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དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། ཚོང་མས་སེམས་བཟང་པོོ་སྐྱེ་ཐོབས་ཤིིགོ་

དང༌། མི་ཚོེ་བཟང་པོོའིི་ངང་ནས་བཟང་མཐོའི་འིཁོལ་བ་ཞིིགོ་བྱེ་

རྒྱུ་འིདི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་ཡིན། སེམས་བཟང་པོོ་དང༌། 



3
མི་ཚོེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བརི་བྱེེད་པོ་ལ་བྱེེད་སྟངས་ཤིེས་དགོོས། 

དེ་ལ་སྔོན་གྱིི་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གོང་ཉེིད་ཀྱིིས་མཛོད་པོའིི་

རྣམ་པོརི་ཐོརི་པོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ན་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་

ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ཉེམས་མོང་བསློབ་བྱེ་ལེན་རྒྱུ་མང་པོོ་ཡོད།

དེས་ན་སྔོན་བྱེོན་སྟོན་པོའིི་རྣམ་ཐོརི། རྗེེས་འིཇུགོ་གོདུལ་བྱེའིི་

ཉེམས་ལེན་ལ་འིཁེརི་ཤིེས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་ཀྱིི་སྦོང་བརྡརི་

བྱེེད་དགོོས་པོརི་གོསུངས་ཡོད། སྔོན་གྱིི་ཕྱོགོ་སྲིོལ་ལ་དེ་རིིང་གོི་

དུས་ཚོོད་འིདིརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་སྐྱེས་རིབས་མཛོད་པོ་རྣམ་

ཐོརི་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་སློོབ་དཔོོན་ཆེེན་པོོ་དཔོའི་བོས་མཛོད་པོའིི་སྐྱེས་

རིབས་སོ་བཞིི་པོ་འིདིའིི་གོཞུང་ནས་འིཆེད་ཉེན་གོནང་བའིི་ཕྱོགོ་

སྲིོལ་ཡོད་པོ་ལྟརི། དེ་རིིང་ཡང་སྐྱེས་རིབས་ཀྱིི་བཤིད་པོ་མདོརི་

བསྡུས་ཤིིགོ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བོད་ནས་གོསརི་འིབྱེོརི་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

སློེབས་ཡོད་པོའིི་ཁོོངས་ནས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་སང་གོནངས་བོད་

དུ་ཐོོན་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་སྟབས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡང་ཕྲེན་བུ་འིགྲེེལ་

བཤིད་བརྒྱབ་ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

ཁོ༽ སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིདང་། མ་ིའིདདོ་པོའི་ིདོགོས་གོནད།
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ད་ལྟ་བཤིད་མ་ཐོགོ་པོ་བཞིིན་མི་ཚོེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་

སེམས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། སེམས་ཅི་ཙམ་དུ་དུལ་

བ་དེ་ཙམ་གྱིི་མི་ཚོེ་འིདི་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། མི་ཚོེ་འིདི་བཟང་

པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་སྐྱེལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཚོེ་རིབས་རྗེེས་མ་ཚོོརི་ཡང་ཕེན་

གྱི་ིརིདེ། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁོས་མ་ིལནེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ད་ེན་ིཐོ་དད་

རིདེ། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡདོ་མདེ་ཀྱི་ིཐོད་ལ་སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡདོ་པོའི་ིཕྱོགོོས་

ལ་སྒྲུབ་བྱེདེ་མང་པོ་ོཡདོ། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམ་ིའིདདོ་ན་དོགོས་པོ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་མུ་མཐུད་གོནས་རྒྱུ་རིེད། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོད་པོརི་འིདོད་ན་

དོགོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ལན་འིདེབས་ཐུབ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོད་

ན་དེ་ལ་འིགོལ་འིདུའིི་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་མེད་ན་འིགོལ་

འིདུའིི་སྐྱོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་མཐོོང་ཡང་དེ་ལ་ལན་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་པོརི་

གོང་ཤིསེ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་མ་གོཏེོགོས་རྒྱུ་མཚོན་བགྲེང་རྒྱུ་མདེ། 

ཡང་ན་འིཇིགོ་རྟེན་བཀོད་པོ་པོོ་ཡོད་པོརི་འིདོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་

ན་རྩི་བ་འིཇིགོ་རྟེན་བཀོད་པོ་པོོ་ཡོད་པོརི་འིདོད་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་

འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་མང་པོོ་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་སྔརི་དུས་རིབས་བརྒྱ་

ཕྲེགོ་མང་པོོའིི་རིིང་མི་ས་ཡ་མང་པོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་ཡོད་ལ། 

ད་ལྟ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིིན་པོ་དང༌། མ་འིོངས་
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པོརི་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་རིེད། མི་ལ་ཕེན་ན་དགོོས་རྒྱུ་དེ་

ཡིན། དེས་དགོོས་དོན་ཚོང་གོི་ཡོད། གྲུབ་མཐོའི་མི་འིདྲེ་བ་མང་

པོོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་ང་རིང་ཚོོས་དངོས་གོནས་དགོ་སྣང་སྦངས་

ནས་བརྩིི་བཀུརི་དང༌། རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་བྱེས་ཏེེ་མངོན་པོརི་

བསྟོད་དགོོས་པོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་གོཞིི་ལམ་

འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་གོསུངས་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བརྟགོས་

ན་འིཇིགོ་རྟེན་བཀོད་པོ་པོོ་འིདོད་ན་འིགོལ་འིདུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

རྒྱུ་རིེད། ཡང་རྒྱུ་མེད་རྐེན་མེད་ཅིགོ་འིདོད་ནའིང་རིིགོས་པོའིི་

གོནོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་རིང་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ཐོོགོ་

མཐོའི་མེད་པོས་སྲིིད་པོ་འིཁོོརི་བ་ལ་ཐོོགོ་མ་མེད་པོའིི་སྟེང་ནས་

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་བཤིད་པོ་དེའིི་ཐོད་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། དྲེི་བ་

ཚོང་མརི་ལན་ཐོེབས་ཀྱིི་ཡོད་མེད་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། ཕེལ་ཆེེ་བརི་

ལན་འིདེབས་ཐུབ། 

རྩི་བ་སྤྱོིརི་བཏེང་ནས་བཤིད་ན་ང་ཚོོའིི་སེམས་ནང་གོཏེི་མུགོ་

བདེན་འིཛོིན་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་རོངས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། སྐོབས་

རིེ་ང་ཚོོའིི་སེམས་ནང་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ཏེེ། དཔོེརི་ན་འིདི་འིདྲེ་དཔོེ་
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མི་སྲིིད་ཅེས་པོ་དང༌། ང་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཟེརི་བ་དང༌། རྒྱུ་

མཚོན་བགྲེང་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་གོང་ཤིེས་ཟེརི་བ་དང༌། 

གོང་ཡིན་ཡང་ང་ནི་ཡིད་ཆེེས་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་སྐོབས་

དེའིི་སེམས་གོཏེིང་ལ་ང་རྒྱལ་ཡོད། སྐོད་ཆེ་དེ་དགོ་ང་རྒྱལ་གྱིི་

ཐོོགོ་ནས་ཐོོན་པོ་ལས་དེ་མིན་ཡིད་མ་ཆེེས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་

ཡིན་པོ་བརྗེོད་དགོོས་ན་བརྗེོད་རྒྱུ་མང་པོོ་མེད། མཐོརི་གོཏུགོས་

དུས་གོང་ཡིན་ན་ཡང་ང་ནི་ཡིད་ཆེེས་མེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་རིེད། 

དཔོེརི་ན་ཁོང་པོའིི་སྟེང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་ཤིེས་པོ་ལ་

ཁོང་པོའིི་སྟེང་དུ་མ་སློེབས་ན་འིོགོ་ནས་སྟེང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་

ཇི་བཞིིན་ཤིོད་མི་ཐུབ། རྒྱང་ཐོགོ་སྤྱོི་ལེ་ཁོ་ཤིས་བརྒལ་བའིི་ལུང་

པོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་པོ་ལ་ཡང་རྒྱང་ཤིེལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་

པོའིམ། ཡང་ན་ལུང་པོ་དེརི་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་གོནས་ཚུལ་ཆེ་

ཚོང་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། མི་གོཞིན་གྱིིས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་པོ་

ཙམ་གྱིིས་གོནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་ཤིེས་མི་ཐུབ་ལ། སྐོབས་རིེ་

གོཞིན་གྱིིས་བཤིད་པོ་ལའིང་ཡིད་མི་ཆེེས་པོ་ཡོང་སྲིིད། 

དེརི་བརྟེན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་དང༌། ཁོམས་གོསུམ་གྱིི་སྐོོརི། ས་ལམ་

གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ ས་ལམ་བགྲེོད་ནས་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏེན་ཀུན་
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ལྡན་གྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་ཐོོབ་པོ་དེ་རིིགོས་ལམ་སེང་བློ་

ལ་ཤིོང་བདེ་མིན་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

དཔོེ་ཆེའིི་གོཞུང་ནས་བཤིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་དང༌། ཉེིན་

རིེ་ཉེིན་རིེ་སོ་སོའིི་སེམས་ནང་ཆེགོས་སྡེང་གོང་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད་

པོ་དེ་གོཉེིས་རི་སྤྲོོད་གོཏེོང་གོིན་གོཏེོང་གོིན་བྱེས་ན། གོང་འིཚོམ་

ནས་འིདི་ཡ་མཚོན་ཅན་ཞིིགོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བློ་ལ་འིཆེརི་

རྒྱུ་དང༌། ཉེམས་མོང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོད། 

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོད་པོ་མི་འིདོད་ན་མུན་ནགོ་ཆེགོས་ནས་འིགྲེེལ་

བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོད་པོ་ཁོས་

བླངས་ན་འིདིའིི་སྟེང་ནས་སྟོང་གོསུམ་གྱིི་སྟོང་ཆེེན་པོོའིི་འིཇིགོ་

རྟེན་ཁོམས་ཀྱིིས་མཚོོན་པོའིི་མདོརི་ན་ཞིིང་ཁོམས་ཞིེས་པོ་འིདིའིི་

སྣོད་བཅུད་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། རྡུལ་ཕྲེ་རིབ་ལ་

བརྟེན་ནས་འིབྱུང་སྟངས། འིབྱུང་བཞིི་གོཡོ་བའིི་རྒྱུ་དང༌། སེམས་

ཅན་གྱིི་ལས་ཀྱིི་རྐེན། དེ་ལྟ་བུའིི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོོགོས་པོའིི་སྟེང་

ནས་ང་རིང་ཚོོས་སྲིིད་པོ་འིཁོོརི་བ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིང་རུང༌། གོང་

ལྟརི་མཐོའི་ཡས་ཤིིང་མུ་མེད་པོའིི་འིཇིགོ་རྟེན་གྱིི་ཁོམས་གྲེངས་

མེད་ཡོད་པོ་འིདིའིི་གོནས་སྟངས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 
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འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་ཚོོད་དཔོགོ་གོང་འིཚོམ་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། 

གོ༽ བཟང་པོའོི་ིམ་ིཚོ་ེདང་། ནང་པོའི་ིལྟ་སྤྱོདོ།

མི་ཚོེ་འིདི་བཟང་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་བཟའི་མཐོའི་འིཁོལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་ཚོེ་འིདི་སྐྱིད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚོེ་རིབས་གོཏེན་གྱིི་མདུན་མ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོས་ཚོང་མས་སམེས་རྒྱུད་འིདུལ་

ཐོབས་དང༌། མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོང་བལྟ་དགོོས། ལྷགོ་དོན་

འིདིརི་དུས་དུས་ལ་མ་གོཏེོགོས་སློེབས་མི་ཐུབ་པོ་དང༌། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་ཀྱིང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་

དེ་ཙམ་གོོ་མོང་ཐོོས་མོང་མེད་པོ་ཁོགོ་ཅིགོ་སློེབས་ཡོད་པོ་ཁེད་

རིང་ཚོོས་གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤིོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

སྙིིང་དོན་སེམས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་

འིད་ིཡནི་པོ་ཤིསེ་དགོསོ། 

དེ་ཡང་ངས་རྣམ་ཀུན་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་བཞིིན་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་བསྡུས་ན། ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་གོཉེིས་ཀྱིི་

སྒོོ་ནས་འིཆེད་དགོོས་ཤིིང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་གོང་
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ཡིན་ཞིེ་ན་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་ཡིན། འིཚོེ་བ་སྟེ་གོཞིན་ལ་

གོནོད་པོ་བྱེས་ན། དེས་ཕེ་རིོལ་པོོརི་སྡུགོ་བསྔལ་བསྐྱེད་པོ་དང༌། 

མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཤིེས་དགོོས། 

རིང་ལ་མི་གོཞིན་གྱིིས་གོནོད་པོ་བསྐྱལ་ན་རིང་ཉེིད་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་

བ་འིདིའིི་ཉེམས་མོང་ལ་དཔོགོས་ནས་གོཞིན་ལ་ཚོིགོ་རྩུབ་བརྗེོད་

པོ་དང༌། རྒྱུ་དངོས་འིཕྲེོགོ་པོ། ཉེེས་རྡུང་གོཏེོང་བ། འིཁྲུགོ་རྩིོད་བྱེེད་

པོ་སོགོས་བྱེས་ན་གོཞིན་དེ་ཡང་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་

པོའིི་བསམ་བློའིི་ངོས་འིཛོིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་བྱེེད་

པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཤིརི་ཡང་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་འིདི་ལ་འིཚོེ་བ་མེད་

པོའིི་སྤྱོོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལས། ཕེརི་ངོས་ས་རྡོརི་ཐུགོ་པོ་ལྟརི་གྱིི་

ཚོོརི་བ་གོང་ཡང་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཞིེས་ཟེརི་བ་མིན། 

འིཚོེ་བ་བྱེེད་པོའིི་གོོ་སྐོབས་དང༌། ཆེ་རྐེན་ཡོད་བཞིིན་དུ་གོནོད་

པོ་བསྐྱལ་ན་མི་འིགྲེིགོས་བསམ་པོའིི་བསམ་བློའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཚོེ་

བ་མི་བྱེེད་པོ་དེརི་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད།

འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་

ཞིེ་ན། ལྟ་བ་རྟེན་འིབྱུང་ཞིེས་པོ་འིདིརི་ཐུགོ་ཡོད། ང་རིང་ཚོོརི་སྡུགོ་

བསྔལ་མེད་ཅིང་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། སྡུགོ་བསྔལ་མེད་
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པོའིི་སྐྱིད་པོ་འིདི་གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་མི་སྐྱེལ་བརི་ཕེན་བཏེགོས་

ན་ཕུགོས་ལ་རིང་ཉེིད་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

ཤིེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཤིེས་ན་གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་དང་འིཚོེ་བ་

མི་བྱེེད་པོ་འིདི་རིང་དོན་ལ་ཐུགོ་པོརི་བརྟེན་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་

སུས་ཀྱིང་བྱེེད་ངེས་རིེད། མི་ལ་མགོོ་སྐོོརི་གོཏེོང་བ་དང༌། འིཁྲུགོ་

པོ་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་བྱེས་ན་སོ་སོའིི་གྲེོགོས་པོོ་དང༌། དགོའི་པོོ་

བརླགོ་འིགྲེོ་བ་དང༌། རིང་ལའིང་མི་སྡུགོ་ཆེགོས་དང༌། རླུང་ལངས་

པོོ། རྐུ་མ། རྫུན་མ་བཅས་ཀྱིི་མིང་ཆེད་ཡོང་གོི་རིེད། མི་ཚོང་མའིི་

མིགོ་ཟུརི་ནས་རིང་ལ་ལྟ་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བལྟ་སྐོབས་རིང་

ཉེིད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོོ་མེད། མི་ཚོང་མས་མི་དེ་དྲེང་པོོ་དང༌། རྫུན་མི་

ཤིོད་མཁོན། བློ་མཐུན་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མིང་དེ་

འིཁེརི་ནས་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་པོའིི་མི་ཚོང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་

ཀྱིང་ཚོང་མས་ཡརི་ཤིོགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་དང༌། དངོས་གོནས་སྙིིང་

ཉེེ་པོོ་མི་གོཅིགོ་སྙིིང་གོཅིགོ་གོི་གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་དང༌། དོན་

དམ་པོའིི་མཛོའི་བཤིེས་ཆེགོས་ཏེེ་སོ་སོའིི་དཀའི་ངལ་གོང་ལའིང་

མིས་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་རིེད། 

གོལ་ཏེེ་རིོགོས་དངོས་སུ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང་སོ་སོའིི་དཀའི་ངལ་གོང་
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ཡང་ཤིོད་ས་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ཡང་སྐྱོ་རིོགོས་རིང་ཡིན། དཔོེརི་ན། 

དེ་རིིང་རིང་ཉེིད་ལ་གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སོ་སོ་བློས་

འིཁོེལ་ས་ཞིིགོ་གོི་སརི་ཕྱོིན་ནས་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་འིདི་

ལྟརི་བྱུང་སོང་ཞིེས་སེམས་ནང་གོི་མ་སྐྱིད་པོ་དེ་ཤིོད་ས་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་ཕྲེན་བུ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་དེ་སྡུགོ་བསྒོོམ་

བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ན་གོང་འིཚོམ་ནས་སྲིོགོ་རླུང་འིཕེརི་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁོ་ཡོད། སྙིིང་ཉེེ་བའིི་གྲེོགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ས་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་མིའིི་རིང་བཞིིན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང༽ ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་དང་། རིང་ཉེདི་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི།

དརེི་བརྟནེ་མ་ིཡ་རིབས་ཤིགིོ་བྱེས་ན་ས་ོསརོི་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་

དང༌། མ་རིབས་བྱེས་ན་ས་ོསརོི་གྱིངོ་རིགོ་རྒྱུ་ཡནི། མ་རིབས་བྱེས་

ན་ཆེསོ་དང་འིགོལ་བས་མ་ིའིགྲེགིོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ཡང་

ཡ་རིབས་བྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐུགོས་དགྱིསེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་

ཀྱིང་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམེད། ཡ་རིབས་བྱེས་ན་ས་ོས་ོརིང་ཉེདི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་མིས་ཆེ་བཞིགོ་ས་དང༌། དགོའི་པོ་ོབྱེེད་ས་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་

རིང་གོི་མི་ཚོེ་འིདི་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། 
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ང་རིང་ཚོོས་མ་རིབས་མི་བྱེེད་ཅིང༌། ཡ་རིབས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་

རྩི་བ་རིང་གོི་བདེ་སྡུགོ་རྣམས་གོཞིན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དེརི་

ཐུགོ་ཡདོ། 

རིང་གོི་བདེ་སྡུགོ་གོི་རྒྱུ་རྐེན་གོཞིན་ལ་ལྟོས་མ་དགོོས་པོརི་རིང་

དབང་གོི་སྒོོ་ནས་རིང་བཙན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་གོཞིན་ལ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་དོན་མེད་ལ། གོཞིན་ཞིེས་པོ་འིདི་ལ་མིགོ་ལྟ་ཅི། 

ལྟགོ་ཁུང་ཡང་མ་བལྟས་པོརི་གོཡུགོ་བཞིགོ་ན་སོ་སོ་གོཅིགོ་པུའིི་

དོན་བསྒྲུབས་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་སྲིིད། འིོན་ཀྱིང་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་

ཚོེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་ལས་

དེ་མིན་གོཞིན་ཞིིགོ་ཏུ་སྐྱེལ་ས་མེད། མི་གོཞིན་ལ་ཁོོང་ཁྲིོ་བྱེེད་

པོ་དང༌། བློས་མི་འིཁོེལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ཕེརི་བཞིགོ དུད་འིགྲེོའིི་ཁྱུརི་ཡང་འིདྲེེས་མི་ཐུབ། གོལ་སྲིིད་རིང་

ཤིི་བརྒྱབ་ན་དེ་ནི་སྡུགོ་གྱིོང་རིེད། 

གོང་ལྟརི་མ་ཤིི་བརི་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་བཞིིན་དུ་མིའིི་དཀྱིིལ་དུ་སྡེོད་

རྒྱུ་ལས། འིདི་ལས་ལྷགོ་པོའིི་ཕེོ་རྒོད་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཟླ་བའིི་ཁོང་བཟང་

ལ་འིགྲེོ་མི་ཐུབ། ཕྱོིན་ཀྱིང་མུ་གོེ་དང་རླུང་མི་མཐུན་པོའིི་དབང་

གོིས་འིཆེི་རྒྱུ་ལས་གོཞིན་གོང་ཡང་མེད། གོལ་སྲིིད་ཤུབས་ལྟ་
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བུ་གྱིོན་ཏེེ་ཕྱོིན་ཚོེ་ཆུ་ཚོོད་གོཅིགོ་གོཉེིས་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིང་དེ་ནི་རྡོགོ་

ཁྲིེས་ཤིིགོ་ལས་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལས་སྲིིད་པོ་ཆེགོས་

ཏེེ་མིའིི་འིགྲེོ་བ་གོནས་སའིི་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་བསྡེད་

ན་སྐྱིད་ཅིང་འིདི་ལས་ལྷགོ་པོའིི་འིགྲེོ་ས་གོང་ཡང་མེད། ང་རིང་

ཚོོ་ལྷ་གོསོལ་ཀླུ་གོསོལ་བྱེས་ཀྱིང་ལྷ་ཡུལ་ལ་འིཁྲིིད་མཁོན་མེད་

ལ། ཀླུ་ཡུལ་ལ་འིཁྲིིད་མཁོན་ཡང་མེད། ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཚོེ་འིདི་

འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་སྡེོད་རྒྱུ་ལས་མེད། 

དེ་ཡང་མིའིི་ནང་སྡེོད་དགོོས་པོ་དང༌། མི་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སའིི་མི་གོཞིན་རྣམས་ལ་

རྒྱགོ་རིེས་བརྒྱབ། མགོོ་སྐོོརི་བཏེང༌། མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོ་

ཤི་སྟགོ་བཤིད་དེ་བསྡེད་ན་བྱེབ་ཆུང་དང༌། ལྐུགོ་པོ་རིེད། མཉེམ་

དུ་སྡེོད་དགོོས་སྟབས་འིཆེམ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བློ་

བསྟརི་ཆེོགོ་པོའིི་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡ་རིབས་ཤིིགོ་བྱེས་ཏེེ་

བསྡེད་ན་དེ་ལས་སྐྱིད་པོ་མེད། དེརི་བརྟེན་ཡ་རིབས་དང་བཟང་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་རིང་གོི་བདེ་སྡུགོ་རྟེན་ཅིང་འིབྲེལ་བརི་འིབྱུང་

བའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ན་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་བདེ་སྡུགོ་གོང་

ལ་བརྟེན་སའིི་ཡུལ་དེ་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་
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དང༌། འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་ཅིང༌། བཟང་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཅ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོདང་། ལྟ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ།

ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོམདོརི་བསྡུས་ན་སྤྱོདོ་པོ་འིཚོ་ེབ་མདེ་པོ་དང༌། ལྟ་

བ་རྟེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་འིདི་ཡིན། དེ་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ཡིན། སྤྱོོད་པོ་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཞིེས་པོ་ནི་གོཞིན་

སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་མནརི་བརི་མ་ིའིདདོ་པོ་དང༌། བད་ེབ་འིདོད་པོ་

དེ་དགོ་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་ཏེེ་གོཞིན་ལ་ཕེན་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་རིབ་

དང༌། གོལ་སྲིདི་ཕེན་བད་ེསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་གོཞིན་ལ་གོནདོ་འིཚོ་ེ

བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། གོཞིན་ད་ེཡང་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་རིང་

དང་མཚུངས་པོ་རིེད་བསམ་པོའིི་རིང་གོི་ཉེམས་མོང་ལ་དཔོགོས་

ནས་གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བའིི་ལས་ལས་ལྡོགོ་པོ་འིདི་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་

པོའི་ིརིམི་པོ་གོཉེསི་པོ་ཡནི། 

དེ་རིིང་ཆེོ་འིཕྲུལ་དུས་ཆེེན་དང་འིབྲེལ་ནས་ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་

འིཛོོམས་པོ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་གོང་ཞིིགོ་གོསུང་གོི་

འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་
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པོའིི་ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ལྟ་སྤྱོོད་གོཉེིས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་དགོོས། 

ལྟ་བ་རྟེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོའིི་སྤྱོོད་

པོ་ཡིན། ལྟ་སྤྱོོད་གོཉེིས་པོོ་འིདི་སུ་ཞིིགོ་གོིས་ཉེམས་ལེན་བྱེས་ན་

དེ་ནི་ནང་པོ་ཡིན་ལ། ལྟ་སྤྱོོད་གོཉེིས་པོོ་འིདི་ཉེམས་ལེན་མི་བྱེེད་

མཁོན་ནི་ནང་པོ་མིན་ཞིེས་གོསུང་གོི་འིདུགོ་བསམས་ནས་ཚོང་

མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཙ་ོཕེལ་དང་། བརྟགོ་དཔྱད་ཀྱི་ིམཐོའི་

དཔྱདོ།

ད་ེནས་བདོ་ལ་ལོགོ་མཁོན་དང༌། གོནས་སྐོོརི་དུ་འིགྲེ་ོམཁོན། ད་ེ

བཞིནི་ལ་དྭགོས་དང༌། འིབྲུགོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་འིགོའི་ཤིས་ཡདོ་

པོ་བཅས་ཁེད་རིང་ཚོ་ོསོ་སོའི་ིལུང་པོརི་ལོགོ་སྐོབས་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོ་ོཆེེས་འིདི་འིདྲེ་གོསུང་གོི་འིདུགོ་བསམ་སྟེ་སེམས་ལ་ངེས་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཉེིན་རིེ་ཉེིན་རིེའིི་ལགོ་ལེན་གོཟུངས་སྔགོས་ཟབ་

མོ་བགྲེང་རྒྱུ་དང༌། ལུས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱོགོ་འིཚོལ་སྐོོརི་སྦོང་བྱེེད་

རྒྱུ་འིད་ིརིིགོས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའི་ིཡན་ལགོ་ཡནི། བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྟངས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིསྒོ་ོནས་དགོ་ེབ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་

ན། ངགོ་གོིས་སྔགོས་བགྲེངས་པོ་དང༌། ལུས་ཀྱིིས་ཕྱོགོ་འིཚོལ་
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སྐོོརི་སྦོང་བྱེས་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་དགོེ་བརི་འིགྲེོ་མིན་ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན། 

ཆེསོ་བྱེདེ་པོའི་ིཀུན་སློངོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་ཆེསོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུརི་ཐོ་ེ

ཚོམོ་མ་ིདགོསོ། སམེས་ནང་ཕེན་སམེས་ཤིགིོ་སྐྱསེ་ན་ད་ེན་ིཆེསོ་

ཡིན་ལ། འིདི་ཕྱོིའིི་ལེགོས་ཚོོགོས་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་རྩི་བའིང་ཡིན། 

དའེིི་འིགོལ་ཟླ་མ་ིགོཞིན་ལ་གོནདོ་སམེས་འིཆེང་བ་དང༌། འིཁོནོ་

འིཛོིན་བྱེེད་པོ་ནི་མ་རུང་བ་ཡིན་བསམས་ནས་ཆེེད་དུ་གོཉེེརི་ཏེེ་

ཉུང་དུ་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་ཡང་ཆེོས་ཡིན། དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་སེམས་ནང་

གོ་དུས་སྐྱསེ་ཀྱིང་དངསོ་གོནས་ཆེསོ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ཡནི། 

དེ་མིན་སྡུགོ་ས་ནས་བཤིད་ན་སེམས་ནང་ཆེགོས་སྡེང་གོི་བློ་སྐྱེ་

བཞིིན་པོའིི་མུརི་ངགོ་ནས་སྔགོས་བགྲེང་ཀྱིང་དེ་ཆེོས་རྣམ་དགོ་ལ་

འིགྲེོ་ཐོབས་མེད། ད་དུང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོས་མི་ལ་མགོོ་སྐོོརི་གོཏེོང་

རྒྱུའིི་བསམ་པོས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་ངགོ་ནས་ཆེོས་བཤིད་པོ་

དང༌། ལུས་ལ་ཆེོས་པོའིི་གོོས་གྱིོན་པོ་དེ་ནི་དགོེ་བ་གོསོགོ་རྒྱུ་

ཕེརི་བཞིགོ སྡེིགོ་པོ་གོསོགོ་གོི་ཡོད་པོས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། 

ལུས་ངགོ་གོི་དགོེ་བ་ནི་ཕེལ་པོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་དགོེ་བ་ནི་གོཙོ་

བོ་ཡིན་པོ་འིདི་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་

བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་
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བརྗེོད་པོ་འིདི། ངོས་རིང་སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་འིཁེརི་མི་དགོོས་པོརི་བསྡེད་

ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་འིཁེརི་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

མེད། ངོས་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་རྗེེས་

འིབྲང་གོི་དགོེ་སློོང་ཕེལ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་རི་

ལམ་ཚུན་ཆེད་ལ་བཏེང་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཐོབས་མཁོས་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་དང་ལྡན་པོའིི་བཀའི་དྲེིན་ཅན་

དེའིི་ཞིབས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས། དེའིི་བསྟན་པོའིི་སྒོོརི་ཞུགོས་ཏེེ་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོོས་ཀྱིི་དགོེ་སློོང་ཐོེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ཡིན། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་གོསུངས་པོའིི་ཆེོས་ལ་ངས་ལམ་སེང་དེ་

དེ་བཞིིན་ནོ་ཞིེས་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། སྐོབས་རིེ་དོགོས་

པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དོགོས་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། འིདིརི་རིི་མོ་བྲིས་པོའིི་རྒྱན་དྲུགོ་མཆེོགོ་གོཉེིས་ཏེེ། 

མགོོན་པོོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཨཱརྱ་དེ་བ། ཐོོགོས་མེད། དབྱེིགོ་གོཉེེན། 

ཕྱོོགོས་གླིང༌། ཆེོས་གྲེགོས་དེ་རིིགོས་མིའིི་ནང་གོི་ཀློད་པོ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ཤི་སྟགོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོོས་བརྟགོ་དཔྱད་མང་པོོ་གོནང༌། 

ཉེམས་མོང་བསགོས། མཐོརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་འིདི་

བསྲིེགོས་བཏུབ་འིཕེེརི་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ངེས་པོ་རྙིེད། 
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གོདེང་འིཁོེལ་ཏེེ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བསྟན་འིཛོིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་

ཆེགོས་པོ་ལས། རོངས་དད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོཡམ་རྒྱུགོས་བྱེས་

ཏེེ་ཕྱོིན་པོ་མ་རིེད། དེ་ལྟརི་མིན་པོ་ཁོོང་རྣམ་པོའིི་བརྩིམས་ཆེོས་

ལེགོས་བཤིད་ལ་བལྟས་ན་ཤིེས་ཐུབ། ཁོོང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོི་ནང་

དུ་ཡང་བརྟགོ་དཔྱད་མང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད་པོ་

ལས། བརྟགོ་དཔྱད་མི་དགོོས་པོརི་རོངས་དད་ཀྱིིས་ལམ་སེང་

ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་གོསུངས་མེད། 

དེ་བཞིིན་དུ་ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་

གོསུངས་པོའིི་བཀའི་ལ་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས། བརྟགོ་དཔྱད་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་ཡང་དེ་དགོ་མཐོརི་གོཏུགོས་

སྐོབས་ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་རྙིེད་མ་སོང་བརྗེོད་རྒྱུ་ཙམ་ལས། དེ་ལས་

ལྷགོ་པོའིི་སྒྲུབ་བྱེེད་མ་རྙིེད་པོའིི་དུས་ལ་རིང་ཤིེད་མ་བྱེས་པོརི། 

དེ་མིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ན། དེ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ལེགོས་པོརི་བལྟས་ཏེེ་རིིགོས་གོཅིགོ་འིདི་འིདྲེ་བྱེས་

ཏེེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། རིིགོས་གོཅིགོ་ནི་རྒྱུ་མཚོན་རིང་ལ་བསམ་བློ་

གོཏེོང་སྐོབས་ངེས་པོ་རྙིེད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ལམ་སྟོན་གོནང་ཡོད་པོ་དེརི་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་ཡིད་



19
ཆེེས་དང་བྲོ་བ་རྙིེད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བཀའི་བཞིིན་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཡོད། 

མདོརི་ན། ད་ལྟ་ངོས་ནས་བཟང་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོནོན་

སེམས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་ང་རིང་གོི་སྙིིང་ཁོོང་རུས་

པོའི་ིགོཏེངི་ནས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཡདི་ཆེསེ་རྙིདེ་ད་ེཉེམས་མངོ་གོདངེ་

འིཁོལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་ནང་པོ་རྣམས་ལ་འིད་ིརིང་ཤིདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་ལ། ཕྱོ་ིཔོ་ཚོརོི་ཡང་འིད་ིརིང་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེསོ་མདེ་མཁོན་

ཚོརོི་ཡང་འིད་ིརིང་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ལའིང་འིཛོེམས་

བགོ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིདི་རིང་བཤིད་དེ་སྒྲུབ་བྱེེད་བཀོད་ནས་

རྒྱུ་མཚོན་སྟོན་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དེརི་བརྟེན་ཁེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་

སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོོ་དང༌། ཡ་རིབས་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་བ་

ཡནི་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་རིང་གོ་ིཕྱོགོ་ལནེ་དུ་བསྟརི་

ཏེ་ེཉེམས་མངོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོརི་ཡདི་

ཆེསེ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོབོ་སྟ་ེགོསུངས་པོ་ཞིིགོ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིངསོ་

འིཛོནི་བྱེས་ནས་ཉེམས་ལནེ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།
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ཇ༽ བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། རིབ་བྱུང་གོ་ིདམ་

བཅའི།

ལྷགོ་པོརི་ད་ལྟའི་ིདུས་འིདརིི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིགིོས་རིགིོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་དངསོ་གོནས་ཡདོ། རྒྱ་

མིའིི་གོདུགོ་རྩུབ་མནརི་གོཅོད་བྱེེད་སྟངས་འིདི་མུ་མཐུད་ནས་

ལ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེན་ནས་གོནས་མི་ཐུབ། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་

དུའིང་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་རྒྱ་མི་ཚོོརི་ཡང་འིཚོམ་གྱིི་

མདེ་པོས། བདོ་པོརི་ད་ེབས་འིཚོམ་པོ་ོགོང་ནས་ཡངོ༌། དརེི་བརྟནེ་

རིམི་པོས་བསྒྱུརི་བཅསོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་ང་ཚོསོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཚོདོ་

དཔོགོ་བྱེདེ་ཐུབ། ད་ེལྟ་ནའིང་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིབདོ་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ངོ་མརི་སྒྱུརི་བའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་སྐོབས་ལ་སློེབས་

ཡདོ་པོས། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིིགོས་ཡནི་ན་ོཅོགོ་ཚོང་མས་ས་ོསའོི་ི

མཇིང་པོརི་རྡོགོ་ཁྲིེས་རིེ་འིཁེརི་ཏེེ་ལྷགོ་བསམ་རྒྱུན་བཅང་བྱེ་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

བོད་རིང་དབང་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེས་ངོས་ནས་རྒྱུན་
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དུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་རིང་དབང་རིང་ལགོ་ཏུ་སོན་མཚོམས་ང་

ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་ནི་སྲིིད་དོན་རྐང་པོའིི་རིང་དབང་མིན་པོརི། དངོས་

གོནས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་མི་སྨོན་རིང་སྐྱིད་ཅིགོ་དང་། མདོརི་

ན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་རྟེན་འིབྱུང་ཆེོས་ལུགོས་

ཀྱིི་སྙིིང་དོན་དང་མཚུངས་པོའིི་རིང་དབང་གོི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བསྐྲུན་

རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་བརྟེན། བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་

དུ་སོ་སོའིི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ཉེམས་ཉེེས་བྱུང་བ་དེ་དགོ་གོིས་དཀའི་

ངལ་ཁད་བསད་བྱེས་པོ་བྱེེད་གོོ་ཆེོད་པོ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་

དངོས་གོནས་སོ་སོའིི་འིདི་ཕྱོིའིི་བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོའིི་ཡུལ་

ཡིན་པོ་ཚོང་མས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་རིང་དབང་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་འིདི་གོཞིན་ཕེན་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ལས་བཟང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

ཞིེས་པོ་འིདི་ངོ་ཤིེས་དགོོས་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་སངས་
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རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཤིེས་

དགོོས། དེ་ཡང་མིང་རྒྱབ་འིཁུརི་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་

བྱུང་སྟེ་དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོི་སྡེོམ་པོ་བླངས་པོའིི་གྲྭ་པོ་དང༌། བཙུན་

མ་དེ་དགོ་ནི་བསྟན་པོའིི་ཁུརི་ལེན་མཁོན་ཡིན། དཔོེརི་ན། དམགོ་

ལ་མཚོོན་ན་དངོས་སུ་དམགོ་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་དམགོ་མི་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཡིད་ཐོརི་པོརི་ཕྱོོགོས་ནས་ཉེོན་མོངས་ལ་ཁོ་གོཏེད་བཅགོས་ཏེེ་

ཉེོན་མོངས་རྒྱལ་དུ་འིཇུགོ་གོི་མིན་ཞིེས་པོ་འིདི་རྩི་བའིི་དམ་བཅའི་

ཡིན། ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང༌། ལུས་ལ་ཆེོས་

གོོས་རྣམ་གོསུམ་གྱིོན་མཁོན་རྣམས་ལ་ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ལས་འིགོན་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་འིཁྲིི་

ཡོད་པོ་ཚོང་མས་ཤིེས་དགོོས། 

ཉེ༽ སྒྲིགིོ་ཁྲིམིས་སྲུང་སྡེམོ་དང་། འིབྲལེ་ཡདོ་ལ་བརྡ་

སྦརོི།

རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་བརྗེེས་པོ་ཙམ་ལ་གྲྭ་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་མིན་ལ། 

འིགྱིེད་ཕེོགོས་ལེན་ཤིེས་ཙམ་ལ་གྲྭ་པོ་བརྗེོད་པོའིང་མིན། གྲྭ་པོ་

རྣམས་ནས་དངོས་གོནས་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་

མཁོན་གྲྭ་པོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེ
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སྐོརོི་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་སྐོད་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། གྲྭ་བཙུན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ཡོད་པོའིི་

ནང་གྲྭ་བཙུན་ཕེལ་ཆེེརི་ཆེིགོ་ཁྲིི་ཡས་མས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་དེས་མི་

འིབརོི་ཁནོ་ཡངོས་ཀྱི་ིབཅུ་ཟུརི་ཙམ་ཡནི་པོ་མང་དྲེགོས་པོའི་ིསྐྱནོ་

ལས་ཉུང་དྲེགོས་པོའི་ིསྐྱནོ་མདེ། ད་ེདགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོམ་བྱུང་བརི་

ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁོན་སྣནོ་མ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་

སྡུགོ་ཡནི། དརེི་བརྟནེ་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་གོ་ིདགོནོ་སྡེ་ེ

ཚོང་མརི་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། སྒྲིགིོ་ཁྲིམིས་སྲུང་སྡེམོ་བྱེ་རྒྱུའི་ི

ཐོད་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རྩི་ཆེནེ་ཡནི་པོ་

དང༌། ས་ོསའོི་ིའིད་ིཕྱོའིི་ིལགེོས་ཚོོགོས་ཀྱི་ིརྩི་བ་ཡནི་པོ་ཤིསེ་པོའི་ི

ཐོགོོ་ནས་མ་སྐུལ་དང་ལནེ་གྱིསི་སྒྲིགིོ་ཁྲིམིས་ད་ེས་ོསའོི་ིཁུརི་དུ་མ་ི

བརྩི་ིབརི་རྒྱན་དུ་བརྩིསི་ནས་རིང་ཁྲིམིས་རིང་གོསི་སྲུང་དགོསོ། 

ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་མཁོན་པོོ་དང༌། སློོབ་དཔོོན། དགོེ་བསྐོོས་

སོགོས་ཆེོས་ཁྲིིམས་པོ་ཚོོས་འིགོན་ཁེརི་ཏེེ་སྐུལ་ལྕགོ་ལྟ་རྟོགོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེང་གོི་དུས་

སུ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན། དཔོེརི་ན། དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་མེགོ་ལོརི་གྷན་ཇི་
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དང༌། དྷ་ས་སྟེང་ཤིོད་ལ་སྡེོད་མཁོན་བོད་མི་སྤྱོི་བྱེིངས་ཚོང་མས་

དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ཏེེ་སྤྱོོད་པོ་མ་རིབས་

བྱེེད་མཁོན་འིདུགོ་ན་ཁེད་རིང་ཚོོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

སོ་སོརི་སྐོབས་འིཕྲེལ་བརྡ་ལན་སྤྲོོད་དགོོས། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་

གྱིོན་ན་ཡང་དོན་སྙིིང་གྲྭ་པོ་ནི་མ་རིེད། གྲྭ་པོའིི་རྟགོས་ཙམ་འིཛོིན་

ནས་བསྟན་པོ་བཤིིགོ་མཁོན་ཡོད་ཚོེ་སྐོབས་འིཕྲེལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཡས་མས་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲོད་དེ་ཚོང་མས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་ནང་སྡེོད་རིིང་ཁུངས་སོ་སོརི་སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་གོནོན་

སྡེོམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དགོོན་པོ་དང་བརི་ཐོགོ་འིདོམ་ཁོ་ཤིས་

ཆེོད་མཚོམས་ལམ་སེང་ཞིབས་འིདྲེེན་མང་པོོ་ཞུས་ན་ཡགོ་པོོ་

མིན། སྤྱོིརི་བཏེང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གྲྭ་པོ་ཐོེབས་ཆེགོ་ཁད་མཚོརི་པོོ། 

ཕུ་ཐུང་གྱིོན་མཁོན་དེ་ལྟརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་བརྒྱབ་

པོ་ལས། ལམ་སེང་རྣགོ་ཐོོགོ་གོཙགོ་འིཁོེལ་གྱིི་བཀའི་འིགོོགོ་

བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་འིདི་མུརི་ལྷོད་ཡེངས་ཤིོརི་ན་མི་འིགྲེིགོས། ཁེད་

རིང་ཚོོ་ཚོོང་ཁོང་ནང་གོི་ཚོོང་པོ་དང་། དེ་མིན་གོཡས་གོཡོན་ལ་

སྡེོད་མཁོན་མི་མང་དང་བཅས་པོ་ཚོང་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་
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པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

