་བཞིགོ་ནས་དབྱེནི་ཇའིི་ིལས་ཟླསོ་བྱེདེ་ཀྱིནི་བསྡེད་ན་

སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་གོནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོ་ོབྱེེད་དགོོས། གོཞིི་རྩི་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ་ཕྱུགོ་ཏུ་གོཏེོང་

ཐབས་ལ་འིབད་རྩིོལ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེེད་དགོོས། ས་ོསོའི་ིཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་ལ་སྐོད་ཡིགོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

དགོོས། སྐོད་ཡིགོ་མ་འིདང་བཞིིན་དུ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་ནས་སྡེོད་

དགོསོ་བྱུང་ན་དཀའི་ངལ་རིདེ། ང་ཚོའོི་ིསྐོད་ཡགིོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་

ཐབས་སྐོརོི་རྒྱ་གོརི་ནང་དང་། བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་ཡང་སྐོད་ཆེ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་མ་ཟནི་ཙོམ་ཞིགིོ་གོ་ིརིངི་ལ་ད་ེསྐོརོི་ལས་

དནོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲུབ་ཐུབ་མདེ། ཡནི་ན་ཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་མ་འིགྲུབ་ན་བྱེདེ་ཐབས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ

ཉི༽ དགོ་ེསློངོ་གོ་ིསྒྲིིགོ་ཁྲེམིས་དང་། དགོངོ་བཅད་ཀྱི་ི

ལགོ་ལནེ།

དེ་ནས་ང་ཚོོརི་དགོེ་འིདུན་གྱིི་བསྟི་གོནས་དགོོན་པོ་འིགོའི་ཤོས་

ཡོད། ཐའིེ་ལན་ཌིི་དང་། སིང་གོ་པུརི་གྱིི་དགོོན་ཁོགོ་ཚོོའིི་ནང་

གྲྭ་པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁྲེིམས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཧོ་ལས་པོའིི་སྤུས་དགོ་པོོ་
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འིདུགོ དཔོེརི་ན། སྒོརེི་ས་ོསའོི་ིགོཟུགོས་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐོགོ་

ནས་ལགོ་ལེན་ཐུབ་མིན་ཐ་དད་རིེད། སྤྱོིརི་བཏེང་དགོེ་སློོང་ཡིན་

ཕྱོིན་ཕྱོི་དྲེོའི་ིཁོ་ཟས་སྤེོང་དགོོས་ལ། དགོོང་བཅད་བྱེེད་པོའིི་མིགོ་

ལྟོས་ལམ་སྲིོལ་ངེས་པོརི་གོཏེོད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོདེ་

སྔ་བོད་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་ཡོད་ལ། དེང་སང་རྒྱ་གོརི་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་སེ་འིབྲས་ཀྱིིས་མཚོོན་པོས་དགོོན་པོ་ཆེེ་ཁོགོ་དེ་དགོ་

གོ་ིགྲེས་དགོངོ་བཅད་བྱེདེ་དགོསོ་ངསེ་ཡནི་ཀྱིང་། གྲྭ་པོ་ཚོ་ོལས་

དུས་སྐོབས་ལས་ཀརི་འིགྲེ་ོདགོོས་པོ་སོགོས་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ནས་འི་འུབ་མ་འིདུས་པོརི་ལུས་པོ་ལས་སྣང་ཆུང་བྱེས་

པོ་མ་རིདེ། འིད་ིཁུལ་དུ་མཐུན་རྐྱེནེ་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་ཟས་བཅུད་

ཀྱིིས་མ་འིདང་བ་དང་། ངལ་རྩིོལ་གྱིི་དཀའི་རྙོོགོ་མེད་སྟབས་སྔ་

དགུང་ལྟ་ོཆེས་འིགྲེིགོས་ངེས་ཟས། ཕྱོི་དྲེ་ོདགོོང་བཅད་བྱེེད་ཐུབ་

ན་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ

ཏེ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིབགྲེོད་ལམ་དང་། ཐབས་ཤོསེ་ཀྱིི་གོ་ོ

རིམི།

བོད་ཀྱིི་རྩི་དོན་ལ་ངས་སྔ་ལ་ོཨ་མི་རིི་ཀརི་སྐོད་ཆེ་བཤོད་པོ་དོན་

ཚོན་ལྔ་པོ་ོད་ེདང་། ཉི་ེཆེརི་སྐོད་ཆེ་བཤོད་པོ་ཞིབི་ཕྲ་བླ་ོགྲེསོ་རྒྱལ་

མཚོན་གྱིིས་བརྗེོད་པོ་དེ་དགོ་རིེད། དེ་ལ་བསྐྱརི་ཟློས་ཡང་ཟློས་
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བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ བསམ་བླ་ོད་ེལྟརི་འིཁོརོི་དགོསོ་དནོ་ན་ི

སྤྱོརིི་བཏེང་གོོང་དུ་སྐོད་ཆེ་རིབོ་ཙོམ་བྱུང་བ་ལྟརི་རིདེ། རྩི་བའི་ིང་

རིང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་སྤྱོའིི་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། ལས་དནོ་ཐགོོ་འིགོན་

འིཁྱིརེི་མཁོན་གྱི་ིམསི་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡདི་ལ་བཅངས་ནས་མ་ིམང་གོ་ིའིདདོ་པོ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་རིདེ། ད་ེཡང་ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་ཁོ་ེགྱིངོ་ལྕོ་ིཡང་འིཇལ་

ཏེ་ེབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ད་ེཆེོས་ཉིདི་རིདེ། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་རྗེེས་རིིམ་པོས་བདེན་པོའིི་མཐའི་གོསལ་

གྱི་ིརིདེ་ཅསེ་ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ནས་བསྡེད་པོ་རིདེ། 

བདནེ་མཐའི་གོསལ་བ་ལ་གོསལ་སྟངས་རིདེ། བདནེ་མཐའི་གོསལ་

བའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཀྱི་ིགོ་ོརིམི་སྒྲིགིོ་དགོསོ་པོ་དང་། བགྲེདོ་ལམ་ཞིགིོ་

འིཚོོལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། བདེན་མཐའི་གོསལ་གྱིི་རིེད་ཅེས་སྤྱོི་མ་

སྤེམོ་ལ་བཞིགོ་པོ་མ་ཡནི་པོརི་གོམོ་པོ་རིམི་བགྲེདོ་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་

སྟངས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་

ཁོབ་ཁོགོ་གོ་ིནང་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཤོ་ཚོའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ི

ཐགོོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་དང་། སམེས་ཁུརི་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཡནི་ན་ཡང་གོཞུང་ས་ོསའོི་ིལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་ད་ེདགོ་བདོ་

པོ་ལ་ཤོ་ཚོ་མེད་པོ་དང་། གོདུང་སེམས་མཉིམ་བསྐྱེད་མེད་པོ་

མིན་ན་ཡང་། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ལགོ་ལེན་ཐོགོ་བསམ་
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བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། མ་ི

མང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིཐབོ་ཐང་གོ་ིརྩི་བ་རྩིདོ་

གླིངེ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིལངས་ཕྱོགོོས་ལྟ་བུ་གོཅགིོ་ཡདོ། ང་ོཐགོོ་ལགོ་

ལནེ་བསྟརི་སྐོབས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ཐབས་

ཤོསེ་གོམོ་པོ་རིམི་བགྲེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐབས་ཤོེས་ལས་འིགུལ་སྒོོ་སྣ་ཚོོགོས་ནས་

བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་བདུན་རིེ་བརྒྱད། 

བདུན་ཅུ་དནོ་གྲེངས་ནང་ནས་ང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་སྐོད་ཆེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ད་ེདུས་ནས་བྱུང་ཡདོ། 

ད་ེནས་བརི་སྐོབས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིནང་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཕྱོནི། རྒྱ་ནགོ་

དང་ང་ཚོ་ོཐད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཞིིང་། འིབྲེལ་བ་བྱུང་རྗེེས་ང་

ཚོོརི་ཁོེ་གྱིོང་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་ཅེ་ན། གོཞིི་རྐང་ལས་རིིགོས་

གོང་ཞིིགོ་ལའིང་དགོེ་སྐྱོན་གོཉིིས་ཀའིི་ཆེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ཆེོས་

ཉིིད་རིེད། ངོས་གོཅིགོ་ནས་བལྟས་ན་དགོེ་མཚོན་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་

དང་། ངསོ་གོཅགིོ་ནས་བལྟས་ན་སྐྱནོ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོང་དུ་

ཡང་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་སྐོབས་ལ་དགོེ་སྐྱོན་ཁོེ་གྱིོང་གོི་ལྕོི་

ཡང་ལ་བརྟེགོ་ཞིབི་ཀྱིསི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་

ན་བརི་སྐོབས་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་དང་ཐད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་དེརི་
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ནརོི་འིཁྲུལ་གྱི་ིཆེ་བྱུང་ཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ ཡནི་ནའིང་ཆེ་ེས་ནས་བསམ་

བླ་ོབཏེང་ན། བོད་རིང་གོི་ནང་ལ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་

པོའི་ིམངི་འིཁྱིརེི་ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་དང་། དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རིང་བཞིནི་

གྱི་ིབདོ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་སྙངི་སྟབོས་གོསརི་པོ་སྐྱསེ་པོ་དང་། 

རིེ་བ་གོསརི་པོ་སྐྱེས་པོ། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་སློརི་གོསོ། བོད་

ཕྱོ་ིནང་འིགྲེ་ོའིངོ་བྱེ་རྒྱུ་སགོོས་ལ་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་པོ་

ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རིདེ།

ཐ༽ བདོ་མ་ིགྲེངས་ཉུང་དང་། རྒྱ་རིིགོས་རྒྱ་བསྐྱདེ། 

ད་ལྟའིི་དུས་འིདིརི་རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོགོ་ལ་ཕྲན་བུའིི་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡངས་དང་། དམ་དྲེགོ་ལྷུགོ་

གོཏེངོ་བྱེས་པོ་འིདརིི། བདོ་ནང་གྲེངོ་གོསབེ་ཁུགོ་ཀྱིགོོ་གོ་ིམ་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེོང་མི་ཐུབ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་ད་ཆེ་སྐྱིད་ཐགོ་ཆེོད་འིདུགོ་

ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལགོོས་ཀྱི་ིམ་ིའིགོའི་ཞིགིོ་

གོིས་ཀྱིང་ཧོོབ་སྟེ་མཐོང་སྣང་ལ་བརི་སྐོབས་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་

བྱུང་བ་ལས་ད་ཆེ་བོད་ནང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་དང་། སྲིིད་

བྱུས་གུ་ཡངས་ཕྱོིན་ནས་ལྷིང་འིཇགོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་མཐོང་

ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་བོད་ནང་གོི་
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བདོ་པོ་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོགྲུང་པོ་ོདང་། བསམ་བླ་ོགོཏེངི་ཟབ་གོཏེངོ་

རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། རྒྱ་མསི་བདོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་

གོ་ིཡདོ་ཅསེ་ཕྱོ་ིལགོོས་སུ་རྣམ་འིགྱུརི་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བསྟན་ནས་

བདོ་ནང་ལས་རིིགོས་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིམང་པོ་ོབཏེངི་། ད་ེ

ལྟ་བུའི་ིཐོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་ལས་ཀའི་ིགོ་ོསྐོབས་སྤྲོད། བདོ་ཀྱི་ིཤོརི་

ཕྱོོགོས་ཁྱིིམ་མཚོེས་གོཅིགོ་ནི་ཟི་ཁྲེོན་ཞིིང་ཆེེན་ནང་མི་གྲེངས་ས་

ཡང་བརྒྱ་སྐོརོི་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། དའེི་ིནང་ལ་མ་ིམང་དྲེགོས་པོའི་ི

རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་ཚོོའིི་ལྟོ་གོོས་ཐབས་འིཚོོལ་བྱེེད་པོརི་བོད་ནང་དུ་

ཡོང་སྟེ་ཨརི་ལས་འིཛུགོས་སྐྲུན་སོགོས་ལས་གོཞིི་ཆེེ་ཁོགོ་སྨོོས་

ཅི། མདོརི་ན་ཟ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་འིཛིན་མཁོན་དང་། ལྷམ་གོོགོ་

བཟོ་བཅོས་བྱེེད་མཁོན་ཚུན་ཆེད་རྒྱ་མི་ཧོ་ཅང་ཕེོན་ཆེེ་བོད་ནང་

སློེབས་ཡོད་པོ་དང་། དེ་བཞིིན་ཀན་སུའུ་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོཞིི་

རྩིའི་ིགོནས་བབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་པོའི་ིཐགོོ་ལ་ཆུ་ལགོོ་གོ་ིཉིམས་ཉིསེ་

དང་། སྐོབས་རི་ེཐན་པོའི་ིཉིསེ་སྐྱནོ་གྱིསི་མ་ིམང་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་

གོནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡདོ།

དེ་མིན་རྒྱ་ནགོ་གོི་མངའི་སྡེེ་གོཞིན་དགོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ནས་ཀྱིང་

བདོ་ནང་ལ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དངསོ་སུ་འིཆེརི་གོཞི་ིབཀདོ་པོ་

ཡིན་མིན་གོང་ལྟརི་ཡང་། དོན་དུ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོ

བོད་ནང་ལ་འིཁྱིམས་ནས་ཡོང་སྟེ་ལོ་རིེ་ནས་ལོ་རིེ་མི་སྡེོད་པོརི་
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བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་གྲེོང་སྡེེ་གོསརི་པོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་སྔོན་

རྒྱ་མ་ིམཐངོ་ཡུལ་ལ་མདེ་པོའི་ིས་གོནས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ཡང་དངེ་

སང་རྒྱ་མ་ིསློབེས་ཡདོ། འིད་ིམུརི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཕྱོནི་ན་རིངི་པོརོི་

མ་ིཐགོོས་པོརི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཕེལ་མ་ོཆེརེི་རྒྱ་མ་ིཁྱིནོ་ཆེ་ེགོཞིསི་

ཆེགོས་བྱེས་ན་ཧོ་ཅང་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་རིདེ། 

ད༽ ཛ་དྲེགོ་གོ་ིབདོ་སྐྱབོ་དང་། དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་།

ངས་བརི་སྐོབས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་སྔ་རྗེེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མིརི་དྲེང་བདེན་གྱིི་རྒྱུ་མཚོན་བཀོད་དེ་ཞིི་

མོལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་རྩིོད་གླིེང་བྱེེད་པོ་ལས། དྲེགོ་པོོའི་ིཟིང་སློོང་གོི་

འིབད་རྩིལོ་རྩི་བ་ཉིདི་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོསོ་ཟངི་སློངོ་གོ་ིའིཐབ་

རྩིོད་བྱེས་ན། རྒྱ་མིས་རིང་སྲུང་ལ་མིང་བཏེགོས་ཏེེ་རྩི་མེད་བཟོ་

རྒྱུརི་དཀའི་ཚོེགོས་གོང་ཡང་མེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད་སརི་

རྒྱ་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཅུ་ཐམ་པོ་ལས་སློ་པོོརི་གོཏེོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་

ཡངོ་མ་སྲིདི་པོ་མནི། 

ད་ལྟའིི་ཆེརི་བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུརི་བ་དང་། དམརི་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཚོའོི་ིའིགྱུརི་

བ། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ལ་འིགྱུརི་བ། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིིང་ལ་
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ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོ

སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་སྐོབས་འིདིརི། སྔོན་ལ་ང་ཚོོས་བོད་

ནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོམ་ིཡངོ་བ་ཞིིགོ་དང་། བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་

ཡངོས་རྫོགོོས་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

དང་རིགིོ་གོཞུང་། མ་ིརིགིོས་དང་བཅས་པོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

འིད་ིདགོསོ་པོ་གོཙོ་ོབ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་དབུ་མའི་ིཐབས་ལམ་འིཚོལོ་

གྱི་ིཡདོ། དསེ་བདོ་རྒྱ་ཁོངོས་ཡནི་ཟརེི་གྱི་ིམདེ། རྒྱ་དང་བདོ་ཐ་དད་

ས་ོས་ོརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་བདོ་རྒྱ་མསི་ཟནི་

ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་མཐརི་སྐྲདོ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལགོོས་ནས་བདོ་ལ་ཤོ་ཚོ་ཡདོ་ན་

ཡང་། དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐོགོ་ནས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་ཕྱོིརི་འིབུད་བྱེ་རྒྱུ་

ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིངང་ནས་དུས་འིགྱིངས་ཕྱོནི་ན་བཟ་ོཉིསེ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། ད་ེ

ལས་ད་ལྟའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་འིདའིི་ིསྐོབས་ལ་དབུ་མའི་ི

ལམ་བཙོལ་ནས་ཐབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་བྱེས་ན་བསམ་གྱི་ིཡདོ། ད་ལྟའི་ི

གོནས་སྟངས་འིདརིི་རྒྱ་མ་ིཡནི་ནའིང་རྟེགོ་ཏུ་ང་ོཚོ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་

པོ་དང་། ཁུངས་འིཁྱིལོ་ལ་མ་འིཁྱིལོ་གྱི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་གོཅགིོ་རིང་

རྒྱགོ་དགོསོ་པོ། བདོ་པོ་ཚོ་ོཡང་སྡུགོ་བསྔལ་རྒྱུན་མ་ཆེད་པོ་མྱོངོ་
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དགོསོ་པོ། སྡུགོ་བསྔལ་མྱོངས་པོས་མ་ཚོད། སྡུགོ་ས་ཞིིགོ་ནས་

བཤོད་ན་རིངི་པོརོི་མ་ིཐགོོས་པོརི་བདོ་མ་ིམངི་མདེ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་

ཁོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོད་པོས་སྔོན་ལ་ཚོོང་འིགྲེིགོས་ལྟ་བུ་

ཡངོ་མནི་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ན་འིགྱིདོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་

ན་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་སྤྱོིརི་བཏེང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། ད་ལྟ་

ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་ལ་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ནས་བཀོད་ཡོད། བོད་ཀྱིི་དོན་

གྱིི་བདགོ་པོོ་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཡིན་པོ་ལས་གོཞིན་སུ་ཞིིགོ་

མིན། མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ཞིེད་

སྣང་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིསྐོབས་ད་ེ

མཐངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤོསེ་གོང་

ཡོང་གོི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་ང་རིང་གོི་འིསོ་འིགོན་རིེད། 

ངོས་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ངོས་ནས་འིཕྲལ་ཕུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་

ན། ངོས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་མུས་ལྟརི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིིགོས་ཚོང་

མ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རིང་རིང་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དང་། མ་ིརིགིོས་དུམ་

བུ་མང་པོརོི་བགོསོ་པོ་འིད་ིམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ལ་རྙོགོོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡངོ་

བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིདཀའི་ངལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་དསེ་
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རྐྱེེན་བྱེས་ནས་མི་སྤྱོི་ཡི་བདེ་སྡུགོ་ལ་འིཐུས་ཤོོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

ང་རིང་སྒོེརི་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོང་གོི་འིདུགོ དེང་

སང་འིཛམ་གླིིང་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱིི་གོནས་སྟངས་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེེན་མ་བྱེས་མཐུ་མེད་ཅིགོ་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་དང་། 

ལྟ་ོཚོང་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཆུང་ཆུང་རིེད། ཆེེ་ས་ནས་

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཛམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མ་ིརིིགོས་ཐ་དད་དང་། ལྟ་ོཚོང་ཐ་དད་མང་པོ་ོ

ཡོད་ཀྱིང་། མིའིི་རིིགོས་སྤྱོིའིི་ཐུན་མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་

ཤོ་ཚོ་རྣམ་དགོ་དང་། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཐོགོ་ནས་གོཅིགོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བྱེས། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་གྲེོགོས་པོ་ོདང་

རིོགོས་རིམ་བྱེས་ནས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིིགོས་སྤྱོིའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཚོང་

མས་སམེས་ཁུརི་བླངས་རྒྱུ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡངོ་མ་སྲིདི་པོ་མནི། 

ད་ལྟའིི་ང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཡང་། སྔནོ་མ་འིགྲུབ་ཚོདོ་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་བཏེང་ནས་

བསམ་ཚུལ་འིདི་བྱུང་བ་རིེད། བསམ་ཚུལ་འིདི་ཡོངས་གྲེགོས་

བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་ནས་བཏེོན་པོ་རིེད། བསམ་ཚུལ་

འིདིའིི་ཡོང་སྟངས་ལོ་མང་སྔོན་ནས་བྱུང་ཡོད། དོན་གོནད་ཤོིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེརི་བརྟེེན་ཐབས་ཤོེས་རིིང་ཐུང་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་
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ཕྱོོགོས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་དམ། 

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཀྱིང་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ་དམ། ཞིསེ་བསམ་བླ་ོམང་པོ་ོབཏེང་

བའི་ིམཐརི་དནོ་ཚོན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིདེ། 

ཡནི་ན་ཡང་། བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོགོོས་རྣམས་རིང་དབང་

འིདདོ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་མ་ེལྟརི་འིབརི་བའི་ིསྐོབས་ལ་བརྗེདོ་ན། 

མ་འིསོ་མ་འིཚོམས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། གོཤོིས་ཀ་སློོགོ་པོ་ལྟ་བུརི་

མཐོང་རྒྱུརི་བརྟེེན། ད་བརི་ངང་འིཐེན་བྱེས་པོ་ཡིན། ད་ཆེ་བོད་

དནོ་ཐགོོ་འིཛམ་གླིངི་གོསི་ད་ོསྣང་དང་། ཤོ་ཚོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་

པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

གོསི་གུ་བཤོངས་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ་ན་ལས་ཡདོ་ཚོད་བྱེས་ཏེ་ེགྲེསོ་འིགོ་ོ

བཏེོན་ན། རྒྱ་མསི་མ་ཉིན་ན་ལ་ེཁོགོ་འིཛུགོས་ས་རྒྱ་མའིིི་སྒོང་ལ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་དང་། དེ་དགོ་ལ་ཉིན་ན་དེ་གོ་དེ་གོའིི་བསམ་བློ་བཏེོང་

ས་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང་། བསམ་ཚུལ་འིདའིི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིཡངོ་སྟངས་

དང་། གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེལྟརི་ཡནི།

ན༽ མང་གོཙོའོི་ིགོལ་གོནད་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་དབང་།

ཡནི་ནའིང་སྤྱོ་ིབཏེང་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིགོནས་སྟངས་ན།ི ཡུལ་ལུང་

གོང་དུ་ཡིན་ཀྱིང་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེརི་སྟངས་གོཅིགོ་

དང་། ལས་འིགོན་འིཁྱིེརི་མཁོན་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་གོཞིན་ཞིིགོ་བྱུང་
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སྟ་ེསྐོབས་རི་ེབསམ་ཚུལ་གོཉིསི་པོ་ོད་ེཕྲན་བུའི་ིམ་ིམཐུན་པོ་ཞིགིོ་

ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་

སྟངས་ཀྱིང་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྲིདི་པོ་རིདེ། མ་ིམང་གོ་ིལངས་

ཕྱོོགོས་དང་། མི་མང་གོི་བསམ་བླ་ོདེ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོརིང་ཉིིད་ཀྱིིས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་གྲེསོ་ཁོ་བསྡུརི་ནས་

ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོ་ལས། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ 

སྐྱནོ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་གོསུངས་པོརི་བརྟེནེ་

ཟརེི་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ནམ་ཡང་འིགྲེིགོས་ཐབས་མདེ། མང་གོཙོའོི་ི

ང་ོབ་ོབརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

ངོས་ནས་མ་འིངོས་པོརི་བོད་མང་གོཙོོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ལ་བྱུས་

གོཏེགོོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིམནི་ཟརེི་བའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་གོནད་དནོ་ད་ེལ་

ཐུགོ་ཡདོ། ངསོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་མང་གོཙོ་ོསྤུས་དགོ་ཡངོ་བ་

ལས་སད་རྐྱེནེ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

བཀའི་ཤོགོ་ནང་ལ་མི་མང་དུ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་སྤྱོིའིི་

དོན་དགོ་ལ་ངོས་ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱིེརི་གྱིི་རིེད། ཡིན་ནའིང་

ལས་ཀ་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་མཁོན་ཚོའོི་ིཐགོོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོ

ཆེ་ེམདེ་པོ་དང་ཁྱིད་མདེ་པོའི་ིའིགོན་ཁུརི་མང་ཙོམ་བླངས་ན་ཡགོ་

པོོ་འིདུགོ ངོས་རིང་དགོོས་མཁོོ་ཡོད་ས་ཞིིགོ་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་

ཆེོགོ་གོི་རིེད། དེ་མིན་རྩི་བའིི་ལས་འིགོན་ཡོངས་རྫོོགོས་བོད་སྤྱོི་
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པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རིང་གོི་

ཐོགོ་ནས་འིགོན་འིཁྱིེརི་ན་མང་གོཙོ་ོཁོ་ནས་བཤོད་པོ་ལྟརི་དོན་

དམ་པོའི་ིལགོ་ལནེ་གྱི་ིཆེ་ནས་མང་གོཙོ་ོཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། ཁོ་ནས་

མང་གོཙོ་ོབཤོད་བཞིནི་དུ་ང་ོཐགོོ་ལས་འིགོན་ཚོང་མ་ངསོ་རིང་མ་ི

གོཅིགོ་གོི་ལགོ་པོརི་བཞིགོ་ན། བོད་པོ་ཚོོས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་

དང་། ངསོ་ནས་ཀྱིང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། ངའི་ིམ་ིཚོ་ེ

རྒོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ལ་ོལྔ་བཅུ་བརྒོལ་ཟནི་པོ་དང་། ཚོ་ེཇ་ིཙོམ་རིངི་

ཡང་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུའི་ིནང་ལ་མ་ིཚོའེི་ིམཐའི་ལ་སློབེས་རྒྱུ་རིདེ། 

དཔོེརི་ན་དགྲེ་བཅོམ་པོ་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིང་དགུང་

ལ་ོབརྒྱད་ཅུའིི་ནང་ལ་དགོོངས་པོ་རྫོོགོས་པོ་རིེད། དེ་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་རིདེ། ཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་འིཆེ་ིབ་མ་ིརྟེགོ་པོ་ཉིནི་

རི་ེབཞིནི་དུ་དྲེན་དགོསོ་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཡནི་

ནའིང་ཉིིན་ཞིིགོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོའིི་དུས་ཤོིགོ་ཤོརི་རྒྱུ་

ཡནི་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཐགོ་ཆེདོ་པོ་རིདེ། ད་ེཡངོ་བའི་ིསྐོབས་

སུ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་བསྡེད་མ་སངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ལྐུགོ་པོ་རིདེ། སྐོད་ཆེ་ད་ེརིང་གོསི་

རིང་བསླུས་པོ་རིདེ། རིང་ཉིདི་རིང་ཤོ་ིབརྒྱབ་པོ་དང་གོཅགིོ་པོ་རིདེ། 

ང་ཚོོས་མི་རིིགོས་ཤོིགོ་གོི་དོན་དགོ་དང་། མི་རིིགོས་ཤོིགོ་གོི་ཁོེ་

ཕེན་ཆེེད་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས་མི་ཐོགོ་གོཅིགོ་གོི་དོན་
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དགོ་ལ་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་ན་ཡང་། 

བདོ་མ་ིརིགིོས་ད་ེཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེ

ཡངོ་བ་ལ་ལ་ོམང་པོའོི་ིགོངོ་ནས་གོ་ལརེི་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་

པོ་དང་ཁྱིད་པོརི་མེད་པོའིི་ལས་འིགོན་བླངས་ཏེེ་ཉིམས་མྱོོང་

བསགོས། གོོམས་གོཤོསི་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་ནས་བཀའི་

ཤོགོ་དང་། ལས་ཁུངས་ཚོོས་འིགོན་ཁུརི་མང་ཙོམ་ལེན་དགོོས་

ཞིསེ་ངསོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ད་ེརིདེ།

མ་འིངོས་པོརི་བདོ་ཀྱི་ིནང་ངསོ་ཀྱིསི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་ཁུརི་ལནེ་

གྱི་ིམནི་ཟརེི་བའི་ིདགོསོ་པོ་གོཅགིོ་ན་ིརྒྱ་མསི་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་བདོ་

དནོ་ཁོ་འིཁྱིེརི་བྱེདེ་པོ་ད་ེརིང་གོ་ིཐབོ་ཐང་དང་། ཁོ་ེཕེན་གྱི་ིཆེདེ་དུ་

རིདེ་ཅསེ་ཁོགོ་འིདགོོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལ་དནོ་དམ་པོའི་ིལན་ཞིགིོ་

རྒྱགོ་དགོསོ་བྱུང་ན། ཁོ་ནས་ཚོགིོ་བརྒྱ་བཤོད་སྟངོ་བཤོད་བྱེདེ་མ་ི

དགོསོ་པོརི། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡགིོ་ཆེ་བཀྲོམས་

པོའི་ིནང་། བདོ་ནང་ངསོ་ནས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་ཁུརི་བླང་རྒྱུ་མནི་

པོ་གོསལ་པོོརི་བཀོད་ཡདོ། 

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ལའིང་ངོས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་སྒོེརི་གྱིི་དོན་དགོ་

རྩིོད་པོ་མེད་ཅིང་། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་སྒོེརི་དོན་རྩིོད་འིདོད་རྩི་བ་

ནས་མེད་ཅེས་ཐགོ་བཅད་ནས་བཤོད་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་
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རྣམ་འིགྱུརི་ད་ེལྟརི་སྟནོ་སྐོབས་ཕེརི་ལན་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་བརྒྱབ་ཡདོ། 

འིཛམ་གླིངི་མ་ིམང་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཀྱིང་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ། གོཙོ་ོ

ཆེེ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཅིགོ་ནི་ད་ལྟ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་མང་གོཙོ་ོ

དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤུས་དགོ་ཅགིོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་༸རྒྱལ་

བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་ཐ་ེགོཏེོགོས་ཉུང་ཙོམ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་

གྱི་ིའིདུགོ 

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ངོས་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ངོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

ངསོ་རིང་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་ནང་པོའི་ིདགོ་ེསློངོ་ཞིགིོ་

རིེད། དགོེ་སློོང་དེའིི་ངོས་ནས་ཆེོས་སྦྱོང་དགོོས་པོ་དང་། ཆེོས་

ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་སྦྱོང་

དགོསོ་དནོ་མདེ། སྐྱདི་སྡུགོ་མྱོངས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཉིམས་མྱོངོ་ཕྲན་

བུ་བསགོས་ཡདོ་པོ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིངསོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ི

ཁྲེམིས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང་། སྤྱོརིི་བཏེང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

ཤོསེ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། དུས་ཚོདོ་གོཉིན་འིཕྲང་དང་། འིགོན་ཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་ས་ོསའོི་ིལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་གོང་

ཐུབ་ཀྱི་ིཕེན་ཐོགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་རྣམས་བྱེས། རྩི་བ་རིམི་པོས་

འིཇོན་ཐང་ཡོད་པོའིི་མི་མང་ལ་ལས་འིགོན་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོོ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ངོས་རིང་གོིས་སྦྱངས་པོ་དང་། 

ངོས་རིང་གོིས་ཚོོད་ཐིགོ་པོའིི་ལས་ཀ་དའེི་ིནང་ལ་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་
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བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ བསམ་པོ་ད་ེབཤོད་པོ་

ཡནི། སྣང་བརི་འིགྲེ་ོདང་མ་འིགྲེ་ོཁྱིདེ་རིང་ཚོརོི་རིགོ་ལུས་པོ་རིདེ། 

ཤོསེ་སངོ་ངམ། 

གོང་ལྟརི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཕྱོརི་

བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེས་ཏེེ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ལས། ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་

བྱེེད་པོ་དང་། སྐོད་ལོགོ་བརྒྱབ་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་

ཐབས་མེད། ད་ལྟའིི་དུས་འིདིརི་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུ་

དང་། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དེ་རྨོོངས་དད་ཅན་གྱིི་ཆེོས་

ལུགོས་ཤོགིོ་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུ། བདོ་མའིི་ིརིང་གོཤོསི་ཤོསེ་རྨོངོས་ཅན་

ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུའི་ིབཟ་ོལྟ་འིདུགོ་ཅསེ་སྔ་ལ་ོཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དའེི་ིཉིནེ་

ཁོ་ད་ལྟའིང་བསྡེད་ཡདོ། ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིའིདདོ་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཐབོ་ཐང་

ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་འིགྲུབ་ཚོདོ་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོམ་བཏེང་

ན་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། ཁྱིེད་རིང་

ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ དུས་ཚོདོ་མང་པོ་ོམདེ། ད་ོ

དགོངོ་གོཞིནོ་ནུ་དང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོའིཛམོས་སརི་སྦྱང་བཤོད་དང་གོ་ོ

བསྡུརི་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ལམ་སངེ་ཟླ་བ་ཁོ་ཤོས་ནང་ལ་ཚོརི་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེགོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་བཞིནི་

དུ་བསམ་ཚུལ་འིདནོ་དགོསོ། 
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༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་རྒྱུ་མདེ་ན་ལས་

ཡདོ་ཚོད་བཏེང་བ་རིདེ། ད་ཆེ་རིམི་པོ་གོཉིསི་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་མནི་རྒྱ་མའིི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ལས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་བཤོད་མུས་ལྟརི། དནོ་

གྱིི་བདགོ་པོོ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཡིན་པོས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་རྒྱ་

མིའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ལ་བལྟས་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་སྟངས་སྐོོརི་མི་མང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་འིདོན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

བྱེས་ན་ད་ེགོ་ཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས།

དེ་རིིང་བྲེལ་བ་བྱེས་ནས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་མཇལ་ཁོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དུས་

ཚོོད་མ་བྱུང་བ་རིེད། ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་བྱེིན་རྟེེན་མ་ཎི་རིིལ་བུ་དང་། 

བདུད་རྩིི་ཆེོས་སྨོན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཁྱིིམ་ཚོང་ཚོང་མརི་མ་ཆེད་

པོ་སྤྲོོད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༤ ཉིནི་ལ་

དྭགོས་ཁུལ་སྡེདོ་བདོ་མའིི་ིཐོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ བརི་སྐོབས་ཀྱི་ིཡ་ོའིཁྱིམོས་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ།

ད་ེརིངི་འིད་ིགོརི་ང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་རྒོན་གོཞིནོ་སརེི་སྐྱ་གོང་འིཚོམ་

ཞིིགོ་འིདུས་ནས་ཡོད། ལ་ོང་ོཉིིས་སྟོང་ཙོམ་སོང་བའིི་བོད་ཀྱིི་ལ་ོ

རྒྱུས་ནང་ནས་དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིཁོགོ་ཤོསོ་དང་། འིགོགོ་

རྩི་ཆེེ་ཤོོས། ཛ་དྲེགོ་ཆེེ་ཤོོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ཏུ་གོནས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟ་

བུའི་ིཡ་ོའིཁྱིམོས་དང་། འིགོལ་རྐྱེནེ་གྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་འིགོོ་ང་ཚོའོི་ི

གོནས་སྟངས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་བྱུང་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་བྱེས་

ཏེ་ེལ་ོསུམ་ཅུ་འིགྲེ་ོབའི་ིརིངི་ལ་ང་རིང་ཚོསོ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་

དང་། སློོབ་སྦྱོང་གོི་ལས་ཀ་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐོགོ་མཐུན་རྐྱེེན་ལ་

དཔོགོས་ཏེ་ེཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོའི་ིཉིརེི་ལནེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་

ང་རིང་ཚོ་ོགོངོ་བུ་གོཅགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་སྟ་ེབདོ་པོ་ཞིསེ་མཛུབ་

མ་ོའིཛུགོས་ས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་བདོ་པོ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་གོཏེངི་ཟབ་པོའོི་ིཆེསོ་དང་། རིིགོ་གོཞུང་གོ་ིབྲ་ོ
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བ་ཁོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོརི་མ་ཟད། ད་དུང་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་

སྐོབས་རིང་བཞིིན་གྱིི་མིའིི་གོཤོིས་ཀ་དུལ་པོོ་ཞིིགོ་དང་། ཡིད་

ཆེེས་འིཕེེརི་བའིི་སྤུས་ཚོད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མི་

གོཞིན་གྱིསི་ང་ཚོརོི་དགོའི་པོ་ོདང་ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རིདེ། 

ད་ེསྔ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༠-༦༠-༧༠ བཅས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན་དེང་སང་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་། རིིགོ་གོཞུང་གོི་སྐོོརི་ལ་གོནས་

ཚུལ་ཤོེས་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་

པོརི་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཤོ་ཚོ་དང་དོ་སྣང་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་མནརི་གོཅོད་དང་། གོདུགོ་

རྩུབ་ཡུགོ་གོཅིགོ་གོིས་བོད་མིའིི་བསམ་བློརི་སྒྱུརི་བཅོས་འིགྲེོ་

ཐབས་དང་། གོཞིན་རྣམས་ལ་མགོ་ོསྐོརོི་བསླུ་བྲདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

འིཁྱིགོོ་བཤོད་ལ་ོནས་ལ་ོསྦྲལེ་ཏེ་ེབསམ་བླརོི་འིགྱུརི་བ་སྒོ་ོགོང་ས་

ནས་གོཏེངོ་ཐབས་བྱེས་པོ་རིདེ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེམ་ི

རིགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བརི་ཐུགོ་ཡདོ་སྟབས། བདོ་མའིི་ིབསམ་བླརོི་འིགྱུརི་

བ་གོཏེངོ་ཐུབ་མདེ། 

ད་ེབཞིནི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོ་ཚོོརི་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརིལོ་ལ་

འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་སྟབས་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་དང་། 

དྲེིལ་བསྒྲིགོས་མང་པོོ་བྱེས་ཡོད། ཡང་སྙིང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིིང་

ཡདོ་པོའི་ིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིགོཞིསི་བྱེསེ་གོཉིསི་ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་ཁོགོ་ཤོགོོ་
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དང་། གོཉིན་འིཕྲང་ཆེ་ེཤོསོ་ཀྱི་ིསྐོབས་འིདརིི་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐགོོ་འིདསི་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་ཡདོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིསློབེས་ཏེ་ེལ་ོབཞི་ིབཅུ་སྐོརོི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དའེི་ིརིངི་

ལ་དཀའི་སྡུགོ་གོི་འིགོོ་ནས་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་

ཡོད། དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོོ་

ཞིགིོ་རྒོས་འིཁོགོོས་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིབྱེས་རྗེསེ་ད་ེདངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་བསུབ་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ང་རིང་ཚོོས་

དུས་རྟེགོ་ཏུ་དྲེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ད་ལྟའིི་མི་ཐོགོ་གོསརི་པོ་

འིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་མཁོན་ད་ེདགོ་གོསི་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཧུརི་

ཐགོ་འིབད་ཐགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེརི་བརྟེེན་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་བརི་དུ་བོད་སྤྱོི་དོན་ཐོགོ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཡོད་

ལ། བྱེས་པོ་དེ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་མིགོ་གོིས་མཐོང་རྒྱུ་དང་། ལགོ་

གོིས་འིཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེརི་ངོས་ནས་ཚོང་མརི་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་

དགོསོ་ཟརེི་རྒྱུ་ད་ེཡནི།

ཁོ༽ གོཞིསི་མའིི་ིགོནས་སྟངས་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ི

འིབྲལེ་བ།

ལ་དྭགོས་ས་ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཐོགོ་མརི་ས་ཆེ་དང་། གོཞིན་
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གྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་གོང་ཡང་མདེ། ཡནི་ནའིང་ལ་དྭགོས་མ་ིམང་གོསི་

ང་རིང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅགིོ་པོརི་བརྩིསི་ཏེ་ེདམགིོས་

བསལ་གྱི་ིཤོ་ཚོ་དང་ཐུགོས་ཁུརི་གྱིསི་བདོ་མ་ིགོང་འིཚོམ་སྡེདོ་སའི་ི

ས་ཆེ་ཞིགིོ་ཐབོ་པོ་དང་། གོ་ོསྐོབས་ཤོགིོ་བྱུང་བ་སགོོས་ཀྱིསི་རིམི་

པོས་ད་ལྟའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་ཡང་བཙུགོས་ཏེེ་གོནས་སྟངས་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། བུ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེའིདིརི་མཐུན་རྐྱེནེ་

ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་ཡོད་པོ་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིང་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་

སྡེའེི་ིསྒྲིིགོ་སྲིོལ་འིཁྱིེརི་ཏེ་ེཚོགོས་ཚུད་ཐགོ་ཆེོད་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་

ལ་དྭགོས་ནང་ད་ལྟའིང་དཀའི་ངལ་འིགོོ་གོནས་པོའི་ིབདོ་མ་ིགོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཡདོ། སྔ་ལ་ོང་ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི་ཁུགོ་ཀྱིགོོ་ལ་

ཡོད་པོའིི་ཁྱིིམ་ཚོང་ཚོོརི་རིང་གོི་ཆེ་རྐྱེེན་གྱིིས་མ་འིདང་བ་དང་། 

སྤྱོ་ིཔོའི་ིརིོགོས་རིམ་གྱིི་ནུས་པོ་ཡང་མ་སློབེས། རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་

མཁོན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡང་མ་བྱུང་བརི་དཀའི་ངལ་ཡདོ་པོ་ལྷགོས་

ཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་སྔ་ལ་ོང་ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་བྱུང་དནོ་རིགོོས་རིམ་

ཚོོགོས་ཆུང་བཙུགོས་ཏེེ་གོང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེས་པོ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱིི་ཕེན་ཐོགོས་ཀྱིང་བྱུང་འིདུགོ ཆེེ་ས་ནས་ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་

བཞིིན་ཡགོ་པོོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང་། ཡིན་ནའིང་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་གོི་དཀའི་

ངལ་ལ་ལྷོད་གོཡེང་བྱེ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ དེརི་བརྟེེན་ཚོང་མས་ད་ལྟ་

བརི་དུ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་

བྱེས་ཏེ་ེཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས།
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ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི། ལ་དྭགོས་ནང་བཙོན་བྱེལོ་

བརི་མཐུན་འིགྱུརི་རིགོོས་ཕེན་བྱུང་ཡདོ་པོརི་མ་ཟད། བདོ་ནང་ལ་

བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་འིཐབ་རྩིདོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིསྐོབས་

སུ་ལ་དྭགོས་མ་ིམང་དང་། དགོ་ེའིདུན་པོ་ཚོསོ་སམེས་ཁུརི་ཆེནེ་

པོའོི་ིངང་བདོ་རིང་བཙོན་གྱི་ིདནོ་དུ་ས་ོསའོི་ིདནོ་དང་ཁྱིད་མདེ་ངསོ་

འིཛནི་གྱིསི་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསྤེལེ་བ་དསེ་བདོ་མ་ིམང་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཤོ་ཚོ་དང་ད་ོསྣང་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་མཚོན་

བསྟན་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་རིིང་འིདི་གོརི་ལ་དྭགོས་ཁུལ་གྱིི་གྲེོགོས་

པོ་ོའིགོའི་ཤོས་སློབེས་ཡདོ། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེསྔ་ཡནི་ནའིང་ལ་དྭགོས་ནས་བཟུང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་བརི་ཧོ་ི

མ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་དུ་ཡདོ་པོའི་ིས་ཁུལ་ད་ེརྣམས་རིགིོ་གོཞུང་བདོ་

ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན། དེརི་བརྟེེན་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་

གོཞུང་ཉིམས་གུད་སོང་ན་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་རིིགོ་གོཞུང་ཉིམས་

གུད་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རིདེ། ས་ོས་ོརིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིསི་

དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་

ནའིང་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་དུའིང་རིམི་པོས་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིགོནས་

སྟངས་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོསྐོབས་གོཞི་ིནས་རིིགོ་གོཞུང་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ཤོསེ་རྟེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། རིང་གོ་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་ཡགོ་

ཏུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེའིཚོ་ོབའི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་བའི་ིསྐོབས་ལ་རིང་གོ་ིགོནའི་
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སྔ་མའོི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེ

ཆེོས་ཉིིད་ཅིགོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་རིང་གོི་རིིགོ་

གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་། མ་ིཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་ཀྱི་ིདརི་གུད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ི

རི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མ་ིམང་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ད་ལྟ་བརི་དུ་ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ཏུ་མ་ིམང་གོསི་དམགིོས་བསལ་དའེི་ི

ཐད་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཡང་ས་ཁུལ་དེ་

དགོ་མ་ིཉུང་བ་ཞིགིོ་ཏུ་སློབེས་ཡདོ་པོས་དའེི་ིསྐོབས་ད་ོསྣང་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོས་ད་ེཚོའོི་ིཐད་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

གོ༽ བདོ་མའིི་ིསྡུགོ་བསྔལ་དང་། རིང་བཙོན་གྱི་ིའིཐབ་

རྩིདོ། 

ད་ལྟའི་ིཆེརི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་

ཡདོ་ཅ་ེན། ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེ་ེཚོང་མས་དུས་ད་ལྟ་

བརི་བོད་རིང་དབང་རིང་བཙོན་ཡོང་བ་བྱེེད་རྒྱུརི་སེམས་ཐགོ་

བཅད་དེ་བསྡེད་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོརི་རིང་བཙོན་ཐོབ་ཐང་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་ཡདོ། གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མའིིི་དཔུང་སྡེ་ེ

སློེབས་པོའིི་རྗེེས་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་ཁོ་ེཕེན་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་དམ། ཁོ་ཡདོ་ལགོ་



529
ཡདོ་བདོ་པོརི་སྡུགོ་བསྔལ་ཇ་ིཙོམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། ད་ེལྟརི་བྱེས་ཏེ་ེ

ཞིབི་རྩིསི་ཤོགིོ་བརྒྱབ་ན་བདོ་ད་ེཡརི་རྒྱས་ལ་ཕྱོནི་ན་ཡང་། སྡུགོ་

བསྔལ་ཞིགིོ་མྱོོང་གོི་ཡོད་ན་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་ལས་ཐརི་ཐབས་བྱེེད་

པོ་ལས་སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེམྱོངོ་འིདདོ་བྱེདེ་མཁོན་གོཅགིོ་ཀྱིང་མདེ་ལ། 

སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེལས་ཐརི་ཐབས་བྱེདེ་པོའི་ིརིང་དབང་ཡདོ་དགོསོ། 

ང་ཚོོརི་འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཡང་རིང་བཙོན་རྩིོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་

ཡདོ། བརི་ལམ་གྱི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་བོད་པོ་རྒྱ་

མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ད་ེསྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་གོ་ིམདེ་སྟབས། 

མི་སུ་ཡིན་ནའིང་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་འིདོད་མེད་པོ་དང་། བདེ་བ་

འིདདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོརི་བརྟེནེ། སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེགོང་ལ་བརྟེནེ་ནས་

བྱུང་ངམ་ཞི་ེན། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ཏེ་ེབྱུང་བ་ཡནི་སྟབས་རྒྱ་མའིི་ི

འིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིམནི་ཟརེི་བ་ད་ེཆེསོ་ཉིདི་ཅགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིཛམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདནེ་པོ་ཟརེི་བ་ད་ེརིམི་པོས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་

མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་མཐུད་དེ་མཐའི་གོསལ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

འིནོ་ཀྱིང་ཐད་ཀ་ཐད་ཀརི་བདེན་པོ་རྒྱལ་ཟེརི་བ་དེ་ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོོ་རིེད། དེརི་བརྟེེན་ང་ཚོ་ོབོད་ནང་གོི་གོཞིིས་ལུས་མི་དམངས་

དང་། བྱེསེ་འིབྱེརོི་མ་ིམང་སུ་ཞིགིོ་ཡནི་ཡནི་ནའིང་། གོང་ལྟརི་རིང་

བཙོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་སྟོབས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཐབས་ཤོེས་གོང་ཡོང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ང་ཚོོ་སོ་སོའི་ིནུས་པོ་དང་། འིཛམ་
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གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཐོགོ་ནས་རིང་བཙོན་ཐབོ་རྒྱུའི་ིཐབས་ཤོསེ་

ཀྱིསི་འིདང་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ་མདེ། གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ཐབས་ཤོསེ་

ད་ེདངསོ་འིབྲལེ་ལགོ་ཏུ་སནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་མདེ་ལ་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟའི་ིང་ཚོའོི་ིསྟབོས་ཤུགོས་དང་། རྒྱ་མའིི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཁྱིད་

པོརི། རྒྱ་མའིི་ིལུང་པོ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རྒྱ་མརིི་

སེམས་ནས་མི་དགོའི་ན་ཡང་དཔོལ་འིབྱེོརི་དང་དམགོ་དོན་གྱིི་

གོནས་སྟངས་དང་། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱི་ིཐོགོ་

ནས་རྒྱ་མིརི་ང་ོསྲུང་བྱེེད་པོ་དང་། བསྟུན་མཁོས་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་པོརི་བདེན་པོ་

ཡོད་པོ་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་གོཏེིང་ནས་

ཤོ་ཚོ་ཡདོ་ནའིང་དནོ་ང་ོམའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ིསྲིདི་དནོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱརོི་བྱེདེ་ཐུབ་མནི་ན་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། 

ང༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དང་། གོཉིསི་སྨོན་དབུ་མའི་ིལམ།

ད་ེལྟ་བུའི་ིདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལགེོས་ཉིསེ་གོང་ཡནི་རུང་

ཤོསེ་རྟེོགོས་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་སྟབས། ད་ེཤོསེ་རྟེོགོས་ཡངོ་བ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད། ད་ེཤོསེ་པོའི་ིཐོགོ་ནས་རྩིསི་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེ

བས་ཀྱིང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་རིང་བཙོན་
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ཡོང་རྒྱུརི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་ལ། རིང་བཙོན་རྩིོད་པོའིི་ཐོབ་ཐང་

ཡང་ཡདོ། ང་ཚོ་ོརིང་བཙོན་མ་བྱུང་བརི་སྒུགོ་གོ་ིཡནི་ཟེརི་ནའིང་

ཡགོ་པོ་ོརིདེ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་ནང་ལ་ལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརི་ེབཞིནི་འིགྱུརི་

བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། འིགྱུརི་བ་ཇ་ིལྟརི་བྱེས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོ

བཞིནི་ཡདོ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་གྱི་ིབརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་མ་ིའིབརོི་

ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བོད་ནང་གོ་ལེརི་ཁྱིབ་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟའིི་གོནས་

སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ན་བདོ་ལུང་པོ་ད་ེམ་འིངོས་པོརི་ལ་ོ

ལྔ་དང་། བཅུ། བཅ་ོལྔ་ཙོམ་ནས་རྒྱ་ཡུལ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོད་པོ་དང་། བོད་མི་རྣམས་གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ཆེགོས་རྒྱུ་

ཤོནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོརིདེ། གོལ་ཏེ་ེབདོ་ཡུལ་ད་ེརྒྱ་ཡུལ་ཆེགོས་ཤོངི་

། བདོ་མ་ིརྣམས་གྲེངས་ཉུང་མ་ིརིགིོས་ཆེགོས་ན་ད་ེནས་གོང་འིདྲེ་

བྱེདེ་དམ། ང་ཚོོརི་ཐབས་ཤོསེ་གོང་འིདུགོ་གོམ། ད་ེལ་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོརིང་བཙོན་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཐོབ་

ཐང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་རྩི་བ་

མི་ཁོོ་ནརི་རིགོ་ལུས་ཤོིང་། དེརི་བརྟེེན་དོ་བདགོ་མི་རིང་ཉིིད་གོ་

ལེརི་རྒྱ་མིའིི་ནང་དུ་སིམ་སྟེ་ཡལ་ན་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་དེ་གོང་ཞིིགོ་

ཆེགོས་སངོ་ངམ། ང་ཚོསོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདངསོ་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་རིང་བཙོན་གྱིི་ཐོབ་ཐང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་
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པོ་དང་། ཕྱོོགོས་གོཉིསི་ནས་རིང་བཙོན་ཕེརི་བཞིགོ རིང་ཉིིད་ཀྱི་ི

མ་ིརིགིོས་ཀྱིང་བརླགོ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེགོཉིསི་དབརི་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོརི་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་

པོའི་ིཐབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་བྱེས་ན་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རིང་བཙོན་གོཙོང་མ་

ཡངོ་རྒྱུ་ཡང་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་འིབོརི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་སྟ་ེརིང་སྐྱངོ་ཞིསེ་མངི་སྐོམ་པོ་ོཞིགིོ་ལས། ནང་དནོ་ཐགོ་གོཅདོ་

ཚོང་མ་རྒྱ་མིས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ཡང་མིན་པོ། དེ་གོཉིིས་ཀྱིི་

བརི་དུ་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིིགོ་བཙོལ་ན་འིགོལ་བ་ཡོད་སྲིིད་ཀྱིི་མ་

རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ རིང་བཙོན་ཟེརི་བ་དེ་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུརི་

བྱེེད་པོ་དེ་མེད་པོ་བཟོ་རྒྱུ་རིེད། དེ་མེད་པོ་བཟོ་བ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་

རྒྱགོ་དགོོས། བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ན་བོད་པོ་རྒྱལ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་དམ་ཟེརི་ནས་སུས་ཡནི་ནའིང་ཤོསེ་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེཤོནི་

ཏུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། གོཉིིས་ནས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་ཡུལ་རྒྱ་མི་ཡིན་

རུང་འིཁྲུགོ་པོ་ཟརེི་བ་ད་ེམ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། དཔོརེི་ན་ངསོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་

ཡིན། ཆེབ་སྲིིད་ཐོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གོནའི་སྔ་

མོའི་ིའིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་དེ་དགོ་བདགོ་ཉིིད་ཆེེན་པོོ་གྷོན་དྷིས་

དུས་རིབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་ཆེབ་སྲིིད་ཐོགོ་ལགོ་ལེན་གོནང་
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བ་དེའིང་ཧོ་ཅང་རླབས་ཆེནེ་ཞིིགོ་རིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ངསོ་རིང་

ཡང་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ཟརེི་བ་ད་ེཐགོོ་མཐའི་ཀུན་ཏུ་མའིི་ི

གོཤོིས་ཀ་དང་མཐུན་པོའིི་ཡ་རིབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡིན་པོརི་

ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དྲེགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེེ་མི་གོསོད་ཁྲེགོ་སྦྱོརི་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་དེ་ཕུགོས་

ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་མིའིི་གོཤོིས་ཀ་དང་མ་རིན་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

འིཇམ་པོ་ོབྱེས་ན་རྒྱ་མསི་ཉིན་གྱི་ིམ་རིདེ། རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་ན་རྒྱ་

མསི་ཉིན་སྲིིད་ཀྱི་ིམ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་རྩུབ་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་རིདེ། གོལ་ཏེ་ེ

རྩུབ་པོོ་བྱེས་ནའིང་ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད་ལ། མི་གོསོད་

ཁྲེགོ་སྦྱོརི་བྱེས་ན་ཐབས་སྡུགོ་ཀྱིང་རིེད། ང་ཚོོས་བོད་དབང་

སྒྱུརི་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མིརི་ང་ཚོོས་བདེན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་

དེ་མི་དང་མིའིི་ཤོ་ཚོ་སྐྱེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། མི་དང་མིའིི་དབརི་

དངསོ་གོནས་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་ང་ོཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་རིདེ། 

ངསོ་ནས་ང་ོཤོསེ་ཞིསེ་པོ་ད།ེ འིད་ིརྒྱ་མ་ིརིདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང་། 

འིད་ིབདོ་པོ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིསྤྱོརིི་བཏེང་ང་ོཤོསེ་ཙོམ་ཞིགིོ་ལ་བརྗེདོ་

ཀྱིི་མེད། ངའིི་ངོ་ཤོེས་པོ་ཟེརི་བ་དེ་བོད་པོའིི་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་རྒྱ་

མསི་ཤོསེ་པོ་ཞིགིོ་དང་། རྒྱ་མའིི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ད་ེཡང་བདོ་པོས་ཤོསེ་

པོ་ཞིགིོ་ལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མ་ིཡང་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་དང་

། བད་ེབ་འིདདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་དང་། བདོ་པོ་ཡང་ད་ེབཞིནི་ཡནི་
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པོརི་ཕྱོགོོས་གོཉིསི་ཀས་ང་ོཤོསེ་པོ་བྱུང་ན་ད་ལྟའི་ིདབང་ཡདོ་ཤོདོ་

མཁོན་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིདང་། སྡུགོ་བསྔལ་མྱོངོ་མཁོན་གྱི་ིབདོ་མའིི་ིདབརི་

གྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཐབས་ལམ་ཞིགིོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ མསི་

མི་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་། སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་ངོ་ཤོེས་ཐུབ་པོའིི་དབུ་

མའིི་ཐབས་ལམ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིཚོོལ་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ད་ེལྟའི་ིཐབས་ལམ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཅ༽ བསལ་རྒྱུའི་ིམཐའི་གོཉིསི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབྱེདེ་

ཕྱོགོོས།

ད་ེལྟརི་སྡུགོ་བསྔལ་སྤྲོདོ་མཁོན་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིདང་། སྡུགོ་བསྔལ་མྱོངོ་

མཁོན་གྱིི་བོད་མིའིི་དབརི་ཚོོང་དང་འིདྲེ་བརི་མི་གོཉིིས་ཀྱིི་བརི་

ལ་འིགྲེིགོས་ཆེགོས་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་རྒྱ་མི་ལའིང་བླ་ོའིཇོགོ་

ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ལའིང་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་མིན་ང་

རིང་ཚོ་ོཁོོ་ནའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ཚོེ། དཔོེརི་ན། ཚོོང་

ལ་མཚོནོ་ནའིང་འིགྲེགིོས་པོའི་ིགོཞི་ིམདེ་པོས་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

ངསོ་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བླསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང་། རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་བདོ་པོའི་ིཐགོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

བླསོ་གོཏེངོ་དགོསོ། 
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རྩི་བ་གོཉིིས་པོ་ོདེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་སམ་

ཞིེ་ན། ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་

ས་ཁུལ་རྣམས་ས་ོསའོི་ིལས་འིགོན་ས་ོསསོ་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིདནོ་

དགོ་སོ་སོས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང་། མི་མང་རིང་མོས་ཀྱིིས་