ཡོད་ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་སྟེང་བཙུན་མ་དང་དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོང་ཞིིགོ་

ཡིན་ནའིང་། ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ན་བཟའི་གྱིོན་ཏེེ་སྤྱོོད་ངན་

བྱེེད་མཁོན་འིདུགོ་ན་ཚོང་མས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེས་ནས་སྐོབས་

འིཕྲེལ་འིབྲེལ་ཡོད་ལ་བརྡ་སྦོརི་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ད་ལྟ་བརི་དུ་ངོས་ནས་འིབོད་སྐུལ་མང་པོོ་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང་དེ་དགོ་ཁོ་

ཤིས་ཀྱིིས་མ་གོོ་བ་དང༌། མ་ཐོོས་པོ་ཡིན་སྲིིད། ད་དུང་ཡང་ཁད་

མཚོརི་དེ་ལྟརི་རིེ་ཟུང་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཚོང་

མས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་

གོིས་སྐོད་བརྒྱབ་སྟེ་ནུས་པོ་ཐོོན་གྱིི་མི་འིདུགོ གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་གོི་

ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོ་བ་དང༌། དེ་མིན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་སོགོས་བོད་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ཡང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སྤྱོི་བཅས་

ལ་ཤི་ཚོ་ཆེེན་པོོས་འིགོན་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་ལས་ངན་བྱེེད་མཁོན་དེ་

དགོ་སྐོབས་འིཕྲེལ་བརྡ་སྦོརི་གྱིིས་རིང་དགོརི་མི་འིཇོགོ་པོའིི་ཁུརི་

མཉེམ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཏེ༽ སྤུས་ཚོད་ལ་དནོ་གོཉེེརི་དང་། བསྟན་པོ་རིང་བཤིིགོ
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དེ་ནས་བོད་ནང་དུའིང་དེང་སང་ཆེོས་སྒོོ་ཕྲེན་བུ་ཕྱོེ་སྟེ་གྲྭ་བཙུན་

གོསརི་པོ་ཆེསོ་ཞུགོས་བྱེདེ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་མང་གོནད་མདེ། ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་གོཅིགོ་བྱུང་ན་ཡང་མང་དྲེགོས་པོ་དང༌། སྤུས་

དགོ་པོ་ོབརྒྱ་སྟངོ་བྱུང་ཡང་དགོསོ་རྒྱུ་ཡནི་རུང་ད་ེལྟརི་ཡངོ་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོ་ོདང༌། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་རྒྱུ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ལས་སློ་པོ་ོཡནི། དགོནོ་པོ་

བསྐྱརི་གོས་ོབྱེེད་སྐོབས་དང་པོ་ོནས་ལྷོད་གོཡེང་མ་ཤིརོི་བ་བྱེས་

ཏེ་ེཐོོགོ་མརི་གྲྭ་པོ་བཞི་ིགྲྭ་དང༌། བརྒྱད་གྲྭ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་

དེ་དགོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། རང་གོཞིི་དེའིི་ཐོོགོ་ཁོ་

སྣོན་རིེ་གོཉེིས་བརྒྱབ་སྟེ་རིིམ་པོས་ཉེི་ཤུ་སུམ་ཅུ་བརི་གྲེངས་

འིཕེརི་བྱུང་ཡང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དང་པོོ་བརྟགོ་དཔྱད་གོང་ཡང་མེད་པོརི་གླིོ་བུརི་དུ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་

མཁོན་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་རུབ་རུབ་བཟོས། མཇུགོ་ཏུ་དེའིི་ནང་ནས་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་ཐོོན་ཏེེ་ནད་འིབུ་ལྟ་བུ་མཆེེད་ན་ཚོང་མ་

ཕྱོིརི་འིབུད་བྱེས་ཀྱིང་མི་འིགྲེིགོས། སྐོད་ཆེ་བཤིད་ཀྱིང་ཉེན་འིདོད་

ལ་མ་འིདོད་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོང་སྐོབས་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མེད། དང་

པོོ་ནས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་བསྟན་པོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་

གོི་གོནད་ངོ་མརི་ཐུགོ་ཡོད། ཤིེས་སོང་ངམ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་
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དགོོས། ངོས་ནས་གོོ་ཐོོས་ལ་དེང་སང་ལྷ་སའིི་ནང་ཞིོགོས་པོ་གྲྭ་

ཆེས་གྱིོན་ནས་འིདོན་པོ་བཏེོན་ཏེེ་ཞིབས་བརྟན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་

རྣམ་འིགྱུརི་ཞིིགོ་བསྟན། ཕྱོི་དྲེོ་རི་བཟི་སྟེ་སྡེོད་མཁོན་དེ་ལྟརི་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ཧི་ལས་པོའིི་བློ་ཕེམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་

རིེད། མི་དེ་རིིགོས་རྒྱ་མི་ལས་སྡུགོ་གོི་རིེད། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་

ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་དུགོ་ལ་བལྟ་བའིི་ལྟ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ཅིང༌། ལྟ་བ་

དེའིི་འིོགོ་ནས་ཆེོས་ལ་སྣང་ཆུང་ཁད་གོསོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནི་

ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་ལྟ་གྲུབ་རིང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་

ཏེེ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་ཡིན་ཁུལ་བྱེས་ནས་ལགོ་ལེན་

ཐོོགོ་བསྟན་པོ་བཤིིགོ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེ་ནི་གུང་བྲན་ལས་ཀྱིང་

སྡུགོ་པོས་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོས་

དུས་གོང་དྲེགོ་བསམས་ཏེེ་སེམས་ནང་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ཚོང་མས་བསམ་བློ་གོཟབ་གོཟབ་བཏེང་སྟེ་དང་པོོ་ནས་སྤུས་དགོ་

པོོ་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཕུ་ཐུང་མ་གྱིོན་པོ་ཙམ་ལས་སྤུས་དགོ་

པོོ་བརྗེོད་མི་ཐུབ། སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིེས་པོ་ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་

ཆེོས་འིདི་སེམས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ད་ལྟ་གོོང་དུ་བརྗེོད་



28
པོ་ཡིན། སེམས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་བྱེེད་དགོོས་ན་སེམས་ནང་ནས་བྱེེད་

སྟངས་ཆེ་ཚོང་ཤིེས་དགོོས། དེ་ཤིེས་པོརི་བྱེེད་པོ་ལ། ཐོོས་བསམ་

སྒོོམ་གོསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བ་བྱེས་ཏེེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛོིན་

སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་དགོོས། དེརི་བརྟེན་དགོོན་པོ་བཞིེངས་པོ་

ཙམ་ལ་ཆེ་མ་བཞིགོ་པོརི་དགོོན་པོའིི་ནང་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། མདོརི་ན་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་འིགྲེེལ་བཤིད་

བརྒྱབ་པོའིི་ལུང་སྡེེ་སྣོད་གོསུམ་གྱིི་འིཆེད་ཉེན་དང༌། ལམ་བསློབ་

པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་ལེན་ཞིེས་པོ་འིདི་སྙིན་ངགོ་གོི་ཚོིགོ་བརྗེོད་པོ་

ལྟ་བུ་མིན་པོ་ཚོང་མས་གོང་ཐུབ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟརི་ནས་དཔོེ་

ཁྲིིད་དང༌། སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས། 

ཐོ༽ གོཞུང་ཆེནེ་ལ་སློབོ་གོཉེེརི་དང་། སྤྱོ་ིཚོོགོས་ལ་

ཞིབས་འིདེགོས།

དེང་སང་བོད་ནང་དགོོན་པོ་གོསརི་པོ་ཚུགོས་པོ་ཁོ་ཤིས་ལ་སྔརི་

མདེ་པོའི་ིསྨན་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའིམ། སྨན་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཚུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེ

རིགིོས་ཤིནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོའོི་ིརིགིོ་གོནས་ན་ིནང་དནོ་རིགིོ་

པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་བཟ་ོརིིགོ་པོ་དང༌། གོས་ོབ་རིིགོ་པོ། སྒྲི་

རིགིོ་པོ། ཚོད་མ་རིགིོ་པོ། ད་ེམནི་སུམ་རྟགོས་དགོ་གོསུམ་སགོོས་
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རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། ད་ེམཚུངས་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་ད་ེ

དགོ་ལའིང་དགོནོ་པོ་ས་ོསསོ་ད་ོཁུརི་བྱེས་ཏེ་ེསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་

འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེེདདགོོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དགོོན་

པོའིི་ནང་གྲྭ་པོ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་

ནས་དགོོན་པོས་སྣེ་འིཁྲིིད་བྱེས་ཏེེ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡརི་

རྒྱས་དང༌། འིཕྲེོད་བསྟེན་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐོབས་ལ་ཤུགོས་སྣོན་

བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། དཔོ་ེཆེ་བལྟ་ཐུབ་མཁོན་

ཚོསོ་དཔོ་ེཆེ་བལྟས། དཔོ་ེཆེ་བལྟ་མ་ིཐུབ་མཁོན་ཚོསོ་རིགིོ་གོནས་

གོཞིན་དགོ་སྦངས་ཏེ་ེསྤྱོ་ིཚོགོོས་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

མདོརི་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ན་བཟའི་གྱིོན་པོ་གྱིོན་གོོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། མི་གོོ་ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་མིན་དགོོན་

པོའིི་ནང་སྒྲིིགོ་ཞུགོས་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། གྲེོང་ཆེོགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་

ཙམ་ཞིིགོ་ལས། སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་བསྟན་པོའིི་ལྟ་

བ་དང༌། སྤྱོོད་པོའིི་ལམ་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་ཡང་མི་ཤིེས་ཤིིང༌། 

བཤིད་རྒྱུ་ཡང་མེད་པོརི་མགོོ་མ་འིཚོོས་ཀྱིི་ངང་ནས་འིདོན་པོ་

ཚོིགོ་སྐོམ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེོན་ནས་བསྡེད་ན་དེ་ནི་བཤུ་གོཞིོགོ་གོི་འིཚོོ་

བ་ཡིན། བཤུ་གོཞིོགོ་ཅེས་པོའིི་ཚོིགོ་འིདི་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་
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གོསརི་པོ་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོརི་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་སྔོན་མ་

ནས་ལོགོ་འིཚོོ་ཞིེས་ཐོགོ་བཅད་དེ་གོསུངས་ཡོད། བཤུ་གོཞིོགོ་

དང་ལོགོ་འིཚོོ་གོཉེིས་འིདྲེ་པོོ་ཡོད། ལོགོ་པོའིི་འིཚོོ་བས་འིཚོོ་མི་

བྱེ། །ཞིེས་སྔ་མོ་ནས་ཐོགོ་བཅད་གོནང་ཡོད། 

རིབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་ནས་ཉེམས་ལེན་འིདི་ཡིན་མེད་

ཅིང༌། ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡང་མི་ཤིེས་པོརི་གྲེོང་ཆེོགོ་ཁོོ་ན་

རྒྱུགོས་ནས་བསྡེད་ན་དེ་ནི་ལོགོ་འིཚོོ་ཡིན་པོས་ཡགོ་པོོ་མེད། 

ཚོེ་འིདིརི་ཡང་སོ་སོརི་ཉེམས་དང་རྟོགོས་པོ་མི་སྐྱེ་ལ། ཚོེ་ཕྱོི་

མ་རྣམས་སུའིང་ལན་ཆེགོས་ཀྱིི་བུ་ལོན་དུ་གྱུརི་ཏེེ་མཐོའི་མ་སོ་

སོའིི་ལུས་སྟེང་ནས་འིཇལ་དགོོས་པོའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། གྲེོང་ཆེོགོ་

ལ་འིདོན་རྒྱུའིི་ཆེོ་གོ་ཙམ་ཤིེས་པོ་ལས། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོད་འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་ན་རྩི་བ་ནས་ཡགོ་པོོ་མེད། ཚོང་

མས་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ནས་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས། 

ད༽ བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འིཛོནི་དང་། ལུང་རྟོགོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ།

དེ་བཞིིན་དུ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་བླ་མ་དང༌། སྤྲུལ་

སྐུ་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། དེང་སང་རྒྱ་གོརི་དང༌། བོད་
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ནང་བཅས་པོརི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་

རྩི་བ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དགོནོ་པོ་ས་ོསརོི་སྔརི་དགོནོ་པོ་ཕྱོགོ་འིདབེས་

མཁོན་གྱི་ིབླ་མ་ཡནི་ནའིང་འིདྲེ། བརི་དུ་དགོནོ་པོརི་བསྟན་པོའི་ིབྱེ་

བ་མཛོད་དེ་མཛོད་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་བླ་མ་ཡིན་ནའིང་

འིདྲེ། བླ་སྤྲུལ་ཡདོ་དགོསོ། འིནོ་ཀྱིང་ཧི་ཅང་མང་དྲེགོས་ན་ད་ེཡང་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོ་ོ

ཐོོས་ལྟརི་ན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའིི་མིང་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ལ་མི་མང་

ཚོསོ་དད་པོ་བྱེས་ཏེ་ེའིབུལ་བ་ཕུལ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་བླ་བྲང་ལྟ་

བུ་ཟུརི་དུ་ཁོང་པོ་མཐོོ་པོོ་རྫིིགོ་པོོ་དེ་ལྟརི་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདིས་

ལུང་གོི་བསྟན་པོ་ལ་ཕེན་གྱི་ིམདེ་ལ། སྒྲུབ་པོའི་ིབསྟན་པོ་ལ་ཡང་

ཕེན་གྱི་ིམདེ། བླ་བྲང་ད་ེཡང་ཧི་ལམ་ཁམི་ཚོང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད། རིིམ་པོས་སྤྱོི་

ཚོགོོས་ནང་མ་ིམང་གོ་ིཤིསེ་ཚོད་མཐོ་ོརུ་སངོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ལ་

བརྟགོ་དཔྱད་བྱེདེ་པོའི་ིབླའོི་ིནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོསྐོབས་སྐྱནོ་བརྗེདོ་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། རྩི་བ་ནས་

ཡགོ་པོ་ོམདེ། འིད་ིལ་ཡདི་གོཟབ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ན༽ རི་ིདྭགོས་རྔོནོ་རྒྱགོ་དང་། པོགོས་རུས་ཀྱིི་ཉེ་ོཚོངོ་།
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ད་ེནས་མ་ིམང་སྤྱོ་ིབྱེངིས་ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་དང༌། གོཞིན་ཕེན་

བྱེམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་སྔ་བོད་ལ་རིི་རྒྱ་

ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམས་ཏེེ་སྐོམ་གོཉེརེི་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ཀུན་

ལ་གོནོད་པོ་མི་བྱེེད་པོའིི་ཁྲིིམས་སྲིོལ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད། དེ་ནི་

ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡིན། བརི་ལམ་བོད་ནང་མུ་གོེ་བྱུང་སྐོབས་སོ་

སོའི་ིསྲིོགོ་འིཚོ་ོབའིི་དོན་ལ་རིི་དྭགོས་རྒྱགོ་མཁོན་ཕྲེན་བུ་བྱུང་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སྲིོགོ་འིཚོ་ོབའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་ན་ཐོབས་ཤིེས་བྲལ་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན། དེང་སང་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་

ཕྲེན་བུ་བཟང་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཛོ་དྲེགོ་མེད་ཀྱིང་དངུལ་ལ་

རྔོམས་ཏེེ་གླི་རྩིིརི་ཆེགོས་ནས་གླི་བ་གོསོད་པོ་དང༌། ཁྲིགོ་རྭ་ལ་

ཆེགོས་ནས་ཤྭ་བ་གོསོད་པོ། གོཞིན་ཡང་ལྤགོས་པོ་དང༌། སྤུ་ལ་

ཆེགོས་ནས་གོཅན་གོཟན་རིི་དྭགོས་གོསོད་པོ་དེ་རིིགོས་ཧི་ཅང་

ཐོབས་སྡུགོ་རིདེ། 

ངོས་ནས་ཁོོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་འིཛོམ་

གླིིང་ཐོོགོ་སྐོད་མང་པོོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་ལ་ང་

རིང་ཚོོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་མིས་བསློབ་

པོའིི་སྲིོལ་ངན་དེ་སྤྱོད་དེ་རིི་དྭགོས་གོསོད་པོ་དེ་རིིགོས་ཤིིན་ཏུ་
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བློ་ཕེམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ནང་རིི་དྭགོས་རྒྱགོ་

མཁོན་ཡོད་མེད་མི་ཤིེས། གོལ་སྲིིད་ཡོད་ན་སྔརི་འིགྱིོད་ཕྱོིས་སྡེོམ་

གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། གོཞིན་ཡང་ཁེད་རིང་

ཚོོས་ངོ་ཤིེས་པོ་གོཅིགོ་ལ་གོཉེིས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རིི་དྭགོས་

རྒྱགོ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐུགོས་ཕེམ་ཆེེན་པོོ་གོནང་

གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་དགོོས། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ནང་དུའིང་དེ་ལྟརི་རིེ་ཟུང་ཡོང་སྲིིད། རྒྱ་གོརི་གྱིི་

ཚོགོས་པོརི་ནང་ཐོོན་གོསལ་བྱེས་ན་བོད་པོ་རིེ་ཟུང་གོིས་ཁྲིིམས་

འིགོལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྟགོ་གོི་རུས་པོ་ཉེོ་ཚོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ངའིི་ངོ་ཤིེས་གྲེོགོས་པོོ་རྒྱ་གོརི་བ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་

དེ་སྐོོརི་འིགོན་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ངོས་ལ་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོས་ནས་

ཀྱིང་ཁོོང་ཚོོརི་གོསལ་པོོརི་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ལས་ཀ་དེ་རིིགོས་ལ་བོད་

པོ་མང་ཆེེ་བ་ཐོེ་གོཏེོགོས་དང་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་མེད། རིེ་ཟུང་ནས་

དེ་ལྟརི་བྱེས་ཡོད་སྲིིད། དེ་རིིགོས་ལ་སྐོབས་འིཕྲེལ་ཡུལ་ཁྲིིམས་

གོཞིིརི་བཞིགོ་གོིས་ཁྲིིམས་ཐོོགོ་ནས་རྣགོ་ཐོོགོ་གོཙགོ་འིཁོེལ་གྱིི་

ཉེེས་པོ་གོང་ཞིིགོ་འིགོེལ་དགོོས་ཀྱིང་ལགོ་བསྟརི་བྱེེད་དགོོས། ང་

ཚོོས་བཤིད་པོརི་མང་ཆེེ་བས་ཉེན་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང་རིེ་ཟུང་ནས་ཉེན་
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གྱིི་མེད། དེ་དགོ་ལ་བྱེ་ཐོབས་གོཞིན་མེད། འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཀྱིང་

ཕེན་གྱིི་མི་འིདུགོ ཁྲིིམས་ལུགོས་གོཞིིརི་བཟུང་གོི་ཉེེས་ཆེད་ཡན་

པོོརི་མ་སོང་བ་བཅད་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། 

ང་ཚོོ་བོད་མིརི་གོཞུང་བཟང་གོི་ཚོད་འིཛོིན་སརི་བརྩིི་བའིི་མིང་

མཐོོང་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་མི་ངན་རིེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་རྐེན་

པོས་བརླགོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ དངོས་གོནས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

ད་ལྟ་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་མཚོན་ཤིས་བཟོས་ནས་ཐོབས་སྡུགོ་མ་ཡིན་ནམ། ང་

ཚོོས་བོད་སྤྱོི་དོན་ལ་འི་འུབ་མ་འིདུས་བཞིིན་དུ་དཀའི་ངལ་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྱོོགོས་གོང་སརི་འིགྱིེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་

པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་ནང་ནས་མི་མང་པོོས་རིང་

སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ཏེེ་ལུས་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོིས་སྤྱོི་དོན་ལ་

དཀའི་ངལ་བརྒྱབ་ནས་མི་མང་པོོ་ཤིི་རས་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིིན་པོ་

ཡིན། འིདི་འིདྲེའིི་དུས་སྐོབས་ལ་མི་རིེ་ཟུང་རྒྱུ་ལ་བརྔོམས་ནས་

གོང་བྱུང་གོིས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་ཡིན་པོས་དེ་

ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལའིང་འིགྲེོ་གོི་མ་རིེད། ང་རིང་

ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དེ་ལྟརི་བྱེེད་མཁོན་དངོས་སུ་རི་སྤྲོོད་གོསལ་
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པོོ་ཡོད་ན་དེ་རིིགོས་ཐོེརི་འིདོན་བྱེེད་དགོོས། ཐོབས་ཤིེས་གོཞིན་

མེད་ཀྱིང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་འིཕྱོ་སྨོད་ཀྱིིས་གོདོང་པོ་བསྟན་མ་ནུས་

པོ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

པོ༽ རྟནེ་རྙིངི་ཉེ་ོཚོངོ་དང་། རྐུན་མའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས།

ད་ེབཞིནི་སྐུ་ཚོངོ་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཐོབས་སྡུགོ་ཡནི། བལ་

ཡུལ་ནང་སྐུ་ཚོངོ་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡདོ་པོ་གོ་ོཐོསོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་ནང་དེ་ལྟརི་ཡོད་མེད་མི་ཤིེས། ལྷགོ་དོན་དེང་སང་བོད་

ནང་སྐུ་ཚོོང་རྒྱགོ་མཁོན་ཡོད་པོརི་མ་ཟད། དགོོན་སྡེེ་རྙིིང་ཁུངས་

ཀྱི་ིསྐུ་རྟནེ་རྙིངི་པོ་རྐུ་མ་རྐུ་བརི་གོཏེངོ་མཁོན་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱིང་

ཡོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ དེ་ནི་བོད་པོའིི་བསོད་ནམས་འིཛོད་ཀྱིི་

ཡོད་པོའིི་རྟགོས་ཡིན། ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་གོི་ལས་ཀ་འིདི་ལྟརི་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མེད། ངས་བྱེས་ཡུད་བཤིད་པོ་གོང་

ཡང་མིན་ནའིང༌། ཕེལ་ཆེེརི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོངས་རྫིོགོས་

ཞིསེ་བརྗེདོ་ཆེགོོ་པོ་ཚོང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་རིགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་

ཏེ་ེཤུགོས་རྒྱགོ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་བསམ་བླ་ོམ་འིཁོརོི་བ་རི་ེཟུང་གོསི་

བདོ་པོའི་ིལ་རྒྱ་རྩི་བ་ནས་བླསོ་བཏེང་གོསི་མཚོན་ཤིས་བཟ་ོབ་འིད་ི
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ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་ཡནི། 

ང་ཚོོས་རྣམ་ཀུན་བདུད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་མི་དེ་རིིགོས་ཕེལ་

ཆེེརི་དངོས་གོནས་བདུད་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་ང་ཚོོས་དེ་

དགོ་སྙིིང་རྗེེས་བཏེང་སྟེ་ཡལ་བརི་དོརི་ན་གོ་ལ་འིགྲེིགོས། ཁོོང་

ཚོོ་ཡང་རིང་ཉེིད་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་འིདོད་ཀྱིི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་ཚོེ་འིདིརི་

ལྟ་རྒྱུ་མེད་ལ། ཚོེ་ཕྱོི་མརི་ཡང་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པོའིི་ལས་ངན་གོསོགོ་

གོི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་ཡིན། དེ་རིིགོས་ལ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་དེང་སང་སྐོད་ཆེ་ངན་པོ་དེ་རིིགོས་ཕྲེན་བུ་མང་

དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས།

ཕེ༽ དགོནོ་སྡེསེ་སློབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་ཁོང་འིཛུགོས་

ཐོབས།

བོད་ནང་དགོོན་པོ་ཁོགོ་གོིས་ཁུརི་བླངས་ནས་དགོོན་པོའིི་ཉེེ་

འིདབས་སམ། ཡང་ན་གྲེོང་ཁུལ་ལ་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་

འིཛུགོས་ཐུབ་ན་དངོས་གོནས་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དཔོེརི་

ན། ཉེ་ིཧིངོ་གོ་ིདགོནོ་པོ་མང་པོསོ་ཁུརི་བླངས་ནས་དགོནོ་པོ་དང་

འིབྲལེ་ནས་སློབོ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་བཙུགོས་པོ་མང་པོ་ོའིདུགོ ལྷགོ་
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པོརི་ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་པོ་ཚོསོ་སྤྱོ་ི

ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཕྲེདོ་བསྟནེ་དང༌། སློབོ་སྦངོ་ཐོད་ལས་ཀ་རླབས་ཆེནེ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལ་ང་ཚོསོ་མགིོ་དཔོ་ེབལྟ་དགོསོ། ད་ེསྔ་ངས་ལ་ོ

སུམ་ཅུའིི་གོོང་ནས་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཡོད་ལ་ཚོང་མས་དེའིི་ཐོོགོ་

ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ།

བོད་ནང་སྒོེརི་པོ་རིེ་ཟུང་གོིས་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་བཙུགོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདུགོ དེ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་དང་བསྔགོས་བརྗེོད་

ཡོད། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོའིི་ཁིམ་ཚོང་གོནས་

སྟངས་ཅུང་བཟང་བ་དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་དང་དུ་བླངས་ནས་བོད་ནང་

སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་

ལ། ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ལྷ་སའིི་ཉེེ་སྐོོརི་དང༌། སྨད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ས་ཆེ་ཁོ་

ཤིས་ལ་དངོས་སུ་བཙུགོས་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་གོོང་བཞིིན་རྗེེས་སུ་

ཡི་རིངས་དང་བསྔགོས་བརྗེོད་ཡོད། ད་དུང་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་

པོའིི་བོད་པོ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་རིང་གོི་ཤིེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་དང༌། 

འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་དངོས་གོནས་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་དང༌། ནད་ཐོོགོ་སྨན་འིཁོེལ་གྱིི་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོས་ཚོང་མས་མུ་མཐུད་ཁུརི་
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མཉེམ་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

བ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། ལས་དནོ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཀྱིསི་རྒྱ་གོརི་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེ

མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། མཐོངོ་

ཚུལ་དེ་ནི་གོཅིགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་མ་རྟོགོས་པོའིི་དབང་

གོསི་བྱུང་བ་ཞིགིོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་ཉེནེ་ཁོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཀྱིང་

ཡནི། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ནས་འིདརིི་བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིསྲིདི་

གོཞུང་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོད། སྲིིད་གོཞུང་འིདིས་འིགོ་ོཁྲིིད་པོའིི་འིགོོ་

ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ལས་ཀ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡོད། ཐོོགོ་མརི་ང་ཚོོརི་ཁོ་ཕེོརི་ཙམ་ཡང་འིཁེརི་རྒྱུ་

མདེ་པོའི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་མ་ིས་མ་རི་ིདང༌། སྦགོ་སརི་བཙན་བྱེལོ་

དུ་འིབྱེོརི་བའིི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བརི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

བྱེས་ཡདོ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོ་ིརིོགོས་རིམ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་གྱིསི་རིགོོས་རིམ་བྱེས་ཡདོ། 

འིོན་ཀྱིང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ནས་ལས་ཀ་ཧུརི་ཐོགོ་
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བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་དངུལ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིིས་ནུས་པོ་ཐོོན་

ཐུབ་ཀྱིི་མེད། དཔོེརི་ན། འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་བྱུང་བའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆུ་བྱེེ་མའིི་ནང་ཐོིམ་པོ་ལྟརི་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་མེད་

པོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོརི་མཚོོན་ན་དེ་སྔ་བོད་པོརི་རིོགོས་རིམ་

བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་གོི་མི་བོད་པོ་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་པོ་དེ་

རིིགོས་དེང་སང་ལོ་ན་རྒས་ཏེེ་རྒས་ཡོལ་དུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོ་

དང་ཐུགོ་ཡོང་སྐོབས་བོད་པོརི་བསྟོད་བསྔགོས་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་གོི་

འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་རིོགོས་རིམ་བྱེས་པོ་དེ་

དགོ་བརི་མ་དོརི་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བརི་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

འིདུགོ་ཅེས་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ས་ཡ་མང་པོོ་

ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ལས་ལྷགོ་པོ་མི་འིདུགོ་

ཅེས་བསྟོད་བསྔགོས་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང་རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་གོིས་ཐོད་ཀརི་བོད་

པོ་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ལགོ་པོརི་སྒོོརི་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲིི་ཕྲེགོ་སྤྲོད་ཀྱིང་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མིན། ང་ཚོོས་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་

ནས་བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་བཙུགོས་པོ་

འིདིས་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་དེ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོརི་བྱུང་
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བ་མ་ཟད། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་བའིི་ལས་

རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ཡོད། དེ་བཞིིན་འིཛོམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་

ཁོབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་དང་

འིབོད་སྐུལ་བྱེས་པོ་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་མཉེམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་

ལ་བོད་དོན་ཞུ་གོཏུགོས་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་ལས་ཀ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ཡོད། 

གོཞིན་ཡང་མ་འིོངས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ལ་སྨན་པོའིི་རྩི་ཁྲིིམས་ཀྱིི་

འིཆེརི་ཟིན་འིགོོད་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཙུགོས་ཡོད་པོ་དང༌། མང་གོཙོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ངོ་བོ་མཚོན་

ཉེིད་ཡོངས་སུ་ཚོང་བ་ཡོང་ཆེེད་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་དང་བྱེེད་

བཞིིན་ཡོད་པོ་བཅས་དེ་དགོ་ཚོང་མ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་

ཡོད་པོ་འིདི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ལས། ང་མི་གོཅིགོ་གོིས་མི་བརྒྱ་

ཉེིས་བརྒྱ་ལ་དངུལ་སྤྲོད་ནས་ཁེད་རིང་འིདི་གྱིིས། ཁེད་རིང་དེརི་

རྒྱུགོས་ཞིེས་བཀོད་པོ་བཏེང་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན་ལ། ཡོང་ཡང་

མི་ཐུབ། ད་ལྟ་བརི་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔརི་ཉེེ་བའིི་རིིང་འིདིརི་བོད་མི་

བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་གོོང་བུ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་དུ་གོནས་ཡོད། 
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དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔོེརི་ན། བོད་པོའིི་ཁིམ་ཚོང་སུད་སི་དང༌། ཨ་

རིི། ཁོེ་ཎ་ཌ་སོགོས་འིཛོམ་གླིིང་གོི་ས་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་ཏུ་གོནས་ཡོད་

ཀྱིང་དུས་དུས་ལ་གུང་སེང་ཡོང་ས་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོགོ་དང་མཆེོད་

འིབུལ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭརི་གོཏེོང་ས་ཞིིགོ་བཅས་བྱུང་

བ་དང༌། མ་ཟད་རིང་གོཞུང་ཞིེས་ཁོ་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཆེགོས་

པོ་འིདི་རྒྱ་གོརི་ནང་བཙན་བྱེོལ་སྲིིད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

ཡོད་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དོན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་

བྱུང་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཐོོངས་དང༌། ཕེརི་ཕྱོོགོས་རྒྱ་མིས་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་ཟེརི་བ་དེ་རྒྱ་མིས་གོནད་འིགོགོ་གོཅིགོ་

ལ་བརྩིིས་ནས་བཤིད་པོ་མ་ཡིན་ནམ། རྒྱ་མིས་གོནད་འིགོགོ་བརྩིི་

ས་དེརི་ང་རིང་ཚོོའིི་ཁོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མ་གོཏེོགོས་བོད་

གོཞུང་ལ་ལྟ་ཁུངས་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་རྒྱ་མིརི་དགོོས་རྒྱུ་དེ་

བྱུང་བ་ཡིན་པོས། སྐོད་ཆེ་འིདི་ལྟརི་ཤིོད་མཁོན་དེ་ལྐུགོ་པོ་རིེད། 

དེང་སང་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་མང་པོོས་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ངོས་
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ལེན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་ཞིིགོ་

གོིས་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ལ་ལྟ་ཁུངས་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་དེ་ནི་

སོ་སོའིི་མགོོ་ལ་སོ་སོས་རྡོ་གོཞུས་པོ་ལྟརི་ལྐུགོ་རྟགོས་ཀྱིི་ལས་

ཀ་ཡིན། མི་རིེ་ཟུང་གོིས་རྣམ་དཔྱོད་ཡིན་ཁུལ་བྱེས་ཏེེ་དེ་ལྟརི་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་མདོ་དོན་ང་རྒྱལ་དང་ཕྲེགོ་དོགོ ཡང་ན་སྲིོགོ་

རླུང་འིཕེརི་བའིི་དབང་དུ་སོང་བ་ཡིན་པོས་སྐོད་ཆེ་ཡ་མཚོན་འིདི་

འིདྲེ་བརྗེོད་ན་རྩི་བ་ནས་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོས་རིང་དབང་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་

རྒྱ་མིས་བཙན་ཟོས་བྱེས་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མིས་བཙན་

ཟོས་བྱེས་པོའིི་འིོགོ་ནས་རིང་དབང་ལེན་དགོོས་སྟབས་འིདི་གོརི་

ཡོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཡོད། བོད་ལ་རྒྱ་མིས་བཀོད་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་རིང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཟེརི་

བ་དེས་བོད་གོཞུང་གོི་ཚོབ་ནམ་ཡང་མི་ཐུབ། བོད་གོཞུང་ངོ་མ་

ནི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདི་ཡིན། ༡༩༥༩ ལོརི་རྒྱལ་སྲིིད་སྤྱོི་ཁབ་

ཁོང་ཟེརི་བས་བོད་ས་གོནས་སྲིིད་གོཞུང་མེད་པོ་བཟོས་པོ་ཡིན་

ཞིེས་གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་སྟེ་བཀའི་རྒྱ་བཀྲམས་ཡོད་ཀྱིང༌། བོད་

གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ནི་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོས་བཙུགོས་
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པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་མིན། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་མིན་སྟབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

ལ་དེ་དགོ་མེད་པོ་བཟོ་བའིི་དབང་ཆེ་རྩི་བ་ནས་མེད། དབང་ཆེ་

མེད་བཞིིན་དུ་རྒྱལ་སྲིིད་སྤྱོི་ཁབ་ཁོང་ཟེརི་བས་གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་

སྟེ་ཐོགོ་གོཅོད་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་དེརི་ནུས་པོ་མེད། ༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་བོད་གོཞུང་ནི་རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའིི་

ཡུལ་ལ་ཚུགོས་ཏེེ་ད་བརི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་སོང་ཞིིང༌། 

དེའིི་རིིང་གོི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཇི་བྱུང་ཚོང་མའིི་མིགོ་གོིས་

མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡོད་བཞིིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་དང༌། རིེ་བ་རྒྱགོ་

ས་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་དེ་ནི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

མགོོ་མ་འིཚོོས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད་ལ། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་སྐྱོན་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་རིེད། ཚོང་མས་བསམ་བློ་གོཟབ་

གོཟབ་གོཏེོང་དགོོས། 

མ༽ སྲི་ིཞུ་བའི་ིབསམ་བླ་ོདང་། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིདམིགོས་

ཡུལ།

ང་ཚོོའིི་གོཞུང་གོིས་ལས་བྱེེད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་མང་ཆེེ་བ་དངོས་
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གོནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་རིེ་ཟུང་གོིས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདི་ཉེིད་ཚོོང་རི་ལྟ་བུརི་བརྩིིས་ཏེེ་འིཁྱུགོ་ཙམ་སྡེོད་རིིང་

སློབོ་སྦངོ་དང་ལས་ཀའི་ིཉེམས་མངོ་བསགོས། འིཕུརི་ས་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་འིཕུརི་ཆེགོོ་ཆེགོོ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་མཁོན་ཡདོ། ད་ེན་ིནརོི་འིཁྲུལ་གྱི་ི

བསམ་བློ་རིེད། ལས་བྱེེད་པོ་ནི་མི་མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་

མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོོས་མི་མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་གོི་ཡོད་

ཅེས་པོ་འིདི་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་བཤིད་པོ་དང་མི་འིདྲེ། ང་ཚོོའིི་

སྐོད་ཆེ་འིདི་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཡིན། བཙན་བཀའི་བཏེང་སྟེ་སྐུལ་

འིདདེ་བྱེདེ་མཁོན་མདེ། མང་གོཙ་ོདང༌། རིང་དབང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་

བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་བྱེས་ཏེ་ེལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ལྟ་བ་འིད་ིའིཁརེི་ནས་

ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིགོཅགིོ་

སྡུད་ལམ་ལུགོས་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ནས་མནི། 

དེརི་བརྟེན་ང་ཚོོའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ངོས་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་

ཡུལ་གྱིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོཙུགོ་ཏུ་བཀུརི་དགོོས་པོ་ལས། ལས་

བྱེེད་པོ་ཡིན་ཞིེས་གོོང་དུ་བསྡེད་ནས་འིགྱིིངས་ཉེམས་བསྟན་པོ་

དང༌། ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེེད་པོ་ནི་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡིན། ལྷགོ་དོན་རྒྱུ་བརྔོན་

སྤྲོོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་རིེ་ཟུང་ཡོད་སྲིིད་ཀྱིང༌། སྒོོརི་མོ་སྟོང་ཕྲེགོ་
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ཡས་མས་ཙམ་ལས་ཐོལ་ཆེ་ཆེེན་པོོ་སྤྲོོད་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཕེལ་

ཆེེརི་མེད། ངོས་ནས་མི་མང་ཚོོརི་བོད་གོཞུང་ལ་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་

དགོོས། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ལ་བརྗེོད་རྒྱུརི་ང་ཚོོས་

བཙན་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་གོཞུང་ལ་བརྩིི་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་མི་

ཐུབ་ཅིང༌། མིའིི་མདུན་ལ་རིིན་ཐོང་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ང་རིང་

ཚོོས་བཟོ་དགོོས། ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་གྲུབ་འིབྲས་གོང་འིཚོམ་

ཐོོན་ཡོད། དེ་དགོ་རང་གོཞིིརི་བཞིགོ་ནས་ད་དུང་ང་རིང་ཚོོས་

འིཛོམ་གླིིང་གོི་མི་གྲེལ་ལ་ཚུད་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུརི་འིབད་

བརྩིོན་མུ་མཐུད་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཚོང་མས་ལྷོད་གོཡེང་དུ་མ་སོང་བ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་མཐོོང་ནས་ལོ་དེ་དགོ་རིིང་བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་གོིས་དངོས་གོནས་ལས་ཀ་བྱེས་འིདུགོ་ཅེས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་

ཡོང་ནས་འིདི་གོརི་ཡོད་པོའིི་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་དང༌། སྤྱོི་འིཐུས་

ལྷན་ཁོང་སོགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རྣམས་མིགོ་གོིས་མཐོོང་ནས་

གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་ཐོོས་སྐོབས་ཚོང་མས་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཀྱིིས་
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བོད་པོས་ལས་ཀ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོརི་བྱེས་རྗེེས་མེད་པོ་མིན་པོརི་བྱེས་རྗེེས་ཏེན་ཏེན་ཡོད། 

འིོན་ཀྱིང་བྱེས་རྗེེས་ཡོད་ཅེས་ལྷོད་གོཡེང་སྒིད་ལུགོ་གོི་ལམ་ལ་

ཕྱོིན་ན་ཉེེན་ཁོ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་

གོཞུང་གོི་ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོ་བ་ཚོང་མའིི་ངོས་ནས་མང་གོཙོ་རིང་དབང་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་རིང་

དབང་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་བསྟི་གོནས་རིང་དབང་ལྡན་

པོའིི་ལུང་པོ་མི་སྨོན་རིང་སྐྱིད་དང་། འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོད་ཅིགོ་ཡོང་

བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་བ་འིདི་འིཁེརི་ནས་ཚོང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་དང༌། ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

མི་མང་གོི་ཁྲིོད་ནས་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་

གོང་ལའིང་བལྟ་བཟོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་མི་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། བྱེབ་ཆུང་གོི་སྐོད་ཆེ་སྟེ་རིང་གོིས་རིང་ལ་བྱེིན་གྱིིས་

བརླབས་ཞིེས་པོའིི་དཔོེ་ལྟརི་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་རིང་དབང་སྒྲུབ་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་ད་ལྟ་བཤིད་

པོ་འིདི་དགོ་ཚོང་མས་ལགོ་ལེན་ཐོོགོ་བསྟརི་ནས་བྱེ་བ་ཕྱོོགོས་

གོང་སརི་ཐོི་གུ་སྣེ་ཤིོརི་དུ་མ་སོང་བའིི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་
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ལས། སོ་སོའིི་ངོས་ནས་འིགོན་ཁུརི་གོང་ཡང་ལེན་མི་དགོོས་

པོརི་བོད་རིང་དབང་གོི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཉེི་མ་འིཆེརི་གྱིི་རིེད་ཅེས་སྒུགོ་

ནས་བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཙ༽ པོཎ་ཆེནེ་ཆུང་སྲིདི་དང་། ༸རྒྱལ་བའིི་སྐུ་ཚོ།ེ

དེ་ནས་སྔོན་བྱེོན་སྟོན་པོའིི་རྣམ་ཐོརི། །རྗེེས་འིཇུགོ་གོདུལ་བྱེའིི་

ཉེམས་ལེན། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་དེ་རིིང་སྐྱེས་རིབས་ཀྱིི་

གོསུང་ཆེོས་འིཕྲེ་ོསྐྱོང་གོནང་རྒྱུ་ཡིན། (ཞིེས་ལྗོགོས་བཤིད་གོནང་མཇུགོ 

) དེ་རིིང་འིཇམ་དཔོལ་མཚོན་བརྗེོད་ཀྱིི་ལུང་ཞིིགོ་བཏེོན་ན་སྙིམ་

བྱུང༌། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། པོཎ་ཆེེན་ཐོམས་ཅད་མཁེན་པོའིི་ཡང་

སྲིདི་སྐུ་བལྟམས་ཟནི་པོ་ངསེ་ཅན་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཡང་སྲིདི་

ངོས་འིཛོིན་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་མེད། བརི་ལམ་

བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པོོའི་ིབྱེ་བྲལ་རིིན་པོ་ོཆེེས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་བརྒྱུད་དེ་

ངསོ་ལ་ཚུརི་ཡ་ིགོ་ེཞིིགོ་འིབྱེོརི་བྱུང༌། ད་ེའིཕྲེལ་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོཞུང་

ཚོབ་བརྒྱུད་པོཎ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་སྐོརོི་གོ་ོབསྡུརི་གོནང་

བརི་བྱེ་བྲལ་རིིན་པོ་ོཆེེ་དང་འིབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་འིདི་ཕྱོོགོས་