དྲེང་བདནེ་གྱི་ིའིསོ་བསྡུའི་ིཐགོོ་ནས་བཙུགོས་པོའི་ིབདོ་སྲིདི་གོཞུང་

ཞིགིོ་དང་། སྲིདི་གོཞུང་དའེི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གྱི་ིལས་

འིགོན་འིཁྱིརེི་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བདོ་པོ་སྡུགོ་བསྔལ་

ལས་གྲེལོ་ཐུབ་པོ་དང་། བདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་

སོརི་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཏེན་ཏེན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ཆེོལ་

ཁོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་སྐོབས་རིང་གོ་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་

རིགིོ་གོཞུང་ས་ོསའོི་ིརྣམ་པོ་སྟནོ་རྒྱུརི་ཏེན་ཏེན་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

གོ་ིརྒྱལ་ཁོ་ཐབོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་སྔརི་བདོ་ད་ེརིང་བཙོན་

ཡིན་པོ་དང་། ད་ཕྱོིན་ཆེད་ལའིང་བོད་པོ་དེ་བོད་པོ་རིང་ལས་རྒྱ་

མིརི་ནམ་ཡང་འིགྱུརི་མི་ཐུབ། དཔོེརི་ན་གོསེརི་རྡོོ་ལ་འིགྱུརི་མི་

སྲིདི། སྣདོ་ཆེས་གོཅིགོ་གོ་ིནང་ལ་གོསེརི་རྡོོགོ་རྡོགོོ་དང་། དངུལ་

རྡོགོོ་རྡོགོོ་བླུགོས་ནས་བཞིགོ་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། 

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ལོ་རྒྱུས་འིཕེེལ་རིིམ་ནང་ལ་རྩི་བ་

དོ་བདགོ་ཐུན་མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་གོལ་ཆེེ་བརི་བརྩིི་གོི་ཡོད། སྐོད་

རིིགོས་མི་འིདྲེ་བ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་ཡོད་པོ་དང་། མིའིི་གོདོང་རིིས་
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བཟ་ོདབྱེབིས་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་ན་ཡང་ཐུན་མངོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་

ཐགོོ་ནས་རྒྱ་གོརི་མང་གོཙོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་གོཅགིོ་

གྱུརི་དུ་བསྡེད་ཡདོ། རྒྱ་གོརི་ཡངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་གྱུརི་མང་གོཙོའོི་ི

རྒྱལ་ཁོབ་འིད་ིབཅམོ་ལྡན་འིདས་བྱེནོ་པོའི་ིསྐོབས་ནས་བྱུང་མདེ། 

ད་ེསྔ་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡུལ་ལུང་ས་ོསརོི་རྒྱལ་པོ་ོརི་ེབྱེས་ཏེ་ེགོནས་ཡདོ་

ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་འིདས་འིཁྲུངས་ཡུལ་ལུམ་བི་ནིའིི་རྒྱུད་ལའིང་

ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པོ་ོཞིསེ་རྒྱལ་ཕྲན་གོཅགིོ་ཡདོ། ཆེསོ་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མདེ་

དམ། ཨ་ཤོ་ོཀའི་ིསྐོབས་ལ་གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་མདེ་

ངསོ་ནས་གོསལ་པོ་ོམ་ིཤོསེ། ད་ེལྟརི་ཐུན་མོང་གོ་ིཁོེ་ཕེན་མདེ་ན་

མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་ཀྱིང་ཐ་དད་དུ་འིགྲེོ་སྲིིད། ང་ཚོ་ོབོད་

པོའིི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁོབ་ཟེརི་བའིི་ཁོེ་ཕེན་དེ་རྒྱ་མིརི་སྤྲོད་པོ་ཡིན་

སྟབས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་ཕྱོི་སྲིིད་དེ་རྒྱ་མིས་མུ་

མཐུད་བྱེདེ་རྒྱུ་དང་། སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་ད་ེརྒྱ་མསི་འིགོན་ཁུརི་

རྒྱུ་བྱེས་ནའིང་། བོད་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་གོནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནགོ་དང་། 

རྒྱ་གོརི། ཤོརི་ཏུརི་ཀ་ིས་ིཏེན་བཅས་ཀྱི་ིབརི་དུ་འིབྲལེ་ཡདོ་པོ་དང་། 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉིསི་ཀྱི་ིབརི་དེརི་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཡདོ་

པོའི་ིས་ཆེའི་ིགོནས་བབས་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་རིམི་པོས་བདོ་ལུང་པོ་

ད་ེཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤོགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན་ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོ་ཡནི་པོ་ལ་འིསོ་པོ་ོཡདོ། 
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དེ་སྔ་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐོབས་བོད་དཔུང་སྟོབས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་

ལ་ོརྒྱུས་ནང་གོསལ་བ་ལྟརི་རིདེ། ཕྱོསི་སུ་བདོ་སལི་བུརི་གྱུརི་ཏེ་ེ

གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོས་ཕྱོི་རིོལ་ཏུ་

སྟབོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབདེ་སྤྱོདོ་ཀྱིསི་དབང་སྒྱུརི་བྱེདེ་ས་བྱུང་མདེ། 

གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། ང་

ཚོ་ོབོད་ལུང་པོ་དེ་གོ་ོམཚོོན་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤོིགོ་

བཟ་ོཐུབ་ན་འིཚོམ་པོ་ོཡདོ། བྱེང་ཨ་མ་ིརི་ིཀའི་ིཀ་ོས་ིཏེ་རི་ིཀ་ཟརེི་

བའིི་ལུང་པོ་དེརི་དམགོ་མི་རྩི་བ་ནས་མེད་ཚོོད་འིདུགོ དེ་སྙིང་རྗེེ་

པོ་ོགོང་འིདྲེ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། 

ཆེ༽ ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་ལ་ཕེན་

ཐགོོས།

ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ལུང་པོ་ད་ེདམགོ་གོ་ིརྟེནེ་གོཞི་ིརྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་

བཟ་ོཐུབ་ན་རྒྱ་གོརི་ལ་ཕེན་པོརི་མ་ཟད། རྒྱ་མ་ིལའིང་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། 

བོད་ལུང་པོའིི་ནང་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་འིབོརི་ཆེེན་ཞིིགོ་བཞིགོ་པོ་

དསེ་རྒྱ་མའིི་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་ལ་གོནདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། རྒྱ་མའིི་ིའིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུརི་གོནདོ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་མ་ིའིབརོི་ཆེནེ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་སྟབས་ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་རྒྱ་གོརི་གྱིིས་ཀྱིང་

དམགོ་མ་ིའིབརོི་ཆེནེ་ཞིགིོ་བཞིགོ་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། དསེ་
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རྒྱ་གོརི་གྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་གོནདོ་པོ་དང་། གྱིངོ་གུན་

ཇི་ཙོམ་ཕེོགོ་གོི་མ་རིེད་དམ། དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་རྒྱ་དཀརི་

ནགོ་གོཉིིས་ཀས་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེརི་བརྟེེན་བོད་ནང་ཞིི་

བདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན། རྒྱ་གོརི་གྱི་ིཕེརི་ཉིནེ་

ཁོ་མདེ་པོ་དང་། རྒྱ་མསི་ཚུརི་ཡང་ཉིནེ་ཁོ་མདེ་པོས་ཕྱོགོོས་གོཉིསི་

ཀས་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་དུ་དམགོ་མི་བཞིགོ་དགོོས་དནོ་མདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལའིང་ཛ་དྲེགོ་དང་དངངས་སྐྲགོ་མདེ་

པོརི་མ་ཟད། ཁྱིམི་མཚོསེ་རྒྱལ་ཁོབ་རྣམས་ལའིང་ཕེན་ཐགོོས་ཆེནེ་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་ཁྱིིམ་མཚོེས་

མཐུན་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརིདེ། བདོ་ལུང་པོའི་ིས་ཆེའི་ིབབས་ནས་

རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉིསི་ཀརི་ཉིནེ་ཁོ་མདེ་པོརི་ཞི་ིབད་ེགོཏེན་གོནས་

ཡོང་རྒྱུརི་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་ན་བོད་ནང་རྒྱ་དམགོ་རྩི་བ་ནས་མི་དགོོས་

པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ཧོོབ་སྟེ་བལྟས་ན་རྨོི་ལམ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་འིཆེརི་གྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་སྔོན་ལ་རྨོི་ལམ་ལྟ་བུའིི་འིཆེརི་

གོཞིི་ཞིིགོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་། དེ་ནས་རིིམ་གྱིིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། གོལ་ཏེ་ེརྨོ་ིལམ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེལྟརི་

མ་བཏེང་ན་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ང་ོམ་ཡངོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ། 

ཡང་རྒྱ་དམགོ་བདོ་ནས་འིཐནེ་དགོསོ། བདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་
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བཟ་ོདགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་རྒྱ་མ་ིའིདྲེགོོས་འིགོ་ོལངས་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་ནི་རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་མ་བཏེང་བའིི་སྐྱོན་

རིདེ། ངས་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། གོང་ལྟརི་སྐོད་

ཆེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་། སྐྱགོ་རྫུན་ཇ་ིཙོམ་གྲེལ་སྒྲིགིོ་རུང་མ་སྒྲིགིོ་

རུང་། བདོ་པོ་དང་རྒྱ་མའིི་ིདབརི་འིགོལ་བ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་མདེ་སུས་

ཡིན་ནའིང་ཤོེས་གོསལ་རིེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བཤོད་ན་གོང་

ལྟརི་བདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཕྱོནི་གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་ཡནི་པོ་དང་། ཏེང་

ཡནོ་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོ ༢༠-༣༠ ཕྱོནི་ཡདོ་ནའིང་ཡདི་ཆེསེ་མ་ཐུབ་པོརི་

དགོོས་པོ་སྐྱསེ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཇ༽ བདོ་རྒྱ་ཁྱིམི་མཚོསེ་དང་། བདོ་པོརི་མ་ིམཐངོ་ཆེ་

འིཇོགོ

ད་ེབཞིནི་ལས་བྱེདེ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་མངི་ཆེནེ་པོ་ོདང་། འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོགོང་ཞིགིོ་བཏེགོས་ཡདོ་རུང་། རྒྱབ་ཏུ་དགོོས་པོ་བྱེས་བྱེས་པོརི་

སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་མ་ི

ཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་པོའི་ིབསམ་བླརོི་རྒྱ་རི་ོཁོསོ་ང་ཚོརོི་ཡགོ་

པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རིདེ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དངསོ་འིབྲལེ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། དངེ་

སང་ཐ་ན་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོའོི་ིཁོ་རྒྱུན་ལའིང་རྒྱ་རྒོན་དང་། 

རྒྱ་རི་ོཞིསེ་ཤོདོ་པོ་དང་། མ་ིདགོའི་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེམ་ིརིིགོས་
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ཀྱི་ིའིགོལ་ཟླ་ཡནི་པོ་ལས་མཐུན་སྒྲིལི་མནི། བདོ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་རྒྱ་

མརིི་མ་དགོའི་ན་ཡང་ང་ཚོ་ོདང་རྒྱ་མ་ིཁྱིམི་མཚོསེ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་མ་ི

དགོསོ་པོ་ཡངོ་ཐབས་མདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདརིི་ཁྱིམི་མཚོསེ་ལུང་པོ་

ཆེགོས་རྗེསེ་འིདདོ་ཀྱིང་མ་འིདདོ་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་སྡེདོ་རྒྱུ་ལས། བདོ་

ལུང་པོ་དེ་ནས་ལྷེ་ཙོམ་བཀོགོ་སྟེ་ཟླ་བའིི་སྒོང་ལ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཞིིགོ་

ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་མིས་བོད་པོ་འིདོད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་བོད་པོ་སྤེོ་ས་རིགོ་

གོ་ིམ་རིདེ། སྡེདོ་རྒྱུ་ན་ིམཉིམ་དུ་སྡེདོ་དགོསོ། བསྡེད་པོའི་ིརྗེསེ་སུ་

མཛའི་བརྩིེའིི་ངང་བསྡེད་ན་གོཉིིས་ཀརི་དེ་དགོའི་གོི་རིེད། ད་ལྟ་

བཤོད་པོ་བཞིནི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོསོ་རྒྱ་མིརི་མ་ིདགོའི་བ་དང་། རྒྱ་

མ་ིཡང་སམེས་ལ་ན་ཚོ་བཏེང་སྟ་ེསྡེདོ་དགོསོ་པོ་ད་ེང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་

མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ་ལ། རྒྱ་མ་ིལའིང་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ད་ེ

ནི་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་མགོ་ོབརྡུངས་ཏེེ་བྱུང་བ་ལས། བོད་པོས་རྒྱ་

ནགོ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་མགོོ་བརྡུངས་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན། 

ང་ཚོ་ོབོད་པོ་སུ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཚུལ་མིན་བྱེས་པོ་མེད་ལ། 

སྔརི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་དུས་སྐོབས་སུ་བོད་དམགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་

ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིའིདས་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རིདེ། 

ད་ལྟ་བོད་ནང་གོདུགོ་རྩུབ་མནརི་གོཅོད་བཏེང་དང་གོཏེོང་བཞིིན་

པོ་དེ་དགོ་སྔརི་ཁྲེི་རིལ་སྐོབས་ང་ཚོོརི་སྡུགོ་སྦྱོང་བཏེང་བྱུང་ཞིེས་
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ཡོང་བ་ཡིན་གྱིི་མ་རིེད། དེ་ཚོརི་བ་རིེད། ད་ཆེ་རྒྱ་དང་བོད་ཟེརི་

བའི་ིམ་ིརིགིོས་ཐ་དད་གོཉིསི་པོ་ོད་ེདམ་ཚོགིོ་མཐུན་སྒྲིལི་ཞིགིོ་བཟ་ོ

དགོསོ་ན། བདོ་པོརི་གོདུགོ་རྩུབ་གོཏེངོ་མཁོན་གྱི་ིརྒྱ་མསི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས་གོདུགོ་རྩུབ་མྱོོང་མཁོན་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་

ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་ལྷགོ་མདེ། དརེི་བརྟེནེ་ད་ཆེ་

རྒྱ་མསི་བདོ་པོརི་ང་ཚོསོ་ཁྱིདེ་ཚོོརི་ཤོ་ཚོ་ཡདོ། བརྩི་ིབཀུརི་ཡདོ། 

ཡིད་ཆེེས་ཡོད། བློས་འིཁོེལ་གྱིི་ཡོད་ཟེརི་ནས་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་ལ་

ཚོགིོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་སྙན་པོ།ོ སྤུན་ཟླ་མ་ིརིགིོས་དང་། ལས་ལ་

བརྩིནོ་ཞིངི་དཔོའི་ངརི་ལྡན་པོ། བླ་ོགྲེསོ་ལྡན་པོ། བབས་ཆེགོས་པོ་

སགོོས་བྲསི་པོའི་ིཚོིགོ་སྐོམ་པོསོ་གོང་ཡང་ཕེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

བདོ་མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱ་མསི་བདོ་པོའི་ིཐད་དངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་སྐྱེ་

ཐབས་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོ་

མི་རིེའིི་རྒྱབ་ལ་མེ་མདའི་རིེ་བཙུགོས་ནས་བསྡེད་པོ་དེ་དགོ་ཕྱོིརི་

འིཐེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། བོད་ནང་ནས་རྒྱ་ནགོ་མི་དམངས་སྤྱོི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་དམགོ་མི་རྣམས་ཕྱོིརི་འིཐེན་བྱེས་ན། གོཞིི་

ནས་བོད་མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ད་ཆེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

རྒྱ་མསི་ང་ཚོརོི་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

སྙམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོོརི་གྱི་ིརིདེ། ཚུརི་མའིི་ིམཐངོ་བཞིགོ་སྟ་ེཆེ་
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འིཇགོོ་བྱེས་ན། ང་ཚོསོ་ཀྱིང་ཕེརི་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་འིཕེརེི་ཞིགིོ་བྱེདེ་

པོ་ལས་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་འིཐེན་སོང་ཞིེས་དེའིི་གོ་ོསྐོབས་ཟིན་ཏེེ་

རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རིེད་ལ། བྱེས་ཀྱིང་ཕེམ་ཉིེས་ཡོང་རྒྱུ་

ཞིགིོ་ལས་མདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་རྒྱ་མ་ིབླ་ོགོཡངེ་བྱེདེ་དགོསོ་

དནོ་མ་ིའིདུགོ 

ཉི༽ གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིདགོངོས་བཞིསེ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ི

རྣམ་རྟེོགོ

རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོ་ོཀློད་པོ་ཆུང་དྲེགོས་པོ་དང་། བྱེབ་ཆུང་དྲེགོས་

པོ། རྣམ་རྟེོགོ་ཟ་དྲེགོས་ཏེེ་ངས་བོད་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་བཟོ་

དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ཁོོ་རིང་ཚོོས་རིང་བཙོན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་འིདྲེོགོས་འིགོ་ོལངས་པོ་ལས། དནོ་དམ་པོའི་ི

མཐུན་སྒྲིལི་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཟ་ོདགོསོ་ན། གོངོ་དུ་བཤོད་པོ་བཞིནི་

བདོ་མའིི་ིབླ་ོདང་མ་ིམཐུན་པོའི་ིབདོ་མའིི་ིཐགོོ་བཙོན་གོནནོ་བྱེདེ་མ་ི

རུང་། རྒྱ་དམགོ་ཕྱོརིི་འིཐནེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བ་ད་ེཁོ་བྲལ་གྱི་ིསྐོད་

ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ་པོརི་དནོ་དམ་པོའི་ིཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་

ཡདི་ཆེསེ་སློབེས་ཐུབ་པོ་དང་། ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཐུབ་ཐབས་སོགོས་

ལ་ཕེན་པོའི་ིཆེདེ་དུ་བཤོད་པོ་ཡནི། 

རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཞིི་བདེའིི་ཐད་ལའིང་བོད་ཀྱིི་ཞིི་བདེའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་
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གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློའི་ི

ཐགོོ་ནས་བདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོདགོསོ་པོ་དང་། རྒྱ་དམགོ་

བདོ་ནས་ཕྱོརིི་འིཐནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བ་རིདེ། 

དསེ་རྒྱ་མ་ིལ་ཁོེ་ཕེན་ཕྱོ་ིའིབྲལེ་དང་། རྒྱལ་སྲུང་ཐོགོ་ཐ་ེགོཏེོགོས་

ཡདོ་པོ་དང་། བདོ་ད་ེརྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིནང་ཚོན་ལུང་པོ་

ཞིིགོ་ཐོགོ་གོནས་རྒྱུ། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཁོེ་ཕེན་ནི་ས་ོསོའི་ིལུང་

པོའིི་ནང་གོི་དབང་ཆེ་གོཙོང་མ་སོ་སོ་རིང་གོིས་བཟུང་སྟེ་བསྡེད་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེང་སྐོབས་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ནང་འིགྱུརི་

བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་

འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

ལའིང་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་ཙོམ་ནང་ཧོ་ལས་པོའིི་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་

ཡོད། རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིིགོས་ཚོོས་ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་དེ་དུས་ནམ་

ཡང་ཕྱོིརི་བཤོིགོ་རྒྱགོ་གོི་མ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིིན་རྒྱ་

ནགོ་ནང་གོ་ིམའིི་ིརིང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བླའོི་ིགོ་ོརྟེགོོས་དང་། མཐངོ་

ཐསོ་ཀྱི་ིཤོསེ་རྒྱ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེཡང་བསྐྱརི་སྔནོ་གྱི་ིགུ་དགོོ་གོ་ིསྲིདི་

བྱུས་ཐགོོ་བསྐྱརི་ལོགོ་འིགྲེ་ོཨ་ེཐུབ་བསམ་པོ་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་ནང་

ལ་ོབཅུའི་ིརིངི་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་ལྟརི། ད་དུང་མུ་

མཐུད་འིགྲེ་ོགོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་སྔ་དམརི་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིབཙོན་དབང་དང་། དྲེགོ་རྩུབ་ཁོ་ོནས་གོནནོ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་དརེི་

འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ་སྟབས། གོནས་ཚུལ་དའེི་ི
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ཆེ་ནས་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ད་ེསྔའི་ིགུང་བྲན་ད་ེརིང་མ་ཡནི་པོརི་རྒྱ་མ་ི

གུང་བྲན་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ཏེ༽ དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིབྱུང་རིམི་དང་། བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་

རྙོགོོ

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མིའིི་འིདུ་ཤོེས་ཐོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་

དང་། རྒྱུ་མཚོན་དྲེངས་ཏེ་ེཕྱོགོོས་གོཉིསི་ཀ་ནས་གུ་བཤོངས་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་བྱེེད་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ཚོེ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དབུ་

མའི་ིལམ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཐབོ་མ་ིཡངོ་ངམ་སྙམ་པོའི་ིརི་ེབ་ད་ེལྟ་བུ་

ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེཡང་ངསོ་རིང་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་ཐགོ་བཅད་པོ་

གོང་ཡང་མིན། ང་ཚོ་ོའིགོན་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་

སྦྲལེ་ཏེ་ེགོ་ོབསྡུརི་བྱེས་པོ་ཡནི། རྩི་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེཉི་ེཆེརི་བྱུང་བ་

ཞིགིོ་ཀྱིང་མནི་པོརི་ད་ེན་ིཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་རི་ེགྲེངས་ནས་རྩི་བ་ང་ཚོསོ་

བདོ་རིང་བཙོན་རྩིདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོོརི་རིང་བཙོན་ཐབོ་ཐང་

ཡདོ། ངསེ་མདེ་ཀྱི་ིརིང་བཙོན་མ་བྱུང་ན་ང་ཚོོརི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ། རིབ་ལ་འིད་ིདང་། ད་ེམནི་ན་འིད་ིཞིསེ་ཆེིགོ་

སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགྲེངས་དང་། བདུན་ཅུ་དནོ་གྲེངས་ནས་

ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་གོ་ོརིིམ་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་ཡོད། ཡིན་ན་

ཡང་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ང་ཚོོས་སྐོད་ཆེ་དེ་བཤོད་ན་དངོས་འིབྲེལ་
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ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་ཐུབ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་མདེ་སྟབས་ང་ཚོ་ོསུ་གོཅགིོ་གོསི་

བཤོད་མདེ། བརི་ལམ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་

རྒྱ་མའིི་ིནང་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང་། གོཙོ་ོཆེ་ེ

ཤོསོ་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་ཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་ཧོ་ལས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་

སྟབས་སྔ་ལོ་དང་ད་ལོ་འིཛམ་གླིིང་སྟེང་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཧོ་ལས་

པོ་བྱུང་བ་རིེད། བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་དང་། བོད་

ཀྱིི་གོནད་དོན་ཤོེས་མཁོན་ཕེལ་ཆེེརི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོས་བོད་

པོརི་རིང་བཞིནི་གྱིསི་ཤོ་ཚོ་དང་། བདོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དརེི་བརྟེནེ་འིཛམ་གླིངི་ནང་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་

ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཚོགོོས་པོ་

འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་དང་། དནོ་དམ་པོའི་ིརྒྱབ་

སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་སྲིདི་གོཞུང་ས་ོསའོི་ིཐགོོ་ནས་ཀྱིང་རྩི་

བ་ས་ོསའོི་ིགོཞུང་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང་། འིཕྲལ་སལེ་

གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ལ་བསྟུན་ཏེ་ེརྒྱ་མའིི་ིང་ོསྲུང་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས་

བདོ་པོརི་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོསོ་རྒྱབ་སྐྱརོི་དང་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་བད་ེཔོ་ོ

མེད་ཀྱིང་། འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་གོི་ཐོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་

རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་སྐོོརི་གླིེང་སློོང་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་བ། བདོ་ནང་ལ་གོནའི་སྔ་མོའི་ིརྟེནེ་གོཞི་ིམང་པོ་ོཡདོ་པོ་

ཉིམས་པོ་སརོི་ཆུད་ཡངོ་ཐབས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་འིཛམ་གླིངི་
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གོ་ིས་ཆེ་གོང་ས་ནས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

རྒྱ་བོད་གོཉིིས་དབརི་གྱིི་དཀའི་རྙོོགོ་སེལ་ཆེེད་རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་བཏེོན་ན་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་

འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལ་ཕེན་གྱིི་འིདུགོ བདེན་པོ་བོད་པོརི་ཡོད་ཀྱིང་

གོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཡདོ་པོརི་མ་

ཟད། བོད་པོའིི་ཐོགོ་སྡུགོ་པོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

བོད་པོས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེེ་དྲེང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ་བསམ་པོའི་ིཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོི་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

པོ་བཅས་གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་གྲེསོ་གོཞི་ི

དེ་བཏེོན་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་རྩི་བའིི་ཐགོ་གོཅོད་དེ་ངོས་རིང་མི་

གོཅིགོ་གོིས་བརྒྱ་ཁོ་ཡུགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད་ལ། བྱེས་

པོས་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རིེད། ངོས་ཀྱིིས་རྣམ་ཀུན་ནས་དོན་གྱིི་བདགོ་

པོ་ོབོད་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཡནི་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། བདོ་སྤྱོ་ི

པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ངོས་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ཡིན་སྙམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོཡང་

མེད་ལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱིང་མེད། ངོས་ནས་ད་ལྟ་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་

འིཁྱིེརི་བ་དང་། འིགོོ་ཞིིགོ་འིཁྲེིད་དེ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་བསམ་

ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཏེོན་པོ་རིེད། རྩི་བའིི་མཐའི་མའིི་ཐགོ་གོཅོད་

དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་བསམ་བླ་ོཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་བཏེང་། གོ་

ལརེི་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེངསོ་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ཡནི།
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ཐ༽ སྐུ་དབང་རྩིིས་སྤྲོདོ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིརྒྱུ་མཚོན།

མ་འིངོས་པོརི་ངོས་ནས་མང་གོཙོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ལས་ཀ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིམནི་ཟརེི་བ་དརེི་རྒྱུ་མཚོན་ཁོ་ཤོས་ཡདོ། རྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་

ནི་ཨ་ལགོ་གོིས་བཤོད་པོ་ལྟརི། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ཟང་ཟིང་བྱེས་

པོ་དེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྱེས་པོ་རིེད། དེའིི་དམིགོས་

ཡུལ་ན་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱརི་ལོགོ་དང་། རི་ོལངས་རྒྱགོ་ཆེདེ་

རིེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་ངའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་དོན་ལ་ལས་

ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚོ་ོདང་རྒྱ་མའིི་ི

དབརི་འིབྲལེ་བ་བྱུང་རྗེསེ་རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་གོ་ིརྙོགོོ་དྲེ་ད་ེཏཱ་ལའི་ིབླ་

མའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དནོ་ཚོན་ལྔ་ཞིསེ་བཤོད་པོ་རིདེ། ངའི་ིསྐོརོི་ལ་ད་ེ

སྔ་ཕེན་ཆེད་ཚོིགོ་གོཅིགོ་བཤོད་མེད་ལ། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཏཱ་

ལའི་ིབླ་མའི་ིཐབོ་ཐང་སྐོོརི་ལ་ཚོིགོ་གོཅགིོ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་ཅསེ་ཚོིགོ་

ཐགོ་གོཙོང་མ་བཅད་པོ་ཡནི། ངས་བཤོད་པོ་ད་ེབདོ་མ་ིམང་གོ་ིདནོ་

དུ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དརེི་བརྟེནེ་ངསོ་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ལས་ཀ་བྱེདེ་

འིདོད་མདེ་ཅསེ་བཤོད་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ད་ེཡནི།

རྒྱུ་མཚོན་གོཉིིས་པོ་ནི། ང་རིང་ཚོོརི་དོན་དམ་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་

གོཞུང་ལམ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིརི་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། བསམ་བླ་ོཡང་

གོཏེོང་བཞིིན་ཡོད། དེ་སྔ་བོད་ནང་སྡེོད་དུས་མང་གོཙོོའིི་བསམ་
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བློ་འིཁོོརི་བྱུང་ལ། རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་གོམོ་པོ་དང་པོ་ོད་ེམང་གོཙོའོི་ིརྩི་ཁྲེམིས་དང་། 

སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་པོ་རིེད། མང་གོཙོོའིི་ལམ་

ཐོགོ་ཁོ་ཞིེ་གོཉིིས་མེད་ཀྱིིས་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོད། ལྷགོ་དོན་ང་ཚོ་ོམ་

འིངོས་པོརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་དོན་དམ་པོའིི་མང་གོཙོ་ོ

དགོོས་ན། ངོས་ནས་འིགོན་འིཁྱིེརི་ནས་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་

འིདུགོ དཔོེརི་ན། དངེ་སྐོབས་ཡངོ་དང་ཡངོ་བཞིནི་པོ་རིདེ། གོལ་

ཏེེ་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་རིང་གོི་བླ་ོལ་མ་

བབས་ན་ཐོགོ་མརི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་བཀའི་སློོབ་རིེད་དམ་

ཞིསེ་བརྩིད་གོཅདོ་བྱེས། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིབཀའི་སློབོ་ཡནི་

ན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་བཤོད་ད་ེདརེི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

དརེི་བརྟེནེ་ངསོ་ནས་འིགོན་ཁུརི་ཏེ་ེབསྡེད་ན་བདོ་མ་ིམང་ས་ོསའོི་ི

བསམ་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པོ་ད་ེའིདནོ་རྒྱུརི་གོནདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངསོ་ནས་

འིགོན་མ་འིཁུརི་བརི་བསྡེད་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མི་རིེ་ང་ོ

རིེའིི་ས་ོས་ོསྒོེརི་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་འིདོན་

རྒྱུརི་དཀའི་ངལ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང་། གྲེོས་བསྡུརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་

བསམ་ཚུལ་འིཛེམས་ཟོན་མེད་པོ་འིདོན་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་

གོི་རིེད། ངོས་ནས་འིགོན་འིཁྱིེརི་ཏེེ་སྡེོད་སྐོབས་བསམ་འིཆེརི་

ཤོོད་ཟེརི་ནའིང་། ངོས་ནས་མི་མང་ལ་དབང་ཡོད་དང་འིཇིགོས་
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བསྐུལ་བྱེས་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཤོོད་མ་ནུས་པོ་མིན་ནའིང་། རིང་གོི་

སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་བརྩི་ིབཀུརི་དང་། དགོའི་མསོ། ཡདི་ཆེསེ་

བྱེདེ་པོའིི་མི་དསེ་བཤོད་པོ་དེ་རིང་གོི་བླ་ོམ་བབས་རུང་། དགོོས་

པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོརི་བརྩིིས་ནས་བློས་ལིང་འིགོེལ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡདོ། ད་ེན་ིཧོ་ལམ་རྨོངོས་དད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ངསོ་ནས་

འིགོན་མ་འིཁུརི་ན་མང་གོཙོ་ོདངོས་གོནས་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་

ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོདེ་འིཁོོརི་གྱིི་འིདུགོ 

ད་ེན་ིབསམ་པོ་རྣམ་པོ་དགོ་ཡནི། 

རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཞིིགོ་ནི། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོང་ཞིིགོ་

བརྗེདོ་རུང་། མཐརི་ཐུགོ་རིང་གོཞིན་ཚོང་མ་ཤོ་ིརྒྱུ་རིདེ། དཔོརེི་ན། 

ངསོ་རིང་ཡང་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ལ་སློབེས་ཡདོ། ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ོང་ོ

སུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུའི་ིནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིམ་ིཚོ་ེརྫོགོོས་པོ་

ལས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་སྡེོད་ཐབས་མེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་

མའིི་ིནང་ལ་འིགོན་འིཁུརི་མཁོན་ད་ེཡང་རིམི་པོས་འིཕེསོ་ནས་འིགྲེ་ོ

དགོསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེགོཅགིོ་པུརི་བླསོ་བཀལ་ཏེ་ེབསྡེད་ན་

ཉིནི་གོཅགིོ་གླི་ོབུརི་ལ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ན། ད་ེམཚོམས་འིགྲེ་ོསྟངས་

མ་ཤོསེ་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། ངསོ་རིང་ན་རྒོས་རྫོ་ིརྡོབི་མ་

ཆེགོས་གོོང་ལ་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀའིི་འིགོན་ཁུརི་མཁོན་ཚོ་ོཡང་གོོ་

སྒྲིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེད་ལྟའི་ིབཀའི་ཤོགོ་གོ་ིནང་བཀའི་བླནོ་མང་དུ་བཏེང་



550
བ་དང་། ལས་ཀའི་ིའིགོན་ཁུརི་མང་ཆེ་ེབ་ད་ེདགོ་བཀའི་ཤོགོ་རིང་

གོསི་ཁུརི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉི་ིཤུའི་ིགོངོ་ནས་བཤོད་

པོ་ཡནི། ད་ལྟ་ནས་རྩི་བའི་ིའིགོན་ཁུརི་མཁོན་ཞིིགོ་ཡདོ་ན། ངསོ་

རིང་གོ་དུས་ཡནི་ནའིང་འིདི་གོརི་ཡདོ་མུས་རིདེ། 

ཆེསོ་དང་ཆེབ་སྲིདི། ཡང་ན་རིགིོ་གོཞུང་གོང་གོ་ིཐད་ལ་ཕེན་ཐགོོས་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐད་ངོས་རིང་འིདི་གོརི་ཡོད་མུས་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་ངོས་

རིང་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་བལྟསོ་པོརི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ལས་

འིགོན་གོཙོང་མ་འིཁྱིརེི་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། དའེི་ིཐགོོ་ལ་ངསོ་རིང་

ཡདོ་པོ་ད་ེདཔོལ་དང་རྒྱན་ཆེགོས་པོ་རིདེ། གོལ་ཏེ་ེངསོ་རིང་མདེ་

ནའིང་འིགོན་འིཁྱིརེི་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་མནི་པོརི་ཚོང་མ་ངའི་ིཐགོོ་

འིགོན་བསྐུརི་ན། ངསོ་རིང་ཡདོ་པོའི་ིརིངི་འིདརིི་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

རིེད། འིནོ་ཀྱིང་ངོས་རིང་མེད་པོའིི་ཉིིན་མོ་དེརི་དུམ་སྟེ་ཆེད་རྒྱུའིི་

ཉིནེ་ཁོ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ངསོ་ནས་བསམ་

བླ་ོད་ེལྟརི་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ།

དཔོརེི་ན། སྔནོ་མ་གྷོན་དྷརིི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྒྱ་གོརི་རིང་བཙོན་རྩིདོ་

པོའིི་སྐོབས་ཐུགོས་འིགོན་གོཙོ་ོབོ་བཞིེས་ཏེེ་སོ་སོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་

ཐོན་རྗེེས་ཁོོ་རིང་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་ནང་མ་བཞུགོས་པོརི་སྤྱོིརི་

བཏེང་གོ་ིམའིི་ིགྲེས་སུ་བཞུགོས་པོ་རིདེ། ང་རིང་ཡང་ང་ཚོའོི་ིགོནས་

སྟངས་ཐགོོ་ཐགོ་གོཅདོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ངསོ་ནས་
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གོཞུང་གོི་འིགོན་མ་འིཁུརི་བརི་ཟུརི་དུ་བསྡེད། འིནོ་ཀྱིང་ཆེོས་

སྲིིད་གོང་གོི་ཐད་ལའིང་ཕེན་ཐོགོས་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་རྣམས་བྱེས། 

ཟུརི་དུ་སྒོརེི་པོ་སྤྱོ་ིམསོ་ཡདི་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ངསོ་ནས་གོཞུང་གོ་ིནང་དུ་འིགོན་འིཁུརི་གྱི་ིམནི་ཟརེི་བའི་ིབསམ་

ཚུལ་དང་རྒྱུ་མཚོན་ད་ེལྟརི་ཡནི། དརེི་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ་གོམ། 

འིགྲེིགོས་འིདུགོ་གོམ། ངོས་ནས་དེ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཡོད་པོརི་

བརྩིསི་པོ་ཡནི། ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་བལྟས་ན་ད་ེལ་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ་

གོམ་མ་ིའིདུགོ

ད༽ ཏེངེ་གོ་ིསྐོད་ཆེ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགུ་བཤོངས།

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ངོས་ཀྱིིས་གྲེོས་འིགོ་ོབཏེོན་པོ་དེརི་མོས་མཐུན་

ཡོད་ཅེས་བཤོད་ན་དོན་དུ་རིང་བཙོན་ངོས་ལེན་བྱེས་པོ་ལྟ་བུརི་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་རྒྱ་མིས་བཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། ཡང་མ་

རིདེ་ཅསེ་བཤོད་ན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་དང་པོ་ོབྱུང་བའི་ི

ཉིནི་དརེི་ཏེངི་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་རིང་བཙོན་མ་ཤོདོ། ད་ེམནི་གོང་ཞིགིོ་

ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ནའིང་འིགྲེགིོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོརི་བརྟེནེ། འིགྲེགིོ་

གོ་ིརིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ནའིང་མ་ིབད་ེབ་ཞིིགོ་དང་། འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རིདེ་

ཅསེ་བརྗེདོ་ནའིང་མ་རིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ནས་

སྐོད་ཆེ་བཤོད་པོ་ད་ེདངསོ་འིབྲལེ་གོནས་ཚུལ་ཡནི། བདོ་རྒྱ་མའིི་ི
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མ་རིདེ། བདོ་རིང་བཙོན་ན་ིརིདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་

ང་ཚོརོི་རིང་བཙོན་བྱེདེ་འིདདོ་ཀྱིང་རིང་བཙོན་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། བདོ་

ཡངོས་རྫོགོོས་རྒྱ་མསི་མནན་ཟནི་པོ་རིདེ། དའེི་ིའིགོོ་ནས་གོང་ཐུབ་

ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟ་རྒྱ་མིརི་ཁོགོ་

མི་འིདུགོ་ཀྱིང་། རིིམ་བཞིིན་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་མི་ཡོང་ངམ་

བསམ་པོ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ཐགོ་ཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། 

རྒྱ་མིས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་གུ་བཤོངས་

བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ་ན་ལས་གོང་ཡངོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ེལྷགོ་ང་ཚོོརི་བྱེདེ་

རྒྱུ་བསྡེད་མདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་གྲེསོ་འིཆེརི་བཏེནོ་པོ་དརེི་

གུ་བཤོངས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་བལྟ་རྒྱུ་རིེད། གོལ་ཏེེ་དེའིི་ཐོགོ་

ལ་རྒྱ་མིས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་མེད་ན་ང་ཚོོརི་དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་

གུ་བཤོངས་བྱེེད་རྒྱུ་བསྡེད་མེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མིརི་ཁོེ་ཕེན་སྤྲོོད་

རྒྱུ་མེད་ན་ལས་ཡོད་ཚོད་སྤྲོད་ཟིན་པོ་རིེད། དེ་ལས་མང་བ་ཞིིགོ་

སྤྲོདོ་ཐབས་མདེ། 

སྤྱོརིི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་མང་གོཙོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

རྩི་བ་མང་གོཙོོའིི་གོཞུང་ཡིན་སྟབས་མི་མང་གོི་འིདོད་པོ་གོཞིིརི་

བཟུང་ཐགོོ་ནས་གོཞུང་སྲིདི་འིཛནི་དགོསོ་མཁོན་གྱི་ིགོཞུང་གོཅགིོ་

ཡིན་ནའིང་། སྐོབས་རིེ་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་དང་མ་རིན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་སྐོབས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བལྟས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་
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བསྟརི་དགོསོ་པོ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིཆེསོ་ཉིདི་རིདེ། ད་ེལྟརི་

ཡནི་སྟབས་ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྒོན་

གོཞིོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་གྲེོས་འིཆེརི་དེ་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་

ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང་། རྒྱ་གོརི་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བོད་མི་

ཚོ་ོབླ་ོཕེམ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་འིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ིབླ་ོཕེམ་ཡངོ་སྲིདི་ལ། 

ཡོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིེད། དེརི་བརྟེེན་མི་མང་གོིས་ཐོབ་ཐང་

རྩིདོ་པོ་དང་། ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་འིདནོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཡནི་ནའིང་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་གྱི་ིཆེ་ནས་སམེས་

ཤུགོས་དང་། བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི་དངོས་

ཡདོ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་ཇ་ིཙོམ་སྒྲུབ་ཐུབ་མནི་བལྟས་ཏེ་ེགོམོ་

པོ་མ་ིརྒྱགོ་མཐུ་མདེ་རིདེ། འིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་གྱི་ིཆེ་ནས་བསམ་

བློ་གོཏེོང་སྟངས་གོཅིགོ་དང་། མི་མང་གོི་ཕྱོོགོས་ནས་སེམས་

ཤུགོས་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དེ་གོཉིིས་ཕྲན་བུ་མི་མཐུན་པོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་རིང་

བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས་རྒྱུ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་

གོསལ་པོོ་ཤོེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས་ལ། བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་གོཏེོང་

དགོསོ། གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་ངསོ་ནས་བཏེནོ་པོ་

དརེི་བསམ་བླ་ོཇ་ིཙོམ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིང་རིང་

ཚོོས་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། རིིམ་པོས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོ



554
གོི་རིེད། ཤོེས་སོང་ངམ། ཚོང་མརི་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། 

ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༦ ཉིནི། 

ཨ་རི་ིལ་ོས་ིཨནེ་ཇ་ིལ་ིསིརི་དུས་འིཁོོརི་དབང་ཆེནེ་

ཞུ་བརི་བཅརི་བའི་ིརིང་རིིགོས་མང་ཚོོགོས་རྣམས་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་དམགོ་གོིས་དྲེགོ་གོནནོ་དང་། ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

སྟངས།

ཚོང་མརི་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས་ཡདོ། བརི་ལམ་བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ི

སྲིདི་བྱུས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེརུ་སངོ་སྟ་ེམཐའི་མ་དམགོ་ཁྲེམིས་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་དེ་གོནས་ཡོད། སྐོབས་དེརི་

ཤོནི་ཏུ་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་སྟ་ེམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛནི་བཟུང་

བྱེས་པོ་དང་། ཁྱིམི་ཚོང་མང་པོའོི་ིནང་དམགོ་མ་ིའིཛུལ་ནས་བསྔགོོ་

བཤོེརི་གྱིིས་གོང་བྱུང་མེ་མདའི་བརྒྱབ་ནས་ཁྱིིམ་ཚོང་ཁོ་ཤོས་ཀྱིི་

ནང་མ་ིརྒོན་གོཞིནོ་དབྱེ་ེབ་མདེ་པོརི་བསད་འིདུགོ ཁྱིམི་ཚོང་གོཉིསི་

ཙོམ་གྱི་ིཕེ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་བཅས་ནང་མ་ིཚོང་མ་བསད་གོནས་ཤོདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ཞིབི་ཕྲའི་ིགོསལ་པོ་ོཞིགིོ་ཤོསེ་མ་སངོ་། ཁྱིམི་ཚོང་གོཅགིོ་

ནང་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་མ་ིའིཛུལ་ནས་རྔམ་སྟནོ་ཁྲེམོ་སྐོརོི་ནང་ཞུགོས་

མཁོན་མ་ིཞིགིོ་དརེི་གོབ་ཡདོ་པོ་ད་ེབཟུང་ནས་འིཐནེ་ཡངོ་སྐོབས་



556
ཁྱིིམ་བདགོ་ཨ་མ་རྒོན་མོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེས་རྒྱ་དམགོ་ལ་ཞུ་བ་

འིཐེན་པོ་དང་། དེ་འིཕྲལ་རྒྱ་དམགོ་གོིས་ཨ་མ་དེའིི་མགོོ་ལ་མེ་

མདའི་བརྒྱབ་ནས་བསད་པོ་དང་། རྒྱ་དམགོ་དའེི་ིརིགོོས་པོརི་བདོ་

མི་སྐོོརི་སྲུང་དམགོ་མི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེས་གོནས་ཚུལ་དེ་བཟོད་

འིཁུརི་མ་ཐུབ་པོརི་རྒྱ་དམགོ་དརེི་མ་ེམདའི་བརྒྱབ་ནས་བསད་པོ་

རིེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ བདེན་པོ་ཡིན་མིན་གོསལ་པོོ་མི་ཤོེས་ཀྱིང་། 

སྐོབས་དེརི་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡདོ་འིདུགོ

གོཞིི་རྐང་སྔ་ལོ་ནས་གོོ་ཐོས་བྱུང་བརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོོན་རིིགོས་

ཚོའོི་ིནང་བསམ་འིཆེརི་ཁོགོ་གོཉིསི་ལ་གྱིསེ་པོ་རིདེ་ཟརེི། ད་ེཡང་

དམགོ་མའིི་ིཕྱོགོོས་གོཏེགོོས་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་ལ་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིསི་

དྲེགོ་གོནནོ་བྱེས་ན་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། འིཇམ་པོ་ོབྱེས་ན་བདོ་

པོས་སྡེོད་མ་ཚུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་ཟེརི་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཐོན་གྱིི་ཡོད་པོ་དང་། ཡང་འིཐབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

གྱུརི་སོགོས་དེའིི་ཚོོའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་དེ་ལྟརི་བྱེས་

ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། མུ་མཐུད་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་གོཏེངོ་བྱེས་ན་ཡགོ་གོ་ི

རིེད་ཅེས་བཤོད་པོ་བཅས་བསམ་ཚུལ་ཁོགོ་གོཉིིས་བྱུང་བ་པོེ་

ཅངི་ཕྱོགོོས་ནས་ཐསོ་བྱུང་ལ། ལྷ་ས་ནས་ཀྱིང་ཐསོ་བྱུང་། མཇུགོ་

ཏུ་དྲེགོ་ཤུགོས་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་མཁོན་ད་ེདགོ་ཕེལ་ཆེརེི་

རྒྱལ་བ་འིདྲེ་འིདུགོ མཐའི་མ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལའིང་གོནས་ཚུལ་དེ་
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གོ་རིང་རིདེ། ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ལའིང་དྲེགོ་ཤུགོས་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་

རྒྱུརི་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོརི་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དྲེགོ་ཤུགོས་

སྤྱོདོ་དང་སྤྱོདོ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡང་གོནས་ཚུལ་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་

པོོ་ཞིིགོ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་གྱིི་ཡོད། ཁོ་སང་ལྷ་སའིི་ནང་དམགོ་

ཁྲེིམས་བཙུགོས་རྗེེས་ལྡི་ལིརི་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོཞུང་ཚོབ་

བརྒྱུད་ང་ཚོ་ོམུ་མཐུད་འིབྲེལ་བ་བྱུང་། རྩི་བའིི་བོད་དོན་ཐོགོ་ལ་

སྲིིད་བྱུས་འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་མེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ དེ་རྗེེས་ང་རིང་

འིད་ིཕྱོགོོས་མ་ཐནོ་བརི་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་གོང་ཡང་མ་བྱུང་། 

ཁོ༽ ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབགྲེོད་

ལམ།

ང་ཚོའོི་ིངསོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ན་ིརྩི་བའི་ིཆེ་ནས་དནོ་ཚོན་ལྔ་སྔནོ་

མ་བཤོད་པོ་ད་ེདང་། དའེི་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་གྱི་ིརྒྱ་ནགོ་ལ་མུ་མཐུད་སྐོད་

ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་དེ་ལ་འིགྱུརི་བ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་གོནས་སྐོབས་

གོཅགིོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དེ་རྒྱ་ནགོ་མ་ིདམངས་ཀྱིི་ཚོབ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་མ་ིདམངས་ང་ོལགོོ་པོའི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡོད་པོ་དང་། ཚུརི་ཙོམ་འིདིརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང་། ཤོེས་

ཡོན་ཅན་ཚོོས་དངོས་གོནས་མང་གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་དགོོས་པོ་

དང་། དེ་བཞིིན་རྒྱུ་བརྔན་རྗེེས་འིབྲང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་དེ་
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དགོ་མ་ིདགོསོ་ཞིསེ་སྐོད་འིབདོ་བྱེས་པོ་ད་ེཡང་དགོ་པོ་རིདེ། དརེི་

བརྟེེན་སློོབ་ཕྲུགོ་དང་ཤོེས་ཡོན་ཅན་ཚོོརི་ང་ཚོོས་གོདུང་སེམས་

མཉིམ་བསྐྱེད་དང་། རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་པོའིི་རྣམ་པོ་སྟོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ལམ་སེང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་

ཕེརི་དམགིོས་བསལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་བད་ེམདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཡནི་

ནའིང་གོཞི་ིརྩིའི་ིཐགོོ་འིགྱུརི་བ་དམགིོས་བསལ་གོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་

མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེ་གོ་རིང་འིགྱུརི་བ་མེད་པོརི་

བསྡེད་ཡདོ།

སྔནོ་མ་ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ་བཤོད་པོ་དང་། ད་ེམཇུགོ་

ཡོ་རིོབ་གྲེོས་ཚོོགོས་ལ་བོད་རྒྱའིི་དབརི་མ་འིངོས་པོརི་སྐོད་ཆེ་

བཤོད་ན། སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ཚོན་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི་ཞིསེ་གྲེསོ་གོཞི་ི

ཞིགིོ་བཏེོན་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

ལམ་སེང་རིང་དབང་རིང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང་ཤོིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་མུ་

མཐུད་ལ་ོབཅུའིམ། ཉི་ིཤུ། སུམ་ཅུ་ཕྱོནི་ན། ང་ོཐགོོ་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་

ཡུལ་ལ་འིགྱུརི་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། གོནས་སྐོབས་བདོ་ནང་

རྒྱ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་མཚོམས་ཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། བདོ་

ཆེལོ་གོསུམ་ཡངོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ང་རིང་ཚོསོ་དཔོལ་འིབྱེརོི་འིཛུགོས་

སྐྲུན་དང་། རིགིོ་གོཞུང་འིཛུགོ་སྐྲུན། སློབོ་སྦྱངོ་སྐོརོི་སགོོས་ད་ེདགོ་
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བོད་མི་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་འིགོན་གོཙོང་མ་འིཁྱིེརི་ནས་ཚོགོས་ཚུད་

པོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ལགོ་ཐགོོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཐུགོ་ཡོད་སྟབས་གོནས་སྐོབས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་

བསམ་བློ་བཏེང་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་ཞིེས་བསམ་ཚུལ་བཤོད་

དནོ་འིད་ིལྟརི་ཡནི། 

བསམ་ཚུལ་འིད་ིཡང་བརི་ལམ་བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་འིཁོརོི་བ་ཞིགིོ་

མནི། སྔནོ་མ་ཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་དང་བདུན་ཅུ་དནོ་གྲེངས་ནང་ནས་མ་

འིངོས་པོརི་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བདེན་མཐའི་གོསལ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཐོགོ་ནས་གོསལ་ཡོང་། ཡང་འིཛམ་གླིིང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ནས་དེས་རྒྱ་ནགོ་ལའིང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་

སྟེ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་དང་། ཡང་རྒྱ་ནགོ་ཁྱིོན་ཡོངས་ལ་

འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་མ་ཕྱོིན་ཀྱིང་ནང་ཁུལ་སྲིིད་བྱུས་ལ་འིགྱུརི་བ་བྱུང་

སྟེ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐགོོ་ནས་ཡོང་། ཡང་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་

ཚུན་གྱིི་གོནས་སྟངས་འིགྱུརི་བའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་སྲིིད་པོ་བཅས་

དེ་ལྟརི་ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་འིགྲེོས་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ང་

ཚོོའིི་ངོས་ནས་བྱེེད་ཕྱོོགོས་འིདི་འིདྲེའིི་ཐགོོ་ནས་ཡོང་སྲིིད། དེ་ལྟ་

བུའི་ིཐགོོ་ནས་ཡངོ་སྲིདི། ཡང་ན་འིད་ིའིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེཡངོ་སྲིདི་ཅསེ་

གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་སྐོབས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ བསམ་

འིཆེརི་གོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ི
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བོད་རིང་སྐྱོང་རིང་དབང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད་

ཅསེ་ད་ེདུས་ནས་ང་ཚོསོ་བཤོད་ཡདོ།

གོ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙོགོོ་དང་། གོཉིསི་ཕེན་གྱི་ིསྲིདི་

བྱུས།

བརི་ལམ་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ལོརི་ལྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། 

དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལྟ་སྐོོརི་འིགྲེོ་མཁོན་མང་པོོ་བྱུང་བ་དེ་

དགོ་གོི་ཁོོངས་ནས་ཀྱིང་ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱེས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡདོ་དུས། ད་ཆེ་ཕེལ་ཆེརེི་གོནས་ཚུལ་ད་ེགོསལ་པོ་ོབཟསོ་ན། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཀྱིི་ལ་ོམཇུགོ་

དང་། དནོ་དགུ་ཙོམ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོབཅུ་ཙོམ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

དརེི་ས་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདནོ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་རིན་པོ་ོམནི་ནམ་ཞིསེ་

བཏེནོ་པོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་བསམ་ཚུལ་འིདའིི་ིཐགོོ་ལ་བདོ་མ་ིམང་

པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཏེན་ཏེན་བླ་ོཕེམ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་ཐགོོ་མ་ནས་ཚོདོ་

དཔོགོ་བྱེས་ཡོད། ཚོོད་དཔོགོ་བྱེས་པོ་ལྟརི་གོནས་ཚུལ་ཡོངས་

གྲེགོས་བྱེདེ་སྐོབས། ཕྱོ་ིལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོའོི་ིནང་ནས་བླ་ོཕེམ་

བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་འིདུགོ་ལ། དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་བློ་

ཕེམ་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་སྤྱོརིི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་

གོང་དུ་ཡནི་ཡང་མ་ིམང་ལ་ས་ོསའོི་ིདྲེང་བདནེ་གྱི་ིཐབོ་ཐང་རྩིདོ་པོའི་ི
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ལངས་ཕྱོགོོས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ཡང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་འིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་ཚོསོ་འིགྲུབ་ཚོདོ་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོགིོ་ཀྱིང་ལུང་པོ་གོང་སརི་ཡདོ་པོ་

ལྟརི་ང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིང་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིདེ། 

མ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་ལྟརི་བདནེ་པོའི་ིཐབོ་ཐང་

རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། རྩི་བའི་ིངའི་ིཡགིོ་ཆེའི་ི

ནང་ལ་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་ཡདོ། མཐའི་མའི་ིཐགོ་གོཅདོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་གོསི་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ལས། ངསོ་རིང་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་བརྒྱ་

ཁོ་གོཅིགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཐབས་མེད་ཅསེ་བཤོད་ཡདོ། སྔནོ་ལ་

རྒྱ་མིའིི་ཐོགོ་ནས་བསམ་བློ་ཇི་ཙོམ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ མ་ལན་མ་

འིགྱིོད་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་གོང་ཡང་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། བོད་རྒྱ་

ཁོངོས་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། བདོ་རིང་བཙོན་ཡནི་པོ་

དང་། རྒྱ་བདོ་ས་ོས་ོཡནི་པོ་བཤོད་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་དངསོ་ཡདོ་

ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་བའིི་དོན་ལ་ང་ཚོོས་དམགོ་བརྒྱབ་ན་རྒྱལ་ཁོ་

ཐོབ་པོརི་དཀའི་ལ། འིཛམ་གླིིང་རྒྱལ་ཁོབ་གོཞིན་གྱིིས་བོད་པོའིི་

ཚོབ་བྱེས་ཏེེ་དམགོ་ནི་མི་རྒྱགོ དེས་ན་རྒྱ་མི་དང་མཉིམ་དུ་སྐོད་

ཆེ་བཤོད་དེ་འིགྲེགིོས་ཐབས་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ལས་དེ་མིན་

གྱི་ིཐབས་ཤོསེ་མེད། 

རྒྱ་མི་མཉིམ་དུ་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་ན། རྒྱ་
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མིའིི་ངོས་ལ་ཡང་ཕྲན་བུ་བལྟ་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ང་ཚོ་ོབོད་

པོའི་ིངསོ་ལའིང་བལྟ་ས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ཆེསོ་ཉིདི་རིདེ། བདོ་

རྒྱ་མིས་དབང་ཤུགོས་ལ་བརྟེེན་ནས་བཙོན་བཟུང་བྱེས་པོ་རིེད། 

གོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོརི་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

ཀྱིི་ཡིན་ནམ་ཞིེ་ན། མཉིམ་དུ་བསྡེད་དེ་གོཉིིས་ཀརི་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་ཁྱིདེ་རིང་

ཚོརོི་བསམ་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟརི་ད་ེབཏེནོ་ནས་ས་ོསའོི་ིབདནེ་

པོའིི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་རྩིོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡང་དངོས་

ཡདོ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐགོོ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ི

ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ན། ཕྱོནི་ཆེད་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཡུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

རིདེ། ད་ེཡང་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ང༽ རྒྱ་རིིགོས་ལ་འིབྲལེ་ལམ་དང་། གོནས་ལུགོས་ལ་

གོསལ་བཤོད།

སྔནོ་མ་ནས་ངསོ་རིང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཡངོ་སྐོབས་རྟེགོ་པོརི་ཨ་རི་ིདང་། 

ཡ་ོརིོབ་ཁུལ་སོགོས་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོརི་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་

དང་ཤོེས་ཡོན་ཅན་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་གོོ་སྐོབས་ནམ་བྱུང་ལ་

འིབྲལེ་གོཏུགོས་བྱེས་ཏེ་ེཁོངོ་ཚོ་ོདང་གྲེགོོས་པོ་ོང་ོཤོསེ་བྱེདེ་དགོསོ་

བཤོད་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་ད་ལྟའིི་དུས་འིདི་ཤོིན་ཏུ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་
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ཆེགོས་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཧོམ་རྫུན་ཇ་ིཙོམ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་

མདེ་རྒྱ་མའིི་ིནང་ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིརིང་གོ་ིཉིམས་མྱོངོ་ཐགོོ་ནས་ཤོནི་ཏུ་

གོསལ་པོརོི་རི་འིཕྲདོ་བྱུང་བ་ཡནི་སྟབས་། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

གྱིི་ཐོགོ་ལ་ད་ཕེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་པོ་དེ་དགོ་

སྐྱགོ་རྫུན་གུང་བསྒྲིགིོས་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རིང་བཞིནི་གྱིསི་ངསོ་

འིཛནི་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ

ཁོ་སང་ངོས་རིང་ནིའུ་ཡོགོ་ལ་སྡེོད་སྐོབས་རྒྱ་མི་ཚོ་ོཁོགོ་གོཉིིས་

ཐུགོ་འིཕྲད་བྱུང་ཞིངི་། ད་ེཡང་སློབོ་གྲྭ་བ་ཁོགོ་གོཅགིོ་དང་། གོསརི་

འིགོོད་མཁོན་ཁོགོ་གོཅིགོ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོའིི་ནང་ནས་མི་གོཉིིས་

གོསུམ་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་ལ་བརྗེོད་དོན། སྔོན་མ་བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དེ་ཙོམ་གྱིི་ད་ོསྣང་མེད་ལ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡང་མེད། ད་

ཆེ་པོེ་ཅིང་དུ་ས་ོསོའི་ིརིང་གོི་ཐོགོ་ལ་ཉིམས་མྱོོང་བྱུང་བརི་བརྟེེན། 

བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང་མཐོང་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་

སོང་ཞིེས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བརྗེོད་མཁོན་

གོཞིན་དགོ་ཀྱིང་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ཤོདོ་མཁོན་བྱུང་། 

རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་གྲྭ་བ་ད་ེརིགིོས་ཁོངོ་རིང་ཚོསོ་ཚུརི་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོརི་

གོཡལོ་ནས་བསྡེད་ན་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། ད་ེམནི་ང་རིང་

ཚོའོི་ིངསོ་ནས་འིབྲལེ་བ་མཐུད་ད་ེབདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གོནས་ཚུལ་

སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ གོང་དུ་ཡནི་ནམ་མཐ་ོ
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སློོབ་ཅིགོ་ལ་ང་ཚོོའིི་ངོ་ཤོེས་པོ་གོཅིགོ་གོཉིིས་ཀྱིིས་ལེགོས་སྦྱརི་

གོཏེོང་སརི་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་ལྟརི་ཡོད་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་སྐོོརི་

ལེགོས་སྦྱརི་བཏེང་ཟིན་རྗེེས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤོས་ཡརི་ཡོང་སྟེ་བོད་

པོརི་རིང་བཙོན་གྱིི་ཐོབ་ཐང་དགོོས་པོ་རིེད། བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཡིན་ད་ལྟ་བརི་ཤོེས་མ་བྱུང་། ད་ཆེ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོརི་

སློེབས་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤོེས་སྐོབས། བོད་རིང་བཙོན་

རིདེ་འིདུགོ རིང་བཙོན་གྱི་ིཐབོ་ཐང་ངསེ་པོརི་ཡདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་བྱུང་འིདུགོ

ཁོ་སང་ཨིང་ལན་ལ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་སྟོང་ཕྲགོ་བཞིི་ཙོམ་ཞིིགོ་

གོིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲེོམ་སྐོོརི་བྱེས་པོ་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ཡི་གོེ་

དོན་ཚོན་དགུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་སྤྲོད་པོའིི་དོན་ཚོན་བརྒྱད་པོའིི་ནང་

གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ཚོང་མརི་རིང་ཐགོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་

སྤྲོོད་དགོོས་ཞིེས་བཀོད་འིདུགོ་ཅིང་། གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ཚོང་

མརི་རིང་ཐགོ་རིང་གོཅདོ་སྤྲོདོ་དགོསོ་བཤོད་དུས་བདོ་པོ་མ་ཡནི་

རིང་ཡིན་རིེད། བོད་པོ་གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ཟེརི་བའིི་ནང་ནས་

ཤུགོས་ཆེ་ེཤོསོ་ཡནི་ལ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིད་ོསྣང་ཆེ་ེཤོསོ་ཀྱིང་ཡནི། 

རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁོངོ་རིང་ཚོའོི་ིནང་ནས་གྲེངས་ཉུང་མ་ིརིགིོས་ལ་

རིང་ཐགོ་རིང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་སྤྲོདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་གོཞུང་

ལ་ཡ་ིགོ་ེསྤྲོད་པོ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོམཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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རྒྱ་ནགོ་ལ་ཉི་ེདུས་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེད་ཆེ་ཕེལ་ཆེརེི་ཕེན་མདེ་

ཕྱོནི་པོ་རིདེ། ཡནི་ནའིང་གོནས་ཚུལ་དསེ་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་

བློའི་ིནང་བརྗེེད་དཀའི་བའིི་འིཁོོན་འིཛིན་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད་པོརི་

བརྟེནེ། རིངི་པོརོི་མ་ིཐགོོས་པོརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་རིམི་པོས་རྒྱ་ནགོ་གུང་

བྲན་ཏེང་གོ་ིམ་ིཚོ་ེམྱུརི་དུ་རྫོགོོས་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཆེདེ་མངགོས་བཟསོ་

པོ་ལྟ་བུ་ཡནི་པོས་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ད་ེཡང་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉིསི་

ཞིསེ་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ་རུང་། ལ་ོལྔ་དྲུགོ་བཅུ་གྲེངས་ནང་འིགྱུརི་བ་ཏེན་

ཏེན་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། དརེི་བརྟེནེ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམ་འིངོས་པོ་ད་ེད་ལྟ་ལགོོ་

སྤྱོོད་པོརི་བརྩིིས་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་དགོ་གོི་ལགོ་པོརི་

སློེབས་རྒྱུ་རིེད། རྒྱ་མི་སྤེོའི་ིལགོས་དེ་དགོ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐོལ་

པོ་ཁྲེ་ིཕྲགོ་ནས་ཁྲེ་ིཕྲགོ་བརི་བརྟེན་པོརི་ཤོགོོ་བརྗེདོ་ཀྱིང་སྡེདོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རིདེ། ལ་ོལྔ་དྲུགོ་བདུན་བརྒྱད་ལས་སྡེོད་ཐབས་མདེ། དརེི་

བརྟེནེ་ང་ཚོསོ་ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོ་ོདང་། ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིཐད་ནས་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཅ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིད་དང་། ཕེན་ཚུན་འིཆེམ་མཐུན།

ཡང་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེདུས་

ཚོདོ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཤོརི་ན་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་རྩི་བ་མུ་མཐུད་ནས་བརྟེན་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་མི་དང་
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མིའིི་བརྩིེ་བ་དང་། མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བ། མི་དང་མིའིི་འིདུ་ཤོེས་

བཅས་སློབེས་ན་ང་ཚོ་ོབད་ེསྡུགོ་བཤོད་ས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ང་ཚོསོ་

རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་སྡུགོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་རིོགོས་བྱེས་ན་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིམདེ། ང་ཚོསོ་བསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་བྱེས་ནས་སྔརི་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐོབས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། 

བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། ཅེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་རྒྱ་མིརི་བདེ་

སྐྱདི་དགོསོ་ལ། བདོ་པོརི་ཡང་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ། རྒྱ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་

ཀྱི་ིདནོ་ལ་བདོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་བླསོ་བཏེང་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རིདེ། ང་

ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདནོ་ལ་རྒྱ་མརིི་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་རིགོོས་

བྱེས་ན་བསམ་ཚོ་ེནོརི་བ་རིདེ།

ང་རིང་ཚོསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཅེས་པོའིི་ནང་རྒྱ་མི་ལོས་ཡོད། ངོས་ནས་རྒྱ་མི་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེེད་

སྐོབས་ཚོང་མརི་བོད་པོས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེེད་དགོོས་

དོན་མེད་ཅེས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། འིདོད་ཀྱིང་རུང་མ་འིདོད་

ཀྱིང་རུང་ང་ཚོ་ོལ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་རིངི་གོཤོབིས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། སྐོབས་

རི་ེའིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ཡདོ་ལ། སྐོབས་རི་ེའིཆེམ་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་མ་འིདདོ་ཀྱིང་བདོ་

པོ་དང་གོཤོབིས་ཏེ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་དང་། བདོ་པོས་རྒྱ་མ་ིམ་འིདདོ་ཀྱིང་རྒྱ་
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མ་ིདང་གོཤོབིས་ཏེ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་རིདེ། ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་ཁྱིམི་མཚོསེ་བྱེས་

ནས་གོཤོིབས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་འིཆེམ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་

བད་ེསྐྱདི་ཡངོ་རྒྱུ་རིདེ། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ི

མ་ིའིདུགོ་གོམ། ད་ེབཞིནི་པོ་ོལན་ཌི་ིདང་། ཧོང་གྷོ་རིའིི་ིརྒྱལ་ཁོབ་

དེ་དགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་གོང་འིདྲེ་འིགྲེ་ོགོི་མི་འིདུགོ་གོམ། ལ་ོགོསུམ་

བཞིའིི་ིགོངོ་བླ་ོཡུལ་ལ་མདེ་པོའི་ིའིགྱུརི་བ་དངེ་སང་དངསོ་སུ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་གོཞིི་རྩི་ནི་མི་ལ་རིང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་

སུ་ཡདོ་པོའི་ིརིང་དབང་ལ་དགོའི་པོ་ོདང་། དྲེང་བདནེ་ལ་དགོའི་པོ་ོ

བྱེདེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེཡནི། ང་ཚོསོ་གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་ཀྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། 

བདེ་སྐྱིད་དང་རིང་དབང་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མི་དྲེང་

པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ད་ེསུས་ཀྱིང་ཤོདོ་ཀྱི་ིརིདེ་ལ། 

ཤོདོ་པོའི་ིཐབོ་ཐང་ཡང་ཡདོ། རིང་རིེརི་རྒྱ་མའིི་ིསློོབ་ཕྲུགོ་ད་ེལྟརི་

ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་

བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཤོདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ཆེ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། སྐུ་དབང་ལ་བསྒྱུརི་

བཅསོ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ཉི་ེལམ་ཡ་ོརིབོ་གྲེསོ་ཚོགོོས་ལ་བཤོད་
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པོའི་ིསྐོད་ཆེའི་ིནང་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་ཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་འིསོ་བསྡུ་

བྱེས་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་ངོས་ནས་འིགོན་འིཁྱིེརི་རྒྱུ་

མིན་ཞིེས་བྲིས་ཡོད། དེ་ནི་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོ

གོསརི་པོ་ཞིིགོ་མནི། རྩི་བ་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་སྔནོ་མ་ནས་བསམ་བླརོི་ཡདོ། གོཞི་ིརྩིའི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་

བཤོད་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་ནས་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་སྒྱུརི་བཅསོ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་དང་། ང་ཚོའོི་ིབྱེདེ་

སྟངས་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྗེེས་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོ་ོཡོད་

པོརི་བརྟེེན་ང་ཚོོས་བསམ་གོཞིིགོས་བྱེས་ཏེེ་ལེགོས་བཅོས་ལས་

ཁུངས་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ནས། སྔོན་ལ་ཁྲེལ་ཆེགོ་དང་བུན་

ཆེགོ་གོཏེོང་བའིི་ལས་ཀ་གོང་འིཚོམ་བྱེས་པོ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོརྒོན་པོ་

ཚོོས་བླ་ོངེས་རིེད། ཡིན་ནའིང་རྒྱ་མི་སློེབས་རྗེེས་ང་ཚོོས་བསྒྱུརི་

བཅསོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་བརི་ཕྱོནི་ན་རྒྱ་མསི་ད་ེལ་ང་ོརྒོལོ་

བྱེ་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་རྙོོགོ་འིཛིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་དུས་སུ་སློེབས་

ཡདོ། གོང་ལྟརི་ང་ཚོསོ་རྙོངི་པོའི་ིབྱེདེ་སྟངས་མང་པོ་ོཞིིགོ་བསྒྱུརི་

བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་བྱེས་ཡདོ། 

རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་རྗེེས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོརི་མི་མང་སྤྱོི་འིཐུས་

བསྡུས་པོ་རིེད། ༡༩༦༡ ལོརི་མང་གོཙོོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་བཟོས་པོ་དེ་

དགོ་རྒྱ་མིརི་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་ཆེེད་གོསརི་དུ་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་མིན་
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ལ། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་ནས་མང་གོཙོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་མཁོན་

སུ་གོཅགིོ་མདེ། ཡནི་ནའིང་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ི

ཐགོོ་ནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་མང་གོཙོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་པོ་ཡིན། དེ་སྔ་ཕྱོི་ལོ་ལྔ་བཅུ་

ང་བདུན་ང་བརྒྱད་ནང་ལྷ་སརི་སྡེོད་སྐོབས་དྲུགོ་ཡིགོ་ཆེེན་མ་ོལྷ་

ལྡིང་མཛོད་སྦུགོ་ད་ོདམ་མཁོན་ཆེེརི་འིཕེོས་ཡོད། ཉིིན་གོཅིགོ་ང་

རིང་སྤྱོན་བསལ་གླིངི་ཁོརི་བསྐྱདོ་ད་ེཁོངོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་། ཁོོང་

ནས་ང་རིང་ཚོོས་རྩི་ཁྲེིམས་ཤོིགོ་བཟོ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་

པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་ཡིགོ་ཆེའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཤོིགོ་

བྱུང་ན། མི་སུ་ཡིན་ཀྱིང་བལྟ་གོི་རིེད་ལ། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིགིོ་

ཡོང་གོི་རིེད། དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད་གོསུངས་བྱུང་། དེ་དུས་ནས་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོ་ིཡདོ། 

ད་ེནས་དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོཅགིོ་ལརོི་རྩི་ཁྲེམིས་སྙངི་བསྡུས་ཤོགིོ་བཏེནོ་པོ་

དའེི་ིནང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིདབང་ཆེརི་བསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

ཞིསེ་པོ་ཞིགིོ་བཀདོ་ཡདོ། ད་ེརྗེསེ་དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོསུམ་ལརོི་རྩི་ཁྲེམིས་

རྒྱས་པོ་ད་ེབཏེནོ་པོ་རིདེ། དའེི་ིནང་གོ་ིདནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ་༸རྒྱལ་

བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིདབང་ཆེ་ཚོགོོས་འིདུའི་ིའིཐུས་མ་ིགོསུམ་གོཉིསི་ཀྱི་ི

མསོ་མཐུན་ཐགོོ་ནས་བསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཞིསེ་པོ་ཞིགིོ་བཀདོ་

ཡོད། དེ་ནི་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་གོཙོ་ོབོརི་མཚོོན་པོའིི་ཆེེད་དུ་རིེད། 
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དྲུགོ་ཅུ་རིེ་དགུའིི་ལོརི་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་གོསུང་བཤོད་

ནང་། བདོ་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོ་

ལས། དེ་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་དང་། ཏཱ་

ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་མ་རིེད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་

འིགྲེ་ོསྟངས་མུ་མཐུད་གོནས་དང་མ་ིགོནས་ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོ་ིའིདདོ་པོས་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་གོསལ་པོོརི་བཀོད། 

དེ་ལྟརི་ཤོོད་དགོོས་དོན་ནི་ང་ཚོོས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་མ་

འིངོས་པོརི་མང་གོཙོོའིི་ཐོགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་བཤོད་པོ་རིེད། ཁོ་

སང་ཡོ་རིོབ་གྲེོས་ཚོོགོས་ལའིང་དོན་དགོ་དེ་རིང་མུ་མཐུད་དེ་

སྐོད་ཆེ་བཤོད་པོ་ལས། རྒྱ་མི་མཉིམ་དུ་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱསེ་བྱེས་ནས་

སྐོད་ཆེ་གོསརི་པོ་བཤོད་པོ་མ་རིེད། འིདི་ལོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིིརི་ཆེོས་

ཚོགོོས་ཚོགོོས་ཆེནེ་ཐགོོ་འིགྲེལེ་བཤོད་རིབོ་ཙོམ་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེ

རྗེསེ་ཉི་ེཆེརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ལས་བསྡེམོས་ཚོགོོས་ཆེནེ་འིཚོགོོས་

སྐོབས་ཀྱིང་འིགྲེལེ་བཤོད་ཞིབི་ཕྲ་བྱེས་པོ་ཡནི། 

ཇ༽ དམརི་པོའོི་ིརྗེསེ་ལུས་དང་། མང་གོཙོའོི་ིཡརི་རྒྱས།

ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོརི་མང་གོཙོའོི་ིཐགོོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིཁོ་

མཁོས་འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱིིས་བཤོད་པོ་མིན། ལུང་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་
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ཡང་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབརི་ཚོང་མ་མཉིམ་རུབ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ནུས་པོ་

འིདནོ་རྒྱུ་འིད་ིཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིརྩི་བ་ཡནི། གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་

ཀྱིི་ལུང་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོམི་ཐུབ་པོ་དེ་གོང་ལ་ཐུགོ་

པོ་རིདེ་དམ་ཞི་ེན། འིགོ་ོཁྲེདི་མདེ་པོ་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མདེ་པོ། 

སྐུལ་མཁོན་མདེ་པོ་སོགོས་ཀྱིསི་མ་ཡནི་པོརི། སྐུལ་མཁོན་ཡདོ་

པོའིི་ནང་ནས་བཀའི་བཙོན་ཐགོ་ཆེོད་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དམ་

ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་མ་ིདམངས་ས་ོསསོ་དང་དུ་བླངས་ནས་

རིང་འིགུལ་གྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་མེད། དེ་མ་བཏེོན་

པོའིི་ཉིེརི་ལེན་གྱིིས་དམརི་པོོའི་ིལུང་པོ་རྣམས་རྟེགོ་ཏུ་རྗེེས་ལུས་

ཐབེས་ཀྱི་ིཡདོ། 

རིང་དབང་མང་གོཙོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་རྒྱབ་ནས་རྒྱུགོ་པོ་འིཁྱིརེི་ཏེ་ེ

འིདདེ་མཁོན་མདེ་ལ། བཙོན་དབང་ཤོདོ་མཁོན་ཡང་མདེ། ཡནི་ན་

ཡང་མི་མང་ནས་རིང་འིགུལ་གྱིི་ནུས་པོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

སྟབས་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། ལུང་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང་

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབརི་ཡུལ་མི་མི་རིེ་ང་ོརིེས་སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་

རིང་འིགུལ་གྱི་ིནུས་ཤུགོས་འིདནོ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་བརི་རིང་

དབང་ཡོད་ན་ནུས་ཤུགོས་འིདོན་གྱིི་རིེད། རིང་དབང་མེད་པོརི་

བཀའི་བཀོད་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ལེ་མ་ཐོགོས་ཙོམ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་པོ་ལས། ད་ེལྷགོ་གོ་ིསམེས་ཁུརི་ལནེ་གྱི་ིམདེ། ལུང་པོ་ཡརི་



572
རྒྱས་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབ་ལ་མ་ིརི་ེང་ོརིསེ་ནུས་པོ་

འིདོན་དགོསོ། ནུས་པོ་འིདནོ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་རིང་དབང་དང་ཐབོ་

ཐང་ཞིིགོ་ཡོད་དགོོས་པོ་རིེད། དེརི་བརྟེེན་མང་གོཙོ་ོཞིེས་པོ་འིདི་

དནོ་ང་ོམའི་ིཐོགོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིརྩི་བ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཉི༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཁྱིོགོ་བཤོད་དང་། མང་གོཙོའོི་ིདགོསོ་

དནོ།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་པོའིི་སྤྱོིརི་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་། ཡང་སྒོསོ་ཐགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་འིད་ི

མང་གོཙོོའིི་ལྟ་བ་དང་ཤོིན་ཏུ་མཐུན་པོོ་ཡོད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

བཤོད་ནའིང་འིདྲེ། ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ནའིང་

འིདྲེ། མང་གོཙོ་ོཞིེས་པོ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། བོད་ནང་

ཆེ་བཞིགོ་ན་བརི་ལམ་རྒྱ་མིས་ཆེེད་མངགོས་གོོ་སྐོབས་བཟུང་

ནས་ང་ཚོོས་འིདིརི་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་ལ་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་

ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་འིད་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་རྙོངི་པོ་བསྐྱརི་གོས་ོབྱེདེ་པོའི་ི

དམིགོས་ཡུལ་རིེད་ཅེས་ཆེེད་དུ་འིཁྱིོགོ་བཤོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

ལྟརི་འིཁྱིོགོ་བཤོད་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་ན།ི མ་ིསུ་ཞིིགོ་ལ་སྤྱོ་ིཚོོགོས་

རྙོིང་པོ་བསྐྱརི་གོསོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་རྣ་བརི་འིགྲེོ་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་པོ་ཡིན་སྟབས་ཁོགོ་དེ་ལ་བཞིགོ་སྟེ་བཤོད་ན། 
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ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་མཚོོན་པོའིི་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མིས་རིང་དབང་

གོི་དོན་ལ་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་དེརི་དྲེི་མ་ནགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུགོ་ཐུབ་

བསམས་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིརི་ེབ་རྒྱགོ་གོི་ཡདོ། 

དཔོརེི་ན། མཐ་ོརིམི་མ་ིསྣ་ཀྲོའི་ོཙོ་ེཡང་གོསི་ཀྱིང་སྐོད་ཆེ་འིད་ིའིདྲེ་

བཤོད་པོ་རིདེ་ཅསེ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ནས་བླ་ོཕེམ་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཀྲོའི་ོཙོི་ཡང་ང་ཚོོའིི་དམགོ་སྤྱོི་ཞིིགོ་གོིས་སྐོད་ཆེ་

མགོོ་མ་འིཚོོས་སྣང་བརི་མི་འིགྲེོ་བ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ལྐུགོ་པོ་

རིདེ་ཅསེ་རྒྱ་མའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚོའོི་ིནང་ནས་ཤོདོ་མཁོན་བྱུང་། བདོ་

ནང་གོསརི་བརྗེེརི་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ང་

ཚོསོ་ངསེ་པོརི་དུ་མང་གོཙོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

མང་གོཙོ་ོདངོས་གོནས་བྱེེད་དགོོས་ན། ངོས་ནས་ཁོ་སང་ལས་

བསྡེམོས་ཚོགོོས་འིདུའི་ིཐགོོ་འིད་ིལྟརི་བཤོད་པོ་ཡནི། ས་ོནམ་གྲེངོ་

པོའི་ིདཔོ་ེལ་ལྟསོ། ཟརེི་བ་བཞིནི་བརི་ལམ་ནས་གུང་བྲན་གྱི་ིལུང་

པོ་ཚོོས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། དཔོེརི་ན། ཨུ་རུ་སུརི་

ཆེ་བཞིགོ་ན། མང་གོཙོ་ོབྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

འིནོ་ཀྱིང་དེ་དགོ་ལ་འིགྲེིགོས་ལ་མ་འིགྲེིགོས་ཤོིགོ་རྟེགོ་པོརི་ཡོང་

གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེགོང་ལ་ཐུགོ་ཅ་ེན། ཚོོགོས་པོ་གོཅིགོ་གོ་ིདབང་ཆེརི་

བསྟུན་དགོསོ་པོ་དརེི་ཐུགོ་པོ་རིདེ། ཚོགོོས་པོ་གོཅགིོ་གོ་ིདབང་ཆེ་

དེ་ལ་ད་ོཕེོགོ་མ་ཐེབས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མང་གོཙོ་ོབྱེེད་དགོོས་ཞིེས་
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བརྗེདོ་ན་ད་ེན་ིཡངོས་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ཏེ༽ མང་གོཙོ་ོཚོད་ལྡན་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་དབང་།

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོས་ཚུརི་ཕྱོོགོས་འིདིརི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་

ཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ཀྱི་ིབདགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་པོ་འིདརིི་བསྒྱུརི་བཅསོ་

ཤོིགོ་མ་བཏེང་ན། ང་ཚོོའིི་མང་གོཙོོ་དེ་ཡང་ལྷན་པོ་བརྒྱབ་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས་ཡོང་གོི་མ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་ཆེོས་སྲིིད་

གོཉིིས་ཀྱིི་བདགོ་པོ་ོརིེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདིརི་བསྒྱུརི་བཅོས་ཤོིགོ་

བཏེང་སྟེ། བོད་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་དེ་དངོས་གོནས་ཚོད་ལྡན་གྱིི་འིསོ་

བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་ཡརི་སློེབས་རྒྱུའིི་ལམ་ལུགོས་ཤོིགོ་བཟོས་ན། སྤྱོི་

འིགྲེེའིི་ལམ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་འིགོོ་ཁྲེིད་ལ་སློེབས་ནའིང་

ཁྱིད་པོརི་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ དེ་མིན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་ཡང་

སྲིདི་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་རྗེསེ་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ཀྱི་ིབདགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་

བཤོད་པོ་ད་ེམ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ང་ཚོསོ་མང་གོཙོ་ོབྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ། ད་ེལྟརི་མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོང་བ་ལ། རྩི་བའིི་ལམ་ལུགོས་དེརི་སྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་འིདོད་

མེད་པོརི་བསྡེད་པོའིི་འིགོོ་ནས་མང་གོཙོོ་བཟོ་གོི་ཡིན་ཞིེས་ཇི་

ཙོམ་བྱེས་ཀྱིང་ཆེ་མ་ིཚོང་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། མ་གོཞི་ིང་རིང་

ཚོོས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ནི་བཙོན་དབང་གོི་ཐོགོ་



575
ནས་བཤོད་པོ་མ་ཡནི་པོརི། རིང་བཞིནི་སྤྱོ་ིམསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་

བ་རིེད། ཧོོབ་སྟེ་ལྟ་སྐོབས་འིདྲེ་པོ་ོཡོད་ན་ཡང་། མ་འིངོས་པོརི་

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཆེསོ་སྲིདི་གོཉིསི་ཀྱི་ིབདགོ་པོ་ོརིདེ་ཟརེི་བ་འིད་ི

བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེངོ་དགོསོ། བསྒྱུརི་བཅསོ་བཏེང་ནས་འིགོ་ོཁྲེདི་

ལྟ་ེབ་འིསོ་བསྡུའི་ིཐགོོ་ནས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ། ཡནི་

ན་ཡང་འིད་ིདགོ་རིན་དང་མ་རིན། བྱེདེ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་དང་མ་ིའིདུགོ་ང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་ཞིགིོ་བྱེས། ཚོགོོས་

ཆུང་ཞིིགོ་བཙུགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད་བཤོད་པོ་ཡནི། 

དའེི་ིཐགོོ་ཚོགོོས་འིདུའི་ིའིཐུས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བླ་ོཕེམ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱེདེ་འིདུགོ་ལ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་གོནས་ཚུལ་ད་ེབདོ་ནང་སློབེས་

ཀྱི་ིརིདེ། བདོ་ནང་སློབེས་དུས་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོདང་། མཚོན་ཉིདི། 

ཁྱིད་ཆེསོ་བཅས་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་མ་རྟེགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་

ནས་ད་ན་ི༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིསྐུ་དབང་ལ་བསྒྱུརི་བཅསོ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡདོ། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོན་ཁུརི་ལནེ་གྱི་ིམདེ་ཅསེ་ད་ེལྟ་

བུའིི་མཐངོ་ཚུལ་དང་གོ་ོའིཛོལ་ཐེབས་ན་བོད་ནང་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་

གོ་ིབླ་ོཕེམ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་འིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་རིེད། 

གོནས་ཚུལ་ཞིབི་ཕྲ་དང་གོནད་འིགོགོ་མ་ཤོསེ་ན་ཧོབོ་སྟ་ེཡ་མཚོན་

སྐྱ་ེསྲིདི། སྐོབས་དེརི་ཧོངོ་ཀངོ་ཁུལ་གྱི་ིཚོགོས་པོརི་ཁོ་ཤོས་ཐོགོ་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེས་དབང་ཆེ་དང་ལས་འིགོན་འིཇོགོ་གོི་ཡོད། 



576
ལས་འིགོན་འིཇགོོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ལ་ཐུགོ་

གོ་ིཡདོ་ལུགོས་ད་ེལྟརི་ཁོ་ཤོས་བཀདོ་འིདུགོ ད་ེརིིགོས་གོཟུགོས་

མདེ་གྲེབི་བཟ་ོདང་། དགོོས་པོ་རྣམ་རྟེགོོ་གོསི་བཤོད་པོ་རིདེ། ང་ན་ི

ད་ེལྟརི་མནི། ངསོ་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིམང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང་། ཚོགོས་ཚུད་ཅགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེེ་བཤོད་པོ་ལས། 

ངོས་རིང་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་ནས་ཕྱོིརི་འིཐེན་བརྒྱབ་པོ་ཡང་མིན། ངའིི་

རི་ེའིདུན་ན་ིགོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་ལ་ཐུགོ་སྟ་ེབཤོད་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ལས་

བསྡེམོས་ཚོོགོས་ཆེནེ་ཐོགོ་བཤོད་པོ་ཡནི། 

ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནས་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གྲེངས་དང་། དེ་ནས་བདུན་ཅུ་

དནོ་གྲེངས། བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་ལ་སློབེས་དུས་གོནས་ཚུལ་དུས་

ལ་གོཏུགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདོད་ཀྱིང་རུང་མ་འིདོད་ཀྱིང་རུང་། 

གོགོོ་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་ལས་ཐབས་ཤོསེ་མ་ིའིདུགོ ད་

ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེན་རྒོས་རྫོ་ིམ་རྡོབི་པོའི་ིགོངོ་ནས་མ་འིངོས་

པོའིི་མང་གོཙོོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོསལ་པོོ་གོཏེན་འིབེབས་ཡགོ་པོོ་

ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེལགོ་ལནེ་བསྟརི་ནས་གོམོས་འིདྲེསི་ཤོགིོ་བྱུང་ཐུབ་ན། 

མཐའི་མ་ངོས་ཀྱིི་མི་ཚོེ་གོང་དུ་སློེབས་ཀྱིང་ལས་དོན་བྱེེད་སྟངས་

ཆུ་བོ་ལྟརི་རྒྱུགོ་ལམ་བྱེང་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་

འིགོལ་རྐྱེནེ་ཉུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

སྔ་ཕྱོ་ིལས་ངསོ་རིང་མདེ་པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་རིདེ། མདེ་པོ་ཆེགོས་སྐོབས་



577
ལ་འིཚོབ་འིཚུབ་བྱེས་ན། དའེི་ིབརི་ནས་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་

སྲིིད་པོ་རིེད། ངོས་ཀྱིིས་ད་ལྟ་ནས་མང་གོཙོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་

པོ་ོཞིགིོ་དང་། སྤུས་དགོ་པོ།ོ ཡགོ་པོ།ོ ནུས་པོ་ཐནོ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་བསམས་ནས་བཤོད་པོ་ལས། ངསོ་ནས་ཕྱོརིི་འིཐནེ་བརྒྱབ་པོ་

མ་རིདེ་ཅསེ་སྐོབས་ད་ེགོརི་བཤོད་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིད་ིཁུལ་

ཁྱིདེ་ཚོསོ་ཀྱིང་ཕྲན་བུ་ཐསོ་ཡདོ་དམ་སྙམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཐ༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོཤོསི་བཟང་།

བརི་ལམ་བདོ་ནས་རྒྱ་གོརི་དུ་འིབྱེརོི་བ་ཧོ་ལམ་བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲགོ་

བཞིི་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྟོང་

ཕྲགོ་གོཉིསི་ཙོམ་དང་། གྲྭ་ས་ཁོགོ་ལ་སྟངོ་གོཉིསི་ཙོམ། སློབོ་གྲྭའི་ི

ལོ་ཚོད་ཡོལ་ཞིིང་། གྲྭ་ས་ཁོགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་མིན་པོ་ཉིིས་བརྒྱ་

ཙོམ་ཞིིགོ་སྦིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོང་

སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྩི་བའི་ིབདོ་ཁྱིནོ་ཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཧོ་ལས་པོ་

འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ས་ཁུལ་གྲེོང་གོསེབ་ཁུགོ་ཀྱིགོོ་འིགོའི་ཞིགིོ་ལ་དེ་

སྔའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་འུ་ལགོ་རྒྱུགོས་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ལ་བ་ཕྱུགོས་

རིེ་ཟུང་དང་། ཚོལ་ཞིིང་ཕྲན་བུ་རིེ་ཐོབ་ནས་ཁྱིིམ་ཚོང་འིཛིན་རྒྱུ་

ཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་དངེ་སང་སྐྱདི་པོ་ོའིདུགོ སྔནོ་མ་ང་ཚོརོི་གོང་ཡང་
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མདེ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ད་ེམནི་བདོ་

པོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཚོང་མ་རྒྱ་དམརི་ཟརེི་དུས་སམེས་ཀྱི་ིཞི་ེལ་

བརྒྱབ་ནས། མ་ིཚོང་ད་ེལ་མདེ་ཅསེ་སྣ་འིཚོིགོ་ནས་བསྡེད་འིདུགོ 

ལྷགོ་དནོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོ་ོཤོནི་ཏུ་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བརི་

ལམ་མད་ོསྨོད་ཁུལ་ནས་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ད་ེལྟརི་སློབེས་བྱུང་། རྩི་བའི་ི

གྲེངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཡནི་ནའིང་། ད་ེདགོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཔོ་ེཅངི་མཐ་ོརིམི་

སློབོ་གྲྭ་དང་། ལན་ཀྲུའུ་མཐ་ོརིམི་སློབོ་གྲྭ་སགོོས་ནས་ཐནོ་ཏེ་ེགྱིངོ་

ཐགོ་ཆེདོ་འིདུགོ རྒྱ་མའིི་ིམཐ་ོརིམི་སློབོ་གྲྭ་འིགྲེམིས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

ས་བདོ་ཡགིོ་ལ་བྱེས་ནས་སྙན་སུམ་སགོོས་སྦྱངས་འིདུགོ ཁོ་ནས་

སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་སྐོབས་དབུས་གོཙོང་གོ་ིསྐོད་ཆེ་སྒྲི་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ལམ་

སང་ཤོདོ་དགོསོ་ན་ཁོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱིི་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ཡིགོ་ཐགོོ་ལ་

འིབྲ་ིསྐོབས་བརྗེདོ་བྱེ་བད་ེཔོ་ོཧོ་ལས་པོ་ང་ོམཚོརི་སྐྱ་ེབ་འིདུགོ ཁོངོ་

ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིམཐའི་མཚོམས་ནས་ཡནི་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ་དང་། རིིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ 

ཁོོང་ཚོ་ོབརྒྱུད་ནས་གོནས་ཚུལ་ཐོས་པོརི་མད་ོསྨོད་ཁུལ་གྱིི་སློོབ་

གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁྱིནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཤོནི་ཏུ་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོརིདེ་འིདུགོ ཁོ་སང་ལྷ་ས་ཁུལ་ལ་ཞི་ིརྒོལོ་བྱུང་སྐོབས་ཁོངོ་ཚོསོ་

མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་གོདུང་སེམས་མཉིམ་

བསྐྱེད་བྱེས་འིདུགོ བོད་མི་རིིགོས་ཞིེས་པོ་འིདི་སྔརི་ཆེོས་རྒྱལ་
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ཚོོའིི་སྐོབས་ནས་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིིང་ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་

ཤོིགོ་ཡིན་པོ་དང་། བོད་མི་རིིགོས་ལ་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་གོཞིན་ལ་

སྨོནོ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ རིང་

བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིམ་ིསམེས་རྒྱུད་ཀྱིང་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་བཅས་ང་

ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་ཡནི། ཡ་རིབས་

དང་སེམས་བཟང་ལྡན་པོའིི་མི་རིིགོས་འིདི་རྒྱ་མིས་འིབུ་ཆེེས་

ཆུང་ཟོས་ཀྱིི་བཙོན་ཟོས་བྱེས་ཏེེ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ལ་ཆེེ་

མཐངོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་ཉིམས་ཆེགོ་ཆེནེ་པོ་ོབཟསོ་པོ་

རིདེ། ད་ེལ་ང་ཚོ་ོནད་མ་ིཐགེོ་པོརི་སྐོད་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། བཙོན་དབང་

ཤོདོ་མཁོན་ཚོརོི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་ལས་ལྷགོ་པོ་མདེ་ཀྱིང་

མ་ཆེད་པོའི་ིཐགོོ་ནས་མ་ིཡ་རིབས་དང་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་

ཡདོ་ན་ཁྱིད་པོརི་མ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། ད་ེལྟརི་མི་འིདུགོ 

རྒྱ་མི་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་བདོ་པོ་ཚོ་ོགོཤོསི་ཀ་འིཇམ་པོ་ོའིདུགོ རྒྱ་མ་ིན་ི

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོདང་། ཕྲགོ་དགོོ་ཚོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེི་ན། ཀན་སུའུ་ཞིངི་ཆེནེ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་པོའོི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་རྒྱ་རིགིོས་

གོཅགིོ་རྒྱ་ནགོ་ནས་བྲསོ་ཏེ་ེབདོ་ས་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་དུ་འིབྱེརོི་བ་

མི་དེས་ངོས་རིང་ཐུགོ་པོརི་སློེབས་བྱུང་། ངོས་རིང་ཐུགོ་སྐོབས་

བརྗེོད་དོན། དེ་སྔ་ངས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། བོད་

ས་འིགྲེམིས་ཏེ་ེབྲསོ་ཡངོ་རིངི་ཁོ་ོརིང་རྒྱ་མ་ིཡནི་ཡང་བདོ་པོས་ལྟ་ོ
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ཆེས་སྟེརི་བ་དང་། རྒྱ་དམགོ་ཐུགོ་གྲེབས་བྱེེད་སྐོབས་འིགོེབས་

སྲུང་བྱེདེ་པོ་བཅས་སྲིགོོ་སྐྱབོ་རིགོོས་རིམ་ཡགོ་པོ་ོབྱེས་བྱུང་། བདོ་

མ་ིརིགིོས་འིད་ིཤོནི་ཏུ་བཟང་པོ་ོདང་ཡ་རིབས་འིདུགོ་ཅསེ་ཁོ་ོརིང་

ཧོ་ལས་ནས་མིགོ་ཆུ་གོཏེངོ་གྲེབས་ངང་བརྗེདོ་བྱུང་། 

དའེི་ིབཀའི་དྲེནི་རྗེསེ་དྲེན་གྱི་ིཆེདེ་དུ་ཁོ་ོརིང་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་འིཁོདོ་པོའི་ི

དབེ་ཅགིོ་བྲསི་པོ་ཡནི་ཞིསེ་རྒྱ་ཡགིོ་དབེ་ཅགིོ་བྲསི་འིདུགོ རྒྱ་མསི་

རྒྱུན་དུ་ཀྲུང་གོ་ོརླབས་ཆེནེ་ཡནི། གུང་བྲན་ཏེང་རླབས་ཆེེན་ཡནི་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ཁོངོ་ཚོ་ོརླབས་ཆེེན་ཡནི་མིན་མ་ིཤོསེ། རྒྱུན་

དུ་རིལ་པོ་ལྷན་པོས་མ་ཁོེབས་པོརི་སྡེོད་དགོོས་པོ་དང་། ཏེང་གོི་

སྲིིད་བྱུས་ལ་ཐོགོ་མཐའི་བརི་གོསུམ་དུ་འིགྱུརི་བ་མེད་ཅེས་ཤོོད་

ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་འིགྱུརི་བ་རྟེགོ་པོརི་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་སྲིདི་བྱུས་

ཡང་དགོ་པོ་ཡིན་ཞིེས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིང་། ཡང་དགོ་པོ་དེ་རིིལ་

གྲེབས་རིལི་གྲེབས་བྱེས་ཏེ་ེརྟེ་ཁོ་འིཐནེ་འིཐནེ་པོརི་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་

དང་། སྦ་ོལུགོས་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཚུརི་ཕྱོགོོས་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལྟ་བ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

བོད་པོའིི་ཡ་རིབས་གོོམས་གོཤོིས་རྣམས་ང་ཚོོས་ཡང་དགོ་པོ་

ཡིན་ཞིེས་བརྒྱ་བཤོད་སྟོང་བཤོད་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་། རིིན་ཐང་

མསི་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེོད་དུས་དངོས་གོནས་མ་ིཡ་

རིབས་དང་། བདོ་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཞིེས་བརྗེདོ་སྐོབས་བསམ་བླ་ོ
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གོཏེངི་ཟབ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཚུརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

འིད་ིཡགོ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་དམརི་ལ་མསི་བསྟདོ་བསྔགོས་གོཏེངོ་མཁོན་

མདེ་པོརི་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་སྐོད་བརྒྱབ་ནས་བཤོད་དགོསོ་པོ་ད་ེདཀའི་

ལས་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིེས་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡ ཚོེས་ ༤ཉིནི། 

སམི་ལ་ཁུལ་དུ་རིང་རིིགོས་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། འིཛམ་གླིངི་ལ་ཁྱིབ་

བསྒྲིགོས།

ཚོང་མརི་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརིངི་རིམ་པུརི་ལ་

ནང་པོའིི་ལྷ་ཁོང་རྙོིང་པོ་ཞིིགོ་ཉིམས་གོསོའི་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་དེའིི་རྨོང་རྡོོ་འིདིང་བརི་ཡོང་དགོོས་ཞིེས་ཁོ་སང་མངའི་

སྡེེའིི་སྤྱོི་ཁྱིབ་བློན་ཆེེན་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཕེེབས་སྐོབས་གོསུང་གོི་

འིདུགོ རིམ་པུརི་གྱིི་ས་ཁུལ་འིདིརི་གོཞིི་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་

དོ་སྣང་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་ཡགོ་པོོ་རིེད་སྙམ་ནས་དེ་རིིང་

འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཡངོ་བ་ཡནི། ཚོང་མ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཐོགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེདེ་

རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་མེད། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོའིདིརི་ཡངོ་བརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། 

དངེ་གོ་ིབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིགོནས་སྟངས་ནས་བཤོད་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

པོ་ལམ་འིགྲེ་ོཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་ཡནི། རྒྱ་མསི་གོདུགོ་

རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིདམངས་ནས་

རིང་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་སྟ་ེརྒྱ་མརིི་ང་ོརྒོལོ་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཆེ་ེ
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བསྟན་ཏེ་ེགོནས་ཡདོ། གོནས་ཚུལ་དསེ་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརིལོ་གྱིསི་

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོསེ་རྟེགོོས་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་

ནས་བདནེ་པོ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་པོའི་ིརིང་བཞིནི་ད་ེཇ་ེགོསལ་

དུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེབདོ་པོརི་མཐངོ་ཚུལ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོནི་ཡདོ། འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་

སྲིདི་གོཞུང་ས་ོསའོི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་སྟངས་ས་ོསའོི་ིསྲིདི་བྱུས་ཀྱིསི་

རྐྱེེན་པོས་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་ཀྱིང་། རྩི་བའིི་མི་དམངས་ཀྱིི་

བསམ་ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ན་བོད་འིདི་རིང་བཙོན་གྱིི་ལུང་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ཤོགོ་ཤོགོ་དང་། ད་ེརྒྱ་མསི་བཙོན་ཟསོ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་

ཡནི་པོ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཕྱོོགོས་གོང་སརི་རྩིདོ་མདེ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོརེི་ན་ཨ་རི་ིདང་། ཡ་ོརིབོ་སགོོས་གོང་དུ་ཡནི་ཀྱིང་གོསརི་ཤོགོོ་

ཆེེ་ཁོགོ་ཚོང་མའིི་སྤྱོིརི་བཏེང་མཐོང་ཚུལ་ལ་བོད་རྒྱ་མིས་བཙོན་

ཟསོ་བྱེས་པོརི་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེགོསལ་པོ་ོཐནོ་

གྱི་ིའིདུགོ གོཞུང་ས་ོསའོི་ིཐགོོ་ནས་ད་ལྟ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་

བདོ་རྒྱ་མསི་དབང་སྟ་ེབསྡེད་ཡདོ་སྟབས་དའེི་ིཆེ་ནས་བདོ་རྒྱ་ནགོ་

གོ་ིཆེ་ཤོས་ཡནི་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིགོཞུང་

ས་ོསསོ་ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་སྲིདི་བྱུས་

ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། སྤྱོརིི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོ་རྒྱ་བདོ་

ཐ་དད་ཡིན་པོ་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོོ་བྱེས་ནས་བོད་པོརི་བདེན་

རྒྱབ་བྱེདེ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 
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འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་གོནས་གོང་སརི་བདོ་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་རིང་དབང་

གོ་ིདནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་པོའི་ིཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་བཙུགོས་ཏེ་ེལུང་

པོ་མང་པོོརི་ཁྱིབ་ཡོད་པོ་དང་། ཡ་ོརིོབ་ས་ཁུལ་ཕེལ་མ་ོཆེེ་དང་། 

བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་རྒྱ་ཆེེ་གོཏེིང་ཟབ་ཡིན་

པོ་ད་ེལ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེལུང་པོ་མང་པོའོི་ིནང་

ནང་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིཆེསོ་ཚོགོོས་ཆེ་ེཆུང་ཕེལ་ཆེརེི་

བཞིི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཞིིགོ་ཡོད། བོད་པོའིི་ཆེོས་རིིགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་

མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་རིང་ཤུགོས་ཀྱིསི་བདོ་པོའི་ིབདནེ་དནོ་ལ་ཤོ་

ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རིདེ།

ཁོ༽ དམརི་པོོརི་ང་ོརྒོལོ་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལས་འིགུལ།

ཉིེ་ཆེརི་ཡོ་རིོབ་ཤོརི་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་ལོ་མང་དམརི་པོོའི་ིརྒྱལ་

ཁོབ་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་དངེ་སང་དམརི་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་ལ་ཞི་ེལགོོ་

སྟེ་མི་དམངས་ཀྱིིས་ལས་འིགུལ་བྱེས་ནས་མཐའི་མ་དམརི་པོོས་

དབང་སྒྱུརི་བྱེེད་པོའིི་གོཞུང་ཚོང་མ་འིཐོརི་ནས་རིང་དབང་མང་

གོཙོོའིི་གོཞུང་གོསརི་པོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཡོད། ཁོོང་ཚོོརི་དམརི་པོོའི་ི

ལུགོས་སྲིོལ་འིགོོ་བཙོན་དབང་གོི་དཀའི་སྡུགོ་ཤོིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་

མྱོངས་པོའི་ིརིང་ཐགོོ་གོ་ིཉིམས་མྱོངོ་གོ་ིཆེ་ནས་བདོ་པོརི་དམགིོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་དང་ཤོ་ཚོ་བྱེེད་པོ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོརི་གྱིི་རྣམ་པོ་



585
ཤུགོས་ཆེ་ེཐནོ་གྱི་ིའིདུགོ

ཕེརི་ཕྱོགོོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་མཚོནོ་ནའིང་དངེ་སང་མ་ིདམངས་རྣམས་

ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིདདོ་མསོ་མདེ་པོ་དང་། དམགོ་པོའོི་ིསྲིདི་

བྱུས་ལ་ཡ་ིརིངས་མདེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་གོསལ་པོརོི་ཐནོ་ཡདོ། ད་

ལྟ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཁོ་ོནས་བཟུང་བ་ལས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིཐགོོ་

ནས་བཤོད་ན་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་བརླགོ་ཟིན་པོ་

གོསལ་པོ་ོའིདུགོ སྔ་ལ་ོརྒྱ་ནགོ་ནང་དུ་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་ཐནོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིནང་ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིགོཞུང་

འིདི་རྫུན་ཤོོད་མཁོན་དང་། དབང་ཡོད་ཤོོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

གོསལ་པོརོི་མཐངོ་བ་དང་། ད་ཕེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་ཅསེ་

པོ་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་སྐོོརི་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་དེརི་

རྒྱ་མི་ཚོོས་ཐེ་ཚོོམ་དང་དོགོས་པོ་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིའིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

བདོ་ནང་ལ་ཡང་དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིཁོགོ་གོཅགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་བྱེེད་པོ་དང་། བོད་པོརི་ཤོ་ཚོའིི་རྣམ་

འིགྱུརི་སྟནོ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ཆེ་རྒྱ་མ་ིརྣམས་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིགོཞུང་ལ་ང་ོ

ལགོོ་གོ་ིཡདོ། རྩི་བ་རྒྱ་མ་ིདང་བདོ་པོ་གོཉིསི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ང་ོ

ལགོོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཐ་དད་ཡནི་ཀྱིང་། གོཞུང་ལ་མ་ིདགོའི་

བ་བྱེེད་པོ་འིདི་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་དེང་སང་ལྷ་ས་
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ཁུལ་ལ་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་རྒྱ་མི་ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་དང་། བོད་པོ་

འིབྲེལ་བ་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ དེ་

འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་ཏུ་བརི་ལམ་ལ་ོབཅུའིི་ནང་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད། ཁོོང་ཚོ་ོདེ་སྔོན་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོད་དུས་

བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ལ། ཕྱོི་རིོལ་ལུང་པོ་

འིདྲེ་མནི་ནང་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེསྡེདོ་སྐོབས་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཇ་ིའིདྲེ་ཡནི་པོ་གོཞི་ིནས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་མཐངོ་

ཐོས་ཀྱིིས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོརི་ཤོ་ཚོ་དང་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་ཁོ་སྔོན་གོནམ་བདེ་སྒོ་ོ

མོ་ཆེེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེེས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་ལ་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་ཞིེ་ལོགོ་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

མང་གོཙོ་ོདང་། རིང་དབང་དགོོས་པོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་

གྱིི་ཚོོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་ཏུ་བཙུགོས་ཡོད། དེ་

དགོ་གོསི་བདོ་པོརི་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་དང་། ཚུརི་འིབྲལེ་

བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཁོོ་རིང་ཚོ་ོཕྱོི་རིོལ་ལ་སློེབས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་མང་གོཙོ་ོདང་རིང་

དབང་ཡོང་བའིི་ལས་འིགུལ་རྩིོམ་སྐོབས། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ལ་ོསུམ་

ཅུ་ཙོམ་རིངི་འིཛམ་གླིངི་རྒྱལ་ཁོབ་འིདྲེ་མནི་ནང་ཁོ་འིཐརོི་ཏེ་ེགོནས་
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ཡོད་པོརི་མ་ཟད། བོད་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་ཀྱིང་ཁོ་ཤོས་ཡོད་

པོ་དང་། ད་ེབཞིནི་ང་ོཤོསེ་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོ་ོགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་

པོ་བཅས་ལ་བརྟེནེ་རྒྱ་ནགོ་ལ་མང་གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་ཡངོ་བའི་ི

ལས་འིགུལ་བྱེདེ་མཁོན་རྒྱ་མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་དང་། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་

ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་ཚུརི་རིེ་བ་བཅོལ་ཏེེ་བསྟུན་མཁོན་དང་། ལགོ་པོ་

བརྐྱེངས་ནས་ལགོ་གོདང་སྦྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གོ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་

མཐའི།

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་མི་དམངས་ནི་བདེ་བ་འིདོད་ཅིང་

སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་གོཅིགོ་པོ་དང་། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་

ཀྱིི་རྩུབ་སྤྱོོད་འིགོོ་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་མཁོན་གོཅིགོ་མཚུངས་ཡིན་

སྟབས། མང་གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་གོ་ིལས་འིགུལ་བྱེས་པོ་འིད་ིན་ི

ཡང་དགོ་པོ་ཡིན་པོས། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་

རྒྱུས་མངའི་ཡང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། ཁོོང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཚུརི་

བོད་ཅེས་པོ་འིདི་རྒྱ་མི་རིིགོས་དང་ཐ་དད་ཡིན་པོ་དང་། བོད་ལ་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཐབོ་ཐང་དང་རིང་དབང་དགོསོ་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་

བྱེས་ཏེ་ེབརི་ལམ་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱའི་ིདབརི་སྐོད་ཆེ་བྱེདེ་པོའི་ིདནོ་
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ཚོན་ལྔ་བཤོད་པོ་དང་། ད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་ཚུལ་དང་གྲེསོ་འིགོ་ོབཏེནོ་

པོ་དེ་དགོ་ལ་ཁོོང་ཚོོས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས་

ཏེེ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་བོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ལམ་

འིགྲེ་ོཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།

རྒྱའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིསི་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་ལ། ང་རིང་གོ་ིངསོ་

ནས་བལྟས་ཀྱིང་ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་ལྔ་ནས་བཅུ་བརི་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་གྱིི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་

དབང་སྒྱུརི་བ་ད་ེདགོ་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་བརྒོལ་བ་ཤོ་སྟགོ་རིདེ། ད་ེདགོ་

མཐོ་ནའིང་ལོ་གོསུམ་བཞིི་ལས་མི་ཚོེས་འིདང་ཐབས་མེད་པོས་

འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ད་ེའིགོོ་འིགོ་ོཁྲེིད་མཇུགོ་མཐུད་ནས་ཡངོ་

མཁོན་ཚོ་ོནི་ད་ལྟ་ནས་ནང་ཁུལ་མཐུན་པོ་ོམེད་པོརི་གོཅིགོ་འིགོོ་

གོཅིགོ་མ་འིདུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ ཁོོང་ཚོ་ོརྡོགོོ་

འིགྲེལི་པོ་ོཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཅིགོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེི་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ལ་ོལྔ་

དྲུགོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་འིགོ་ོཁྲེདི་གོསརི་པོའི་ིསྡེ་ེཁོགོ་གོཅགིོ་སློབེས་ཏེ་ེ

གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིནུས་

པོ་ད་ེཡང་ཕེལ་ཆེརེི་ཤུགོས་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལ་

ཡདོ་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིལས་འིགུལ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིད་ེདགོ་གོསི་

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུརི་དཀའི་ངལ་ཡདོ་ཀྱིང་། རིམི་

པོས་འིབྲེལ་བ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཚོང་
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མས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོི་རིོལ་གྱིི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོ་ོཐེབས་

རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་རིམི་པོ་གོཉིསི་པོ་ད་ེདགོ་ཕེལ་ཆེརེི་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ཉིི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་གྱིིས་སྡེོད་

མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ལམ་སང་མང་གོཙོ་ོཞིསེ་པོའི་ི

བསྒྱུརི་བཅོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གྲེབས་ཡོད་མེད་མི་ཤོེས་ཀྱིང་། 

ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་གོསི་དབང་ཤུགོས་འིཛིན་རྒྱུ་ད་ེཁོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིརིེད། 

དེ་ནས་ལོ་ཁོ་ཤོས་སོང་རྗེེས་འིགོོ་ཁྲེིད་ལོ་གོཞིོན་པོ་ཁོ་ཤོས་ཐོན་

ཡངོ་མདགོོ་ཁོ་བས་ད་ེམཚོམས་མང་གོཙོ་ོདང་། རིང་དབང་ཤུགོས་

ཆེ་ེརུ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། རིང་དབང་ལ་བརྩི་ིབཀུརི་བྱེདེ་མཁོན་

ཞིིགོ་དང་། མི་དང་མིའིི་ཚོོརི་སྣང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་དོན་

སྐོོརི་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་ས་དང་། རྒྱུ་མཚོན་བགྲེངས་ས་ཡོང་གོི་རིེད། 

ང་ཚོོས་མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་རྒྱ་མི་དགྲེརི་བལྟས་ཏེེ་རྒྱ་མི་དང་མཉིམ་

དུ་ནམ་ཡང་འིགྲེིགོ་ཐབས་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མསི་ཉིན་

ཤོསེ་གོ་ོཤོསེ་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་ཀྱིང་འིཆེམ་

མཐུན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཉིིས་ཀརི་རྙོོགོ་དྲེ་དང་དཀའི་ངལ་

མདེ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོརོི་དགོསོ་པོ་ད་ེཡནི། མཐའི་གོཅགིོ་ཏུ་

རྒྱ་མརིི་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་དགོསོ་པོ་དང་། དུས་ནམ་ཡང་ང་ཚོསོ་

རྒྱ་མི་སྣ་རྩིརི་མ་དཀྲོིས་པོརི་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་མེད་ལ། 

བསྡེད་དེ་དགོོས་པོ་ཡང་མེད། ཕེ་རིོལ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱུ་
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མཚོན་ལྡན་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགུ་བཤོངས་བྱེས་ན། རྒྱ་ནགོ་ནང་མང་

གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་གོི་འིགྱུརི་བ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་རྗེེས་ང་ཚོ་ོབོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལས་སློ་པོོའི་ིཐོགོ་ནས་ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཡང་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེའིི་གོོང་དུ་བརི་ལམ་ཡོ་

རིོབ་ཀྱིི་ལུང་པོ་ཁོ་ཤོས་ནང་ཛ་དྲེགོ་གོིས་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོ་ལྟརི་

རྒྱ་ནགོ་ནང་དུའིང་འིགྱུརི་བ་མ་ིཡངོ་བའི་ིངསེ་པོ་མདེ།

ང་ཚོ་ོབོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་ལོ་སུམ་ཅུ་བརྒོལ་བའིི་རིིང་

ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ཡདོ། ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོརི་རིགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་ད་ཆེ་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིདི་གོཞིི་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་བ་དང་། བོད་དོན་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་སོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་དངོས་གོནས་འིགྱུརི་བ་

ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས་ཚོང་མས་ད་ལྟ་བཞིིན་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང་། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ནས་

སྡེདོ། (མཚོམས་འིདརིི་ཁུ་ནུ་བ་ཡདོ་དམ་ཞིསེ་བཀའི་བརྩིད་གོནང་)

ང༽ ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིམཐུན་ཕྱོོགོས་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཁྱིད་

འིཕེགོས།

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ཏེ་ེརྒྱ་གོརི་ནང་བདོ་ཀྱི་ིབླ་མ་དང་། དགོ་ེ

འིདུན་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ། གོ་ོསྐོབས་ད་ེལ་བརྟེནེ་ཏེ་ེནུབ་
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ལ་དྭགོས་ནས་ཤོརི་མནོ་བརི་གྱི་ིད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་ཡོད་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་གོཞིི་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཉིམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་

འིཕེལེ་ཡངོ་བའི་ིཐད་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཡདོ། 

ནང་ཆེསོ་ན་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིཆེསོ་

རྙོངི་ཁུངས་ཤོགིོ་ཡནི་པོ་དང་། ཕྱོོགོས་གོཉིསི་ནས་ནང་ཆེསོ་འིད་ི

ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་འིགྲེེལ་བཤོད་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་ོབོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡནི། དད་པོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིགོཞི་ིལ་བརྟེནེ་ནས་

དད་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིཆེསོ་ཤོགིོ་ཡནི་པོས་ཏེན་ཏེན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ི

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་ཕྲན་བུ་

མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་དང་། ཚོན་རིགིོ་དང་མཐུན་ཤོསོ་ཤོགིོ་ཏུ་གྱུརི་ཡདོ། 

དེ་ཡང་ཚོན་རིིགོ་གོི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་དང་། ནང་ཆེོས་

ཀྱིི་རྩི་བའིི་ལྟ་བ་གོཉིིས་མཐུན་ཕྱོོགོས་ལྟ་བུ་ཡོད་པོས། དེང་སང་

འིཛམ་གླིིང་གོི་ཚོན་རིིགོ་པོའིི་ནང་དུའིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་