འིཁྱུགོ་ཙམ་ཕེབེས་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་སྔ་ལ་ོཟླ་བ་བརྒྱད་
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པོ་དགུ་པོ་ཙམ་ཞིགིོ་ལ་ཡགིོ་ལན་བཏེང་བ་ཡནི། ད་ལྟ་ཚུརི་ཡགིོ་

ལན་གོང་ཡང་འིབྱེོརི་མ་བྱུང༌། ད་ནི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་གྲེབས་

ཡོད་དམ། ངོས་ཀྱིི་རིེ་བ་བྱེས་པོ་ཡིན་ན། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་

ཡང་སྲིིད་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། རྒྱ་མིས་དེ་སྲིིད་དོན་རྐང་པོརི་

མཐོངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ད་ེལྟརི་མནི། ད་ེན་ིབསྟན་པོ་

སྤྱོི་དང༌། ཡང་སྒོོས་བོད་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་བསྟན་པོརི་

གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོེརི་ན། ངའིི་ངོས་ནས་བཤིད་ན། ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུའིི་ནང་སློེབས་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད། མ་གོཞིི་ད་དུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུ་སྡེོད་རྒྱུའིི་

སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ངོས་རིང་ད་

དུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུ་ཞིིགོ་བསྡེད་ན་ལོ་དགུ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་

ཡས་མས་ཀྱིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནས་འིཆེི་རྒྱུ་ལས་

སྡེོད་ཐུབ་ཐོབས་མེད། ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞིིགོ་བསྡེད་ན་ཤིིན་ཏུ་

ཡགོ་པོོ་ཡིན། ཚོེ་ཚོད་བྱེས་ན་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གོསུམ་ཙམ་མེད་

དམ་སྙིམ་པོ་སྔོན་མ་རི་ལམ་ནང་མཚོན་མ་བྱུང་ཡང་རི་ལམ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་དེ་ཙམ་མེད། གོང་ལྟརི་ལོ་བརྒྱ་སྐོོརི་ཞིིགོ་བསྡེད་ཀྱིང་

ནམ་ཞིིགོ་འིཆེི་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་པོཎ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ཕེེབས་
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ཡོང་མཁོན་འིདི་ང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུའིི་ནང་སློེབས་སྐོབས་

འིདི་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞིི་བཅུའིི་ནང་ཕེེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོས་གོནད་

འིགོགོ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

མ་གོཞིི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིེས་༸རྒྱལ་བའིི་མཚོན་

མཐོོང་དང་འིབྲེལ་བའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིི་གོི་མེད། 

དེ་ནི་གོནས་དང་གོནས་མིན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་

ཐོ་དད་ཡིན། དེ་སྔོན་དུས་སྐོབས་གོཅིགོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་

བླ་བྲང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཞིེས་པོ་འིདི་བྱུང་བ་རིེད། ནམ་ཞིིགོ་དེ་

དགོོས་མཁོོ་མེད་པོའིི་མཚོམས་ལ་འིཇིགོ་རྒྱུ་ཡིན་པོ་འིདི་ཆེོས་

ཉེིད་ཡིན། གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ནམ་ཞིེ་ན། བོད་

ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་རིང་དབང་

འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ནི་ཇི་སྲིིད་བོད་མི་རིིགོས་ནམ་གོནས་

བརི་དེ་སྲིིད་དུ་གོནས་དགོོས་ལ། གོནས་ཀྱིང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། 

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་བླ་བྲང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཞིེས་པོ་འིདི་བརི་

སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་བྱུང་སྟེ་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་གོནས་

ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་དེ་གོནས་དང་མི་གོནས་བོད་མི་མང་གོིས་

ཐོགོ་གོཅོད་བྱེ་རྒྱུ་ལས་ངོས་ནས་དེ་ལ་འིགོན་བརྩིི་དགོོས་དོན་མེད། 
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སྤྱོིརི་བཏེང་འིགྲེོ་སྟངས་ལྟརི་ན། ད་ལྟའིི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་

སྲིིད་ཕེེབས་མཁོན་འིདི་དུས་ཚོོད་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་

སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་གོང་བྱུང་ཞིིགོ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་

ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་ལྟརི་མིན་པོ་དངོས་གོནས་མ་ནོརི་བ་ཞིིགོ་འིཚོོལ་

དགོོས། དེ་ཡང་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པོ་ཡོང་སྲིིད། སྐོབས་

རིེ་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པོ་ཡོང་

སྲིིད་ལ། དེའིི་ནང་ནས་དངོས་གོནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་རྒས་

དུས་རིོགོས་པོ་བྱེེད་མཁོན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། ངོས་རིང་

སྒོེརི་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མ་སྐུ་མ་

ངན་ལས་འིདས་ནས་ཡང་སྲིིད་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་སྐོབས་གོཙོ་བོ་

ལྷ་མོའིི་བླ་མཚོོ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་མདོ་སྨད་ཤིརི་ཁུལ་ལ་

ཡང་སྲིིད་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་པོརི་འིགྲེོ་མཁོན་ཀེའུ་ཚོང་རིིན་པོོ་ཆེེས་

གོཙོས་པོའིི་གོཞུང་ཞིབས་ཁོ་ཤིས་གོཏེན་འིཁོེལ་ཏེེ་ཁོོང་ཚོོས་པོཎ་

ཆེེན་སྐུ་གོོང་མའིི་གོོང་མ་ཐུབ་བསྟན་ཆེོས་ཀྱིི་ཉེི་མ་མཇལ་བའིི་

སྐོབས་པོཎ་ཆེེན་ཐུབ་བསྟན་ཆེོས་ཀྱིི་ཉེི་མས་ཐུགོས་ཁུརི་ཧི་ཅང་

ཆེེན་པོོ་བཞིེས་ནས་སྐུ་འིབུམ་གྱིི་ཉེེ་འིཁྲིིས་སྟགོ་འིཚོེརི་ལ་ཡོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེརི་ཕེལ་ཆེེརི་དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་མེད། འིོས་ཤིོས་
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ཡིན་ཞིེས་བཀའི་གོནང་ཡོད། གོང་ལྟརི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་ཁྲིི་འིདིའིི་སྟེང་ལ་བསྡེད་ནས་འིཇོན་ཡོད་རུང་མེད་རུང༌། 

ངོས་རིང་ཁྲིི་འིདིའིི་སྟེང་དུ་སློེབས་པོ་འིདི་པོཎ་ཆེེན་ཐུབ་བསྟན་

ཆེོས་ཀྱིི་ཉེི་མ་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ཚོ༽ ཀུན་གོཟགིོས་ཀྱི་ིམཛོད་རྗེསེ་དང་། ཡང་སྲིིད་

འིཁྲུལ་བྲལ།

ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་པོཎ་ཆེནེ་ཞིངི་གོཤིགེོས་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

མཚོན་ཁོངོ་ན་ིདངསོ་གོནས་བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདཔོའི་བ་ོཞིགིོ་ཡནི། 

པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིལ་བཞུགོས་སྐོབས་བོད་རིང་བཙན་གྱིི་

སྐོོརི་ལ་རྒྱ་མིའིི་སྤུ་ཕྱོོགོས་དེད་ནས་བཀའི་མོལ་མ་གོསུང་རིང་

གོསུང་བྱུང་བའི་ིརྐནེ་གྱིསི་མ་ིཁོ་ཤིས་ཀྱིསི་པོཎ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེརེི་

ཚོོང་པོ་རྒྱགོ་པོ་ཞིེས་ཞུ་མཁོན་བྱུང་ཡོད། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་

བཞུགོས་དུས་ངསོ་ཀྱིསི་ཕྱོ་ིལགོོ་ནས་སྐོད་བརྒྱབ། པོཎ་ཆེནེ་རིནི་

པོ་ོཆེེས་བོད་ནང་ནས་སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོས་སྐོད་བསྐྱོན་གྱིི་ཡོད། 

པོཎ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེདགོངོས་པོ་རྫིགོོས་པོ་དསེ་དངེ་སང་ཚོང་མརི་

ལགོ་རྡུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ 
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དཔོེརི་ན། བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་གོི་དོན་དུ་ཐུགོས་ཁུརི་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་

བཞིེས་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཡརི་འིབྲོགོ་གོཡུ་མཚོོརི་གླིོགོ་ཁོང་

བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཁོོརི་ཡུགོ་ལ་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་

ཀྱིི་ཡོད། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཞིལ་བཞུགོས་སྐོབས་ཁོོང་དང་ང་ཕེོད་

ཁོོང་ཚོོས་འིགོོགོ་ཐོབས་གོནང་ཡོད། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་

པོ་རྫིོགོས་རྗེེས་དེ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་བྱུང་མེད། དེ་དང་འིདྲེ་

བ་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་བསྟན་དགོོན་ཉེམས་གོསོ་བྱེེད་

རྒྱུ་དང༌། མི་རིིགོས་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་སློོབ་སྦོང་དང༌། ལགོ་ལེན་བྱེེད་

རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་གོནད་དོན་གོལ་ཆེེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོས་ཁུརི་

བཞིེས་ཏེེ་སྐོབས་གོཅིགོ་རིིང་ཡགོ་པོོ་བྱུང་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་དེ་འིཁྲུལ་པོ་མེད་པོ། 

སྤྱོིརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། ཡང་སྒོོས་བོད་ཁོ་བ་གོངས་

ཅན་གྱིི་རྒྱལ་བསྟན་ལ་དུས་དང་འིཚོམ་པོའིི་བསྟན་པོའིི་ཁུརི་བཞིེས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོས། དེ་དགོ་བརི་ཆེད་ཀྱིི་རྐེན་དབང་དུ་མི་

འིགྲེོ་བ་དང༌། བསྟན་པོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ངེས་ཤིིགོ་ཡོང་བརི་ཚོང་

མས་ཐུགོས་སྨོན་ཡགོ་པོོ་གོནང་དགོོས། ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་རིིང་

པོཎ་ཆེེན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་ལ་དམིགོས་ཏེེ་འིཇམ་དཔོལ་
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མཚོན་བརྗེོད་ཀྱིི་ལུང་འིདོན་གྱིི་ཡིན། (ཞིེས་གོསུངས་ནས་ལྗོགོས་ལུང་

བཀའི་དྲེིན་སྩལ། མཇུགོ་ཏུ།) 

པོཎ་ཆེེན་ཐོམས་ཅད་མཁེན་པོའིི་ཡང་སྲིིད་བརི་ཆེད་ཀྱིི་དབང་དུ་

མ་སོང་བརི་འིཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ཡོང་བའིི་ཆེེད་མཚོན་བརྗེོད་ཀྱིི་

ལུང་ཕུལ་ཟིན་པོ་ཡིན་ན་ཚོང་མས་སྨོན་ལམ་ཡགོ་པོོ་འིདེབས་

དགོོས་ལ། རྣམ་ཀུན་འིཆེརི་ཅན་བྱེས་ནས་འིཇམ་དཔོལ་མཚོན་

བརྗེོད་ཕྲེན་བུ་གྲེངས་གོསོགོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོད། 

ཛོ༽ ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིལམ་

བུ།

ད་ེརིངི་ནས་ལགོོ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཡདོ་ཅངི༌། ཉེནི་ཤིས་སྡེདོ་མཁོན་

ཚོརོི་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐོབས་གོཞུང་འིབྲལེ་གོསུང་བཤིད་

ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་རིིང་ལོགོ་མཁོན་

རྣམས་ལ་ངསོ་ནས་གོསལ་བཤིད་ཕྲེན་བུ་བྱེས་ན་སྙིམ་བྱུང༌། བརི་

ལམ་ང་ཚོ་ོདང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དབརི་ཐོད་ཀརི་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ནས་ལ་ོ

བཅུ་བཞི་ིལྷགོ་ཙམ་སངོ༌ཞིངི་། དེའིི་རིིང་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཐོབས་

ཤིསེ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིལ་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྩི་བ་
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བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཐོ་དད་རིེད། དེ་ཡང་དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་

སྐོབས་སྨསོ་ཅ།ི ད་ེརྗེསེ་འིགྲེ་ོམགོནོ་ཆེསོ་རྒྱལ་འིཕེགོས་པོའི་ིདུས་

སོགོ་པོ་ོདང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཡང་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡིན་

པོ་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡོད། མན་ཇུའིི་སྐོབས་ཀྱིང་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་

འིབྲལེ་བ་ཡནི་པོ་གོསལ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡདོ། 

བོད་འིདི་རིང་བཙན་གོཙང་མ་ཡིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ང་ཚོོས་ཧིམ་

བཤིད་དང༌། བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མ་ཡིན་པོརི་དངོས་

གོནས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་མིས་

བཅིངས་བཀྲོལ་ཞིེས་པོའིི་མིང་གོི་འིོགོ་ནས་བོད་བཙན་ཟོས་བྱེས་

ཏེེ་ལམ་བཟོ་དང༌། འིཛུགོས་སྐྲུན་ཕྲེན་བུ་བྱེས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བོད་

ལ་གོཏེོརི་བཤིིགོ་བཏེང་བ་དང༌། ང་ཚོོས་སྡུགོ་བསྔལ་མངས་པོ་དེ་

གོཉེིས་ལྕི་ཡང་བསྡུརི་ན་དོ་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་པོཎ་ཆེེན་

རིིན་པོོ་ཆེེས་དགོོངས་པོ་རྫིོགོས་ཁོརི་གོསལ་པོོ་གོསུངས་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོརི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་རིང་བཙན་གོཙང་མའིི་ཐོོབ་ཐོང་

ཡོད། དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། 

འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་ནི་བོད་མི་རིིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་

མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། 
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སྔོན་ལ་རྒྱ་མི་རིང་ལ་མེས་འིཚོིགོ་མེརི་གོཏུགོས་ཀྱིིས་བོད་སྐྱོབ་

ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོོང་སྟེ་ད་ལྟ་

བརི་དུ་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་ཡིན། རྒྱ་མི་རིང་ལ་མེས་འིཚོིགོ་མེརི་

གོཏུགོས་ཀྱིི་བོད་སྐྱོབ་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས་ན་ང་ཚོོས་རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་

ཕེན་ལའིང་གུ་བཤིངས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

ཀྱིང་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ཕེན་ཚུན་

གོཉེིས་ཕྱོོགོས་ནས་ཁོེ་ཕེན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་གོཉེིས་མོས་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་གྲེོས་མོལ་དང༌། གྲེོས་མཐུན་ཡགོ་པོོ་

ཡོང་བའིི་དོན་དུ་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་མཐོའི་གོཉེིས་སུ་

མ་ལྷུང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་འིདི་བྱེས་པོ་ཡིན། 

རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་གུ་བཤིངས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་ན་

མ་གོཏེོགོས་ཡོད་ཚོད་བྱེས་པོ་ཡིན། གུ་བཤིངས་བྱེས་པོའིི་རྩི་དོན་

ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ནས་དེརི་བློ་ཕེམ་དང༌། དེ་

དགོ་ཐོལ་དྲེགོས་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་མང་པོོ་བྱུང༌། ཡིན་ན་

ཡང་སྔོན་ལ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་སྟངས་འིདི་ནས་སྐྱོབ་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་ལྟརི་ཐོབས་ཤིེས་གོང་

ཡོང་བྱེས་པོ་ཡིན། ངོས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་དང་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདི་ལ་
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འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་ནས་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་འིཚོམས་

ཤིིང༌། བསམ་བློ་གུ་ཡངས་བཏེང་འིདུགོ་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་དང་

རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་བྱུང༌། འིོན་ཀྱིང་ཐོབས་སྐྱོ་བ་ཞིིགོ་

ལ། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་གུ་བཤིངས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཇི་ཙམ་བཏེང་

ཡང་དེས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་བློ་ཁོ་མ་ཚོིམ་པོརི་ཆེོགོ་ཤིེས་མེད་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཧིམ་བཤིད་བྱེེད་པོ་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་

བོད་ནང་གོི་ཛོ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ལས་

འིགྱུརི་བ་བཟང་པོོ་གོང་ཡང་བྱུང་མེད། 

མདོརི་ན། བོད་ནང་ཁོོརི་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེེས་དང༌། ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་ཉེམས་ཉེེས་གོཏེོང་བ། གྲེོང་དང་གྲེོང་ཁེརི་ཆེེ་ས་རྒྱ་མི་སྡེོད་

ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐེན་ལྡན་ཞིིང་ས་བབ་ལེགོས་པོའིི་ས་ཆེ་གོང་སརི་རྒྱ་

མིས་ཁོེངས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གྲེོང་ཆེགོས་ནས་

བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་སྒྱུརི་བའིི་ཉེེན་ཁོ་བདུན་ཕྲེགོ་རིེ་རིེ་བཞིིན་ཉེེ་

ཚོབས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་དེ་གོནས་

ཡོད་པོ་འིདི་ནི་ཛོ་དྲེགོ་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན། 

ཝ༽ འིབྲལེ་མལོ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། མང་མསོ་འིསོ་

བསྡུ།
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བརི་ལམ་འིཛོམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ་

ཀྱིང༌། ད་ཕེན་ལ་ོབཅུ་བཞིའིི་ིརིངི་ངསོ་ནས་ལངས་ཕྱོགོོས་ད་ེལྟ་བུ་

ཞིིགོ་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་མི་རིང་ལ་གོཏུགོས་ཀྱིང་དོན་ཕེན་ལྡན་པོའིི་གོ་ོ

བསྡུརི་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་མདེ་ལ། བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུརི་ཡང་ཕེན་ཐོགོོས་བྱུང་མདེ་པོ་བཅས་དནོ་སྙིངི་གྲུབ་འིབྲས་གོང་

ཡང་ཐོནོ་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོརི་

ཤི་ཚོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོི་ཡདོ་བཞིནི་པོའི་ིཐོགོོ་གྲེསོ་ཚོགོོས་ཁོགོ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོཞུང་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ིངསོ་

ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་བདེ་པོ་ོཆེགོས་ཏེེ་

རྒྱབ་སྐྱོརི་གོང་འིཚོམ་ཐོོབ་ཡོད། འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

ངོས་ནས་ཐོབས་ཤིེས་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོ་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེས་

པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་གོསལ་པོ་ོཐོནོ་ཡདོ། 

འིོན་ཀྱིང་དེས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཐོེབས་མེད་

པོརི་བརྟེན། ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་གྲེོས་ཚོོགོས་ནས་རྒྱ་མིས་ཚུརི་

འིབྲེལ་བ་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་ཕེརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོའིི་

གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་ཡོད། ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་

བསམ་བློ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ བརི་
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སྐོབས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་དང༌། སྲིིད་གོཞུང༌། 

དེ་བཞིིན་མི་སྒོེརི་བཅས་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན་ཡོད། དེ་

དགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབོད་སྐུལ་དང༌། གོནོན་ཤུགོས་སྤྲོད་

པོའིི་འིགོོ་ནས་གོོ་སྐོབས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིཆེརི་ན་བསམ་བློ་གོཏེོང་

རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡོང་མིན་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ད་ལྟ་ངོས་

ནས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང་ད་དུང་གོོ་སྐོབས་ཤིིགོ་ཡོད། 

དེ་མིན་མཐོའི་མའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཕྱོོགོས་ནི་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་

ཅུ་སོ་གྲེངས་རིིང་ངོས་ནས་ཡང་ཡང་བརྗེོད་ཟིན་པོ་ལྟརི་མཐོའི་མའིི་

ཐོགོ་གོཅོད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་བོད་མི་མང་གོི་ལགོ་ཏུ་ཡོད་

པོས་མི་མང་ལ་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་དུ་འིཇུགོ་རྒྱུ་འིདི་ཡིན། མདོརི་

ན། ངོས་ནས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོརི་ཡོ་རིོབ་གྲེོས་ཚོོགོས་ལ་བཏེོན་

པོའིི་གྲེོས་འིཆེརི་ནང་དུའིང་གོནད་དོན་དེ་གོསལ་ཐོགོ་ཆེོད་བཀོད་

ཡོད། ད་ཆེ་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་མིན་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་དགོོས་པོའིི་དུས་ལ་སློེབས་པོ་ལྟ་བུ་མཐོོང་

གོི་འིདུགོ བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེིགོ་འིབུམ་གོསུམ་ཁྲིི་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་

དང༌། བོད་ནང་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ཏེེ་བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་ཐོབས་

མེད་ཀྱིང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ངོ་བོ་མཚོོན་ཐུབ་པོའིི་མི་སྣ་
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ཁོགོ་གོཅིགོ་གོི་བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་ཐུབ། གོལ་ཏེེ་བསམ་འིཆེརི་

བསྡུ་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དུས་ལ་སློེབས་ནས་མི་མང་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་ཐོོབ་ཐོང་དང་གོཅིགོ ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་

ཀྱིི་ཛོ་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་དང་གོཉེིས། འིཛོམ་གླིིང་གོི་འིགྱུརི་འིགྲེོས་

དང་གོསུམ། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུརི་བ་དང་བཞིི་བཅས་ཚོང་མརི་

བརྟགོ་ཞིིབ་གོཟབ་ནན་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་དང༌། ལངས་

ཕྱོོགོས་ཇི་འིགོབ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དུས་ཚོོད་ཟླ་བ་གོཅིགོ་

གོཉེིས་ནང་བྲེལ་འིཚུབ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དུས་ཡུན་ཟླ་བ་

ཁོ་ཤིས་རིིང་ཚོང་མས་སྤྱོི་དོན་ཐོད་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་དགོའི་ཅི་

ལེགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་བསམ་འིཆེརི་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། 

མ་གོཞིི་འིདི་སྐོོརི་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཡོངས་བསྒྲིགོས་གོསུམ་བཅུའིི་

དུས་དྲེན་སྐོབས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དུས་མཚོམས་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ལ་སློེབས་ཡོད། ད་ལྟ་བཤིད་མ་ཐོགོ་པོ་བཞིིན་རྒྱ་མིས་ང་

ཚོོརི་ཐུབ་ཚོོད་དང༌། དབང་ཤིེད་འིདི་ལྟ་བུ་བྱེེད་སྟངས་ལ་བལྟས་

ན་ད་ལྟ་རིེ་བ་དེ་ཙམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང༌། རྩི་བ་ང་ཚོོ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིེ་བ་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མིན། གོོང་
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དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་གོི་ད་ལྟའིི་གོཅིགོ་སྡུད་དབང་ཤིེད་ཀྱིི་

ལམ་ལུགོས་འིདི་ལ་རྒྱ་མི་རིིགོས་རིང་ཁོོངས་ནས་འིདོད་མོས་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ལོ་ཁོ་

ཤིས་ནང་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོའིི་མཐོོང་ཚུལ་བོད་

ནས་ཡོང་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་མཁོས་

པོ་ཕེལ་མོ་ཆེེའིི་ངོས་འིཛོིན་གོོང་གོསལ་དང་ལྟ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་

འིདུགོ ངའིི་ངོས་ནས་བལྟས་ནའིང་ལོ་ཁོ་ཤིས་ནང་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་

ཕྱོིན་མི་ཡོང་ངམ་སྙིམ་པོརི་བརྟེན་ང་རིང་ཚོོ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་

དགོོས་པོ་དང༌། རིེ་ཐོགོ་ཆེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རྩི་བ་

ནས་མེད། འིོན་ཀྱིང་ད་བརི་ང་ཚོོ་ལོ་བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་

ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་འིདི་ལ་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོི་ངོས་

ནས་གྲུབ་འིབྲས་སོན་དང་མ་སོན་བྱེས་ན་ཕེལ་ཆེེརི་གྲུབ་འིབྲས་

མི་སོན་རྒྱུ་ཐོགོ་ཉེེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ད་ཕེན་ལོ་བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་

རིིང་ང་ཚོོས་བསྒུགོས་པོ་ལྟརི། ད་དུང་བསྒུགོས་ནས་བསྡེད་ན་

དགོོས་པོ་ཆེེ་བ་མེད་པོ་དང༌། བོད་ནང་དུའིང་མི་རིེ་ཟུང་ཕྲེན་བུའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོའིི་རྐེན་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་པོའིི་
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མཐོོང་ཚུལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དེརི་བརྟེན་ད་ཆེ་ང་ཚོོ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོསརི་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་

འིགོབ་མང་ཚོོགོས་རིང་གོི་བསམ་འིཆེརི་བསྡུས་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་

བྱེས་ན་བསམ་པོ་ཡོད། དེ་རིིང་སང་ཉེིན་ལོགོ་མཁོན་ཡོད་ན་ཁེད་

རིང་ཚོོས་ངོས་ནས་བཤིད་པོ་རྣམས་སེམས་ལ་ངེས་པོརི་བྱེེད་

དགོོས། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། ཉེིན་ཤིས་སྡེོད་མཁོན་

ཚོོརི་སང་ཉེིན་ནས་བདུན་ཕྲེགོ་གོཉེིས་ཙམ་རིིང་ཆེོས་འིབྲེལ་ཡོད་

པོས་སྐོད་ཆེ་ཞིིབ་ཕྲེ་ཡོང་གོི་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ལོགོ་མཁོན་ཚོོརི་

ངོས་ནས་གོོང་དུ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་སྤྱོིའིི་རིང་

དབང་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སོགོས་རྩི་དོན་འིགོའི་ཞིིགོ་བཤིད་

པོ་རྣམས་ཚོང་མས་སེམས་ལ་བཅངས་ནས་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེས་ཏེེ་

ཁུརི་བསྐྱེད་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཞི༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། ཤི་ཚོའི་ིརྒྱབ་སྐྱོརི།

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གྲེོགོས་པོ་ོཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་གོང་འིཚོམ་ད་ཉེིན་འིདིརི་

སློབེས་པོ་རྣམས་ནས་ད་ལྟ་ངསོ་ནས་གོངོ་དུ་འིགྲེལེ་བཤིད་བརྒྱབ་

པོ་ད་ེདགོ་ཐོསོ་ཡདོ་ཅངི༌། ཁདེ་རིང་ཚོའོི་ིནང་རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་
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བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་དང༌། གོཉེིས་ནས་བོད་

པོས་རིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིདངསོ་ནས་བདནེ་པོ་ཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མིས་ཧིམ་པོ་བཤིད་དེ་བོད་པོརི་ཐུབ་ཚོོད་བཏེང་

བ་འིད་ིགོསལ་པོ་ོམཐོངོ་ནས་མ་ིདང་མའིི་ིབརྩི་ེབའི་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱབ་

སྐྱརོི་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཡདོ་ལ། ཡང་རིགིོས་གོཅགིོ་ན་ིབདོ་པོས་

རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་གྱིི་ཐོོགོ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་སྟབས་དེ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡང་ཡདོ། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ད་བརི་བོད་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས་པོ་དེས་རྒྱ་

མིའིི་མདུན་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་

ཀྱིི་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིཛོམ་

གླིིང་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གླིེང་སློོང་གོིས་བསུན་པོོ་བཟོས་ཏེེ་ཁོོང་

ཚོོས་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་དངོས་གོནས་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡང་སྔརི་བཞིིན་ཤི་ཚོའིི་རྒྱབ་

སྐྱོརི་དང༌། ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་དང༌། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༡༠ ཉེནི་

སུད་སིརི་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་ས་དང་། ཡུལ་མ་ིདང་རྙིོགོ་དྲེ།

༼ཐོགོོ་མརི་འིད་ིལའོི་ིགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིབཀའི་སློབོ་གོཞིརིི་བཟུང་མ་འིངོས་བདོ་

ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ཐོགོ་གོཅདོ་མཛོད་ཕྱོགོོས་སྐོརོི་མ་ིམང་ལ་བཀའི་འིདྲེ་ིབསྐྱང་རྒྱུའི་ིདགོངོས་

གོཞིི་ཡོད་ལུགོས་ཞིིབ་ཕྲེ་བཀའི་སློོབ་སྩལ་རྗེེས་བརི་སྐོབས་ཐོོན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོཉེསི་ཀྱི་ིསྐོརོི་ལ་གོསལ་བཤིད་བཀའི་སློབོ་གོནང་དནོ།༽ གོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་

ལ། བརི་ལམ་དྷ་རིམ་ས་ལའིི་བཞུགོས་སྒོརི་ལ་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་

དང༌། བདོ་མའིི་ིདབརི་རྙིོགོ་དྲེ་ཕྲེན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ཡུལ་མ་ིདང་མ་

མཐུན་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམིན། དྷ་རིམ་སརི་གྲེོང་སྡེེ་ཆུང་ཆུང་གོི་

ནང་བོད་མི་སྟོང་ཕྲེགོ་འིགོའི་ཤིས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མངོན་གོསལ་

དདོ་པོ་ོཆེགོས་སྐོབས། ད་ེསལེ་བའི་ིཐོབས་ཤིསེ་ན་ིབདོ་པོ་ཉུང་དུ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་འིད་ིལས་གོཞིན་མདེ། བདོ་ཁམི་གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་

རྣམས་ས་ཁུལ་གོཞིན་ལ་སྤེ་ོདགོསོ་བྱུང་ན་དཀའི་ངལ་ཡདོ། ད་ེསྔ་

ལ་ོརིབས་བདུན་ཅུ་པོའི་ིནང་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་ཁོ་

ཤིས་ལྡ་ིལརིི་སྤེ་ོརྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ལྟརི་ནང་སྲིདི་ལྷན་ཁོང་
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དང༌། ཤིསེ་རིིགོ་ལྷན་ཁོང༌། དྲེལི་བསྒྲིགོས་ལྷན་ཁོང་འིད་ིརིིགོས་

ལྡ་ིལརིི་སྤེ་ོརྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་ཡང་ཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ནས་ལྡ་ིལརིི་སྤེ་ོཐོབས་དང༌། རིམི་པོས་ངསོ་རིང་སྡེདོ་

ས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གྲེོང་ཁེརི་ཕྲེན་བུ་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་གོི་ཉེེ་སྐོོརི་དུ་སྤེོས་ན། 

གྲེངོ་ཁརེི་ཆེ་ེཁོགོ་གོ་ིནང་བདོ་པོ་སྟངོ་ཕྲེགོ་འིགོའི་ཤིས་བསྡེད་ཀྱིང་

མངནོ་གོསལ་གོང་ཡང་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང༌། 

དྷ་སརི་སློེབས་ནས་མི་ཁོ་ཤིས་ཐུགོ་སྟེ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིགྲེེལ་

བཤིད་བྱེས་པོ་ཡིན། ཡུལ་པོ་ཚོོ་དང་ང་ཚོོ་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་

ཅུ་སོ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་མཉེམ་དུ་གོཤིིབས་ནས་སྡེོད་སྐོབས་

ཚོང་མ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད། ད་ཆེ་བོད་པོའིི་དཔོེ་ལ། དགོའི་དབྱེེ་

འིཛུམ་བྲལ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོོ་ཕེན་ཚུན་ཚོང་མའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ཐོབས་སྡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཆེེན་པོོ་མ་བྱུང་གོོང་རིིམ་

པོས་བཟང་གྱིེས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་ཡུལ་པོ་ཚོོས་རིིམ་པོས་ཤིེས་སྐོབས་ཡུལ་

མིའིི་སྡེེ་ཚོོགོས་འིདྲེ་མིན་ཚོང་མའིི་འིཐུས་མི་ངོས་ཀྱིི་སརི་ཡོང་

ནས་དངོས་གོནས་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་བོད་པོརི་དགོའི་པོོའིི་ཐོོགོ་

ནས་བོད་པོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བསྡེད་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ འིདི་



66
ནས་སྤེོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་རྩི་བ་ནས་མ་གོཏེོང་རིོགོས། འིདས་པོའིི་

ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིིའིི་རིིང་བོད་པོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་སློེབས་ནས་

ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་གོང་ཅིརི་ཤིིན་ཏུ་ཡགོ་པོོ་

བྱུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དྷ་རིམ་ས་ལ་ནས་ལྷ་སརི་

ཐོད་ཀརི་ཕེེབས་རྒྱུ་ལས། རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆེ་གོཞིན་ལ་

སྤེོ་རྒྱུའིི་དགོོངས་པོ་མ་བཞིེས་རིོགོས་ཞིེས་ནན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བརྗེོད་

ཀྱིི་འིདུགོ ཁོ་ཤིས་མིགོ་ཆུ་ཚོིརི་ཚོིརི་ངང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་

ཐོོགོ་ནས་འིདི་འིདྲེའིི་བསམ་བློ་གོཏེན་ནས་མ་གོཏེོང་རིོགོས། ད་

རིེས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་བ་འིདི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་མི་ཉུང་ཤིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་ལས། མི་མང་མང་

ཆེེ་བའིི་བསམ་བློརི་དེ་ལྟརི་རྩི་བ་ནས་མེད། རྙིོགོ་དྲེ་བཟོ་མཁོན་

ནི་བརྒྱ་ཆེ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཀྱིང་ལོན་གྱིི་མ་རིེད་ཅེས་གོསལ་པོོརི་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ལ། དེ་ལྟརི་ཡིན་བཟོ་འིདུགོ 

ས་གོནས་ཧིི་མ་ཅལ་མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་

དབུས་གོཞུང་ནས་ཀྱིང་ཆེེད་མངགོས་མི་སྣ་བཏེང་སྟེ་ཕྱོི་སྲིིད་ལས་

ཁུངས་ནས་འིགོན་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་ལེན་གྱིི་འིདུགོ གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཡུལ་

པོ་ཚོོས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ད་ལྟ་
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བརི་དུ་མཉེམ་དུ་གོཤིིབས་ཏེེ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་

ཡང་བོད་རིང་དབང་མ་ཐོོབ་པོརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་སྡེོད་རིོགོས་ཞིེས་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོརི་བརྟེན། ངོས་ནས་ཁོོང་ཚོོརི་གོནད་འིགོགོ་

མེད་ལ། ད་ལྟ་ཐོགོ་བཅད་མེད། བསམ་བློ་འིདི་འིདྲེ་འིཁོོརི་བྱུང་

ཞིེས་བཤིད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོསལ་བཤིད་བྱེས་དོན།

ཁོ༽ བཞུགོས་སྒོརི་གོནས་སྤེསོ་དང་། རྐནེ་ངན་གྲེོགོས་

ཤིརི།

ང་ཚོ་ོཐོགོོ་མརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡངོ་བ་འིད་ིང་ཚོསོ་དྷ་རིམ་ས་ལའི་ི

ས་ཆེ་འིད་ིབདམས་ཏེ་ེཡངོ་བ་མནི། ང་ཚོ་ོམ་སུ་རིརིི་ལ་ོགོཅགིོ་སྡེདོ་

སྐོབས་རྒྱ་གོརི་ཕྱོི་སྲིིད་ལས་ཁུངས་ནས་མ་སུ་རིི་འིདི་འིཕྲེལ་

སལེ་བཞུགོས་ས་ཡནི། རྒྱུན་རིངི་གོ་ིབཞུགོས་སྒོརི་ཆེགོས་ཡུལ་

ས་ཆེ་གོཞིན་ཞིགིོ་ཡདོ། དྷ་རིམ་ས་ལའི་ིས་ཆེ་འིད་ིས་ཁོད་ཡངས་

པོོ་དང༌། གོངས་རིི་སོགོས་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་གོནས་སྟངས་ཡགོ་པོོ་

ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

པོ་ལས། ང་ཚོསོ་ས་ཆེ་འིད་ིབདམས་པོ་གོང་ཡང་མནི། 

གོཉེིས་ནས་ཐོོགོ་མརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་སློེབས་སྐོབས་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་
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དང༌། ཁོ་པོརི་སོགོས་ཀྱིི་མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་པོོ་མེད་པོས་དཀའི་

ངལ་འིཕྲེད་སྟབས་ཕྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་ལྔ་རིེ་དྲུགོ་ནང་བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་

རིམ་ས་ལ་ནས་སྤེོས་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ན་ནི་ཏེལ་ཁུལ་དང༌། 

མ་སུ་རིི། རི་ཇེ་སྤུརི་སོགོས་ང་ཚོོས་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ས་

ཆེ་བལྟས་པོ་ཡིན། དེ་སྐོབས་དྷ་སའིི་ཡུལ་མིའིི་འིཐུས་མི་ངོས་

ཀྱིི་སརི་ཡོང་སྟེ་འིདི་ནས་སྤེོ་རྒྱུའིི་དགོོངས་པོ་མ་བཞིེས་རིོགོས་

ཞིེས་ནན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བརྗེོད་བྱུང༌། 

ཡང་དེ་མཇུགོ་ཕྱོི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གྲེངས་ནང་ས་འིགུལ་ཤུགོས་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་པོ་དེས་རྐེན་བྱེས་ཏེེ་བཞུགོས་སྒོརི་སྤེོ་དགོོས་

འིདུགོ་ཅེས་བོད་རིིགོས་ནང་ཁུལ་ནས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང༌། 

མཐོའི་མ་འིདི་གོ་རིང་དུ་སྡེོད་རྒྱུའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་གོཏེན་འིཁོེལ་

བ་རིེད། སྔ་ཕྱོིའིི་ཡོང་རྐེན་འིདི་ལྟརི་ཡིན་ཞིེས་ཁོོང་ཚོོརི་འིགྲེེལ་

བཤིད་བརྒྱབ་པོ་ཡིན། དང་པོོ་ང་ཚོོས་ས་ཆེ་འིདི་འིདེམས་སྒྲུགོ་

བྱེས་པོ་གོང་ཡང་མིན་པོའིི་ཁོརི། མཐུན་རྐེན་མ་འིཛོོམས་པོའིི་

དབང་གོིས་ང་ཚོོ་འིདི་ནས་སྤེོ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་སྔ་རྗེེས་བྱུང་ཞིིང༌། 

ད་ཆེ་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སོང་ནས་ས་མི་རྒྱུས་ཡོད་དང༌། ས་ཆེ་རྒྱུས་

ཡོད་ཆེགོས་ཡོད་ཀྱིང༌། བརི་ལམ་རྐེན་ངན་བྱུང་བརི་བརྟེན་ད་
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ཆེ་རྒྱང་རིིང་ཙམ་སྡེོད་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡང༌། ད་ཆེ་ཁེད་

རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་གྲེོགོས་པོོ་རྙིིང་པོའིི་ལརི་ཞིེན་མ་

བོརི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་

སྟབས། དཀའི་ངལ་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

རྐེན་ངན་བྱུང་བ་འིདི་རྐེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་འིཆེརི་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་པོ་

ཚོོས་ཀྱིང་བོད་པོརི་རིིན་ཐོང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ཡུལ་པོ་རྣམས་

ཀྱིི་སྣང་ངོརི་བོད་པོའིི་རིིན་ཐོང་ལ་དཔྱད་སྒོོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ནས་དོ་

སྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་པོ་ཚོོའིི་ངོས་

ལའིང་རིང་ཉེིད་ལུང་པོ་བྲལ་བའིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ཡུལ་པོ་

ཚོོ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་ཉེམས་མོང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

ཐོོབ་པོ་བཅས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌། ཐོོགོ་མརི་བློ་གོཡེང་ཕྲེན་བུ་

བྱུང་ཡང་མཇུགོ་ཏུ་བཟོ་ལྟ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

འིདི་རྣམས་བརྗེོད་ན་སྙིམ་པོ་བྱུང༌། 

གོ༽ གོ་ོམནི་སྲིདི་གོཞུང་དང་། ཆུ་སྒོང་གོ་ིཡིགོ་ཆེ།

དེ་ནས་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ལ། ཞིིབ་ཆེ་མཇུགོ་ཏུ་བཀྲ་ཤིིས་དབང་

འིདུས་ཀྱིསི་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེན་ིདནོ་དགོ་རྩི་བ་ནས་
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མེད་པོའིི་རྙིོགོ་དྲེ་ཚོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན་ད་

རིསེ་ང་ཚུརི་ཡངོ་ཁོརི་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་མ་ིགོསུམ་ངསོ་

ཀྱི་ིསརི་ཡངོ་ནས་ཉེ་ེཆེརི་ལྡ་ིལརིི་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིཚོགོོས་འིདུ་

ཞིིགོ་ཚོོགོས་པོ་དེའིི་གྲེོས་ཆེོད་ཡིན་ཞིེས་ངོས་ལ་སྟོན་ཁུལ་གྱིིས་

སྤྲོད་བྱུང༌། དའེི་ིམཇུགོ་ཏུ་གོཟམི་ཆུང་ནང་མ་ིགོཞིན་སུ་ཞིགིོ་ཡདོ་

མདེ་ཕེརི་ལྟ་ཚུརི་ལྟ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེ་ེགོཞི་ིནས་མ་ིགོཅགིོ་

གོ་ིཨམ་ཕྲེགོ་ནས་ངསོ་ལ་ཡགིོ་སྐོགོོས་ཤིགིོ་སྤྲོད་ནས། འིད་ིགོ་ོམནི་

ཏེང་སྲིདི་གོཞུང་དང་ཡགིོ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ཞིསེ་བཤིད་བྱུང༌། 

ངོས་ནས་ཡི་གོེ་དེ་རིོབ་ཙམ་ཀློོགོ་པོ་ཡིན། དེའིི་ནང་དོན་ཚོན་

གོསུམ་འིདུགོ འིདི་གོསང་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ ངོས་

ནས་འིདི་གོསང་བ་བྱེས་ཏེེ་ངོས་ལ་བརྗེོད་ན་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། འིདི་

གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད་པོས་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་

གོཙོ་གོཉེིས་ལ་བཤིད་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོང་གོི་མ་རིེད། ལརི་ནས་

འིདི་འིདྲེའིི་གོསང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དང་པོོ་ཡི་གོེ་འིདི་

ཉེིད་མ་བཞིགོ་གོོང་དུ་ང་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོད། ད་

ལྟ་ཁེད་རིང་ཚོོས་སྐོད་ཆེ་བྱེས། ཡིགོ་ཆེ་ཚུན་ཆེད་བཞིགོ་ཟིན་པོ་

རིེད། འིདི་ལྟརི་བཞིགོ་ཟིན་རྗེེས་གོཞིི་ནས་ངོས་ཀྱིི་སརི་བཤིད་
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པོརི་ཡོང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་གོ་ཕྱོི་ལོགོ་པོ་རིེད། འིདི་

མ་བཞིགོ་གོོང་ང་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་དང་གོོ་བསྡུརི་མ་བྱེས་པོརི་ལས་

ཀ་ཚོང་མ་ཚོརི་ཏེེ་གོཞིི་ནས་བརྗེོད་པོ་འིདི་སྔ་རྟིང་ལོགོ་པོ་རིེད། 

དེ་ངོས་ཀྱིི་སྣང་བརི་འིགྲེོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང༌། 

ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་ལ་ད་ལྟ་བརི་དུ་དངོས་

གོནས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ཡོད། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་སྒོོ་

གོང་ས་ནས་མཐུན་འིགྱུརི་བྱེས་ཡོད། ཡིན་ནའིང་ད་ཆེ་ངོས་ནས་

ཁེད་རིང་ཚོོརི་འིདི་བྱེེད་འིདི་མ་བྱེེད་ཅེས་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་ན་ཁེད་

རིང་ཚོོས་ཉེན་གྱིི་མ་རིེད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ངོས་ནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བཤིད་པོ་ཉེན་འིཇོགོ་མ་བྱུང་བརི་བློ་ཕེམ་ཡོད། ད་ཆེ་ཡིན་ན་ཡང་

ངོས་ནས་འིདིརི་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་སྟེ་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཉེན་གྱིི་

རིེད་བསམ་པོ་མི་འིདུགོ ཉེན་རིོགོས་བྱེེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མེད། ད་རྒྱུགོས་ཤིིགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། 

དེའིི་སང་ཉེིན་ཚོོགོས་གོཙོ་དང༌། བཀའི་ཤིགོ་ངོས་ཀྱིི་སརི་ཡོང་

ནས་ང་ཚོོ་མཉེམ་དུ་གོོ་བསྡུརི་བྱུང༌། སྔོན་ལ་ངོས་ཀྱིིས་བསམ་

འིཆེརི་མ་བཤིང་གོོང་ཚོོགོས་གོཙོ་བགྲེེས་གོཞིོན་གོཉེིས་དང༌། 

བཀའི་བློན་རྣམ་པོ་བཅས་ལ་བསམ་འིཆེརི་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཅེས་
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སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོོ་ཚོང་མས་འིདི་དོན་དགོ་གོལ་

འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། སྐྱོན་གོནད་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་ཡིན་པོརི་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད་འིདུགོ ངོས་

ནས་ཀྱིང་ད་ཆེ་ཇི་ལེགོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་འིདུགོ མདོ་

སྟོད་ཆུ་སྒོང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དགོོས་གོནས་བྱེས་པོ་ཅན་གྱིི་ཚོོགོས་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ལརི་ནས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆེ་བཞིགོ་

ན་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་གྱིི་

ཐོོགོ་ནས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་མདོ་སྟོད་ཀྱིི་ཕྱོོགོས་ནས་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའིི་སྐོབས་

ལ་ཡང༌། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་

བཅས་པོ་དེ་དགོ་གོི་མཁོན་པོོ་ལས་ཟུརི་མང་ཆེེ་བ་མདོ་སྟོད་སྨད་

ནས་ཡོང་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ཧི་ཅང་བྱེས་རྗེེས་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ཆེབ་སྲིིད་ཐོོགོ་ལའིང་དེ་སྔ་བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་འིབྲི་ཆུས་ས་

མཚོམས་བཅད་ནས་འིབྲི་ཆུ་ཤིརི་རྒྱུད་དང༌། འིབྲི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་

བྱེས་ནས་རྒྱ་སྡེེ་དང་བོད་སྡེེ་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ལྷགོས་ཡོད། 
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དེས་རྐེན་པོས་འིབྲི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་ཁོམས་པོའིི་ནང་

ནས་དེ་སྔ་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་ཕེ་ཚོེ་བུ་རིབས་ནས་དགོའི་

ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་འིོགོ་ལ་གོནས་པོའིི་མི་མང་ཚོོས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་

བྲང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་དང༌། ཡང་འིབྲི་ཆུ་ཤིརི་རྒྱུད་བརི་ལམ་རྒྱ་

སྡེེའིི་ཁོོངས་ལ་བསྡེད་པོའིི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ལ་

ལྟ་སྟངས་གོཉེིས་ཕྲེན་བུའིི་ཁད་པོརི་ཡོང་སྲིིད་པོ་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་

ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་དང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ནོརི་བ་

མིན། དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད་ཅེས་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་འིདས་

པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་འིདི་

རིང་བཅངས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད་ལ། གོོ་སྐོབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་

ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་ཡོད་པོ་དང༌། ཕེལ་ཆེེརི་ཡོངས་བསྒྲིགོས་

བྱེས་ནས་ཐོེངས་ཁོ་ཤིས་བཤིད་ཡོད། 

མདོརི་ན། མདོ་སྟོད་ཀྱིི་མི་མང་དང༌། མདོ་སྟོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འིདི་

ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་དང༌། དེའིི་མིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཆེགོས་

པོའིི་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་དད་པོ་ཡོད་མཁོན་

གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟརི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་
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ཚོོགོས་པོ་འིདིའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་དོ་དོ་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་

བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་མིང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཁེརི། ལས་ཀ་ལགོ་ལེན་

ཐོོགོ་ལ་སྐོབས་རིེ་རིན་པོོ་མེད་པོ་འིདི་འིདྲེ་ཆེགོས་ན་ཉེེན་ཁོ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ དེརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་

བའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། 

ང༽ ཐོགོ་གོཅདོ་ཀྱི་ིདབང་ཚོད་དང་། མ་ིམང་གོ་ིབསམ་

ཚུལ།

དེ་ནས་བཀའི་ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙ་ོཁོོང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་བྱེས། དེ་

བཞིིན་ངོས་ལ་སྙིན་ཞུ་སྤྲོོད་མཁོན་གྱིི་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་མི་སྣ་

གོསུམ་པོོ་དེ་ཡང་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། སྤྱོི་འིཐུས་མཉེམ་དུ་ཁོོང་

ཚོསོ་ཡརི་འིགྲེལེ་བཤིད་དང༌། མརི་གོསལ་བཤིད་བྱེདེ་ཆེདེ་ཐོངེས་

ཁོ་ཤིས་ཐུགོ་འིཕྲེད་བྱེས་ཡདོ། མཐོའི་མ་བཀའི་ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་

གོཙའོི་ིཐོགོོ་ནས་གོནད་དནོ་འིད་ིམ་ིམང་རིང་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེ་ིདགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་དེ་ལྟརི་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་འིདི་ཐོགོ་གོཅོད་

བྱེེད་པོའིི་དབང་ཚོད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད་དམ། མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཁོོང་ཚོོའིི་ཐོགོ་གོཅོད་དེརི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

ཅེས་མདོ་སྟོད་མི་མང་རིང་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་
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ཞིསེ་བསམ་འིཆེརི་བཏེནོ་པོརི་ད་ེཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། 

ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཁེད་རིང་ཚོོརི་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོོས་ཐོོགོ་

མརི་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ཉེིན་ནས་བཟུང་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཞིེས་པོ་འིདི་

ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་

ལྷགོ་ཙམ་རིིང་གོ་དུས་ཡིན་ཡང་དབུས་གོཙང་དང༌། མདོ་སྟོད་སྨད། 

མདོརི་ན། བོད་རིིགོས་རྩིམ་ཟན་མ་ཎི་བགྲེང་མཁོན་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་

བོད་ཅེས་པོའིི་མིང་ཚོགིོ་གོཅིགོ་པུ་འིདིའིི་འིགོོ་ལ་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་སྒྲིིལ་

གྱིི་ཡོད། བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་བརྩིིས་ཏེེ་དེང་

སང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་ལ་འིབད་

བརྩིོན་བྱེས་ནས་བོད་ནང་ཁུལ་གྱིི་ཡིགོ་ཆེ་མང་པོོའིི་ནང་གོངས་

ལྗོོངས་དང་གོངས་ལྗོོངས་ཞིེས་བྲིས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་ཅེས་པོའིི་ཚོིགོ་

འིདི་བོད་དང་བོད་ཆེེན་པོོ་ཞིེས་པོའིི་དབྱེེ་བ་ཞིིགོ་སྔརི་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་

ཡོད་པོརི་བརྟེན། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཆེེད་དུ་གོངས་

ལྗོོངས་དང༌། གོངས་ཅན་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་གོནད་

འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་བརྩིི་གོི་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་བཙན་བྱེོལ་

ལ་ཡོད་པོ་ཚོོ་ཡིན་ནའིང་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་རིིང་གོ་

དུས་ཡིན་ཡང་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོརི་
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བརྩིིས་ཡོད། བདེན་ཚོིགོ་སྨོན་ལམ་ནང་དུའིང༌། ཡོངས་རྫིོགོས་

བོད་ལྗོོངས་རིང་དབང་གོཙང་མའིི་དཔོལ། །ཞིེས་བྲིས་པོ་འིདི་

བསམ་བློ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བྲིས་པོ་རིེད། དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་རིང་

ཚོོའིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་

བ་འིདི་ཡིན་ཞིེས་དུས་རྟགོ་ཏུ་རྩི་དོན་འིདི་དམ་པོོརི་བཟུང་སྟེ་སྡེོད་

ཀྱིི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་རིེ་ཟུང་གོིས་མི་མང་ཁོ་ལ་

འིཁེརི་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐོལ་ཤིོརི་བ་མིན་ནམ། གོལ་ཏེེ་ལས་ཀ་

འིདིརི་མི་མང་གོི་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། གོནས་ཚུལ་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ངོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་གོཙོ་ཆེེ་

ཤིོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་ཁོམས་པོ་མི་མང་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་

རིང་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། སྡུགོ་པོ་རིེ་ཟུང་

ནི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོའིི་ནང་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཡིན། 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་མ་བགྲེོས་བསམ་

པོ་གོཅིགོ་མཐུན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་

འིཛོིན་ཏེེ་ཤིེས་ཡོན་ཆེེ་ཆུང་སོགོས་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་རྩི་བ་སོ་སོ་

བོད་མི་རིིགོས་ཡིན་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

ངང་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའིི་རིིང་དང༌། ཡང་ན་དེ་ལས་ཀྱིང་
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ཐོགོ་རིིང་དུ་བཏེང་ན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་བོད་

མི་རིིགོས་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིིས་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་

བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

ད་ཆེ་ང་རིང་ཚོོ་དངོས་གོནས་བདེན་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཇེ་

ཆེེརི་འིགྲེོ་བའིི་སྐོབས་ལ། མི་རིེ་ཟུང་གོིས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་མ་

བཏེང་བརི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་ཧི་ཅང་ཕེངས་པོོ་ཡིན་པོས་འིདི་

མི་མང་ཚོོས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ད་རིེས་

བཀའི་ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་ཚོང་

མརི་བསམ་ཚུལ་འིདྲེི་རྒྱུ་ཡིན་པོས་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་བའིི་

ཐོོགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེའིི་ཐོད་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་

འིདི་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༧ ཉེནི་ལྡ་ི

ལའིི་ིམགྲེནོ་ཁོང་དུ་མཇལ་ཁོརི་བཅརི་བའི་ིབདོ་མ་ི

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཐུས་མ་ིཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆུ་སྒོང་གོ་ིབྱེེད་བབ་དང་། ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ།

རྩི་བ་ང་ཚོའོི་ིབདོ་དནོ་བདནེ་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེ་ེབ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་

གོཞིསི་བྱེསེ་ཡངོས་ཀྱིསི་རྩི་བའི་ིབདོ་དནོ་ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

ཡོད་པོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཚོང་མས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ནུས་པོ་འིདོན་

རྒྱུ་མེད་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོད་ཚོད་འིདོན་རྒྱུའིི་སྐོབས་འིདིརི། བརི་

སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཐོནོ་པོ་དསེ་ང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ལ་

དཀའི་ངལ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ཆེསོ་ཟབ་སརི་བདུད་ཟབ་ཅསེ་བརྗེདོ་

པོ་ལྟརི་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ངོས་

ནས་སྔོན་མ་བདེན་ཚོིགོ་སྨོན་ལམ་འིབྲི་སྐོབས། རིིང་ནས་སྙིིང་

དུ་བརྣགོ་པོའིི་འིདོད་པོའིི་དོན། །ཡོངས་རྫིོགོས་བོད་ལྗོོངས་རིང་

དབང་གོཙང་མའི་ིདཔོལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དགོའི་

སྟནོ་ལ། །སྤྱོདོ་པོའི་ིསྐོལ་བཟང་མྱུརི་བ་ཉེདི་དུ་སྩལོ། །ཞིསེ་ད་ེདུས་
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ནས་བྲིས་ཡོད་པོ་ལྟརི། མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས་པོའིི་ཉེིན་མ་ོདེ་ནས་བཟུང་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་

གྱུརི་གྱིི་ཐོོགོ་ལེགོས་ཉེེས་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་ཡང་སྐྱིད་མཉེམ་སྡུགོ་

མཉེམ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚོསོ་རྩི་དནོ་ལ་བཟུང་ཡདོ། 

ང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ནང་ནས་གོལ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོལ་ཁོ་འིདིའིི་མི་

ཉུང་ཤིས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟབས་ཀྱིི་རྐེན་པོས་ཆེོལ་ཁོའིི་བརི་མི་མཐུན་པོ་

ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་དུས། གོནས་ཚུལ་འིདི་ཧི་

ཅང་ཛོ་དྲེགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ད་

རིེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་གོཅིགོ་པུ་མིན། འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་

ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རིེ་ཟུང་གོི་

བྱེེད་སྟངས་ཀྱིིས་རྐེན་པོས་གོང་ལྟརི་སྤྱོི་པོའིི་ལས་ཀའིི་ཐོོགོ་ཁུརི་

མཉེམ་ལེན་གྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། དོན་རྩི་ཆུང་ཆུང་

ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ཆེེད་དུ་

མངགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དངོས་གོནས་བོད་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་

ཁོམས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མི་མང་སེརི་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིིས་རྒྱ་མིརི་གོདོང་

ལེན་བྱེས་ཏེེ་ལྷགོ་བསམ་རིི་བཙུགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་། 
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འིདིརི་མི་ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་གོིས་མདོ་སྟོད་ཡོངས་ཀྱིི་མིང་ཁེརི་ནས་

ཕེརི་ཕྱོོགོས་དཀའི་ངལ་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་དགོ་གོི་སྔ་ཕྱོི་བརི་གོསུམ་

གྱིི་བྱེས་རྗེེས་རྣམས་ནགོ་བསུབ་གོཏེོང་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་བ་

འིདི་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མི་འིདུགོ ད་རིེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཛོ་

དྲེགོ་གོི་གོོ་སྐོབས་ཤིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། ཕྱོིན་ཆེད་

གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་འིདི་རིིགོས་མི་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་

ད་རིེས་གོཙང་མ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ་ཅེས་

བཀའི་ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙོ་བགྲེེས་གོཞིོན་གོཉེིས་བཅས་མཉེམ་

དུ་ཡོད་སརི་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

དེའིི་མཇུགོ་ཏུ་མདོ་སྟོད་མི་མང་ཚོོརི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་

རྣམས་བསྡུ་རྒྱུའིི་ཡིགོ་ཆེ་བཀྲམས་པོ་རིེད། ད་ལྟ་ས་ཁུལ་མང་ཆེེ་

བ་ཚོང་མ་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་ཐོོགོ་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཞིིགོ་

ཡོང་དགོོས་ཀྱིི་རིེད་ལ། ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ཡང་ས་

ཁུལ་ཁོ་ཤིས་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མ་རྟོགོས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡང་

ཡོང་སྲིིད། ཡང་སྤེམ་འིདོད་དང་འིབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡོང་སྲིིད། ད་

ལྟ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། མདོ་དོན་གོང་ཞིིགོ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ནམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་
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ཞིེས་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་སྲིོགོ་རྩི་ཆེགོས་ཡོད།

ཁོ༽ གོཞུང་མང་གོ་ིརྩི་དནོ་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ཡནི་ནའིང་ད་ེསྔ་ང་ཚོ་ོདང་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་ཐོགོོ་མརི་

ཐུགོ་སྐོབས་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་རིང་བཙན་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་མ་ཤིདོ། ད་ེ

མནི་གོང་གོ་ིསྐོརོི་ལ་ཡང་གོ་ོབསྡུརི་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་ ༡༩༧༩ 

ལོརི་བཤིད་ཡོད། དེ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བརི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་ཞིི་

འིགྲེིགོས་ཡངོ་བའི་ིཐོབས་ཤིསེ་བསྟནེ་ཕྱོོགོས་དང༌། གྲེསོ་འིཆེརི་

བཏེནོ་པོ་རྣམས་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་གོ་ིབརྗེདོ་པོ་འིད་ིགོཞི་ིལ་བཞིགོ་ནས་

དའེི་ིརྒྱ་ལས་མ་འིདས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ལྟའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིཤིདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ནས་ཆེལོ་གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་ཞིསེ་པོ་འིད་ིས་ིཏྲས་ས་ི

སྦགོ་གོི་གོསུང་བཤིད་དེ་དགོ་ཚོང་མའིི་ནང་རྟགོ་ཏུ་བཤིད་པོརི་

བརྟནེ་བརི་ལམ་ནས་རྒྱ་མསི་ཆེལོ་གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་ཞིསེ་པོ་འིད་ི

རྩི་བ་ནས་ཡངོ་མ་རིདེ་ཅསེ་དའེི་ིཐོད་ཧི་ཅང་ནན་པོ་ོཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་མིས་ཀྱིང་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་མཐོངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་ཡང་འིད་ིཆེགོས་ཡདོ། 



82
ངས་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་སྲིིད་དོན་

གྱིི་རིང་དབང་གོཅིགོ་པུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི། བོད་ད་ལྟའིི་གོནས་

སྟངས་འིདི་ལྟརི་མིན་པོའིི་རིང་སྐྱོང་ངམ། གོང་ལྟརི་ཕྱོི་སྲིིད་དང་

རྒྱལ་སྲུང་མ་གོཏེོགོས་པོའིི་ལས་དོན་ཚོང་མ་བོད་པོརི་རིང་ཉེིད་

ཀྱིིས་ལས་འིགོན་གོཙང་མ་འིཁེརི་ཏེེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་བོ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་

རྒྱུ་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་གོཙོ་བོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདི་ནི་རྒྱུ་མཚོན་

ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་

ཚོོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ཕེན་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གོརི་གྱིི་ས་

མཚོམས་ཁུལ་གྱིི་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཡོངས་རྫིོགོས་བོད་ཀྱིི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཡོད། 

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐོབས་ལ་བོད་ཆེོལ་

ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་བྱུང་ན་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིཛོིན་རྒྱུརི་དེ་ཙམ་གྱིིས་
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ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཐོོན་ཐུབ་ལ། གོལ་ཏེེ་ཆེོལ་ཁོ་དེ་དགོ་དུམ་བུརི་ཕྱོིན་

ཏེེ་ཁོམས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་དུམ་བུ་གོཅིགོ་ཡུན་ནན་གྱིི་ཁོོངས་སུ་བསྡེད། 

དུམ་བུ་གོཅིགོ་ཟི་ཁྲིོན་གྱིི་ཁོོངས་སུ་བསྡེད། མདོ་སྨད་ཀྱིང་མཚོོ་

སྔོན་ཞིེས་ས་ཁུལ་གོཅིགོ་དང༌། ཀན་སུའུ་བཅས་གོང་ལྟརི་རྒྱ་མིའིི་

ཞིིང་ཆེེན་འིགོའི་ཞིིགོ་གོི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ན། གོང་

ནས་བལྟས་ཀྱིང་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོརི་མཐོོང་བ་ནི། རིིམ་པོས་རྒྱ་

མིའིི་ཞིིང་ཆེེན་གྱིི་ཁོོངས་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་རིིགོས་ཉུང་ཤིས་ཡོད་

པོ་རྣམས་མིང་མེད་ཤུལ་མེད་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

གོ༽ ཚོགོོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་དང་། འིགོན་འིཁུརི་མཉེམ་

ལནེ།

ད་ཆེ་ཕྱོནི་ཆེད་དཀའི་ངལ་ད་ེལྟརི་མ་ིཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་

གོསུམ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ལྟ་

བདོ་གོཞུང་གོི་འིགོ་ོཁྲིདི་པོའི་ིའིགོོ་ལ། ཆེལོ་ཁོ་ས་ོསའོི་ིཚོགོོས་པོ་

སྐྱིད་སྡུགོ་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་ང་རིང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་མ་འིགྲེིགོས་མ་

འིཐུས་པོའིི་དགོེ་སྐྱོན་བསམ་འིཆེརི་གོང་འིདོན་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང་། ང་

ཚོ་ོད་ལྟ་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོས་ངསེ་པོརི་དུ་བསམ་

འིཆེརི་འིདོན་དགོོས། ཡིན་ནའིང་བསམ་འིཆེརི་བཏེོན་པོའིི་ཐོོགོ་
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ལ་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། 

ཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་བོད་གོཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ལས། ཁུརི་མཉེམ་ལནེ་གྱི་ིནུས་པོ་

ད་ེཡང་མ་ཐོནོ། མ་འིགྲེགིོས་པོ་མ་འིཐུས་པོ་ཤིདོ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། 

ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཕུ་དཀྲུགོ་མདའི་དཀྲུགོ་བྱེེད་མཁོན་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་ན། ཚོོགོས་པོ་བཙུགོས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་མ་ཚོང་བ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་ད་ལྟ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདི་

མདོ་སྟོད་མི་མང་ཡོངས་རྫིོགོས་མང་མོས་དྲེང་བདེན་གྱིི་འིོགོ་

ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་བཙུགོས་པོའིི་ཚོོགོས་པོའིམ། ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད། ད་རིེས་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐེན་

ཞིིགོ་ལངས་ནས་ཡོད་ཐོོགོ་འིདིརི་མདོ་སྟོད་ཁོོངས་ཀྱིི་མི་མང་ཚོང་

མས་སོ་སོརི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་འིདོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་མང་མོས་ཀྱིི་མང་གོཙོ་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་

ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་འིོས་འིདེམས་བྱེས་ཏེེ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཀྱིི་མིང་འིཁེརི་མཁོན་དང་། ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་

དྲེགོ་འིདེམས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ད་རིེས་དཀའི་ངལ་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིཕྲེད་པོ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚོོརི་དཀའི་
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ངལ་འིདི་འིདྲེ་མི་ཡོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུརི་

ཐུབ་པོའིི་རྐེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་འིཆེརི་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུའིི་

རིེ་བ་ཡོད་ན། གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ནས་བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

གོཏེོང་དགོོས། ང་ཚོོ་ངརི་ངརི་ཕེད་ཕེད་བྱེས་ནས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་

པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དེ་ནི་ཞིབས་འིདྲེེན་གྱིི་བྱེ་བ་རིེད། ང་ཚོོ་སྤྱོི་ཡོངས་

ནས་བོད་རིང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་ཡང་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་

བརྟེན་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ནང་ཁུལ་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུ་

མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱུང་སྐོབས་ལམ་སེང་མགོོ་ལ་རྡོ་གོཞུ་རིེས་བྱེེད་

པོ་སོགོས་བྱེས་ན་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཡིན། རྒྱ་མིའིི་

མདུན་ལ་ངོ་ཚོ་བ་འིདུགོ 

ད་རིེས་རྐེན་ལངས་ཐོོགོ་འིདིརི་ནད་ལ་འིཕྲེལ་སེལ་སྨན་བཅོས་

ར་ཁོ་སོ་ཐུབ་ཙམ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི། ཕྱོིན་ཆེད་

ན་ཚོ་འིདི་མི་ལངས་པོའིི་ད་རིེས་ལས་ཀ་ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་དང༌། 

འིགུལ་བསྐྱོད་ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་

རིེས་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐེན་ལངས་ཐོོགོ་འིདི་ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་ཆེེ་

ཙམ་བཏེང་སྟེ་སྨན་བཅོས་ལྟརི་ན་གོཤིགོ་བཅོས་ལྟ་བུ་ཆེེ་ཙམ་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཕེལ་ཆེེརི་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོིན་
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ཆེད་གོཙང་མ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་

མིན་ནམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

ད་རིེས་རྐེན་ཞིིགོ་འིཕྲེད་ཐོོགོ་འིདིརི་ཕྱོིན་ཆེད་གོང་བྱུང་མི་ཡོང་

བའིི་གོཙང་མ་ཞིིགོ་ཡོང་བརི་བོད་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ད་རིེས་

ཀྱིི་ལས་ཀ་མཐོའི་བཀརི་ནས་མཇུགོ་སྐྱེལ་གྱིི་ཡིན་ལ། ཁེད་རིང་

ཚོོ་མི་མང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་

གོང་ལྟརི་གོཙང་མ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་གོང་བྱུང་མང་

བྱུང་མི་ཡོང་བ་ཚོང་མས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ཤིེས་སོང་

ངམ། འིདི་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། ཞིེས་

བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༩ ཉེནི་

གོ་ཞི་ཁུལ་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་གོསའོི་ིཚོགོོས་འིདུའི་ི

སརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ།

ད་ལམ་འིདརིི་ཚོགོོས་འིདུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཆེདེ་མངགོས་ཕེབེས་པོའི་ི

མཁོས་དབང་རྣམ་པོ་ཚོ་ོདང༌། ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་རྣམ་པོ། ད་ེ

མནི་གྱི་ིསརེི་སྐྱ་མ་ིམང་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ེརིངི་འིདརིི་

ཁདེ་རིང་ཚོསོ་གོཙ་ོཆེ་ེབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

རིགིོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སརོི་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་ད་ོཁུརི་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཚོགོོས་འིདུ་གོནང་བ་འིདརིི་ཧི་ཅང་

དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚོགོོས་འིདུ་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་ོདང༌། ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བའི་ི

དནོ་དུ་ངསོ་ནས་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་ཀྱི་ིསྨནོ་ཚོགིོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེ

ནས་ང་བདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིདགོའི་

པོ་ོཡོང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡོད་ཅེ་ན། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་

ཁུལ་འིད་ིདགོ་གོ་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེབདོ་གོངས་ཅན་

གྱི་ིལྗོངོས་ནས་ཚུརི་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་ཡནི་ཞིངི་། ད་ེསྔནོ་བདོ་གོངས་
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ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ་རིང་དབང་ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ས་ཁུལ་འིད་ིདགོ་

ནས་དནོ་གོཉེརེི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་མཁོན་རྣམས་བདོ་ལ་ཕྱོནི་ཏེ་ེལ་ོམང་

རིངི་དུས་ཚོདོ་བཏེང་ན་བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེི་བྱེདེ་པོ་དང་། དབང་

ལུང་མན་ངགོ་གོ་ིརྒྱུན་བཟང་པོ་ོཞུས་པོ་སགོོས་བྱེས་རྗེསེ་རིང་གོ་ི

ལུང་པོརི་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་སྤེལེ་ཏེ་ེབསྟན་པོ་དང་འིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བོད་རིང་དབང་བརླགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་ས་ཁུལ་འིདི་ནས་སྔརི་བཞིིན་

བོད་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ས་མེད་སྟབས། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཉུང་

ཤིས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

གོཏེོརི་བཤིིགོ་ཉེམས་ཉེེས་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་འིདིརི་

ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་གོཞིི་ནས་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་རིེད། ང་

ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་དེའིི་རིིང་

ལ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོའིི་དོ་སྣང་བྱུང་བ་ནི་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་

ས་ཁུལ་ཁོགོ་ནས་སྔརི་བོད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་
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ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་ལ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་ཐོབས་

ཤིེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་སོང༌། དེ་ལ་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་དགོའི་པོོ་ཡོད། 

ཁོ༽ ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིདགོསོ་མཁོ་ོདང་། འིཛོནི་སྤེལེ་གྱི་ིསློབོ་

གོཉེརེི།

ཚོང་མས་མཁནེ་གོསལ་ལྟརི། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྩི་

བའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ན་ིརྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི། 

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིགོཙ་ོབ་ོནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་

བ་ཡདོ་པོ་དང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིརྒྱ་གོརི་གྱི་ིཆེསོ་ཤིགིོ་རིདེ། རྒྱ་

གོརི་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་གོཙ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིགོས་ོབ་རིགིོ་པོ་དང༌། 

བཟ་ོརིགིོ་པོ། སྒྲི་དང༌། མངནོ་བརྗེདོ། ཟླསོ་གོརི། སྡེབེ་སྦརོི། རྩིསི་

ལ་སགོོས་པོ་རིགིོ་གོནས་ཆེ་ེཆུང་བཅུ་གྲེངས་ཤིགིོ་བདོ་ལ་རིམི་བཞིནི་

དརི་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིམཁོས་པོའི་ིདབང་པོ་ོདང༌། སྒྲུབ་པོའི་ིརྒྱལ་མཚོན་

འིཛོནི་མཁོན་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་མང་པོསོ་བཤིད་པོ་དང་སྒྲུབ་པོའི་ིསྒོ་ོ

ནས་འིཛོནི་སྐྱངོ་བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ནས་དརི་

བའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་གོཙ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིརིགིོ་གོནས་འིད་ི

དགོ་ལགོ་ཏུ་བླང་བད་ེབ་དང༌། རྡགོོ་ལ་འིགྲེལི་པོ་ོབཟསོ་པོའི་ིརིགིོ་
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གོཞུང་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་གོི་རིིགོ་གོཞུང་

རྙིིང་ཁུངས་ཤིིགོ་ཡིན་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ལྟ་དུས་རིབས་ཉེེརི་

གོཅིགོ་པོརི་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་འིདིའིི་སྐོབས་སུའིང་

རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་དགོོས་མཁོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། རིིགོ་

གོཞུང་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

གྱིི་རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་རིེད། འིདི་ལྟ་བུའིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་འིོས་པོ་དང༌། བྱེེད་པོ་དེ་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་ཚོང་མས་དོ་

སྣང་དང་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་ཚོང་

མས་དོ་སྣང་གོནང་རིོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་མི་མང་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ངོས་ནས་སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་

དེ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་དེ་ངོས་འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདི་སོ་སོའིི་

ཕེ་མེས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཡིན་བསམ་པོའིི་བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་དགོོས། 

བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་ཁུརི་བསྐྱེད་དགོོས། དེ་ཡང་མི་

མང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་
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དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ལགོ་

ལེན་རིིམ་པོ་ཇི་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུའིི་སྐོོརི་ལ། དེ་རིིང་འིདིརི་ཁེད་རིང་ཚོོ་

མཁོས་དབང་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་འིབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཕེེབས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོས་ཞིིབ་ཆེའིི་གོོ་བསྡུརི་གོནང་དགོོས། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཡང་ཚོོགོས་འིདུ་སྔ་རྗེེས་ཚོོགོས་ཡོད། ད་དུང་

ཡང་ས་གོནས་འིད་ིགོའི་ིཐོགོོ་ལ་སྐོབས་བབས་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྒོ་ོགོང་དང་

གོང་ཡདོ་པོ་རྣམས་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་གོ་ོབསྡུརི་བགྲེ་ོགླིངེ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་

གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ངེས་ཡིན་པོས་ངོས་ལ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་

མི་འིདུགོ དེ་རིིང་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ཚོོགོས་འིདུ་འིདིརི་དོན་སྙིིང་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོོན་པོ་ཡོང་རྒྱུརི་ངོས་ནས་རིེ་བ་ཞུ་གོི་ཡོད། ངོས་ནས་ད་

ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལ། ཚོོགོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐོོགོ་ལ་ངསོ་ནས་དུས་ཚོདོ་

རིངི་ཙམ་བསྡེད་ནས་མཁོས་དབང་རྣམ་པོ་ཚོའོི་ིགོསུང་བཤིད་ཉེན་

འིདདོ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ས་ཆེགོོ་གོ་ིཆེ་ོགོ་འིདནོ་རྒྱུ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

ལྷགོ་བསྡེད་ཡདོ་པོས། ངསོ་ནས་དགོངོས་པོ་ཞུས། ཁསེ་རིང་ཚོ་ོ

མུ་མཐུད་ནས་ཚོགོོས་འིདུ་གོནང་རིགོོས་གོནང་ཞུ་གོ་ིཡནི། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢༠ ཉེནི་

གོ་ཞི་ཁུལ་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ རྙིིང་ཁུངས་ཀྱི་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། ཕེན་ཐོགོོས་ཀྱི་ིདགོ་ེ

མཚོན།

ད་ེརིངི་འིདརིི་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེནས་མ་ི

སྣ་འིཛོམོས་ཡདོ། འིཛོམོས་པོ་ད་ེཡང་ཁྲིལ་བསྐུལ་བ་དང༌། རྔོན་

པོ་སྤྲོད་ནས་འིདུས་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོརི་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་དང༌། 

དགོའི་ཞིནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིཛོམོས་ཤིངི་། འིཛོམོས་དནོ་ན་ིང་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་འིདའིི་ི

ཐོོགོ་ནས་འིཛོོམས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་

ཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རོངས་དད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་མཐོངོ་སྲིདི། ཡནི་ན་ཡང༌དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་

གོཞུང་ཟེརི་བ་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་གོི་རིིགོ་གོཞུང་རྙིིང་

ཤིསོ་ཀྱི་ིགྲེས་ཤིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེ་ེཞིངི་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོཡདོ་པོ། 

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་ཕེན་ཐོགོོས་དང་དགོསོ་མཁོ་ོཆེནེ་པོ་ོཡདོ་
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པོ་ཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛོནི་བྱེདེ་སྟངས་ལ་ོརི་ེནས་ལ་ོརིརེི་ཇ་ེགོསལ་དུ་

འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། 

ང་ཚོོརི་དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་གོནའི་རིབས་ནས་ཡོད་པོ་

འིདིརི་སོ་སོ་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་རིང་ཚོོས་འིཛོམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ངོམ་ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད། ང་ཚོོ་བོད་མི་ཚོོའིི་

ངོས་ནས་བོད་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་རིང་དབང་

རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་དེ་སྲིིད་དོན་གྱིི་རིང་དབང་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི། 

ད་ལྟ་བཤིད་མ་ཐོགོ་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་

པོ་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དུས་ཡུན་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་གོནས་

ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

ནི་བོད་རིང་ཉེིད་ཁོེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་སྤྱོི་དང༌། མ་འིོངས་པོརི་རྒྱ་ནགོ་

རིང་དབང་བྱུང་བའིི་སྐོབས་སུ་རྒྱ་མི་ས་ཡ་མང་པོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བོད་

ནས་དརི་བའིི་སོ་སོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་

སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་
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ཁེད་རིང་ཚོོས་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་དེ་དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཁོ་སྟབས་ཞིན་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོ་བོད་

པོའིི་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དེ་

ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་དུ་བརྩིིས་ནས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

ལ། ད་དུང་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། 

མ་འིོངས་པོརི་བོད་རིང་དབང་ཐོོབ་པོའིི་མཚོམས་ལ་སྔརི་བཞིིན་

དུ་ང་རིང་ཚོོ་ཕེོརི་པོ་གོཅིགོ་ལ་ཁོ་བརྒྱབ་སྟེ་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་ཀྱིི་བྱེ་བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱིི་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཐོོགོ་ནས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། དགོའི་མོས་དང་དད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོོགོ་

ནས་ཟིན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ན་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་ཁུལ་

གྱིི་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ཚོང་མས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སོ་སོའིི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཁོགོ་སློོབ་སྦོང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

གོཉེིས་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་རྗེེས་ཟིན་ཐུབ་པོ་

བྱེས་ཏེེ་མདོརི་ན་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས་ཀའིི་ཤིེས་ཡོན་ལྡན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་
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གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ནུས་པོས་མ་འིདང་ན། རིང་གོི་

རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་བསམ་

པོའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། འིདོད་པོ་ཡོད་ཀྱིང༌ལགོ་རྡུམ་ཆེགོས་ཏེེ་

ནུས་པོ་ཐོོན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། 

ཁོ༽ དགོ་ེབཤིསེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚོད་དང་། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱརོི།

གོནས་ཚུལ་དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་དོན་ཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཞུ་འིདོད་

བྱུང༌། ད་ེགོང་ཡནི་ཟརེི་ན། ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ནས་བདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བའི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ་ཚོའོི་ིནང་དུ་སློབོ་

གོཉེརེི་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། ཁོངོ་ཚོ་ོཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་

ཀྱི་ིས་ཁུལ་གྲེང་མ་ོཞིགིོ་ནས་རྒྱ་གོརི་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ཚོ་བའི་ིཁྲིདོ་དུ་སྡེདོ་

དགོོས་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང༌། ཁོོང་ཚོོས་དཀའི་ངལ་དང་དུ་བླངས་ནས་

བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེརེི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་ཏེེ་དེང་སང་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་

རྒྱུད་ནས་ཡོང་བའིི་གྲྭ་པོ་ཚོོའིི་ནང་ནས་དགོེ་བཤིེས་མིང་རྟགོས་

ཐོནོ་མཁོན་རིམི་པོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། ཁོངོ་ཚོསོ་ལ་ོམང་རིངི་

གོདན་སའིི་ནང་བསྡེད་ནས་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ཀྱིི་
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ཤིེས་ཡོན་དེ་དགོ་ས་ོསོའི་ིཡུལ་ནང་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐེན་ཐོོགོ་ལ་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ད་ེཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་ངོས་ནས་བཤིད་ན། བོད་ནང་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཡོད་

པོ་རྣམས་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་བྱེ་

རྒྱུ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་ཀྱིི་རིང་དབང་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡོད། བོད་རིང་དབང་མ་བྱུང་ན་བོད་ནང་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

གོནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ངས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་མཐོོང་ཆུང་བྱེས་

པོ་མིན་ཡང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུརི། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་དམིགོས་མེད་ལ་ཕྱོིན་ན། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་ཟིན་ཐུབ་རྒྱུ་

ཁོགོ་པོོ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མི་མང་ཚོོས་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་བླངས། 

ཤི་ཚོ་བྱེས། སྐོབས་བབས་རྒྱ་གོརི་མི་མང་གོི་ཁྲིོད་ལ་བོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་གོསལ་བཤིད་དང་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་གོང་

ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེས་པོརི་སྙིིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་རྗེེས་སུ་ཡི་

རིངས་ཡོད། བོད་རིང་དབང་གོི་ལས་འིགོན་ཡོད་པོའིི་མི་གོཅིགོ་
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ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཞུ་གོི་

ཡིན། ད་དུང་ཡང་ཁེད་རིང་ཚོོས་སྔརི་བཞིིན་དུ་ནུས་པོ་ཆེེ་བསྐྱེད་

བྱེས་ནས་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེེད་

རིོགོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། 

གོ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ།

ཕྱོི་རྒྱལ་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དགོའི་

མོས་དང༌ཉེམས་ལེན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་རིང་དབང་གོི་

གོནས་ཚུལ་དེ་སྲིིད་དོན་རིེད། ང་ཚོ་ོསྲིིད་དོན་བྱེེད་ཀྱིི་མིན་ཟེརི་

མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ ངོས་ནས་ཁོོང་ཚོོརི་རྩིེད་མོ་དང་

སྦགོས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁདེ་རིང་ཚོསོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་

པོ་ཤིགོོ་ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་དམ་མདེ། སྨནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ི

ཡདོ་ན་བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་འིད་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་པོའི་ི

དནོ་དགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། བདོ་ལ་རིང་དབང་མ་བྱུང་ན། ཕྱོ་ིརྒྱལ་

ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་འིབུམ་ཁོ་ཤིས་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་མ་ིཐོགོོ་

འིད་ིདང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཙམ་ལས་བདོ་ཀྱི་ི

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཡངོས་རྫིགོོས་འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་
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འིཛོནི་སྐྱངོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཆེ་ཚོང་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིམ་ི

འིདུགོ མ་འིངོས་པོརི་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཡངོ་སྲིདི་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརིདེ། 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་རིང་དབང་མ་བྱུང་བརི་དུ་བོད་ཀྱིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང༌། བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་

གོཞུང་བོད་མིས་ཟིན་པོ་ནང་བཞིིན་སུ་གོཅིགོ་གོིས་འིཛོིན་ཐུབ་

མི་ཡོང༌། དེ་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་རིང་དབང་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེན་ནས་ཧིི་

མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་དང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཡོངས་

ནང་ལ་འིཕེགོས་བོད་མཛོའི་འིབྲེལ་ཚོོགོས་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྣ་ཚོོགོས་

ཚུགོས་ཡོད། 

ལྷགོ་པོརི་ཉེེ་བའིི་དུས་སུ་ཚོང་མས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིཕེགོས་བོད་མཛོའི་འིབྲེལ་ཚོོགོས་པོའིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་ས་ཆེ་གོརི་ཡོད་ཚོང་མརི་ངོས་ནས་དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་

འིདི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། ད་ལམ་ས་གོནས་འིདི་

གོའིི་རྫིོང་དཔོོན་དང༌། འིབྲེལ་ཡོད་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་དང༌། ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་ཡུལ་མི་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་

མཐུན་འིགྱུརི་ཡགོ་པོོ་བྱེས་པོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། རྒྱ་གོརི་
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དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་གོནས་ཧིི་མ་ཅལ་མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང་ནས་

མཐུན་འིགྱུརི་གོང་གོཟབ་གོནང་བརི་དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་འིདི་དང་

བསྟུན་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢༣ ཉེནི་

གོ་ཞིརི་གོསུང་ཆེསོ་གྲུབ་རྗེསེ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐོགེོ་ཆེནེ་གྱི་ིབསློབ་བྱེ་དང་། སམེས་པོ་བཟང་པོ།ོ

དུས་འིཁོོརི་དབང་ཆེེན་དེ་གྲུབ་པོ་རིེད། འིདི་གོའིི་ས་གོནས་སུ་

སམེས་ཤུགོས་དང༌། དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་གྲེ་

སྒྲིགིོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོའི་ིམཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས། 

ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་ོཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། ཕེལ་ཆེརེི་འིད་ིཁུལ་

ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་ཚོསོ་ཀྱིང་དགོའི་བའི་ིམཚོན་མ་བསྟན་པོ་ལྟ་བུ་

འིདུགོ་པོས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། འིདི་ཁུལ་མཐུན་རྐེན་མ་འིཛོོམས་

པོའིི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་མཐོའི་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ནས་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་དནོ་གོཉེརེི་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཤིངི་། སམེས་ཤུགོས་

བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཡོང་བརི་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཀྱིི་གོནས་རིེད། ཚོང་མས་

དནོ་གོཉེརེི་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཉེན་པོ་དརེི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། 

སོ་སོའིི་ངོས་ནས་དད་པོ་དང༌། དམིགོས་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་
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ཡོད་ན། གོང་ལྟརི་བགོ་ཆེགོས་ཁད་པོརི་ཅན་ཞིིགོ་འིཇོགོ་རྒྱུརི་ཐོེ་