ཕྲན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ སྤྱོརིི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་

ཕྱོིའིི་དངོས་པོ་ོཡརི་རྒྱས་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོད་ཀྱིང་། དེ་གོཅིགོ་པུས་

མིའིི་དཀའི་ངལ་ཚོང་མ་སེལ་ཐུབ་པོ་དང་། མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ཚོང་

མ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་པོ་རིིམ་པོས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་
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བཞིནི་ཡདོ། དངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་རིང་བཞིནི་

གྱི་ིམའིི་ིདཀའི་ངལ་དང་། སམེས་མ་ིསྐྱདི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མའིི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་བརི་ཕྱོའིི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཡ་ོ

བྱེད་དགོོས་ཀྱིང་། དེ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ཉིམས་མྱོོང་གོི་

ཐགོོ་ནས་རིམི་པོས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས། ནང་སམེས་

ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་ཡངོ་ཐབས་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཡདོ། 

སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་སློབེས་སྐོབས། སམེས་ཀྱི་ི

ཞི་ིབད་ེསྒྲུབ་པོའི་ིཐབས་ལམ་སྤྱོརིི་བཏེང་བྱེས་ན་ཆེསོ་ལུགོས་ཁོགོ་

རྣམས་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱུ་མཚོན་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མདེ་པོརི་

དད་པོ་ཁོ་ོན་གོཙོ་ོབ་ོབྱེས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོདགོསོ་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ད་ེདགོ་

ལམ་སང་ཁོས་ལནེ་དང་། ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཅུང་མ་ིབད་ེབ་ཆེགོས་

པོའིི་མི་དེ་རིིགོས་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཤོིན་ཏུ་རིན་པོོ་ཆེགོས་

ཡོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མའིི་

ནང་ནས་བཤོད་པོ་ལྟརི་བྱེམས་པོ་དང་། སྙིང་རྗེེ་ཞིེས་པོ་འིདི་རྩི་

བརི་བཤོད་ཡདོ་ལ། འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 

འིཚོ་ེབ་མ་ིབྱེདེ་པོ་དང་། སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྩི་བའི་ི

རྒྱུ་མཚོན་ད་ེང་རིང་ཚོའོི་ིབད་ེསྡུགོ་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིརྒྱུ་འིབྲས་ཀྱི་ི

རིགིོས་ད་ེདགོ་ཚོང་མ་རྒྱུ་རྐྱེནེ་རྟེནེ་འིབྲལེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཚོགོོས་པོའི་ི

ཐགོོ་ནས་ཡངོ་དགོསོ་པོའི་ིའིབྲལེ་བཤོད་བྱེདེ་པོ་ད་ེཚོན་རིགིོ་པོའི་ི
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འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་

ཡང་རླབས་ཆེ་ེཞིངི་ཟབ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པོ་འིདརིི་

སྤྱོིརི་བཏེང་ཆེོས་ལུགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་དད་པོ་ཉུང་དུ་སོང་ནས་

ཆེསོ་དད་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང་། དུས་རིབས་ཉི་ིཤུ་པོའི་ིམཇུགོ་

རྫོགོོས་ལ་ཉི་ེབའི་ིསྐོབས་འིདརིི་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་

ཞིགིོ་གོཞི་ིནས་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

འིད་ིཁུལ་ཁུ་ནུས་མཚོནོ་པོའི་ིལའི་ོས་ིཔོ་ིཏེ་ིསགོོས་ད་ེསྔ་ནས་ནང་

པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ཡནི་ཞིངི་། སྔརི་ཡདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་མ་ིཉིམས་རྒྱུན་

འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། 

དཔོརེི་ན། ཧོ་ིམ་ཅལ་གྱི་ིམངའི་སྡེའེི་ིནང་དུ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྔནོ་མ་

མངའི་སྡེ་ེཐགོོ་མརི་འིཛུགོས་སྐོབས་དང་ད་ལྟ་བསྡུརི་ན་ཡརི་རྒྱས་

ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་

འིགྲེ་ོགོི་རིེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ནང་བསམ་བློའི་ིཐགོོ་ནས་སྤྱོརིི་

ཆེསོ་དང་། ཡང་སྒོསོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་

ཇི་སྙེད་ཅིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མ་བརྗེེད་པོརི་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་། ནང་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཉིམས་ཆེགོ་སངོ་སྟ་ེདད་པོ་བྱེདེ་སྟངས་མ་ིཤོསེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་ན། ནམ་ཞིིགོ་འིགྱིདོ་པོ་སྐྱ་ེདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 
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ད་ེསྔ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་པོའི་ིའིད་ིཁུལ་

ཡུལ་ལུང་ནང་དུ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོའིི་གོཞིི་རྩིའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ལྷགོ་དོན་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་

ནང་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོརི་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་ཤོེས་

པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

ཅ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ས་མཚོམས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ།

ད་ལམ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོསརི་པོ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བྱེས་ཡོད། འིདི་

ཟླའི་ིཟླ་དཀྱིལི་ཙོམ་ལ་ངསོ་རིང་ལྡ་ིལརིི་བསྐྱདོ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེསྐོབས་

སྲིདི་བླནོ་གོསརི་པོ་དང་། ད་ེམནི་བླནོ་ཆེནེ་གོསརི་པོ་ཁོགོ་གོཅགིོ་

མཇལ་འིཕྲད་ཞུ་རྒྱུའིི་འིཆེརི་གོཞིི་ཡོད། ང་ཚོོརི་འིདས་པོའིི་དུས་

ཡུན་རིངི་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཉིམས་མྱོངོ་གོང་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་ཅ་ེན། རྒྱ་

གོརི་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་གོནའི་རིབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གོརི་

དང་བདོ་གོཉིསི་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟ་

བུའི་ིཐགོོ་ནས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་སམེས་ཐགོ་ཉི་ེཔོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་

པོ་དང་། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདི་རྒྱ་གོརི་གྱིི་སྲུང་

སྐྱོབ་ཐད་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ད་ེསྔ་བདོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་མ་ིམ་སློབེས་བརི་བདོ་པོ་དང་འིབྲལེ་



595
བའིི་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ས་མཚོམས་ཁོགོ་དངོས་གོནས་ཞིི་བདེའིི་ས་

མཚོམས་བྱེས་ཏེེ་ཉིེན་ཁོ་གོང་ཡང་མེད་པོརི་གོནས་ཡོད། ཕྱོིས་

སུ་བདོ་ནང་རྒྱ་དམགོ་སློབེས་རྗེསེ་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཀྱི་ིས་མཚོམས་

གོནས་སྟངས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

དེརི་བརྟེེན་རྒྱ་གོརི་གྱིི་མི་སྣ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་མཁོན་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡིན་ཀྱིང་རིང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རྒྱ་གོརི་ཐད་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་དང་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིསྲུང་སྐྱབོ་དང་། མ་འིངོས་ཡརི་

རྒྱས་གོཏེངོ་ཕྱོགོོས་སགོོས་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་

པོའི་ིདབང་གོསི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བླནོ་སྔ་རྗེསེ་ཕེབེས་མཁོན་

ཚོང་མས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོི་གོནང་གོ་ི

ཡདོ། ད་རིསེ་ཀྱི་ིརྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོསརི་པོ་འིད་ིཡང་ད་ེདགོ་ལས་

ལྷགོ་པོ་མདེ་ཀྱིང་ཆེད་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་མ་རིདེ་སྙམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིབཟང་སྤྱོདོ་དང་། སློབོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགོས་

སྣནོ།

རྒྱ་གོརི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོང་མས་ཤོདོ་

རྒྱུན་ལ་ཡདོ་པོ་ལྟརི་ཡུལ་ཆུ་འིཐུང་ནས་ཡུལ་ཁྲེམིས་འིཁུརི་དགོསོ་

ཞིེས་པོ་ལྟརི་ས་ཁུལ་དེ་དང་དེའིི་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་

མཐུན་ལམ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང་། ཁྲེམིས་མཐུན་ལུགོས་མཐུན། ཡ་རིབས་
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གོཉིམོ་ཆུང་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། སྡུགོ་པོ་རི་ེཟུང་གོ་ིཡངོ་སྲིདི་པོ་

ཞིགིོ་རིདེ། ད་བརི་སྤྱོརིི་བཏེང་ནས་བཤོད་ན་རྒྱ་གོརི་ས་ཁུལ་གོང་

དུ་ཡནི་ནའིང་བདོ་པོརི་བསྟདོ་བསྔགོས་གོཏེངོ་མཁོན་དང་། བདོ་

མ་ིན་ིཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་འིདུགོ་ཅསེ་གྲེགོས་པོ་བཟང་པོ་ོའིད་ིས་

ཁུལ་གོང་སརི་ཁྱིབ་ཡདོ།

རྒྱ་གོརི་ཙོམ་མ་ཟད་ཨ་མ་ིརི་ིཀ་དང་། ཡ་ོརིབོ་ཁུལ་སགོོས་ལའིང་

བདོ་མ་ིཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་མ་ིབཟང་པོ་ོདང་། ཡ་རིབས། གོཞུང་

འིདདེ་ས་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིབསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་མི་ཡ་རིབས་ཤོིགོ་དང་། མི་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་

བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེེད་དགོོས། 

སྐོབས་རིེ་འིདི་ཁུལ་དམའི་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་ཐོན་ཏེེ་མཐོ་རིིམ་སློོབ་

གྲྭརི་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོ་དང་། ཡང་མཐུན་རྐྱེེན་

འིཛོམས་ཀྱིང་ཁོ་ཤོས་ནས་གོ་ོསྐོབས་ཡོད་བཞིིན་དུ་འིཕྲལ་སེལ་

ཚོངོ་ལས་བྱེདེ་རྒྱུརི་མགོ་ོའིཁོརོི་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་མཇུགོ་འིཁྱིངོས་མ་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཞིི་

རྩིའི་ིམའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་མ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་ཐུབ་པོ་

མ་བྱུང་ན་ཉིེན་ཁོ་ཡོད། སློོབ་སྦྱོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་དེའིི་ཐོགོ་ནས་འིཐོམ་ཕྲན་བུ་སངས། དངོས་གོནས་སློོབ་སྦྱོང་
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ཚོད་ལོངས་པོའིི་ལས་ཀ་དང་། གླི་ཕེོགོས་གོང་ཐད་ནས་གྱི་ནོམ་

པོ་ཡོང་བའིི་སློོབ་སྦྱོང་ཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ། འིཐོམ་སངས་ཀྱིང་སོ་

སོའི་ིམི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཆེ་ཚོང་ཞིིགོ་ཆེགོས་མ་ཐུབ་པོ་བྱེས་ཏེེ་

སྡེདོ་པོའི་ིབརི་ནས་མགོ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་དང་། ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་རྒྱུ། 

རྫུན་ཁྲེམ་ཤོདོ་རྒྱུ་སོགོས་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་པོའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་མེད་ཀྱིང་དེ་སྔ་བོད་ནང་

འིཚོརི་ལངོས་བྱེས་ཏེ་ེཡངོ་བའི་ིམ་ིཁོགོ་གོཅགིོ་ལ་བདནེ་པོ་བདནེ་

ཐུབ་དང་། བླ་མ་དཀནོ་མཆེགོོ་བྱེདེ་པོའི་ིཡནོ་ཏེན་ཞིགིོ་ཡདོ། ཡནོ་

ཏེན་འིདི་ཡང་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་དགོོས། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་

ཕྲན་བུ་ཤོེས་ཏེེ་མི་ལ་མགོོ་སྐོོརི་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་

རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་སྡུགོ་པོ་བྱེེད་སྟངས་རྣམས་ཤོེས་པོ་དང་། ཚུརི་

ཕྱོགོོས་ནས་ཡ་རིབས་བཟང་པོའོི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིསྟངས་འིཛནི་བྱེདེ་

རྒྱུ་མ་འིདང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ན་ཉིནེ་ཁོ་རིདེ། ད་ཕྱོནི་སྤྱོརིི་

བཏེང་བདོ་པོ་མཆེགོོ་དམན་རྒོན་གོཞིནོ་སུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་

བཤོད་ཀྱིང་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་དངོས་གོནས་བསྔགོས་

བརྗེོད་ཐོབ་པོའིི་མི་གོཤོིས་ཤོིགོ་ཡོད། དེ་དགོ་རིིམ་པོས་ཐུགོ་པོ་

ལྟརི་ཇ་ེསློརི་མ་ིའིགྲེ་ོབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེཐད་ཁྱིདེ་རིང་

རྒོན་པོ་ཚོོས་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོརི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭརི་འིགྲེ་ོ

མཁོན་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 
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མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ན། ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་

པུརི་ཧོ་ལས་རྒྱུ་མདེ། ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་གྱིསི་རིང་ལ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་

རྒྱ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དང་། དེས་རྐྱེེན་པོས་སེམས་ནང་འིདོད་

ཆུང་ཆེགོོ་ཤོསེ་མདེ་པོརི་འིད་ིཡང་དགོསོ་ལ། ད་ེཡང་དགོསོ་པོའི་ི

ཁྲེ་ཁྲེ་ཟིང་ཟིང་གོི་ལད་ཟློས་བྱེེད་སྙིང་འིདོད། དེ་དགོ་ཚུལ་མཐུན་

གྱིི་ཐགོོ་ནས་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁྲེམ་པོ་ཤོོད་རྒྱུའིི་ཐགོོ་

སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནི་ཡགོ་པོ་ོམིན། དེང་སང་ཡརི་རྒྱས་དེ་ཙོམ་

ཕྱོནི་མདེ་པོའི་ིརྒྱ་གོརི་ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་རྐུན་མ་རྐུ་མཁོན་

དང་། རྫུན་ཤོདོ་མཁོན་ཉུང་བ་ཡདོ་པོ་དང་། སློབོ་སྦྱངོ་སགོོས་གོང་

འིཚོམ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ཡུལ་དེ་དགོ་ནང་ཁྲེམ་པོ་བྱེེད་མཁོན་

མང་བ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་རྒྱ་གོརི་ས་གོནས་ལས་བྱེེད་པོས་དེ་

ལྟརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཕྲན་བུ་ཤོསེ། དསེ་ས་ོསའོི་ི

མི་ཚོེའིི་འིཚོ་ོབ་གོདེང་འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མ་བྱུང་། འིཐོམ་ཕྲན་

བུ་སངས་ཏེ་ེསྒུགོ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་མ་

རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཤོསེ་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། དརེི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་

དགོསོ། སྤྲོང་འིཁྱིམ་བརྒྱབ་སྟ་ེསྡེདོ་མཁོན་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། 

མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོང་རིང་ཚོ་ོམ་ིཞིསེ་པོ་འིད་ིལ་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་

མེད་ན་སོ་སོ་སྐྱིད་པོ་མེད་ལ། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དུའིང་མཐོང་

བརླགོ་གོ་ིརིདེ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདོ་པོ་ན་ིརིང་བཞིནི་མའིི་ིསྤུས་ཀ་
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ཚོད་འིཛིན་ས་དང་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་བ་འིདི་ནི་ང་ཚོོའིི་

རིིན་ཐང་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེ་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དཔོེརི་ན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་དུ་འིགྲེོ་

མྱོངོ་བའིམ། ཡང་ན་རྒྱ་གོརི་ནང་དང་། བལ་ཡུལ་སགོོས་བདོ་མ་ི

རུབ་རུབ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་སརི་སློབེས་མྱོངོ་བ་ཕེལ་མ་ོཆེསེ་བདོ་པོ་

ནི་རིང་བཞིིན་གྱིིས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཚོང་མས་བསྟོད་

བསྔགོས་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསསོ་རིང་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་གོང་ཞིགིོ་

ཡོད་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། མི་ཚོོས་དོ་སྣང་བྱེེད་སྐོབས་བོད་པོ་ཚོ་ོམི་

འིདྲེ་བ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་ཚོང་མས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིད་ིརྩི་

བ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོརོི་མ་ིསུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཐུགོ་ཀྱིང་རིང་བཞིནི་

ང་ོགོདོང་འིཛུམ་ཤོིགོ་ཤོིགོ་བྱེེད་པོ་དང་། དགོའི་ཉིེ་བླ་ོདཀརི་ལྟརི་

གྱི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟནོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྩི་ཆེནེ་ཡནི། 

དཔོརེི་ན། བདོ་ནང་ས་ཆེ་གོཅགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་ཡདོ་ཀྱིང་བདོ་མ་ིདང་

རྒྱ་མ་ིགོཉིསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཚོསོ་ལམ་སང་དབྱེ་ེའིབྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་མ་ིཚོང་མ་སྡུགོ་པོ་མནི་ནའིང་སྤྱོརིི་བཏེང་རྒྱ་མའིི་ིགོམོས་གོཤོསི་

ཀྱིིས་མི་ཐུགོ་སྐོབས་གོདོང་ནགོ་པོོ་སྟོན་པོ་དང་། སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་

བཤོད་ན་ཡང་རྣམ་འིགྱུརི་ངན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིཚོསོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཞིགིོ་ཐུགོ་ན་ལམ་སང་གོད་



600
མོ་བགོད་པོ་དང་། སྐོད་བརྡོ་མ་འིཕྲོད་ཀྱིང་འིདིརི་ཤོོགོ་མདོགོ་

མདོགོ་གོིས་གྲེོགོས་པོོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཕྱོི་རྒྱལ་

གྱི་ིམ་ིཚོསོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིརིང་གོཤོསི་ལ་མ་ིསུ་ཐུགོ་ཀྱིང་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་། གྲེགོོས་པོའོི་ིརྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་པོ་འིད་ི

རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་རིང་བཞིིན་གོཤོིས་ཀ་འིདི་ས་ོ

སའོི་ིལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ནས་ཡནི་སྲིིད་ལ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་

གོརི་ནས་ཡངོ་བའི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་། དའེིི་ནང་

ཚོན་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་འིདི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་དངོས་གོནས་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ལ་ཟུགོ་པོ་ལྟརི་ཐེགོ་པོ་ཆེེན་

པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་ཁྱིབ་གོདལ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐགོོ་

ནས་མནི་ནམ། རིང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་མ་ིཚོ་ོསམེས་བཟང་པོ་ོཡདོ། 

ཇ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིགོལ་

གོནད།

དརེི་བརྟེནེ་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོ་བདོ་པོའི་ིསྤྱོིརི་བཏེང་བསམ་བླའོི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོའོི་ིམ་ིརིགིོས་འིད་ིགླིནེ་པོ་དང་། ལྐུགོ་པོ་ཞིགིོ་

ཏུ་རྩི་བ་ནས་བརྩི་ིགོ་ིམ་ིའིདུགོ ཉིམས་མྱོངོ་གོསགོོ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་

ཤོགིོ་བྱུང་ཕྱོནི་ཀློད་པོ་གྲུང་པོ་ོདང་། ཐབས་ཤོསེ་ཟུང་འིབྲལེ་བྱེདེ་

མཁོན་ཞིིགོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ མ་ིཡ་རིབས་ཡནི་པོའི་ིཐོགོ་གྲུང་པོ་ོ



601
བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་ཡནི་སྟབས། ཕྱོནི་ཆེད་མ་འིངོས་པོརི་འིཛམ་གླིངི་

ཐགོོ་བདོ་པོའི་ིམསི་བཟང་པོའོི་ིལམ་སྟནོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་སྲིདི། ད་

ལྟ་ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརིལོ་ལ་ཡདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་བབ་ཐགོོ་

གོནས་ཡདོ་པོ་དང་། བདོ་ནང་ཡདོ་མཁོན་ཚོ་ོཡང་རྒྱ་མསི་མཐངོ་

ཆུང་བྱེས་པོ་དེ་མྱོངས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ཡིན་ནའིང་རིིམ་པོས་

དུས་ཚོོད་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ན་ཏེན་ཏེན་ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིིགོས་

ཀྱིསི་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པོའི་ིམ་ིཡ་རིབས་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ཏེ་ེབཟ་ོདགོོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། མ་ིཡ་རིབས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ཏེེ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ཐད་ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང་། སྤྱོོད་བཟང་

མགིོ་སྟནོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་མ་ིཡངོ་ངམ་སྙམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་

མའིི་ིསྤུས་ཚོད་སྟནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་དང་བྲལ་ཏེ་ེརིང་

དབང་རྩི་བརླགོ་སངོ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་བཙོན་བྱེལོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་

ཡདོ། སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་ན་གྲེ་འིགྲེགིོ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོསུས་ཀྱིང་བྱེེད་ཐུབ། འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོི་སྐོབས་

ལ་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་ཀྱིིས་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་མང་པོ་ོཡོང་གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་བོད་པོའིི་

མིས་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད་ཅེ་ན། རིང་ཡུལ་བྲལ་ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་

ལ་གྱིརི་བའི་ིའུ་ཐུགོ་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ཏུའིང་ང་རིང་



602
ཚོའོི་ིབཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་དང་། ཡ་རིབས་ཀུན་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོཤོསི་ཀ་

རྣམས་མ་དོརི་བརི་བཟུང་ཐུབ་ཡདོ། 

དེའིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་ལ་གྱིརི་བའིི་སྐོབས་འིདིརི་ཡང་

མསི་ཆེ་མཐངོ་བྱེདེ་པོ་དང་། བརྩི་ེབ་སློབེས་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོརི་

བརྟེེན་རིིམ་པོས་ང་ཚོོའིི་ལུང་པོརི་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ན། 

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིས་ཁུལ་གོང་སརི་ཤོསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིཆེ་

ནས་ཕེངོས་ཀྱི་ིམདེ་ལ། བསློབ་བྱེའི་ིཐགོོ་ནས་ཕེངོས་ཀྱི་ིམདེ། རིགིོ་

གོནས་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ཕེངོས་ཀྱི་ིམདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་

པོ་ཉིམས་དམས་འིགྲེ་ོབཞིནི་འིདུགོ ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་མདེ་པོས་

ཕེངོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་དམརི་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ནང་དང་། རིང་དབང་

ལུང་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ནང་སོགོས་འིཛམ་གླིིང་གོང་སརི་སྐོད་རྒྱགོ་

གོ་ིའིདུགོ་ལ། མ་ིགོཞུང་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཉིམས་ཆེགོ་འིགྲེ་ོགོ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་སྐོད་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་གྱིི་གྲེོང་གོསེབ་དང་གྲེོང་ཁྱིེརི་གོཉིིས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནས་

བཤོད་ན། གྲེངོ་ཁྱིརེི་ནང་གོ་ིམ་ིརྣམས་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཉུང་བ་

འིདུགོ་ཟེརི། སྤྱོིརི་བཏེང་དེང་སང་ལུང་པོ་མང་པོོརི་ཤོེས་ཡོན་ཟླ་

བ་ཡརི་ང་ོབཞིནི་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ལ། དཔོལ་འིབྱེརོི་ལངོས་

སྤྱོོད་དང་། རིིགོ་གོནས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

འིནོ་ཀྱིང་དེ་སྔ་ཚོང་མས་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོའིི་



603
ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོ་འིདི་ཉིམས་ཆེགོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་

ཅིང་། དེའིི་འིབྲས་བུརི་ཤོེས་ཡོན་དང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལོངས་སྤྱོོད་

ཡདོ་ཀྱིང་སམེས་པོ་སྐྱདི་པོ་ོམདེ་པོ་དང་། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་སམེས་

ལ་ན་ཚོ་ཕེོགོ་སྟེ་མི་སྨྱོོན་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ཡང་ན། རྒྱུ་མཚོན་

མདེ་པོརི་གོང་བྱུང་དུ་མ་ིགོསདོ་པོ། མ་ེམདའི་གོང་བྱུང་དུ་རྒྱགོ་ཐལ་

བྱེདེ་པོ་སགོོས་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་

ཡ་རིབས་ཀྱིསི་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ཡ་རིབས་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་

ཉིམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉིམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཆེེད་ཆེོས་ལུགོས་

ཁོགོ་རྣམས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་སློབེས་ཡདོ།

ཡང་ལུང་པོ་ཁོ་ཤོས་ནང་དེང་སང་ཡ་རིབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཉིམས་

ཆེགོ་འིགྲེ་ོབ་འིད་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་པོརི་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་

པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ། ཡ་རིབས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་འིད་ིཁོས་ལནེ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། སྤྱོརིི་བཏེང་བྱེས་ན་ཡ་རིབས་

ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་ཐོགོ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ཆེོས་ཁོས་

ལནེ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོའི་ིམ་ིཁོགོ་གོཅགིོ་གོསི་ཆེསོ་ཁོས་ལནེ་བྱེདེ་

མི་དགོོས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་མི་ཡ་རིབས་བཟ་ོབའིི་ཐབས་ཤོེས་གོང་

ཞིིགོ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ད་ོསྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེས་རྟེགོས་

མཚོན་གོང་ཞིིགོ་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོ་ཕྱོའིི་ིདངསོ་

པོོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཁོོ་ནརི་ད་བརི་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་བསྡེད་
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པོའི་ིའིབྲས་བུརི་ནང་བསམ་བླ་ོཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོནི་པོརི་འིཐུས་ཤོརོི་

བ་འིདི་གོཞིི་ནས་མངོན་གོསལ་དོད་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་དེ་ལ་ཐབས་ཤོེས་

གོསརི་པོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ་སྙམ་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་

ཡོན་སློོབ་ཁྲེིད་བྱེེད་སྟངས་དང་། དེང་དུས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་

སྟངས། དངེ་དུས་ཁྱིམི་ཚོང་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ི

ཐད་ནས་མ་འིདང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེ

སྐོརོི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོའིདུགོ 

དརེི་བརྟེནེ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཡདོ་པོ་འིདསི་

མ་འིངོས་པོརི་ཆེོས་ཁོས་ལེན་མིན་དང་། ནང་པོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་

ལྟསོ་པོརི་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པོའི་ིམ་ིཡ་རིབས་བྱེདེ་རྒྱུ་འིབད་བརྩིནོ་

བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་ཐབས་ལམ་གྱིི་མིགོ་དཔོེ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་

རིདེ། ད་ེསྔནོ་ཕྱོ་ིལ་ོདྲུགོ་ཅུ་དང་། བདུན་ཅུའི་ིསྐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོ

རིང་མགོ་ོཐོན་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྙམ་པོ་ལས། དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་

བློ་འིཁོོརི་གྱིི་མེད། ཕྱོི་ལོ་བདུན་ཅུ་ནས་བརྒྱད་ཅུའིི་ནང་སློེབས་

སྐོབས་འིཛམ་གླིིང་གོི་མི་མང་པོོས་བོད་པོའིི་ཐོགོ་དོ་སྣང་གོསརི་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་པོ་དང་། དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ད་ེན་ིང་ཚོ་ོསྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། སྙངི་རྗེ་ེཟརེི་བ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི། བདོ་པོ་

ཞིསེ་པོ་འིད་ིཕྲན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེཅ་ིཡནི་ནམ། ཁོངོ་

ཚོ་ོརིང་བཞིནི་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང་། སྐྱདི་པོརོི་སྡེདོ་མཁོན་
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ཞིགིོ་དང་། ཡ་རིབས་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་གོང་གོ་ིཐགོོ་

ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་དམ་ཞིསེ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོའིདུགོ 

དེརི་བརྟེེན་ང་ཚོོརི་ཁྱིད་ཆེོས་ཤོིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། ཕྱོི་ཚུལ་དུ་ང་

ཚོ་ོཛརོི་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ནང་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོའི་ིཡནོ་ཏེན་ཞིགིོ་ཡདོ། ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིརིང་དབང་བསྐྱརི་གོས་ོ

བྱེས་ཏེེ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉིམ་འིཛོམས་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལགེོས་ཀྱིི་ཉིི་

མ་ཞིགིོ་འིཆེརི་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ལའིང་བདོ་

མ་ིརིགིོས་དང་། བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་ཕེན་བད་ེབསྒྲུབ་

ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཤོགིོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ 

ཚོང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། ཧུརི་ཐགོ་གྱིསི། བཀྲོ་ཤོསི་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༦ ཉིནི་ཧུན་

སུརི་གོཞིསི་སྒོརི་སེརི་སྐྱ་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཞིི་བའི་ིདནོ་ཚོན་དང་། ཁོོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

འིདི་གོ་གོཞིིས་སྒོརི་གྱིི་མི་མང་གོཙོ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་དེ་རིིང་འིདིརི་

འིཛོམས་པོའིི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ལྟ་ལས་

བསྡེོམས་ནང་ཞིིབ་ཚོགོས་འིཁོོད་པོ་ལྟརི་ལས་དོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཐད་ཡརི་རྒྱས་མང་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ མ་གོཞི་ིདངེ་སང་དུས་ཚོདོ་དབྱེརི་

གོཞུང་འིཁོལེ་ཡདོ་ལ། སྔནོ་ཆེད་འིདབེས་འིཛུགོས་བྱེས་པོའི་ིཤོངི་

སྣ་རྣམས་འིཚོརི་སྐྱསེ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་པོའི་ིཁོརི། ས་ཞིངི་རྣམས་

ཀྱིང་སྔ་ོལྗོང་སྣུམ་ཤོགིོ་གོརེི་ཡདོ་པོ་བཅས་བགོ་ཕེབེས་པོའི་ིརྣམ་པོ་

བཟང་པོ་ོཞིགིོ་མཐངོ་བྱུང་། འིབྲས་ལྡན་ཤོངི་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིཤོངི་

སྣའིི་རིིགོས་འིདེབས་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་འིཕྲལ་སེལ་ལྟརི་སྣང་

མཛསེ་པོ་ོཡངོ་བརི་མ་ཟད། གོནམ་གོཤོསི་ཚོ་གྲེང་དང་། འིཕྲདོ་

བསྟནེ་སོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡདོ་འིདུགོ 

སྐོབས་རིེ་ངོས་ལ་ངོ་ཤོེས་མི་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེསེ་ཞི་ིབའི་ིདནོ་ཚོན་ལྔ་ཞིསེ་ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་སྐོརོི་བཀའི་མལོ་
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གོནང་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་བདོ་མ་ིའིདུས་སྡེདོ་བྱེདེ་སའི་ིས་ཁུལ་ཁོ་

ཤོས་ཀྱིསི་དེརི་ད་ོསྣང་གོཏེན་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིམི་འིདུགོ ཆེ་ེསའི་ིཐད་

གོསུང་རྒྱུ་གོསུངས་དགོོས་ཀྱིང་། སྔོན་ལ་ཁོ་ཚོ་ལགོ་ཐོགོ་ས་ོས་ོ

བོད་མིའིི་སྡེོད་སྒོརི་དང་། གྲེོང་སྡེེ་ཆེགོས་ས་དེ་དགོ་ལ་གོཙོང་

སྦྲ་འིཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཁོོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་སོགོས་དེ་རིིགོས་ལ་

ད་ོསྣང་ཆེེ་ཙོམ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་ནང་ཚོགོས་རྩིེད་

མའོི་ིསྒོ་ོནས་ཤོདོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིབདནེ་པོ་རིདེ། 

ཆེ་ེས་ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོརི་བདོ་ལུང་པོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་ཞི་ིབདའེི་ི

བསྟ་ིགོནས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅངི་། 

བོད་ས་མཐོའི་ིས་བབས་ཀྱིི་ཐད་ནས་ཅི་སྟེ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་

ཁོོརི་ཡུགོ་གོནས་སྟངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོ་ོ

བོད་མིརི་གྱིོང་རིགོ་པོ་སྨོོས་ཅི། ཉིེ་འིཁོོརི་ཁྱིིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁོབ་

ཚོའོི་ིནང་ལའིང་རིང་བཞིནི་འིབྱུང་བའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུརི་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ་འིདུགོ 

བདོ་འིད་ིམ་འིངོས་པོརི་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐགོོ་

ནས་ཕྱོའིི་ིསྣདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་པོ་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་ིསམེས་ཅན་བཅས་

པོ་ཚོང་མ་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ཐབས་བྱེེད་པོའིི་སྐོོརི་ང་ཚོོས་བཤོད་ཡོད། དེ་ནི་དོན་མེད་སྟོང་

བཤོད་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡནི་པོརི། ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་
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ང་རིང་ཚོསོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ནས་དངསོ་སུ་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ་ཤོངི་། ང་རིང་ཚོ་ོབྱེ་བ་འིད་ིསྒྲུབ་མཁོན་ཡནི་སྟབས། ད་ལྟ་

བཙོན་བྱེོལ་གྱིི་གོནས་སྐོབས་ནས་སྡེོད་སྒོརི་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་གོཙོང་

སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། ཤོངི་འིབྲས་འིདབེས་འིཛུགོས་སགོོས་ལ་ད་ོ

སྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན། ཤོངི་འིབྲས་ལྟ་བུརི་མཚོནོ་ན་

ཡུལ་གྱི་ིམཛསེ་བཀདོ་ལ་ཕེན་པོརི་མ་ཟད། འིབྲས་བུ་ཡང་ལངོས་

སྤྱོོད་རྒྱུ་ཡོད། མ་གོཞིི་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་

ལྗོང་ཐངི་ངརེི་གོནས་པོའི་ིས་བབས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ 

མི་མང་གོི་འིཚོ་ོབའིི་གོནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་སྐོབས་རིེ་སྟོན་

འིབྲས་ལེགོས་པོོ་མ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིིན་མི་འིབོརི་འིཕེརི་བ་

བཅས་ཀྱིིས་དཀའི་ངལ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང་། གོཞིི་རྩིའིི་ཐོགོ་ལ་ོརིེ་

བཞིནི་གོནས་སྟངས་བཟང་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ། ད་ེན་ིགོཙོ་ོབ་ོམ་ིམང་ས་ོ

སསོ་རིང་དནོ་རིང་གོཅསེ་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེས་པོ་

དང་། གོཞིན་ལ་རིགོོས་རིམ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེས་པོ། རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་

མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་རིགོོས་རིམ་བླངས་པོ་རྣམས་

བརི་མ་དོརི་ཆུས་ཟོས་མ་བཏེང་བརི་གྲུབ་འིབྲས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་བྱེེད་སྐོབས་བོད་པོརི་རིོགོས་རིམ་བྱེས་ན་བཏེབ་སརི་སྨོིན་

ཐུབ་པོ་དང་། ནད་ཐགོོ་སྨོན་འིཁོལེ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཡདི་

ཆེསེ་ཆེ་འིཇགོོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིའིབྲས་བུ་རིདེ། ད་



609
དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

ཁོ༽ བདོ་རྒྱ་ཐ་དད་དང་། ཟུརི་གོསལ་གྱི་ིཆེསོ་རིིགོ

ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐགོོ་ལ་མང་པོ་ོཞུ་མ་ིདགོསོ་པོ་ད་ལྟ་བཀའི་

ཤོགོ་གོ་ིགོསུང་བཤོད་ནང་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོབྱུང་སངོ་། སྤྱོ་ིཡངོས་

ཀྱི་ིཆེ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཅགིོ་རིངི་བཙོན་བྱེལོ་བ་འིདྲེ་

འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཡརི་རྒྱས་ཚོགོས་ཚུད་བྱུང་ཡདོ། བདོ་

མི་རིིགོས་ཞིེས་ཁྱིིམ་མཚོེས་ཀྱིི་མི་རིིགོས་སྤྱོི་དང་། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་

མི་རིིགོས་དང་ང་ཚོ་ོཐ་དད་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོའིི་མ་རྩི་ལྟེ་བ་དེ་

ཡང་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མི་རིིགོས་དང་ཤོིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡིན་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ཡིན་པོས་རྩི་ཆེེ་ཡིན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་གོཙོ་ོབོརི་

གྱུརི་པོའི་ིརིགིོ་གོཞུང་དང་། གོམོས་གོཤོསི་འིབུརི་ཐནོ་དུ་ཡདོ་པོ་

འིདསི་དུས་གོང་དང་གོང་དུ་ཡནི་ཀྱིང་རྒྱ་མ་ིདང་བདོ་ཐ་དད་ཡནི་

པོའི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོཐནོ་གྱི་ིཡདོ། དའེི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་རིང་བཙོན་

རྒྱ་མསི་ཁོས་ལེན་བྱེས་རུང་མ་བྱེས་རུང་། དནོ་ང་ོམའི་ིཐོགོ་བོད་

པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་། བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་འིདིས་འིགྲེེལ་

བཤོད་བྱེེད་མ་དགོོས་པོརི་བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་དང་ཐ་དད་ཡིན་པོ་

བལྟས་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མཐངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

རྒྱ་མའིི་ིཐགོོ་ནས་ཁོ་ོཚོསོ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་བདོ་མསེ་རྒྱལ་ཟརེི་བ་དང་
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། ཁོ་བྲལ་འིགྲེ་ོརྒྱུརི་སྔ་ཕྱོ་ིབརི་གོསུམ་དུ་དགོོས་པོ་བྱེས་ནས་སྐོད་

རྒྱགོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་བོད་རྒྱ་མི་

དང་ཐ་དད་ཡནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདསི་ཆེགོས་པོ་རིདེ། ང་ཚོའོི་ིམ་ི

རིགིོས་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིརྟེནེ་གོཞི་ིམ་ིརིགིོས་

ཟུརི་གོསལ་ཡིན་པོ་འིདི་དང་། དེ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་

གོོམས་གོཤོིས་ཟུརི་གོསལ་ཡོད་པོ་འིདི་ཡིན་པོས་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེ། ཡང་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་རྣམས་ཟུརི་གོསལ་ཞིགིོ་ཡོད་

ཀྱིང་ཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ཕེན་ཐགོོས་མདེ་ན་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི།

འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོདང་གོམོས་གོཤོསི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོ

བཞིནི་ཡདོ་ལ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོརི་གོོམས་གོཤོིས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་

འིདསི་ཉིནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ཕེན་ཐགོོས་ཀྱི་ིཡདོ། ཕེན་ཐགོོས་པོ་

ང་རིང་ཚོསོ་ལམ་སངེ་ཚོརོི་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང་། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིམང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་གོཤོིས་ཀ་དང་སེམས་

རྒྱུད་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་མཐངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིསྐྱསེ་པོའི་ིསྐོབས་ནས་ང་

ཚོོའིི་ཤོ་རུས་གོདོས་བཅས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་ོའིདི་མི་རིིགོས་གོཞིན་དང་

མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་གོཏེན་ནས་མིན་པོརི་མི་ཚོང་མ་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡིན། ས་བབས་མཐ་ོདམའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མིའིི་དབང་པོོའི་ིདོན་

སྣོད་ལ་ཁྱིད་པོརི་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཤོས་ཆེེ། དེ་ལྷགོ་གོཞིན་གོང་ཡང་



611
མེད། འི་ོན་མིའིི་གོཤོིས་ཀརི་ཁྱིད་པོརི་འིདི་ལྟ་བུ་ཡོང་དོན་གོང་

ཡནི་ཞི་ེན། ད་ེན་ིཁོོརི་ཡུགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། གོཙོ་ོབ་ོརིིགོ་

གོཞུང་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཐོགོ་ནས་ཁྱིད་པོརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

རིིགོ་གོཞུང་དང་གོོམས་གོཤོིས་འིདི་ལས་མིའིི་གོཤོིས་ཀ་འིཇམ་

པོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཐནོ་གྱི་ིཡདོ། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་ཉིནི་རིའེི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་

སྐོབས་བླ་ོབགོ་ཕེབེས་པོ་ོཞིགིོ་དང་། དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲད་

པོའི་ིསྐོབས་ཀྱིང་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང་། འིཁོརོི་བའི་ིཉིསེ་དམིགོས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེསམེས་ནང་སྡུགོ་བསྔལ་བཟདོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

མི་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུརི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་གྱིི་ཡོད། དེས་ན་རིིགོ་གོཞུང་རྩི་

ཆེེརི་བརྩིིས་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་བདགོ་གོཅེས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེ།ེ བདོ་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་ཡནི་ཞིསེ་དཔོ་ེཆེ་བླ་ོའིཛནི་སྐྱརོི་

སྦྱང་བྱེེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། དེ་ནི་རྟེེན་འིབྲེལ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱིི་

ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིརྐྱེནེ་ཚོོགོས་པོའི་ིཐོགོ་ནས་ཡངོ་དགོསོ། 

གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབོ་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་། 

དའེི་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཕེན་པོའི་ིསམེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་སྙངི་

རྗེེའིི་རྩི་བ་ཡིན་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡིན། ཆེོས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་འིགྲེོ་སྟངས་

རྣམས་ཐགོོ་མརི་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཤོསེ་པོ་བྱེས། ཤོསེ་ནས་ཉིམས་སུ་

བླངས་ཏེ་ེརིང་གོ་ིཤོགོ་ནང་བཟང་པོའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་

མི་ཚོེ་བསྐྱལ་ན། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཤོགོ་ཚོང་འིཁོོརི་བཅས་ཚོང་
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མརི་རིང་བཞིནི་བགོ་ཆེགོས་བཟང་པོའོི་ིམིགོ་ལྟསོ་ཤོགིོ་འིཇགོས་

ཏེ་ེརིམི་པོས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཁྱིནོ་ཡངོས་ལ་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐབེས་ཐུབ་པོ་

ཡོང་གོི་རིེད། བོད་མི་སེརི་སྐྱ་ཚོང་མས་དེ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ལྷགོ་པོརི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་མཁོན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་

ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྲོདོ་པོ་ཙོམ་མ་ཡནི་པོརི་རྩི་བའི་ིམ་ིསྤུས་དགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐད་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོརིི་

བཏེང་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ཤོེས་ཡནོ་སློོབ་སྦྱོང་སྤྲོདོ་མཁོན་ཚོང་མས་

ཡ་རིབས་དང་། སྤྱོདོ་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་

གོི་ཡོད་ཀྱིང་། སྤྱོིའིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་གོཙོ་ོ

བ་ོཤོེས་ཡོན་ཁོ་ོན་སློབོ་སྦྱངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཏུ་

མངོན་གྱིི་ཡོད། དེ་གོཅིགོ་པུས་འིདང་མི་ཐུབ། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། 

ཤོསེ་ཡནོ་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་འིཁྱིགོོ་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན། 

ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཕེན་ཐོགོས་གྲེབས་ཡོད་དམ། གོནོད་སྐྱེལ་གྲེབས་

ཡོད་བརྗེོད་མི་ཐུབ། དེས་ན་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་

བཞིིན་པོའིི་མི་རིབས་རྗེེས་མ་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོང་བརི་ཚོང་

མས་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

གོ༽ བདནེ་རྒྱབ་ཀྱི་ིམཐ་ོཚོད་དང་། གོཉིན་འིཕྲང་གོ་ིདུས་
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སྐོབས།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྐོོརི་ད་ལྟ་བཀའི་བློན་གྱིིས་འིགྲེེལ་བཤོད་

བརྒྱབ་པོ་ལྟརི་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཅགིོ་ནང་ནས་དངེ་སང་

དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་ཤོོས་ཆེགོས་ཡོད། སྲིིད་གོཞུང་སོ་སོའི་ིཐོགོ་

ནས་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་ད་ལྟའིི་ཆེརི་ཕྲན་བུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་ཀྱིང་། རྒྱལ་

ཁོབ་སོ་སོའི་ིནང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་དང་། དེ་མིན་རྒྱལ་

སྤྱོིའིི་ཚོོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་དེ་དགོ་གོིས་བོད་དོན་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་པོ་

འིདི་དེང་སང་ཤུགོས་ཆེེ་ཤོོས་ཆེགོས་ཏེེ་ང་ཚོོའིི་བདེན་རྒྱབ་སྔརི་

ལས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཡདོ།

ད་ེབཞིནི་གོཟུརི་གོནས་ཀྱི་ིཚོགོོས་པོ་མང་ཆེ་ེབའི་ིནང་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༠ 

ལའོི་ིཡས་མས་ལ་བདོ་རྒྱ་མསི་བཙོན་བཟསོ་བྱེས་པོརི་རིདེ་ཟརེི་བ་

ལས། བདོ་རྒྱ་མསི་བཅངིས་བཀྲོལོ་བཏེང་བ་རིདེ་ཟརེི་བ་ཞིིགོ་ཧོ་

ལམ་ཐོས་མྱོོང་མེད། བླ་ོགོཟུ་བོརི་གོནས་ཤོིང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་

དནོ་དང་འིབྲལེ་བ་མདེ་མཁོན་ཕེལ་མ་ོཆེའེི་ིརིང་བཞིནི་བརྗེདོ་པོརི་

རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཙོན་འིཛུལ་གྱིིས་ཧོམ་ཟོས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོརི་ངསོ་འིཛནི་གོཅགིོ་གྱུརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟརི་བདོ་པོའི་ིབདནེ་

མཐའི་རིང་བཞིིན་དུ་གོསལ་ནས་བདེན་རྒྱབ་ཇེ་ཆེེརི་སོང་བ་འིདི་

དངེ་སང་ཤོནི་ཏུ་ཚོད་མཐ་ོཔོ་ོཞིིགོ་ཏུ་སློབེས་ཡདོ།
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ཡང་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ས་ནས་བཤོད་ན། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིང་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཕྱོ་ིནང་གོང་སརི་ཐབས་ཤོསེ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོབྱེེད་མ་ཐུབ་པོརི་ཆེོས་ཟབ་སརི་བདུད་

ཟབ་ཅེས་པོའིི་དཔོེ་བཞིིན་གོལ་ཏེེ་འིགོལ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཕྲད་དེ་ད་ལྟ་

མཐུན་རྐྱེེན་མང་པོོ་འིཛོམས་ནས་གོོམ་པོ་རིིམ་བགྲེོད་ཀྱིིས་བོད་

དོན་ལ་མཐོང་ཆེེན་པོོ་སློེབས་པོ་འིདི་ལས་གོཅིགོ་ལྷུང་ན་བསྐྱརི་

གོས་ོབྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདིརི་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་

རྒྱ་མི་འིབོརི་ཆེེན་བོད་ལ་གོཏེོང་བ་དང་གོཅིགོ བརི་ལམ་དམགོ་

ཁྲེིམས་བསྡེམས་ནས་བོད་མི་མང་པོོ་འིཛིན་བཟུང་དང་། མང་

པོོརི་ཉིེས་རྡུང་བཏེང་བ་སོགོས་རྨོེགོ་མེད་བཟོ་བའིི་གོདུགོ་རྩུབ་

ཀྱི་ིབྱེ་ཐབས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་བ་དང་གོཉིསི། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་

ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོརི་མཐུན་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམས་པོ་འིདི་ཡང་

རྟེགོ་པོ་བརྟེན་པོ་ོམེད་པོས་ང་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན། 

བདོ་པོརི་རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་ཀ་ོཐགོ་གླིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེི་

དགོོས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོལ་སྲིིད་ཆེགོས་ཚོེ་ང་ཚོོས་གོོ་སྐོབས་

བཟང་པོ་ོཤོརོི་ཏེ་ེཆུད་ཟསོ་བཏེང་བ་ཡནི་པོས། སློརི་གོ་ོསྐོབས་ད་ེ

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཐབོ་རྒྱུརི་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡངོ་ངསེ་ཡནི། གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་ཆེ་ནས་ང་ཚོ་ོགོཉིན་འིཕྲང་གོི་དུས་སྐོབས་ཤོིགོ་

ཏུ་གོནས་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་ཆེོགོ དེ་ལྟརི་ཕྱོོགོས་ཚོང་མའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་དངོས་གོནས་སྤྱོི་དོན་ལ་
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རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ཡིན་པོས་ཚོང་མས་

ཤུགོས་བསྐྱདེ་ད་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ང༽ མང་གོཙོའོི་ིབགྲེདོ་ལམ་དང་། སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིསོ་

འིདམེས།

མང་གོཙོོའིི་སྐོོརི་ལ་འིདས་པོའིི་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཅིགོ་རིིང་ང་རིང་

ཚོསོ་མང་གོཙོ་ོཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་རིམི་པོ་མང་

པོ་ོབྱེས་ཡདོ། དརེི་བརྟེནེ་མ་ིམང་པོའོི་ིསམེས་ནང་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོ

དང་དབྱེ་ེབ་ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིནི་ཤོསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང་། སྤྱོརིི་བཏེང་ཁོ་

ནས་མང་གོཙོ་ོཞིེས་བཤོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་ཆེ་མང་

གོཙོ་ོལགོ་ལེན་འིཁོེལ་ཐབས་ལ་ཤུགོས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་པོརི་བརྟེེན་བརི་ལམ་སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

གོནས་སྟངས་ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་མི་མང་

ནས་སྤྱོ་ིའིཐུས་རྣམས་བསྐོསོ། སྤྱོ་ིའིཐུས་རྣམས་ཀྱིསི་བཀའི་བླནོ་

བསྐོ་ོགོཞིགོ་བྱེ་རྒྱུ་བཅས་ད་ལྟ་གོ་ོརིམི་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བསྒྲིགིོས་ཡདོ། 

ད་ེལྟརི་བྱེདེ་སྐོབས་དངསོ་གོནས་མང་གོཙོའོི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་པོརོི་

མཚོནོ་གྱི་ིཡདོ། སྔནོ་མ་ལ་ོགོཅིགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེདང་

བཀའི་ཤོགོ་གོི་བརི་ལ་མི་གོཅིགོ་བསྐོོས་ན་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་

ཡང་འིསོ་པོའི་ིམ་ིཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་ལུས་ཤོངི་། བརི་ལམ་ད་ེསྐོོརི་
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བསྐྱརི་དུ་གླིེང་ཡང་མཐའི་མའིི་དུས་ལ་སྲིིད་བློན་ནམ་སྲིིད་ཚོབ་

ཅསེ་པོ་ཞིགིོ་བསྐོསོ་ན་ལམ་སངེ་ལགོ་ལནེ་ཐགོོ་བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

གོ་ིམ་ིའིདུགོ

དརེི་བརྟེནེ་སྔ་འིཕྲསོ་བཀའི་ཤོགོ་གོ་ིབཀའི་བླནོ་རྣམས་མ་ིམང་སྤྱོ་ི

འིཐུས་ཀྱིསི་གོདམ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། དའེི་ིནང་ནས་བཀའི་བླནོ་

ཁྲེི་པོ་ཞིིགོ་བསྐོོས་ན་ཡགོ་པོ་ོམི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་ད་ལམ་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡདོ། དསེ་ན་ད་ཕྱོནི་སྤྱོ་ིའིཐུས་བསྐོ་ོགོཞིགོ་

བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཆེགོས་ཤོངི་། ཆེསོ་བརྒྱུད་ས་ོསའོི་ིའིཐུས་མ་ིརྣམས་དང་། ཆེལོ་ཁོ་

ས་ོསའོི་ིའིཐུས་མ་ིབཅས་ད་ེདགོ་ཚོང་མ་བདོ་མ་ིམང་སྤྱོའིི་ིཚོབ་བྱེདེ་

མཁོན་ཞིགིོ་དང་། བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་པོའི་ིཐགོོ་ནས་དངསོ་གོནས་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་སྒྲིལི་མཁོན་ཞིགིོ་འིདམེས་སྒྲུགོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུའི་ིཉིམས་མྱོངོ་ནས་སྐོབས་རི་ེའིཐུས་མ་ིབསྐོ་ོ

གོཞིགོ་བྱེདེ་སྐོབས་ས་ོསའོི་ིརིང་ཁུངས་ཀྱི་ིསྐོརོི་ལ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་ཐུབ་

མཁོན་ཞིགིོ་བྱུང་ན། དསེ་འིཐུས་མའིི་ིམཚོན་ཉིདི་ཚོང་གོ་ིཡདོ་པོའི་ི

འིདུ་ཤོསེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོསྦུགོ་སུབ་དགོོ་པོ་ོ

གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། ཆེ་ེས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བབ་ལྷངི་བརྟེན་གོསུམ་

གྱིིས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་མི་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་
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དགོོས། མ་གོཞིི་ཡོང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་མ་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་བསམ་བློ་

རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ལས་མི་འིཁོོརི་མཁོན་དང་། དོན་མ་གོ་ོདཀྲོོགོ་རྐྱེེན་

བཟོ་མཁོན་དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། སྔོན་མའིི་སྤྱོི་འིཐུས་ཚོ་ོ

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ལ། ད་ཆེ་ལྷགོ་པོརི་དུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ།

ཕྱོནི་ཆེད་སྤྱོ་ིའིཐུས་འིདམེས་བསྐོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་འིདརིི་འིསོ་འིཕེནེ་མཁོན་

མི་མང་ཚོང་མས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་ས་ོསོས་

རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་པོ་དང་། མི་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་ནས་ཐགོ་གོཅོད་ས་ོ

ས་ོརིང་གོསི་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་བྱེས་ནས་སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིམ་ིའིགྲེ་ོ

རྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ིའིབད་བརྩིནོ་དང་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིིས་བཀའི་བློན་རྣམས་བསྐོོ་གོཞིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་མང་

གོཙོའོི་ིརིང་བཞིནི་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་ལ་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེས་

པོ་ཡནི། འིད་ིལྟརི་བྱེས་ན་མ་ིམང་དང་སྤྱོ་ིའིཐུས་ཚོ་ོབཅས་པོ་ཚོང་

མའིི་སེམས་ནང་རིང་ཤུགོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིགོན་ཞིིགོ་

སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ཕེན་ད་ོའིཁུརི་མ་བྱེས་པོ་མནི་ན་ཡང་། བསམ་

བླའོི་ིཕུགོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་ལ་ེའིགྲེགིོས་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

ཀྱིི་རིེད་བསམས་ཏེེ་ལྷོད་གོཡེང་འིགྲེོ་གོི་མེད་དམ་སྙམ། འིགོན་

དབང་ཆེ་ཚོང་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། སོ་སོརི་

ལས་འིགོན་འིཁྲེ་ིསྐོབས་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་རིང་བྱེདེ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་བརི་ལམ་བསྒྱུརི་བཅསོ་བཏེང་བ་རིདེ།
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ཅ༽ ནང་འིཁྲུགོ་གོ་ིདཀའི་རྙོགོོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱིི་

གོནད་དནོ།

ཉིེ་ལམ་སྦེལ་ཀོབ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་རྐྱེེན་ངན་བྱུང་བའིི་སྐོོརི་ད་

ལྟ་བཀའི་བློན་ནས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི། བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་

ཐོགོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོང་སྐོབས་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་བློ་ཕེམ་གྱིི་

རིང་བཞིིན་རིེད། ཕྱོིན་ཆེད་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད། གོལ་སྲིིད་

འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིང་ང་ཚོོས་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་

ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་རྫུན་བཤོད་པོ་མིན་པོརི་དོན་དམ་པོའིི་

མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། མ་འིངོས་པོརི་གྱིོད་ཞིིབ་ལྷན་

ཁོང་ལྟ་བུའི་ིཁྲེམིས་ཁོང་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྩིསི་ཡདོ་ལ། དངེ་

ཕེན་ལའིང་བཀའི་ཤོགོ་གོསི་གོཙོསོ་པོའི་ིའིབྲལེ་ཡདོ་སུ་ལའིང་རྒྱུ་

མཚོན་ཤོདོ་ས་ཡདོ་པོ་ལས། རྒྱུ་མཚོན་ཤོདོ་ས་མདེ་པོ་མནི། མ་

འིངོས་པོརི་གྱིདོ་དང་ཁོ་མཆུ་བྱུང་རིགིོས་ལ་མདརོི་ན་བཀའི་ཤོགོ་

དང་བཅས་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་ཡནི་ཀྱིང་གྱིདོ་ཡ་གོཅགིོ་བྱེས་

ཏེེ་ཁྲེིམས་སརི་འིདྲེ་མཉིམ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ལས། བོད་གོཞུང་

ཡིན་ཞིེས་དབང་ཆེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་མང་

གོཙོའོི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཡནི་སྟབས། འིཕྲལ་སལེ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་སྡེདོ་

རིངི་གྱིདོ་དང་ཁོ་མཆུའི་ིརིགིོས་ཐགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་མཁོན་བདོ་གོཞུང་

ལ་སྟབས་བསྟུན་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་རིང་བཙོན་པོ་ཞིགིོ་
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འིཛུགོས་རྒྱུརི་ཐགོ་བཅད་ཟནི་པོ་ཡནི།

སུ་ལ་ཡང་གོཏུགོ་ས་དང་ཤོོད་ས་ཡོད་པོས། ལམ་སེང་ལགོ་པོ་

བཀྱིགོ་རྒྱུ་དེ་ཡགོ་པོོ་མིན། ཕྲན་བུ་བློ་མཐུན་མིན་ཡོང་སྐོབས། 

ལྷ་རིབ་བྱུང་ན་ཚོང་མས་བཟོད་བསྲིན་བྱེེད་དགོོས་ལ། གོལ་ཏེེ་

རྩི་བའིི་གོཞིི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་གོང་དུ་ཡིན་ཀྱིང་དྲེང་པོོས་

གོཞུང་བསྲིངས་ནས་རྒྱུ་མཚོན་ཤོོད་ས་ཡོད་པོས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་

ནས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་

ལས་བྱེེད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོང་སྲིིད། དེ་ལྟརི་

ཡོང་སྐོབས་སྐོད་ཆེ་བཤོད་ན་རྒྱུ་མཚོན་ཉིན་མཁོན་ཡོད་ཅིང་། 

གོ་དུས་ཡིན་ཀྱིང་སྒོོ་ཕྱོེ་ཡོད། ཡ་རིབས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་རིང་

གོཞིནི་ལྡན་པོའི་ིཐོགོ་ནས་ཕྱོནི་ན་དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེ

མནི་ཟང་ཟང་བྱེདེ་པོ་ཤོནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ།

ལྷགོ་པོརི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་སྡུགོ་ས་ནས་བལྟས་ན། རྐྱེནེ་

རྩི་ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་མ་ིརི་ེཟུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་ད་ེལམ་སངེ་ཆེནེ་པོ་ོ

བཟོས་ཏེེ་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་ཤོོགོ་ཁོགོ་བསྒྲིིལ་རིེས་བྱེེད་

པོའིམ། ཡང་ན་ཆེལོ་ཁོའི་ིཐགོོ་ནས་ཤོགོོ་ཁོགོ་བསྒྲིལི་རིསེ་བྱེདེ་པོ། 

ལེ་ཐོགོས་མཁོན་གྱིི་མི་དེས་ཀྱིང་ལམ་སེང་རྒྱབ་རྩི་ཞིིགོ་བཙོལ། 

སྤྱོི་ཚོོགོས་ཐོགོ་གོི་མི་ཁོགོ་གོཅིགོ་གོིས་ཀྱིང་ལམ་སེང་དེ་ལ་མིང་

གོཞིན་ཞིིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་ཤོོགོ་བསྒྲིིལ་བྱེེད་པོའིི་གོཤོིས་ཀ་
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ཞིགིོ་འིདུགོ་པོ་འིད་ིན་ིམ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། མ་གོཞི་ིད་ེལྟརི་བྱེདེ་

མཁོན་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅིགོ་པུ་མནི་པོ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་འིདུགོ 

དཔོརེི་ན། བརི་སྐོབས་པོན་ཇབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ཀཱ་ཤོ་ིསྨོིརི་

གྱིི་གོནས་ཚུལ། ཤྲཱིི་ལངྐའིི་གོནས་ཚུལ་བཅས་ལྟ་བུ་ཡིན། པོན་

ཇབ་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལྟ་བུརི་མཚོོན་ན་ཧོིན་དཱུ་དང་སིགོ་ཟེརི་

བ་དང་། ཤྲཱིི་ལངྐའིི་ནང་ནང་པོ་ཏེ་མིལ་མི་རིིགོས་ཟེརི་བ། ཀཱ་ཤོི་

སྨོརིི་ནང་ཧོནི་དཱུ་དང་ཁོ་ཆེ་ེཟརེི་བ་བཅས་ད་ེདགོ་དནོ་ང་ོམ་མ་ིདནོ་

མ་གོ་ོབྱེདེ་གོཏེ་ེརི་ེཟུང་གོསི་རྙོགོོ་དྲེ་བསློངས་ཏེ་ེཆེསོ་ལུགོས་ཕེན་

ཚུན་དང་། མི་རིིགོས་ཕེན་ཚུན་གྱིི་འིགོལ་བའིི་མིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་སྐོབས། མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིའིཆེརི་སྣང་ལ་ད་ེན་ིརྩིདོ་པོ་

ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་མ་ཡནི་པོརི་ཆེསོ་ལུགོས་དང་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིའིགོལ་

བ་ཞིགིོ་ཏུ་མཐངོ་ནས་མ་ིམང་པོའོི་ིསམེས་ནང་ཤུགོས་རྐྱེནེ་ངན་པོ་

ཞིིགོ་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོད། དངོས་གོནས་བྱེས་ན་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཡོངས་

ནང་ཁོ་ཆེ་ེས་ཡ་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་ལས། ཀཱ་ཤོ་ིསྨོིརི་གོཅིགོ་པུ་ལས་

མདེ་པོ་རྩི་བ་ནས་མནི། ཡནི་ན་ཡང་གླི་ོབུརི་ཆེསོ་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་

གྱིི་རྩིོད་པོ་ཡིན་པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་སྟོན་སྐོབས། རྒྱ་གོརི་ནང་ཆེོས་

ལུགོས་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིམ་ིས་ཡ་མང་པོསོ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོའོི་ིརིངི་

ཁྱིིམ་མཚོེས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་མི་མངོན་པོ་

ཆེགོས་ཏེེ་ལམ་སེང་ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་གྱིི་རྩིོད་རྙོོགོ་ཆེགོས་
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པོ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་ཐབས་སྡུགོ་པོ་ོའིདུགོ

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་དུའིང་ད་ེབཞིནི་གྱི་ིལམ་གླིངེ་རྩིདོ་པོ་ཕྲན་བུ་

ཞིགིོ་བྱུང་ན། ལམ་སེང་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་གོནས་དོན་བསྲིེས་ཡོང་

བ་དང་། ཡང་ན་ཆེལོ་ཁོའི་ིགོནད་དནོ་བསྲིསེ་ཡངོ་བ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་

ཐབས་སྡུགོ་འིདུགོ ད་ེལྟརི་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་བསམ་

བླ་ོཆུང་ཆུང་བཏེང་སྟ་ེས་ོསའོི་ིའིགྲེ་ོཁུངས་བཙོལ་བ་ཡནི་ཤོས་ཆེ།ེ 

གོཅགིོ་བྱེས་ན་དངསོ་གོནས་རྐྱེནེ་ཆུང་ངུ་ཞིགིོ་གོསི་གོནདོ་ཚོབས་

ཆེེན་པོོ་བསྐྱལ་བའིི་དོན་ལ་ཆེེད་དུ་དམིགོས་ནས་བཟོས་པོ་ཡིན་

མི་སྲིིད་པོ་མིན། ཚོང་མས་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་བའིི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེ་

རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགོཅིགོ་རིིང་ང་རིང་ཚོོས་མ་འིསོ་པོའིི་ལས་ཀ་ཕྲན་

བུ་རིེ་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང་། ཆེེ་ས་ནས་བཤོད་ན་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཡིན། 

རིང་རིེ་ཡརི་རྒྱས་བྱུང་ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་

སྐོབས་ཚོད་འིཛིན་བྱེེད་སའིི་མི་ཪིིགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་གོཟི་

བརྗེདི་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ཞིིང་། བཟདོ་བསྲིན་དང་སྙངི་

རུས་བཅངས་ཏེ་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེའིཕྱུགོས་པོ་མདེ་པོརི་གོནས་

པོའིི་འིབྲས་བུརི་བོད་པོརི་མཐོང་དང་ཆེ་འིཛིན་སློེབས་ནས་ཆེ་

འིཇོགོ་འིཕེེརི་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།
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ཆེ༽ དྲེགོ་པོའོི་ིདམགོ་དཔུང་དང་། བདནེ་པོའིི་ནུས་མཐུ།

རྒྱ་མིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་ཁྱུརི་མིད་བཏེང་ཡང་ཁོོགོ་པོའིི་ནང་དུ་

འིཇུ་མི་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་ཡོད་ཅེས་ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་ནས་བཤོད་

པོ་ལྟརི་ད་ཆེ་དངོས་གོནས་དེ་རིང་ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་མི་བོད་པོའིི་

དཔུང་གོསི་གླིགོས་འིཁོལེ་མ་ིཐུབ་ཀྱིང་། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་པོའི་ིདཔུང་

གོསི་རྒྱ་མ་ིརྣམས་འི་འུབ་མ་འིདུས་པོརི་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བཟསོ་

ཡདོ། ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིདབང་ཆེ་འིཛནི་མཁོན་ད་ེདགོ་ལ་ོ

རྒོན་བརྒྱད་ཅུརི་སློེབས་ཟིན་པོའིི་མི་ཤོ་སྟགོ་ལ་བརྟེེན་ཁོོང་ཚོོའིི་

སེམས་ཀྱིིས་སློེབས་སརི་ལུས་ཀྱིིས་སློེབས་མ་ཐུབ་པོས་ལོ་ཁོ་

ཤོས་ནང་ཏེན་ཏེན་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་ལ་སྒོོ་ཕྱོེ་སྟེ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་འིདསི་ད་ལྟ་འིཚོརི་ལངོས་བྱེདེ་བཞིནི་

པོའིི་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་དང་། ལྷགོ་པོརི་ཤོེས་ཡོན་ཅན་ཚོོརི་འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་གོ་ོཤོེས་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེརི་བརྟེེན་སྲིོགོ་ལྡན་མི་སྨོོས་ཅི། དུད་འིགྲེོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཀྱིང་རིང་

དབང་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང་། བཙོན་དབང་ལ་དགོའི་པོ་ོམ་ིབྱེདེ་

པོ་འིད་ིཆེསོ་ཉིདི་ཡནི་པོས། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིམ་ིརིིགོས་ཀྱིང་འིགྲེ་ོབ་མ་ི

རིང་ཡིན་སྟབས། མཐའི་གོཅིགོ་ཏུ་དབང་ཡོད་དང་རྫུན་བཤོད་
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ནས་སྲིིད་དབང་འིཛིན་མཁོན་དེ་དགོ་གོནས་ཐབས་རྩི་བ་ནས་

མེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང་ཤོེས་ཡོན་ཅན་མང་པོོས་ད་ནས་

ལ་ོལྔ་ནས་བཅུའིི་བརི་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲེ་ོ

གོི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོས་ནས་བལྟས་ཀྱིང་ཏེན་ཏེན་དེ་

ལྟརི་ཡོང་གོི་རིེད་སྙམ་གྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

གོཅགིོ་སངོ་ཟནི་ཅངི་། ད་ཆེ་ལ་ོཁོ་ཤོས་ཀྱི་ིརིངི་ལ་ཚོང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་ངང་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་དུས་

ཚོདོ་ཡནི་པོས་ཆུང་ཙོགོ་ལ་མགོ་ོའིཁོོརི་རྒྱུ་མདེ་ལ། བྱེབ་ཆུང་གོ་ི

ཉི་ིམ་ད་ེབས་སྐྱེལ་རྒྱུ་མདེ། དནོ་འིགོངས་ཆེ་ེསརི་ཚོང་མས་རིིགོ་

པོ་བསྒྲིམི་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༡༧ ཉིནི། 

ཀ་ོལ་ིསྒོལ་དནོ་ལྡན་གླིངི་དུ་གོཞིིས་སྒོརི་སེརི་སྐྱ་

མང་ཚོགོོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིབདནེ་མཐའི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིགོ་ོ

རིམི།

ད་ཆེ་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིའིགྱུརི་བ་དང་། ཡང་སྒོསོ་དམརི་པོའོི་ིརྒྱལ་

ཁོབ་རྣམས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོརི་བརྟེནེ། རྒྱ་ནགོ་ཏུ་ཡང་ད་ེ

བཞིནི་དམརི་པོའོི་ིརིངི་ལུགོས་ལ་མ་ིདགོའི་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤུགོས་

ཆེེ་ཞིིགོ་བརི་ལམ་ནས་ལ་ོབསྟུད་དེ་ཐོན་ཡོད། འིགོལ་རྐྱེེན་ནམ། 

རིང་རིའེི་ིམ་ིམཐུན་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་རིམི་པོས་ཉིམས་བརླགོ་འིགྲེ་ོ

བཞིནི་པོ་དང་། རིང་རིའེི་ིམཐུན་ཕྱོོགོས་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིནས་ང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་དངོས་ཡོད་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་

དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་རིིན་ཐང་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བརྩིིས་ཏེེ་འིདི་ལ་དམིགོས་བསལ་ཁྱིད་ཆེོས་ཤོིགོ་

འིདུགོ་བསམ་པོ་དང་། རིིགོས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་གོིས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་སྙམ་

པོའི་ིརི་ེབ་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་པོརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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དརེི་བརྟེནེ་ང་ཚོའོི་ིམཐུན་པོའི་ིཕྱོགོོས་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་

ཡནི། གོཙོ་ོཆེ་ེབདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོསོ་དངསོ་གོནས་

ལྷགོ་བསམ་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོརི་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་དང་བསྡེསོ་

ཏེ་ེམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་དང་། རིང་དབང་གོ་ིདནོ་དུ་སམེས་ཤུགོས་

གོཡོ་བ་མེད་པོརི་མི་ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་སྦྲེལ་ཏེེ་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ། ལོ་ཁོ་ཤོས་ནང་ཏེན་ཏེན་འིགྱུརི་

བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རི་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིདུས་ལ་སློབེས་ཡདོ། 

ང་ཚོོས་ང་ཚོོརི་རིང་དབང་དགོོས། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་

མིན་ཞིེས་བཤོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི། ང་ཚོོརི་རིང་

དབང་བྱུང་ཉིནི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དང་། ས་ོསོའི་ིལུང་པོ་ས་ོསའོི་ིམསི་

འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་མཚོམས་བྱེེད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་

རྩིིས་ཡོད་པོའིི་སྐོོརི་ང་ཚོོས་འིཆེརི་གོཞིི་དང་གོ་ོསྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དངོས་གོཞིི་ལགོ་ལེན་ནང་ཉིམས་མྱོོང་གོསོགོ་གོིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡོང་

གོ་ིརིདེ་ཀྱིང་། རྩི་བའི་ིསྒྲིམོ་གོཞི་ིང་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་བསྒྲིགིོ་

དགོསོ། 

གོཞི་ིརྐང་དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོཅགིོ་རི་ེགོཉིསི་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ང་ཚོ་ོམང་

གོཙོའོི་ིཐགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཐགོ་ཆེདོ་ད་ེད་ེདགོ་རྩི་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་སུ་བཟུང་

བརི་བརྟེནེ། མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཇ་ིབཞིནི་རྟེགོོས་རུང་མ་རྟེགོོས་རུང་། 

མང་གོཙོ་ོཞིསེ་པོ་འིད་ིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཚོང་མའི་ིཁོ་ལ་འིཇགོས་ནས་ང་
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ཚོརོི་མང་གོཙོ་ོགོསལོ་རིས་གོནང་བྱུང་ཞིསེ་རྟེགོ་པོརི་ཤོདོ་བཞིནི་

པོ་འིདི་ཡིན། ད་ཆེ་དངོས་གོནས་བོད་ནང་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཀྱིི་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་རྒྱུའིི་ཐད་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་སྟབས། དེའིི་དོན་

ལ་དམགིོས་ནས་ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་མགྱིགོོས་

མྱུརི་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་རྩིསི་ཡདོ།

ཁོ༽ མ་ིམཐུན་པོའི་ིགོཞི་ིརྩི་དང་། ཐའིེ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ།

རྒྱ་ནགོ་དང་། ཐའི་ེཝན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ད་ེད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་

གྱིསི་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཡནི་པོས། ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཁོ་སྣནོ་བྱེདེ་

དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་ཐའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིང་རིང་ཚོ་ོ

ནང་ཁུལ་དམ་ཚོགིོ་མ་ིགོཙོང་བའི་ིགོཞི་ིཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཤོངི་། 

རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐགོོ་ནས་ད་ལྟ་དགོོས་གོནས་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ཧོ་ལམ་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཐའི་ེཝན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ི

ཆེ་ནས་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དམ་ཚོིགོ་མི་གོཙོང་བ་བཟོ་བའིི་

ཉིེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིིན་པོརི་བརྟེེན་དེརི་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། 

ང་ལྷགོ་བསམ་ཡནི། ང་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅགིོ་པུ་ཡནི། ང་

ཆེསོ་གོཅགིོ་པུ་ཡནི་ཞིསེ་བཤོད་པོས་ལ་དགོ་གོ་ིམ་རིདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་

གོཞུང་གོ་ིསྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་སྲིདི་བྱུས་གོཏེན་འིབབེས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་
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ཐགོོ་མརི་འིད་ིདང་བསྟུན་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོསོ་

འིབྲེལ་བ་རིབ་དང་རིིམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་མེད། དེརི་བརྟེེན་ང་ཚོོས་འིབྲེལ་བ་གོསརི་པོ་གོསལ་པོོ་

ཞིིགོ་མ་ཆེགོས་བརི་དུ་གོནས་སྐོབས་འིབྲེལ་བ་མཚོམས་འིཇོགོ་

བྱེས་པོ་ཡིན། དེརི་བརྟེེན་དུས་ཚོོད་དེའིི་རིིང་བོད་མིའིི་ནང་ནས་

ལྐོོགོ་དང་ངོས་བྱེས་ཏེེ་འིགྲེ་ོམཁོན་བྱུང་ན་དེ་ནི་མི་དགོོས་པོའིི་བྱེ་

བ་ཞིགིོ་ཡནི། དསེ་ང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ལ་མ་ིབད་ེབའི་ིརྐྱེནེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡོང་གོི་འིདུགོ འིགྲེ་ོམཁོན་ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

ཡིན་ནའིང་བྱེ་སྤྱོོད་ཐོགོ་ནས་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་སྟངས་

བདོ་གོཞུང་གོ་ིགོཏེན་འིབབེས་གོཙོང་མ་མ་ཆེགོས་བརི་ད་ེལྟ་བུའི་ི

གོནས་ཚུལ་ལྷགོས་ཡོང་དུས་སོ་སོའི་ིཀུན་སློོང་ཡགོ་པོོ་གོཅིགོ་

པུས་ལ་དགོ་མ་ིཐུབ་པོ་འིད་ིགོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལུང་པོའི་ིནང་བསྡེད་ཡདོ་ཅངི་། ཆེེ་ས་ནས་

བཤོད་ན་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ཤོིན་ཏུ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིནི་ང་ཚོ་ོདང་འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིམངའི་སྡེ་ེཚོང་མ་ཡང་ཤོནི་ཏུ་བཀའི་

དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ལྷགོ་པོརི་ཀ་ཎ་ཊི་ཀ་མངའི་སྡེ་ེའིདའིི་ིནང་ཧོ་ལམ་

བདོ་མ་ིཁྲེ་ིགོསུམ་བརྒོལ་བའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཆེ་ེཤོསོ་གོནས་ཡདོ་

པོས་ཤོནི་ཏུ་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཉི་ེཆེརི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྲིདི་བླནོ་རྒྱ་གོརི་ནང་འིབྱེརོི་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོ་ི
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བདེ་འིཇགོས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཧོ་ཅང་

ཛ་དྲེགོ་གོི་ཉིེན་བརྡོ་མང་པོོ་བཏེང་སྟེ་སྡེིགོས་རི་བསྐུལ་བ་དང་། 

ཕྱོོགོས་གོཉིིས་ནས་རྒྱ་གོརི་ཡང་ཟོན་ཆེེ་དྲེགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ནས་ཕྲན་བུ་གོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མ་ཆེགོས་པོ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ཡོད། 

དེས་རྐྱེེན་པོས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

གོསི་ང་ཚོ་ོཚོངོ་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་ཡང་ཕྲན་

བུ་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདིའིི་ཐད་ང་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་ཚོསོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་བལྟ་སྟངས་ད་ེཕྱོགོོས་ཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ཏེེ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། རྐྱེེན་

གོཅགིོ་ལ་བལྟས་ནས་ཕྱོོགོས་བསྡེམོས་བྱེདེ་ཤོསེ་ཐབས་མདེ་ལ། 

ད་ེལྟརི་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ།

གོ༽ བསྟན་པོའི་ིརྩི་བ་དང་། དགོ་ེའིདུན་པོའི་ིསྤུས་ཚོད།

ད་ེརིངི་འིདརིི་དགོ་ེའིདུན་པོ་མང་པོ་ོཕེབེས་ཡདོ་པོརི་བརྟེནེ་གྲྭ་པོའི་ི

སྤུས་ཀའིི་སྐོོརི་ཕྲན་བུ་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང་། མ་གོཞིི་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་

ངསོ་ནས་འིད་ིལྟརི་བཤོད་ན་འིཚོམ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་

བྱུང་། འིཚོམ་པོ་ོམདེ་ཀྱིང་ངསོ་ལ་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་

ཡདོ་སྟབས་མ་བཤོད་ཐབས་མདེ་རིདེ། དརེི་བརྟེནེ་ངསོ་ནས་བརི་

ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིརྩི་བ་དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེ་ེཡནི་
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ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི་ད་ེན་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ནའིང་དགོ་ེ

འིདུན་གྱིི་སྡེེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད་ཅེས་བཤོད་ནས་གྲྭ་པོའིི་ཁོ་གྲེངས་

ཤོིན་ཏུ་མང་པོོ་ཆེགོས་ན་དེ་ཡང་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོའིི་

གོནད་དནོ་ཞིགིོ་ཡདོ། གྲྭ་པོའི་ིསྤུས་ཚོད་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

སྤུས་ཚོད་ཀྱི་ིརྨོང་གོཞིའིི་ིཐགོོ་ནས་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

སྤུས་ཀ་མདེ་པོའི་ིཆེབ་ཆེབོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་དགོ་ེམཚོན་ལས་

སྐྱནོ་ཆེ་ཆེ་ེབའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཞིགིོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་དོན་བརི་ལམ་བོད་ནང་ནས་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁོན་ཁོ་ཤོས་

ཀྱིསི། ངསོ་ལ་འིད་ིསྐོརོི་སྐུལ་མ་བྱེས་བྱུང་། གོང་ཡནི་ཞི་ེན། བདོ་

ཀྱིི་གྲེོང་གོསེབ་ས་ཁུལ་ཁོ་ཤོས་ནང་མི་གྲེངས་ཉུང་ཉུང་ཆེགོས་

ཡོད་ཅིང་། གྲེོང་གོསེབ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་དེ་དགོ་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་བཅུ་བཅ་ོ

ལྔ་ཙོམ་ཞིིགོ་བོད་ནང་གོི་དགོོན་སྡེེ་དང་། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ཁུལ་

ལ་ཕྱོནི་ན། དསེ་ཡུལ་དརེི་ཕེན་གོནདོ་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་

བུད་མདེ་མང་པོ་ོལྷགོས་ནས་རིམི་པོས་རྒྱ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་

བད་ེཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་བྱུང་། དའེི་ིཐད་ང་

ཚོསོ་ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིའིབརོི་ཆེནེ་

པོ་ོཡོང་བ་དེས་མི་རིིགོས་རྩི་མེད་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་ཅེས་ང་

ཚོོས་བཤོད་པོ་འིདི་འུད་སྒྲིོགོ་བྱེས་པོ་མིན། དངོས་གོནས་བོད་

ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འིགྱུརི་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་ངེས་ཡིན། གོནས་ཚུལ་
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འིདིའིི་འིགོོ་ད་དུང་རྒྱ་མིས་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་ཀྱིིས་བོད་མིའིི་

སྐྱེ་སྒོ་ོབཀགོ་པོ་དང་། དངོས་སུ་བྱེིས་པོ་མངལ་ནས་འིདོན་པོའིི་

ལས་ཀ་ཁྲེིམས་ཐོགོ་ནས་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིང་

ངསོ་ནས་ཆེསོ་རྣམ་དགོ་ཅགིོ་དང་། རིབ་བྱུང་རྣམ་དགོ་ཅགིོ་ཡངོ་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་གོཡམ་རྒྱུགོ་བྱེས་ནས་གྲྭ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཟསོ་ན་ད་ེལ་ཡང་འིགོན་ཞིགིོ་སློབེས་པོརི་བརྟེནེ། ང་ཚོསོ་བསམ་

བླ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོཅིགོ་གོིས་ཟོན་བྱེས་ཤོིང་། 

གོཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཟོན་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམེད། རྣ་བ་བསུན་པོ་ོཕྲན་

བུ་བཟསོ་ན་ཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བཤོད་ཡདོ། 

དགོེ་བསྐོོས་ཚོོས་རྣ་བ་བསུན་པོ་ོབཟ་ོགོི་འིདུགོ་ན་དེ་ནི་ཁོོང་ཚོརོི་

ཁོགོ་མདེ། ངསོ་ནས་བཟ་ོདགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ། མ་འིགྲེགིོས་ན་

ངོས་ཀྱིིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། སྒྲིིགོ་དང་ཁྲེིམས་ཡོད་ན་ལེགོས་

ལ། ལྷགོ་དནོ་དགོནོ་པོའི་ིནང་སྡེདོ་མཁོན་ཁྱིམི་ནས་ཁྱིམི་མདེ་པོརི་

རིབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིརྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་འིཆེང་མཁོན་ཞིགིོ་ལ། ཆེསོ་ལ་

དད་པོ་མདེ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་བལྟས་ཀྱིང་། ད་ེདགོ་གོཞིན་དང་མ་ི

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་བླ་ོལ་འིཆེརི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

ལས། དེ་ལྟ་བུའིི་སྡུགོ་པོ་ལ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་

ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་དངོས་གོནས་སྤུས་དགོ་ཡོང་བ་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 
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ང༽ བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིབྱེ་བ་དང་། དགོ་ེའིདུན་པོའི་ིལས་

འིགོན།

ང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡིན། མི་རིིགོས་གོཞིན་གྱིི་ཆེབ་སྲིིད་

རྐྱེང་པོའིི་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་དང་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། ངོས་

ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ངོས་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོལ་ཏེེ་

བོད་རིང་དབང་གོི་འིཐབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་རྐྱེང་པོ་ཡིན་

ན་ངསོ་རིང་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་དགོ་ེསློངོ་ཞིགིོ་གོསི་

གོཅིགོ་བྱེས་ན་འིདིའིི་ནང་སྡེོད་ཀྱིི་མ་རིེད། ངོས་ནས་འིདི་ལྟརི་

བྱེས་ན་འིཇུགོ་པོ་ོཡོད་མེད་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་

ཆེགོས་ཡདོ། 

ཡནི་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་དང་ཧོ་ཅང་འིབྲལེ་བ་དམ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟརི། བདོ་ཀྱི་ིརིང་

དབང་ཤོོརི་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཉིམས་ཉིེས་

ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། ད་ེན་ིབདོ་མ་ིརིང་ཉིདི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོ་ལ་

དད་པོ་བརླགོས་ཏེ་ེགོཏེརོི་བཤོགིོ་རྩི་བརླགོ་བཏེང་བ་ཞིགིོ་མ་ཡནི་

པོརི། ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་མི་འིདྲེ་བའིི་དཔོོན་པོོ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

སློབེས་ཏེ་ེབདོ་མའིི་ིརིང་དབང་བརླགོ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི
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བསྟན་པོ་འིཐརོི་ཞིགིོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། མ་འིངོས་པོརི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་གོནས་ཐབས་སུ་སོ་སོ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་རིང་དབང་འིདི་ཧོ་

ཅང་རྩི་ཆེ་ེཆེགོས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་སྒྲུབ་པོའི་ི

ཞིབས་འིདགེོས་འིད་ིསངས་རྒྱས་བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཡནི། 

མདརོི་ན་བསྟན་པོ་དང་། འིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་ལ་ཕེན་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་

ཞིགིོ་ཡནི་བསམས་ནས་ངསོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་སྤྱོ་ི

པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བྱེ་བ་རིེད། ང་ཚོ་ོགྲྭ་པོརི་འིཁྲེི་གོི་

མ་རིེད་ཅེས་བཤོད་ན་མི་འིགྲེིགོས། བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་

སྐྱ་སརེི་མཆེགོོ་དམན་ཀུན་གྱིསི་ལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་དགོསོ། བདོ་

ནང་དང་ལྷགོ་པོརི་དབུས་གོཙོང་གོི་ཁུལ་དང་། དེ་བཞིིན་མདོ་

སྨོད་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་ཤོས་དང་། ཁོམས་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་ཤོས་

བཅས་ལ་དགོེ་འིདུན་པོའིི་ནང་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རིང་

སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་ནས་སྐོད་འིབདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ལྷ་སརི་ཆེ་བཞིགོ་

ན་དེ་རིིགོས་རིབ་དང་རིིམ་པོརི་བྱུང་ཡོད། འིཛམ་གླིིང་ཕྱོི་རིོལ་

ནས་བལྟས་ན་བདོ་རིང་དབང་གོ་ིདནོ་ལ་ཧོ་ལམ་གྲྭ་བཙུན་གོཅགིོ་

པུའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐོང་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དངསོ་གོནས་གྲྭ་བཙུན་ཚོསོ་རིང་ཉིདི་འིགྲེ་ོ

བདེ་སྡེོད་བདེའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལ་གོཞིིགོས་ནས་སེམས་ཐགོ་བཅད་དེ་

སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དུ་སྐོད་འིབོད་
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བྱེས་པོ་རིདེ། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ོརྐྱེནེ་འིདས་སངོ་བ་

དང་། མང་པོ་ོཞིགིོ་ནད་གོཅངོ་བཟསོ་ཡདོ། ཁོངོ་ཚོའོི་ིསྙངི་སྟབོས་

ནི་དངསོ་གོནས་ཧོ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ངསོ་ནས་རིགིོས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིསི་ང་ཚོ་ོཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡནི། ཆེསོ་

བྱེདེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། བསྙནེ་བཀུརི་ཞིབས་ཏེགོོ་བྱེདེ་མཁོན་བྱུང་

ན། རིང་བཙོན་རྒྱུས་མེད་བརྗེོད་མཁོན་ཡང་རིེ་ཟུང་ཡོང་གོི་ཡོད་

བཟ་ོའིདུགོ བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཁོ་ཤོས་ཀྱིསི་ངསོ་ལ་བརྗེདོ་པོརི། 

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབརྩི་ིབཀུརི་དང་དད་པོ་བྱེདེ་ཡུལ་བླ་མ་དགོ་ེའིདུན་

རྣམས་ཡིན་ཞིིང་། བླ་མ་དགོེ་འིདུན་རྣམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་ལ་བཀའི་སློོབ་གོནང་ན་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ་རུང་

ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་བཀའི་སློོབ་གོནང་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་

འིགོའི་ཤོས་བྱུང་། ད་ེཡང་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཅ༽ མང་ཇའི་ིསྐྱབས་ཐ་ོདང་། ཤོསེ་བྱེའི་ིཚོགོས་པོརི།

ང་ཚོ་ོའིདིརི་ཡོད་པོ་ཚོོརི་མཚོོན་ན། བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་

འིདི་ང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་ལ་ཞུགོས་

མཁོན་ཚོོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་སམེས་ཁུརི་བླངས་ནས་ད་ོསྣང་དང་། གོནས་

ཚུལ་ཤོསེ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་སྔནོ་ལ་ཤོསེ་བྱེས་མཚོནོ་
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པོའིི་བོད་ཡིགོ་གོི་ཚོགོས་པོརི་དང་། དུས་དེབ་ཁོ་ཤོས་ཡོད་པོ་

དེ་ཚོོརི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། སྐོབས་རིེ་ངོས་ཀྱིི་སེམས་ནང་དྲེན་

ཚུལ་ལ། དཔོརེི་ན་ཡ་ེཤུའི་ིདགོནོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་གྲྭ་པོ་རྣམས་

འིདདོ་ཆུང་ཆེགོོ་ཤོསེ་ཀྱིསི་མཁོ་ོསྤྱོད་ཕྲན་བུ་ལས་མདེ་པོས་སྒོརེི་

གྱིསི་ཚོགོས་པོརི་ཉི་ོརྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། འིནོ་ཀྱིང་དགོནོ་པོའི་ིནང་གོ་ི

གྲྭ་པོ་ཚོོས་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་སྟངས་ཤོེས་དགོོས་པོརི་བརྟེེན་

ཁོོང་ཚོོས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། གྲྭ་པོ་རྣམས་ལྟ་ོཟས་

ཟ་བའིི་དུས་སུ་སྐོབས་རིེ་མི་གོཅིགོ་གོི་ཆེོས་བཤོད་བྱེེད་པོ་དང་། 

ཆེོས་བཤོད་མེད་དུས་ཚོགོས་པོརི་ཀློོགོ་གོི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེེད་

དུས་ད་ལྟ་ད་ལྟའི་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཤོསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ང་རིང་ཚོ་ོཡང་དགོེ་བསྐོོས་ཀྱིིས་སྦྱིན་བདགོ་ཁོགོ་གོི་

སྐྱབས་ཐ་ོཀློགོོ་སྟངས་ལྟརི་མ་ཡནི་པོརི་གོ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཀློགོོ་ན་

ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་ཚོོརི་ཕེན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཡ་ེཤུའི་ི

དགོནོ་པོའི་ིབྱེདེ་སྟངས་དསེ་ཡདི་དབང་འིཕྲགོོས་བྱུང་། དགོནོ་པོའི་ི

དགོ་ེབསྐོསོ་རྣམས་ནས་མང་ཇའི་ིཐགོོ་དུས་ཚོདོ་ཡདོ་དུས་ཤོསེ་བྱེ་

ཚོགོས་པོརི་གྱིི་གླིེང་བརྗེོད་སོགོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོལ་

ཆེེའིི་རིིགོས་སྐྱབས་ཐོའི་ིརྗེེས་སུ་བཀློགོས་ནས་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིབྱུང་། 

ཡ་ེཤུ་རྣམས་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགྱིངོ་པོ་ོདང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་བྱེདེ་
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ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་རིདེ། མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་ད་ེལྟརི་ད་ོསྣང་བྱེས་ནས་

གོནས་ཚུལ་རྟེོགོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་མིན་

ང་ཚོསོ་ཁོ་ནས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་ས་ོ

སའོི་ིཉི་ེའིཁྲེསི་སུ་གོང་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤོསེ་པོརི་བསྡེད་ན་

ཐབས་སྡུགོ་ཡནི། གོནས་ཚུལ་རྟེགོོས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ཆེ༽ ལྷ་རིམས་པོའི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་། མཁོས་གྲེལ་

གོསརི་གོཏེདོ།

ད་ེནས་གོདན་ས་དགོ་གོ་ིནང་བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་

འིབྲས་ལ་དགོ་ེབཤོསེ་བཞིངེས་ཀྱི་ིཡདོ། དའེི་ིནང་གོ་ིགོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་

ལྷ་རིམས་དགོེ་བཤོེས་ནི་ང་རིང་ཚོོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དངོས་གོནས་

རིང་བཞིིན་གྱིིས་གོཙོིགོས་མཐོང་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དོ་བདགོ་སོ་སོ་

ཡནི་ནའིང་སྐོལ་བ་བཟང་པོ་ོཡནི། ལྷ་རིམས་དགོ་ེབཤོསེ་རྒྱུགོས་

སྤྲོདོ་འིགྲེ་ོསྟངས་སྔརི་ཡདོ་འིད་ིདགོ་ན་ིསྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཉིནི་གྲེངས་ལ་

གོཞིིགོས་ནས་བཟོས་པོ་ཡིན་སྟབས། མི་འིགྲེ་ོཉུང་ངུ་ཞིིགོ་ལས་

མེད་ཅིང་། དེས་སློོབ་གོཉིེརི་བཟང་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་མ་ཐུབ་

པོརི་རིང་བཞིནི་གྱིསི་འིགོགོས་ནས་ལུས་ཀྱི་ིཡདོ། གྲྭ་ས་ད་ེདགོ་

ན་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསེ་མཐའོི་ིསློབོ་གོཉིརེི་གྱི་ིགོནས་ཚོད་

ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིརྒྱུགོས་སྤྲོདོ་བྱེས་ནས་ཐནོ་གྱི་ིཡདོ། 
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ད་ལྟ་ང་ཚོའོི་ིལྷ་རིམས་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིདསི་ཁོ་ཤོས་སློབོ་གོཉིརེི་

ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིམངི་མཚོམས་མ་སློབེས་བརི་སྒུགོ་

ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་དང་། ཡང་ཁོ་ཤོས་སློོབ་གོཉིེརི་ཡགོ་པོ་ོམེད་

ནའིང་དམགིོས་བསལ་ལྟ་བུས་ལྷ་རིམས་ཁོངོས་སུ་གོཏེངོ་བ་འིད་ི

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ འིདི་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། དེརི་བརྟེེན་མ་འིངོས་

པོརི་ལྷ་རིམས་རྒྱུགོས་སྤྲོོད་བྱེེད་མཁོན་དཔོེརི་ན་གྲྭ་ཚོང་གོཅིགོ་

གོི་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་གོཉིེརི་ལྷ་རིམས་པོའིི་རྒྱུགོས་སྤྲོོད་འིཕེེརི་

ངེས་མི་བཅུ་ཡོད་ན་དེ་དགོ་ལོ་གོཅིགོ་ནང་ལྷ་རིམས་དམ་བཅའི་

བཞིགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང་། གོལ་སྲིིད་ལོ་འིདིའིི་ནང་ལྷ་

རིམས་པོའི་ིརྒྱུགོས་སྤྲོདོ་འིཕེརེི་ངསེ་ཀྱི་ིམ་ིགོཅགིོ་ཀྱིང་མདེ་ན་མདེ་

པོ་རིང་ལ་འིཇགོོ་རྒྱུ་ལས། དཔོ་ེཆེའི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོམ་བཏེང་

བརི་མི་འིགྲེོའི་ིརྐང་གྲེངས་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཙོམ་བྱེས་ན་དེ་ནི་ང་ཚོ་ོ

ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགུ་དོགོ་དྲེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེརི་བསྒྱུརི་

བཅསོ་བཏེང་ན་དྲེན་བྱུང་།

དེ་ལྟརི་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་ནས་མ་འིངོས་པོརི་ལྷ་རིམས་པོ་ཚོ་ོ

ཐོགོ་མ་ནས་དམ་པོོས་དམ་བཅིངས་ཀྱིི་རྒྱུགོས་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐབས་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟསོ་ཏེ་ེརྒྱུགོས་སྤྲོདོ་འིཕེརེི་བ་བཅུ་ཉི་ིཤུ་ཇ་ིལྟརི་ཡདོ་

ཀྱིང་ལྷ་རིམས་དམ་བཅའི་འིཇགོོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྣམ་

ཀུན་སྨོནོ་ལམ་ཆེནེ་མའོི་ིདུས་ཆེནེ་སྐོབས་ལྷ་རིམས་པོ་མ་ིགོཅགིོ་
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གོསི་དམ་བཅའི་ཉིནི་འིཁྱིངོས་བཞིགོ་དགོསོ་པོས་ཉིནི་གྲེངས་འིདང་

མནི་གྱི་ིདཀའི་ངལ་ཞིགིོ་འིཕྲད་རྒྱུ་ཡང་། ད་ེལ་གོནད་འིགོགོ་མདེ། 

སྨོནོ་ལམ་དུས་ཆེནེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིལྷ་ལྡན་རིབ་འིབྱེམས་པོ་ཞིསེ་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་སྨོོན་ལམ་སྐོབས་རྟེེན་འིབྲེལ་མཚོོན་བྱེེད་

ཀྱི་ིདམ་བཅའི་འིཁྱུགོ་ཙོམ་རི་ེབཞིགོ་སྟ་ེད་ེགོས་འིཐུས་པོ་བྱེས། རྩི་

བའིི་རྒྱུགོས་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཞུ་དགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་དེའིི་གོོང་ནས་དུས་ཚོོད་

ཟླ་བ་སྦྲལེ་ཏེ་ེའིགོརོི་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། གོདན་ས་གོསུམ་གོརི་གྲྭ་སྐོརོི་

བྱེས་ནས་དམ་པོསོ་དམ་བཅངིས་ཀྱི་ིརྒྱུགོས་སྤྲོདོ་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོ

བྱེས་ནས་རྒྱུགོས་འིཕྲདོ་ཟནི་པོ་དང་ཨང་རིམི་དང་པོ།ོ གོཉིསི་པོ། 

གོསུམ་པོ་སོགོས་སྨོོན་ལམ་གོོང་ནས་གོཏེན་འིཁོེལ་ཐུབ་པོ་བྱེས་

ན། སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཉིནི་གྲེངས་སྤེརི་མ་ིདགོསོ་པོརི་དཀའི་ངལ་སལེ་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། 

བསྒྱུརི་བཅསོ་འིད་ིལྟརི་བྱེས་ན་བསམ་བྱུང་། རྒྱུགོས་སྤྲོདོ་པོ་ཞིབི་

འིཇུགོ་བྱེདེ་མཁོན་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ད་ེདགོ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེ་ེ

ཁོགོ་གོ་ིཡགིོ་ཚོད་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་མཁོན་ལྟརི་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ཉིེ་དགོའི་ཕྱོོགོས་ལྷུང་

མེད་པོ། དགོེ་རྒོན་གོཅིགོ་པོ་དང་། དགོེ་ཕྲུགོ་གོཅིགོ་པོས་མགོོ་

འིདྲེནེ་བཏེང་སངོ་ཟརེི་བ་སོགོས་ཡངོ་ཐབས་མདེ།

དགོ་ེལུགོས་ཀྱི་ིགོདན་ས་ཁོགོ་ནང་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་མཁོན་ཚོའོི་ི
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ཐགོོ་ཁྲེ་ིརིནི་པོ་ོཆེ་ེདབུ་བཞུགོས་ཀྱིསི་ཤོརི་བྱེང་ཆེསོ་རྗེ་ེརྣམ་གོཉིསི་

ནས་གོཙོ་ོའིགོན་བསྣམས་ཏེེ་འིབྲེལ་ཡོད་ཚོོགོས་མི་ཞུགོས་པོའིི་

ཚོགོོས་ཆུང་སྤུས་དགོ་ཅགིོ་བཙུགོས་ཏེ་ེདསེ་རྒྱུགོས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིའིགོན་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཁྱིརེི་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་

སློོབ་གོཉིེརི་བ་ཁོ་ཤོས་ལྷ་རིམས་པོའིི་མིང་མཚོམས་བརི་སྒུགོ་

དགོསོ་དུས་ལ་ོམང་པོ་ོའིགོརོི་བརི་བརྟེནེ་སྒྱིདི་ལུགོ་གོསི་ཐད་ཀའི་ི

འིགྲེ་ོལམ་གོཞིན་དགོ་ཇ་ིའིདྲེ་ཡདོ་མདེ་འིཚོལོ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་

པོ་དེ་རིིགོས་མི་དགོོས་པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིིན་ད་ལྟའིི་འིགྲེ་ོ

སྟངས་འིདིས་སྐོབས་རིེ་ལྷ་རིམས་པོ་ཁོ་ཤོས་སློོབ་གོཉིརེི་ཞིན་པོ་ོ

ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་ཡང་མི་ཡོང་བའིི་སྔོན་འིགོོགོ་ཐུབ་པོ་བཅས་

ཀྱི་ིགོནད་འིགོགོ་མཐངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཇ༽ མཁོན་པོ་ོབསྐོ་ོགོཞིགོ་དང་། དགོ་ེལུགོས་ཀྱི་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས།

ད་ེའིབྲལེ་དགོའི་ལྡན་ཁྲེ་ིཔོ་རི་ིབ་ོདགོ་ེལྡན་པོའི་ིའིཇམ་མགོནོ་རྒྱལ་

བའི་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཡནི་ཞིངི་། ད་ལྟ་བརི་དུ་སྒྲིགིོ་སྲིལོ་འིགྲེ་ོསྟངས་སྤུས་

དགོ་འིདརིི་མཐངོ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེ་ེ

སྔནོ་མ་ཞིིགོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རིམི་པོརི་བྱེས་པོ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་

ད་ཕེན་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེན་ནས་ཡངོ་གོི་མ་ིའིདུགོ མ་འིངོས་པོརི་
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རིིམ་པོས་ད་ལོ་ལོ་གོསརི་མཚོམས་ནས་བཟུང་དགོེ་ལུགོས་

ཁོངོས་ཀྱི་ིདགོནོ་སྡེ་ེཁོགོ་གོ་ིམཁོན་པོསོ་མཚོནོ་པོའི་ིལས་སྣ་ེགོལ་

ཆེ་ེབ་བསྐོ་ོགོཞིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཤོརི་བྱེང་གོ་ིཆེསོ་རྗེ་ེགོཉིསི་དང་། དགོའི་

ལྡན་ཁྲེི་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱེས་ན། གོནས་སྐོབས་

གོཅགིོ་ངསོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་། ཐགོ་གོཅོད་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ནའིང་ཁྱིད་པོརི་མ་ིའིདུགོ ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་

བྱེས་ཆེོགོ་གོ་ིརིདེ། 

ཡིན་ནའིང་ཤོརི་བྱེང་གོི་ཆེོས་རྗེེ་དང་། དགོའི་ལྡན་ཁྲེི་པོ་བརྒྱུད་

ནས་ཡངོ་དགོསོ། སྔནོ་མ་བཞིནི་མཁོན་པོ་ོཞིིགོ་བསྐོ་ོརིན་སྐོབས་

འིགོོ་ནས་གྲྭ་ཚོང་ནང་གོ་ིདགོ་ེབཤོསེ་ཡདོ་ཚོད་མངི་ཐ་ོབསྒྲིགིོས་པོ་

ད་ེལྟརི་མ་ཡནི་པོརི་ཤོརི་བྱེང་ཆེསོ་རྗེ་ེདང་། ཁྲེ་ིརིནི་པོ་ོཆེ་ེབཅས་

རྣམ་པོ་གོསུམ་གྱིསི་ཞིབི་འིཇུགོ་ནན་ཏེན་གོནང་སྟ་ེདངསོ་གོནས་

མཁོན་པོ་ོའིསོ་ངསེ་ཀྱི་ིམངི་ཐ་ོརྣམས་རྡོགོོ་སྒྲུགོ་བསྐྱནོ་ནས་གོནང་

རྒྱུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་དགོ་ེལུགོས་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བརྒྱུད་

ནས་ཡངོ་བ་ཡནི་སྟབས། སྐོབས་རི་ེངསོ་རིང་ལས་བྲལེ་གྱིསི་མ་

ལྕོགོོས་པོའི་ིདུས་སུ་ཁྲེ་ིརིནི་པོ་ོཆེསེ་ཐགོ་གོཅདོ་གོནང་རིགོོས་ཞིསེ་

བརྗེདོ་བད་ེཞིངི་། མངགོས་ས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བ་འིདུགོ་སྙམ་པོ་

ད་ེརིངི་ཚོང་མ་འིཛོམས་སརི་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་།

ཉི༽ གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབདགོ་
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པོ།ོ

ད་ེནས་འིཕྲདོ་བསྟནེ་གྱི་ིཁོརོི་ཡུགོ་གོཙོང་སྦྲ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ཚོན་ད་

ལྟ་བཀའི་བློན་ནས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་འིཕྲོད་བསྟེན་

ལ་ཧོ་ཅང་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་བདོ་

ནང་དངསོ་གོནས་གོང་ཅའིི་ིཐད་ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོ་ོཡངོ་ཆེདེ་ད་

ལྟ་ནས་ཁོརོི་ཡུགོ་གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲདོ་བསྟནེ་དངསོ་གོཙོང་ཡངོ་བ་བྱེ་

རྒྱུ་སྤྱོ་ིསྒོརེི་ཚོང་མརི་འིགོན་ཡདོ་བསམས་ཏེ་ེདམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོ

སྣང་བྱེས་ན་བླ་ོདའེི་ིཕྱོགོོས་གོམོས་ནས་རིམི་པོས་གོཙོང་སྦྲ་འིཕྲདོ་

བསྟནེ་རྒྱུན་གོཤོསི་ལ་འིཇགོས་རྒྱུརི་བརྟེནེ་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ

དེ་རིིང་སློོབ་གྲྭ་དང་བུ་གོསོ་ཁོང་ལ་ལྟ་སྐོོརི་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་

མདེ་ཅངི་། ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་ཡདོ་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་མ་འིངོས་པོའིི་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་

དང་། རིང་དབང་ལགོ་ཏུ་སོན་རྗེེས་རིང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་

མཁོན་རྣམས་ཡིན་པོས། ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོང་ཡགོ་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧོ་

ཅང་གོལ་ཆེེ། དེ་ཡང་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་

ཐོགོ་ཏུ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཆེ་ཚོང་ཡོང་བའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། དེས་ན་ཕེ་མ་དང་། དགོེ་རྒོན། ད་ོབདགོ་

ཕྲུ་གུ་སོ་སོ་བཅས་ནས་འིཐུས་ཤོོརི་མ་སོང་བའིི་ཧུརི་ཐགོ་བྱེ་
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རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༤ ཉིནི་

ཨ་རིིརི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་བསྐྱདོ་མཁོན་ཁོགོ་

གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོནས་སྟངས་ལེགོས་པོ་དང་། ལས་འིགོན་ལྗོ་ིབ།

༼ཨ་རིིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིགྲེོ་མཁོན་ཚོོརི་ས་གོནས་གོང་ནས་

ཡིན་མིན་དང༌། ད་ཕེན་ལས་རིིགོས་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡདོ་མདེ་བཀའི་བརྩིད་གོནང༌།༽ ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་འིགྲེ་ོམཁོན་ཚོང་མརི་ངསོ་ནས་རྟེགོ་

པོརི་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཡུལ་ཁོགོ་ས་ོསརོི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

གོང་ཅིའིི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོ་དང༌། གོནས་སྟངས་ཡགོ་པོོ་

ཡདོ། དའེིི་ཚོདོ་ཀྱིསི་རིང་ལ་ལས་འིགོན་ཡང་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

རྒྱ་གོརི་ནང་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་

གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཉུང་བ་ཡོད་ཀྱིི་རིེད། ཕེ་གོརིི་ད་ལྟ་བོད་པོ་གོཞིིས་

ཆེགོས་ལེན་མཁོན་ས་ཁུལ་སོ་སོ་ནས་བོད་པོརི་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེདེ་པོ་དང༌། ཨ་གོསརི་ལྟ་བུ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་

དེ་རྩིིས་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡང་ལམ་སངེ་སྙན་གྲེགོས་ཡངོ་

རྒྱུའི་ིཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཡང་སྡུགོ་ཆེགོས་ཅགིོ་བྱུང་ན་ཡང་



643
ལམ་སེང་ཚོགོས་པོརི་ནང་ཐོན་ཡོང་གོི་རིེད། དེརི་བརྟེེན་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ཕྱོི་ནང་གོང་དུ་ཡིན་རུང༌། སོ་སོ་སྡེོད་ས་ཉིེ་རྒྱང་

གོང་དུ་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང༌། གོང་ལྟརི་བོད་རིིགོས་ཡིན་པོ་དེ་སྐྱེས་

ནས་མ་ཤོ་ིབརི་དུ་བསྒྱུརི་བཅསོ་གོཏེངོ་ཐབས་མདེ་ཅངི༌། ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་རིིགོས་ཤོིགོ་ཡིན་པོ་དེ་ནམ་ཡང་བརྗེེད་རྒྱུ་མེད། གོོང་དུ་

བདོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་ད་ེརྣམས་ང་ཚོ་ོཐུགོ་དུས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ངུ་

གོ་ིའིདུགོ མགིོ་ཆུ་བཏེང་བ་དསེ་སམེས་ནང་གོ་ིསྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྩི་

བ་ད་ེམངནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིབདོ་ལུང་པོ་གོནས་སྟངས་ཐབས་

སྐྱོ་པོོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ངང་ལ་བསྡེད་ཡོད། གོོང་དུ་ཁོོང་ཚོོརི་བརྗེོད་

རྒྱུ་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བོད་པོ་གོཏེན་ནས་

ཆེ་རྒྱུས་མདེ་མཁོན་མ་ིགོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློབེས། ཁོ་ོཚོསོ་བདོ་པོའི་ི

ལུགོས་སྲིལོ་ན་ིཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་

ནི་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ། བདོ་པོའི་ིརིིགོ་གོཞུང་ན་ིཤོསེ་ཀྱིི་མདེ། བདོ་སྐོད་

ཀྱིང་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེདགོ་བདོ་ནང་སློབེས་པོས་མ་ཚོད་དཔོནོ་པོ་ོ

བྱེས་པོ་དང་། ད་དུང་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་ཐགོ་ཆེོད་བྱེས་ཏེེ། ཁོོ་རིང་

ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་བདོ་པོརི་རིན་གྱི་ིཡདོ་

མེད་ཇི་ལྟརི་ཡང༌། ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་དེའིི་སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོདགོོས་

པོའི་ིབཙོན་པོ་ོདབང་ཡདོ་ཤོདོ་མཁོན་དཔོནོ་པོ་ོད་ེལྟརི་ཞིགིོ་སློབེས་
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ཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཡནི། 

བོད་ནང་གོི་མི་དེ་རྣམས་དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུའིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོརི་ཚུརི་རི་ེབ་བཅལོ་ཏེ་ེསྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོཡང་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ས་དང༌། མ་འིངོས་པོའིི་རིེ་

བ་རྒྱགོ་སའིི་རྩི་བའིི་སྟོབས་ཤུགོས་དེ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་དེ་རྣམས་རིེད། ཁོོང་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ད་ལྟ་བརི་ནམ་

ཡང་མ་ཆེགོ་པོརི་བསྡེད་ཡདོ་པོ་ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིམ་རྩི་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཕྱོ་ིནང་ཕེན་ཚུན་གོཉིསི་ཀས་རྟེནེ་འིབྲལེ་ལྟསོ་གྲུབ་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་ནང་གོི་སེམས་ཤུགོས་འིཕེེལ་བརི་ང་ཚོོའིི་བྱེེད་

སྟངས་ཀྱིསི་ཁྱིད་པོརི་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརིལོ་དུ་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ས་ཆེ་གོང་དུ་བསྡེད་

ཡོད་ཀྱིང་སོ་སོ་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་མ་བརླགོ་

པོརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ། རིང་ཉིདི་བདོ་མ་ིཞིགིོ་ཡནི་

པོའིི་ཆེ་ནས་བོད་པོའིི་འིསོ་འིགོན་ཞིིགོ་འིཁྱིེརི་དགོོས། རྒྱ་གོརི་

ནང་ལ་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བརི། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོརི་

བོད་པོ་མེད་སའིི་ས་ཆེ་ཞིིགོ་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིིགོ་

སློེབས་ཡོང་སྐོབས་རྡོོགོ་ཁྲེེས་དང་འིགོན་ཁུརི་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་རིེད། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རིེད། ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོའིི་ནང་གོསརི་

འིགྱུརི་འིགོོད་མཁོན་དེ་དགོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། མི་སྒོེརི་པོའིི་ཐོགོ་
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ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ལོ་རྒྱུས་སྐོད་

ཆེ་འིདྲེི་མཁོན་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང༌རིིགོ་གོཞུང་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་མེད། དེང་སང་བཙོན་བྱེོལ་གྱིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཡོད་མེད། བཙོན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་འིགྲེ་ོསྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་

དེ་རིིགོས་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ཁྱིེད་རིང་

ཚོོས་དེ་རྣམས་ཚོང་མ་ཤོེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། སྙིང་པོ་ོང་ཚོ་ོའིདིརི་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་དང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་དང༌། སློབོ་

སྦྱངོ་སགོོས་ལས་དནོ་བྱེདེ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་ཁྱིདེ་

རིང་ཚོསོ་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁོ༽ ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཤོསེ་རྟེོགོས་དང་། གོཞིན་ལ་འིགྲེལེ་

བརྗེདོ།

བདོ་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཁོ་སང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། བདོ་ནང་ཉི་ེཆེརི་བརྩིམས་

པོ། དནོ་ཀུན་གྲུབ་པོ་མ་ིཤོགིོས་པོའི་ིརྩིམོ་དབེ་ད་ེདགོ་ལ་ཁྱིདེ་རིང་

ཚོོས་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེས་ན་སོ་སོ་ཡིན་ན་ཡང་གོནས་

ཚུལ་མང་པོ་ོཤོསེ་རྟེོགོས་ཡངོ་རྒྱུ་དང༌། མསི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིསྐོབས་

ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ས་ོས་ོསྤེབོས་པོ་བྱེདེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། མསི་སྐོད་

ཆེ་འིདྲེ་ིསྐོབས་འིད་ིཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེཡང་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

དགོསོ་བྱུང་ན་ང་ོཚོ་པོ་ོརིདེ། བདོ་དནོ་སྐོརོི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། 
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སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་མཁོན་རིིམ་པོས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། ཕྱོི་

རིལོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་ཡང་རུང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

འིགྲེོ་སྟངས་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་གོལ་ཆེེ་ཤོོས་བོད་མང་གོཙོོརི་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་དེ་

ཚོོའིི་གྲེས་ང་ཚོོས་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་བཟོས་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་དོ་སྣང་གོིས་ཤོེས་པོརི་བྱེས། ས་ཆེ་གོང་དུ་སློེབས་ཀྱིང་

བདོ་པོའི་ིསྐུ་ཚོབ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སྡེོད་མཁོན་རྣམས་ཕེན་ཚུན་ས་

གོནས་རི་ེཟུང་དུས་དུས་ལ་མཉིམ་འིཛམོས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་དུས་དྲེན་སྐོབས་སོགོས་སུ་མཉིམ་འིཛོམས་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དྲེན་

གོས་ོསྐུལ་ཏེ་ེསམེས་འིགུལ་ཐབེས་རྒྱུ་དང༌། བདོ་པོའི་ིགོནས་དནོ་

ལ་དུས་དུས་སུ་དྲེན་གོས་ོབྱེེད་ཐུབ་ན་རིང་ཉིིད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ོཡོང་

གོ་ིརིདེ་ལ། ད་ེདགོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ཤོསེ་སངོ་ངམ། 

ཧུརི་ཐགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ རིགེོ་དུགོ་ལ་གོཟབ་ནན་དང་། རྒྱ་རིིགོས་ལ་གོསལ་

བཤོད།
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ངསོ་ནས་ཁོ་སང་འིགྲེ་ོམཁོན་ཚོང་མརི་བཤོད་ཡདོ། དངེ་སང་ང་

ཚོརོི་ཉིནེ་ཁོ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་རིགེོ་དུགོ་གོ་ིན་ཚོའི་ིརིགིོས་གོཅགིོ་ཡངོ་

གོི་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མིས་ནད་གོཞིི་དེ་ནི་འིཛམ་བུ་གླིིང་ཡོངས་

རྫོོགོས་ལ་ཉིེན་ཁོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་

པོའིི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་དེ་ལྟརི་ཧོ་ལམ་མེད། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོཨ་

མི་རིི་ཀརི་གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་ཕྱོིན་ཏེེ་རྗེེས་སུ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་དུ་ན་ཚོ་ད་ེརིགིོས་བསྐྱལ་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། རྩི་བ་ང་རིང་ཚོསོ་ལགོོ་གོཡམེ་ཟརེི་བ་

ཡགོ་པོ་ོམིན་པོརི་བརྩིི་བ་དེའིི་ཐགོོ་ནས་གོཙོང་མ་ཞིགིོ་ཡོད་མུས་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་ནད་རིགིོས་ད་ེརིགིོས་ཁྱིབ་གོདལ་བྱུང་ན་ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་གོཞིསི་

ཆེགོས་སུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེའིད་ིའིདྲེ་བྱུང་བ་རིདེ་ཅསེ་ཐབས་སྡུགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

རིདེ། ཤོསེ་སངོ་ངམ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོསོ། 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་རྒྱ་མ་ིཐུགོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་མ་ིགོང་དུ་ཐུགོ་ཀྱིང་རྒྱ་

མརིི་ཕེརི་རྣམ་འིགྱུརི་ངན་པོ་བསྟན་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། རྒྱ་མསི་བདོ་

ལ་སྡུགོ་སྦྱོང་བཏེང་བ་དང༌། ཐབས་སྡུགོ་བྱེས་པོ་རྣམས་ཆེ་ཚོང་

ཤོདོ་དགོསོ། སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་ནས་གྲེགོོས་པོ་ོབཟསོ། ཁོ་ོཚོརོི་བདནེ་པོ་

བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ཡནི་རུང་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོོ་ཡོད། རྒྱ་མི་ཚོང་མ་སྡུགོ་པོ་མིན་པོས་ཁོོང་ཚོོརི་གོཡོལ་ནས་
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མ་བསྡེད་པོརི་ཐུགོ་འིཕྲད་དང་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་མའིི་ིནང་