ཚོོམ་མེད། བྱེིན་རླབས་ཆེེ་ཆུང་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཐོོབ་ཡོད་མེད་གོང་

ལྟརི་གོདོང་ལ་ནི་བྱེིན་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཐོོབ་འིདུགོ ཉེི་མས་འིཚོིགོ་

ནས་ནགོ་པོོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། རླུང་གོིས་པོགོས་པོ་གོས་ཏེེ་མི་ཚོང་

མ་སྤུ་མདོགོ་ལོགོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོརི་དབང་ཐོོབ་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་

ཆེོགོ་པོརི། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་དབང་དུས་སུ་ཁོས་བླངས་པོའིི་དམ་ཚོིགོ་

དང་སྡེོམ་པོ་རྣམས་ཤིེས་པོརི་བྱེས་ནས་ཆེེ་ས་ནས་སྲུང་སྡེོམ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཕྲེ་ཞིིང་ཕྲེ་བ་མཐོའི་དགོ་ལམ་སེང་སྲུང་

ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སོ་སོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ངས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ལ་སོ་སོས་མོས་པོས་ཀུན་

ནས་བླངས། སོ་སོས་དང་དོད་བྱེས་ནས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་

ཉེན་པོ་ཡིན། ད་ཆེ་སོ་སོའིི་ཉེིན་རིེའིི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་དེ་དགོ་

ཐོེགོ་ཆེེན་གྱིི་ཆེོས་དང་མ་འིགོལ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན་ཧི་ཅང་ཐོབས་

སྡུགོ་རིེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སེམས་ལ་དྲེན་པོ་

བྱེས་ཏེེ་ཆེེ་སའིི་ཉེེས་པོས་མ་གོོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་གོཙོ་བོ་དང༌། སྙིིང་པོོ་དེ་

སེམས་བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སུ་ལ་ཡང་གོནོད་པོ་མ་སྐྱེལ་ཟེརི་
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བ་དེ་ཡིན་པོས། དུས་ནམ་གྱིི་ཚོེ་ན་ཡང་མི་ལྟ་ཅི་སྨོས། སྲིོགོ་

ཆེགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཡང་གོནོད་པོ་བྱེེད་མི་རུང༌། ལྷགོ་པོརི་

མི་ནང་ཚོགོས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མགོོ་སྐོོརི་མི་གོཏེོང་བ་དང༌། 

ཐུབ་ཚོོད་མ་བྱེས་པོརི། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་གྲེོགོས་ཡགོ་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བསམ་པོ་བཟང་པོོའིི་ཐོོགོ་

ནས་མཉེམ་དུ་འིཚོོ་གོནས་བྱེས་ན། འིཕྲེལ་དུ་ཁིམ་ཚོང་ནང་ལ་

སྐྱིད་པོ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡང་སྐྱིད་པོ། ཚོང་མ་བགོ་ཕེེབས་

པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ལས་བཟང་པོོ་བསགོས་ན་དེས་ཚོེ་

ཕྱོི་མ་ལ་ཡང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཕེན་གྱིི་རིེད། ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་

དང་མ་འིགོལ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་བསམ་

པོ་དྲེན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་ལ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་རྒྱུ་

དེ་གོཙོ་བོ་རིེད། 

ཁོ༽ སམེས་ལ་བྱེ་རི་དང་། ཆེསོ་ཞུའི་ིདགོསོ་དོན།

ད་ལམ་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ཆེོས་འིབྲེལ་ཚོང་མ་ལེགོས་པོརི་

ཟནི་པོ་ཡནི། ཕྱོ་ིདྲེ་ོབརྟན་བཞུགོས་ཚོརི་བའི་ིརྗེསེ་ལ་དཀྱིལི་འིཁོརོི་

མཇལ་ཁོ་གོཏེངོ་གོ་ིརིདེ། འིཚོང་གོ་མ་བརྒྱབ་པོརི་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེས་
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ནས་མཇལ། དབང་ཐོབོ་པོའི་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་གྱི་ིདཀྱིལི་འིཁོརོི་མཇལ་

བའི་ིསྐོབས་ལ་བྱེམས་སྙིངི་རྗེ་ེབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། ཡང་དགོ་

པོའི་ིལྟ་བ་མ་སྐྱསེ་པོ་སྐྱེས་པོ་དང༌། གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་བའི་ི

སྨོན་ལམ་ཡགོ་པོོ་བརྒྱབ། བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས་

ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་ཡང་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ནས་མི་

ཚོང་མ་ཕྱོགོོས་དང་མཚོམས་ལ་ཕེརི་གྱིསེ་ནས་ཁོ་འིཐོརོི་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོད། གོང་ལྟརི་འིདུས་པོའིི་མཐོའི་བྲལ་བ་དེ་ཆེོས་ཉེིད་ཡིན་ཞིིང་

། གོསནོ་པོའི་ིམཐོའི་མརི་འིཆེ་ིབ་ཟརེི་བ་ད་ེཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཁོ་སང་

སྔནོ་འིགྲེརོི་ལམ་རིམི་གྱི་ིཁྲིདི་མདརོི་བསྡུས་ཤིགིོ་བཤིད་པོ་བཞིནི། 

དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ས་ོས་ོས་ོསོའི་ིསེམས་ལ་བྱེ་རི་ཡགོ་པོ་ོབྱེས། 

ལགོ་ལེན་སོ་བདུན་མའིི་མཇུགོ་ཏུ། རིང་གོི་འིཁྲུལ་པོ་རིང་གོིས་

མ་བརྟགོས་ན། །ཆེོས་པོའིི་གོཟུགོས་ཀྱིིས་ཆེོས་མིན་བྱེེད་སྲིིད་

པོས། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་ནང་པོ་ཡིན། 

ང་གྲྭ་པོ་ཡིན། ང་ཆེོས་པོ་ཡིན་བསམ་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། ཞིོགོས་པོ་

ཡརི་ལངས་པོ་ནས་དགོངོ་མ་ོམ་ཉེལ་བརི་དུ་དངསོ་གོནས་ས་ོསའོི་ི

བསམ་བླའོི་ིའིཁེརི་ས་ོདང༌། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་

དགོངོས་པོ་དང་མཐུན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིབཀའི་

དང་མ་འིགོལ་བ་ཞིགིོ་ང་ོཐོགོོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ་མ་ིའིདུགོ་བསམ་
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བླ་ོབཏེང་ན། དངསོ་གོནས་ས་ོསའོི་ིརིང་མཚོང་ད་ེགོཞི་ིནས་རིིགོ་

ཐུབ་རྒྱུ་རིེད། དེས་ན་རིང་གོིས་རིང་ལ་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་ཆེོས་པོའིི་གྲེལ་ལ་སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། 

སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིིས་གོསུངས་པོའིི་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་

ཆེོས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཉེིན་མ་རིེ་རིེརི་ཚོིགོ་རིེ་རིེ་ལས་མ་བྱུང་རུང་

ཤིེས་ཐོབས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཤིེས་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ལགོ་ཏུ་བསྟརི་

ནས་ལོ་ཟླ་སྦེལ་ཏེེ་སོ་སོའིི་གོཤིིས་རྒྱུད་དེ་གོ་ལེརི་དུལ་དུ་འིགྲེོ་

ཐུབ་པོ་དང༌། བཟང་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་ཐོབས་ལ་ཚོང་མས་འིབད་རྩིོལ་

བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་ཞུས་པོའིི་དགོོས་དོན་མིའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་དུ་

འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་སེམས་རྒྱུད་འིཇམ་དུ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་ཆེོས་ཞུས་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་དེ་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་འིདིརི་ཉེིན་མ་

བསྟུད་དེ་བླ་མའིི་ངོས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། ཁེད་རིང་ཚོོ་སློོབ་

མའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་དགོོས་དོན་ཚོང་བ་

རིེད། སེམས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་བྱེེད་རྒྱུརི་དོ་སྣང་དང༌། དང་དོད་

མ་བྱེས་པོརི་སེམས་རྒྱ་ཡན་ལ་ད་ལྟ་བརི་དུ་བཏེང་བ་རིེད། ད་དུང་

དེ་མུརི་ཕྱོིན་ན་ཧི་ཅང་ཕེངས་པོོ་རིེད། ཆུད་ཟོས་རིེད། འིདིརི་བོད་
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ནས་ཡོང་བ་ཁོ་ཤིས་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་ཁོ་ཤིས་ནི་དུས་

འིཁོོརི་དབང་ཆེེན་ཞུས་ནས་བོད་ལ་ལོགོ་མཁོན་ཡོད་མདོགོ་ཁོ་

པོོ་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། དུས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་

འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་བདེ་མཐོའི་གོསལ་བ་

ལ་མངོན་དུ་ཕྱོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་ལྷགོ་

བསམ་བཅང་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས་བྱེེད། 

ཡང་འིདིརི་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད། ངོས་ནས་ངོ་

ཤིེས་པོ་ཡང་མང་པོོ་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། ཉེམས་ལེན་བྱེས་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོོ་རིེད། རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ཆེོས་པོ་ཁོ་

ཡོད་ལགོ་ཡོད་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་ཀྱིི་རིང་

དབང་གོི་དོན་དགོ་ལའིང་སེམས་ཁུརི་དང་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་འིཛོམ་

གླིིང་གོང་སརི་བོད་དོན་ལ་བདེན་རྒྱབ་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་དང་སྤེེལ་

བཞིིན་པོརི་ངོས་ནས་བོད་མི་མང་གོི་ཚོབ་བྱེས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ད་ལྟ་བརི་དུ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་
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ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་རིིགོ་གོཞུང་

དང་བཅས་པོ་འིཇིགོ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་

སྐོབས་འིདིརི་འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོིའིི་བདེན་པོའིི་བདེན་སྐྱབས་འིཚོོལ་

རྒྱུརི་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ཁེད་རིང་ཚོོས་བདེན་པོ་

བདེན་སརི་འིཁོལ་བའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

གོ༽ དགོ་ེརྩིའི་ིབསྔ་ོསྨནོ་དང་། འིཛོམ་གླིངི་གོ་ིསྤྱོ་ིནོརི།

འིདརིི་ཉེནི་ཤིས་རིངི་དུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་སྦརོི་དངསོ་རྗེསེ་གོསུམ་

གྱིི་ཆེོ་གོ་བསམ་པོ་རྣམ་པོརི་དགོ་པོའིི་སྒོོ་ནས་གོང་ཐུབ་བྱེས་པོ་

རིེད། ཁེད་རིང་ཚོ་ོསློོབ་མའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་པོརི་དགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཉེན། སྨོན་ལམ་ཚོིགོ་སྐོམ་

པོོ་གོཅིགོ་ལས་མ་བྱུང་རུང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་ཡོད། དེ་

ལུགོས་ཀྱི་ིང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ིརྒྱུད་ལ་དགོ་ེརྩི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

བསགོས་ཡདོ། བསགོས་པོའི་ིདགོ་ེརྩི་རྣམས་ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་ནས་

བླ་མདེ་རྫིགོོས་བྱེང་གོ་ིརྒྱུརི་བསྔ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ལ། གོཉེསི་

ནས་དེ་ལྟརི་བསྔ་ོཡུལ་བླ་མེད་རྫིོགོས་བྱེང་དང༌། བསྔ་ོརྒྱུའིི་དགོེ་
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བ། བསྔ་ོམཁོན་རིང་ཉེདི་ཐོམས་ཅད་མངི་གོ་ིདབང་གོསི་ཡདོ་ཙམ་

ཞིིགོ་ལས། ང་ོབ་ོཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པོ་ཞིིགོ་མེད། དེ་ལྟརི་མིང་ཙམ་

བརྡ་ཙམ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་ཚུལ་གྱིི་གོནས་ལུགོས་ཤིེས་པོའིི་

ཐོགོོ་ནས་བསྔ་ོབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ན། དམགིོས་མདེ་ཀྱིསི་རྒྱས་བཏེབ་

པོ་ཡནི་སྟབས་ཟབ་ཁད་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོ་འིདིརི་ཆེོས་ཤིོད་མཁོན་བླ་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། ངོས་རིང་

སྐྱེས་ས་བོད་ལ་སྐྱེས་པོའིི་བོད་པོ་གོཅིགོ་རིེད། ད་ལྟ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་

ཐོམ་པོརི་སློེབས་ཡོད། དེའིི་རིིང་ལ་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་

ལ་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་ཡིན། ད་དུང་ཡང་ཚོེ་ལྷགོ་གོང་ཡོད་

བོད་བསྟན་སྲིིད་དོན་དགོ་ལ་སོ་སོ་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་

བ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་མ་བྱེས་པོརི་ཐོབས་མེད། ཁེད་རིང་

ཚོོ་ཆེོས་ཉེན་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་རིིགོས་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། 

བོད་པོ་མ་ཡིན་པོའིི་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིང་ང་

ཚོོ་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཡོད། བོད་ལ་བདེ་

སྐྱིད་བྱུང་ན་ཁེད་རིང་ཚོོ་ལའིང་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་ལ་བདེ་

སྐྱིད་མ་བྱུང་ན་ཁེད་རིང་ཚོོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ང་

ཚོོ་བདེ་སྡུགོ་གོི་མཇིང་པོ་འིབྲེལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། 
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དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་སྣ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་ཚོོ་སྐྱེས་ས་འིཚོརི་ས་

ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། བསམ་བློའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་ཡིད་འིཕྲེོགོ མོས་པོ་སྐྱེས། ཤི་ཞིེན་སློེབས་

ཏེེ་བོད་པོ་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། ད་ལམ་ང་རིང་ཚོོརི་

དགོེ་བའིི་རྩི་བ་ཐོོབ་པོ་འིདི་དགོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་གོངས་ཅན་

ལྗོོངས་ཀྱིི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐོབས་ཐུགོས་སྟོབས་མཁེན་རླབས་

དང༌། བྱེམས་པོ་དང་བརྩིེ་བ། ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་གོཞིན་དང་མི་

འིདྲེ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་གོསརི་དུ་གོཏེོད། 

གོསརི་དུ་གོཏེོད་པོ་དེ་རིིམ་པོས་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་སྦེལ་ཏེེ་ཡརི་

རྒྱས་གོོང་འིཕེེལ་བཏེང་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཞིེས་བརྗེོད་ན། བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་ལས་ལྷགོ་པོ་མེད་མཁོན་འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དུས་ད་ལྟ་བརི་

དུ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རིེད། འིདི་ནི་དངོས་གོནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་

གོི་སྤྱོི་ནོརི་ཞིེས་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་འིདི་དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་གོི་འིོགོ་ལ་ཧི་

ལས་པོའིི་ཉེམས་ཉེེས་ཕྱོིན་པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོད། འིདིའིི་རྩི་

བ་སོ་སོའིི་ཚོེ་རིབས་སྔོན་མརི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པོའིི་ལས་
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བསགོས་པོའིི་འིབྲས་བུ་རིེད། ལས་ངན་ཡིན་ཡང་འིཛོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

དང༌། འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཚུརི་ཕྱོོགོས་

འིདིརི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། དད་པོ་དང་དམ་

ཚོིགོ་གོཡོ་བ་མེད་པོརི་ལོ་ནས་ལོ་སྦེལ་ནས་དགོེ་བ་སྟོབས་ཆེེན་

པོོ་བསགོས་ཡོད། དེ་ལའིང་ནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་ཐོགོ་ཆེོད་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་ད་ཕེན་བསོད་ནམས་ཆེེན་པོོ་

བསགོས་པོ་འིདི་དགོ་གོི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་རིིང་པོོརི་མི་ཐོོགོས་

པོརི་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་རིང་དབང་རིང་ལགོ་ཏུ་སོན་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སྔརི་བཞིིན་དུ་རྒྱས་ཐུབ་པོ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ཕེན་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧིི་

མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་ཕེན་ཐུབ་པོ། ང་ཚོོརི་

སྡུགོ་པོོ་གོཏེོང་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མི་དུང་ཕྱུརི་མང་པོོ་ཆེོས་མེད་ཀློ་ཀློོའིི་

མུན་ནགོ་གོི་འིོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུ་མངས། མངས་པོ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་དངོས་གོནས་མི་ལུས་ཀྱིི་ཕྱོེད་ཀ་ལྟ་བུའིི་གོནས་སྟངས་

ཐོོགོ་སྡེོད་མཁོན་ས་ཡ་མང་པོོས་དམ་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་གོཉེེརི་

བྱེེད་ཐུབ་པོ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེམས་སྙིིང་རྗེེ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ཞིི་དུལ་ལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱིི་མི་ལ་འིགྱུརི་ཐུབ་པོ་

བཅས་ཀྱིི་དོན་དུ་ཚོང་མས་བསྔོ་བ་དང༌། སྨོན་ལམ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་
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བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་སྨོན་ལམ་སྐྱོན་ཤིོགོ་ཨང་། 

མདོརི་ན་མགོོན་པོོ་སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་དབང་གོིས། །

སྲིས་བཅས་རྒྱལ་བའིི་སྤྱོན་སྔརི་གོངས་ཅན་ཞིིང༌། །

ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེེན་སྨོན་ལམ་གོང་མཛོད་པོའིི། །

འིབྲས་བཟང་དེང་འིདིརི་མྱུརི་དུ་འིཆེརི་བརི་གོསོལ། །

ཞིེས་སོགོས་དབུ་བསྐུལ་ཐུགོས་སྨོན་རྒྱས་པོརི་བཀའི་དྲེིན་བསྐྱངས།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༢ ཚོསེ་ ༡༤ ཉེནི་

ས་ེརི་ཆེསོ་སྒོརི་དུ་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དམ་ཆེསོ་འིདུལ་བ་དང་། སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོདོ།

དེ་རིིང་འིདིརི་དོན་ཚོན་ས་བཅད་ལྟ་བུ་ཕྱོེ་ནས་ཞུས་ན་ཕྲེན་བུ་

ངསེ་བད་ེབ་མ་ིཡངོ་ངམ། ཚོང་མས་མཁནེ་གོསལ་རིདེ། ང་རིང་

ཚོ་ོབོད་གོངས་ཅན་པོ་རྣམས་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱོང་འིཛོིན་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་མཁོན་

ལགེོས་ཤིསོ་ད་ེཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརིདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནང་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བདོ་ལ་དརི་ཏེ་ེཁབ་གོདལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་རྗེསེ་བདོ་

མིའིི་གོོམས་གོཤིིས་དེ་དགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་

གོམོས་གོཤིསི་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དོན་ཚོན་དང་པོོ། དེ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་པོ་ཚོོས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་

རིིང་ལ་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བསྟན་པོའིི་མེ་རིོ་གོསོ་ཆེེད་ཚོང་མས་
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ཐོབས་ཤིེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་གོང་འིཚོམ་གྱིི་

བྱེས་འིབྲས་ཐོོན་ཡོད། རྒྱ་གོརི་དང༌། བལ་ཡུལ། དེ་མིན་ཕྱོི་རྒྱལ་

ཡུལ་ཁོགོ་ནང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་རྟེན་གོཞིི་

ཚུགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་དང་ཡགོ་པོོ་

རིེད། སྐོབས་སུ་བབས་པོ་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་གོའིི་ནང་ལ་མཚོོན་

ན་ཡང༌། སེ་རི་ཐོེགོ་ཆེེན་གླིིང་གོི་ཆེོས་སྡེེ་དབུས་གོཙང་ཁུལ་གྱིི་

དགོོན་པོ་ཆེེ་ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་ཤིིགོ་འིདིརི་ཚུགོས་ཡོད་པོ་དང༌། པོད་

ནོརི་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་རྣམ་གྲེོལ་གླིིང་དགོོན་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། རིིན་པོོ་

ཆེེས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས་ད་ཆེ་སྔ་འིགྱུརི་རྙིིང་མའིི་དགོོན་པོ་བཤིད་

གྲྭ་ཡོད་པོ་ཡགོ་ཤིོས་དང་། འིདུས་ཚོོགོས་ཆེེ་ཤིོས། འིདུལ་ཁྲིིམས་

གོཙང་མ་ཡགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་དགོོན་

པོ་ཆུང་ཁོགོ་དེ་ལྟརི་ཡང་ཁོ་ཤིས་ཡོད། 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་བའིི་འིབྲས་བུ་

མིགོ་མཐོོང་ལགོ་ཟིན་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་

མིན་པོརི། ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་དགོོས་པོརི་བརྟེན། དགོོན་སྡེེ་ཡས་མས་ཚོང་མས་འིདུལ་
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ཁྲིིམས་དང་ཀུན་སྤྱོོད་དང་བ་འིདྲེེན་པོ་གོནང་རྒྱུ་དེ་ཧི་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་རིིགོས་ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན་ནང་གོི་རྟོགོས་པོའིི་

ཡོན་ཏེན་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་ཤིེས་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ཕྱོིའིི་ཀུན་

སྤྱོོད་རྣམ་འིགྱུརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁོ་ཡོད། བསྟན་པོའིི་མཚོན་ཤིས་བཟོ་མཁོན་དེ་གྲྭ་གོཟུགོས་རིེ་

ཟུང་གོིས་བཟོས། མཚོན་ཤིས་དེ་དགོེ་འིདུན་སྤྱོི་ལ་ཡོང་གོི་ཡོད་

སྟབས། དགོེ་འིདུན་གྱིི་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་དེ་དགོ་དམ་པོོས་དམ་

བཅིངས་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དགོོན་པོའིི་མཁོན་པོོ་

དང༌། ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོརི་གོཏེོགོས་པོ་ཁོགོ མདོརི་ན་དཔོེ་ཁྲིིད་དགོེ་

རྒན་དང༌། ཆེོས་གྲེོགོས་ཚུན་ཆེད་ཚོང་མས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་གྱིིས་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོཞིེན་བསྐུལ་བྱེས་ཏེེ་དགོེ་འིདུན་སྤུས་དགོ་

པོོ་ཡོང་ཐོབས་ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་ཚོང་མས་བསློབ་བྱེ་ཇི་ཙམ་བྱེས་ཀྱིང་བཟོ་བཅོས་

ཐོེབས་རྒྱུ་མེད་མཁོན་དེ་རིིགོས་སྒྲིིགོ་ཁོོངས་ནས་དབྱུང་དགོོས་

པོ་ལས། ཨོ་ཚོོད་བྱེས་ནས་བཞིགོ་ན་རྩི་བ་ནས་མི་འིགྲེིགོས། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དགོོན་པོའིི་ལས་སྣེ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། ལོ་གོཅིགོ་ཧིོན་སུརི་ལའིང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་གོཞིིས་
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སྒོརི་རིང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་དང༌། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་ཁུརི་མཉེམ་

ལེན་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་མཁོན་གོཅིགོ་གོིས་

མི་མང་ཁྲིོད་གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོོང་ན་དེ་

རིིགོས་ཁུངས་གོང་ཡིན་རྩིད་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་ཁུངས་སོ་སོརི་རྩིིས་

སྤྲོོད་བྱེས་ཏེེ་བསློབ་བྱེ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟ་བུའིི་ཁུངས་འིདེད་ས་

མེད་མཁོན་གྲྭ་གོཟུགོས་སྤྲོང་འིཁམས་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡིན་

ན། དེ་ལ་དེ་འིཚོམ་གྱིི་བསློབ་བྱེ་དང་ལམ་སྟོན་དང་། ལྟ་རྟོགོ་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ཁོ༽ ཐུགོས་མཐུན་ཁྲིམིས་གོཙང་དང་། རིསི་མདེ་ལ་

དགོ་སྣང་།

ས་ོཐོརི་གྱི་ིམད་ོལས། དགོ་ེའིདུན་མཐུན་པོ་བད་ེབ་སྟ།ེ །མཐུན་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ིདཀའི་ཐུབ་བད།ེ །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ལྟརི་ཆེསོ་སྒོརི་ཕེན་

ཚུན་གྱི་ིདགོ་ེའིདུན་ཚོང་མ་ཐུགོས་མཐུན་པོ་ོགོནང་དགོསོ། ད་ེསྔ་

བོད་ལ་ཡིན་ན། སྐོབས་རིེ་གྲུབ་མཐོའིི་ཕྱོོགོས་ལྷུང་འིཐོེན་འིཁེརི་

བྱེེད་མཁོན་ཕྲེན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད། བརི་སྐོབས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་

སློབེས་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ིགླིངེ་གོཞི་ིམ་ིའིབྱུང་ཆེདེ། སྤྱོ་ིཡངོས་ནས་ད་ོ

སྣང་བྱེས་ཏེ་ེརིམི་པོས་ས་དགོ་ེབཀའི་རྙིངི་རིསི་སུ་མ་ཆེད་པོ་ཚོང་
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མ་དགོ་སྣང་ཕྱོོགོས་ལྷུང་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དམ་ཚོིགོ་གོཙང་དུ་

འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། འིད་ིདངསོ་གོནས་ང་ཚོའོི་ིབྱེས་རྗེསེ་རིདེ། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་དུས་ཚོོད་ཁོགོ་པོོའིི་ནང་ང་ཚོོ་ས་

གོནས་གོཅིགོ་ལ་མཉེམ་དུ་བསྡེད། ཕེན་ཚུན་ནང་ཚོགོས་དང་སྐྱོ་

གྲེོགོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས། ཕེན་ཚུན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཤིསེ་རྟོགོས་འོིགོ་ནས་

སམེས་ཐོགོ་ཉེ་ེཔོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེོད་ཐུབ་པོ་འིད་ིགོནས་ཚུལ་ཁོགོ་པོ་ོའིདའིི་ི

འིགོོ་ནས་ང་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་དང༌། ཉེམས་མོང་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་

རིེད། ད་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་ཚོང་མ་སྟོན་པོ་གོཅིགོ་གོི་རྗེེས་

འིབྲང་། ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕྱོོགོས་རིིས་འིཐོེན་འིཁེརི་

བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོས་གོཙོ་ཆེེན་མཁོན་པོོ་རྣམ་པོ་ཚོོ་

དང༌། བླ་མ་རྣམ་པོ་རྣམས་ནས་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བཞིེས་དགོོས། 

ཚོང་མ་ཐུགོས་མཐུན་པོོ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

གོ༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིདགོསོ་མཁོ་ོདང་། ཤིསེ་ཡནོ་ལ་དང་

དདོ།

ད་ེནས་སློབོ་སྦངོ་གོ་ིཐོོགོ་ལ། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བདོ་མ་ིབཙན་

བྱེལོ་བའི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་དངེ་དུས་སློབོ་སྦངོ་གོ་ིཤིསེ་ཚོད་ད་ེབདོ་ནང་
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ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོ་ོལས་ལེགོས་པོ་ཡོད། དེ་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་

པོ་སྐྱསེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་ད་དུང་ཕྲུ་གུའི་ིཤིསེ་ཡནོ་

གྱི་ིཐོགོོ་ལ་ཚོང་མས་ད་ོཁུརི་བྱེདེ་དགོསོ། ཕྲུ་གུ་ད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ི

ངོས་ནས་སློོབ་སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་སྨོས་མེད་

ཐོགོོ མངི་རྒྱབ་འིཁུརི་གྱི་ིདགོ་ེརྒན་རྣམས་དང༌། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཕེ་མ་དང༌། ཁིམ་ཚོང་གོི་ནང་མི་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུའིི་

ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱུན་དུ་ད་ོཁུརི་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

རིེད། དཔོེརི་ན། ཕེ་མ་བོད་ནང་གོི་འིབྲོགོ་པོ་དང༌། ཞིིང་པོའིི་ས་

ཁུལ་ནས་ཡོང་སྟེ་ཧི་ལམ་བོད་ཡིགོ་འིབྲི་ཀློོགོ་མ་ཤིེས་མཁོན་

ཡིན་ན་ཡང༌། སོ་སོའི་ིཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་

པོ་འིད་ིཆུད་ཟསོ་མ་བཏེང་བརི་ཕྲུ་གུརི་ཤིསེ་ཡནོ་འིཇགོས་ཐོབས་

ལ་ད་ོཁུརི་ངསེ་པོརི་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ཕེ་མ་ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ེ

ཙམ་གྱི་ིཆེ་རྒྱུས་མདེ་པོ་དང༌། ད་ོསྣང་མདེ་མཁོན་ཚོསོ་ཕྲུ་གུས་ཡ་ི

གོེ་འིབྲི་ཀློོགོ་ཤིེས་ཙམ་བྱུང་བ་དང་ཁོོས་ཡི་གོེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་

དེ་ཙམ་གྱིི་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་སྦོང་བརི་མཚོམས་འིཇོགོ་པོ་

ད་ེལྟརི་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། 

ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་



117
དད་ལས། དེ་མིན་སློོབ་སྦོང་སྙུགོས་བསྲིིང་ནས་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་སྦོང་

མཇུགོ་སྐྱོང་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སློོབ་སྦོང་མཇུགོ་

སྐྱོང་མ་ཟིན་གོོང་ནས་བུ་བུ་མོ་གོཉེེན་སྒྲིིགོ་བྱེེད་པོ་དང༌། ནང་

ལས་བསྐུལ་བ། བལ་གོོས་ཚོོང་ལས་བསྐུལ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཕྲུ་གུ་

སློོབ་གྲྭ་ནས་འིཐོེན་པོ་སོགོས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མིན། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སློོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་

སློོབ་སྦོང་མཐོའི་འིཁོངས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ང་ཚོོས་བོད་རིང་དབང་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ང་ཚོོརི་བོད་

རིང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོད། བོད་རིང་དབང་སྒྲུབ་

སྟངས་དེ་འིཛོིང་རིེས་བཏེང་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པོརི་བདེན་

པོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་འིཁེརི་ནས་བདེན་པོའིི་བརྡརི་ཤི་བཅད་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོས་རིང་དབང་སྒྲུབ་ཐོབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལ་ཡང་

ཤིེས་ཡོན་དགོོས་གོལ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མ་འོིངས་པོརི་བོད་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བྱུང་ནས་སྐོལ་བཟང་གོི་ཉེི་མ་ཤིརི་

བའིི་སྐོབས་ལ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བསྟན་

པོ་དང་འིགྲེོ་བའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སོ་

སོའིི་ཡུལ་ལུང་ནང་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། འིཛོིན་སྐྱོང་གོི་ཞིབས་
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འིདེགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས།

དེ་ལྟརི་སྤྱོི་སྒོེརི་གོང་གོི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་དེ་ཧི་ཅང་

དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་ཁེད་རིང་ཚོང་མས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུ་རིང་གོི་ངོས་ནས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་

ཞིིགོ་ལ་ནང་ཁིམ་གྱིི་དཀའི་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་སློོབ་སྦོང་མཚོམས་

འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། ཐུབ་མ་ཐུབ་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ཡིན་

པོ་ལས། གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་དོན་ཚོོ་ལ་ཡང་འིབོད་སྐུལ་འིདྲེ་བྱེས། 

དེ་མིན་ཤིེས་རིིགོ་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཕྲུགོ་ཁིམ་སྡེེ་ཡས་མས་

དེ་དགོ་ལའིང་འིབོད་སྐུལ་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་ན་ཐོབས་

ཤིེས་བྱེེད་ཐུབ་པོརི་མ་ཟད། གོཞིིས་སྒོརི་སོ་སོའིི་ནང་སྤྱོི་པོའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མཉེམ་ལས་ཟེརི་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་

ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ལྟ་རྟོགོ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེ་རིིགོས་བབས་

འིོས་རིེད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཁིམ་ཚོང་འིབྱེོརི་ལྡན་ཚོོའིི་ནང་

ནས་ཀྱིང་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་དགོོས། དེང་སང་བལ་ཡུལ་ནང་ནས་

བོད་པོ་འིབྱེོརི་ལྡན་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་སྐོོརི་ལ་

སློོབ་སྦོང་གོི་མཐུན་རྐེན་སྦརི་གྱིི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་



119
རིེད། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཁོ་སང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཟུརི་དུ་ཐུགོ་པོའིི་སྐོབས་

ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། འིཛོམ་གླིིང་གོི་ས་ཕྱོོགོས་གོང་དུ་བལྟས་ཀྱིང་

ང་ཚོོས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། མི་ལ་ཤིེས་ཡོན་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། 

ལྷགོ་བསམ་ཡགོ་པོོ་མ་བྱུང་ན་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོ་དེས་ཕེན་རྒྱུའིི་

ཚོབ་ལ་གོནོད་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། 

ང༽ ཡ་རིབས་བཟང་སྤྱོདོ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་

གོཤིསི།

ད་ེནས་ཕྲུ་གུརི་ཤིསེ་ཡནོ་ཡདོ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ་གོ་ིམ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐོབས་འིབད་རྩིལོ་ངསེ་པོརི་དུ་བྱེདེ་

དགོོས། དེང་སང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་

ནང་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲེད་ཀྱིི་ཡོད། དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲེད་

པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་སློོབ་སྦོང་མ་འིདང་བའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ་ཕེལ་

ཆེེརི་མིན། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་མི་གོསོད་རིེས་བྱེེད་པོ་དང༌། ཁྲིམ་

པོ་ཁྲིམ་ནགོ་གོ་ིབྱེདེ་སྤྱོདོ་ཐོབས་སྡུགོ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང་

། འིགོའི་ཞིིགོ་དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་

གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་གོ་ིབསློབ་བྱེ་མ་

འིདང་བའི་ིསྐྱནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཐོོགོ་མརི་ཡ་རིབས་

སྤྱོོད་བཟང་དགོོས་པོའིི་བསློབ་བྱེ་དགོོན་པོ་ཚོོས་བྱེེད་པོ་དང༌། 

ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཚོོས་འིགོན་འིཁེརི་བ་

ཡིན་པོ་རིེད། དེ་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཡརི་རྒྱས་མཐོའི་མེད་པོ་ཕྱོིན། སྤྱོི་

ཚོོགོས་ནང་ལ་ཆེོས་དད་ཆུང་དུ་ཕྱོིན། ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཐོོགོ་

ལ་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ཁུརི་ལེན་མཁོན་མེད་པོ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་

ཏེེ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲེད་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ཉེམས་མོང་དེ་དགོ་ལ་བལྟས་ཏེེ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཤིེས་བྱེ་

ཡོན་ཏེན་ཡོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་མཉེམ་དུ་

འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་རིང་ལ་གོནའི་རིབས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་

འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་མ་གོཏེོགོས། ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་དཔོེ་བལྟ་ས་རྩི་བ་ཉེིད་

ནས་མེད། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་སྟངས་སྐོོརི་

ང་ཚོོས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་དཔོེ་བལྟ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་བལྟ་

དགོོས། ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་སྐོོརི་ཕྱོི་རྒྱལ་ཚོོས་ང་རིང་ཚོོ་བོད་
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པོརི་ཚུརི་མིགོ་དཔོེ་ལྟ་གོི་ཡོད་པོ་ལས་ང་ཚོོས་ཕེརི་མིགོ་དཔོེ་

བལྟ་ས་མེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སྤྱོི་

དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ལ་བདགོ་པོས་

གོཞིན་གོཅེས་པོརི་འིཛོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དཔོེ་མ་སྲིིད་པོའིི་

རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་དེ་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་རྩི་བ། ཕེན་སེམས་མེད་ན་

ལྷགོ་བསམ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་

ཞིེས་པོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་གོཙོ་བོ་དེ་ང་

ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་གོོམས་གོཤིིས་སུ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཕེ་མ་ཚོོ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་

རྒན་ཚོོ། སྤྱོི་ཚོོགོས་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

གོོམས་གོཤིིས་དང༌། ཚོོརི་སྣང་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་

ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་དེའིི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཤིིང་། དེའིི་ནང་དུ་འིཚོརི་ལོངས་

བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ལ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་དེ་

འིཇགོས་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དཔོེརི་ན། བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིགོ་གོིས་ཆེོས་

ཤིེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། ཆུང་ངུའིི་སྐོབས་ནས་འིབུ་སྲིིན་ལྟ་བུ་བསད་ན་

ཨ་ཙི་སྡེིགོ་པོ་ཡོད་པོ་རིེད་ཟེརི་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་རིང་
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ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་གོཤིིས་

འིཇགོས་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་

ཏེེ་དུས་རྒྱུན་དུ་དོ་ཁུརི་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་

རྒྱས་ཕྲེན་བུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་དང་དོད་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་མིགོ་འིགྲེན་རྒྱུ་ངོམ་བྱེས་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་

མིགོ་ལྟོས་ངན་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་མ་སྲིིད་པོ་མིན། ང་རིང་ཚོོ་བོད་

མི་རིིགོས་ཡ་རིབས་ཤིིགོ་གོི་འིཚོོ་དང་མ་འིཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དོ་སྣང་

ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཤིེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ནང་

པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་བསྡུས་ཤིེས་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ། མ་གོཞིི་

དེ་སྔོན་ནས་ཤིེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་སོགོས་བཙུགོས་ཡོད་པོ་སྟེ། 

དཔོེརི་ན། འིདིརི་བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་དང༌། གོཞིོན་ནུ་ཚོོགོས་པོ། 

དེ་མིན་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་མང་ཚོོགོས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤིེས་ཡོན་དང༌། ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

བསློབ་བྱེའིི་སྐོོརི་བླ་མ་ཞིིགོ་གོི་བཀའི་ཆེོས་སྐོབས་མ་གོཏེོགོས་

གོོ་རྒྱུ་མེད་པོ་དེ་ལྟརི་མིན་པོརི། དུས་རྒྱུན་ནས་ཚོེས་བཟང་དུས་
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བཟང་དང༌། ལས་ཀི་བརི་སེང་གོི་རིིགོས་ལ་མང་ཚོོགོས་དང༌། 

ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོ་འིཛོོམས་ནས་བགྲེོ་གླིེང་གོི་ཚོོགོས་འིདུ་

ལྟ་བུ་ཚོོགོས། ཡང་རྒན་གྲེས་ཁོགོ་ནས་སྔ་རྒྱུས་ད་རྒྱུས་ཀྱིི་གོཏེམ་

རྒྱུས་འིདྲེ་བཤིད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་མིའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་

བཟང་དེ་རིིགོས་ཚོང་མས་གོོ་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་བསམ་

བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཅ༽ ཞིངི་ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་དང་། གོསརི་གོཏེདོ་ལ་

འིབད་བརྩིནོ།

གོསུམ་པོ་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིསྐོརོི་ལ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ཀྱིང་

ཆེསོ་ནོརི་འིདདོ་དང་ཐོརི་པོ། ཞིསེ་ནོརི་ད་ེའིཕྲེལ་གྱི་ིཕུན་ཚོོགོས་

བསྒྲུབ་པོའིི་ཡོ་བྱེད་ཅིགོ་ཡིན་ཞིིང་། སྤྱོིརི་བཏེང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོདོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ོའིདིརི་བཙན་

བྱེལོ་བ་རྣམས་ས་ོསའོི་ིལུས་པོ་ོས་ོས་ོརིང་ཉེདི་ཀྱི་ིརྐང་པོའི་ིསྟངེ་དུ་

ལངས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ས་ོསའོི་ིརིང་འིགོན་ཡནི། ད་ཆེ་ལས་

བསྡེམོས་ནང་བཤིད་པོ་བཞིནི། མ་ིའིབོརི་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་

དང༌། མཐུན་རྐནེ་ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོཐོབས་མདེ་པོརི་བརྟནེ་ས་ཆེ་
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འིད་ིགོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཐོནོ་འིབབ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཐོབས་ཤིསེ་ཤིགིོ་མ་

བྱེས་ན་འིགྲེགིོས་ཐོབས་མདེ། གོ་ལརེི་རྒས་པོ་ོརྒན་མ་ོམང་དུ་ཕྱོནི་

པོ་དང་། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོརོི་ཡང་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་ཕྱོནི། རྒན་བྱེསི་གོས་ོ

སྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་ས་མང་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུརི་ཡངོ་ཁུངས་ད་

ཕེན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་བལ་གོོས་ཀྱིི་ཚོོང་ལས་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོའིི་

ཐོབས་ཤིེས་གོཞིན་དགོ་བསམ་བློ་མ་བཏེང་བརི་བསྡེད་ན་ཉེེན་

ཁོ་རིེད། ད་ལྟ་བཟང་པོོའི་ིལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་བཤིད་པོ་ལྟརི་

གོསརི་གོཏེོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་དང་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་

མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཀྱིི་གོནས་རིེད། ཧི་

ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ངསེ་པོརི་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེང་སང་སོ་ནམ་གྱིི་ལས་ཀའིི་ཐོོགོ་ལ་རིིམ་

པོས་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་བའིི་བཟོ་བལྟ་ཐོོན་གྱིི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ང་ཚོོརི་ས་ཆེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་མེད་ཀྱིང༌། ཞིིང་

ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་ལ་བསྒྱུརི་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་སྔོན་མ་

ནས་བཤིད་ཡོད། དེརི་ངེས་པོརི་དུ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཞིིང་ལས་

འིཐུས་མ་ཤིོརི་བ་ཞིིགོ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་དགོོས། ཇི་ཙམ་འིཕྲུལ་

ལས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེས་པོ་དེ་ཙམ་མིའིི་ལུས་པོོའིི་དཀའི་ངལ་ཆུང་
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བའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་འིབྲོགོ་ས་ནས་ཡོང་བ་

དེ་རིིགོས་ཞིིང་ལས་མ་ཤིེས་པོརི་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་བྱུང་ཡོད་

ཀྱིང༌། དཀའི་ངལ་དང་ལེན་བྱེས་ཡོད། མི་ཐོོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚོོས་

སྐོད་ཡིགོ་ཕྲེན་བུ་ཤིེས་ཤིིང་། འིགྲེོ་སྟངས་ཕྲེན་བུ་ཤིེས་སྐོབས་

འིཇོརི་དང་སྦགོ་མརི་ལགོ་པོ་འིཆེང་ན་དེ་དམན་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་

དེ་ཡགོ་རྟགོས་དང་། དེ་རིིགོས་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོང་ཡང་

མིན། ཨ་མི་རིི་ཀ་ལྟ་བུ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཞིིང་ལས་

བྱེེད་པོ་དང༌། དཔོེརི་ན་ཟ་ཁོང་ནང་ལགོ་གོཡོགོ་རྒྱུགོ་པོ། དཀརི་

ཡོལ་དང་སྡེེརི་མ་འིཁྲུ་བ། སློོབ་གྲྭའིི་གོད་ཕྱོིས་བྱེེད་པོ་སོགོས་

ལས་རིིགོས་གོང་ཡིན་ཀྱིང་ཐོོན་སྐྱེད་ཡོད་པོ་དང༌། ཡོང་འིབབ་

ཡོད་པོའིི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་དེ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེེད་པོ་