དྲེང་བདནེ་ལ་བརྩིི་འིཇོགོ་དང༌། ང་ཚོོརི་ཤོ་ཚོ་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོ

ཡོད་པོ་ཤོེས་དགོོས། བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་

སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ ཚོསེ་ ༡༦ ཉིནི་

འིབྲ་ིགུང་བྱེང་ཆུབ་གླིངི་དབུ་འིབྱེདེ་སྐོབས་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཡ་ངའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བསྟན་པོའིི་རྨོང་གོཞི།ི

ད་ེརིངི་འིདརིི་ས་སྐྱ་བདགོ་ཁྲེ་ིརིནི་པོ་ོཆེསེ་དབུ་མཛད་པོའི་ིསྐྱབས་

གོནས་ཆེསོ་རྒྱུད་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲེདི་རྣམ་པོ་ཚོ་ོདང༌། ད་ེམནི་གྱི་ིགྲེགོོས་

པོ་ོལྷན་རྒྱས། ལྷགོ་པོརི་མངའི་སྡེེའིི་གོཙོ་ོའིཛིན་བཅས་ཚོང་མའིི་

ཐོགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ལུང་གོིས་

ཟིན་པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཞིིང་བོད་ཁོ་བ་གོངས་

ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོསྤྱོི་མཐུན་སྐྱེ་འིགྲེོའི་ིབསོད་ནམས་

དམན་པོས་གོནས་ཚུལ་ཡ་ང་ཞིིང་། ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བའིི་

འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་དུམ་བུ་གོཅིགོ་རྒྱ་གོརི་ནང་

སློེབས་ཡོད། ང་ཚོརོི་དཀའི་ངལ་དང་འིགོན་རྐྱེེན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོི་

འིགོོ་ནས་སློརི་རིང་ཡུལ་རིང་དབང་སློརི་གོསོ་ཡོང་བ་དང༌། དེ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་

དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉིམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་

ཉིམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་པོའི་ིདནོ་ལ་ཚོང་མས་སྒོ་ོ

གོསུམ་གྱི་ིནུས་པོ་གོང་ཡདོ་བཏེནོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་དང་བྱེདེ་
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བཞིནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིབྲལེ་བའིི་སྐོབས་འིདིརི། འིབྲ་ིགུང་

གོ་ིབསྟན་པོའི་ིརྨོང་གོཞི་ིབཤོད་གྲྭ་དང༌། སྒྲུབ་གྲྭ་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བ་

ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིསྔརི་ནས་འིཆེརི་གོཞི་ིབཏེངི༌སྟ།ེ ད་ཆེ་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གྲུབ་སྟེ་དེ་རིིང་འིདིརི་སྒོ་ོའིབྱེེད་གོནང་རྒྱུའིི་སརི་

ངསོ་རིང་བཅརི་རྒྱུ་བྱུང་བརི་ཧོ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

གོཙོ་ོཆེ་ེའིདརིི་ཐུགོས་ཁུརི་བཞིསེ་མཁོན་རིནི་པོ་ོཆེ་ེརྣམ་པོ་གོཉིསི་

དང༌། ཡང་སྒོསོ་འིདིརི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིཐགོོ་

ནས་གོཙོ་ོབ་ོསེམས་ཤུགོས་དང༌། ལྷགོ་བསམ། སྔོན་གྱིི་ཐུགོས་

བསྐྱེད་སྨོོན་ལམ་གྱིི་བདེན་མཐུ་སོགོས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

འིགོོ་ནས། གོང་ལྟརི་གྲེ་འིགྲེགིོས་ཐགོ་ཆེདོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིགྲུབ་འིབྲས་

བྱུང་བརི་ང་ོམཚོརི་སྐྱ་ེགོ་ིའིདུགོ བྱེ་བ་བཟང་པོ་ོབསྒྲུབས་པོརི་རྗེསེ་

སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ།

ཁོ༽ ནང་གོ་ིབསྟན་པོ་དང་། བསློབ་བྱེའིི་སྙངི་པོ།ོ

གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ད་ེཕྱོ་ིལ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མནི་

པོརི་ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་གོཤོསི་རྒྱུད་ལ་ཡདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོརི་

བརྟེནེ། ཤོསེ་རྒྱུད་ལ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟན་པོ་སྔརི་མདེ་གོསརི་དུ་བསྐྲུན། 

སྔརི་ཡོད་གོོང་ནས་གོོང་དུ་སྤེེལ་བ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པོ་ཟུང་

འིབྲེལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདི་གོའིི་
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བཤོད་གྲྭ་དང༌སྒྲུབ་གྲྭ་འིད་ིགོཉིསི་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་ལུང་རྟེགོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

བའི་ིདམ་ཆེསོ་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོརི་བཀའི་བརྒྱུད། དའེི་ིནང་ཚོན་འིབྲ་ི

གུང་བཀའི་བརྒྱུད་ཀྱིི་སྐྱོབ་པོ་འིཇིགོ་རྟེེན་མགོོན་པོ་ོནས་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པོའིི་རིང་རིང་ས་ོསོའི་ིམན་ངགོ་གོི་རྒྱུན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་

དུས་མཐའི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་རྨོང་ནས་གོསོ་ཐུབ་པོརི་ཚོང་མས་

ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱདེ་དེ་ཧུརི་ཐགོ་གོནང་རིོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ང་ཚོ་ོའིདིརི་རྟེེན་གོཞིི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཟིན་ནས་ཇི་སྲིིད་བརི་འིདིརི་

སྡེོད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་མིན། ང་ཚོ་ོསོ་སོའི་ིརིང་ཡུལ་བྲལ་ཏེེ་

གོཞིན་ཡུལ་དུ་དམགིོས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བྱེ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་བཟུང་

སྟ་ེཚོང་མས་འིཆེརི་གོཞི་ིདང་གོ་ོརིམི་བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་སྟབས། འིདརིི་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱེས་པོའི་ིརྣམ་དཔྱདོ་གོཏེངོ་ས་ད་ེཕྱོནི་

ཆེད་རིང་གོི་ལུང་པོརི་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ས་ོས་ོ

མ་ིསྒོརེི་གོཅགིོ་གོསི་ཐརི་པོ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱིནེ་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་

སྒྲུབ་པོའི་ིདནོ་དགོ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡནི་པོརི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་

འིདིའིི་ངོས་འིཛིན་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐོགོ་ནས་དེ་ལུགོས་ཐུགོས་

བསྐྱེད་དམ་བཅའི་དང༌། ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེ་

བཞིསེ་གོནང་རིགོོས་ཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརིངི་འིདརིི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

པོ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་སྐུ་མགྲེོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་
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བཞིནི་ལ་དྭགོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་སགོོས་ནས་ཀྱིང་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཕེབེས་

ཡདོ། ང་ཚོ་ོའིདརིི་འིཛམོས་པོ་འིད་ིསྤྱོིརི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚོོགོས་ཀྱི་ིདུས་

ཆེནེ་ལྟ་བུ་དང༌། ལྟད་མ་ོཕེརི་ལྟ་ཚུརི་ལྟ་ད་ེལྟ་བུའི་ིདནོ་ལ་ཡངོ་བ་

ཞིིགོ་མིན། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་མཉིམ་

མེད་ཤཱཀྱི་སེང་གོེའིི་རྗེེས་འིབྲང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དེ་

རིངི་འིདིརི་རུབ་འིཛམོས་བྱུང་བ་རིདེ།

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ཏུ་སྔརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་གོ་ོམྱོངོ་ཐསོ་མྱོངོ་མདེ་པོའི་ིས་ཁུལ་ད་ེལྟརི་ནས་བཅམོ་ལྡན་

འིདས་ཀྱི་ིའིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་བཟང་ལ་ཡདི་དབང་འིཕྲགོོ་སྟ་ེད་ོ

སྣང་བྱེདེ་མཁོན་གོང་ས་ནས་ཡངོ་གོི་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིདུས་སུ་ང་

རིང་ཚོ་ོསྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་བསྙནོ་མདེ་ཡནི་

པོ་དགོ་གོིས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་གོནང་བ་རྣམས་ང་

རིང་ཚོོས་ཤོེས་པོ་བྱེས། ཤོེས་པོ་དེ་དགོ་གོཤོིས་རྒྱུད་ལ་སྦྱརི་ཏེེ་

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང་། རྒྱབ་

མདུན་ང་ོལྐོོགོ་མེད་པོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་རིང་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་ཡངོ་བ་

དང་། རིང་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་ན། མ་ིདའེི་ིཕྱོའིི་ི

རྣམ་འིགྱུརི་དང་། སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཡདོ་ལ་གོནས་

ཐུབ་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་ལ། དེ་གོང་དུ་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་དེརི་ཕེན་
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པོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྤྱོདོ་ལམ་འིདའིི་ིཐགོོ་ནས་སྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེའི་ིསྙངི་

པོ་ོད་ེམཚོནོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། བསྟན་པོ་སྤེལེ་ཟེརི་བ་ད་ེགོཙོ་ོཆེེ་ཤོསོ་

ས་ོསརོི་རིགོ་ལས་ཡདོ། རིང་གོ་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱོདོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིནུས་པོའིམ་དགོ་ེམཚོན་མངནོ་ཐུབ་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

གོ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། དགོ་ེསློབོ་ཀྱི་ིལྟ་

རྟེགོོ

མངའི་སྡེེའིི་སྤྱོི་ཁྱིབ་བློན་ཆེེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་པོོ་ཞིིགོ་གོསུངས་སོང༌། ང་རིང་ཚོ་ོདེ་

རིངི་འིདརིི་ཆེསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉིརེི་ཁོང་ཞིགིོ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་ཀྱི་ིརྟེནེ་

འིབྲེལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་ད་ལྟ་སྐུ་མགྲེོན་གོཙོ་ོབོ་མངའི་

སྡེའེི་ིསྤྱོ་ིཁྱིབ་བླནོ་ཆེནེ་གྱི་ིཐོགོ་ནས་བདོ་རིང་དབང་བདནེ་དནོ་གྱི་ི

ཐགོོ་ལ་རྒྱ་གོརི་མ་ིམང་གོ་ིདངསོ་གོནས་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་

ད་ེངགོ་ཐགོོ་ནས་བཏེནོ་ཏེ་ེགོསུངས་པོ་ལ་ངསོ་རིང་ཧོ་ཅང་དགོའི་

པོ་ོབྱུང༌། ཁོོང་གོིས་གོསུངས་དོན་བཞིིན། འིཕེགོས་བོད་གོཉིིས་

ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་ཆེབ་སྲིིད་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཅི་རིིགོས་པོ་ཞིིགོ་འིཕྲད་སྲིིད་པོ་རིེད། 
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ཡནི་ན་ཡང་གོཞི་ིརྩིའི་ིཐགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོའིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་

ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཁོངོ་གོསི་ཟུབ་ཏུ་མདེ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། འིགྱུརི་དུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ་ཅསེ་གོསུངས་པོ་ད་ེབདནེ་

པོ་རིདེ། གོང་ལྟརི་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་དང་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་

འིདི་དགོེ་རྒོན་དང་དགོེ་ཕྲུགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་རིེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡདོ། སྐོབས་རི་ེངསོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིགྲེོགོས་པོ་ོཚོོརི་རྩིེད་མ་ོདང་

སྦྲགོས་དངེ་སང་དགོ་ེཕྲུགོ་ལ་གྱིངོ་གུན་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་སྟ་ེདཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོ་ོའིཕྲད་པོའིི་སྐོབས་སུ་དགོེ་རྒོན་གྱིིས་ཐུགོས་སྣང་ཕྲན་བུ་

གོནང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཞུ་གོི་ཡོད། དེ་རིིང་ཁོོང་གོིས་དགོེ་

རྒོན་གྱི་ིཚོབ་ཅགིོ་གོནང་སྟ་ེབཀའི་མལོ་གོནང་བ་དརེི་ངསོ་རིང་ཧོ་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་བས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་གོི་ཡནི།

ཁོངོ་གོསི་གོསུངས་པོ་བཞིནི། དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

ལ་རིང་བཞིནི་གྱིསི་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། འིགྱུརི་བ་

ད་ེལྟརི་འིགྲེ་ོབ་ད་ེམ་ིལ་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིརིང་དབང་དང༌། དྲེང་བདནེ་

དང༌། མང་གོཙོ་ོབཅས་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོད་པོ་འིདིའིི་རིང་བཞིིན་གྱིི་

ཐགོོ་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། ད་ེལས་ལྡགོོ་པོའི་ིབཙོན་དབང་དང༌། ཐུབ་

ཚོདོ་བྱེདེ་པོ། རྫུན་དང་ཁྲེམ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ལ་རིང་བཞིནི་གྱིསི་མ་ི

སུ་ཡནི་ནའིང་དགོའི་གོ་ིམ་རིདེ། མ་ིཙོམ་དུ་མ་ཟད་བླ་ོགྲེསོ་དམན་

པོ་ོདུད་འིགྲེ་ོཚོ་ོཡང་དགོའི་གོ་ིམ་རིདེ། དཔོེརི་ན་ཁྱི་ིལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་



655
མདུན་ལ་ང་ོཅགིོ་བསྟན། རྒྱབ་ལ་དབྱུགོ་པོས་བརྡུངས་ན། ཁྱིསི་

ཀྱིང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རིེད། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་བརྩིི་པོོ་

བྱེས་ན་ཁྱིི་ཚུན་ཆེད་དུད་འིགྲེོ་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་ལ་བརྩིི་བཀུརི་དང༌། 

དགོའི་མོས་བྱེེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཤོེས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

འིདིའིི་འིགོོ་ནས་མཐའི་འིཁྱིོལ་ཐུབ་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་དུས་

རིབས་ཉིི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོ་ནས་

ང་ོསྤྲོདོ་གོསལ་པོ་ོབྱུང་ཚོརི་བ་རིེད།

ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་དེ་ཡང་རིིང་པོོརི་མ་ཐོགོས་པོརི་གོསལ་

ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། གོཙོ་ོབོ་དོ་བདགོ་བོད་པོ་རིང་ཉིིད་

དང༌། ཡང་སྒོོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་མི་མང་དེ་དགོ་

གོསི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་། ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིསྙངི་སྟབོས་ཀྱི་ི

ཐོགོ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ས་ོསོའི་ིབདེན་དོན་རྩིོད་དང་རྩིོད་བཞིིན་པོ་

རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་

པོ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཚོང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སམེས་ལ་

བཅངས་ནས་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་བྱེེད་སྒོ་ོགོང་ཡོད་ད་ལྟ་ཕེན་

ལ་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་

བྱེདེ་དགོསོ། 

མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་བདོ་རིགིོས་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་སུ་དང་སུ་འིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིརྡོགོོ་ཁྲེསེ་རི་ེརི་ེས་ོསའོི་ི
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མཇངི་པོའི་ིསྒོང་ལ་འིཁྲེ་ིཡདོ་པོས། ས་ོསའོི་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱོདོ་ལམ་

གོང་གོ་ིསྐོབས་སུ་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེདང་

ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིབདོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ད་ེསྙངི་ལ་བཅངས་

ཏེ་ེསམེས་ཁུརི་ལནེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

ང༽ དབུས་སའི་ིགོཞུང་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིབདནེ་རྒྱབ།

འིདརིི་ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ིཐགོོ་ལ་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་

བྱེདེ་མཁོན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོ

མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བརི་ལམ་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིད་ི

ཁྱིདེ་ཚོའོི་ིརིང་དནོ་དང་ཁྱིད་པོརི་མདེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོནས་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསམེས་ཁུརི་བླངས། གོམོ་བགྲེདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། 

སྐོད་འིབོད་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོོན་པོས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་

ནས། ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་སེམས་ནད་ཀྱིི་ཚོོརི་བ་གོསལ་པོོརི་བསྟན་

པོའིི་ཐགོོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོི་གྱིི་རྣམ་པོ་ཨང་ཀི་དང་པོ་ོབྱེས་བྱུང་བརི་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་དེ་རིིང་གོི་གོོ་སྐོབས་འིདི་ཟིན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ད་ེརྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེདེ་རིོགོས་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེནས་འིདརིི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིགྲེགོོས་པོ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་འིདུགོ ཁྱིདེ་

རིང་ཚོ་ོརིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེས། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་
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སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡདོ། ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོརིིགོས་གོཅིགོ་ན་ིམའིི་ིརིང་བཞིནི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་མི་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཐུབ་ཚོོད་བཤོད་དེ་ཉིམ་

ཐགོ་པོ་ཞིིགོ་མཐོང་ན། དེ་ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་འིདོད་དང་། དེ་

ལ་བརྩིེ་ཞིེན་བྱེེད་འིདོད་ཡོང་བ་མིའིི་ཆེོས་ཉིིད་ཡིན་པོས། བོད་

པོ་གོཉིམོ་ཆུང་ཡ་རིབས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་དབང་ཡོད་བཤོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་མཐངོ་སྟབས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་པོའི་ིཐགོོ་

ནས་ང་ཚོརོི་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་འིཛམ་བུ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེ

མང་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིདུས་སྐོབས་ཤོགིོ་དང་། ད་ེརིངི་འིདིརི་སྐུ་མགྲེནོ་

ལ་དུམ་བུ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་ཁྱིེད་རིང་ཚོོརི་ཡང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་

ཟརེི་འིདདོ་བྱུང༌།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གོསུམ་

ལྷགོ་ཙོམ་དེའིི་རིིང་ལ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་རྐང་པོ་འིཛུགོས་

ས་ཞིིགོ་དང༌། སྡེོད་ས་ཐོབ་པོརི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བོད་པོ་རིང་གོི་

རིིགོ་གོཞུང་མུ་མཐུད་ནས་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

གོ་ོསྐོབས་དང༌། བདོ་པོ་གོཞིནོ་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་

ཡནོ་ཐབོ་པོའི་ིདནོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོསི་དམགིོས་བསལ་ཐུགོས་

ཁུརི་བཞིསེ་ཡདོ་ལ། ལྷགོ་དནོ་པོཎྜི་ིཏེ་ན་ེརུ་བཞུགོས་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་ནས་མཛད་དཀའི་ཆེེན་པོ་ོཡོད་
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ཀྱིང༌། རྩི་བའི་ིརྩི་དནོ་གྱི་ིཐོགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོསི་ཕུགོས་རྒྱང་

རིིང་པོོའི་ིའིཆེརི་གོཞིི་ལྡན་པོའིི་ཐོགོ་ནས་རིོགོས་རིམ་དགོོངས་

བཞིེས་གོནང་ཡོད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རྒྱ་གོརི་གྱིི་མངའི་སྡེེ་ཁོགོ་

གོ་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་གོནང་

ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྣམས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་

འིདྲེ་ཙོམ་ཡོང་ཐུབ་པོ་འིདི་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་བཀའི་

དྲེིན་དང༌། ཡང་སྒོོས་མངའི་སྡེེ་སོ་སོའི་ིབཀའི་དྲེིན་རིེད། དེ་རིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡང་ཡུ་པོིའིི་མངའི་སྡེེ་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང་རིོགོས་

རིམ་འིགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་སྟབས། ད་ེརིངི་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་འིད་ིཟནི་

ཏེ་ེངསོ་ནས་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

གོངོ་དུ་མངའི་སྡེའེི་ིབླནོ་ཆེནེ་གྱི་ིགོསུང་བཤོད་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོརི་

བདོ་དནོ་སྐོརོི་ལ་གོསུང་བཤོད་གོནང་བའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ལགོ་པོ་བརྡོབས་ཏེ་ེདམགིོས་བསལ་གྱི་ི

དགོའི་པོོ་བྱུང་བའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བསྟན་སོང༌། 

ངོས་ནས་འིདིརི་བྱེེས་ལ་འིཁོོད་པོའིི་བོད་མི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བོད་

ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ད་ལྟ་སེམས་ཀྱིི་ནང་གོི་ཚོོརི་

སྣང་དེ་ཁོ་ནས་ཤོོད་མི་ནུས་པོརི་དངངས་སྐྲགོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་

འིགོོ་ལ་བསྡེད་པོའིི་བོད་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ཚོབ་བྱེས་ཏེེ། ངོས་ནས་

ཁྱིེད་ལ་དམིགོས་བསལ་མཇལ་དརི་ཞིིགོ་འིབུལ་གྱིི་ཡིན། ཁྱིེད་
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རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་སྔ་དྲེོ་ནས་ཡོང་སྟེ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་པོརི་ཧོ་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་གོ་ིཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡  ཚོསེ་ ༢༡ 

ཉིནི། འིབྲ་ིགུང་བྱེང་ཆུབ་གླིངི་རྟེནེ་དང་སྟནོ་པོ་

གོསརི་བཞིངེས་ཀྱི་ིསྒོ་ོདབྱེ་ེམཛད་སྒོའོི་ིསྐོབས་འིདུ་

འིཛམོས་བྱུང་བའི་ིལ་དྭགོས་སོགོས་ཧོི་མ་ལ་ཡའི་ི

རི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིམ་ིམང་དང༌། བདོ་ནས་གོསརི་འིབྱེོརི་བ་

བཅས་མ་ིགྲེངས་ལྔ་སྟངོ་བརྒོལ་བརི་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་

སྟངས་སྐོོརི་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་དང་། ཤོསེ་ནས་ཐབོ་པོའི་ི

དད་པོ།

ཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེི་ཡོད། ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་ཉིི་མ་གོཉིིས་དང༌། 

དེ་བཞིིན་འིཆེམ་གྱིི་སྐོབས་བཅས་སུ་མི་མང་ཆེེ་བ་སློེབས་ཟིན་

ཡོད་ངེས། ད་རིེས་འིབྲི་གུང་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་མ་དགོོན་སྒོ་ོདབྱེེའིི་

མཛད་རིིམ་ཁོགོ་ཐོགོ་མཐའི་བརི་གོསུམ་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་ཡགོ་པོོ་

བྱུང་སངོ་སྙམ། ཁྱིདེ་རིང་ལ་དྭགོས་ནས་ཡངོ་མཁོན་རྣམས་གོང་

འིདྲེ་བྱུང༌ངམ། འིད་ིགོརི་གོནམ་གོཤོསི་བསལི་ཞིངི་ཚོ་གོདུང་མདེ་

པོས་ཉིིན་ཤོས་རིིང་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོསྐྱིད་པོ་ོབྱུང་ཡོད་ཤོགོ གོང་འིདྲེ་
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བྱུང་ངམ། (ཞིསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིབསྐྱངས།)

དེ་རིིང་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དད་པོ་

གོཅགིོ་གྱུརི་དང༌། ཡང་སྒོསོ་བདོ་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ལ་ཡདོ་

པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་

པོའི་ིཆེསོ་ཚུལ་འིད་ིཉིམས་སུ་ལནེ་མཁོན་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོའི་ིཆེ་

ནས་མཉིམ་འིཛམོས་བྱུང་བ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྟནོ་པོ་བཅམོ་

ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་པོ་ཡནི་སྟབས་རྗེསེ་འིབྲང་པོ་རྣམ་དགོ་

ཅགིོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་རིང་ཚོསོ་ལུས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཅམོ་

ལྡན་འིདས་ལ་ཁོ་ཕྱོོགོས་ཏེ་ེདད་གུས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། སམེས་

ཀྱིསི་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགོོས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོོ་མེད། ལུས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆེ་ིཞིསེ་ཐལ་མ་ོསྦྱརི། ངགོ་ནས་སྨོནོ་ལམ་བརྒྱབ་པོ་ལྟརི་བསམ་

བློའི་ིཐོགོ་ནས་ཀྱིང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བསློབ་བྱེ་གོནང་བ་

ད་ེདགོ་དང་ཕྱོོགོས་མ་འིགོལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་རིང་

ཚོསོ་ཁོ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆེ་ིཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། སྐོབས་རི་ེ

དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ད་ེབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ི

བསློབ་བྱེ་དང་རྒྱབ་འིགོལ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡངོ་སྐོབས། ལུས་ཀྱིསི་

སྐྱབས་གོནས་ལ་ཁོ་ཕྱོོགོས་ཀྱིང༌། སེམས་ཀྱིིས་སྐྱབས་གོནས་

ལ་རྒྱབ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་འིདྲེ་
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བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་རྩི་བ་ཆེོས་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་རིང་

མོས་རིེད། ཆེོས་བྱེས་ཕྱོིན་རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་དང༌། རླབས་ཆེེ་ཆུང་ནི་

ཡོང་ངེས་རིེད། ཡིན་ནའིང་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་སྟོན་པོའིི་རྗེེས་

འིབྲང་ཞིབས་འིདྲེེན་མི་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ད་ེལྟརི་ཡངོ་བ་ལ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁོ་སང་བཀའི་ཆེསོ་སྐོབས་བཤོད་པོ་བཞིནི་སྤྱོརིི་བཏེང་ང་ཚོ་ོབདོ་

པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་དང༌། ལ་དྭགོས་པོ་སགོོས་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ས་

ཁུལ་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ཆེསོ་བྱེདེ་པོ་ཙོམ་ཞིགིོ་སྤྱོརིི་བཏེང་ཡངོས་

ཁྱིབ་ཏུ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིཐད་ལ་ད་ོསྣང་

དེ་ཙོམ་མེད་ཅིང༌། ཆེོས་ཀྱིི་ནང་དོན་གོང་ཡང་མ་ཤོེས་པོརི་མ་ཎི་

དང་། གོཟུངས་སྔགོས་འིདྲེ་བགྲེངས་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤོེས་

ནས་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོད་པོརི་བརྩིི་བ་འིདི་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡིན། ཆེོས་ཀྱིི་

ཤོེས་ཚོད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ན་རྒྱུ་མཚོན་མཐོང་བའིི་དད་

པོ་མདེ་པོརི་སྔརི་གྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་རྒྱུན་འིཇགོས་ལྟ་བུས་དད་པོ་

བྱེས་ན། ད་ེན་ིདད་པོ་བརྟེན་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། དངེ་དུས་ཀྱི་ི

ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་

ལ་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཐད་དོགོས་གོནས་མང་པོ་ོཞིིགོ་སློེབས་ཏེེ་

དེ་དགོ་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་འིདོད་དང༌། ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་འིདོད་ཅིགོ་

རིང་བཞིིན་དུ་ཡོང་ངེས་ཡིན། ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོང་གོིས་ང་རིང་
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ཚོ་ོམའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནུས་པོ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོས། ཇ་ིཙོམ་སློབོ་

སྦྱངོ་ཡདོ་པོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། དའེི་ིཕྱོགོོས་

ནས་གོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལ་དཔྱདོ་འིདདོ་ཀྱི་ིབླ་ོཞིགིོ་སྐྱ་ེབ་

ཡནི། དའེིི་མཚོམས་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོམ་ཤོསེ་ན། ལན་གྱིསི་

ཕེངོས་ནས་ཆེསོ་ཞིསེ་པོ་འིདརིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་སྙམ་

པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་ཉིནེ་ཡདོ། 

ཁོ༽ རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་དང་། ནང་ཆེསོ་ལ་སློོབ་

སྦྱངོ་།

སྤྱོརིི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་རྒྱུ་མཚོན་ད་ེཙོམ་མདེ་པོརི་དད་པོ་ཁོ་ོ

ན་གོཙོ་ོབརོི་བྱེདེ་པོའི་ིཆེསོ་ལུགོས་རིགིོས་ཁོ་ཤོས་ཡདོ། དངེ་སང་

འིཛམ་གླིིང་འིདི་ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱིི་དད་པོ་ཉིམས་འིགྲེ་ོབའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་གོི་ཡོད། མ་

གོཞི་ིཆེསོ་ལུགོས་ཚོང་མས་དུས་རིབས་མང་པོའོི་ིརིངི་འིཛམ་གླིངི་

མི་མང་ལ་ཕེན་ཐོགོས་བྱུང་ཡོད་ལ། ད་ལྟའིང་མི་མང་པོོརི་ཕེན་

ཐགོོས་ཡདོ། དཔོརེི་ན། ཧོནི་དཱུ་དང༌། ཡ་ེཤུ། ཁོ་ཆེ།ེ འིཇའིུ། འིཇནེ་

སགོོས་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་གོསི་མ་ིས་ཡ་མང་པོརོི་ཕེན་

ཐོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་སྤྱོིརི་བཏེང་ནས་བཤོད་ན་དད་

པོ་ཁོོ་ན་གོཙོ་ོབོརི་བྱེེད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་
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མཁོན་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ།

འིདི་ལྟ་བུའིི་སྐོབས་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་འིཛམ་

གླིིང་ཐོགོ་གོི་མི་བསམ་བློ་གོཏེིང་ཟབ་པོོ་གོཏེོང་མཁོན་དགོ་གོིས་

ཚོན་རིགིོ་དང་མཐུན་ཤོས་ཆེ་ེཤོསོ་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དཔོརེི་

ན། ངསོ་ཀྱི་ིང་ོཤོསེ་ཚོན་རིགིོ་པོ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིསི་ངསོ་ལ་བརྗེདོ་པོརི། 

ཁོ་ོརིང་སྒོེརི་གྱིི་ཆེ་ནས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་མེད། གོལ་ཏེེ་ཆེོས་ཤོིགོ་

བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་ངས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། 

གོང་ཡནི་ཞི་ེན། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཚོན་རིགིོ་དང་མཐུན་

པོརི་མ་ཟད། འིགྲེལེ་བཤོད་ཀྱིང་ཚོན་རིིགོ་དང་མཐུན་པོའི་ིགོཏེངི་

ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། དངོས་གོནས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་

ཡདོ་ཀྱི་ིཕེན་ཐགོོས་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ངའིི་བཀའི་ལ་བརྟེགོ་

དཔྱད་བྱེེད་དགོོས་གོསུངས་ཡོད་པོ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ངོ་མཚོརི་ཆེེན་པོོ་

ཡནི་པོས། ངས་ཆེསོ་ཤོགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་བྱེདེ་

ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཚོོའིི་མཐོང་

ཚུལ་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཆེསོ་ལུགོས་མ་ིའིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་

པོའི་ིནང་ནས་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཚོན་རིགིོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང་མཉིམ་

དུ་དཔུང་པོ་གོཤོིབས་ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁོན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་འིབའི་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། 
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རྩི་བ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་བརྟེགོ་

དཔྱད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བྱེེད་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཡིན་ནའིང་

ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་མཁོན་སོ་སོ་རིང་ངོས་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་མ་ཤོསེ་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ལྷགོ་དནོ་ང་རིང་ཚོ་ོཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ི

རྒྱུད་ཀྱི་ིདགོནོ་པོ་ཁོགོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིདགོ་ེའིདུན་པོ་ཚོསོ་ཆེསོ་སློབོ་

སྦྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། མ་གོཞི་ིདངེ་སང་དའེི་ིཐད་ཡརི་རྒྱས་

ཕྲན་བུ་ཕྱོིན་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཤུགོས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་སློོབ་སྦྱོང་

ཡགོ་པོ་ོམ་བྱེས་ན། ཡུལ་པོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་

ཕེརི་བཞིགོ མིང་རྒྱབ་འིཁུརི་གྱིི་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་འིདི་

ཡང་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ལ་ལུས་ན་རིང་བཞིནི་དགོནོ་པོའི་ིནང་གོ་ིཆེསོ་དད་

ད་ེས་ོས་ོརིང་ངསོ་ནས་རྒྱུ་མཚོན་ཡགོ་པོ་ོམ་ཤོསེ་པོའི་ིདབང་གོསི་

རྨོངོས་དད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ།

དེ་ལྟརི་རྨོོངས་དད་ལྟ་བུ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་ཞིེས་བསྡེད་ན་ནམ་རིིང་

སྒྲུང་གོསི་འིཁྱིལོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། དརེི་བརྟེནེ་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཧོ་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཆེསོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་

བྱེས་ཏེ་ེལགོ་ལནེ་ཇ་ིལྟརི་བྱེདེ་དགོསོ་ལུགོས་ཤོསེ་དགོསོ་པོ་ལས། 

སློོབ་སྦྱོང་གོང་ཡང་མ་བྱེས་པོརི་སྐྱབས་སུ་མཆེི། ཕྱོགོ་འིཚོལ་

ལ་ོཞིེས་བརྗེོད་ནས་བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་རིང་ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་
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ས་ཁུལ་གོང་དུ་སློེབས་ཀྱིང་རྟེགོ་པོརི་ངོས་ནས་དེ་ལྟརི་སྐུལ་མ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེསོ་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁྱིམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་གོ་ིརྒོན་རྒོནོ་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་ཞིརི་དང་ཞིརོི་ལ་

དནོ་གོཉིརེི་བྱེས་ཏེ་ེདཔོ་ེཆེ་ཀློགོོ་ཤོསེ་ཐབས་དང༌། ཀློགོོ་ནས་དའེི་ི

ནང་དོན་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ད་ེརིངི་ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་འིཛམོས་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་སྟབས་ཚོང་

མརི་བསྐྱརི་དུ་འིབོད་སྐུལ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་སྙམ་པོ་ལྟརི་བཤོད་པོ་

ཡིན། ལ་དྭགོས་ས་ཁུལ་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དད་པོ་ཚོོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་འིདི་སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ཏེེ་ཉིམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

སློབོ་སྦྱངོ་མ་བྱེས་པོརི་ཆེསོ་ཉིམས་ལནེ་སྤུས་དགོ་ཅགིོ་ཡངོ་ཐབས་

མདེ་པོ་ངསོ་འིཛནི་གོསལ་པོ་ོཐུབ་པོ་དགོསོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དཔོེརི་ན་ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་བཅས་ཉིིན་གོཉིིས་རིིང་ཆེོས་འིབྲེལ་བྱེས་

པོ་འིདིས་དེ་ཙོམ་ཕེན་གྱིི་མ་རིེད། དེ་ནི་འིཕྲལ་སེལ་གྱིི་ཀུན་སློོང་

བཅོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་

དུས་རྒྱུན་ནས་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་དཔོེ་ཆེ་བལྟ་དགོོས་ལ། དཔོེ་ཆེ་

ཤོེས་མཁོན་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་བ་སོགོས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོ་ོརྟེོགོས་ཇེ་མཐོརི་འིགྲེ་ོབའིི་འིབད་

བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ད་རིེས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དྲུང་
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ནས་བཀའི་ཆེོས་ཐོབ་སོང་སྙམ་སྟེ་ཉིིན་གོཉིིས་བཀའི་ཆེོས་ཐོབ་

པོ་འིདིས་གོོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན། ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་འིགྲེེལ་

བཤོད་བརྒྱབ་པོ་ལྟརི་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོད་ོསྣང་གོསརི་པོ་སློེབས་པོ་དེ་

ཚོའོི་ིགྲེས་མུ་མཐུད་དཔོ་ེཆེ་བལྟ་དགོསོ།

མ་གོཞིི་ཁོ་སང་ཚོགོོས་འིདུའིི་སརི་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ལ། ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོ

ཧོི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་སྣ་དེ་དགོ་གོིས་དངོས་གོནས་ང་ཚོ་ོ

བདོ་ལ་རྐྱེནེ་ངན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོསོ་

སམེས་ཁུརི་བླངས་ཏེ་ེརིང་དནོ་དང་ཁྱིད་མདེ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ི

བདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་དང༌། སམེས་ཁུརི་བླང་རྒྱུའི་ིཐད་ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་དེརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་

ཡང་ཚོང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་བྱེས་པོ་ནང་བཞིིན་མ་འིངོས་པོརི་ཡང་

མུ་མཐུད་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་ཐོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། ༼བརི་མཚོམས་འིདིའིི་བཀའི་སློོབ་

རྣམས་བོད་ནས་གོཉིེན་འིཕྲད་དུ་ཕེེབས་པོ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའིི་

བཀའི་སློབོ་ཀྱི་ིཁོོངས་སུ་བཅུགོ་ཡདོ།༽

ལ་དྭགོས་ཀྱིི་གྲེོགོས་པོ་ོཚོོ། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་སོང་

ངམ། དེ་རིིང་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བཤོད་པོ་འིདི་དགོ་

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོརིང་གོི་ཡུལ་དུ་སློེབས་སྐོབས་ཡུལ་མི་ང་ོཤོེས་ཚོོརི་

དངེ་སྐོབས་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིབའོི་ིབྱེང་ཕྱོགོོས་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་ཁོ་
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བ་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ཞིེས་པོ་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་

ཀྱི་ིའིདུལ་ཞིངི་ད་ེརྒྱ་ནགོ་པོསོ་ཟནི་ཏེ་ེགོཏེོརི་བཤོིགོ་དང༌། ཉིམས་

ཆེགོ་གོང་འིདྲེ་ཕྱོནི་པོ་རྣམས་འིགྲེལེ་བཤོད་ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ། 

བདོ་མ་ིམང་འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་ཆེདེ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཚོང་མས་

སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་འིདུགོ་ལ། ད་དུང་

ཡང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཁོངོ་ཚོསོ་བདནེ་མཐའི་གོསལ་ཐུབ་པོའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་དགོསོ། ད་ཕེན་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ི

རི་ིརྒྱུད་མ་ིམང་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིརྒྱ་གོརི་མ་ིམང་དང༌། འིཛམ་གླིངི་

གོི་ཕྱོོགོས་གོང་སའིི་དྲེང་བདེན་ལ་དགོའི་བའིི་མི་མང་ཚོོས་བོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་ཤོསེ་ན་མ་གོཏེགོོས། ཤོསེ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཤོ་ཚོ་

ཞིགིོ་རིང་བཞིནི་དུ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་དུང་ཡང་ད་ེལྟརི་ཡངོ་

ཐབས་ལ་ཚོང་མས་ཤུགོས་སྣནོ་བརྒྱབ་སྟ་ེརིང་རིང་སྐོབས་སུ་གོང་

བབས་ཀྱི་ིཞིལ་འིདབེས་ཆེ་ེགོཞིགོོས་ཆུང་གོཞིགོོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༡༤ ཉིནི་

མནོ་གོ་ོའིདདོ་རྒུ་གླིངི་གོཞིསི་སྒོརི་སེརི་སྐྱ་མ་ིམང་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ས་ཞིིང་ལ་བདགོ་གོཅསེ་དང་། རིགེོ་དུགོ་ལ་ཡདི་

གོཟབ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་ང་ཚོ་ོལས་བསྡེམོས་ཚོགོོས་འིདུའི་ིཐགོོ་ལ་ཞིབི་ཁྲེའི་ི

ལས་བསྡེམོས་གོསལ་ཐགོ་ཆེདོ་དང༌། རྩིསི་ཁྲེའི་ིསྐོརོི་ཡང་ཧོ་ཅང་

གོསལ་པོོ་གོཙོང་མ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌། སྔོན་མ་ལས་བསྡེོམས་

བྱེས་པོ་དེ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་དང་བྱེེད་

བཞིནི་པོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ འིད་ིགོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚོ་ོདང༌། ས་ཁུལ་འིདིརི་ལ་ོབསྟུད་དེ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་མི་

ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་པོ་ཡནི་སྟབས་ཚོང་

མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་རྒྱུ་ཡནི།

དེ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིིས་བཤོད་མུས་ལྟརི། ཡགོ་སརི་བསྟོད་

བསྔགོས་མ་ིགོཞིན་དགོ་གོསི་བཏེང་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོ

ནང་ཚོགོས་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ སྐྱོན་ཆེ་

ཡོད་པོ་འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་ཁོ་ཀྱིོགོ་སྣ་ཀྱིོགོ་ལ་མ་ཕྱོིན་གོོང་ནས་ཡིད་
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གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་

ས་ཞིིང་འིདེབས་སྐྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་འིཐུས་ཤོོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

ས་རིདེ། ཞིངི་ལས་ཀྱི་ིཐགོོ་ལ་དཀའི་ལས་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

ལས་བལ་གོོས་ཚོོང་བརི་ཕྱོིན་ན་དེས་སྐོབས་འིཕྲལ་དངུལ་ལམ་

སེང་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ། སོ་སོརི་ས་སྐོལ་ཡོད་པོ་དེ་ལ་

བདགོ་གོཅེས་ཡགོ་པོ་ོབྱེེད་མ་ཐུབ་པོའིི་འིཐུས་ཤོོརི་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

ཡདོ་འིདུགོ ད་ལྟ་བལ་གོསོ་ཀྱི་ིཚོངོ་ལས་དསེ་འིཕྲམ་འིཕྲལ་དངུལ་

ཕྲན་བུ་ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ཡང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་གོ་ིས་

ཁོང་ལ་བདགོ་གོཅསེ་དང༌། ཐནོ་སྐྱདེ་ལས་རིགིོས་ལ་འིཐུས་ཤོརོི་

ཕྱོནི་ན་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

བལ་གོོས་ཚོོང་ལས་ཆེེད་རྒྱ་གོརི་གྲེོང་ཁྱིེརི་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་དུ་

སློབེས་ཏེ་ེམཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། གོཉིསི་ནས་

ཁྲེ་ཁྲེ་ཟིང་ཟིང་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་ཞིིགོ་སློེབས། མུ་མཐུད་

ནས་ས་ཞིངི་ཐགོོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོནི། གོསུམ་

ནས་མ་ིརིགིོས་འིདྲེ་མནི་མང་པོརོི་འིདྲེསི་གོཤོབི་ཡངོ་སྐོབས་ཧོམ་

རྫུན་དང༌། གོཡ་ོཁྲེམ་བྱེདེ་པོའི་ིམགིོ་ལྟསོ་ངན་པོ་ད་ེལྟརི་འིཇགོས་

རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་དུ་གླི་ོནད་ཀྱིི་རིིགོས་འིགོོས་པོ་ཡོང་

དང་ཡོང་བཞིིན་པོའིི་ཐོགོ དེ་སང་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ལོགོ་གོཡེམ་

གྱིི་རྐྱེེན་པོས་རིེགོ་དུགོ་ལྟ་བུའིི་ན་ཚོ་ཕེོགོ་པོ་ཕེལ་ཆེེརི་མི་ས་ཡ་
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ཁོ་ཤོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ནད་དེ་ཕེོགོ་ན་ཉིནེ་ཁོ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོད་ལུགོས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་བརི་དུ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་དེ་ལྟ་

བུའིི་ན་ཚོ་ཕེོགོ་པོ་ཧོ་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་ཉིེན་

ཁོ་མེད་པོ་མིན་སྟབས་ཤོིན་ཏུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

རིེད། མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་བལ་གོོས་ཚོོང་ལས་

མི་བྱེ་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་ཡང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་སོ་སོརི་ས་

ཆེ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེབདགོ་པོ་ོཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དའེིི་

ཐགོོ་ནས་སྒོརེི་བདེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་སྤྱོད་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ཞིངི་

ཁོ་བཏེབ་ནས་ཨ་ེདྲེགོ ཡང་ཤོངི་འིབྲས་ད་ེལྟརི་བཏེབ་ནས་ཨ་ེདྲེགོ 

ད་ེམནི་ཐབས་ཤོསེ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷདོ་ཡངེས་མ་སངོ་

བ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁོ༽ བུ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤོསེ་ཡནོ་དང་། མཐ་ོརིམི་གྱི་ིསློབོ་སྦྱངོ་།

དེ་ནས་སྤྱོི་ཡོངས་མང་ཚོོགོས་ནས་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐོགོ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། ཕྲུ་གུ་འིཛིན་གྲྭ་གོང་འིཚོམ་སློེབས་

མཚོམས་སུ་བལ་གོོས་ཚོོང་གོཡོགོ་ལ་འིཁྲེིད་པོ་དང༌། ཁྱིིམ་

ཚོང་ནང་གོ་ིལས་ཀ་བསྐུལ་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱངོ་མཇུགོ་སྐྱངོ་མ་ཐུབ་པོརི་

འིཐུས་ཤོརོི་ཕྱོནི་ན་ཧོ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་འིཕྲལ་

སལེ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་མ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་མནི་པོརི་ཕྱོནི་ཆེད་
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བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་སློབེས་པོའི་ིམཚོམས་སུ་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོས་ལས་འིགོན་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

མ་ིཐོགོ་རྗེསེ་མ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐོགོ་ལ་སློབེས་ཡངོ་གོི་རིདེ།

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་དབང་བསྒྱུརི་འིགོོ་ལ་འིཚོརི་ལངོས་

བྱེས་པོའི་ིགོཞིནོ་ནུ་ཕེ་ོམ་ོཚོའོི་ིཤོསེ་ཡནོ་དང༌། ང་ཚོ་ོའིདརིི་བཙོན་

བྱེོལ་བའིི་གོཞིོན་ནུ་ཕེ་ོམ་ོཚོོའིི་ཤོེས་ཡོན་ཆེ་སྙོམས་བྱེས་ན་ང་ཚོ་ོ

རྒྱ་གོརི་ལ་ཕྲན་བུའིི་དྲེགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་སྐྱོ་བ་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

གོཞིི་རྩི་གོཅིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

ལྷོ་ཡེངས་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་མ་འིངོས་པོརི་བོད་ལ་སློེབས་པོའིི་

སྐོབས་ལ་ས་ོསའོི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐགོོ་ནས་རྗེསེ་ལུས་ཐབེས་

རྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། ཕྲུ་གུ་ད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་

མ་ཐུབ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦྱངོ་གོ་ིརི་ེབ་མདེ་པོ་ད་ེལྟརི་ཡནི་ན་གོནས་

ཚུལ་ཐ་དད་ལས། རི་ེབ་ཡདོ་མཁོན་འིད་ིཚོའོི་ིགྲེས་འིཛནི་གྲྭ་བཅུ་

གོཅིགོ་བཅུ་གོཉིིས་བྱེས་ཏེེ་གོང་ལྟརི་མཐ་ོརིིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་

ཐུབ་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕེ་མ་ཚོོས་སེམས་ཁུརི་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

གོ༽ ཆེསོ་སྡེའེི་ིམ་ིསྣ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤོསེ་ཡནོ།

དེ་ནས་འིདིརི་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཡགོ་ཐགོ་ཆེོད་
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རིདེ། བདོ་ནས་གོསརི་འིབྱེརོི་ཡངོ་མཁོན་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཁོངོས་

ནས། ཆེོས་སྒོརི་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡིན་ཟེརི་མཁོན་ཚོང་མ་གོཏེོང་ཡུལ་

ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། ཆེོས་སྒོརི་འིདི་དགོ་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་དམིགོས་

བསལ་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང་རིསི་སུ་

མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ མདརོི་ན་བནོ་དང་བཅས་པོ་ཚོང་མའི་ི

ཐོགོ་ནས་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀྱིིས་བདགོ་སྤྲོོད་དང༌། སློོབ་སྦྱོང་

སྤྲོད་དེ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོ་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིེད། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་མཚོོན་ན་སུ་གོཅིགོ་ལ་སྨོོན་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཅིང་། 

ད་ེཡང་སྔནོ་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིདཔོལ་ནཱ་ལནེྡྲ་དང༌། བ་ིཀཱ་མ་ལ་ཤོ་ིལ་ད་ེ

དགོ་ནང་བྱུང་བའི་ིབསློབ་པོ་སློབོ་གོཉིརེི་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོགིོ་བདོ་

ལ་དརི་བརི་མ་ཟད། དུས་རིབས་བརྒྱ་ཕྲགོ་མང་པོའོི་ིརིངི་ལ་ཉིམས་

མྱོངོ་བསགོས་ནས་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་ཧོ་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། དངེ་

སང་ང་རིང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། མ་

འིངོས་པོརི་བདོ་ལ་སློབེས་པོའི་ིགོནས་སྐོབས་སུ་ཡནི་ནའིང་འིཛམ་

གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཆེསོ་

པོ་བྱེ་བྲལ་རི་ིལ་སྡེདོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིདེ། 

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརིགིོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་
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བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིསྤྱོརིི་བཏེང་ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ཤོསེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

སྔརི་ཡནི་ན་བདོ་ལུང་པོ་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་བ་མདེ་པོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད་པོ་རིདེ། མ་འིངོས་པོརི་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་འིབྲལེ་

བ་ཡདོ་པོའི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརིགིོ་གོཞུང་འིད་ི

དགོ་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྟནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིཛནི་སྐྱངོ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སྟབས། ང་ཚོོརི་ཤོེས་ཡོན་ཕྱོོགོས་ཚོང་

མས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་དགོསོ་མཁོ་ོཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོེརི་

ན་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་དང༌། ཆེསོ་

སྒོརི་ཁོགོ་ནས་ཡོང་མཁོན་རྣམས་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཉུང་དྲེགོས་

པོའིི་སྐྱོན་གྱིིས་བསམ་བླ་ོཕྲན་བུ་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་

ཡདོ། ད་ེདགོ་གོང་གོསི་ལན་ནམ་ཞི་ེན། སྐོབས་བབས་ཉིནི་ཞིགོ་

ཕྲུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིབྱེདེ་སྒོ་ོསྔརི་ནས་ཡདོ་པོ་ད་ེརིང་ལ་མགོ་ོམཁོརོི་

ནས་བསྡེད་པོ་ལས། དངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུརི་བ་

ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་འིབྲལེ་ལམ་གོསརི་པོ་

ཡོང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདང་གོི་མེད་པོའིི་སྐྱོན་

མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡདོ། 

དེ་ནི་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་སྐོད་རིང་གོི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཤོེས་ཡོན་སྐོོརི་

ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་ད་ཆེ་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་ཤོེས་
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ཡནོ་སྐོརོི་ལ་ཡང་ང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བོད་ནས་ཚུརི་གྲྭ་རྒྱུན་གོསརི་འིབྱེ་ོའིདི་ཚོོའིི་གྲེས་གོནམ་གོཤོིས་

ཚོ་གྲེང་དང༌། ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས། ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པོའི་ིའིཕྲདོ་

བསྟེན་བྱེེད་སྒོ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐགོོ་ལ་དམིགོས་བཀརི་གྱིི་ད་ོསྣང་

བྱེས་ཏེེ་སློོབ་གོས་ོབཏེང༌། རྒྱུས་ཡོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་

འིཐུས་མ་ཤོོརི་བ་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས། ལྷོད་ཡངས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

ནད་མནརི་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་རྐྱེེན་བྱུང་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་དོ་

སྣང་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ང༽ སྒྲིགིོ་ལམ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་དང་། སྤུས་ཚོད་ལ་དང་

དདོ།

སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིདགོནོ་པོ་ཆེསོ་སྡེ་ེཁོགོ་འིད་ིདགོ་སྤྱོརིི་བཏེང་སློབོ་སྦྱངོ་

བྱེདེ་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡནི་པོརི་གོང་ལྟརི་དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེ་ེཆེགོས་

ཡོད། དགོེ་འིདུན་གྱིི་སྡེེ་དེ་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེེས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་

མ་ིཆེགོོ་པོརི་ནང་བསམ་བླའོི་ིའིཁྱིརེི་ས་ོདང༌། ཕྱོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་གོང་ཅ་ི

གོཞིན་དང་ཕྲན་བུ་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་ཞིགིོ་དགོསོ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡིན་པོས། དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་དགོེ་འིདུན་རྣམས་སྤུས་

དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐབས་ལ་འིབད་རྩིལོ་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་བྱེདེ་དགོསོ། 

རི་ེཟུང་ལ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེས་པོ་དང༌། སློབོ་གོས་ོཇ་ིཙོམ་བཏེང་ཡང་
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ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུ་མེད་པོ་དེ་རིིགོས་དགོོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁུངས་ལ་

འིཇོགོ་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་རིིམ་པོས་དགོེ་འིདུན་གྱིི་སྡེེ་སྤུས་

དགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། དགོོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་ཁུངས་སུ་ཞུགོས་

རྗེེས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུརི་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ངསོ་ནས་བརི་སྐོབས་མཁོན་པོ་ོདང༌། དགོ་ེབསྐོསོ་

རྣམ་པོས་ཚོ་ཙོམ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ། ད་ེན་ིསྡེང་པོ་ོབྱེདེ་

དགོསོ། ཉིསེ་རྡུང་གོཏེངོ་དགོསོ་ཟེརི་བ་མནི། ཚོང་མརི་བསློབ་བྱེ་

ཡགོ་པོ་ོབརྒྱབ། བསློབ་བྱེ་ཉིན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན་ཕེབེས་རིགོོས་གོནང་

ཞིསེ་བཤོད་ན་ལེགོས། 

གོང་ལྟརི་སྒྲིིགོ་ཁྲེིམས་དམ་ཙོམ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། 

བོད་ནང་ལའིང་ཕེལ་ཆེེརི་ཡོང་གོི་ཡོད་ས་རིེད། ཕྲན་བུའིི་ཆེོས་

དད་ཀྱིི་གོོ་སྐོབས་ལེགོས་སུ་འིགྲེོ་སྐོབས་གྲྭ་རྒྱུན་གོསརི་ཞུགོས་

མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌སྤུས་དགོ་པོོ་མེད་པོ་དང་། ཆེོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་

དང༌། རྒྱུད་དུལ་བ་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིགྲྭ་པོའི་ིགོཟུགོས་བརྙོན་ཙོམ་

ཆེགོས་ན་བསྟན་པོརི་མཚོན་ཤོས་ཡོང་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད། དེང་

སང་འིཛམ་གླིིང་གོི་ས་ཁུལ་གོང་སརི་ཤོེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་

ཡོད་པོས་སུས་ཀྱིང་དད་པོ་དགོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རིེད། སྐྱོན་དང་

འིཐུས་སྒོ་ོམ་ཚོང་བ་ཡོད་པོ་དེ་མཐོང༌ཞིིང་། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ལེགོས་ཆེ་གོཏེིང་ཟབ་དེ་དགོ་མི་མངོན་པོའིི་སྐོབས་
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སུ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཆེ་ེམཐངོ་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ།

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་ལ་ཡདོ་མཁོན་འིད་ིདགོ་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ལ་སློབེས་

ནས་བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཉིམས་པོ་སརོི་ཆུད་

མ་ིཉིམས་གོངོ་སྤེལེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་འིཁྱིརེི་མཁོན་ཡནི་ཞིངི་

། ང་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིའིགོོ་ནས་ཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ་བཙུགོས། 

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིའིགོོ་ནས་འིཚོ་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ི

ནང་ལ་གྲྭ་པོ་སྤུས་མི་དགོ་པོ་མང་དྲེགོས་ན་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ 

གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོདང་། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ནང་ས་ོསའོི་ི

ས་ཁུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་སློབེས་ནའིང་མ་ིགོ་ོཆེདོ་མཁོན། སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་དེ་ལྟ་

བུའི་ིམ་ིཞིིགོ་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཅ༽ ཤོསེ་ཡནོ་ལ་གུ་ཡངས་དང་། སློབོ་གོཉིེརི་ལ་

ཤུགོས་སྣནོ།

དཔོརེི་ན་སྔ་མ་ོབདོ་ལ་འིབྲས་སྤུངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདུན་སྟངོ་

བདུན་བརྒྱ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་སྒོརི་འིདིརི་གྲྭ་པོ་

ཆེིགོ་སྟོང་ལྷགོ་ཙོམ་མམ་ཉིིས་སྟོང་མ་ཟིན་ཙོམ་ལས་མེད་ཀྱིང༌། 

ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མ་འིངོས་པོའིི་དགོེ་རྒོན་གྱིི་དམིགོས་སྒོོའི་ིསྦྱོང་

བརྡོརི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། འིགོ་ོཁྲེདི་ཚོ་ོདང༌། 
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དགོ་ེརྒོན་ཁོགོ སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་མཁོན་ཚོང་མས་ད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་

བླ་ོབཏེང༌། ངོས་འིཛིན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་གོཉིེརི་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ཕྱོིན་ཆེད་དུས་ཚོོད་ཤོརི་བའིི་

སྐོབས་ལ་མ་ིརིེ་ང་ོརིསེ་འིགོན་རི་ེརི་ེའིཁྱིེརི་ནས་རྩི་བ་དང་། ཡན་

ལགོ་ཉིངི་ལགོ་བྱེས་ཏེ་ེཁྱིབ་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ང་ཚོོའིི་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ད་ལྟ་གོཞིི་མ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ནས་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་སྤུས་ཀ་དགོ་པོ་ོབཟ་ོདགོོས། ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་རྒྱུརི་

བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་ཙོམ་བཏེང་ནས་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་གོང་ཡང་རྟེོགོས་ཐུབ་རྒྱུརི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། སྒྲིིགོ་ལམ་

ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་སྣོན་དང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉིེརི་གྱིི་

ཐགོོ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སློབོ་གོཉིརེི་

བྱེདེ་མཁོན་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེན་ིཚོ་བ་དང༌། འིགོལ་རྐྱེནེ་སྣ་ཚོགོོས་ལ་མ་

བལྟསོ་པོརི་སློབོ་གོཉིརེི་ལ་འིབད་བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཧོ་

ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། ངོ་མཚོརི་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡང་དེ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ་རིགིོས་ཁོ་ཤོས་སྤྱོ་ིགོཡལོ་བརི་གོཡལོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་མཁོན་

ཡང་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་

གོཅགིོ་སློབོ་གོཉིརེི་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་དགོསོ། 

གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་གོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། བྱུང་ན་ད་ེཚོའོི་ིཐགོོ་ལ་དཔོ་ེཆེ་མ་ིབལྟ་མཁོན། དཔོ་ེཆེ་ད་ེཙོམ་
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རིང་བལྟ་མ་ཐུབ་མཁོན་ཚོསོ་ལས་ཀའི་ིའིགོན་རྐང་བླངས། དཔོ་ེཆེ་

བལྟ་ཐུབ་མཁོན་ཚོསོ་དཔོ་ེཆེ་ཁོ་ོརིང་གོ་ིཐགོོ་ལ་ཤུགོས་གོཙོ་ོབརོི་

བརྒྱབ་ན་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་ཚོང་མརི་གོཅགིོ་ཕེན་གོཅགིོ་གྲེགོོས་

ཡངོ་གོ་ིརིདེ། མདརོི་ན་གྲྭ་པོ་བྱེས་པོའི་ིམཇུགོ་ལ་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་

དགོསོ་ལ། སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡང་སམེས་འིདུལ་བའི་ིཆེདེ་དུ་

ཡནི་པོས། སམེས་དང་སྤྱོདོ་ལམ་ཞི་ིཞིངི་དུལ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་དགོསོ། 

དགོེ་འིདུན་སྐྱབས་གོནས་སུ་བརྩིི་གོི་ཡོད་པོས། དོན་གྱིི་ཆེ་ནས་

བླ་ོགོཏེད་ཡདི་ཆེསེ་འིཕེརེི་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ནང་ནས་མ་དུལ་

ན་ཕྱོ་ིནས་ཇ་ིཙོམ་གོཅུན་ཡང༌མགོ་ོབད་ེདྲེན་འིཕྲུལ་སུས་ཀྱིང་བྱེདེ་

ཤོསེ་ཀྱི་ིརིདེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བྱེས་ནས་སྒྲིགིོ་ཁྲེམིས་

ནང་ནས་བསྲུང་ན་ཕྱོ་ིནས་བཙོརིི་དགོསོ་དནོ་མདེ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ི

ནང་ལ་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིརྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་འིཛནི་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་

ཡིན་ན་དེརི་ཡིད་ཆེེས་བློས་འིགོེལ་ཆེོགོ་པོ་དང༌། དེས་གོནོད་པོ་

སྐྱེལ་དོགོས་མེད་མཁོན། དེས་ཧོམ་པོ་ཤོོད་ཀྱིི་དོགོས་པོ་མེད་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་དགོ་ཚོང་མས་མཁྱིེན་གོསལ་རིེད། མ་

མཁྱིེན་པོ་ཞིིགོ་ངོས་ནས་གོསརི་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་གོལ་པོོ་

ཆེ་ེལ་ནན་ཏེན་བྱེས་ཏེ་ེངསོ་ནས་ཞུས་པོ་ཡནི། 

ཆེ༽ མ་རིན་པོའི་ིབཙོན་དབང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ།
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ད་ེནས་ང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྐོརོི་བརི་སྐོབས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

གོསུམ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོའི་ིརིངི་ལ་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། འིགྱུརི་བ་

འིགོའི་ཤོས་ན་ིང་རིང་ཚོའོི་ིབླ་ོཡུལ་ལས་འིདས་པོའི་ིའིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་

པོ་རིདེ། ད་ེདགོ་ང་རིང་ཚོསོ་ནུས་ཤུགོས་བཏེནོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་

མིན། གོཙོ་ོབ་ོལས་འིབྲས་ཀྱིི་འིཕེེན་ཤུགོས་ཡིན་ཤོས་ཆེེ། གོང་

ལྟརི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བཙོན་དབང་ཟརེི་བ་ད་ེམ་ིལ་རིང་

བཞིནི་གྱི་ིརིན་གྱི་ིམདེ་པོརི་བརྟེནེ། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་གོང་

ལྟརི་བཙོན་དབང་རིངི་ལུགོས་ད་ེདགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོ་

རིདེ། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོ་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ཕྱོ་ིལ་ོཆེགིོ་སྟངོ་དགུ་

བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་དགུའི་ིལརོི་གོནམ་བད་ེསྒོ་ོམ་ོཆེའེི་ིམདུན་དུ་སྡེགིོ་

པོ་མིགོ་བཙུམས་ཀྱིི་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་པོ་ལྟརི། མདོརི་ན་དམགོ་

དཔུང་གོཅགིོ་པུས་ཟནི་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་ལས། ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིཁོ་

ནས་བཤོད་པོ་བཞིིན་མི་མང་གོི་མཐུན་སྒྲིིལ་འིགོོ་ནས་འིཚོ་ོནས་

བསྡེད་མདེ། ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་འིཛམ་གླིངི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

ཤོསེ་མཁོན་ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་གྱི་ིནང་གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་མང་གོཙོ་ོ

གོཅགིོ་སྡུད་ཟརེི་བ་དརེི་ཞི་ེཐགོ་པོ་ནས་ཡདི་ཆེསེ་བརླགོས་ཟནི་པོ་

གོསལ་པོ་ོརིདེ། ད་ེལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་བྱེས། 

ཚུརི་ཕྱོགོོས་འིདིརི་བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་བཤོད་ན་ཡང༌། དཔོེརི་ན། 

ཕྱོི་ལ་ོཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནང་མང་གོཙོ་ོཟེརི་བ་
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དང༌། མང་གོཙོའོི་ིབསྒྱུརི་བཅསོ་ཟརེི་བ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རིིང་ལུགོས་

ཟརེི་བ་སགོོས་སྐོད་ཆེ་སྙན་པོ་ོབཤོད་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་

བོད་མི་འིགོའི་ཤོས་རྒྱ་མིས་བཤོད་པོ་དེརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་

དང༌། ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་མཁོན་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་གུང་བྲན་གྱིི་

བྱེདེ་སྟངས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུའིང་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིལྟ་བའི་ིཐགོོ་

ལ་ཡིད་ཆེེས་གོཏེིང་ནས་བརླགོས་ཏེེ་ཡང་སྙིང་བོད་ནང་ལ་ཡོད་

པོའི་ིརྒྱ་ཆེེའི་ིམ་ིམང་སྨོསོ་ཅ།ི ལྷགོ་པོརི་དུ་རྒྱ་མའིིི་ལས་བྱེདེ་བདོ་

མའིི་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོདགུ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདནོ་

དགོ་བསམ་མཁོན་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ ཕྱོ་ིལ་བཅངིས་དཀྲོལོ་

དམགོ་མིའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་ཏེང་ཡོན་ཡིན་པོ། 

ལས་བྱེདེ་པོ་གོ་ོམངི་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ན་ཡང༌། ནང་

གོི་བསམ་བློའི་ིནང་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་སྤྱོིརི་བཏེང་ཚོང་

མརི་རིང་བཞིིན་གྱིིས་སློེབས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཕྱོོགོས་མང་པོོའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ལ་ོཁོ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་ལ་འིགྱུརི་བ་

ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཡོད། ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོརི་རིིགོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་ནུས་པོ་འིདནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཇ༽ བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། གོཞིན་དགོ་ལ་གོསལ་

བཤོད།
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མང་ཚོོགོས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ཐགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིསྒོང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

པོས། མང་གོཙོོའིི་དོན་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ། མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོང་བརི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོ་ོམི་མང་རིང་གོི་ངོས་ནས་འིཕྲལ་

ཕུགོས་རྒྱང་གོསུམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་བ་དང༌། 

འིདིརི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཆེོས་བྱེེད་དགོེ་འིདུན་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ང་ཚོ་ོཆེོས་པོ་ཡིན་

ཞིསེ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཁུརི་མ་བླངས་པོ་མནི་པོརི། 

མདརོི་ན་སྐྱ་སརེི་དབྱེ་ེབ་མདེ་པོ་བདོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཚོང་མས་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁུརི་ཆེ་ེཙོམ་དང༌། ད་ོསྣང་ཆེ་ེཙོམ་བྱེདེ་

དགོསོ། ང་ཚོསོ་རྩིདོ་གླིངེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་རིང་དབང་གོ་ི

དནོ་དུ་ཡནི་པོ་ལས། ཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིསྲིདི་དནོ་ཆེགོས་མདེ་

ལ། ཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིསྲིདི་དནོ་ནང་ལ་ཆེསོ་བྱེདེ་དགོ་ེའིདུན་

རྣམས་ཞུགོས་དགོསོ་དནོ་མདེ་ལ། འིབྲལེ་བ་གོང་ཡང་མདེ། བདོ་

མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིབདནེ་བདནོ་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདང་

སྲིདི་དནོ་ཚོགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡནི་པོས་ད་ེགོཉིསི་དབྱེ་ེ

འིབྱེདེ་གོཏེངོ་དགོསོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིལས་དནོ་ཏེ་ེརིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་

བྱེེད་སྟངས་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་བོད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིསྐོརོི་ལ་བརི་ལམ་ཡགིོ་
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ཆེ་ཡང་བཟསོ་ཡདོ། ད་ེདགོ་ལ་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་ཉུང་བའི་ིསྐྱནོ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་པོརི་བོད་ལ་གོཉིེན་འིཕྲད་དུ་ཕེརི་འིགྲེོ་མཁོན་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་

ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཔོརེི་ན་རིགིོ་གོནས་

གོསརི་བརྗེ་ེད་ེཚོའོི་ིསྐོབས་ལ་བདོ་ནང་དངངས་སྐྲགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

དུས་བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་

གོཏེམ་བཟང་འིདྲེ་འིཁྱིེརི་མེད་དམ་བསམས་ནས་རླུང་སྨོན་འིདྲེ་

མི་འིདུགོ་གོམ། ཨ་གོརི་སོ་ལྔ་མི་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་འིདྲེི་གོི་ཡོད། 

ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོགོཉིེན་འིཕྲད་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་ཚོོས་ང་མོན་གྷོོརི་སྡེོད་

ཀྱི་ིཡདོ། ཚོ་བའི་ིདཀྱིལི་ལ་མགོ་ོའིཐམོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། གོང་

ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ན་ང་ོཚོ་བ་མི་འིདུགོ་གོམ། ༸རྒྱལ་

བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེའིགོ་ོའིཁྲེདི་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད་

ན་ཞིབས་འིདྲེེན་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་མི་མང་གོི་སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། བཀའི་ཤོགོ་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ། ས་ཁུངས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་རྣམས་

འིདྲེི་སྐོབས་འིདི་ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། འིདི་ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཅེས་

བརྗེདོ་ན་ང་ོཚོ་པོ་ོརིདེ། ནམ་རྒྱུན་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་

ནས་ཤོསེ་པོརི་བྱེདེ་དགོསོ། ས་ོསོས་ཤོསེ་ཀྱིི་ཡདོ་ན་ཕེརི་གོཉིནེ་
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འིཕྲད་ལ་ཕྱོནི་པོ་དང་། བདོ་ནས་ཚུརི་ཡངོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་

རིདེ་ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། 

རྒྱ་གོརི་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲེིད་པོའིི་བཙོན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་ལས་ཀ་

གོང་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་སྤེོབས་པོའིི་ཐོགོ་ནས་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དགོ་

བཤོད་ན་ཕེ་རིོལ་པོོའི་ིསེམས་ལ་ཕེན་གྱིི་རིེད། སེམས་སྐྱོ་ནས་

བསྡེད་པོ་ལ་དངསོ་གོནས་རླུང་སྨོན་བྱུང་བ་རིདེ། ཡགོ་པོ་ོབཤོད་

ན་ངའིི་སྤུན་མཆེེད་དེ་རྒྱ་གོརི་ལ་ཐརི་ནས་ཐརི་གོ་ོཆེོད་འིདུགོ ཁོ་ོ

མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ོའིདུགོ ཁོ་ོལ་སྤྱོ་ིསམེས་འིདུགོ་བསམས་ནས་དགོའི་

པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་མང་པོ་ོསྤྲོདོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཕེརི་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསམེས་ནང་ལ་ཤོསེ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་དང༌། དནོ་དུ་གོཉིརེི་

བའི་ིདནོ་དགོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ང་ོསྤྲོདོ་ཐུབ་ན་ཕེརི་ཕྱོགོོས་ཡདི་

ཚོམིས་ཀྱི་ིརིདེ། དསེ་ན་ཚོང་མས་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་ད་ོ

སྣང་བྱེས་ནས་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ལྷདོ་ཡངས་བྱེས་

ན་མ་ིའིགྲེགིོས། གོཞིན་དགོ་དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ བཀྲོ་

ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚོེས་ ༡༠ ཉིནི་

རྡོརོི་གླིངི་རིང་འིཚོ་ོབཟ་ོགྲྭརི་བད་ེདནོ་གྱི་ིལས་

བསྡེམོས་༸སྙན་ཞུ་གོསན་རྗེསེ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ འིདས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིརི་ེབ།

དེ་རིིང་འིདིརི་རྡོོརི་གླིིང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་

ཚོ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིགོང་འིཚོམ་

ཡདོ་ཐགོོ བདོ་ནས་གོསརི་འིབྱེརོི་བ་ཡང་ཁོ་ཤོས་ཡདོ་འིདུགོ་པོ་ང་

ཚོ་ོའིདརིི་འིཛམོས་ནས་ཐུགོ་འིཕྲད་ཀྱི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་བརི་ཤོནི་ཏུ་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེི་ཡོད། དེ་བཞིིན་སྔོན་མ་

ནས་ང་ོཤོསེ་པོའི་ིབདོ་པོ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་ཁུལ་གྱི་ིཡུལ་མ་ིགྲེགོོས་

པོོ་རྙོིང་པོ་ཚོ་ོཡང་ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བརི་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོ

སུམ་ཅུ་ས་ོབཞི་ིལྷགོ་ཙོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། འིད་ིན་ིམ་ིརིགིོས་ཤོགིོ་གོ་ི

ལོ་རྒྱུས་ངོས་ནས་བཤོད་ན་དུས་ཚོོད་ཐུང་ཐུང་ཡིན་རུང༌། མི་

སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་ནས་བཤོད་ན་དུས་ཚོདོ་རིངི་པོ་ོཡནི། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་
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ནང་བཙོན་བྱེལོ་དུ་འིབྱེརོི་རྗེསེ་སྐྱསེ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་དངེ་སང་ཕྲུ་

གུའི་ིཕེ་མ་ཆེགོས་པོ་དང༌། ད་ེསྐོབས་ཀྱི་ིརྒོན་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མདེ་

པོརི་གྱུརི་ནས་མ་ིཐགོོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དའེི་ིརིངི་ང་ཚོརོི་དཀའི་

ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲད་ཡོད་ཀྱིང༌། མད་ོདོན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབཞིི་

སོང་རྗེེས་ངགོ་ཐོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་མིགོ་

མཐོང་ལགོ་ཟིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་ནི། འིཛམ་

གླིིང་ནང་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དམིགོས་

བསལ་གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བཙོན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་

ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་གོོང་བུའིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོད་པོ། ཚོང་

མས་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོ། རྒྱ་གོརི་གྱིི་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་ནང་ཡོད་

པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོོརི་ཡུལ་པོ་ཚོསོ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང༌། ས་གོནས་

ས་ོསའོི་ིརྒྱ་གོརི་གྱི་ིལས་བྱེདེ་ཚོསོ་ཡུལ་མ་ིཚོརོི་སྐུལ་ལྕོགོ་གོཏེངོ་

སྐོབས་བདོ་པོ་མགིོ་དཔོ་ེབལྟ་ས་ཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིབ་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་

སྟངས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ།

གོཙོ་ོཆེེ་བ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཐོགོ་རྒྱ་མིས་འིཇམ་

རྩུབ་གོནོན་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐབས་ཤོེས་རིིམ་པོརི་སྤྲོད་པོ་རྣམས་ཕེམ་

ཉིེས་ཕྱོིན་ནས་ད་ཆེ་དངོས་གོནས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་སྨོོས་ཅི། མདོརི་ན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པོའིི་ལས་

བྱེེད་པོ་བཅས་བརྒྱ་ཆེ་གོ་ོདགུ་བརྒོལ་བས་རྒྱ་མིརི་རྩི་བ་ནས་བླ་ོ
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མ་ིབལྟ་བརི་རིང་ཉིདི་ལ་བདོ་པོའི་ིལ་རྒྱ་དང༌། བདནེ་དནོ་གྱི་ིཐོགོ་

སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་མི་དམརི་པོོས་བོད་

ལ་བཙོན་འིཛུལ་བྱེས་ནས་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙོམ་དང༌། ལྔ་བཅུ་

ང་དགུ་ལོརི་བོད་གོཞུང་མེད་པོ་བཟོས་ནས་རྒྱ་མི་ཚོོརི་འིདོད་

པོ་གོང་ཡདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་ནས་ད་བརི་ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷགོ་

ཙོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དའེི་ིརིངི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིསྦུགོ་བསུབ་

བཏེང་སྟ་ེའིཇའི་ཡལ་བ་བཞིནི་མདེ་པོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཚོབ་ལ་དངེ་སང་

རྒྱ་མིའིི་ཕྱོི་འིབྲེལ་ལས་དོན་ཐོགོ་བོད་དོན་འིདིས་ཁོོང་ཚོ་ོང་ོཚོ་ཁོ་

སྐྱངེས་ངང་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིགོནད་

དནོ་ཐགོོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིལས་བྱེདེ་པོ་

དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་ནང་གོཞུང་ཚོབ་ཏུ་སྡེདོ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ི

བསམ་བླའོི་ིནང་དཀའི་ངལ་འིཕྲད་ད་ེགོནས་ཡདོ། 

བོད་ཀྱིི་གོནད་དོན་འིདི་ལོ་རིེ་བཞིིན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ལོ་

རིེ་བཞིིན་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༨༧ 

ལོ་ནས་བཟུང་ལྷ་ས་གོཙོ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་བོད་ས་ཁུལ་ཡས་མས་

ནས་རྒྱ་མརིི་མ་ིདགོའི་བའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཆེ་ེཞིགིོ་བསྟན་ནས་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་པོརི་བརྟེནེ་བདོ་པོའི་ིཐགོོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

མཁོན་ཡང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེའིདས་པོའི་ིལ་ོཁོ་ཤོས་ནང་འིཛམ་
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གླིངི་ཐགོོ་བདོ་དནོ་ལ་བདནེ་རྒྱབ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེབས་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་

ཕྱོནི་པོ་བཅས་ད་ལྟ་ང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ན་ིརི་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ི

ཐགོོ་སློབེས་ཡདོ། 

ཁོ༽ སྤྱོ་ིབྱེའེི་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། མསེ་འིཚོིགོ་མེརི་

གོཏུགོས། 

གོཉིིས་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོས་ནུས་པོ་བཏེོན་ནས་ཕེན་ནུས་ཐོན་མི་

ཐུབ་པོའིི་འིཛམ་གླིིང་ཁྱིོན་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིགྱུརི་བ་ཧོ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོགོཉིསི་གོསུམ་ནང་ད་ེསྔ་ང་

ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོདུས་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིཁོའི་ིརྩི་ེམརོི་འིཁྱིརེི་ནས་

མ་འིངོས་པོརི་འིཛམ་གླིངི་ལ་དབང་སྒྱུརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་མདགོོ་མདགོོ 

རྩི་ཆེརེི་བརྩི་ིབའི་ིགུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་ནང་ཚུད་ཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཉིསི་ནས་མང་གོཙོ་ོརིང་

དབང་ཅན་གྱི་ིལུང་པོརི་གྱུརི་ཡདོ། ད་ེའིབྲལེ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་ཤོརི་

ཡོ་རིོབ་དང༌། ཨ་ཧྥིི་རིི་ཀའིི་ཁུལ་སོགོས་སུ་ཡོད་པོའིི་གུང་བྲན་

རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་དགོ་ཚོང་མ་མཇུགོ་བསྒྲིིལ་ཟིན་པོ་

རིེད། དེ་ནི་ང་ཚོ་ོབོད་པོས་ནུས་པོ་བཏེོན་ཏེེ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་མིན་རུང༌། ང་ཚོོའིི་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པོའིི་འིགྱུརི་

བ་ཞིིགོ་ཕྱོནི་ཡདོ།
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གོཞིན་ཡང་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོས་ནུས་པོ་ཐོན་ས་ཞིིགོ་

ཡནི་ཕྱོནི་ནུས་པོ་བཏེནོ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནུས་པོ་དང་རི་ེབའི་ི

ཚོད་ལས་བརྒོལ་བའིི་མཐུན་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེི་འིགྲེ་ོབ་དང༌། མ་ིམཐུན་པོའི་ིཕྱོགོོས་རྣམས་ཉིམས་

ཉིེས་འིགྲེ་ོབའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ད་ཆེ་ང་རིང་ཚོ་ོ

རི་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅིགོ་ལ་སློབེས་ཡདོ།

ང་རིང་ཚོའོི་ིཕྱོགོོས་ལ་རི་ེབ་ཇ་ིཙོམ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ད་ེཙོམ་གྱིསི་རྒྱ་མའིི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་དངངས་སྐྲགོ་

སློེབས་རྒྱུ་ནི་ཆེོས་ཉིིད་ཡིན། བོད་དེ་ཤོོརི་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་འིདུགོ་

བསམ་པོའི་ིདངངས་སྐྲགོ་སློབེས་པོརི་བརྟེནེ་རྒྱ་མསི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེགོཏེངོ་བ་དང༌། བརི་ལམ་རྫོངོ་རིམི་པོ་

དང༌། སྤྱོི་ཁྱིབ་ས་ཁུལ། གྲེོང་ཁྱིེརི། རིང་སྐྱོང་ལྗོོངས་བཅས་ཀྱིི་

ལས་ཁུངས་རིིམ་པོའིི་འིགོ་ོཁྲེིད་ཀྱིི་ཁྲེོད་དུ་ལས་འིགོན་བོད་མིས་

འིཁྱིརེི་གྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་སྟནོ་ཆེདེ་བདོ་རིགིོས་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

བཞིགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་དབང་ཆེ་གོང་ཡང་མདེ་ཀྱིང༌། སྔ་ལ་ོནས་

བཟུང་སྟ་ེསློརི་ཡང་འིགྱུརི་བ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་བདོ་པོརི་

ཞིེན་ཁོགོོ་དང༌། ཤོ་ཚོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་དགོ་རིིམ་པོས་མཐའི་

ལ་ཕུད་དེ་དབང་ཆེ་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་གོ་ོགོནས་ཤོིགོ་སྤྲོད་ནས་

རྫོངོ་རིམི་པོ་ཡན་གྱི་ིས་ཁུལ་ཚོང་མའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་རྒྱ་མ་ིརིང་འིཛུགོས་
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རྒྱུའི་ིའིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་འིདུགོ དངེ་སྐོབས་བདོ་པོ་ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་

ད་ོདམ་དུ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ།

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་འིབྲེལ་བའིི་དོན་དམ་གོནས་

ཚུལ་གོང་ཡིན་མི་ཤོེས་ཀྱིང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་གོནས་ཚུལ་བཟང་དུ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོོ་དྲེནི་ཏུ་དམགོ་ཁུལ་ཁོང་

གོ་ིལས་ཁུངས་དུམ་བུ་གོཅགིོ་ལྷ་སརི་སྤེ་ོརྒྱུ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་

འིདུགོ ད་ེལྟརི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཁོགོ་ནང་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་ཤུགོས་ཆེ་ེ

རུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། དམགོ་གོི་རྟེེན་གོཞིི་ཁོགོ་བརྟེན་དུ་གོཏེོང་བའིི་

ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་དཀརི་ནགོ་

གོཉིསི་དབརི་གོནས་ཚུལ་ཞི་ིའིཇམ་དུ་སངོ་ནས་དམགོ་མ་ིདགོསོ་

མཁོོ་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟ་བུའིི་འིགོོ་བོད་

ནང་རྒྱ་དམགོ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་གོི་

ཡོད་པོ་འིདི་ནི་བོད་པོ་ཚོོའིི་ཐོགོ་ཆེེད་དུ་དམིགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

སུས་བལྟས་ཀྱིང་ཤོསེ་གོསལ་ཡནི།

གོང་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོགོ་རྒྱ་མི་རྣམས་དངངས་སྐྲགོ་

སྐྱེས་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་བརྟེེན་བོད་ནང་ཛ་དྲེགོ་ཏུ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ ད་

བརི་ང་ཚོོས་ལོ་བཅོ་ལྔརི་ཉིེ་བའིི་རིིང་རྒྱ་མིརི་མེས་འིཚོིགོ་མེརི་

གོཏུགོས་ཀྱིི་ཐབས་ཤོེས་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་ོབོ་ནི་བོད་ནང་

ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ད་ལྟ་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་
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ཐབས་ཤོེས་བྱེས་ཏེེ་སྐྱོབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་བདེན་མཐའི་

རིིམ་པོས་གོསལ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། བདེན་མཐའི་མ་གོསལ་གོོང་ལ་

བོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་ཉིེན་ཁོ་ཉིིན་རིེ་

བཞིནི་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་མཐངོ་གོསལ་ཡནི། དརེི་བརྟེནེ་ད་ལྟ་ཛ་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལས་སྐྱབོ་ཐབས་ཤོགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་འིཛམ་གླིིང་ཐོགོ་ང་ཚོོས་འིགྲེོ་བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོབ་ཐང་གོི་

མཚོནོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིབདོ་སྐུལ་དང་སྐོད་བརྒྱབ་

ནས་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་པོརི་བརྟེནེ། འིཛམ་གླིངི་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་གོ་ི

སྲིདི་གོཞུང་ཁོགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐབོ་ཐང་གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་

པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་སེམས་ཁུརི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོ་ོཤོདོ་མཁོན་བྱུང་ཡདོ། 

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིརིང་ལ་གོཏུགོས་ཏེ་ེསྐོད་ཆེ་ཤོདོ་

རྒྱུའིི་ཐབས་ཤོེས་ཀྱིིས་བོད་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་

མ་བྱེས་ན་དེའིི་འིགོན་ལྗོིད་པོོ་ང་ཚོོརི་ཡོད་པོརི་བརྟེེན་ཐབས་

ཤོསེ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་བཀྲོ་ཤོསི་དབང་འིདུས་ནས་

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་བཞིནི། རྒྱ་མ་ིརྣམས་སྤྱོང་ཐགོ་ཆེདོ་ནས་

ཕྱོ་ིཚུལ་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་དང་གྲེསོ་མལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་ཡང་ཡང་

བཤོད་ཀྱིང༌། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོགོ་དོན་དགོ་རྡོོགོ་རྡོོགོ་གོི་ལན་

ཞིིགོ་ལོ་བཅོ་ལྔའིི་རིིང་ང་ཚོོརི་སྤྲོད་མེད། ཡིན་ནའིང་ད་དུང་མ་
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ལན་མ་འིགྱིོད་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་མཚོམས་

འིཇོགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དགོོས་པོ་མཐོང་གོི་མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

སྔོན་འིགྲེོའི་ིཆེ་རྐྱེེན་གོང་ཡང་མེད་པོརི་གོ་དུས་ཡིན་ཡང་སྐོད་ཆེ་

ཤོདོ་རྒྱུའི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིདང་འིདུན་པོ་འིད་ིརིང་ཐོགོ་གོནས་ཡདོ།

ཚོོད་དཔོགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ད་མུས་བཞིིན་ཕྱོི་ལ་འིདྲེ་

ཆེགོས་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེནང་དནོ་བརྩིསི་མདེ་རྡོགོོ་རིལོ་གོཏེངོ་རྐྱེང་བྱེས་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་དགོ་

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོི་མ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ་ལ། ལམ་ལ་མི་འིགྲེ་ོབ་

ཞིགིོ་གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཚོང་མས་སམེས་ཁུརི་བླངས་ནས་རིགིོ་

པོ་སྒྲིམི་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ལྟའི་ིབརི་གྱི་ིབྱེདེ་ཕྱོོགོས་

ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིདེ།

གོ༽ ཐའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། གོཞུང་མང་གོ་ིལངས་

ཕྱོགོོས།

དེ་ནས་ཐའིེ་ཝན་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྐོོརི་ནི། དེ་སྔ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་

ལོརི་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་མ་ཐགོ་ཐའིེ་ཝན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

རྒྱུའིི་སྐོོརི་གོ་ོབསྡུརི་མང་པོ་ོབྱེས་ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་བརི་འིབྲེལ་

བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

མདེ། དའེི་ིཐགོོ་ཐའི་ེཝན་གྱི་ིངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་མའིི་ིཁོངོས་གོཏེགོོས་
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ཡིན་ཟེརི་བའིི་ལྟ་ཚུལ་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་འིཛིན་

ཏེེ་ཁོོང་རིང་ཚོོས་ཀྱིང་བོད་པོ་བདགོ་གོིརི་བཟུང་འིདོད་བྱེས་པོརི་

བརྟེནེ་བདོ་པོ་དང་ཁྲེམིས་མཐུན་ནམ། མཚོན་ཉིདི་ཚོང་བའི་ིའིབྲལེ་

བ་ཞིགིོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པོའི་ིསྐོབས་ལ། བདོ་པོའི་ིནང་གོ་ིམ་ིའིདྲེ་མནི་

དངུལ་དང་དངསོ་པོསོ་བསླུས་ནས་མཐའི་མ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ནང་ཁུལ་

ལ་དམ་སེལ་མང་པོ་ོབཟོས་ནས་དམ་ཚོིགོ་མི་གོཙོང་བའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེདགོ་ཆེ་ེས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེའིབྲལེ་

བ་བྱེས་ནས་སལེ་ཐབས་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་རྒྱབ་བཤོད་བརྒྱབ་

སྟ་ེབསྡེད་ན་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ།

མ་གོཞིི་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིང་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ཐའིེ་ཝན་གོཞུང་

ལ་ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐབས་ཤོསེ་བྱེས་ཀྱིང་ལམ་ལ་ཕྱོནི་

མེད། ད་ཆེ་ཐའིེ་ཝན་ནང་མང་གོཙོོའིི་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་

པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཅིགོ་དང༌། ཐའི་ེཝན་

གོཅགིོ ཡང་ན་རྒྱ་ནགོ་གོཉིསི་ཞིསེ་པོའི་ིསྐོརོི་དངེ་སང་སྐོད་ཆེ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་བཞིནི་པོརི་མ་ཟད། རིམི་པོས་ཐའི་ེཝན་ལ་རིང་ཐགོ་

རིང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་དགོསོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་བཅས་

སྔནོ་མའི་ིལ་ོབཅུ་གྲེངས་གོངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིའིགྱུརི་

བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་སྟབས། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་འིགྱུརི་

བ་གོསརི་པོ་གོཞིརིི་བཟུང་ཐབས་ལམ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་རྙོདེ་ཐབས་
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ཀྱི་ིའིབད་བརྩིོན་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ལྟ་བཀའི་བློན་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་བཞིིན་མགྱིོགོས་

མྱུརི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོ་འིདིའིི་ཐོགོ་གོནས་

ཚུལ་ལྷུགོ་པོོ་ཁོ་གོསལ་གོཏེིང་གོསལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་

ནས་མུ་མཐུད་ཐའིེ་ཝན་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

རིེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་བཀའི་བློན་ནས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་

སྲིདི་བྱུས་འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོ

བདོ་པོས་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིརིང་ལུགོས་བཟུང་བ་འིད་ིལ་འིགྱུརི་བ་རྩི་

བ་ནས་ཕྱོནི་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་བྱེདེ་ཐབས་མ་ིའིདྲེ་བ་བཟུང་བའི་ིདུས་

སུ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ཕེན་རྒྱ་གོརི་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིདང་། བལ་ཡུལ་ནང་ཡདོ་པོའི་ི

བདོ་མ།ི ད་ེབཞིནི་ས་ཁུལ་གོང་སརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོའོི་ིནང་རྒྱ་

དམརི་ནགོ་གོཉིིས་ཞིེས་སོ་སོའི་ིརིང་ལུགོས་བཟུང་སྟེ་རིིགོ་པོ་

བསྒྲིམིས་ནས་སྡེདོ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ཆེ་བདོ་གོཞུང་

དང་ཐའི་ེཝན་དབརི་ཐད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡངོ་སྐོབས་ད་ེསྔ་ས་ོསསོ་རིང་ལུགོས་བཟུང་སྟ་ེབསྡེད་པོ་

འིད་ིདགོསོ་པོ་མ་བྱུང་བ་མནི་ནམ་བསམ་མཁོན་ཡངོ་སྲིདི། བསམ་

བླ་ོའིད་ིའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། ད་ལྟ་བརི་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ི

ངསོ་ནས་རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོཉིསི་ཞིསེ་རིང་ལུགོས་བརྟེན་པོ་ོབཟུང་
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བའི་ིཉིརེི་ལནེ་གྱིསི་ཐའི་ེཝན་ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་རི་ེཟུང་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་

ཀྱིང་མ་བད་ེཤོགིོ་ཤོགིོ་དང༌། ང་ོགོནངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། རྩི་

བ་ཁོངོ་ཚོསོ་བདོ་དནོ་བཙོངོས་པོའིམ། བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་

བླསོ་བཏེང་བ་མནི་ན་ཡང༌། དངུལ་ལ་བརྔམས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོསྐོབས་ང་ོ

གོནངོ་དགོོས་པོ་འིད་ིབྱུང་བ་རིདེ། ད་ེན་ིབདོ་མ་ིམང་ཆེ་ེབས་རིང་

ཚུགོས་བརྟེན་པོོརི་བཟུང་སྟེ་བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན། ད་ཕེན་

གྲུབ་འིབྲས་ཐནོ་ཡདོ་ལ། ད་ེདགོ་བརྡོལ་བཤོིགོ་འིགྲེ་ོཐབས་མདེ།

ཡང་རིིགོས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་བོད་གོཞུང་གོིས་ཐའིེ་ཝན་དང་འིབྲེལ་

བ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིགོ་ོཚུགོས་པོ་དང་བསྟུན་ད་ཕེན་རིང་ཉིདི་ཐའི་ེཝན་ལ་

ཐེངས་མང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་འིདི་རྒྱལ་ཁོ་རིེད་ཅེས་ཤོོད་མཁོན་ཡོད་པོ་

འིད་ིདགོ་ན་ིཧོམ་པོ་དང་ལྐུགོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ལས། དནོ་དངསོ་

དང་མཐུན་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་མནི། ཐའི་ེཝན་ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་རི་ེཟུང་

དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཁོ་ཤོས་ནི་བཙོན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱིི་སྤྱོིའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་འིགོོ་ཤོརི་བསྐྱོད་མི་ཐུབ་མཁོན་དང༌། བོད་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིམངི་ཁོ་ལ་འིཁྱིརེི་ནས་འིགྲེ་ོམཁོན་ད་ེལྟརི་རིདེ། རྩི་བ་ཐའི་ེ

ཝན་དང་བཙོན་བྱེལོ་གོཞུང་དབརི་ཚོད་མཚོན་ཉིདི་ལྡན་པོའི་ིའིབྲལེ་

བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་མདེ་སྟབས་མ་ིཁོ་ཤོས་ལ་གོ་ོསྐོབས་རིགོ་

གོ་ིཡདོ། བདོ་གོཞུང་གོསི་ཐད་ཀརི་ཚོད་དང་མཚོན་ཉིདི་ལྡན་པོའི་ི

འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན་ཐའི་ེཝན་ལའིང་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་
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པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚོརོི་ཡང་ཕེན་ཐགོོས་ཡདོ་པོའི་ི

འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་འིབྱུང་ཐུབ། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་གོོ་སྐོབས་བཙོལ་ཏེེ་

ཕེརི་ཕྱོགོོས་དརེི་སྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤོད། ཚུརི་ཕྱོགོོས་འིདརིི་སྐོད་ཆེ་

ཞིགིོ་བཤོད་ནས་ཁྲེགོོ་རྐྱེནེ་སློངོ་བ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་འིགྲེ་ོཁུངས་མདེ་པོ་

ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། ད་ལྟ་གོནས་སྟངས་གོསརི་པོ་འིདི་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

གོནས་ཡདོ། རིམི་པོས་ཐའི་ེཝན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཕེལ་ཆེེརི་ཚོདོ་ཐིགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། རིང་དབང་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

སྟབས་རིང་དབང་ཡདོ་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་མཐའི་མ་

འིགོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡདོ། 

ང་ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མརིི་དགོའི་

པོ་ོཡདོ། རྒྱ་མའིི་ིརིིགོ་གོཞུང་ལ་དགོའི་པོ་ོཡདོ། བད་ེསྐྱདི་རྒྱ་མིརི་

དགོསོ་ལ། བདོ་པོརི་ཡང་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་དང་རྒྱ་

མ་ིགོཉིསི་ཀ་ལ་ོརྒྱུས་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིགིོས་གོཉིསི་ཡནི་པོས། གོཅགིོ་

དབང་ཆེེ་བ་དང༌གོཅིགོ་དབང་ཆུང་བ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་འིདི་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོགྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་བྱེས་ཏེེ་

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མཐུན་ལམ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཤོ་

ཚོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་མརིི་སམེས་

གོནགོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ང་ཚོོས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེས་

ཏེ་ེརྒྱ་མསི་ང་ོབསྟན་ཡང་སྐོད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོཅགིོ་དང༌། རྒྱབ་བསྟན་



697
ཡང་སྐོད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་གོཅིགོ་ཡིན། གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་དང༌། 

མང་གོཙོ་ོཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོསྐོབས་ཏེན་ཏེན་བདོ་པོའི་ིདངསོ་ཡདོ་

ཀྱི་ིབདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིརྣ་བརི་བླུགོ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་པོ་འིད་ིགོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡནི། 

ང༽ མང་གོཙོའོི་ིསྙངི་དནོ་དང་། འིགོན་འིཁུརི་མཉིམ་

ལནེ།

ད་ེནས་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་ལས་བསྡེམོས་གོསུང་བཤོད་ནང་སྤྱོ་ིའིཐུས་

ལ་བཀའི་ཤོགོ་ནས་༸སྙན་སངེ་ཞུས་པོ་ཡནི། སྤྱོ་ིའིཐུས་ནས་བཀའི་

ཤོགོ་ལ་དགོོས་འིདྲེ་ིའིད་ིལྟརི་གོནང་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་འིགྲེལེ་བཤོད་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བརྒྱབ་སངོ༌། ད་ེན་ིགོནད་འིགོགོ་ཧོ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོདང་ ༡༩༦༠ ལའོི་ིནང་ང་

ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིབཏེངི་ནས་ཐགོ་བཅད་

དེ་ལས་ཀའིི་གོོ་རིིམ་རྣམས་བསྒྲིིགོས་ཡོད། མདོརི་ན་ ༡༩༦༣ 

ལརོི་མ་འིངོས་པོརི་བདོ་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབརོི་བསྒྱུརི་རྒྱུའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་

ཟིན་བྲིས་སྙིང་བསྡུས་ཤོིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་རིེད། དེའིི་

ནང་ལ་དགོགོ་བྱེ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དབང་གོིས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེའིི་སྐུ་དབང་བཞིགོ་དགོོས་བྱུང་ན་སྡེེ་སྲིིད་ལྷན་ཚོོགོས་བསྐོ་ོརྒྱུ་

དང༌། ཚོགོོས་འིདུའི་ིའིཐུས་མ་ིསུམ་གོཉིསི་མང་མསོ་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་
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༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་སྐུ་དབང་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་བཀོད་ཡོད། དེ་ནི་མང་གོཙོ་ོང་ོབོའི་ིསྙིང་དོན་ཡིན། དེ་ནས་

རིིམ་པོས་གོཞུང་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་བཅས་པོའིི་ས་ཁུལ་

ཁོགོ་ལ་མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་ངསེ་རྣམས་ལགོ་

ལནེ་བསྟརི་ཡདོ།

བདོ་མ་ིཚོའོི་ིཁོ་རྒྱུན་ལའིང་མང་གོཙོ་ོ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་གོསལོ་

རིས་གོནང་བྱུང་ཞིེས་རྒྱུན་དུ་ཤོོད་བཞིིན་པོ་ལས། བརི་ལམ་ལོ་

ཤོས་ནང་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་མང་གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་གོ་ིལས་འིགུལ་

ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོའི་ིདབང་གོསི་ང་ཚོསོ་ཨ་གོསརི་བྱེས་ཏེ་ེམང་

གོཙོ་ོཞིསེ་བཤོད་པོ་མནི། མང་གོཙོ་ོལགོ་ལནེ་བསྟརི་རྒྱུ་ན་ིཕྱོགོོས་

གོཅིགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་མི་མང་ཆེེ་བས་ཁུརི་མཉིམ་ལེན་བྱེས་

ནས་ནུས་པོ་ཐོན་པོ་བྱེ་རྒྱུརི་མང་གོཙོ་ོནི་ཐབས་ཤོེས་ཡགོ་ཤོོས་

ཆེགོས་ཡོད། འིདིས་འིགོོ་ཁྲེིད་བྱེེད་མཁོན་མི་རིེ་ཟུང་གོིས་རིང་

སྣང་གོང་དྲེན་ཁོ་ཀྱིོགོ་སྣ་ཀྱིོགོ་ལ་མི་འིགྲེོ་བརི་ཕེན་གྱིི་ཡོད། དེ་

ནི་འིཛམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་བརྗེོད་མི་དགོོས་པོརི་ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནའིང་རྒྱལ་ཐོགོ་རིེ་གོཉིིས་

དང༌། སྐུ་དྲེགོ་དབང་ཤུགོས་ཆེེ་བ་རིེ་ཟུང་གོི་ལགོ་པོརི་དབང་ཆེ་

ཡོད་དུས་སྐོབས་རིེ་ལས་སློ་པོོརི་ཁོ་ཀྱིོགོ་སྣ་ཀྱིོགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

ཚོོགོས་འིདུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཡིགོ་ཆེ་
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དང་འིབྲལེ་བའི་ིདམ་པོསོ་དམ་བཅངིས་ཀྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་མ་ིརི་ེཟུང་གོསི་རིལ་གྲེ་ིགོནམ་གོཡུགོས་ཀྱི་ིདབང་

ཆེ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེ་རྒྱུ་བཀགོ་འིགོོགོ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། དརེི་བརྟེནེ་

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིཐོགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཅ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིཧོམ་བཤོད་དང་། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིལན་

འིདབེས།

གོཉིིས་ནས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིི་ལན་རྒྱགོ་རྒྱུ་

མེད་སྟབས་བསྙོན་བཙུགོས་ཏེེ་ལགོ་པོ་ཕྱོིས་ས་ལྟ་བུརི་ང་ཚོོས་

རིང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་རིང་དབང་གོ་ིདནོ་དུ་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་

པོ་འིད་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙོངི་པོ་ཞིངི་བྲན་ལམ་ལུགོས་སློརི་གོས་ོབྱེ་རྒྱུའི་ི

དམགིོས་ཡུལ་རིདེ་ཅསེ་ཧོམ་པོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདནེ་པོས་ཕེངོས་

ཏེེ་ཚུརི་ཧོམ་པོ་བསྙོན་འིཛུགོས་བྱེེད་པོ་འིདིརི་ང་ཚོོས་ཚོིགོ་གོིས་

ལན་རྒྱགོ་མ་ིདགོསོ་པོརི་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐགོོ་ནས་ཁོ་ཞི་ེགོཉིསི་

མདེ་ཀྱི་ིམང་གོཙོའོི་ིལགོ་ལནེ་ད་ལྟ་ནས་བསྟརི་བ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

མ་འིངོས་པོརི་བོད་རིང་དབང་བྱུང་མཚོམས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེ་ནས་སྲིིད་གོཞུང་ནང་དབང་ཆེ་འིཛིན་གྱིི་མིན་ཞིེས་ཚོིགོ་

ཐགོ་བཅད་དེ་བརྗེོད་དུས་བོད་པོའིི་ཁོ་དཔོེ་ལྟརི་རྒྱ་མི་རྣམས་ཁོ་

ལ་མཛུབ་མོ་བཅུགོ་སྟེ་སྡེོད་རྒྱུ་ལས་བྱེ་ཐབས་གོཞིན་མེད། རྒྱ་
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མསི་བཤོད་པོ་ད་ེབདནེ་པོ་ཡནི་མནི་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིལགོ་ལནེ་གྱི་ི

ཐགོོ་ནས་རིང་བཞིིན་ལན་ཐབེས་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ེལྟརི་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིཐགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་འིད་ིརྒྱུ་མཚོན་མང་པོའོི་ིཐགོོ་

ནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་མཐའི་གོཅགིོ་

ཏུ་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་དེ་ལས་གོཞིན་པོའིི་

ལམ་ཞིིགོ་མེད། དེརི་བརྟེེན་ང་ཚོོས་བརི་ལམ་སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་ཡོད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་མ་འིངོས་

པོའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་གོཞིི་རྩིརི་བཟུང་

ནས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་ཐུབ་པོ་རྣམས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་ཡདོ་ཀྱིང༌། 

ད་དུང་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་ཐུབ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོརི་

བརྟེེན། ད་ནས་བཙོན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་རིིང་མང་གོཙོོའིི་རིང་བཞིིན་

ལྡན་པོའི་ིརྩི་འིཛནི་ཡགིོ་ཆེ་གོསལ་པོ་ོཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་མང་གོཙོའོི་ི

བཅའི་ཁྲེིམས་ཤོགིོ་བཟ་ོརྒྱུརི་དགོོས་པོ་མཐངོ་སྟ།ེ བཙོན་བྱེོལ་ལ་

སྡེོད་རིིང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིགྲེོ་སྟངས་རྣམས་མང་གོཙོོའིི་རིང་

བཞིིན་སྲི་བརྟེན་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་དོན་ལ་བཅའི་ཁྲེིམས་ཤོིགོ་བཟོས་

པོ་ཡནི། མང་གོཙོའོི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་གོཞིརིི་བཟུང་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་

དུས། དཔོེརི་ན། གོཞིན་དགོ་ལྟ་ཅ།ི ངའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཐད་ཀརི་

གོང་བྱུང་བཀའི་གོཏེངོ་ས་མདེ། མང་གོཙོའོི་ིབཅའི་ཁྲེམིས་བཟསོ་

ནས་ང་རིང་ལ་བརི་ལམ་ཉིམས་མྱོོང་གོསརི་པོ་གོང་བྱུང་ཟེརི་ན། 
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དེ་སྔ་ཡིན་ན་ང་རིང་ལ་བསམ་འིཆེརི་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་

འིཕྲལ་བཀའི་བླནོ་ཚོ་ོདང༌། སྐོབས་རི་ེསྤྱོ་ིའིཐུས་ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཉིསི་

བཅས་བོས་ཏེེ་བསམ་འིཆེརི་གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ཏེེ་ཐགོ་གོཅོད་ཐུབ་

ཀྱི་ིཡདོ། ད་ཆེ་ཐོགོ་མརི་བཅའི་ཁྲེམིས་དང་མཐུན་མནི་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོའིདུགོ མ་ིསྒོརེི་རི་ེགོཉིསི་ཀྱིསི་དབང་

ཆེ་བཟུང་བ་ཞིིགོ་མིན་པོརི་ཡིགོ་གོཞིིའིི་སྒྲིིགོ་སྲིོལ་གྱིི་ཐོགོ་ནས་

ཁྲེིམས་ལུགོས་ཀྱིིས་དབང་ཆེ་འིཛིན་པོ་འིདརིི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་

པོ་ོཡདོ། 

ཆེ༽ སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིཐགོ་གོཅདོ་དང་། གོཞུང་སྒོརེི་གྱི་ི

གོནས་སྟངས།

བརི་ལམ་ནས་ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་སྤྱོ་ིའིཐུས་རྣམས་ཀྱིསི་

གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ནས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཅིང༌། སྐོབས་རིེ་

སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིིས་ཐགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་དེ་ཏེན་ཏེན་མ་བྱུང་དོགོས་ཀྱིི་

སམེས་འིཕྲལ་དང༌། ཡང་ང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ི

ཡདོ་ཀྱིང་སྤྱོ་ིའིཐུས་ཚོསོ་ཐགོ་གོཅདོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ཡངོ་བསམས་

ནས་སམེས་འིཕྲལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ རྨོང་གོཞི་ིན་ི

སྤུས་དགོ་པོ་ོདང༌། བརྟེན་པོོའི་ིཐོགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དངོས་གོནས་

ཉིམས་མྱོངོ་བསགོས་ཏེ་ེམ་ིདུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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དརེི་བརྟེནེ་ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་གྱི་ིསྐོད་ཆེའི་ིཞིརོི་འིཕྲསོ་ལ་སྤྱོ་ིའིཐུས་

ཀྱི་ིསྐོརོི་ཡང་ཡང་ཐནོ་པོ་ད་ེལགོ་པོ་འིཕྱོསི་པོ་མ་ཡནི་པོརི་དངསོ་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ།

དཔོརེི་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་ཀྱིང་ཐད་ཀརི་ལམ་སངེ་བཀའི་

རིལ་གྲེ་ིགོནམ་གོཡུགོ་བྱེདེ་ས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། མ་གོཞི་ི

ད་ལྟའིི་སྤྱོི་འིཐུས་རྣམས་ཀྱིིས་དམིགོས་བསལ་བཏེང་སྟེ་༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་བཀའི་གོང་ཞིིགོ་གོནང་ཡང་དེའིི་ཐོགོ་འིགྲེོ་གོི་

ཡནི་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ངའི་ིངསོ་ནས་ད་ེདགོ་རྡོགོོ་རིལོ་གོཏེངོ་

ཤོེས་ཀྱིི་མ་རིེད། འིདི་ནི་སྤྱོིའིི་སྐོད་ཆེ་དང༌། མཁོས་སྙན་གྱིི་སྐོད་

ཆེ་རིདེ། མ་གོཞི་ིད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་མ་ིཚོང་མས་

ངོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་མཁོས་སྙན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་

སྙིང་པོོ་མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ནི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡདོ། གོཞི་ིརྐང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་དང༌། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས། ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིིལ་

གྱིི་གོནས་སྟངས། ཆེོལ་ཁོ་ཕེན་ཚུན་གྱིི་མཐུན་སྒྲིིལ་གྱིི་གོནས་

སྟངས་སོགོས་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཡགོ་ཐགོ་ཆེདོ་ཡདོ། 

བོད་མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་ཉིིས་ཁྲེི་ནས་གོསུམ་ཁྲེི་བརི་

ཡོད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་གོོང་གོི་

ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིཚོོད་དཔོགོ་ལས་ཡོངས་སུ་བརྒོལ་བའིི་ཧོ་
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ཅང་ཡགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་བ་ན་ིབདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་

བསྟན་ཚོང་མས་རིང་ཉིདི་བདོ་པོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོསྙངི་

ལ་བཅངས་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་ཧུརི་ཐགོ་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་

འིབྲས་ཡནི་པོས་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབརྗེོད་རྒྱུ་ཡནི། 

ཇ༽ ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་

ལམ།

རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིམང་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་གོ་ོརྟེགོོས་ཆེ་ེབ་

ཡདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདུགོ གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་སྡེདོ་མཁོན་རྣམས་

དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེགླིངི་ལྟ་བུའི་ིགྲེངོ་ཁྱིརེི་ཁོགོ་ནང་སྡེདོ་མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ི

དབརི་མཐངོ་རྒྱའི་ིཐད་ཁྱིད་པོརི་ཡདོ། ཇ་ིཙོམ་མཐངོ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་ཡདོ་

པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་གོནས་ལུགོས་གོཏེངི་ཟབ་རྟེགོོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

དེ་དང་བསྟུན་པོའིི་ཐབས་ཤོེས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་ཀྱིང་རྣམ་གྲེངས་

མང་ཞིངི་ཟབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོི་རིདེ། ད་ཕེན་རྡོོརི་གླིངི་

ཁུལ་དུ་གོཉུགོ་མརི་གོནས་པོའིི་བོད་མི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བཞིིན་

པོ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ཁོམས་པོ། བཙོན་བྱེོལ་བ་

གོསརི་པོ་བཅས་ཚོང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལ་རྒྱ་བཟུང་ནས་ད་བརི་

གྲུབ་འིབྲས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཐོབ་ཡོད་པོས་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི། 
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དངེ་སང་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཡངོས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང༌། རིགིོ་

གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་

ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཐགོོ་ལས་འིགོན་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ། ཧོ་ིམ་

ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརིགིོ་

གོཞུང་འིད་ིཡནི། ད་ེསྔ་ཡནི་ན་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ས་ཁུལ་ནས་

ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་སློབོ་སྦྱངོ་བྱེདེ་པོརི་བདོ་ནང་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་

དང༌། དངེ་སང་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ས་ཁུལ་ནས་ལ་དྭགོས་དང༌། 

ཁུ་ནུ་བ། མོན་པོ་སོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོདན་ས་གོསུམ་དང༌། 

རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ། ས་སྐྱའི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ རྙོངི་མའི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ 

བཀའི་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ མདརོི་ན་བནོ་དང་བཅས་པོའི་ིརིསི་

མདེ་ཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ་ནང་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཁོོང་ཚོོའིི་ཁྱིིམ་ཚོང་ཡང་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་ནས་ཕེེབས་

པོའི་ིརིསི་མདེ་ཀྱི་ིབླ་མ་དགོ་ེབཤོསེ་འིགོའི་ཞིགིོ་ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ཏུ་

གོདན་འིདྲེནེ་ཞུས་ནས་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་རྟེགོོས་རྒྱུ་བཟང་དུ་

ཕྱོནི་པོ་བཅས་ཀྱིསི་ཧོ་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཡངོས་རྫོགོོས་ནས་བདོ་

ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་གོསརི་པོ་

ཞིགིོ་ཤོརི་ཡདོ། ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིསྟོབས་ཤུགོས་ཡནི། གོངོ་དུ་བཀའི་

བླནོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཁུལ་འིདའིི་ིཡུལ་མ་ིསྤྱོ་ིཡངོས་དང༌། དའེི་ི
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ནང་ཚོན་ནས་བྷོ་ོཀྲོ་ིཡ་དང༌། རྟེ་མང་སགོོས་ནང་ཆེསོ་གོཅགིོ་གྱུརི་

ཡིན་པོ་དེ་དགོ་ལ་རིང་རིེ་ཕེན་ཚུན་རིོགོས་རིམ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོསོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༢༢ ཉིནི་

ཧོནོ་སུརི་རིབ་རྒྱས་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་མ་ིམང་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། གོསརི་

གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ།ོ

ད་ེརིངི་ང་ཚོ་ོགོཞིསི་ཆེགོས་ལ་ཚོགོོས་འིདུ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོརི་གོཏེན་

འིཇགོས་ཡོད་མཁོན་གོཞིིས་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཤོེས་གོསལ་རིེད། 

འིདིརི་ཐེངས་མང་སློེབས་ཡོད་པོརི་མ་ཟད་སྐོད་ཆེ་ཡང་མང་པོོ་

བྱུང་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོསོ་སོའི་ིལུང་པོ་ནས་ཁོ་བྲལ་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་ལྷོ་

ཕྱོགོོས་ཁུལ་དུ་གོཞིསི་ཆེགོས་པོ་དང༌། ཆེདེ་མངགོས་བདོ་མ་ིསྟངོ་

ཕྲགོ་ཁོ་ཤོས་མཉིམ་སྡེདོ་གོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདགོསོ་པོ་

རྒྱུ་མཚོན་ཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་

བྱེོལ་བ་འིདུས་སྡེོད་ཀྱིི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོརི་བརྟེེན་ནས་རིང་

བཞིནི་གྱིསི་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ཐནོ་པོ་དང༌། སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་སོགོས་ལ་ཕེན་ཐོགོས་བྱུང་ཡདོ།

སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་ཚོའོི་ི
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ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉིམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་། མི་ཉིམས་གོོང་

འིཕེལེ། མདརོི་ན། ང་ཚོའོི་ིབུ་རྒྱུད་ཚུན་ཆེད་བདོ་རིགིོས་གོཙོང་མ་

ཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་པོརི་ཕེན་ཐགོོས་བྱུང་ཡདོ། ང་ཚོསོ་ཐགོོ་མརི་འིཆེརི་

གོཞི་ིབཏེངི༌། ད་ེནས་བརི་དུ་ས་གོནས་ས་ཐོགོ་གོ་ིགོནམ་གོཤོསི་

ཚོ་བའིི་དཀའི་ངལ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་ཁྱིད་དུ་བསད་དེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

ཐོན་ཡོད། གྲུབ་འིབྲས་ཡོང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་ོབོ་ཁྱིེད་རིང་ཚོ་ོ

འིད་ིགོ་ས་གོནས་ས་ཐགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་རྒྱགོ་མཁོན་ཚོ་ོཡནི་པོས། 

ད་ེརིངི་ཡང་བསྐྱརི་ཁྱིདེ་རིང་ཚོོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་འིདདོ་བྱུང༌།

དེ་རིིང་འིདིརི་ཕྱོོགོས་མཐའི་ནས་མི་གོང་འིཚོམ་སློེབས་པོ་དང༌། 

ལྷགོ་པོརི་དུ་བོད་ནས་གོཉིེན་འིཕྲད་ལ་ཡོང་བ་གོང་འིཚོམ་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན། གྲྭ་ས་ཁོགོ་ལ་སློོབ་གོཉིེརི་ཆེེད་ཡོང་བ་ཧོ་ལམ་སྟོང་

ཕྲགོ་སྐོོརི་སློེབས་ཡོད་འིདུགོ ཁྱིེད་རིང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་སྔ་ཕྱོི་

ཆེ་ཚོང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་པོརི་བརྟེེན། ངོས་ནས་གོསལ་བཤོད་ཕྲན་

བུ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། ད་ལྟ་བཀའི་བློན་ནས་གོནས་ཚུལ་

དཀའི་ངལ་ཡོད་ས་དེ་དགོ་རྡོོགོ་སྒྲུགོ་བརྒྱབ་སྟེ་བཤོད་པོ་ལྟརི། 

དེ་ཚོ་ོསྦ་གོེ་སྦུགོ་གོེ་དང༌། སྤེམ་པོོ་བྱེས་པོས་ལ་དགོ་གོི་མ་རིེད། 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་ཡོད་པོ་བཞིིན་ཡརི་

རྒྱས་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་ཡོད། ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ས་
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རྒྱ་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པོ་དང༌། མ་ིགྲེངས་འིཕེལེ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོས་ད་ེལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིཐགོོ་ལ་ཆེགོོ་ཤོསེ་བྱེས་ནས་

འིཐུས་ཤོརོི་མདེ་ཙོམ་བྱུང་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་རྩི་བ་

ནས་འིགྲེིགོས་ཐབས་མེད། ང་ཚོོས་ཐབས་ལམ་གོསརི་པོ་གོང་

ཞིགིོ་འིཚོལོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། གོཙོ་ོབ་ོའིད་ིགོ་ས་གོནས་ས་

ཐགོོ་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཐད་ཉིམས་མྱོངོ་ཡདོ་མཁོན་དང༌། 

ཆེ་རྒྱུས་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། མཐུན་རྐྱེེན་

སྦྱོརི་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ལ་ནང་སྲིིད་ལས་ཁུངས་དང༌། ཕེན་ཚུན་

ཐབས་ཤོསེ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས། མུ་མཐུད་ད་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཛ་

དྲེགོ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། འིཕྲདོ་བསྟནེ་གྱི་ིསྐོོརི་དང༌། སློབོ་སྦྱངོ་

གོ་ིསྐོརོི་ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་ནས་སྙངི་བསྡུས་བྱེས་ཏེ་ེབརྗེདོ་པོ་རྣམས་

ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། 

ཁོ༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། གུ་བཤོངས་ཀྱི་ིདགོངོས་

གོཞི།ི

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ཕེན་ལ་ོ ༣༤ ལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་

དེའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་

དཀའི་ལས་མང་པོ་ོཞིགིོ་བརྒྱབ་ཡདོ། ལྷགོ་པོརི་དུ་བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་

པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་དངངས་སྐྲགོ་
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དང༌། དུས་རྟེགོ་ཏུ་ཆུ་ཚོོད་ཉིི་ཤུ་རྩི་བཞིིའིི་རིིང་ལ་བགོ་ཟོན་ཁོ་ོན་

བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོས་མ་ཚོད། རྒྱ་མསི་ཆེདེ་མངགོས་སྡུགོ་

སྦྱངོ་མནརི་གོཅདོ་བཏེང་ནས་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། དངསོ་

སུ་དམརི་གོསདོ་བཏེང་བ། མུ་གོསེ་ཤོ་ིབ་སོགོས་ཧོ་ཅང་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤྱོ་ིབྱེངིས་སྨོསོ་ཅ།ི མདརོི་

ན་རྒྱ་མའིི་ིལས་ཁུངས་ནང་ཡདོ་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཕྱོ་ིཚུལ་

ལ་རྒྱ་མའིི་ིཕེགོོས་ཟ་མཁོན། ཐ་ན་གོ་ོམངི་གོང་ཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་ཚོང་

མའིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་བློ་གོཡེང་ཆེེན་པོོའི་ིངང་སྡེོད་དགོོས་ཀྱིི་

ཡདོ། ད་ཕེན་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་དཀའི་ངལ་

དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོ་མྱོངས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོརི་བརྟེནེ། ཇ་ིསྲིདི་བདོ་

ནང་གོི་སྡུགོ་བསྔལ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིགྱུརི་བ་ཁོ་ཡོད་

ལགོ་ཡོད་ཅིགོ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དོན་དམ་གྱིི་འིདོད་པོ་ཚོིམས་

པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་དུ་བོད་དོན་ཡལ་རྒྱུ་དང༌། བརླགོ་ཐབས་

མདེ་པོས་ང་ཚོསོ་མུ་མཐུད་ནས་འིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཚོསོ་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཁྱིརེི་གྱི་ིཡདོ་

ཅ་ེན། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམངི་རྣམས་དངསོ་གོནས་དནོ་

གྱི་ིབདགོ་པོ་ོཡནི་པོརི་བརྟེནེ། ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་དང་རི་ེའིདུན་

གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེང་ཚོསོ་སྒྲུབ་དགོོས་ཤོངི་། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་གོཞིསི་

བྱེསེ་མ་ིམང་ཡངོས་རྫོགོོས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཉིམས་པོ་དང༌། ལྷགོ་
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བསམ་གོཡ་ོབ་མེད་པོ། སྙིང་སྟོབས་འིགྱུརི་བ་མེད་པོ་བཅས་ཀྱིི་

ཐོགོ་ནས་མི་ཐོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་

རིང་དབང་གོ་ིའིཐབ་རྩིདོ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིསྔརི་ལས་ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེི་

ཕྱོནི་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་འིཛམ་གླིིང་འིདའིི་ི

སྒོང་ནས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཐོགོ་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིད་ིསྣང་མདེ་དུ་འིཇོགོ་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ད་ེལྟརི་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐྱེནེ་མང་པོ་ོཚོོགོས་པོའི་ིའིགོོ་ལ། བརི་ལམ་ལ་ོ

བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙོམ་རིིང་རྒྱ་ནགོ་དང་ང་ཚོོའིི་བརི་འིབྲེལ་བ་བྱུང་

བ་རིདེ། བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུརི་བའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

འིདི་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐབས་ལམ་དེ་རྒྱ་མི་རིང་ལ་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་རྒྱུ་ལས་འིགྲེ་ོལམ་གོཞིན་མེད་སྟབས། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

གུ་བཤོངས་ཀྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་ཚོད་བཏེང་ནས་ཐབས་

ཤོསེ་གོང་ཡངོ་བྱེས་ཀྱིང༌། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་དརེི་བསམ་བླ་ོབཏེང་

སྟ་ེལྷུགོ་པོའོི་ིགོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ད་ལྟ་བརི་དུ་མ་བྱུང་བ་

རིདེ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིད་དུང་སྔརི་བཞིནི་གུ་ཡངས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོ

མ་བཏེང་ན། ད་བརི་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤོསེ་བྱེས་པོ་ཧོ་ལམ་མཐའི་

ལ་སློེབས་པོ་རིེད། གོནས་ཚུལ་དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ། ངསོ་ནས་སྔ་ཕྱོ་ིབརི་གོསུམ་དུ་མཐའི་
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མའི་ིཐགོ་གོཅདོ་བདོ་མ་ིམང་གོསི་བྱེདེ་དགོསོ་པོརི་མ་ཟད། བདོ་མ་ི

མང་གོིས་རིེ་འིདུན་གོཞིི་བཞིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོམང་མོས་ཀྱིི་བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

ལྟརི་ཡང་ཆེགོས་མ་སྲིདི་པོ་མནི། ད་བརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབྲལེ་

བ་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡནི། 

གོ༽ ཐའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལས་

འིགུལ།

ད་ེནས་ཐའི་ེཝན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོརོི་ལ། བརི་ལམ་ཐའི་ེཝན་

ནས་གོནད་ཡདོ་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་ད་ེལྟརི་ཚུརི་ཡངོ་ནས་ང་ཚོརོི་འིབྲལེ་བ་

བྱུང༌ལ། ང་ཚོོས་ཀྱིང་གོཞུང་འིབྲེལ་ཡོངས་གྲེགོས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་

སྐུ་ཚོབ་ཚོགོོས་པོ་གོཅིགོ་ཐའི་ེཝན་ལ་ཕྱོནི་ནས་སྲིདི་འིཛནི་དང༌། 

སྲིདི་བླནོ་ད་ེདགོ་ཐུགོ་འིཕྲད་བྱེས་ནས་སྐོད་ཆེ་འིགོ་ོཚུགོས་པོ་འིད་ི

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསརི་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དེ་རྗེེས་སྲིིད་འིཛིན་གྱིིས་ཡོངས་གྲེགོས་

ཐོགོ་གོསརི་འིགོོད་པོརི་གོསུང་སྟངས་དེ་དགོ་ཡགོ་ཆེོད་འིདུགོ 

ཐའིེ་ཝན་དང་ང་ཚོོའིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་ལུགོས་མཐུན་ནམ། གོཙོང་

མ་ཞིིགོ་འིབྱུང་ཐུབ་ན། ཐའིེ་ཝན་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོགོས་པོ་མ་ཟད། 

ང་ཚོརོི་ཡང་ཕེན་ཐོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 
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གོཙོ་ོབོ་བོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རྒྱ་མིས་ཤོེས་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱིསི་སྐོད་ཆེ་ཚོང་

མ་འིཁྱིགོོ་བཤོད་ཁོ་ོན་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཐའི་ེཝན་གྱི་ིནང་ལ་དངེ་སང་

གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་ཡརི་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་ཡོད་

པོས། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བདེན་

དནོ་འིད་ིརྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིརྣ་བརི་ཐསོ་ཐུབ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ི

བདནེ་དནོ་འིད་ིགོསལ་པོ་ོརྟེགོོས་པོ་བཟ་ོཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡདོ། 

གོ་ོསྐོབས་འིད་ིའིདྲེའི་ིཐགོོ་ནས་གོཅགིོ་ལ་གོཉིསི་བརྒྱུད་ཀྱིསི་བདོ་

པོའི་ིབདནེ་དནོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་ལ་ཡང་རིམི་པོས་

ཤོསེ་ཐུབ་པོའི་ིཕེན་ཐགོོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཡནི་ན་ཡང་འིགྱུརི་བ་ཇ་ི

ཙོམ་འིགྲེ་ོམནི་དང༌། ཁོ་ཞི་ེགོཉིསི་མདེ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་

ཡངོ་ཐུབ་མནི། དུས་ཡུན་ཇ་ིཙོམ་འིགོརོི་མནི་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཚོདོ་

དཔོགོ་གོསལ་པོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་མུ་མཐུད་ནས་འིབྲལེ་

བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ། 

ད་ཆེ་བདོ་གོཞུང་གོསི་ཐའི་ེཝན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོརི་བརྟེནེ། ད་ེ

སྔ་ཕེན་ཆེད་ཐའིེ་ཝན་ལ་ལྐོོགོ་ཏུ་དངུལ་དངོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

མཁོན་རིགིོས་ཤོགིོ་གོསི་ང་ཚོསོ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་འིད་ིཡང་དགོ་

པོ་ཡནི་ཞིསེ་ངན་བྱེས་ང་ོའིཁྱིརེི་གྱིསི་ཤོདོ་མཁོན་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། 

ད་ེལྟརི་རྩི་བ་ནས་མ་རིདེ། ཡང་རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་ང་ཚོའོི་ིགོཞུང་
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གོསི་ལམ་སྟནོ་ལྟརི་རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོསི་གྲེལ་གོཅགིོ་ལ་བཞིགོ་ནས་

ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟེན་པོ་ོཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་འིདི་ནོརི་བ་མིན་ནམ་

བསམ་མཁོན་ཡང་ཡངོ་སྲིདི་པོས་ད་ེནརོི་བ་གོང་ཡང་མ་རིདེ། ད་

ལྟ་ངསོ་ནས་བཤོད་མ་ཐགོ་པོ་བཞིནི། བདོ་གོཞུང་གོིས་ཐའི་ེཝན་

ལ་ཡངོས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ་དང༌། ཡང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡདོ་སྟབས། ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་ལྐོོགོ་ཏུ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ད་

དུང་ནརོི་འིཁྲུལ་རིང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་གོསལ་

པོ་ོམཁྱིནེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

གོང་ལྟརི་ང་ཚོོས་ཐའིེ་ཝན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་འིདི་ད་ལྟ་འིགོོ་

ཚུགོས་ཙོམ་རིདེ། ཐའི་ེཝན་ནང་ལའིང་མང་གོཙོའོི་ིའིགྱུརི་བ་ཞིགིོ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། མང་གོཙོའོི་ིའིགྱུརི་བ་དསེ་ཐའི་ེཝན་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

ཡུལ་མ་ིཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ཡང་འིདྲེ་མནི་ཐནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཕྱོགོོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོའི་ིདུས་འིདརིི་ང་ཚོའོི་ིསྲིདི་

བྱུས་འིཛནི་སྟངས་ཀྱིང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་ནས་

གོ་ོསྐོབས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་མ་བརླགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྩི་བའི་ིའིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིའིཕེ་ོའིགྱུརི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་ནང་དུའིང་ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་གོཙོ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚོའོི་ི

ནང་ལ་མང་གོཙོ་ོདང་རིང་དབང་ལ་འིདདོ་པོ་དང༌དནོ་གོཉིརེི་ཆེནེ་
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བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལམ་ལུགོས་འིདི་སྐོབས་

རི་ེགོཡས་ལ་ཐལ། སྐོབས་རི་ེགོཡནོ་ལ་ཐལ་བ་ལྟ་བུས་ད་ལྟའིང་

བབས་ལྷངི་ཞིིགོ་ཆེགོས་མདེ། འིགོ་ོཁྲེདི་རྒོན་རིབས་ད་ེདགོ་ཀྱིང་

ལ་ོན་མཐ་ོཔོརོི་སློབེས་ཡདོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མའིི་ིལྷགོ་

བསམ་སྙངི་སྟབོས་འིགྱུརི་བ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིལ་བརྟེནེ་

ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོགོ་ཏུ་ཇེ་གོསལ་ནས་

ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་ལ། ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་

ཡང་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡདོ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ལ་ོཤོས་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་

པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུའིི་རིེ་བ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་དུས་ད་ལྟ་

བརི་དུ་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་རིིགོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་

པོ་རིེད། ལྷགོ་པོརི་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་སྔརི་

བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་རྒྱ་

མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན། ལུས་པོོ་རྒྱ་མིའིི་གླི་

ཕེོགོས་ལ་བརྟེེན་ནས་འིཚོ་ོདགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ནང་བསམ་བླ་ོ

ས་ོསའོི་ིཕེ་མསེ་ནས་བརྒྱུད་པོའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། བདོ་

མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་ལོས་ཡོང༌། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་

ལྷགོ་བསམ་དང་སྙངི་སྟབོས་བཅང་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ།

ང༽ རིང་དབང་རིང་ལགོ་དང་། སྐུ་དབང་རྩིསི་སྤྲོདོ།
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དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་མ་འིངོས་པོརི་བོད་རིང་དབང་སོན་

པོའི་ིམཚོམས་སུ་ལམ་ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་དམ་

ཟརེི་ན། བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་གོཞུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཡགིོ་ཐགོོ་ནས་ཐགོ་

གོཅདོ་བྱེས་པོའི་ིམང་གོཙོ་ོགོཙོང་མ་ཞིགིོ་གོ་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

དཔོརེི་ན། གོཞིན་དགོ་ཕེརི་བཞིགོ ངའི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་

ང་ཚོརོི་རིང་དབང་སནོ་པོའི་ིམཚོམས་ལ་ངསོ་ནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ི

འིགོ་ོཁྲེདི་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཡལོ་བ་རིདེ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

ལའིང་ངསོ་ནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བྱེས་པོ་ལས། སྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཀྱིི་ནང་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་མི་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

དཀའི་རྙོོགོ་ཡོང་བའིི་སྐོབས་སུ་ངོས་ནས་ཁོ་ཕེན་ཚོིགོ་ཕེན་བྱེས་

ན་ཕེན་ཐོགོས་ཆེ་ེབ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་ལ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིརིང་དབང་དང་། 

མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་ཆེེད་ངོས་ནས་གོཞུང་གོི་འིགོན་ཁུརི་

དང༌། མངི་གོནས་གོང་ཡང་མདེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན་ཕེན་ཐགོོས་ད་ེ

ཆེ་ེབ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། མའིི་ིསམེས་ནང་ལ་རིང་བཞིནི་གྱི་ིསམེས་ཁུརི་

ཆེེ་བ་སློེབས་ཀྱིི་རིེད། དེ་མིན་ངོས་ཀྱིིས་འིགོོ་འིཁྲེིད་ནས་བསྡེད་

ན། འིཕྲལ་སེལ་མང་ཆེེ་བ་བློ་བདེ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང་ཕུགོས་ལ་

དྲེནི་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉིནེ་ཁོ་ཡདོ། གོང་ལྟརི་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོཡང་

དགོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུརི་ཡིགོ་གོཞིིའིི་ཐོགོ་ནས་གོཏེན་འིབེབས་
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བྱེས་ཡདོ། ད་ེཡང་ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱེསེ་མཉིམ་འིཛམོས་ཀྱི་ིཉི་ིམ་

ཤོརི་བའི་ིམཚོམས་འིདརིི། སྔནོ་ལ་ཚོགོོས་འིདུ་ཧྲགོ་བསྡུས་ཤོགིོ་

གོ་ིཐགོོ་ནས་སྲིདི་གོཞུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། ལ་ོརྒྱུས་ཐགོོ་ནས་

ཡདོ་པོའི་ི༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིདབང་ཚོད་རྣམས་སྲིདི་གོཞུང་ད་ེ

ལ་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡནི། 

སྲིིད་གོཞུང་དེས་ལོ་གོཉིིས་ནང་ཚུད་ལ་དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་

སྲིལོ་དང་མཐུན་པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིརིང་དབང་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་འིསོ་

བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་མང་གོི་འིཐུས་མིའིི་ཚོོགོས་ཆེེན་བསྡུ་བསྐོོརི་

བྱེདེ་རྒྱུ། འིཐུས་མའིི་ིཚོགོོས་ཆེནེ་དའེི་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲེམིས་

གོཏེན་འིབབེས་དང༌། ད་ེགོཞིརིི་བཞིགོ་སྲིདི་གོཞུང་འིཛུགོས་རྒྱུ། ད་

ཕེན་རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་

ཉིམས་མྱོངོ་དང༌། རྒྱུས་མངའི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་སྟབས་མུ་

མཐུད་ནས་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་

ཅསེ་ཡགིོ་ཆེའི་ིཐགོོ་ནས་ཡངོས་གྲེགོས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡདོ། 

མ་འིངོས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དེ་ལྟརི་རིེད། རྒྱ་མིས་འིཁྱིོགོ་བཤོད་

བྱེས་ཏེེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་འིགོ་ོའིཁྲེིད་པོའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་མཁོན་

ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙོིང་པོ་བསྐྱརི་གོསོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རིེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེས་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་

མཁོན་ཚོརོི་མགོ་ོསྐོོརི་རྩི་བ་ཉིིད་ནས་གོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། འིནོ་
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ཀྱིང་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོལུང་ཁུགོ་ཁོ་ཤོས་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ་བསམ་

པོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི་གོཤོསི། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཇི་

ཡནི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱིབ་གོང་སརི་དངསོ་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་

ནས་ཤོསེ་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཅ༽ ཆེསོ་དད་རིང་མསོ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉིེརི།

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་ཆེོས་དད་རིང་མོས་སྔོན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་

ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་ཏེེ་ལྷ་ཁོང་དང་དགོོན་པོ་ཉིམས་གོསོ་

བྱེེད་མཁོན་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་

པོ་དང༌། མཐརི་ཐུགོ་གོ་ིདམིགོས་ཡུལ་ན་ིཆེསོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་

བཟ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་སྨོསོ་མདེ་ཡནི་ཞིིང་། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཆེསོ་དད་

རིང་མོས་ཟེརི་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ཅེ་

ན། ཧོ་ལམ་མ་ཎ་ིལགོ་སྐོོརི་ལགོ་ཏུ་འིཁྱིེརི་ཆེོགོ་པོ་དང༌། ཕྲངེ་བ་

འིཁྱིེརི་ནས་སྐོོརི་བརི་ཕྱོིན་ན་ཆེོས་དད་རིང་མོས་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོ་

ལྟ་བུའིི་བསམ་བླ་ོའིཁོོརི་གྱིི་ཡོད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་སློོབ་སྦྱོང་བྱེེད་དགོོས་ལ། འིཆེད་ཉིན་དང༌། 

ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློརི་

སྦྱངོ་བརྡོརི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ཕྱོགོ་འིཚོལ་བ་དང༌། གླིངི་སྐོོརི་

ལ་འིགྲེ་ོཆེོགོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་འིགྲེིགོ་གོ་ིམདེ 
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དེས་ན་དགོོན་པོ་ཁོགོ་གོི་གྲྭ་པོ་ཚོོས་སློོབ་གོཉིེརི་བྱེེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་སྔ་སློོབ་གོཉིེརི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་གོསརི་པོ་འིདིའིི་ནང་དཔོེ་ཆེ་ལྟ་རྒྱུ་དང༌། ལྷ་

རིབ་མཚོན་ཉིིད་ཀྱིི་གོཞུང་བལྟས་ནས་རྩིོད་པོའིི་ཐོགོ་ནས་བདརི་

ཤོ་བཅད་ད་ེགོཏེན་ལ་འིབབེས་ཐུབ་པོ། ད་ེལྟརི་མནི་ནའིང་གོཞུང་

དོན་བཤོད་ཉིན་གྱིི་ཐོགོ་ནས་གོང་ལྟརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དགོོན་པོ་ལྷ་ཁོང་ཉིམས་གོས་ོབྱེས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་བསྟན་པོ་ཉིམས་

གོསོ་བྱེས་པོ་ཡིན་བསམ་མི་རུང༌། ད་ལྟ་ལྷ་ཁོང་གོསརི་དུ་

བཞིེངས་པོ་རྣམས་འིགྲེེམ་སྟོན་ཁོང་ལྟ་བུརི་མ་བཞིགོ་པོརི་དེའིི་

ནང་ལ་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉིེརི་ཡོད་པོ་དང༌། འིཆེད་ཉིན་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། དངེ་སང་ཆེསོ་དད་ཀྱི་ིགོ་ོ

སྐོབས་ཕྲན་བུ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། དགོོན་པོ་ཉིམས་གོསོ་བྱེེད་

རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་

འིཐེན་འིཁྱིེརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད། མ་གོཞིི་

འིཛམ་གླིིང་ཆེོས་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་གྱིི་ནང་འིགོལ་ཟླ་དང་རྙོོགོ་

དྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟསོ་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་དྲེགོ་པོ་འིདུགོ 

ཆེ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། ཆེསོ་བྱེདེ་སྤུས་དགོ
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ཡནི་ན་ཡང་ཆེསོ་ལུགོས་ཕེན་ཚུན་གྱི་ིའིཐནེ་འིཁྱིརེི་དང༌། ཕྱོགོོས་

ལྷུང་གོ་ིཐགོོ་ནས་འིགོལ་ཟླའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དངསོ་གོནས་བླ་ོ

ཕེམ་པོོ་རིེད། ཆེོས་བརྒྱུད་སོ་སོས་རིང་རིང་གོི་རྟེེན་གོཞིི་དགོོན་

གོནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོ་དང་ཁྱིེད་ཚོོ་ཞིེས་

ཆེགོས་སྡེང་བྱེེད་སའིི་གོཞིི་རྩི་ལྟ་བུརི་མ་སོང་བའིི་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ལ་ོམང་རིངི་ཆེསོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་མདེ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་བརི་ལམ་ཆེསོ་སྒོ་ོཕྱོ་ེབརི་བརྟེནེ་མ་ིམང་ནས་

ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོགྲྭ་པོ་བཟ་ོརྒྱུརི་དགོའི་པོ་ོབྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོ

བྱུང་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ད་ེཚོརོི་བསམ་བླ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོོས་པོ་

ཞིགིོ་རིེད། གྲྭ་པོ་མང་ཉུང་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོམ་རིེད། ཡོད་

པོ་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོདགོསོ་རྒྱུ་ཧོ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ངོས་ཀྱིི་གོོ་ཐོས་ལ་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁོ་ཤོས་ལ་གྲྭ་བཙུན་མང་པོོ་

ཆེགོས་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ་

པོརི་བརྟེེན་གྲེོང་ཆེོགོ་རྒྱུགོས་པོ་དང་། གོ་ལེརི་སྒྲིིགོ་ཁྲེིམས་ཀྱིང་

མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་དབང་ལས་སྔ་མོ་ཆེོས་དད་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་ཁྱིིམ་ཚོང་དེ་རིིགོས་ཀྱིི་དད་པོ་དགོ་སྣང་ལའིང་

འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་གོོ་ཐོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དགོོན་པོ་

བཞིེངས་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དགོེ་འིདུན་ཡོད་པོ་རྣམས་སྤུས་ཚོད་

ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། གྲྭ་བཙུན་ཁོ་གྲེངས་
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མང་གོནས་མེད་པོས། ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

བ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེེད་དགོསོ། 

ཡང་ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐསོ་གོཞིན་ཞིགིོ་ལ། བདོ་ནང་དགོནོ་

པོ་དེ་ལྟརི་བཞིེངས་པོའིི་འིཁྲེིས་སུ་བླ་བྲང་ཡིན་ཟེརི་བ་དེ་དགོ་ལ་

ཡུལ་པོ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་བློ་ཕེམ་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཡོད་

ཚོདོ་འིདུགོ ད་ེརིགིོས་ལ་ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། དངསོ་

གོནས་བསྟན་པོ་རིང་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། ཆེོས་

མངི་ལ་འིཁྱིརེི་ནས་སྒོརེི་པོའི་ིམ་ིཚོང་ཞིགིོ་གོ་ིའིཚོ་ོགོསོ་ལ་དམགིོས་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིནོརི་འིཁྲུལ་རིདེ། 

ཇ༽ ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། རྩྭ་ཆུའི་ིནང་དམ།ེ

དེ་གོོང་རིི་དྭགོས་གོསོད་པོ་དང༌། ཉི་འིཛིན་རྒྱུ་སོགོས་རྒྱ་མིས་

ཀྱིང་སྐུལ་འིདེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཟ་འིབྲུ་དཀོན་པོ་ོཡོད་པོའིི་སྐོབས་

སུ་སྲིོགོ་འིཚོ་ོབའིི་དོན་དུ་དེ་ལྟརི་མ་བྱེེད་ལ་མེད་རིེད། དེང་སང་

བཟའི་བཅའིི་གོནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་རིི་

དྭགོས་གོསོད་མཁོན་དེ་དགོ་ཧོ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། དངོས་

གོནས་བྱེས་ན་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་གོིས་རིི་དྭགོས་གོསོད་པོརི་ཡོང་ན་ང་

ཚོོས་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། ཐ་ན་རྒྱ་མི་བཀགོ་མ་

ཐུབ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་བདགོ་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ིབྱེ་རི་ིདྭགོས་
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ལ་གོནོད་འིཚོ་ེནམ་ཡང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། 

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐགོོ་ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོརོི་

བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ ད་ེསྔ་བདོ་ལ་རི་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་པོའི་ིམགིོ་དཔོ་ེ

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། རིིགོས་ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཐོགོ་

ནས་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེདགོ་ལྐུགོ་པོ་རིདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ་ཤོས་ཆེ་ེཡང་། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་འིཛམ་གླིངི་ཐགོོ་བྱེ་རི་ིདྭགོས་གོང་བྱུང་

གོསདོ་མཁོན་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ དངེ་སང་དངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་ནང་ད་ེསྔནོ་བྱེ་རི་ིདྭགོས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་ཡདོ་ས་ད་ེ

རིགིོས་ལ་དངེ་སང་ཉུང་ཤོས་ལས་ཧོ་ལམ་ཤུལ་མདེ་རྩི་སྟངོ་འིགྲེ་ོ

བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོདོ་མཁོན་འིདུགོ དརེི་བརྟེནེ་རྔནོ་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེ

དགོ་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་རིདེ། ད་དུང་སྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ལ་རྩྭ་ཆུའི་ི

དནོ་ལ་བདོ་པོ་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་རྩིདོ་ཀྱིསི་མ་ིགོསདོ་རིསེ་བྱེདེ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ དཔོེ་སྲིིད་ཀྱིི་མ་རིེད། རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་

སྡུགོ་པོ་ོའིད་ིཙོམ་གོཏེངོ་བཞིནི་དུ་ང་རིང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་གོནས་ཚུལ་

ཆུང་ཙོགོ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེན་ིཤོནི་ཏུ་ནས་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་བོད་སྤྱོི་

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཚོང་མས་བསམ་བླ་ོའིཁོརོི་གྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེན་ིཡགོ་

པོ་ོརིདེ། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ེས་ནས་བཏེང་སྟ་ེ

རྣམ་དཔྱདོ་དང་ལྡན་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 
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ལྷགོ་པོརི་དུ་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་

བྱེདེ་སྐོབས་ཁྲེལ་མངནོ་སློ་བཅསོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་རིདེ། ས་ོས་ོ

ལས་རིིགོས་གོང་དང་གོང་གོི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་

ལས་རིགིོས་དའེི་ིཐགོོ་ཉིམས་མྱོངོ་གོསགོོ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦྱངོ་བྱེས་

ནས་ཕྱོནི་ཆེད་ལས་རིགིོས་དའེི་ིནང་ས་ོས་ོརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་འིགོན་ཆེ་

ཚོང་འིཁྱིརེི་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཉིནི་གོཅགིོ་

ས་ོསསོ་འིགོན་འིཁྱིརེི་དགོསོ་བྱུང་བའི་ིསྐོབས་སུ་རྒྱ་མ་ིགོཅགིོ་མ་ི

གླི་སྒྲིིགོ་དགོོས་བྱུང་ན་ངོ་ཚོ་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་བོད་པོའིི་ལས་ཀ་རྒྱ་

མསི་འིཕྲོགོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བཞིནི་དུ། ས་ོསོས་ལས་ཀ་ད་ེབྱེདེ་མ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་བས་སྤེམ་ཤོོརི་དགོོས་པོ་དང༌། ངོ་ཚོ་པོོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ནས་ཉིམས་མྱོོང་གོསོགོ་དགོོས་སརི་ཉིམས་མྱོོང་བསགོས། 

སློོབ་སྦྱོང་བྱེས་ཏེེ་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་དགོོས་སརི་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་

ནས་གོང་ལྟརི་ས་ོསསོ་འིགོན་ཐགེོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིབསམ་པོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིེད། 

ཉི༽ ཕུགོས་རིངི་གོ་ིགོལ་གོནད་དང་། སྐྱསེ་མ་ིཆེོགོ་པོའི་ི

ཕྲུ་གུ།

བརི་ལམ་ནས་གོནས་ཚུལ་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་ལ། ཕྱོ་ིལ་ཡདོ་མཁོན་

བདོ་པོ་ཁྱིམི་ཚོང་སྒོརེི་པོ་ད་ེལྟརི་ནས། བདོ་ནང་ལ་སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་
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རྒྱུའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་དུ་ཧོ་ལམ་བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲགོ་སྐོོརི་ལ་སྦྱིན་བདགོ་བཙོལ་རྒྱུ་སོགོས་དབྱེིན་

ལན་ལ་ཡོད་པོའིི་བླ་མ་གོཅིགོ་གོིས་དོ་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་གོནང་འིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་ལྷ་སའི་ིཡས་མས་ས་ཁུལ་རི་ེགོཉིསི་ལ་ཡང་བདོ་པོ་སྒོརེི་

པོ་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ང་

རིང་ཚོ་ོཕྱོ་ིཕྱོགོོས་སུ་ཡདོ་མཁོན་བདོ་པོ་ཚོསོ་སམེས་ཁུརི་བླངས་

ཏེེ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོརི་ཕེན་ཐོགོས་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ང་

ཚོའོི་ིལས་འིགོན་རིདེ། གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐགོོ་ལ་ཆེ་རྐྱེནེ་

བསྐྲུན་རྒྱུ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་ཁོ་ཚོ་དགོོས་གོཏུགོས་དང༌། ཕུགོས་རྒྱང་

རིིང་པོོའི་ིགོལ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོརིེད། བྱེ་སྤྱོོད་དེ་རིིགོས་ལ་རྗེེས་སུ་

ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 

སྤྱོརིི་བཏེང་ཐགོོ་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་

མིའིི་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་བདེན་པོ་དེ་དགོ་ཆེ་ཚོང་ཤོེས་ན་བོད་

པོའིི་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 

ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ངོས་ལ་ཁོ་སང་ནས་འིདི་འིདྲེ་

བཤོད་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོརྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡོད་དུས་བོད་ཅེས་པོ་རྗེེས་

ལུས་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ། ཀློ་ཀློའོི་ིརིང་བཞིནི་རིདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 

དཔོརེི་ན་སྐྱསེ་མ་ིཆེགོོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཟརེི་བ་ལྟ་བུ་རྫུན་བཟ་ོབྱེས་པོའི་ི

གླིགོོ་བརྙོན་ད་ེདགོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་བདོ་ན་ིགོདུགོ་རྩུབ་ཅན་ཞིགིོ་མཐངོ་



724
གོི་ཡོད། དེ་རྗེེས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་སློེབས་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ང་ོམ་ཤོེས་པོའིི་ཚོེ་བོད་དེ་ལྟརི་རིེད་མི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོརྒྱ་མི་རིིགོས་

ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བོད་པོརི་དངོས་གོནས་བརྡོབ་གོསིགོ་དང༌། གོཏེོརི་

བཤོིགོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་བདོ་ལ་གྱིངོ་གུན་ཆེནེ་པོ་ོཕེགོོ་འིདུགོ ང་རིང་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་

ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་དགོངོས་དགོ་ཞུ་གོ་ིཡནི་ཟརེི་མཁོན་ད་ེལྟརི་ངསོ་

ལ་ཐུགོ་མྱོོང༌། དེ་ལྟརི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བདེན་དོན་ཇི་ཙོམ་

གོསལ་པོ་ོཤོསེ་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིབདོ་པོརི་ཤོ་ཚོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཐོགོ་ལ་བསམ་བློའི་ིནང་ནས་སེམས་འིཁུརི་ལེན་མཁོན་

ཡངོ་རྒྱུརི་བརྟེནེ། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིརིགིོས་དང་བདོ་པོ་སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་

ནས་འིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། གྲེགོོས་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་བཟ་ོདགོོས། ཁོ་ོཚོོའིི་སྲིིད་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཁོ་ནས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བརྒྱ་སྟོང་གོང་བཤོད་རུང་མ་བཤོད་རུང་དངོས་

པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་པོརི་བླསོ་མ་འིཁོལེ་ས་ཞིགིོ་དང༌། དབང་

ཡདོ་བཤོད་ས་ཞིིགོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། 

བོད་ལུང་པོ་ནས་ཐོན་པོའིི་གོཏེེརི་ཁོ་དེ་དགོ་ནས་བོད་པོརི་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིང༌། གོང་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་

མདེ། གོཏེརེི་ཁོ་ཐགོོ་མརི་འིདནོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ས་གོནས་ཀྱི་ིབདོ་

པོ་འིགོའི་ཤོས་མཉིམ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། གོཏེརེི་ཁོ་འིབརོི་ཆེནེ་
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པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་ན། ས་ཆེ་ད་ེདགོ་གོསང་རྒྱ་བྱེདེ་སའི་ི

ས་ཁུལ་ཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛནི་བྱེས་ཏེ་ེས་གོནས་ཀྱི་ིབདོ་རིགིོས་ལས་

བྱེདེ་པོ་དང༌། དཔོནོ་རིགིོས་ད་ེརིགིོས་ཀྱིསི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤོསེ་པོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརིིགོས་དཔོ་ེམ་ིསྲིིད་པོའི་ིཧོམ་པོ་ཚོ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་

ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་བདེན་དོན་རྣམས་བརྩིི་མེད་རྡོོགོ་རིོལ་བཏེང་བ་རིེད། 

དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་བདོ་པོརི་དནོ་དམ་པོའི་ིཤོ་ཚོ་བའི་ི

རིོགོས་རིམ་བྱེས་ཡོད་ན་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་རིིང་ལ་བྱེེད་

ལོང་བྱུང་ཡོད། ད་ཆེ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོན་དགོོས་ཚོོད་ཡིན་ན་ཡང༌། 

རྒྱ་མིས་བོད་བཙོན་བཟུང་བྱེས་པོ་ནས་ད་ལྟ་བརི་བོད་པོ་མང་ཆེེ་

བ་རྒྱ་མིརི་ཞིནེ་པོ་ལོགོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལས་བྱུང་མདེ།

ཏེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིམནརི་གོཅདོ་དང་། བདོ་མའིི་ིཐབོ་ཐང་།

འིདས་པོའིི་ལ་ོབཅུ་བཞིི་ཙོམ་གྱིི་ནང་བོད་ནས་ཚུརི་གོཉིེན་འིཕྲད་

དུ་ཡངོ་མཁོན་དང༌། བྲསོ་བྱེལོ་ཡངོ་མཁོན་མ་ིཁྲེ་ིཁོ་ཤོས་བྱུང་བའི་ི

ནང་ཕེལ་ཆེརེི་ངུ་མཁོན་དང༌། སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་མཁོན་ཤོ་སྟགོ་ལས་

མ་ིའིདུགོ བདོ་མ་ིམཐ་ོརིམི་མི་སྣ་ནས་བཟུང༌། ཐ་ན་སྤྲོང་པོ་ོཡན་

ཆེད་ཁྱིམི་ཚོང་མ་ིརི་ེང་ོརིའེི་ིནང་རྒྱ་མའིི་ིབཙོན་འིགོོ་ལ་རྡུང་རྡོགེོ་མ་

ཕེགོོ་པོ་ཧོ་ལམ་མདེ་ཅངི་། ཁྱིམི་ཚོང་ཁོ་ཤོས་ན་ིཕེ་མ་བུ་ཕྲུགོ་དང་
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བཅས་པོ་བཙོནོ་ཁོང་ནང་ཤོ་ིསངོ༌། རྒྱ་མསི་དམརི་གོསདོ་བཏེང་

སོང༌། ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་འིཐབ་འིཛིང་འིགོོ་ཏུ་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་

སངོ༌། མུ་གོསེ་ཤོ་ིསངོ་ཟརེི་བ་སོགོས་ཧོ་ལམ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་སུ་

ཡང་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཐོགོ་ལ་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་བོད་རྒྱ་ཁོོངས་ཟེརི་བ་དང༌། 

བཅིངས་བཀྲོོལ་ཟེརི་བའིི་མིང་ཐོགོ་ནས་བོད་པོརི་ཕུགོས་ལ་དྲེིན་

འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐ་དད་རིེད། དེ་ལྟརི་

ནམ་ཡང་མ་བྱེས་པོའི་ིཐོགོ་ལ། བདོ་མིརི་བཙོན་དབང་སྡུགོ་སྦྱངོ་

ད་ེལྟ་བུ་བྱེས་པོརི་བརྟེནེ། སྲིདི་བྱུས་ད་ེལ་ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་ོ

རྒོལོ་བྱེས་པོ་རིདེ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོསོ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་ཀྱིི་རིདེ།

དངོས་འིབྲེལ་བོད་པོའིི་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་དུ་ང་ོ

རྒོོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ཀྱིང་

རུང༌། མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་གོི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ཀྱིང་རུང༌། 

འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བཤོད་ཀྱིང་རུང༌། དེ་ནི་ཡང་

དགོ་པོ་རིདེ། ད་ེཡང་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེདེ་པོ་

ལས། རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱེས་པོ་མནི། ད་ེརིགིོས་ལ་ང་ཚོསོ་

བསམ་བླ་ོཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། འིདས་པོའི་ིདུས་ཡུན་རིངི་

བདོ་ནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་མ་ེལྟརི་འིབརི་ནས་ས་ོ

སོའི་ིརིང་སྲིོགོ་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡི་གོེ་
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སྦྱརི་བ་དང་། སྐོད་འིབདོ་བྱེདེ་པོ། ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་ཚོསོ་རྩིམོ་འིབྲི་

བྱེེད་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་། སྐོད་ཡིགོ་དེ་ལྟ་

བུའིི་ཐོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ངེས་ཅན་བསྒྲུབས་པོརི་རྗེེས་སུ་ཡི་

རིངས་ཡདོ། ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། 

ཐ༽ གྲྭ་བཙུན་གྱི་ིསྤུས་ཚོད་དང་། མཐ་ོསློབོ་ཀྱི་ིརྣམ་པོ།

བདོ་ནས་གོསརི་འིབྱེརོི་རྒྱ་གོརི་ཁུལ་གྱི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་འིགྲེ་ོམཁོན་

ད་ལྟ་བརི་སྟོང་ཕྲགོ་རིེ་ཟུང་སློེབས་ཡོད་པོ་དང༌། ས་དགོེ་བཀའི་

རྙོིང་བོན་དང་བཅས་པོརི་སློོབ་གོཉིེརི་བྱེེད་མཁོན་སྟོང་ཕྲགོ་དྲུགོ་

ཡས་མས་སློབེས་ཡདོ། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤོད་ན་ཚུརི་ཡངོ་

རྒྱུ་ཉིེན་ཁོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཧོ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཚོང་མ་

བླསོ་བཏེང་ནས་སློབོ་སྦྱངོ་ཆེདེ་ཡངོ་བ་རིདེ་ལ། ཡངོ་དནོ་གོཞིརིི་

བཟུང་འིདརིི་སློབོ་གོཉིརེི་བྱེདེ་སྟངས་ཀྱིང་དཀའི་སྤྱོད་སྙངི་རུས་ཧོ་

ལས་པོ་འིདུགོ ད་ེནི་ཧོ་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ།

ཡང་ཁོགོ་ཅགིོ་ན།ི མ་གོཞི་ིརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་རྟེགོ་པོརི་ཁོངོ་ཁྲེ་ོསློངོ་

མཁོན་གྱི་ིདཀྱིལི་དུ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ནས་འིཚོརི་ལངོས་བྱེས་པོའི་ི

ཤུགོས་རྐྱེེན་ལྟ་བུས་རྣམ་འིགྱུརི་དང་བྱེེད་སྟངས་ཧོ་ཅང་སྤྲོོ་ཐུང་

ཐུང༌། འིཁོནོ་ཐགོོས་ཕྲན་བུ་བྱུང་ནའིང་ལམ་སང་རྒྱགོ་རིསེ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དང༌། རྡོ་ོགོཞུ་བ། སྡུགོ་ས་ནས་གྲེ་ིརྒྱགོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ི
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འིདུགོ ད་ེདགོ་ནི་ཧོ་ཅང་ཐབས་སྡུགོ་རིདེ། ད་ེསྔ་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་དང་པོ་ོསློབོ་གྲྭ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་ཨ་ེཐུབ་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་

བྱེས། རིམི་པོ་གོཉིསི་པོ་སློབོ་གྲྭ་ཚུགོས་ཟནི་པོ་ད་ེདགོ་སྤུས་དགོ་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཐོགོ་ལ་ཤུགོས་སྣོན་བྱེས་ཡོད། དེ་བཞིིན་ཆེོས་

སྒོརི་ཁོགོ་ཀྱིང་དང་པོོ་ཚུགོས་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ནས་གྲྭ་པོ་བགྲེེས་

སོང་ཉུང་ཤོས་ལས་མེད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་ནས་སྔོན་ལ་རྐང་

གྲེངས་སྒྲིིགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ད་ཆེ་རྒྱ་གོརི་ནས་

འིཚོརི་ལངོས་བྱུང་བའི་ིཕྲུ་གུ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཉི་ེ

བའི་ིཆེརི་བདོ་ནས་ཚུརི་གོསརི་འིབྱེརོི་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

བ་བཅས། གྲེངས་ཀའི་ིཆེ་ནས་དཀའི་ངལ་སལེ་ཟནི་པོས་སྤུས་དགོ་

པོ་ོཡངོ་རྒྱུའི་ིཐོགོ་ལ་ཤུགོས་བསྒྲིལི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

བཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིགོདན་ས་ཆེ་ེཁོགོ་འིད་ིདགོ་ན་ིམཐ་ོརིམི་གྱི་ི

གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་རིང་ཡནི་པོ་ལས་མ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སའི་ིདནོ་དུ་མནི། 

གོལ་ཏེ་ེམ་ིཚོ་ེའིདའིི་ིནང་བསྐྱལ་ན་བཤོད་སྒྲུབ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐགོོ་ནས་

བསྟན་པོའི་ིབྱེ་བ་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ལས། བཤོད་སྒྲུབ་གོཉིསི་ཀྱི་ིཐགོོ་

ལ་བྱེས་རྗེསེ་གོང་ཡང་མདེ་པོརི་ས་ོས་ོའིཚོ་ོཐབས་ཙོམ་གྱི་ིདནོ་དུ་

མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ་ས་ཞིིགོ་མནི། ང་རིང་ཚོའོི་ིགྲྭ་ས་ཚུགོས་སྟངས་ཀྱིང་

སྔརི་རྒྱ་གོརི་གྱིི་དཔོལ་ནཱ་ལེནྡྲ་དང༌། བི་ཀཱ་མ་ལ་ཤོི་ལའུ་གོཙུགོ་

ལགོ་ཁོང་ལ་སགོོས་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིགོམོས་སྲིལོ་རྣམས་རྒྱུན་འིཛནི་
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བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭའིི་ང་ོབ་ོལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡིན་པོས། 

དའེི་ིརྣམ་འིགྱུརི་དང༌ང་ོབ་ོགོསལ་པོརོི་མཚོནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན། གོདན་ས་གོསུམ་དང༌། མདོརི་ན་ས་དགོེ་བཀའི་

རྙོིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་བཤོད་གྲྭ་ཡོད་པོ་ཚོང་མ་སྤུས་དགོ་པོོ་

དང༌། གོནས་ཚོད་ལངོས་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ད༽ སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོདོ་དང་། སྒྲིིགོ་འིགོལ་བ་གོཙོང་

སལེ།

བརི་ལམ་སློོབ་འིཁྲེིད་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོོརི་དང༌། སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་

སྤྱོོད་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་ང་ཚོ་ོསྔ་རྗེེས་སུ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་

ལྷདོ་གོཡངེ་རྩི་བ་ནས་མ་བྱེས་པོརི་དའེི་ིཐགོོ་ད་ོནན་མུ་མཐུད་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོངོ་དུ་ནང་སྲིདི་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་བཤོད་པོ་བཞིནི། 

དགོེ་འིདུན་པོའིི་ནང་ནས་མ་ཤོེས་པོའིམ། བོད་ནང་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོོ་འིཕྲད་རྗེེས་འིདི་ཕྱོོགོས་གུ་ཡངས་ཐོབ་པོ་ལྟ་བུའིི་ཐོགོ་

ནས་བྱུང་བ་གོང་ལྟརི་ཡང་སྙངི་ཆེས་གོསོ་གྱིནོ་སྟངས་དང་། སྒྲིགིོ་

ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་འིཁྱིེརི་སྟངས། མདོརི་ན་འིགྲེ་ོའིདུགོ་སྤྱོོད་གོསུམ་

གྱི་ིརྣམ་འིགྱུརི་གོང་ཅ་ིདམ་ཆེསོ་འིདུལ་བའི་ིལུགོས་དང་མ་ིམཐུན་

པོ། ཕྱོི་ནང་གོི་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་མིགོ་སྣང་ལ་མི་མཛེས་པོ་ཐོན་

དང་འིཐོན་བཞིིན་པོ་འིདི་རིིགོས་ལ་དོ་སྣང་དང་ཡིད་གོཟབ་ངེས་
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པོརི་བྱེདེ་དགོསོ།

ད་ེཡང་བསྟན་པོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་པོ་ལས། མ་ིསྒོརེི་གྱི་ིགོནད་དནོ་

མ་རིེད། འིདི་གོ་ཧོོན་སུརི་གོཞིིས་ཆེགོས་དང་། དེ་མིན་དགོོན་

པོ་གོཞིན་དགོ་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་ཕེལ་མོ་ཆེེ་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཤོིགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིོགོ་གོནས་ཡོད་པོརི་

བརྟེནེ། གོཞིསི་ཆེགོས་ས་ོསའོི་ིགོཞིསི་འིགོ་ོབད་ེདནོ་མ་ིམང་དང་

བཅས་པོས་ཁུརི་མཉིམ་ལེན་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། གྲྭ་བཙུན་

འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་བསྟན་པོའི་ིམཚོན་ཤོས་ཡངོ་གོཞིའིི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་གོནས་

ཚུལ་མཐངོ་ཐསོ་དགོོས་གོསུམ་བྱུང་ན། ཐད་ཀརི་དགོནོ་པོའི་ིལས་

སྣ་ེརྣམས་ལ་བརྡོ་སྦྱརོི་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ལས་སྣ་ེཚོསོ་ཀྱིང་སྤྱོ་ི

ཟམོ་དུ་མ་བཞིགོ་པོརི་རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདདེ་ཀྱི་ིབརྡོ་འིདདེ་གོཏེངོ་དགོསོ།

གོནས་ཚུལ་ཐངེས་གོཅགིོ་ལབ། གོཉིསི་ལབ། ལན་གྲེངས་འིགོའི་

ཤོས་བརྗེོད་ཀྱིང་མི་ཉིན་མཁོན་དེ་རིིགོས་ལ་ཉིེས་རྡུང་གོཏེོང་མི་

དགོོས། ད་ནི་འིདིརི་མ་བཞུགོས་པོརི་ཕེེབས་རིོགོས་གོནང་ཞིེས་

ཞུས་ན་དེ་ནི་སྤྱོིའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ཤོིགོ་རིེད། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་

གྱིསི་བཅས་མཚོམས་དགོངོས་དནོ་ཡང་འིདུས་སྡེའེི་ིདབྱེ་ེམཚོམས་

ཕྱོ་ེཐབས་ཤོགིོ་རིདེ། གྲྭ་པོའི་ིསྒྲིིགོ་ལམ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིལྕོགོས་རི་ིཕྱོ་ི

ནང་གོི་དབྱེེ་མཚོམས་ཕྱོེ་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོས། སྒྲིིགོ་ལམ་

ཀུན་སྤྱོདོ་དང་འིགོལ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ད་ོབདགོ་གོསི་ཀྱིང་
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འིགྲེོ་ཤོགོ་ཤོགོ་དང༌། ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོརི་གོཏེོགོས་པོ་དེ་དགོ་གོིས་

ཀྱིང་སྒྲིིགོ་ཁོོངས་ནས་ཕུད་རྒྱུ་ལས། རིང་བཞིིན་ཟོམ་འིཇོམ་བྱེེད་

རྒྱུ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མནི།

ཡང་ན་སློབོ་སྦྱངོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཡང་ན་སྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ི

ཐགོོ་ནས་ཞི་ིཞིངི་དུལ་བ། དངསོ་འིབྲལེ་དྲེང་ཚུགོས་འིཛནི་མཁོན་

བྱུང་ན་ལྟ་རྒྱུ་གོཅིགོ་རིདེ། ད་ེལྟརི་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིརིིགོས་འིད་ི

ཚོོའིི་གྲེས་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང་མང་དྲེགོས་པོ་རིེད། གོ་ལེརི་གོཙོང་

སེལ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། སྣང་མེད་དུ་བཞིགོ་ན་མི་འིགྲེིགོས། 

དརེི་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཆེ་ེཙོམ་དང༌། ནན་ཙོམ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ ལྷགོ་པོརི་འིཁྲུགོ་རྩིོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན། བདེན་

དང་མ་བདེན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་བཤོད་ཡུལ་བསྡེད་མེད། འིཁྲུགོ་སློོང་

གོིས་ལགོ་པོ་བཏེེགོ་རིེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཕྱོིན་འིགྲེོ་རྒྱུ་རིང་

ཡནི་པོ་ལས། ད་ེའིཇོགོ་ཐབས་རྩི་བ་ནས་མེད། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་

མཁོན་མ་ིརི་ེཟུང་གོསི་ཞུས། མཚོན་ཤོས་ད་ེབསྟན་པོ་སྤྱོ་ིལ་ཕེོགོ་

ཡངོ་སྐོབས་ཁོ་ེགུན་གོསབ་ཐབས་གོཏེན་ནས་མདེ། ད་ེརིགིོས་ལ་

ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་ཀྱིིས་ནན་ཙོམ་བྱེས་ན་གོ་ལེརི་གོཙོང་མ་

ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ།

ས་གོནས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ཡུལ་མི་ཚོ་ོལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་སྐོོརི་

ཐགོོ་མརི་གོཞིསི་ཆེགོས་པོའི་ིསྐོབས་ནས་བཟུང་གོལ་གོནད་ཆེནེ་
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པོརོི་བརྩིསི་ཏེ་ེརྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་མུས་རིདེ། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བདོ་

པོ་ཡདོ་སའི་ིས་གོནས་ཕེལ་མ་ོཆེརེི་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། 

དངེ་སང་བདོ་མའིི་ིབྱེདེ་ཕྱོགོོས་མ་བད་ེབའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་གོནས་ཚུལ་

མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་སྙམ། ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་གོཙོ་ོབ་ོའིགོན་ཁུརི་

བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཚོང་མརི་སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དགོནོ་པོའི་ིནང་ལ་རིན་ལ་མ་རིན་ངང་སྡེདོ་མཁོན་

འིདི་རིིགོས་ཁོོ་རིང་ཚོོ་ལའིང་སློོབ་སྦྱོང་གོི་ཐོགོ་ནས་འིགྲེོ་སའིི་

མདུན་ལམ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ།

གོང་ལྟརི་ཕྱོའིི་ིརྟེགོས་དང་ཆེ་ལུགོས་བརྗེསེ་པོ་ལས་ནང་གོ་ིབསམ་

བླ་ོབརྗེ་ེཔོ་ོམ་ཐབེས་མཁོན་གྱི་ིམ་ིད་ེརིགིོས་ཁྱིམི་པོ་རིང་བྱེས། ཁྱིམི་

ས་ོབཟུང་སྟ་ེཕྱོནི་ན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལའིང་ཕེན་ཐགོོས་ཆེ་ེབ་ཡངོ་

གོ་ིརིདེ། གྲྭ་པོ་འིཇནོ་ལ་མ་འིཇནོ་གོཅགིོ་གོ་ིདགོནོ་པོའི་ིནང་བསྡེད་

ན། དེས་བསྟན་པོརི་ཕེན་ཐོགོས་མེད་ལ། བོད་སྤྱོི་པོརི་ཡང་ཕེན་

ཐོགོས་མེད་པོའིི་ཁོརི་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལས་ཁྱིིམ་ས་བཟུང་སྟེ་

བསྡེད་ན། ཁོ་ོརིང་ཁྱིམི་ཚོང་གོཅགིོ་གོ་ིཐགོོ་ནས་བུ་ཕྲུགོ་འིདྲེ་བྱེས། 

བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ལ་ཕེན་གྱིི་རིེད། ས་ོསོའི་ིདངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཁོམས་དང་མོས་པོ་དང་། གོཤོིས་ཀརི་གོཞིིགོས་ནས་

རིང་ཉིིད་སྐྱ་བ་ོབྱེས་ནས་བོད་སྤྱོི་པོརི་ཕེན་ཐོགོས་ཆེེ་བ་འིདུགོ་ན། 

སྐྱ་བ་ོབྱེས་ཏེ་ེཕྱོནི་ན་ཡགོ་ཤོསོ་རིདེ། 
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དངོས་གོནས་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེེས་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རིང་

གོི་བསམ་བློའི་ིཐོགོ་ནས་བཤོད་སྒྲུབ་གོཉིིས་ཀྱིི་ཐོགོ་ནས་བསྟན་

པོའིི་ཞིབས་འིདགེོས་ཤོགིོ་སྒྲུབ་ཐུབ་བསམ་པོའིི་འིདོད་པོ་ཡོད་པོ་

དང༌། སྒྲུབ་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དགོོན་པོརི་བསྡེད་དེ་སློོབ་

གོཉིརེི་བྱེས། གོསོ་ངུརི་སྨྲིགིོ་གོ་ིརྒྱལ་མཚོན་འིཛནི་པོའི་ིཐགོོ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོརི་ཞིབས་འིདེགོས་རླབས་ཆེེན་སྒྲུབ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། གོང་ལྟརི་སྐྱ་མནི་སརེི་མནི་ཕེན་ཚུན་སུ་ལའིང་ཕེན་

མ་ཐགོོས་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁོན་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། ད་ེརྣམས་ད་ེརིངི་དྲེན་ཐགོོ་ལ་ཞུས་པོ་ཡནི།

ན༽ རྒོས་གོཅངོ་ལ་གོཟགིོས་སྐྱངོ་དང་། ཉིམ་ཐགོ་ལ་

རིགོོས་མགོནོ།

ད་རིསེ་འིདརིི་ཉི་ིམ་བཅ་ོལྔ་ཙོམ་བསྡེད་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཚོང་མ་ཆེསོ་

འིབྲལེ་བྱེདེ་རྒྱུརི་རྫོགོོས་ཏེ་ེསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་མ་སངོ༌། འིནོ་

ཀྱིང་ཁོ་སང་དབུས་བདོ་སློབོ་ཚོགོོས་པོའི་ིདྲུང་ཆེ་ེདང༌། ཤོསེ་རིགིོ་

ལྷན་ཁོང་གོི་དྲུང་ཆེེ་ངོས་དང་མཉིམ་དུ་ཐུགོ་སྟེ་སྐོད་ཆེ་རིོབ་ཙོམ་

བྱུང༌། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐགོོ་ཚོང་མས་སམེས་ཁུརི་བླངས་

ཏེེ་རྩི་བ་སློོབ་གྲྭའིི་མཐུན་རྐྱེེན་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོང་གོི་

གོནས་སྟངས་ཀྱིང་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། 
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གོཞིིས་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཐོགོ་ལ་བྱེིན་རྟེེན་ཡོད། འིདི་གོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཀྱིི་མི་རྣམས་ལ་ཡིན། གོཞིིས་མི་དང་གོཞིིས་འིགོོ་ཚོང་

མས་བགོོ་བཤོའི་མོས་སྙོམས་རྒྱགོ་དགོོས། ཁོ་ས་ཁོ་ཉིིན་ཆེོས་

འིབྲེལ་སྐོབས་ཉིིན་ལྟརི་རྒོས་གོཅོང་གོི་རིིགོས་རྟེགོ་ཏུ་ཐུགོ་གོི་

འིདུགོ་སྟབས། ངསོ་ཀྱི་ིསམེས་སུ་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་བྱུང༌། གོངོ་

དུ་ལས་བསྡེོམས་ནང་དུ་བཤོད་དོན་ལྟརི་མཐུན་རྐྱེེན་སྒོོ་གོང་ས་

ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། འིདིརི་སྟངོ་མནི་ཞིལ་འིདབེས་སྒོོརི་ཉིསི་

འིབུམ་ལྔ་ཁྲེ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཁྱིདེ་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིཁོངོས་ཉིརི་ནས་

ནད་པོ་ཉིམ་ཐགོ་ད་ེདགོ་ལ་ཕེན་ཐགོོས་བྱེས་ན་བསམ་བྱུང༌། བྱེདེ་

སྟངས་གོང་ཞིགིོ་དགོའི་བ་འིདུགོ སྨོནི་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།

པོརི་བྱེང་སྨོནོ་ཚོིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོོརི་རི་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིལོ་བའི་ིམཐའི་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚོགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རིསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤོད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀརི་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །
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ངསེ་ལགེོས་ནོརི་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབང་འིབྱེོརི་ཤོོགོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའི་ིསྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་

བཟད་པོས་གོངས་ལྗོོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཉིིན་མོའི་ི

སྣང་བ་ལྟརི་འིབརི་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙོམ་དུ་ཉིམས་ཉིེས་པོརི་བྱེས། ཕྱོོགོས་

དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོརི་བ་ནི་

ཉིིན་རིེ་བཞིིན་དུ་དརི་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚོོགོས་མཚོ་ོལྟརི་བརྡོོལ་

བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བོད་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་རི་ོསློརི་

ཡང་སྔརི་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིརི་ཡང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་

དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དརི་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁྱིོན་ལ་

འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེའིི་རིིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་

སོགོས་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་

རིིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རིབ་དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གོང་ལའིང་སྦྱརི་ཆེོགོ་པོའིི་

དགོེ་བསྔོའི་ིསྨོོན་ཚོགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲི་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིན་

རྒྱ་མཚོསོ་སྦྱརི་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།