ལས། ལས་ཀ་ཡགོ་ཉེེས་ཀྱིིས་མི་ལ་མཐོོང་ཆེེ་ཆུང་བརྩིི་གོི་མི་

འིདུགོ སོ་སོའིི་ཤིེས་ཡོན་དང༌། ལས་ཀ་མང་ཉུང་དཔོགོས་པོའིི་

གླི་ཕེོགོས་ཆེེ་ཆུང་ནི་ཡོང་ངེས་ཡིན་ནའིང་། ལས་རིིགོས་གོང་

ཡིན་ཀྱིང་དེ་ལ་སྤེམ་ཤིོརི་མཁོན་སུ་ཡང་མེད། 

ང་ཚོོ་འིདི་གོརི་སློོབ་སྦོང་ཕྲེན་བུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། སོ་ནམ་

ཞིིང་ལས་བྱེེད་རྒྱུ་མ་འིོས་པོ་ལྟ་བུརི་ལྟ་བ་འིདི་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 
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དེ་ལྟརི་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། སོ་ནམ་གྱིི་ལས་ཀའིི་ཐོོགོ་འིཐུས་མ་ཤིོརི་

བ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ཡང་སོ་ནམ་བྱེེད་སྟངས་སྔརི་བཞིིན་

ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་མིན་པོརི་ལས་སློ་བ་དང༌། ས་ཕྱོོད་ཆེེ་བའིི་སོ་

ནམ་འིཕྲུལ་ལས་ཅན་ལ་བསྒྱུརི་དགོོས། དེ་མིན་གྱིི་ཤིིང་ཏེོགོ་སྣ་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོན་སྐྱེད་སོགོས་ལས་རིིགོས་སྣ་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོབས་

ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་ལས་ཆེེ། ངོས་ནས་གོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིིས་

ཤིོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ལ། ཤིེས་ཀྱིི་ཡང་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་ཤིེས་མཁོན་ཚོོརི་སློོབ་སྟོན་འིདྲེ་ཞུས། དོན་སྙིིང་ཐོོན་སྐྱེད་

གོང་མང་ཡོང་ཐོབས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། བརི་སྐོབས་ཧིོན་

སུརི་ལ་ས་ཞིིང་ཐོོན་སྐྱེད་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས་འིོ་མའིི་ཐོོན་སྐྱེད་

བྱེས་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་སོང༌། གོཞིིས་སྒོརི་འིདིའིི་ནང་དུའིང་

བརི་སྐོབས་ཕྱུགོས་ལས་ཀྱིི་ཐོོན་སྐྱེད་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་ཡོད་པོ་

འིདི་རིིགོས་འིཐུས་མ་ཤིོརི་བ་བྱེེད་དགོོས། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ལོ་མང་

རིིང་ཉེམས་མོང་བྱུང་བ་དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་ནས་ད་དུང་ཡརི་

རྒྱས་གོང་ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོོས་མིན་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ལ། 

ཡརི་རྒྱས་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡརི་རྒྱས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། དེ་སྔ་ཨའུ་ཙམ་ཡོད་དེ་དེང་སང་སྡུགོ་ཏུ་

ཕྱོིན་འིདུགོ་ཟེརི་ན་སྐོད་ཆེ་དེ་མི་སྙིན་པོ་རིེད། ཚོང་མས་དོ་སྣང་
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ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ནས་གོོང་དུ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་གོསརི་གོཏེོད་ཀྱིི་རིིགོས་གོང་

དང་གོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་ཁིམ་ཚོང་སྒོེརི་

སོ་སོ་འིབྱེོརི་པོའིི་གོནས་སྟངས་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན། ང་ཚོོའིི་མཉེམ་ལས་

ཁོགོ་སྤྱོི་རྟ་སྒོལ་རིལ་དུ་ལུས་ཏེེ་འིཐུས་ཤིོརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ མི་

ཚོང་ཕྲེན་བུའིི་སྐྱིད་སྡུགོ་དྲེགོ་པོ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་མཉེམ་ལས་ཀྱིིས་

ཕེན་ཐོོགོས་དེ་ཙམ་མེད་ན་ཡང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིའིི་ནང་གོི་

མི་སྐྱོ་བ་འིདི་དགོ་དང༌། སྤྱོི་པོ་འིདི་དགོ་ལ་མཉེམ་ལས་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་ཡོད་པོ་ལྟརི། མ་འིོངས་

པོརི་ཡང་ངེས་པོརི་དུ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུརི་མཉེམ་ལས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་

ངེས་པོརི་དུ་དོ་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། མཉེམ་ལས་ཚོགོས་མ་

ཚུད་པོ་ཡོད་ན་ཚོགོས་ཚུད་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་

ཐོབས་ལ་ངེས་པོརི་དུ་ལས་འིགོན་འིཁྲིི་བ་ཚོོས་བསམ་བློ་བཏེང༌། 

འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་དེ་སེམས་ཁུརི་བསྐྱེད་དགོོས། འིཆེརི་ཅན་གྱིི་

ལས་ཀ་དེ་བྱེས་ཏེེ་འིཆེརི་ཅན་གྱིི་ཕེོགོས་དེ་བཟས། རིང་ཉེིད་ལས་

གོནས་འིཁྱུརི་སྐོབས་མི་གོསརི་པོ་དེརི་རྩིིས་སྤྲོོད་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་

བྱེས་པོས་ལ་དགོ་གོི་མེད། དེ་དགོ་ལོ་རིེ་ནས་ལོ་རིེ་ཡརི་རྒྱས་
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ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོསལ་པོོ་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཆེ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིཕེན་ནུས།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་སྒྲིལི་འིཛུགོས་སྐོརོི་ལ་ཡནི། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

སྐོོརི་ཆེེ་ས་ནས་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་

ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིིན་བཙན་བྱེོལ་གྲེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིགིོ་ཀྱིང་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་བདོ་རིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཆེབ་

སྲིདི་ཐོགོོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཡདོ་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བཙན་བྱེལོ་

བའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་ཤིེས་ཡོན་དང༌། འིཕྲེོད་བསྟེན། 

དཔོལ་འིབྱེརོི་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐོགོོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། 

འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དཔོེརི་ན། གོཞིིས་

ཆེགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིདིརི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་

ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ མས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་

འིདུགོ་ཅསེ་ཁོ་གོཏེངོ་ས་དང༌། སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེདེ་ས་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལས་

ཡངོ་གོ་ིམདེ། གོལ་སྲིདི་གོཞིསི་ཆེགོས་འིདའིི་ིནང་ལ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་འིད་ིམདེ་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ན། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིབྱེངིས་

རྣམས་མགོ་ོའིདོན་ལྟ་རྟོགོ་སུས་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་དམ། དཔོལ་འིབྱེོརི་
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ཕྲེན་བུ་ཡདོ་མཁོན་ཚོ་ོས་ོས་ོམགོ་ོཐོནོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

འིོན་ཀྱིང་སྤྱོི་བྱེིངས་འིདི་དགོ་ལ་མགོོ་འིདོན་བྱེེད་མཁོན་མེད་ན་ཧི་

ཅང་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་རིེད། འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་སྐོོརི་དང༌། སློོབ་

སྦོང་། དཔོལ་འིབྱེོརི། འིཚོོ་བའིི་གོནས་སྟངས་སོགོས་གོང་ཅིའིི་

སྐོོརི་ལ་སོ་སོརི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲེད་ན་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིརི་སྔོན་ལ་རིེ་བ་རྒྱགོ་ས་ཞིིགོ་དང༌། སྐོད་རྒྱགོ་

ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་ཡང་མེད་ན་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་འིདུགོ་གོམ། དེ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཁོགོ་གོི་རྩི་བ་དེ་དྷ་རིམ་

ས་ལརི་ཡོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་རིེད། 

བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་ཡོད་པོའིི་ཉེེརི་ལེན་གྱིིས་

འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་གོང་ལ་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། 

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེས་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཡོངས་རྫིོགོས་

ལ་ཁབ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

དེ་ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་མཚོོན་ན། ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བ་རྣམས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་

པོརི་གྱིརི་བ་ལས། བོད་ལ་ཆུ་ལོགོ་ལྟ་བུ་འིབྱུང་བའིི་གོནོད་འིཚོེ་
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བྱུང་སྟེ་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་གྱིརི་བ་མིན། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་བཙན་

འིཛུལ་ཐོོགོ བོད་མིརི་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའིི་སྡུགོ་སྦོང་དང༌། བསམ་

ངན་གྱིི་འིཆེརི་གོཞིི་བཏེིང་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ད་ཆེ་ང་ཚོོ་འིགྱིེལ་ས་ནས་

ལངས་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚོོས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་

ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོརི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་ཀྱིང་

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་

ལ་བརྟེན་ནས་བསྡེད་ཡོད། དཔོེརི་ན་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ནས་གོང་

འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། བོད་པོ་སྒོེརི་སོ་སོ་བོད་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་

ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་སརི་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་མཁོས་ཐོགོ་ཆེོད་

བྱེས་ཏེེ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་མིང་ཐོོགོ་ནས་

འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་ཧི་ཅང་མཁྲིེགོས་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དཔོེརི་ན། 

བརི་སྐོབས་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་པོེ་ཅིང་

དང་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བཤིད་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་རིིམ་པོརི་བྱེས་ཤིིང་། 

དེ་དགོ་གོི་སྐོབས་སུ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་སྒོེརི་གྱིི་མི་ཡོང་ན་དགོའི་བསུ་

ཡོད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྤུན་མཆེེད་ཡོང་ན་དགོའི་བསུ་ཡོད། བཙན་
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བྱེོལ་བོད་གོཞུང་ཟེརི་བའིི་གོཞུང་ཞིབས་དེ་ལྟརི་ཡོང་ན་ངོས་ལེན་

མེད་ཅེས་རྒྱ་མིས་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ རྒྱ་མིས་དབྱེེ་འིབྱེེད་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནད་དོན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

ཐུགོ་ནས་བཏེང་བ་རིེད། 

དེ་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་འིདི་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ཤིེས་དགོོས། ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

སྤྱོི་པོའིི་གོཞུང་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛོིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིདི་ལ་ཚོང་

མས་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། ཤི་ཞིེན་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ཁོ་གོཏེོང་

ས་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཡོད་པོ་དེ་ལེགོས། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་གོཅིགོ་པུ་མ་

གོཏེོགོས་དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་བྱེ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་

མེད་ན་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ངོས་ནས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་བོད་བཙན་

བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོརི་བརྟེན། དཔོེརི་ན། 

ངའིི་སརི་མི་གོཅིགོ་གོིས་ངའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭརི་ཚུད་མ་སོང༌། ངའིི་ཕྲུ་

གུ་ནད་པོ་ཡིན་ཞིེས་ཟེརི་ན། ངོས་ནས་འིཕྲེོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

སམ། ཡང་ན་ཤིེས་རིིགོ་དང་ཆེོས་དོན། ནང་སྲིིད་སོགོས་འིབྲེལ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་གོཅིགོ་ལ་བརྗེོད་ས་ཞིིགོ་ཡོད། འིདི་ལྟའིི་བྱེ་སྤུ་

གོནོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་མེད་ན། གོལ་སྲིིད་མི་འིགོའི་ཞིིགོ་
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གོིས་ངའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་གྲྭརི་ཚུད་མ་སོང༌། ངའིི་ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་ནད་

པོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན་ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་གོིས་གོང་ཡང་བྱེེད་

མི་ཐུབ། ང་ཚོོརི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་

པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལའིང་བཙན་བྱེོལ་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་

ཡ་གོིའིི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས། ལ་དྭགོས་བརི་གྱིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚོང་

མརི་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཆེེ་ས་ནས་བཤིད་ན་འིཛོམ་གླིིང་

གོི་རྒྱལ་ཁོབ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ཤིིགོ་གོི་ནང་ལ་བོད་པོ་ཁོ་གྲེམ་སྟེ་

བསྡེད་པོ་ཚོང་མརི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་བོད་

པོ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱིང་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཆེ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་

མང་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་རིེ་བ་རྒྱགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོརི་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཀྱིང་དགོེ་འིདུན་གྱིི་ལས་དགོེ་འིདུན་བཞིི་གྲྭ་ཡན་

གྱིིས་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་གོནང་ཡོད། 

ཇ༽ མང་གོཙའོི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། མ་ིམང་གོ་ིའིགོན་
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འིཁུརི།

ང་ཚོརོི་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤིགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཡང་མང་གོཙའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡདོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ཙམ་དའེི་ིརིངི་ལ་ང་ཚོསོ་མང་

གོཙའོི་ིང་ོབརོི་བསྒྱུརི་རྒྱུའི་ིའིབད་རྩིལོ་རིམི་པོརི་བྱེས་ཡདོ། ད་ེསྔ་

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཟརེི་བའི་ིང་ོབ་ོད་ེད་ཆེ་མང་གོཙའོི་ིརིང་བཞིནི་ཅན་

ལ་འིགྱུརི་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོསོ་མང་གོཙའོི་ིམཚོན་ཉེདི་ཡངོས་

སུ་རྫིགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐོབས་ལ་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟ་

བྱེས་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མ་འིངོས་པོརི་བོད་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་

འིཛོམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལའིང་ང་ཚོའོི་ིགོཞུང་འིད་ིབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་

ཐོམ་པོ་མང་གོཙའོི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ཡགིོ་གོཞི་ིདང་

འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཟནི་པོ་རིདེ། 

ད་ེལྟརི་མང་གོཙའོི་ིརིང་བཞིནི་ཅན་གྱི་ིགོཞུང་རྣམ་པོརི་དགོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡངོ་བརི་མ་ིམང་མ་ིརི་ེང་ོརིསེ་སམེས་ཁུརི་ལནེ་དགོསོ་ལ། ལས་

འིགོན་ཡང་འིཁརེི་དགོསོ། 

དེ་སྔ་བོད་པོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་སྡེེ་པོ་གོཞུང་གོི་བྱུས་གོཏེོགོས་སྡེེ་སྲིིད་

མགོོ་ལེབ་པོས་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་ཟེརི་བ་དེ་དགོ་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་
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སྐོད་ཆེ་རིེད། མི་མང་གོིས་སྤྱོི་པོའིི་འིགོའི་ཁུརི་ལེན་དགོོས་ཟེརི་བ་

དེ་ལས་ཁུངས་མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ནང་ལ་སོ་སོས་ཕྱོིན་ཏེེ་བྱུས་གོཏེོགོས་

བྱེེད་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན། ལས་ཁུངས་དེ་དགོ་ཡོངས་ལ་ལྟ་རྟོགོ་

བྱེེད་མཁོན་དང་འིགོན་འིཁེརི་མཁོན་མང་མོས་ཀྱིིས་བསྐོོས་པོའིི་

མི་དེས་འིགོན་ཁུརི་ལེན་དགོོས། དེང་སང་གོཞིིས་སྒོརི་སོ་སོའིི་

ནང་ལའིང་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རིིགོས་གོཅིགོ་འིོས་བསྡུའིི་

ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། གོཞིིས་འིགོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་

ས་ཁུལ་འིདི་གོའིི་མི་མང་གོི་འིོས་བསྡུ་བྱེས་ཏེེ་བསྐོོས་ན་འིགྲེིགོས་

པོ་ང་ཚོོས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་ཡོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་

དང༌། གོཉེིས་ནས་ང་ཚོོ་མང་གོཙོའིི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་

སྟབས་མི་མང་མི་རིེ་ངོ་རིེས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་བླངས། 

དོ་ཁུརི་བྱེེད་དགོོས། རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་

ཅི་མགོོ་འིཚོོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། སེརི་བྱེེས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་བོད་

བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་

པོ་རིི་མོ་བྲིས་འིདུགོ ལས་ཁུངས་གོོ་རིིམ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་རིིས་མོ་

བྲིས་པོ་དེ་སྙིིང་རྗེེ་པོོ་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་ཚོང་མས་ཤིེས་པོ་
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བྱེེད་དགོོས། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བཞུགོས་ཡོད་

པོ་དང༌། བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོད་པོས་ལ་དགོ་གོི་

མེད། སྤྱོི་འིཐུས་གྲེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་དང༌། འིཛོིན་སྐྱོང་བཀའི་ཤིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ། 

ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་དང༌། སེམས་ཁུརི་

ངེས་པོརི་ལེན་དགོོས། 

ས་གོནས་སོ་སོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཡང་ཁེད་རིང་ཚོོས་བརྩིི་

བཀུརི་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརྩིི་

བཀུརི་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བ་འིདི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་བཙན་དབང་

བཤིད་ཀྱིང་དེ་འིཁེརི་དགོོས། མ་དྲེང་མ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་

དེ་དགོ་འིཁེརི་དགོོས་ཟེརི་བ་མིན། ང་ཚོོ་མང་གོཙོ་ཡིན་སྟབས་

མང་གོཙོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེརི་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་དགོོས། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་དེའིི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་མི་ཞིིགོ་གོིས་གོལ་སྲིིད་

རྒྱུ་རྔོན་རྗེེས་འིབྲང་ངམ། ཉེེ་དགོའི་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོིས་མ་འོིས་མ་

འིཚོམས་པོའིི་ལས་ཀ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཅན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ན་དེརི་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱེས་ཆེོགོ མི་འིདིས་མ་འིོས་མ་དྲེང་བ་འིདི་ལྟརི་བྱེས་སོང་
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ཞིེས་གོོང་རིིམ་ལ་དགོ་འིབུད་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས། བདེན་པོ་མཐོའི་

སྐྱེལ་གྱིིས་ཐོོགོ་ནས་ཁོ་མཆུ་རྒྱགོ་ས་ཡོད་ལ། གྲེོས་ཚོོགོས་དང་

བཀའི་ཤིགོ་ལ་ཞུ་ས་ཡོད། མ་འོིངས་པོརི་མང་གོཙོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཁྲིིམས་ཁོང་དང༌། གྲེོས་ཚོོགོས། འིཛོིན་སྐྱོང་

བཀའི་ཤིགོ་བཅས་གོསུམ་པོོ་དེ་དབང་ཆེ་བགོོ་བཤིའི་བྱེས་ནས་

ལས་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད། 

ད་ལྟའིི་ཆེརི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་རྒྱ་གོརི་ནང་བསྡེད་ཡོད་

པོས་སྤྱོིརི་བཏེང་ཁྲིིམས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ཁྲིིམས་ལ་བསྟུན་

རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་མེད་ཀྱིང༌། མ་འིོངས་པོརི་ང་རིང་ཚོོརི་ཁྲིིམས་ཁོང་

རིང་བཙན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་བརྟེན་དེའིི་ས་བོན་ལྟ་བུ་ས་

བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་གྱིི་ཁྲིིམས་ཁོང་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་བཙུགོས་ཡོད་པོ་

འིདིའིི་ནང་བོད་མི་ནང་ཁུལ་གྱིི་གྱིོད་ཞིིབ་ལས་དོན་བྱེེད་བཞིིན་པོ་

རིེད། དཔོེརི་ན། གོཞིིས་འིགོོ་གོཅིགོ་གོི་མ་འིགྲེིགོས་པོའིམ། ཡང་

ན། བཀའི་བློན་གོཅིགོ་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱེས་ན། མ་འིགྲེིགོས་

མ་འིཐུས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཁུངས་སྐྱེལ་འིཕེེརི་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ཚོེ་ཁྲིིམས་

ཁོང་མཐོོ་ཤིོས་དེརི་གོཏུགོས་བཤིེརི་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས། དཔོེརི་ན། 

ཁྲིིམས་ཀྱིི་མདུན་སརི་འིགོོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། གོཞིིས་
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ཆེགོས་ཤིིགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་ཉེམ་ཐོགོ་གོཅིགོ་འིདྲེ་མཉེམ་

ཡིན་པོ་ལས། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེརི་ཐོོབ་ཐོང་ཆེེ་བ་དང༌། མི་མང་

ཉེམ་ཐོགོ་ཅིགོ་ལ་ཐོོབ་ཐོང་ཆུང་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། དེ་ལྟརི་མ་

འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་ངེས་པོརི་དུ་བཤིད་དགོོས། བཤིད་ས་སྒོོ་མ་འིགོགོ་པོརི་སྒོོ་ཕྱོེ་

ནས་བཞིགོ་ཡོད། རྒྱུ་མཚོན་ཁུངས་ལུང་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་སྒྲིིགོ་

ཁྲིིམས་མ་འིཁེརི་ན་མི་འིགྲེིགོས། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ནུས་

པོ་ཉེམས་ཆེགོས་ཕྱོིན་ན་མཐོརི་ཐུགོ་གྱིོང་མང་ཚོོགོས་ལ་ཕེོགོ་གོི་

ཡོད། རིང་ཉེིད་ཡོད་སའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང༌། གྲེ་

འིགྲེིགོས་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་མང་ཚོོགོས་ལ་ཕེན་གྱིི་རིེད། 

ཡང་ཚུརི་ཕྱོོགོས་འིདིརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་རིང་ཉེིད་ལ་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་བསམ་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕེོགོས་ལེན་ཐུབ་ཙམ་དང༌། མིང་འིཁེརི་ནས་རྐུབ་

སྟེགོས་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཐུབ་ཙམ་མིན་པོརི། སོ་སོའིི་མིང་རྒྱབ་

འིཁུརི་གྱིི་ལས་འིགོན་དེ་ཆེ་ཚོང་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་སེམས་ཁུརི་ལེན་

དགོོས། སོ་སོ་ལས་ཀ་བྱེེད་སའིི་སྡེེ་ཚོན་གོང་ཡིན་ཀྱིང་དེའིི་ནང་

ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེས་རྗེེས་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོརི་
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དུ་བྱེེད་དགོོས། དེ་བཞིིན་དུ་གོཞིོན་ནུ་དང༌། བུད་མེད་ཚོོགོས་

པོ་སོགོས་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་སོ་སོ་སོ་སོའིི་

སྡེེ་ཚོན་སྡེེ་ཚོན་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་དེ་སྔ་

ཕེན་ཆེད་ལ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་

ཁུརི་བླངས་ནས་ཧུརི་བསྐྱེད་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཕེན་

ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ཉེ༽ ཡུལ་མིརི་མཐུན་ལམ་དང་། ཀུན་སྤྱོདོ་ལ་གོཟབ་

ནན།

ད་ེནས་གོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ལ། ཡུལ་པོ་ཚོརོི་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བརི་ལམ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་

བ་རིདེ། དའེིི་རྩི་བ་རྒྱ་གོརི་བ་སྲིདི་དནོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིརི་ེ

ཟུང་གོི་བྱེེད་ལས་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རིེད། སྤྱོི་ཡོངས་ལ་གོཞིིགོས་

ན་བོད་པོ་རྣམས་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཡརི་རྒྱས་ཕྲེན་

བུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། སྤྱོོད་ལམ་བཟོ་མིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྐོབས་རིེ་རྒྱ་

གོརི་བ་ཡུལ་པོ་ཚོོརི་མཐོོང་ཚུལ་མི་བདེ་བ་ཕྲེན་བུ་ཡོང་གོི་མེད་

དམ་སྙིམ། གོང་ལྟརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་གོརི་

འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ཞིསེ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་གུས་བཀུརི་བྱེདེ་ས་
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ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་སྤྱོིརི་བཏེང་རྒྱ་

གོརི་བ་ཚོརོི་བརྩི་ིབཀུརི་ཡདོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོརི་བ་ཁོ་ཤིས་གྱིནོ་གོསོ་

སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། འིགོའི་ཤིས་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་ཡགོ་པོ་ོདེ་ཙམ་

མདེ་པོའི་ིརྐནེ་བྱེས། བདོ་མ་ིབསམ་མདེ་བླ་ོཆུང་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་

ཁོངོ་ཚོརོི་མཐོངོ་ཆུང་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེལྟརི་ནམ་ཡང་བྱེདེ་མ་ིརུང༌། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་དངུལ་མང་པོོ་མེད་ཀྱིང༌། 

སྦགོ་སྦགོ་ཉེོས་པོ་དང་། གོསེརི་གྱིི་ཚོིགོས་ཁོེབས་གྱིོན་པོ། གྱིོན་

ཆེས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་དེ་ལྟརི་གྱིོན་པོ་དེས་རྒྱ་གོརི་བའིི་མིགོ་སྣང་ལ་

མཐོོང་ཚུལ་མི་བདེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ ལོ་གོཅིགོ་ཧིོན་སུརི་

ཁུལ་དུ་རྒྱ་གོརི་བ་བོད་པོརི་ཤི་ཚོ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་དེ་ལྟ་བུའིི་

བསློབ་བྱེ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་གོོ་ཐོོས་བྱུང༌བ་སྟེ། ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་དེ་ལྟརི་མ་

བྱེེད། སྦགོ་སྦགོ་ཅིགོ་ཉེོས་ཏེེ་བཞིོན་ནའིང་གོོང་ཆུང་ཙམ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོོ་རིེད། དཔོེརི་ན་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་ཞིིང་པོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་སྒོོརི་

འིབུམ་ཕྲེགོ་འིདོན་རྒྱུ་ཡོད་མཁོན་ཡོད་ཀྱིང་གྱིོན་གོོས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་

གྱིོན་ཏེེ་སྡེོད་པོ་ལས། ཁེད་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་ནང་བཞིིན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་

ཅེས་བསློབ་བྱེ་བྱེས་ལུགོས་ངོས་ནས་གོོ་བྱུང༌། དེ་དངོས་གོནས་
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ཤི་ཚོའིི་སྐོད་ཆེ་རིེད། བོད་པོས་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེས་པོ་དེ་རྒྱ་གོརི་བའིི་

མིགོ་སྣང་ལ་ཟན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་མི་

འིདུགོ་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་གོརི་བའིི་ཡུལ་པོ་ཚོོརི་མཐུན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོི་སྒོོས་གོང་གོི་

ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ནའིང༌། སྤྱོིརི་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་

དང་། ཡང་སྒོོས་ས་གོནས་སོ་སོའིི་ཡུལ་པོ་རྣམས་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་

རིེད། སྤྱོི་ཡོངས་ནས་བཤིད་ན། ངོས་རིང་རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་ས་

གོནས་གོང་སརི་བསྐྱོད་སྐོབས་ས་གོནས་སོ་སོའིི་རྫིོང་དཔོོན་གྱིིས་

མཚོོན་པོས་རྒྱ་གོརི་ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་སྐོབས་

བོད་པོ་ཡོད་ས་ཚོང་མརི་བོད་པོརི་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེེད་མཁོན་ཤི་

སྟགོ་མ་གོཏེོགོས་བོད་པོརི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་མཁོན་ཧི་ལམ་གོོ་མ་

མོང༌། དེ་བཞིིན་ཡུལ་པོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བོད་པོརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་མ་གོཏེོགོས་མེད། ཡིན་ནའིང་ཉེེ་

བའིི་ཆེརི་ས་ཆེ་གོང་སརི་ཀློན་ཀ་ཕྲེན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། 

བརི་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གོསརི་འིགྱུརི་ཚོགོས་པོརི་དེ་ལྟ་བུའིི་ནང་

ལའིང་ཕྲེན་བུ་ཐོོན་སོང༌། འིགོའི་ཤིས་བོད་པོའིི་སྐྱོན་གྱིི་ཕྱོོགོས་

འིཚོོལ་སྒྲུབ་བྱེེད་མཁོན་འིདྲེ་ཡང་མེད་དམ་སྙིམ་པོའིི་དོགོས་པོ་
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འིདུགོ གོཅིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་མིས་ཀྱིང་དེ་འིདྲེརི་འིབྲེལ་བ་ཡོང་མི་

སྲིིད་པོ་མིན། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོཟབ་

གོཟབ་དང་དོ་སྣང་མ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ 

ཏེ༽ ཁོརོི་ཡུགོ་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། ཤིངི་སྣ་འིདབེས་

འིཛུགོས།

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཁོརོི་ཡུགོ་གོཙང་མ་དང༌། ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་

ཐོགོོ་ལ་ང་ཚོསོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ངསོ་ནས་དྷ་

རིམ་ས་ལརི་རྟགོ་པོརི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིང་ོཤིསེ་

པོ་ད་ེལྟརི་དང༌། ང་ོམ་ཤིསེ་པོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིསི་ཡ་ིགོ་ེབཏེང་འིབྱེརོི་བྱུང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེསེ་ཁོརོི་ཡུགོ་སྐོརོི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་ཡོད་ས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བཙོགོ་པོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་

མཁོན་བྱུང༌། ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་ལའིང་ཁོརོི་ཡུགོ་གོ་ིཐོགོོ་

ལ་གོཙང་སྦ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་དང་། ཤིངི་སྣ་འིདབེས་འིཛུགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་

སགོོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་བཤིད་ཡདོ། 

ཐོགོོ་མརི་གོཞིསི་ཆེགོས་འིཛུགོས་སྐོབས་ཤིངི་ཆེ་གོཅདོ་ཐོལ་ཤིརོི་བ་

སགོོས་གོང་ལྟརི་ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང༌། གོཙང་སྦ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་

ཐོགོོ་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་མངི་རྒྱབ་འིཁུརི་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་
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པོ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་པོ་དང་། མ་ིམང་ལ་སློབོ་གོས་ོ

གོཏེངོ༌བ། དུས་དུས་ལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ལ་ཚོགོོས་འིདུ་ཚོགོོས་ཏེ་ེགོ་ོ

བསྡུརི་འིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེསམེས་ཁུརི་ལནེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཐོ༽ རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་སྨན་དང་། མང་མསོ་འིསོ་བསྡུ།

དེ་ནས་རྩི་བ་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་དེང་སང་གོནས་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། ད་ཕེན་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་

ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ང་ཚོ་ོཐོད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་

ཞིགིོ་བྱུང༌བ་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀྱིསི་ནམ་རྒྱུན་དབུ་མའི་ིལམ་ཟརེི་བ་

བཞིནི། གོང་ལྟརི་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ལ་ཡང་བླ་ོབཞིགོ་ས་ཡདོ་པོ་དང༌། 

བོད་པོའིི་ངོས་ལའིང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་

ནས་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་རྙིེད་ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་

རིདེ། ཡནི་ནའིང་ལ་ོད་ེདགོ་གོ་ིརིངི་ལ་རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་སྐོད་ཆེ་ཤིདོ་

རྒྱུ་དང༌། བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུ་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དེ་གོཉེིས་

ཀའི་ིཐོོགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡང་མ་ཐོནོ་པོ་རིདེ། 

སྔ་ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པོ་ནས་ལྡི་ལིརི་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་

དང་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མཚོམས་ཆེད་པོ་རིེད། དེང་སང་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་
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ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་མཁྲིེགོས་སུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་

འིགྱུརི་ཐོོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ད་ལྟ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ཏུ་

བསྡེད་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོརི་

རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་

སེལ་ཐོབས་ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཨ་མི་རིི་ཀས་མཚོོན་པོའིི་

རྒྱལ་ཁོབ་འིགོའི་ཤིས་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་དངོས་དང་ཤུགོས་ནས་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། 

ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་གྲེབ་ཡོད་མེད་ཚོོད་ཐོིགོ་གོི་མི་འིདུགོ 

ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་བགྲེེས་གོོགོ་ཆེགོས་ཏེེ་ཁོོ་རིང་གོིས་ཐོགོ་བཅད་ཐུབ་

པོའིི་ནུས་པོ་མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། དཔོོན་རིིགོས་གོཞིན་རྣམས་

ཚོོད་མ་ཐོིགོ་གོི་དུས་སྐོབས་ཡིན་སྟབས་ཐོགོ་གོཅོད་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་

པོའིི་སྤེོབས་པོ་སུ་ལའིང་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་བསྡེད་ཡོད། 

ཡིན་ནའིང་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རིང་

གོི་ནང་ལའིང་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་མི་མང་གོི་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་

པོ་མེད་པོརི་བསྡེད་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ལོ་གོཉེིས་གོསུམ་ནང་ལ་
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འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ལ་མེས་

འིཚོིགོས་མེརི་གོཏུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོརི་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོོན་མ་སོང་ཞིེས་ང་ཚོོ་སྒིད་ལུགོ་པོ་དང༌། ཞུམ་དགོོས་པོ་

རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་བདེན་དོན་ཡིན་པོ་དང༌། བོད་པོརི་ཁོགོ་མེད་པོ། བོད་པོརི་

དངོས་གོནས་ཤི་ཚོ་དང༌། བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་ནས་བོད་པོརི་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་ཧི་ཅང་རྩི་

བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་དེརི་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ནས་བརྡ་ལན་དང༌། དོ་ཁུརི་གོང་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ་འིཚོོལ་རྒྱུའིི་

སྲིིད་བྱུས་དེརི་ད་ལྟའིང་འིགྱུརི་བ་མེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་སེང་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་སྐོབས་ཡོངས་ཁབ་

གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་ནང་ལ་བཤིད་ཡོད། ད་ཕེན་ལོ་བཅུ་

བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་

རྙིེད་ཐོབས་བྱེས་པོ་ད་ལྟ་བརི་དུ་མ་འིགྲུབ་པོ་རིེད། ད་དུང་ཡུན་



145
རིིང་འིདི་མུརི་ལུས་ན་ངོས་ནས་རིི་བོང་རྡོ་བརྫུས་སུ་བསྡེད་པོས་

མི་འིགྲེིགོས་པོརི་བརྟེན་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་གོི་ཡིན་ཞིེས་

ཁབ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་ཡིན། བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་ན། 

མི་མང་གོིས་དབུ་མའིི་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་

ཤིེས་བྱེས་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་དེའིི་ཐོོགོ་མུ་མཐུད་ནས་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་

བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། ཡང་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་

ཐོབས་ལམ་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་

མཁོན་བོད་པོའིི་ནང་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོའིི་ནང་དང༌། 

རྒྱ་གོརི་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོའིི་ནང་ལའིང་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱོན་བརྗེོད་ལ་ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེ་ནུས་པོ་ཆུང་

དྲེགོས་པོ་རིེད། རིང་བཙན་གོཙང་མའིི་ཐོོགོ་ལ་རྩིོད་དགོོས། རིང་

བཙན་གོཙང་མའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་འིཛོིན་དགོོས་ཞིེས་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དེའིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཡང་གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ཆེོགོ་

གོི་རིེད། དེ་མིན་གྱིི་ཐོབས་ཤིེས་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོད་བཅས་མི་

མང་ལ་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས། གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་

ཐོོགོ་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེས། བསམ་བློ་བཏེང༌། གོོ་

བསྡུརི་བྱེས། མཐོའི་མའིི་ཐོོགོ་གོཅོད་མི་མང་གོི་འོིས་བསྡུའིི་ཐོོགོ་
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ནས་བྱེས་ན་སྙིམ་པོ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་ཡིན། 

དེ་ཡང་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་དང་གོསུམ་ཁྲིི་ཙམ་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེ་ཐོབས་མེད་པོས། བོད་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་དགོོས། 

གོཞིིས་ལུས་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་བསྡུ་

ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། ཕེརི་ཚུརི་འིགྲུལ་མི་བརྒྱུད་ནས་བསམ་ཚུལ་གོ་

ལེརི་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་བོད་སྐོད་རྒྱང་སྲིིང་གོི་ཐོོགོ་

ནས་ཀྱིང་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་དེ་ཐོོས་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

ཐོོགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ཐོོགོ་ནས་

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་

ཡོངས་རྫིོགོས་ནས་གོནད་ཡོད་མི་ཚོོའིི་བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་ཐུབ་

ཀྱིི་རིེད། དེ་ལའིང་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་དུས་འིགོོརི་ཡོང་སྲིིད་པོས་

ང་ཚོོས་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་འིགོའི་

ཤིས་ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་ཅེས་རྒྱ་

ནགོ་ལ་བསམ་འིཆེརི་བཤིད་ནས་རིེ་འིདུན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་

ནང་ཁུལ་ལའིང་ད་ལྟ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་དུས་ཚོོད་

རིེད། དེས་ན་ཟླ་བ་ཁོ་ཤིས་སམ། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་གོཅིགོ་ཙམ་
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ང་ཚོོས་བལྟ་ཞིིབ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙིམ། ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་མ་འོིངས་པོའིི་བོད་དེ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་

མང་གོཙོ་རིང་དབང་ཅན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་

ཟིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་དགོ་སྔ་རྗེེས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པོ་ལྟརི་ཚོང་

མས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། གོནད་དོན་འིདི་ཚོང་མའིི་བསམ་བློའིི་

ནང་ལ་ངེས་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་བོད་ལ་ཕེརི་གོཉེེན་འིཕྲེད་

ལ་འིགྲེོ་མཁོན་དང༌། བོད་ནས་ཚུརི་གོཉེེན་འིཕྲེད་ལ་ཡོང་མཁོན་

ཚོོས་གོསལ་པོོ་རྟོགོས་ཐུབ་པོའིི་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ད༽ ཆུ་སྒོང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། བརི་སྐོབས་ཀྱི་ི

དཀའི་རྙིགོོ

དེ་ནས་བརི་སྐོབས་འིདིརི་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་གོནས་

ཚུལ་ལྷགོས་པོའི་ིསྐོརོི་གོངོ་དུ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་གོསལ་བཤིད་བྱུང་

སོང༌། ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དེ་ང་ཚོ་ོབོད་ལ་ཡོད་པོའིི་

སྐོབས་ནས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་དུས་ཨ་འིབྲུགོ་མགོོན་པོ་ོབཀྲ་
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ཤིིས་སོགོས་ཁོོང་ཚོོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་རྒྱལ་བསྟན་ལ་བསམས་ནས་

རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོི་ཐོོགོ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་བཙུགོས་

ཤིངི་། དཀའི་ལས་མང་པོ་ོབརྒྱབ་ཡདོ། ད་ེནས་རིམི་པོས་ལྔ་བཅུ་ང་

བརྒྱད་ང་དགུའི་ིདུས་སྐོབས་ལ་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

དེ་དབུས་གོཙང༌། མདོ་སྟོད་སྨད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོའིི་མི་ཡོད་

པོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། དང་པོ་ོསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ད་ེ

ཚུགོས་དུས་ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་པོ་རིེད་ལ། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིདའིི་ིཁུངས་ནས་མ་ིམང་པོསོ་ལུས་སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་གོསི་འིདས་

གྲེངོས་ཕྱོནི་པོ་སགོོས་སྤྱོ་ིདནོ་ཐོགོོ་དཀའི་ལས་མང་པོ་ོབརྒྱབ་ཡདོ། 

ལརི་ནས་མདོ་སྟོད་ཆེོལ་ཁོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་སྨོས་མེད་ཐོོགོ 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཟེརི་བ་འིདི་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་མ་འིངོས་པོརི་ཡང་སྐྱིད་སྡུགོ་ལེགོས་ཉེེས་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱུང་ནའིང༌། ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་པོོ་དེ་སྐྱིད་སྡུགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་

བྱེེད་རྒྱུ་ང་ཚོོ་དང་པོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་སློེབས་པོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོོའིི་

རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་དེ་ཟིན་ཡོད། དཔོེརི་ན་ཚོང་མས་རྒྱུན་དུ་འིདོན་

རྒྱུའིི་བདེན་ཚོིགོ་སྨོན་ལམ་ནང་དུ། རིིང་ནས་སྙིིང་དུ་བརྣགོས་པོའིི་

འིདོད་པོའིི་དོན། །ཡོངས་རྫིོགོས་བོད་ལྗོོངས་རིང་དབང་གོཙང་མའིི་
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དཔོལ། །ཞིེས་པོའིི་ཡོངས་རྫིོགོས་ཟེརི་བའིི་ཚོིགོ་འིདིས་བོད་ཆེོལ་

ཁོ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་དོན་བཤིད་

ཡོད། ང་ཚོོས་སྨོན་ལམ་དེ་ལྟརི་འིདེབས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ང་ཚོོའིི་རྩི་

བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིང་དེ་རིེད། བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་

གོསུམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་མདོ་སྟོད་ཆེོལ་ཁོའིི་ཁུངས་ནས་མི་ཐོོགོ་

མང་པོོས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་ཡོད། 

བརི་སྐོབས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན་ཡང༌། ས་དགོེ་བཀའི་

རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོ་འིདི་དགོ་གོི་མཁོན་པོོ་སློོབ་དཔོོན་མང་ཆེེ་

བ་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱིི་མི་སློེབས་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་མདོ་སྟོད་

ཀྱིི་མི་ཆེགོས་ཡོད། བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་

ནང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་འིགོའི་ཤིས་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་

རིེད་ཅེས་བརྗེོད་མི་ཐུབ། ངའིི་ངོས་ནས་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་

རིེད་བསམ་གྱིི་མེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། 

བོད་པོའིི་ཤི་ཞིེན་བརླགོས་ཏེེ་རྒྱ་མིརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོརི་གུས་ཞིབས་བརླགོ་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཧི་

ལམ་མི་སྲིིད་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ཡང་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་མ་རིེད་

བརྗེོད་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུས་ཀྱིང་ལ་དགོ་གོི་མེད། བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་
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ནས་མདོ་སྟོད་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་མིང་ཐོོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་

ན། ལོ་གོཅིགོ་རྡོ་རྗེེ་གོདན་ལ་མདོ་སྟོད་ཀྱིི་བརྟན་བཞུགོས་ཤིིགོ་

ཕུལ་བ་རིེད། སྐོབས་དེརི་ངོས་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། མདོ་སྟོད་

ཀྱིི་ཁོམས་པོ་ཚོོས་ཁོམས་རིིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོོགོ་ལོས་བྱེེད། དེ་ནི་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་ཞིིང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ཞིེན་ཁོོགོ་

དེ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། དེ་མིན་བུ་གླིེན་

པོས་ཕེ་ཡི་ཀློད་པོ་བཅོམ་ཟེརི་བའིི་གོཏེམ་དཔོེ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེརི་

མ་སོང་བ་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་མོང༌། 

ན༽ བཀའི་སྤྱོ་ིལྷན་འིཛོམོས་དང་། ཡགིོ་ཆེརི་མཐོངོ་

ཚུལ།

ཁོ་སང་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཨ་དརི་དང༌། བྲའུ་དཔོོན། སྲིས་དོན་

ཡདོ་ཁོངོ་གོསུམ་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིཉེ་ེཆེརི་ལྡ་ིལརིི་ཚོགོོས་འིདུ་

འིཚོོགོས་པོའིི་ལས་བསྡེོམས་༸སྙིང་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ངོས་

རིང་ཐུགོ་པོརི་སློབེས་བྱུང༌། ལས་བསྡེམོས་སྤྲོད་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་གོསང་

བའིི་༸སྙིན་སེང་ཞིིགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཨ་དརི་གྱིི་ཨམ་ཕྲེགོ་ནས་

ཡིགོ་སྐོོགོས་ཤིིགོ་སྤྲོད་བྱུང༌། ཡི་གོེ་དེ་བཀློགོས་པོརི་ཐོའིེ་ཝན་



151
བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མི་སྣ་མཉེམ་དུ་ཡི་གོེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་པོ་དེ་

རིེད། རྙིོགོ་དྲེ་ཚོ་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ངོས་ནས་ཁོོང་ཚོོརི་ལས་ཀ་དེ་

རྙིོགོ་དྲེ་ཆེེན་པོོ་དང༌། འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིེད། ངོས་ལ་

ནང་མའི་ི༸སྙིན་སངེ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོས་ལ་དགོ་གོ་ིམ་རིདེ། ད་ེ

ན་ིཚོོགོས་གོཙ་ོདང༌། བཀའི་ཤིགོ་ཚོང་མས་ཤིསེ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་

མ་གོཏེོགོས་མ་ིའིགྲེིགོས། 

མ་གོཞིི་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་མིང་འིཁེརི་ནས་

ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་རིང་བློ་ཕེམ་དགོོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་བྱུང༌། ད་ཆེ་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་མ་བྱེེད་

མ་དགོ་བརྗེོད་དེ་བསློབ་བྱེ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡང་མེད་ལ། ངོས་

ནས་བསློབ་བྱེ་བྱེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཉེན་གྱིི་རིེད་བསམ་པོ་ཡང་

མེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་རྒྱུགོས་ཤིིགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ཡི་གོེ་དེའིི་

ངོ་བཤུས་བཟོས་ཏེེ་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོརི་སྤྲོད་པོ་དང་

། དེ་རྗེེས་ཁོོང་ཚོོ་གོསུམ་ཡང་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོའིི་

སརི་ཕྱོིན་ཏེེ་གོོ་བསྡུརི་བཤིད་རིེས་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་དེའིི་སང་ཉེིན་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་གོཉེིས་

ཡརི་ཕེེབས་ཤིོགོ་བྱེས་ཏེེ་སྔོན་ལ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡང་
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མ་བཤིད་པོརི། ཡི་གོེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་དྲེིས་པོརི། 

ཚོང་མས་མཐོོང་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་དེ་ནི་ཧི་ཅང་རྩི་འིགོངས་

ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་གོསུང་གོི་འིདུགོ ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལའིང་

གོནས་ཚུལ་འིདི་ཧི་ཅང་ཁད་མཚོརི་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ལརི་ནས་ཆུ་

བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་མིང་འིཁེརི་མཁོན་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དེ་

དགོ་སྒོེརི་ངོས་ནས་བཤིད་ན་ངོས་ཀྱིི་ངོ་ཤིེས་པོ་དང༌། གྲེོགོས་

པོོ་ཤི་སྟགོ་ཡིན། ཡིན་ནའིང་བརི་སྐོབས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་

ཁད་འིཚོརི་ཞིིགོ་དང་། བོད་གོཞུང་དང་དམ་ཚོིགོ་འིོ་ཆུ་གོཅིགོ་

འིདྲེེས་ཤིིགོ་ཡོང་བ་ལས་མ་ཡོང་བ་དགོའི་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ། བོད་གོཞུང་གོིས་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་བསྒྲིིལ་གྱིི་བསམ་

བློ་བཏེང་གོི་མེད་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་འིདུགོ བློ་ཕེམ་

ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། 

པོ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིརྩི་དནོ་དང་། ཡ་མཚོན་གྱི་ིསྐོད་ཆེ།

ངོས་རིང་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་རིེད། 

ངསོ་ནས་རྫུན་རིང་ལྟ་བཤིད་ཤིསེ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། དནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་

ཞིགིོ་ཡནི་ཀྱིང་ངསོ་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས་
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རྫུན་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ངོས་ནས་མི་ལ་རྫུན་བཤིད་བསམ་པོ་དང༌། 

མགོ་ོསྐོོརི་བཏེང་བསམ་པོ་ཧི་ལམ་མེད། ཆེོལ་ཁོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་

པོའོི་ིཐོགོོ་ལ་ངསོ་ནས་མགོ་ོསྐོརོི་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་གོཏེངོ་གོ་ིརིདེ་

དམ། མི་མང་ལ་མགོ་ོསྐོོརི་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་རིེད་དམ། 

བཤིད་ཤིསེ་ཐོབས་མདེ་ལ། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་བློརི། ཡངོས་རྫིོགོས་

བདོ་ལྗོངོས་རིང་དབང་གོཙང་མའི་ིདཔོལ། །ཟརེི་བ་དརེི་འིགྱུརི་བ་

གོང་ཡང་མདེ། ངསོ་ཀྱིསི་འིགོ་ོའིཁྲིདི་པོའི་ིབཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོསི་

ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེགོཞི་ིརྩིརི་བཞིགོ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ངསོ་ནས་

འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ལ་ཡིད་ཆེེས་མེད་པོརི་ངོས་

ནས་ཁོ་ནས་བཤིད་པོ་ལས། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ལ་ཆེོལ་ཁོ་

གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་གོ་ིམདེ་པོ་འིདྲེ་ཟརེི་བའི་ིསྐོད་

ཆེ་ད་ེལྟ་བུ་ཤིདོ་ཕེདོ་པོ་དརེི་ངསོ་རིང་ཡ་མཚོན་ཞིགིོ་མཐོངོ་སངོ༌། 

ཁད་མཚོརི་པོ་ོཞིགིོ ང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བརླགོས་པོ་རིདེ། མང་གོཙའོི་ི

འིགྲེོ་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མི་མང་གོི་ཡིད་ཆེེས་བརླགོས་ན་

ལས་ཀ་ད་ེཉེནི་ནས་འིཇགོོ་རྒྱུ་ལས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ། 

ཡནི་ནའིང་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིམངི་འིཁརེི་མཁོན་མ་ིརི་ེཟུང་གོསི་

ཡདི་ཆེསེ་བརླགོས་པོ་ལས། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཡདི་ཆེསེ་བརླགོ་

མདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། 
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གོཉེིས་ནས་ཁོམས་པོའིི་ནང་ཁུལ་ལ་མཚོོན་ན་བོད་ནང་གོི་ཁོམས་

པོ་ཕེརི་བཞིགོ རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཁོམས་པོ་ཕེལ་ཆེེརི་སྟོང་

ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་ཡིད་ཆེེས་བརླགོ་ཡོད་པོ་

རིེད་བསམ་གྱིི་མེད། གོང་ལྟརི་ཁོམས་པོ་མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་དེ་དགོ་

གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་དེ་དགོ་གོཅིགོ་བསྡུརི་ན་ཡགོ་

པོོ་འིདུགོ གོལ་ཏེེ་ཁོམས་པོ་མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་དེ་དགོ་གོི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལའིང་ད་ལྟ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་མིང་འིཁེརི་མཁོན་མི་

དེ་ཚོོའིི་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོརི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་མོས་མཐུན་

ཡོད་ན། ཉེིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་

ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་དེ་ངོས་ཀྱིིས་ཚོིགོ་གོི་ཟུརི་ནས་བཏེོན་མི་ཡོང་

ཞིེས་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་ཡོད་སརི་བཤིད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

མཇུགོ་ལ་མང་མོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་བསྡུ་རྒྱུ་

གོཏེན་འིབེབས་བྱེས་པོ་རིེད། རྒྱ་ཆེེའིི་ཁོམས་པོ་མང་ཆེེ་བ་ཧི་ལམ་

བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་བསམ་

ཚུལ་བཏེོན་པོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིེད། བརི་

ལམ་གྱིི་ཡོང་སྟངས་དེ་ལྟརི་རིེད། 

ཚོོགོས་པོ་དེ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་བོད་གོཞུང་གོི་
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བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོ་བོད་གོཞུང་གོི་ངེས་

ལེན་མ་བྱེས་པོ་རིེད། དེའིི་མཇུགོ་ལ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཁོམས་པོ་

མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་པོ་དེརི་མི་གྲེངས་སུམ་

བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ཤིིགོ་སློེབས་འིདུགོ ཡུལ་ཁོགོ་སུམ་ཅུ་སོ་

གྲེངས་ཤིིགོ་གོི་མི་སྣ་འིཛོོམས་པོ་རིེད། ཁོོ་རིང་ཚོོས་གོོ་བསྡུརི་

བྱེས་ཏེེ་མཐོའི་མ་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་

བྱུང་འིདུགོ དེ་ནས་གོཙང་མ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

དེ་རྗེེས་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

པོ་རིེད། དེ་ཕེལ་ཆེེརི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

གོལ་ཆེེའིི་ཆེོལ་ཁོ་འིདིའིི་མིང་འིཁེརི་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིས་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་

དང༌། ཕེན་ཚུན་དམ་ཚོིགོ་འིོ་ཆུ་གོཅིགོ་འིདྲེེས་དང་། གོཅིགོ་ཡིད་

གོཅིགོ་ལ་ཆེེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་དང་། 

སེམས་སྐྱིད་པོོ། ལས་ཀ་ནུས་པོ་ཐོོན་ཐུབ་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། རྩི་བའིི་མི་མང་གོི་བསམ་བློརི་སྐྱོན་མེད་ཀྱིང༌། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ནང་གོི་མི་རིེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིིས་རྐེན་པོས་དོན་

དགོ་མེད་པོའིི་དོགོས་པོ་དང༌། རྣམ་རྟོགོ་དེ་ལྟརི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་
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ལ་སློེབས། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ལམ་སེང་དེརི་སྒྲིོ་བཏེགོས་བྱེེད་པོ་

དེ་རིིགོས་གོཏེན་ནས་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཕེ༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལརི་ཞིནེ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིརི་ེབ།

ངོས་ནས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་

གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་ཡནི་ཡང་རུང༌། རྒྱ་མའིི་ིཕེགོོས་ཟན་ཡནི་ཡང་

རུང༌། བདོ་པོའི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་མདེ་པོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་རིདེ། བདོ་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕྱོ་ིརྟགོ་ཏུ་གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་དང་། རྒྱ་མའིི་ིལས་

ཁུངས་ནང་ལ་མངི་གོནས་མཐོ་ོཔོ་ོཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ཀྱིང་

། ནང་རྟགོ་ཏུ་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོདེ་མ་ཤི་ིབརི་དུ་

བརྗེདེ་ཐོབས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་ཚོང་མརི་ཡདོ། ད་ེསྔ་ངསོ་རིང་བདོ་ལ་

ཡོད་སྐོབས་ང་ོཤིེས་པོའིི་བོད་པོ་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོན་མང་པོ་ོཡོད། 

ཁོོང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིསྦུགོ་རྩི་དེརི་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་ཞིེན་

ཁོགོོ་གོཏེན་ནས་ཟུབ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

དེང་སང་གོི་གོནས་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན། བོད་མི་ཆེེས་རིེ་ཟུང་ལྟ་

བུ་ཡོང་སྲིིད་པོ་ལས། དེ་མིན་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་བོད་

པོའིི་ལ་རྒྱ་དེ་བཙོངས་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེེད་མཁོན་མི་སྲིིད་པོ་
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རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་དེ་བས་ཀྱིང་སྨོས་

མི་དགོོས་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་དངོས་གོནས་ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས། ཆུང་ཙགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་མང་པོོ་

བྱེེད་མི་རུང༌། སོ་སོརི་མཐོོང་ཚུལ་ཕྲེན་བུ་མ་བདེ་བ་དེ་ལྟརི་ཡོང་

བའིི་སྐོབས་ལ་ལམ་སེང་ཞྭ་མོ་ཆེེན་པོོ་གོཡོགོས་ཏེེ་ཁོོ་གུང་བྲན་

གྱིི་མི་རིེད། ཁོོ་ཡས་རིེད་མས་རིེད་ཅེས་ཤིོད་རྒྱུ་དེ་དང༌། ཡང་

སྐོབས་རིེ་ཁིམ་ཚོང་ཕེན་ཚུན་ལྟ་བུརི་སྒོེརི་གྱིི་ན་ཚོ་ཡོད་པོ་དེ་སྤྱོི་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཞྭ་མོ་གོཡོགོ་རིེས་བྱེེད་པོ་དེ་རིིགོས་ཡགོ་པོོ་

གོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་གོཏེན་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ 

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་ན་དེ་དཀརི་ས་ནགོ་འིདེད་

ཀྱིིས་བརྡརི་ཤི་གོཅོད་དགོོས། དེ་ཡང་ཤིོད་ས་ཞིིགོ་ལ་ཤིོད་

དགོོས། དེ་མིན་རྒྱུ་མཚོན་ཁུངས་སྐྱེལ་གོང་ཡང་མེད་པོརི་འིདི་

ཡང་མིན་ནམ། དེ་ཡང་མིན་ནམ་བསམས་ནས་གོང་སརི་དོགོས་

པོ་བྱེེད་པོ་དང་། སྲིང་ལམ་གྱིི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་བཤིད་དེ་གོཞིིས་

སྒོརི་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ཡིན་ནའིང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མཐོོང་

ཕྱོོགོས་ཆེགོས། ཤིོགོ་འིཐོེན་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མིན། མ་

འིོངས་པོརི་གོཙོ་ཆེེ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་
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པོ་འིདིས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཚོང་མས་རྒྱགོ་གོཅིགོ་མཆེོང་

གོཅིགོ་ཕྱོརི་གྲུ་མཉེམ་འིདེགོས་ཤིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་ངོས་

ཀྱིི་རིེ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ཡིན། ཕེལ་ཆེེརི་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

དཀྲོགོ་གོཏེམ་གོང་བྱུང་ལ་མགོོ་མ་འིཁོོརི་བ་བྱེེད་དགོོས། བརི་

ལམ་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌རིེད། 

བ༽ ཐོའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང་། དངུལ་གྱི་ིཤུགོས་རྐནེ།

དེ་ལྟ་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི་ལ་གོོང་དུ་བཀའི་བློན་གྱིིས་

གོསུངས་པོ་དེ་ལྷགོ་ངོས་ལ་དམིགོས་བསལ་ཤིོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མ་ིའིདུགོ ཐོའི་ེཝན་སྲིདི་འིཛོནི་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་མཉེམ་དུ་

འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཐོའིེ་ཝན་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ནང་པོ་ཡང་མང་

པོ་ོཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཐུབ་ན་

བསམ་གྱིི་ཡོད། བརི་ལམ་ལ་ོམང་རིིང་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

ལ་དངུལ་གྱིི་ཤུགོས་རྐེན་སློེབས་པོའིི་རྐེན་གྱིིས་མཐོོང་ཕྱོོགོས་

དང༌། སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ལྷགོས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོཙང་མ་ཞིིགོ་མ་
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བྱུང་ན་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་ཆེེའིི་མང་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོཉེིས་གོདན་གྲེལ་གོཅིགོ་ལ་

བཞིགོ་སྟེ་ཚོང་མས་ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་

འིདི་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཐོའིེ་ཝན་དང་འིབྲེལ་བ་ལྐོོགོ་ལྐོོགོ་སུད་སུད་

མིན་པོའིི་འིབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་གོཏེོད་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རིེ་

བ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ཡདོ། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ ཚོང་མརི་

བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

མ༽ ཆེསོ་གོཞིསི་ཆེགོས་གོསརི་འིཛུགོས་དང་། ཉེམ་

ཐོགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ

ད་རིེས་གོཞིིས་སྒོརི་ཁུལ་གོང་སརི་ཕེརི་ཚུརི་ལྟ་སྐོོརི་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་

བྱུང་མ་སངོ་། ཡནི་ནའིང་འིདརིི་བདུན་ཕྲེགོ་གོསུམ་ཙམ་བསྡེད་པོའི་ི

རིངི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོམང་ཚོགོོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡངོ་སྟ་ེང་ོཤིསེ་པོ་

མང་པོ་ོཐུགོ་སྟ་ེདགོའི་པོ་ོབྱུང༌། སྤྱོརིི་འིད་ིགོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིམ་ི

མང་ཡངོས་རྫིགོོས་དང༌། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་སྔ་མ་ོའིདརིི་

ཐོོགོ་མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚུགོས་ཏེེ་ཤིིང་རྩི་བཀོགོ་པོ་དང༌། ཤིིང་

རྩི་བཀོགོ་ཟིན་རྗེེས་ཚོ་བའིི་ཁྲིོད་དུ་ཤིིང་རྩི་མེརི་བསྲིེགོས་བཏེང་
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སྟེ་སྡེོད་མཁོན། དེ་དུས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་ཁེད་རིང་ཚོ་ོསྤེོ་

བོ་ལགོས་རོ་ལགོས་ཁོ་ཤིས་ད་ལྟ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ཁེད་རིང་ཚོོརི་

དམིགོས་བསལ་གྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་། ཁདེ་རིང་ཚོོརི་དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིབཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

དེ་དུས་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས། མཇུགོ་

ལ་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཅེས་ལྟོགོས་ལ་དང་རིེ་བ་བསྐུལ། ཁེད་

རིང་ཚོོས་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་བཤིད་པོ་རོངས་དད་དང༌། 

མཉེམ་འིདྲེེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་ནས་ད་ཆེ་གོཞིིས་ཆེགོས་

དངོས་གོནས་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་འིདི་ཚུགོས་པོ་རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་

ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད་དུས་སེ་རི་ཆེོས་སྒོརི་ཡང་འིདིརི་སྤེོས་ནས་

གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་བྱུང་བ་རིེད། འིདི་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་འིདོད་མོས་བྱེས་

པོ་ཞིིགོ་མིན། སྐོབས་དེརི་སྦགོ་ས་ཆེོས་སྒོརི་ལ་རིིས་མེད་དགོེ་

འིདུན་ཆེིགོ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་ལ། ས་གོནས་དེརི་ཚོ་བ་

ཆེེ་བའིི་ཁོརི། མཁོའི་རླུང་ཡང་ཡགོ་པོོ་མེད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

སྟངས་འིོགོ ཁོོང་ཚོོརི་ལྟོ་ཆེས་འིབྲས་དང་འིབྲུ་རིིགོས་རྙིིང་པོ་

སྐོབས་འིཁོེལ་ཏེེ་ཧི་ལམ་ནད་པོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་མང་པོོ་བྱུང་སྟེ་ཛོ་དྲེགོ་

དང༌། ཐོབས་སྐྱོ་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་
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ནས་སེ་རི་ཆེོས་སྒོརི་གོཞིིས་སྒོརི་འིདིའིི་ནང་ལ་ཚུརི་སྤེོས་པོ་རིེད། 

ཐོོགོ་མརི་སྤེོ་སྐོབས་མཁོན་པོོ་རྣམ་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་གོཞིིས་ཆེགོས་

ནང་དགོོན་པོ་ཚུགོས་དགོོས་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཨེ་ཡོང་ཞིེས་ཐུགོས་

ཁྲིལ་ཆེེན་པོོ་གོནང་སོང༌། འིོན་ཀྱིང་ང་ཚོོས་གོོ་སྒྲིིགོ་དེ་ལྟརི་བྱེས་

པོརི་བརྟེན། ངོ་མ་ཆེོགོ་པོ་ལྟ་བུརི་འིདིརི་སྤེོས་པོ་རིེད། ད་ཆེ་ཚོང་

མ་ལྷིང་འིཇགོས་ཏེེ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་བྱུང་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རྙིིང་ཤིོས་དང༌། གོཞིི་རྒྱ་ཡང་ཆེེ་ཤིོས་

ཡིན། ད་ཆེ་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་ཕེལ་

ཆེེརི་དྲེགོ་ཤིོས་ཆེགོས་ཡོད་འིདུགོ ཡང་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་རིང་མགོོ་གོང་ཐོོན་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་བ་དང་

གོཅིགོ རྒྱུ་འིབྲས་ལ་མ་བསམ་པོརི་སྙིོམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོོད་མགོོ་

སྐོོརི་གོཏེོང་བ་དང་གོཉེིས། དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད། དཔོལ་

འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་ངེས་པོརི་དུ་འིགྲེོ་དགོོས། འིོན་ཀྱིང་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདིའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ནས་སོ་སོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་དེས་སྤྱོི་

ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོའིི་ངང་ནས་སྡེོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་

རིེད། རིང་ཉེིད་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་གོཞིན་

ལ་སྟབས་བསྟུན་བྱེེད་དགོོས་མེད་བསམ་སྟེ་ལས་འིབྲས་ཁད་
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གོསོད་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད། ཡ་རིབས་བྱེེད་དགོོས། 

ལྷགོ་པོརི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ནུས་པོ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་མི་མང་ཉེམས་

ཆུང་ཚོོརི་རིོགོས་རིམ་དང༌། ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

མ་གོཞིི་འིདིརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མི་སྐྱོ་པོོ་རྣམས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ལྟ་

རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

སྔོན་མ་ནས་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་པོ་ལྟརི་དེ་ལྟརི་ཡོད། མི་སྐྱོ་པོོ་དེ་

རིིགོས་ལ་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་དང་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོཞིིས་

འིགོོ་ལའིང་མངགོས་རྒྱུ་བྱུང༌། སྐྱོ་པོོ་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་

ལ་བརྗེོད་ས་མ་རྙིེད་པོརི་ལྷགོས་ཡོད་ན། ཁེད་རིང་ཚོོས་གོཞིིས་

འིགོོ་དོན་གོཅོད་ལ་བརྗེོད་ཤིོགོ་ཨང་། སྙིིང་རྗེེ། སྐྱོ་པོོ་ཉེམ་ཐོགོ་

སོ་སོརི་བདེ་སྡུགོ་ཤིོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང་ཤིོད་ས་དེརི་མ་སློེབས་པོརི་

ལྷགོས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོད་ན། ཁེད་རིང་ཚོོ་སོ་སོའིི་བཅུ་དཔོོན་དང་། 

བརྒྱ་དཔོོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཕེན་ཚུན་ནང་ཚོགོས་རྒྱུས་ཡོད་བྱེས་ཏེེ་

དངོས་གོནས་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བདགོ་མེད་དུ་མ་ལུས་

པོའིི་དོན་དུ་ཚོང་མས་ཁུརི་བླངས་ནས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་

སོརི་བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོ་དང་། ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་

རིེད། དེ་དགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་གོཞིིས་སྒོརི་
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ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ལ་སྐྱོ་པོོ་ཉེམ་ཐོགོ་དེ་

ལྟརི་ལྷགོས་བསྡེད་དུས་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་དང༌། ཡ་ང་པོོ་དེ་ལྟརི་

ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོས། དེ་ལྟརི་མ་ལྷགོ་པོརི་ཚོང་མས་ཁུརི་མཉེམ་

ལེན་བྱེས་ནས་སེམས་ཁུརི་ལེན་དགོོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཡང་མཇུགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོང༌། འིདི་གོའིི་གོཞིིས་སྒོརི་

གྱིི་མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་ཚོོརི་བདུད་རྩིི་ཆེོས་སྨན་དང༌། མ་ཎི་རིིལ་

བུ་རིས་ཁུགོ་བཞིི་ཡོད། མི་ཚོང་ཚོང་མརི་ཁབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཤིོགོ་

ཨང་། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༡༨ མནོ་

གོ་ོའིདདོ་རྒུ་གླིངི་གོཞིསི་སྒོརི་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིསྤྱོདོ་བཟང་དང་། གོམོས་གོཤིསི་ཀྱི་ིབསྟི་

གོནས།

ད་ེརིངི་ལས་བསྡེམོས་སྐོབས་འིདརིི་མ་ིམང་ཚོོརི་ཞུ་རྒྱུརི། ང་རིང་

ཚོ་ོབདོ་པོ་འིཛོམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་རྙིངི་

ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་རིེད། མི་གྲེངས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ན་

ཡང༌། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་པོ་དང་། དེ་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ལྟ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ། གོཞིན་དང་

བསྡུརི་ན་བདོ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོཁོགོོ་ཡངས་པོ་དང༌། སམེས་ལྷདོ་པོ་

ཡདོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཤིསེ་ཀྱི་ིམདེ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་

པོརི་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་མངནོ་

གོསལ་དོད་པོོ་མཐོོང་གོི་ཡོད། མདོརི་ན་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་

བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོརི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་

རིང་བཞིིན་བཟང་པོ་ོཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཤིིས་ཀ་ཡགོ་པོ་ོཡོད་
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པོ་ཞིགིོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང༌། ལྷདོ་པོ་ོཡདོ་

པོ་འིད་ིཉེནི་རིའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེལྟརི་

ཡངོ་བའི་ིརྩི་བ་ན་ིབྱེམས་བརྩིརེི་ཐུགོ་ཡདོ་པོས། ཁོ་སང་ནས་ང་ཚོ་ོ

ཉེནི་མ་མང་པོ་ོསྐོད་ཆེ་བཤིད་པོ་ད་ེདགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། ཆེསོ་

ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡ་རིབས་

སྤྱོོད་བཟང་ཟེརི་བ་འིདི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡིན། ང་རིང་ཚོོརི་ཕེ་

མསེ་ནས་མགིོ་ལྟསོ་རྒྱུན་འིཇགོས་ཡདོ་པོའི་ིབཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་

ད་ེདགོ་གོལ་ཆེནེ་པོརོི་བརྩིསི། འིད་ིས་ོསའོི་ིགོཅསེ་ནརོི་ཡནི་པོ་ང་ོ

ཤིསེ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ངའིི་ངོས་ནས་བོད་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོ་འིདི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

རིང་བཙན་གོཅིགོ་པུརི་བལྟ་གོི་མེད། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད། དེས་ན་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡིན་པོའིི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་ཚོང་མརི་དོ་

ཁུརི་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་གོཅིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོརི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་དང༌། ཞིི་དུལ་གྱིི་མིགོ་ལྟོས་

བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་མ་འིོངས་པོརི་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་སྤེེལ་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་དང་ཆེ་རྐེན་ཡོད་པོ་འིདི་བསམ་བློ་
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འིཁོོརི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ངོས་འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེས་

སོ་སོའིི་སེམས་ནང་ལ་སྤེོབས་པོ་དང་ཡིད་ཆེེས་བསྐྱེད་ཐུབ། བྱེ་

བ་གོང་དང་གོང་ཡིན་ན་ཡང་བསྒྲུབ་ཐུབ་བསམ་པོའིི་སྤེོབས་པོ་

དང་ཡིད་ཆེེས་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། བསྒྲུབ་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་བསམ་

པོའིི་ཐོེ་ཚོོམ་དང༌། སེམས་ལ་ཞུམ་པོ་སྐྱེས་ན་ཕྱོིརི་བཤིིགོ་རྒྱགོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་སེརི་སྐྱ་ཚོང་མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་སོ་སོ་བོད་རིིགོས་ཡིན་པོ་འིདི་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་འིོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་བསམ་པོ་དང༌། བྱེ་བ་འིདི་ངའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། བསྒྲུབ་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་རིིང་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་བཤིད་པོ་

འིདི་དགོ་ཡརི་རྒྱས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཧུརི་ཐོགོ་འིབད་

ཐོགོ་བྱེས་འིདུགོ ཡང་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཞིིགོ་

བཀོད་ཀྱིང་། རྒྱབ་ངོས་སུ་དེ་ལྟརི་མིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་མི་འིགྲེིགོས་

ཤིིང་། ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོརི་ཟླ་བ་དང་ལོ་

སྦེལ་ནས་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་གྱིི་འིགོོ་འིཁྲིིད། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་

གྱིིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། ཚོང་མས་སྙུགོས་བསྲིིངས་ནས་ཧུརི་

ཐོགོ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་སྟབས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་འིགོོ་
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ཁྲིིད་མཁོན་རྣམས་དང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན། མི་མང་ཚོང་མརི་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། 

ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟུང་སའིི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་

ཡིན་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་སྤྱོིརི་བཏེང་བྱེས་ན། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་ནང་གོི་མི་ཕྲེན་བུའིི་སྐྱོ་བ་རྣམས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ཕྲེན་བུའིི་

ཕྱུགོ་པོ་དང༌། ཐོབས་ཤིེས་ཐུབ་མཁོན་རྣམས་རིིམ་པོས་རིང་ཉེིད་

སྒོེརི་གྱིི་འིགྲེོ་ལམ་བཙལ་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོ་

གོཞིན་ལ་འིགྲེོ་མ་ཐུབ་མཁོན་དང༌། ཡང་ན་བོད་གོཞུང་གོི་ལམ་

སྟོན་བྱེས་པོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་བློས་བསྟརི་ནས་

སྡེོད་མཁོན་ཚོོ་ཡིན་ཞིིང་། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་དགོ་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་

གོཞུང་དང༌། མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟུང་སའིི་

བསྟི་གོནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། འིདིརི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོ་

བསོད་ནམས་གོསོགོ་པོའིི་ལས་ཀ་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

ལས། ལས་ཀ་འིདི་རླབས་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་མིན། མི་ཚོང་གོཅིགོ་

གོཉེིས་ཤིིགོ་འིགྲེོ་སྟངས་བཟོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོརི་མི་
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རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་འིཕྲེལ་ཕུགོས་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ལྷགོ་པོརི་དུ་མི་ཕྲེན་བུའིི་འིཁེརི་འིཁོོས་ཞིན་པོ་རྣམས་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡོད་སྟབས། དམན་པོ་ལ་བརྩིེ་བའིི་བསམ་པོ་སྦང་ས། བསམ་

པོ་སྦངས་པོ་དེའིི་སྦོརི་བ་ལགོ་ལེན་ལ་འིགོེལ་ཡུལ་ཡིན་པོས་ཆེོས་

ཕྱོོགོས་ནས་བཤིད་ན་ཧི་ཅང་གོི་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་

ཕེན་ཆེད་ལ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐོགོ་འིབད་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གོཞིིས་

ཆེགོས་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་དང༌། རིིས་མེད་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་

སོགོས་ཚོང་མས་གོཞིིས་ཆེགོས་སྤྱོིའིི་ལས་འིགོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལའིང་

ཚོང་མས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེས་པོ་དང༌། བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་རིང་ཉེིད་

ཀྱིི་སྐོབས་བབས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་རིེ་རིེ་བསྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། 

ཚོང་མས་གོང་ལྕོགོས་ཅི་ལྕོགོས་ཀྱིིས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོོ་

བྱུང་འིདུགོ 

ཁོ༽ བདོ་མའིི་ིང་ོབ་ོདང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིབསྟ་ིགོནས།

དེ་ནས་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་
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ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུགོ་ལ་ཉེེ་བ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་བཙན་

བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙམ་གྱིི་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་དང༌། 

ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་

ནང་ང་ཚོ་ོམ་ིརིབས་ནས་མ་ིརིབས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ནའིང་བདོ་

མི་རིིགོས་ཀྱིི་བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤིིས་དང༌། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་

རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་བ་ལྟརི། གྲུབ་འིབྲས་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིཐོགོོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

ན་ཡང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་དང་དྲེ་ིམ་མ་བརླགོས་པོརི་བསྡེད་

ཐུབ་ཡདོ། དཔོེརི་ན། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོབདོ་ནས་ད་ལྟ་གོསརི་པོ་ཡངོ་

མཁོན་ཚོསོ་ཤིསེ་གོསལ་རིདེ། རྒྱ་གོརི་གྱི་ིགྲེངོ་གོསབེ་ས་ཆེ་འིདའིི་ི

སྒོང་ལ་སློབེས་སྐོབས་བདོ་པོའི་ིགྲེངོ་གོསབེ་ཅགིོ་ལ་སློབེས་པོ་ལྟ་

བུའིི་བོད་པོའིི་གྲེོང་སྡེེ་དང༌། དགོོན་ཁོགོ དརི་ལྕོགོ་སོགོས་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད། ཀ་སྦུགོ་དང༌། རྡ་ོརྗེེ་གླིིང་དེ་དགོ་གོི་ནང་

དུ་ཕྱོནི་ན། བདོ་པོ་མཐོངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཙམ་ལས། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་

གོང་ཡང་མེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་བོད་པོའིི་གྲེོང་གོསེབ་ཀྱིི་

རྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡོད་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་སྐྱེས་ནས་འིཚོརི་ལོངས་

བྱེདེ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་རིང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་བདོ་པོའི་ི

བགོ་ཆེགོས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོའི་ིདགོ་ེམཚོན་བྱུང་ཡདོ། 
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དེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཕེལ་ཆེེ་བའིི་ནང་ལ་དགོོན་པོ་ཆེོས་

སྡེེ་ཡོད། གོང་ལྟརི་མོན་གྷོ་འིདོད་རྒུ་གླིིང་ནང་ལ་བོད་ནང་སྐོད་

གྲེགོས་ཡོད་པོའིི་བཤིད་གྲྭ་གོལ་ཆེེན་པོོ་གོཉེིས་ཚུགོས་ཡོད། འིདི་

དགོ་ནི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

བཤིད་སྒྲུབ་གོཉེིས་ཀྱིིས་འིཛོིན་པོའིི་རང་གོཞིི་དང་རྩི་བ་ཚུགོས་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེང་སང་བོད་ནང་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་ཁོ་ཤིས་ཙམ་

ལས། དེ་མིན་སྤྱོི་བྱེིངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། བསློབ་པོ་སློོབ་

གོཉེེརི་བྱེེད་ས་བོད་ལས་རྒྱ་གོརི་ནང་ལེགོས་པོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་

འིདི་གྲུབ་འིབྲས་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

གོཉེིས་ནས་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་ཚུགོས་པོ་འིདི་དགོ་གོཞིི་

རྩི་དང༌། མ་གོདན་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་འིཛོམ་གླིིང་ས་ཁུལ་མང་པོོརི་

དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་

ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་ཆེོས་དོན་བཀའི་བློན་གྱིིས་བཤིད་པོ་ལྟརི་

ཧི་ལམ་ཆེོས་ཚོོགོས་ཆེེ་ཆུང་ཉེིས་སྟོང་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་

རྣམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད། 

གོ༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། སློབོ་སྦོང་ལ་
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ཤུགོས་སྣནོ།

ད་ེནས་ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིསྐོརོི་ལ། ཐོགོོ་མརི་ན་ེརུ་བཞུགོས་པོའི་ིསྐོབས་

སུ་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་དགོ་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་

འིགྱུརི་ཐོོན་པོའིི་ཤིེས་ཡོན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ལུགོས་ཞུས་ཏེེ། བོད་

པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུརི་དུ་བཙུགོས། གོཙ་ོབའོི་ིའིགྲེ་ོསངོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

ནས་བཏེང་སྟ་ེབདོ་པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཁྲི་ིགོཉེསི་གོསུམ་ཡས་མས་སློབོ་

གྲྭ་ཐོོན་ནས་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་གོང་སརི་ཆེེས་མཐོོའི་ིསློོབ་གྲྭ་

འིགྲེམིས་མཁོན་བརྒྱ་ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཡདོ། སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་ནས་ང་ཚོའོི་ི

ལས་བྱེེད་ཁོོངས་སུ་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སློེབས་ཡོད། གོང་

ལྟརི་བོད་ནང་གོི་ཤིེས་ཡོན་དང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་

བའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིཆུ་ཚོད་བསྡུརི་ན་རྒྱ་གོརི་ནང་དྲེགོ་

པོ་མ་གོཏེོགོས། སྐྱ་ོབ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ད་དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོོས་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོ་

དང༌། མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་རིང་དབང་སྒྲུབ་པོ། མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཁད་ཆེོས་ལྡན་པོ་འིདི་དགོ་མུ་མཐུད་ནས་

འིཛོིན་སྐྱོང་བྱེེད་པོ་ལ་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 



172
དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་འིདི་དགོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་བོད་

པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་དགོ་རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ང་

རིང་ཚོོའིི་གོནའི་རིབས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དེང་དུས་

ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཆེ་རྐེན་འིཛོོམས་པོ་དེ་གོཉེིས་ཟུང་དུ་སྦེལ་བའིི་ཐོོགོ་

ནས་རིང༌ཉེིད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་

སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་རིང་དབང་

སྒྲུབ་པོའིི་སྐོབས་ལའིང་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་ལ། 

རིང་དབང་ལགོ་ཏུ་སོན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ཡང་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་

ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

བོད་ནས་ཚུརི་གོཉེེན་འིཕྲེད་ལ་ཡོང་མཁོན་དེ་དགོ་ལ་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིིང་འིདིརི་ཡང་བོད་ནས་ཡོང་བ་གོང་འིཚོམ་ཡོད། 

བོད་ནང་ལ་ཡང་དེ་བཞིིན་སློོབ་སྦོང་ཐོོགོ་ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། འིགོའི་ཤིས་སརི་རྒྱ་སྐོད་མ་གོཏེོགོས་སློོབ་

ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་གོནས་སྐོབས་ཐོབས་ཤིེས་མེད། གོང་ལྟརི་ཤིེས་ཡོན་

ཡོད་ན་ཡོད་པོ་དེ་དྲེིན་ཆེེ་ཞིིང་། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་

ཕྲུགོ་སློོབ་ལོ་སོན་པོ་དེ་དགོ་སློོབ་གྲྭརི་གོཏེོང་རྒྱུརི་འིབད་རྩིོལ་
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ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། དེ་གོལ་ཆེེརི་བརྩིི་དགོོས། གོཞིོན་སྐྱེས་

ཕེོ་མོ་རྣམས་ལ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་

ཤི་ཞིེན་ཧི་ལས་པོ་ཡོད་ཀྱིང༌། སྐོབས་རིེ་ཆེང་འིཐུང་བ་དང༌། རྩིེད་

མོརི་མགོོ་གོཡེངས་ཏེེ་ཉེིན་མ་སྐྱེལ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་ཡོད་

ཚོོད་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཕེངས་པོོ་རིེད། ལོ་ན་གོཞིོན་པོའིི་སྐོབས་སློོབ་

སྦོང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་གྲྭརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་མེད་ལ་

མ་བལྟོས་པོརི་རྒྱུན་དུ་ཤིེས་ཡོན་ལ་དང་དོད་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ང༽ ལགོ་རྩིལ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་རྒྱུན་

འིཁངོས།

ད་ེབཞིནི་གྱི་ིལས་རིགིོས་ཁོགོ་ནང་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་ཀྱིང་རིང་ཉེདི་

ལས་རིགིོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཏུ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ལས་རིགིོས་དའེི་ིལས་

འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁརེི་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་ཉེམས་མངོ་

གོསགོོ་རྒྱུ་དང༌། སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ཁོ་ནས་རྒྱ་མ་ི

ང་ཚོའོི་ིལུང་པོརི་བསྡེད་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ོཐོགོོ་

ཉེནི་མ་གོཅགིོ་རྒྱ་མ་ིལགོོ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་ན། ལས་རིགིོས་འིགོའི་

ཤིས་ནང་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་རྩིལ་བ་མདེ་ན་ཁུངས་མ་འིཁལོ་བརི་ལས་
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རིགིོས་འིགོའི་ཞིགིོ་སྒོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཤིནི་ཏུ་ང་ོཚོ་པོ་ོ

རིདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་པོ་ཚོསོ་འིཇནོ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁོགོ་འིདགོོས་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་པོས་མ་འིཇནོ་པོ་ད་ེབདོ་པོརི་སློབོ་སྦངོ་དང༌། གོ་ོ

སྐོབས་མ་སྤྲོད་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་མ་འིཇནོ་པོ་ཆེགོས་པོ་ལས། བདོ་

པོརི་གོ་ོསྐོབས་སྤྲོད་ན་འིཛོམ་གླིངི་རྒྱལ་ཁོབ་སུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་ཤིགིོ་

གོ་ིནང་ལ་བདོ་ཁོ་གྲེམ་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་ཚོརོི་སློབོ་གྲྭ་འིགྲེམིས་

པོའི་ིཤིསེ་ཡནོ་མདེ་ནའིང་ལས་ཀའི་ིཉེམས་མངོ་བསགོས་ནས་བདོ་

པོས་གྱིངོ་ཐོགོ་ཆེདོ་དང༌། འིཇནོ་ཐོགོ་ཆེདོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

སྤྱོི་ཡོངས་ནས་བཤིད་ན་བོད་པོརི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན། རྒྱ་མི་ལས་

ལྷགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས། རྒྱ་མིའིི་མཇུགོ་ལ་རྩི་བ་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་མ་རིེད། 

བོད་མིས་འིཇོན་གྱིི་མི་འིདུགོ་ཟེརི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལོ་གོཞིོན་པོ་

ཚོོས་སློོབ་སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ། དེ་མིན་གྱིི་ལས་རིིགོས་

ནང་ལ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་གོང་ཅིརི་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་རིང་མགོོ་ཐོོན་

པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་བདེན་པོའིི་ངོས་ནས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་

འིདི་ལྷགོ་བསམ་གོཅིགོ་པུས་ཨུ་བཙུགོས་བྱེས་པོས་མི་འིགྲེིགོས་

པོརི། ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་དང༌། འིཇོན་ཐོང་ནུས་པོ་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་

ནས་འིགྲེོ་དགོོས། 
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དཔོེརི་ན། མཧཱ་དྷར་གྷན་དྷིརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངོས་གོནས་འིཚོེ་

མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་

བྱེས་པོ་རིེད། དེ་ཡང་ལྷགོ་བསམ་གོཅིགོ་པུ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གྱིི་ཤིེས་

ཡོན་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་

སྒོོ་ནས་རིང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེས་པོ་རིེད། ཡང་དེང་དུས་ཤིེས་

ཡོན་ཡོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་དྲེི་མ་བརླགོས་པོ་ཡང་

མ་རིེད། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་རིིགོ་

གོཞུང་རང་གོཞིིརི་བཞིགོ་སྟེ་སོ་སོའིི་གྱིོན་ཆེས་དང༌། ནམ་རྒྱུན་

གྱིི་འིཚོོ་བའིི་སྤྱོོད་ལམ་ཆེ་ཚོང་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོ་ཡང་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནུས་པོ་བཏེོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

མ་བྱུང་ན་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་བདེན་པོ་བདེན་སརི་འིཁོལ་བ་

བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་དཔུང་དང༌། ནུས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་

ཞིིགོ་མིན། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་

ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཡོད། བདུན་ཅུ་དོན་དགུའིི་ལོརི་ཏེེང་ཞིའིོ་

ཕེིང་དང་ཐོོགོ་མརི་ང་ཚོོའིི་མི་སྣ་ཐུགོ་འིཕྲེད་སྐོབས་ཏེེང་གོིས་

ཁེད་རིང་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད་

ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེས་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་
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དུ་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་ཁུརི་བྱེས་པོརི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་ཡོད་

པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོོས་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། 

ཁོ་སང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། ཤིེས་ཡོན་དེ་ཡང་གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་

བསམ་དང་ཟུང་དུ་སྦེལ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཤིེས་ཡོན་རྐང་པོས་ཕེན་

ཐོོགོས་དེ་ཙམ་མེད་པོ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ཏུ་དེང་སང་ཡོངས་

གྲེགོས་གོསལ་པོོ་རིེད། ཨ་མི་རིི་ཀ་ཟེརི་བ་སོགོས་ལུང་པོ་སྐོད་

གྲེགོས་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་གོཚོོའིི་ནང་ལ་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་

ཕེོངས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། བོད་པོརི་ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་ནས་

དེ་ལྟ་བུའིི་མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་དང་ཟུང་དུ་སྦེལ་བའིི་

ཤིེས་ཡོན་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུརི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཅ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་དང་། མང་གོཙའོི་ིལམ་བུ།

དེ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ནང་ལ་ས་ོནམ་གོཅིགོ་པུའིི་

ཐོགོོ་ནས་ནུས་པོ་འིདང་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་སྟབས་ཐོབས་ཤིསེ་གོང་ཞིགིོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། གོསརི་གོཏེདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་
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ཚོོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རིན་པོའིི་ཤིིང་འིབྲས་འིདེབས་

འིཛུགོས་དང༌། འི་ོམ་ཐོནོ་སྐྱདེ་ཐོད་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ི

དགོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ད་ལྟ་ཁོང་བཟོའི་ིརྒྱུ་ཆེ་སོགོས་ལས་

འིགུལ་བྱེེད་མུས་འིདི་རིིགོས་འིཆེརི་གོཞིི་ལྡན་པོ་ཡགོ་པོ་ོབཟོས་

ན་ནུས་པོ་ཐོོན་ཐུབ་པོའིི་ལམ་འིགྲེ་ོཡོང་ཐུབ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཡོད། རྒྱ་

གོརི་ཡུལ་པོ་རྣམས་ལའིང་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། 

འིདིས་མཚོོན་པོས་གོང་ལྟརི་ང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་

སྟངས་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་

སོ་ལྔ་ལྷགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་བསྡེད་པོ་

འིདི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ཟེརི་བ་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་

པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིེད། ལས་དོན་ཐོོགོ་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡོང་

གོི་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ཆེེ་ས་ནས་བཤིད་ན། ང་ཚོོ་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཡོད་པོ་འིདིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་ཡོད། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། འིཛོམ་གླིིང་ས་ཆེ་གོང་སརི་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོོརི་ཡན་ལགོ་

དང་ཉེིང་ལགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁད་པོརི་ཆེེན་
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པོོ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་

ཟེརི་བ་འིདིརི་མི་དགོའི་བ་དང༌། འིདིརི་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་འིགོོ་སྟོད་ནས་མང་གོཙོའིི་ལམ་

ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་ལགོ་ལེན་རིིམ་པོརི་བསྟརི། ཉེམས་

མོང་གོསོགོ་བཞིིན་དང་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་བཞིིན་བྱེས། བརི་སྐོབས་

ནས་ང་ཚོོས་བཅའི་ཁྲིིམས་བཟོས་ཏེེ་དངོས་གོནས་ཡརི་རྒྱས་གོང་

ལེགོས་བཏེང་ཡོད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ལུང་པོ་གོཞིན་

དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། གོཞིན་དགོ་གོི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་

སྟངས་དང་བསྡུརི་ན། ང་ཚོོ་མང་གོཙོ་ཅན་དུ་བསྒྱུརི་བའིི་ཐོོགོ་གྲུབ་

འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཆེེན་པོོ་ཐོོན་ཡོད། 

ད་ལྟ་འིདིརི་གོསརི་འིབྱེོརི་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ལས་

བསྡེོམས་ནང་ང་ཚོོའིི་རྙིོགོ་དྲེའིི་རིིགོས་བཤིད་པོ་དེརི་བོད་པོའིི་ནང་

བཀྲ་མི་ཤིིས་པོའིི་སྐྱོན་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཁོ་ཤིས་དྲེན་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རིེད། དེརི་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དེ་ནི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་

སརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་

ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་རྙིོགོ་གླིེང་ལྷགོས་པོ་བྱུང་ཡོད། རྙིོགོ་

གླིེང་ལྷགོ་གོིན་ཕེརི་ཡལ་གྱིིན་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེ་དགོ་ལ་
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གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུའིི་གླིེང་གོཞིི་

ཆེེ་བ་དེ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁོབ་དང་འིབྲེལ་བ་སློེབས་

པོ་དང༌། དངུལ་དང་དངོས་པོོས་བསླུ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་

ཡོད། གོང་ལྟརི་ཡང་འིཁྲུན་གོཅོད་ཚོརི་བ་ཞིིགོ་རིེད། མི་མང་པོོ་

འིདིའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོ་ཡང་མིན་པོརི་མི་ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་རིེད། ཡིན་

ན་ཡང་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་སྟངས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་དངུལ་དང༌། དངོས་

པོོའིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེགོས་པོ་དང༌། དེ་ཡང་ཤིེས་བཞིིན་

ཁད་གོསོད་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་སྟབས། ཚོང་མས་མ་ཤིེས་མ་གོོ་

བ་མིན་པོརི་དོ་སྣང་དང་ཡིད་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་

ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་རིེད། 

གོཉེིས་ནས་ང་ཚོོ་མང་གོཙོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད། གོཏེམ་

བརྗེོད་རིང་དབང་རིེད། འིདྲེ་མིན་ཤིོད་མཁོན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་

བཞིིན་གོསརི་ཤིོགོ་ཁོགོ་ཏུ་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་ཀྱིི་རིེད། དེ་ཚོོ་ཡགོ་

པོོ་རིེད། རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཡོད་པོའིི་རྟགོས་རིེད། ཕེརི་ཙམ་དེརི་རྒྱ་

མི་གུང་བྲན་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་དེ་དགོ་

གོི་ནང་དུ་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོརི་

བཀབ་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། མང་གོཙོའིི་ཡུལ་ནང་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་
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ཡོད་པོ་རྣམས་གོསལ་པོོ་བཟོས་ཏེེ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཡིན། རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཡོད་པོའིི་རྟགོས་རིེད། དཔོེརི་

ན། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྙིོགོ་དྲེ་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་མི་

གོསོད་ཁྲིགོ་སྦོརི་དེ་ཙམ་ཡོང་གོི་མེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། མང་

གོཙོ་ཡོད་པོ་དང༌། རིང་དབང་རིང་བཙན་གྱིི་ཁྲིིམས་ཁོང་ཡོད། 

རྙིོགོ་གླིེང་ཡོད་པོ་རྣམས་བཀབ་ནས་དྲེི་ངན་ས་གོཡོགོ་མ་བྱེས་པོརི་

ཁོ་གོསལ་གོཏེིང་གོསལ་བྱེེད་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་མང་གོཙོ་དང༌། 

རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ཁད་ཆེོས་ཤིིགོ་རིེད་ལ། དེ་ཡོན་ཏེན་རིེད། 

ཆེ༽ ཆེབ་སྲིདི་ལ་ད་ོསྣང་དང་། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་

བཤིད།

དེ་ནས་ངོས་ཀྱིིས་རྟགོ་ཏུ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། བོད་

ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་གོནད་དནོ་ལ་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་དོན་གོདན་ས་ཁོགོ་གོིས་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས། ནམ་རྒྱུན་ཁོ་

རྒྱུན་ལ་སྡེ་ེཔོ་གོཞུང་གོ་ིབྱུས་གོཏེགོོས་སྡེ་ེསྲིདི་མགོ་ོལབེ་པོས་བྱེདེ་

ཀྱི་ིརིདེ་ཟརེི་བ་ལྟརི་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ང་ཚོ་ོདངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་མང་གོཙའོི་ིསྒོང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། མང་གོཙའོི་ིསྒོང་ལ་འིགྲེ་ོ

སྐོབས་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་མང་བ་འིཁེརི་དགོསོ། འིགོན་
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འིཁརེི་དགོསོ་པོརི་བརྟནེ་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་རྟགོོས་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། གོནས་ཚུལ་མ་རྟོགོས་པོརི་བསྡེད་ན་གོཏེམ་འིཆེལ་ཞིིགོ་

ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་

ཡོད། དུས་རྒྱུན་ནས་སོ་སོས་རྩི་བའིི་བོད་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་

དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན། དཀྲགོོ་གོཏེམ་དང་གོཏེམ་འིཆེལ་ཡངོ་སྐོབས་བརྟགོ་

དཔྱད་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཞིགིོ་དང་། བརྟགོ་དཔྱད་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐནེ་

ཡདོ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་ན་གོཏེམ་འིཆེལ་ཞིིགོ་སློབེས་

དུས་ད་ེལྟརི་མནི་ནམ་བསམས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་ལས། ས་ོསསོ་དཔྱད་

པོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐནེ་མེད། 

གོདན་སའིི་མཁོན་པོོ་དང༌། ལས་སྣེ་རྣམས་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་

འིདིརི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་བོད་རིང་དབང་

འིདོད་མཁོན་ཤི་སྟགོ་རིེད། མདོརི་ན་རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་

ཡོད་མཁོན་གྱིི་བོད་རིིགོས་ཏེང་ཡོན་རྣམས་ཀྱིང་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་

དེརི་ང་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཟུབ་ཏུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། ད་

ལྟའིི་དུས་འིདིརི་བོད་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་གོཉེན་འིཕྲེང་

ཞིིགོ་གོི་དུས་སྐོབས་ལ་སློེབས་ཡོད་སྟབས་དེརི་ཚོང་མས་དོ་སྣང་
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བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་དོ་སྣང་ཡོད་ན་དཀྲོགོ་

གོཏེམ་གྱིི་རྗེེས་འིབྲང་མི་བྱེེད་པོའིི་ཁད་པོརི་ཡོང་གོི་རིེད། 

བོད་ནང་ལ་གོཉེེན་འིཕྲེད་དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། བོད་ནང་ནས་ཚུརི་

གོཉེེན་འིཕྲེད་ལ་ཡོང་མཁོན་རྣམས་ལ་དངོས་ཡོད་བདེན་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་སྒྲིོ་བཏེགོས་དང་། གོཏེམ་འིཆེལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་མིན་པོརི་དངོས་དངོས་བརྗེེན་བརྗེེན་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱུང་ན་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་

དགོའི་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་ཚོོརི་མི་ལ་མ་དགོའི་ཚོིགོ་ཟ་བྱེས་ནས་

སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོས་བདེན་པོ་བདེན་གོཏུགོས་ཀྱིི་སྐོད་

ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ཤིོགོ་ཟེརི་

གྱིི་མེད་ལ། འིབད་རྩིོལ་དེ་བས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མི་

ལའིང་དགོོས་པོ་རིེད། བདེ་སྐྱིད་རྒྱ་མིརི་དགོོས་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོརི་

ཡང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་སྔ་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙིིང་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་སྡུགོ་

ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད་ན་ཡང༌། བཅིངས་བཀྲོལ་བཏེང་རྗེེས་བོད་མི་ཡོངས་

རྫིོགོས་རྒྱ་མིའིི་ཚོེ་གོཡོགོ་ཆེགོས་པོ་ནི་དེ་ལས་ཀྱིང་ཤིིན་ཏུ་སྡུགོ་

པོ་རིེད། དེས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ང་ཚོོརི་དྲེང་པོོ་
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དྲེང་བཞིགོ་གོི་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་

གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་

ལོས་གོཏེོང༌། ང་ཚོོ་ནང་པོ་རིེད། སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཟེརི་གྱིི་

ཡོད། ང་ཚོོ་འིདིརི་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། སྤྱོི་

ཚོོགོས་རྙིིང་པོ་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུ་རི་ལམ་ལ་ཡང་གོཏེོང་གོི་མེད། 

རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་ང་ཚོོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པོ་ཚོོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙིིང་

པོ་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ཞིིང་བྲན་

ལམ་ལུགོས་བསྐྱརི་གོསོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་ཧིམ་བཤིད་དེ་

ལྟ་བུ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་ནས་བོད་ལ་གོཉེེན་འིཕྲེད་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་

ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་དང༌། ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་རྣམས་ཡགོ་པོོ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད་ན་

ཤིོད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

ཇ༽ དབུ་མའི་ིལམ་དང་། ཐོའིེ་ཝན་གྱི་ིདཀའི་རྙིགོོ

ད་ེནས་རྒྱ་དང་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིསྐོརོི་དང༌། ཐོའི་ེཝན་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ་སྐོརོི་ཁོངོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤིད་ཞིབི་ཕྲེ་བྱུང་སངོ་

བས་དེ་ལྷགོ་དམིགོས་བསལ་ཤིོད་རྒྱུ་མེད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་
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གོཞུང་གོ་ིབསམ་བླ་ོཧི་ཅང་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོ་ོདང༌། མཁྲིེགོས་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་དེ་མུརི་རྩི་བ་ནས་སྡེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ི

མ་རིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོོགོ་འིགྱུརི་བ་ཤིནི་ཏུ་

ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོ་ིནང་ལའིང་འིགྱུརི་

བ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོས་ང་ཚོ་ོཞུམ་དགོསོ་དནོ་མདེ། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོ

རིང་ཚོོའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་བློ་མཁྲིེགོས་པོོ་དེ་མུརི་

སྡེདོ་ཐོབས་མདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཕྲེན་བུའི་ིབསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་

སུ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་ལུགོས་གུ་བཤིངས་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིལམ་ཞིགིོ་བཙལ་རྒྱུ་རིདེ། ད་

ལྟ་བརི་དུ་ང་ཚོསོ་དབུ་མའི་ིལམ་ལ་ཕྱོནི་པོ་ལྟརི་ད་དུང་ཡང་ལམ་

ཕྱོགོོས་འིདིའིི་སྟེང་ནས་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་དོན་འིབྲས་ཤིིགོ་སྨིན་པོའིི་

ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

དེ་ནས་གོོ་མིང་ཏེང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་རྙིོགོ་དྲེ་ཚོ་པོོ་རིེད། ང་རིང་

ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་ཚོོགོས་རྣམས་ཧི་ལས་པོའིི་ལངས་

ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་རྒྱུ་དངོས་པོོརི་དགོའི་པོོ་

ཡོད་པོའིི་མི་དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་རིང་ཚུགོས་འིཛོིན་མ་ཐུབ་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་གོ་ལེརི་སྐྱོན་དེ་སེལ་ཡོང་བསམ་
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པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ རྩི་བ་ནི་ཐོའིེ་ཝན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ རྒྱ་མི་གོཉེེན་དུ་བཀུགོ་ནས་ང་ཚོོས་ཐོབས་ལམ་བཙལ་

དགོོས་པོ་ལས། རྒྱ་མི་དགྲེ་བཟོས་ཏེེ་གོདོང་མ་བསྟན་པོརི་བསྡེད་

ན་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། ང་ཚོོརི་ལགོ་ཆེ་བདེན་པོ་ཡོད་ལ། བདེན་

པོའིི་ནུས་པོ་འིདོན་པོརི་གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་རྒྱུ་མཚོན་

བགྲེངས་ཏེེ་བདེན་པོ་བདེན་ཐོོགོ་ཏུ་འིཁོལ་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱ་དམརི་ནགོ་སུ་ལའིང་གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་བདེན་པོ་

རི་སྤྲོོད་བྱེས། མི་དང་མིའིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐོབས་དང༌། ང་ཚོོའིི་ནུས་པོ་ཐོོན་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་གོཞིི་

རྩིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ནས་རྒྱ་གོརི་

ཡུལ་པོ་རྣམས་དང་བོད་པོ་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད། ད་དུང་

ཡང་ཡུལ་པོ་རྣམསདང་མཐུན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་གོཟབ་གོཟབ་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ཉེ༽ རིབ་བྱུང་གོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་དང་། བསྟན་པོའི་ིཞིབས་

འིདྲེནེ།

ད་ེབས་ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ་ལ་ད་ལྟ་བརི་དུ་བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེི་

ཡགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡདོ། བསློབ་པོ་སློབོ་གོཉེརེི་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་དའེི་ི
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ཚོདོ་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུལ་བ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ད་ེཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གྲྭ་

པོ་གོཤིསི་རྒྱུད་མ་དུལ་བ་ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་། བསྟན་

པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་རིེད། དེ་རིིང་སྔ་དྲེོ་བཀའི་ཆེོས་སྐོབས་མཐོའི་

མཚོམས་དེརི་གྲྭ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ སྟོད་ཐུང་སེརི་པོོ་གོཅིགོ་གྱིོན། 

པོརི་ཆེས་ཤིིགོ་འིཁེརི་ནས་ཕེརི་ཚུརི་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ གོདན་སའིི་

གྲྭ་པོ་ཡིན་བཟ་ོམི་འིདུགོ ཁོ་ོབལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཡོང་བ་གོཅིགོ་

མིན་ནམ། དད་པོ་ཡོད་པོའིི་ཚོོརི་བ་ནི་གོཏེན་ནས་ཡོད་བཟོ་མི་

འིདུགོ མ་ིད་ེརིིགོས་ཡགོ་པོ་ོམནི། 

བོད་ལའིང་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ཏེེ་ཉེལ་ཐོ་ཚོོང་མཁོན་འིདུགོ་

ཟེརི་བ་དང༌། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ནས་དགོོན་པོ་ཁོགོ་ནས་རྟེན་

སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་རྐུན་མ་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་ཟེརི་བ་དེ་རིིགོས་ཧི་

ལས་པོའིི་ཐོབས་སྡུགོ་རིེད། དེ་དགོ་ཁོ་ཤིས་གྲྭ་བརྫུས་ཡིན་གྱིི་

རིེད། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་མགོོ་སྐོོརི་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་གྲྭ་ཆེས་

གྱིོན་ནས་ཡོང་བ་དེ་ལྟརི་ཡིན་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། གོང་ལྟརི་ཡང་རིབ་

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནས་སྤྱོོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཤིིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཏེ༽ དཀརི་ཟས་ལ་དང་དདོ་དང་། ཟས་བཅུད་ཀྱི་ིཐོབས་
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ཤིསེ།

ཁོ་སང་ནས་སྐོད་ཆེ་ལྷང་ཙམ་བྱུང་བ་བཞིིན། ང་རིང་ཚོོརི་སྤྱོིརི་

བཏེང་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤི་སྤེངོ་མཁོན་ཧི་

ཅང་ཉུང་ཉུང་རིདེ། གོངོ་དུ་ལས་བསྡེམོས་ནང་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ཉེ་

སྟངོ་བརྒྱད་གོསུམ་ལ་དམརི་ཟས་སྤེངོ་གོ་ིཡནི་ཟརེི་བ་ཞིགིོ་འིདུགོ་

པོ་ད་ེལ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། ཤིནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་དུང་ཡང་

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་དང་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེེད་

དགོོས། ལྷགོ་དོན་དུ་དགོེ་འིདུན་མང་པོོ་ཡོད་ས་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཤི་

ཉུང་ཉུང་ཞིགིོ་ཉེོས་ན་ཡང་ཕེོན་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུརི། དེ་དགོ་གོི་ཐོད་

ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གྲེོང་ཁེརི་ཆེེན་པོོའི་ིནང་

དང་མ་ིའིདྲེ་བརི་གྲེངོ་གོསབེ་ཆུང་ཆུང་ནང་ལ་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་

ན་དམིགོས་ཤི་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡང་ནམ་རྒྱུན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་ཚོོའིི་

ནང་དང༌། དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དམརི་ཟས་སྤེོང་

རྒྱུ་དརི་སོ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། ཤི་མེད་དཀརི་ཟས་ནང་དུ་

གོཟུགོས་པོོའིི་སྟོབས་བཅུད་ལ་ཕེན་པོའིི་སྔོ་ཚོལ་རིིགོས་དང༌། ལྟོ་
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ཆེས་བཟོ་སྟངས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་མང་པོོ་ཤིོད་རྒྱུ་འིདུགོ དེ་དགོ་

ལ་ང་རིང་ཚོོས་དོ་སྣང་དང༌། ཉེམས་ཞིིབ་བྱེས་ན་འིགྲེོ་སོང་ཆེེ་

རུ་བཏེང་མི་དགོོས་པོརི་ལྟོ་ཆེས་ཟས་བཅུད་ཡོད་པོ་བཟོ་ཐོབས་

ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ སྔོན་མ་ལོ་

གོཅིགོ་ང་ཚོོས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཚོོད་ལྟ་སློོབ་སྦོང་ཚུགོས་ཙམ་བྱེས་པོ་

རིེད། མཇུགོ་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་བྱུང་བ་རིེད། ད་ནི་དུས་

ཚོོད་རིིང་པོོ་འིགོོརི་སོང༌། ཚོང་མ་ཐོང་ཆེད་མེད་དམ། ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཐོ༽ དནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོདང་། རིང་དབང་གོ་ིམགྲེནི་ཚོབ་

པོ།

ཁེད་རིང་ཚོོ་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

འིཚོམས་འིདྲེ་ིཡདོ། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་

བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ངོས་རིང་ནི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་གོཏེམ་བརྗེོད་པོ་གོཅིགོ་ཡིན་

པོས། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ངསོ་

ནས་ཤིོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་

འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་མ་ཤིརི་བརི་དུ་ང་ཚོོས་བཤིད་པོ་དེརི་འིཛོམ་
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གླིངི་གོ་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། འིནོ་ཀྱིང་མ་ི

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་འིདི་དགོ་སྤྱོིརི་བཏེང་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོང་མས་

རྒྱུན་དུ་ཤིདོ་སྲིལོ་ཆེསོ་ཉེདི་ལྟ་བུ་རིདེ་ཅསེ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་

གྱིི་མི་སྣ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོོརི་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་དུས་ཤིིགོ་ཤིརི་ཏེེ་ལྟ་སྐོོརི་

ལ་འིགྲེོ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིིས་བོད་ནང་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

མཐོངོ་བའི་ིརྗེསེ་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་མཚོནོ་པོའི་ིབཙན་བྱེལོ་གོཞུང་

གོི་དེ་སྔོན་བཤིད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་བདེན་པོ་རིེད་ཅེས་ང་

ཚོསོ་བཤིད་པོའི་ིབདེན་པོའི་ིབདནེ་རྒྱབ་ཇ་ེཆེེརི་ཕྱོནི་ཡདོ། 

དེའིི་རྒྱུ་རྐེན་གོཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

སྙིིང་སྟོབས་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཞུམ་པོ་མེད་པོརི་བསྡེད་པོའིི་འིབྲས་

བུ་རིེད། མ་གོཞིི་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་

འིགྱུརི་བ་མེད་པོརི་གོནས་པོ་འིདི་རྒྱ་མིའིི་བཀའི་དྲེིན་རིེད། རྒྱ་མིས་

དུས་རྟགོ་ཏུ་བོད་མིརི་སྡུགོ་སྦོང་བཏེང་སྟེ་བཟོ་ལྟ་ཁོོ་རིང་བཟོས་

པོརི་བརྟེན་སེམས་ཤུགོས་མ་བསྡེད་རིང་བསྡེད་རིེད། རྒྱ་མིས་ཧི་

ཅང་བྱེམས་པོོ་བྱེས་ན་སེམས་ཤུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་དམ་མི་ཤིེས། 

སྔོན་མ་རྒྱ་མི་ཐོོགོ་མརི་བོད་ལ་ཡོང་སྐོབས་སུ། རྒྱ་གུང་བྲན་དྲེིན་

ཅན་ཕེ་མ་རིེད། །དངུལ་ཏཱ་ཡང་ཆེརི་པོ་འིབབ་འིབབ་རིེད། །ཅེས་
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དེ་ལྟརི་ཤིོད་མཁོན་བྱུང་ཡོད། གོང་ལྟརི་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཐོབས་

ཤིེས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོ་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་ས་དང༌། ཁད་

གོསོད་བྱེེད་ས་གོཅིགོ་ཏུ་བལྟས། བོད་མི་རིིགོས་རིིགོ་གོཞུང་དང་

བཅས་པོ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་གོོ་རིིམ་ཞིིགོ་སྒྲིིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ལ་བོད་མི་སུ་ཡིན་ནའིང་ནད་ཐོེགོ་

ཐོབས་མེད་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་ཁེད་རིང་ཚོོས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷགོ་

བསམ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་རིི་བཙུགོས་པོ་ནང་བཞིིན་བརྟན་པོོ་

དང༌། འིགྱུརི་བ་མེད་པོརི་བསྡེད་པོ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། ང་

ཚོོས་བོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩིའིི་མ་གོདན་

ལྟ་བུ་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། བོད་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སྙིིང་སྟོབས། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་སྲིོགོ་ལ་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་

ན་ཡང༌། སོ་སོའིི་ལུས་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ཤིིང་། སྙིིང་སྟོབས་

ཞུམ་མེད་ངང་བསྡེད་པོ་དེ་དངོས་གོནས་བཀའི་དྲེིན་པོོ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་གོཟབ་གོཟབ་དང་། ཧུརི་

ཐོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་མཁོན་

རྣམས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བརི་དུ་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་རིེད། ད་དུང་
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ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་གོཞིིས་

བྱེེས་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོའིི་ལས་འིགོན་

དེ་བོད་རིང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་ཡིན་པོས་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་

འིབད་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



192

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡༧ ཉེནི་རྒྱ་

གོརི་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་བརི་ཞིི་བའི་ིགོམོ་

བགྲེདོ་དུ་བསྐྱོད་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་སྐོོརི་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐོབས་ལམ་དང་། མ་ིམང་གོ་ི

སམེས་ཤུགོས།

དེ་རིིང་འིདིརི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་

སྟོབས་ཀྱིིས་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་ལ་ཁོ་ཕྱོོགོས་

ཏེེ་ཞིི་བའིི་གོོམ་བགྲེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེརི་མཁོན་ལྷགོ་བསམ་སྙིིང་

སྟོབས་ཅན་ཁེད་རིང་ཚོ་ོའིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ཤིོད་

དགོོས་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོ་ོབླ་ོཕེམ་

འིདྲེ་ཡོང་སྲིིད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིིང་ངོས་ནས་

ཐོགོ་བཅད་དེ་ཟེརི་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ཁེད་རིང་ཚོོརི་ངའིི་བསམ་

ཚུལ་ཞིགིོ་བཤིད་ན་བསམ་པོ་ཡནི། ད་ལྟ་ཉེནི་ཤིས་ཡདོ་པོས་ཁདེ་

རིང་ཚོསོ་བསམ་བླ་ོཏེན་ཏེན་ཞིགིོ་ཐོངོས། གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་དགོའི་

བ་འིདུགོ་གོམ། གོ་ལེརི་གོཏེན་འིཁོལེ་ཆེོགོ་གོ་ིརིདེ། 



193
དེ་རིིང་ངོས་ནས་བརྗེོད་རྒྱུའིི་དོན་ཚོན་དང་པོོརི། སྔ་ལོ་འིགོོ་སྟོད་

ཁེད་རིང་ཚོོ་དབུས་གོཙང་ཆེོལ་ཁོའིི་གྲེོས་ཆེོད་ནང་ལ་འིདི་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བཀོད་ཡོད། སྐོབས་དེརི་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཧི་ཅང་

ཡགོ་པོོ་རིེད། དུས་ཚོོད་རིན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་

གོི་རིེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དངོས་གོནས་རིང་ལྷགོ་བསམ་འིདི་

ལྟ་བུ་འིཁེརི་བ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད་བསམ་པོ་ལས། མགྱིོགོས་

མྱུརི་ལགོ་ལེན་བསྟརི་གྱིི་རིེད་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡང་

མ་བྱུང༌། ད་ཆེ་ཁེད་རིང་ཚོོས་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་རྒྱུའིི་

སེམས་ཐོགོ་གོཙང་མ་བཅད་པོ་རིེད། དུས་ཚོོད་དེ་རིན་པོོ་ཞིིགོ་

འིཁོེལ་གྱིི་ཡོད་མེད་ཐོད་ངོས་རིང་བློ་གོཡེང་ཕྲེན་བུ་འིདུགོ ཁེད་

རིང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བཤིད་ན་འུ་ཐུགོ་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་འིཆེརི་འིདི་ཡོང་གོི་ཡོད། ཐོབས་ཤིེས་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་རིེད། དངོས་གོནས་ཁོགོ་

མི་འིདུགོ 

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལོ་བཅོ་ལྔའིི་རིིང་

ལ་རྒྱ་བོད་བརི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་དེ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

ཡིད་ཆེེས་དང༌། བསམ་བློ་གུ་ཡངས་ས་ནས་བཏེང་སྟེ་གོཉེིས་མོས་



194
ཀྱིི་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་རྙིེད་ཐུབ་ན་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་

ནས་ལོ་བསྟུད་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་གྲུབ་འིབྲས་

ཐོོན་མེད། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་དོན་དགོ་ཡོད་པོའིི་གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་

འིགོོ་འིཛུགོས་ཐུབ་མེད། བོད་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུའིི་དྲེགོ་ཏུ་

འིགྲེོ་རྒྱུརི་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་མ་བྱུང་བའིི་ཁོརི། ད་དུང་གོནས་ཚུལ་

ཇེ་ཞིན་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་སྟབས་མི་མང་གོི་ངོས་ནས་སྐོབས་

སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་བསྒྲུབས་ཏེེ། མདོརི་ན་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་

གོི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ཁེད་རིང་

ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་མདོ་དོན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་

ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོས་དངོས་གོནས་

སོ་སོའིི་རིང་སྲིོགོ་ཞིལ་འིདེབས་ལྟ་བུ་རྒྱགོ་གོི་ཡིན་བསམ་པོའིི་

སེམས་ཤུགོས་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། ཧི་ལས་པོ་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་

དངོས་གོནས་རད་དུ་བྱུང་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ངོ་མཚོརི་སྐྱེ་

དགོོས་པོ། ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་

ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་

སྙིིང་སྟོབས་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གྱིི་གོནས་ལུགོས་གོཞིིས་ལུས་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་གོོ་ཐོོས་ཡོང་སྐོབས་དངོས་གོནས་སེམས་

ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་དགོའི་སྣང་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་སྐྱེ་བ་ལ་ཏེན་ཏེན་ཕེན་



195
གྱིི་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་དོ་སྣང་ཡོང་བ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་རིེད། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཁོ༽ འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིལམ་བུ་དང་། རྒྱ་བལ་ལ་མཛོད་

དཀའི།

ཡནི་ན་ཡང་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ང་ཚོསོ་འིད་ིནས་མཐོའི་གོཅགིོ་

ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིཐོབས་ལམ་ལ་བསྟནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐོའི་

གོསལ་བའི་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ཀྱིང་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིསྒོ་ོནས་མཚོནོ་མདེ་ཞི་ིབའི་ིགོམོ་བགྲེདོ་ཀྱི་ི

ཐོབས་ལམ་བསྟེན་རྩིིས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ཕེརི་ཕྱོོགོས་གོདོང་

བསྟན་ས་དསེ་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིམདེ་པོ་དང༌། ཞི་ི

བད་ེལ་རིནི་ཐོང་གོཏེན་ནས་བརྩི་ིགོ་ིམདེ། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་

རིནི་ཐོང་གོཏེན་ནས་བརྩི་ིགོ་ིམདེ་སྟབས། མཐོའི་མའི་ིདུས་སུ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་ངམ། ང་ཚོསོ་མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ི

བའི་ིལམ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ལགོ་ལནེ་བསྟརི་

ཏེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཕེརི་ཕྱོགོོས་ནས་ད་ེལ་རྡགོོ་རིལོ་གོཏེངོ་རྐང་

དང༌། མ་ེམདའི་རྒྱགོ་རྒྱུརི་ཚོམ་ཚོམོ་མདེ་པོརི་ཨང་གོསརི་བྱེས་ཏེ་ེ

བསྡེད་ཡདོ་པོརི་བརྟནེ། མཐོའི་མའི་ིདུས་ལ་འིཚོ་ེབའི་ིང་ོབའོི་ིཐོགོོ་ལ་
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སློབེས་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོཉེིས་ནས། འིདི་ནས་ལྷ་ས་བརི་དུ་འིགྲེོ་དགོོས་བྱུང་ན་རྒྱ་གོརི་

ལྡི་ལི་ནས། ལྷ་སརི་བརི་ས་ཐོགོ་རིིང་པོོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད། སྔོན་

ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ས་ཆེ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བགྲེོད་

དགོོས་ལ། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱིི་ས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བགྲེོད་

དགོོས་པོས། རྒྱ་གོརི་དང༌བལ་པོོའིི་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་མཛོད་

དཀའི་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་གོཞིི་གྲུབ་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང༌། བལ་པོོའིི་གོཞུང་གོསརི་པོའིི་ངོས་ནས་རྩི་

བ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཤི་ཚོ་མེད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་འིཐོབ་རྩིོད་དེ་

བདེན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་མེད་པོ་མིན། བོད་

པོརི་ཤི་ཚོ་དང༌རྒྱབ་སྐྱོརི་ཏེན་ཏེན་ཡོད། 

ལྷགོ་པོརི་དུ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུགོ་ལ་

ཉེེ་བའིི་དུས་ཡུན་དེའིི་རིིང་ལ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་

ལ་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་དེ་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ཡགོ་

པོོ་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ རིིགོས་ཁོ་ཤིས་དཔོེརི་ན། བོད་

རྒྱ་ནགོ་ཁོོངས་ཀྱིི་རིང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་
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པོ་ལྟ་བུ་ང་རིང་ཚོོ་བློ་ཕེམ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་གོི་ཡོད་

ན་ཡང༌། ཕྱོོགོས་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་བོད་

པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་བོད་

པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དུས་ཚོོད་སྨིན་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་བྱེེད་

ཐུབ་པོའིི་དུས་ཚོོད་སློེབས་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་ཏེན་ཏེན་

བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། ཤི་ཚོ་ཡོད་ཡོད་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་

བུའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོ་ནས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་མཛོད་དཀའི་མི་

ཡོང་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 

གོ༽ བདོ་མའིི་ིན་ཚོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདྲེགོ་གོནནོ།

གོསུམ་ནས། འིད་ིནས་ལྷ་ས་བརི་རྐང་བགྲེདོ་ཀྱིསི་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིལམ་

ཐོགོ་རིིང་པོོ་ཡིན་པོས་ལམ་ཐོོགོ་རིང་ལ་ནད་ཚོས་མཚོོན་པོས་

དཀའི་ངལ་སྣ་མང་འིཕྲེད་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་

ཀྱི་ིས་སྣ་ེཟནི་མཚོམས་སུ་རྒྱ་མསི་ལམ་སངེ་བསད་བཟུང་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

ཉེནེ་ཁོ་ཡདོ། གོལ་སྲིདི་ད་ེལྟརི་མ་བྱེས་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚོམས་

ཟིན་པོ་ནས་ལྷ་ས་བརི་ད་དུང་ཟླ་ལམ་བཤིརི་ནས་འིགྲེོ་དགོོས། 

རྒྱ་གོརི་ནས་སམེས་ཐོགོ་བཅད་ད་ེལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཡངོ་
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མཁོན་དེ་རྣམས་རིང་གོི་ས་ཆེ་ཟིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་བོད་ནང་སྡེོད་

མཁོན་ཚོོས་རིང་གོི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་དུ་ཡོད་པོའིི་ན་ཚོ་དེ་བཏེོན་

མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། དེ་བཏེོན་ན་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་ཤུགོས་ཆེེན་

བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡདོ། 

ཡང་ན་བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་

དེའིི་འིོགོ་ཏུ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ན་ཚོ་དེ་མ་བཏེོན་པོརི་

འིཁུམས་ནས་བསྡེད་ན། ཁེད་རིང་ཚོོས་ཟླ་ལམ་བཤིརི་ནས་འིགྲེོ་

སྐོབས་ལྷ་སརི་མ་སློེབས་གོོང་ལ་གོ་ལེརི་མུགོ་ཤིི་ཐོེབས་རྒྱུའིི་

ཉེེན་ཁོ་ཡང་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོས་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་རིང་སྲིོགོ་བློས་བཏེང་གོིས་དེ་ལྟ་བུའིི་སྙིིང་སྟོབས་

བསྐྱེད་པོ་དེ་ནི་ཤིིན་ཏུ་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྤྱོོད་

འིཇུགོ་ལས། ཆུང་ངུའིི་ཆེེད་དུ་ཆེེ་མི་གོཏེོང༌། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་

ལྟརི་ཚུརི་ཙམ་འིདིརི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་དང༌། ཕེརི་

ཙམ་དེརི་བོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ལུས་སྲིོགོ་ལ་ཉེམས་ཉེེས་ཆུད་

ཟོས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཁོེ་ཉེེན་གོཉེིས་པོོ་དེ་ཡང་ལྕི་བཏེེགོ་སྟེ་བསམ་བློ་

ཏེན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་ཆེརི་དུས་ཚོོད་སྨིན་པོོ་

དང༌། རིན་པོོ་ཞིིགོ་ཨེ་ཡོང་བསམ་སྟེ་ངོས་རིང་ཐོེ་ཚོོམ་འིདུགོ་
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ཅེས་བརྗེོད་དགོོས་དོན་ནི། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཉེེ་བའིི་ཆེརི་མཐོའི་

གོཅིགོ་ཏུ་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་ཀྱིིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེེད་རྒྱུའིི་སེམས་

ཐོགོ་བཅད་དེ་བསྡེད་ཡོད་པོའིི་དུས་ཤིིགོ་འིཁོེལ་ཡོད། དུས་ཚོོད་

དེའིི་སྒོང་ལ་དུས་སྐོབས་རིན་པོོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོལ་

སྲིིད་བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཕྲེོ་བརླགོ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

ན། ངོས་ནས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཚོོརི་བ་གོང་ཡང་མེད་པོ་ལྟ་བུརི་

སྡེོད་ཐོབས་མེད། ཉེན་དང་མ་ཉེན་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་རིེད། 

ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ངོས་ནས་མ་བརྗེོད་ན་འིགྲེིགོ་

གོི་མི་འིདུགོ་བསམ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན། ལོ་ཁོ་ཤིས་གོོང་དུ་ལྡི་ལིརི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་

མཁོན་མི་བཅུ་སྐོོརི་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེ་རྣམས་ནས་མ་ཤིི་བརི་དུ་

ངོ་རྒོལ་བྱེེད་རྒྱུརི་སེམས་ཐོགོ་བཅད་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། སྐོབས་

དེརི་སེམས་ཐོགོ་བཅད་པོ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ངོ་མཚོརི་སྐྱེ་

དགོོས་པོ་དང༌། ཧི་ལས་པོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ངའིི་ངོས་ནས་བཟོད་

མི་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ཉེན་དང་མ་ཉེན་དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་

བསམ་ཚུལ་རིེད། ངའིི་ངོས་ནས་མ་བརྗེོད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རིེད་

བསམ་སྟེ་མཐོའི་མ་ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་རིེད། རྗེེས་སུ་ཁོོང་ཚོོས་
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མཚོམས་བཞིགོ་པོ་རིེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་

ངོས་ནས་མི་བཅུ་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཚོེ་ཐོརི་བཏེང་བ་ཡིན་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནས་ད་དུང་ཡརི་དེད་ཕྱོིན་ན། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕྱོི་ཟླ་ ༣ ཚོེས་ 

༡༠ ཉེིན་ལྷ་སརི་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་ངོ་རྒོལ་གྱིེན་ལངས་

བྱེས་ཤིིང་། ཚོེས་ ༡༧ ཕྱོི་དྲེོ་ལྷ་སའིི་ཆུ་ཚོོད་ ༤ པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ནོརི་

བུ་གླིིང་བྱེང་སྒོོའིི་འིགྲེམ་དུ་མེ་སྒོགོས་ཀྱིི་མདེལ་གོཉེིས་བབས་པོ་

འིདི་འིདྲེའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་མཐོའི་མའིི་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་དེའིི་

དགོོང་མོ་ངོས་རིང་ནོརི་བུ་གླིིང་ཁོ་ནས་བྲོས་ཡོང་བ་རིེད། དེའིི་

ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སྐོབས་དེརི་མགྲེོན་གོཉེེརི་

ཆེེན་མོ་དང༌། དགོའི་བྲང་ཁོོང་གོཉེིས་ལ་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་

ཞིིགོ་ལ། ང་ཚོོ་ཕྱོིན་ཟིན་རྗེེས་ལ། ཡང་ན་དེ་རིིང་དགོོང་དྲེོ་ནས་

འིགོོ་འིཛུགོས་དང་། གོལ་སྲིིད་དོ་ནུབ་འིགོོ་འིཛུགོས་མ་ཐུབ་ན་

ཡང་སང་དགོོང་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་ནོརི་གླིིང་ཕྱོི་ནང་དུ་མི་མང་

པོོ་གོསོགོ་བསྡེད་པོ་དེ་རྣམས་གོཙང་པོོ་བརྒལ་ནས་གོཙང་པོོའིི་

ལྷོ་བརྒྱུད་མེ་སྒོགོས་རིི་ངོས་ལ་གོང་ཐུབ་ཕྱོིརི་འིཐོེན་ཐུབ་ན་ཡགོ་

པོོ་རིེད་ཅེས་དེ་དུས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། མགྲེོན་ཆེེ་ནས་དེ་གོ་དེ་གོ་

གོསུངས་པོ་ལས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་མཁོན་གོང་ཡང་བྱུང་མེད། དེང་
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སང་ངའིི་སེམས་ནང་ལ་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེའིི་དགོོང་

དྲེོ་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་འིཐོེན་ཐུབ་ཡོད་ན་བོད་མི་སྟོང་ཕྲེགོ་ཁོ་

ཤིས་ཀྱིི་ཚོེ་སྲིོགོ་ཕེལ་ཆེེརི་ཚོེ་ཐོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་རྣམས་ནོརི་

བུ་གླིིང་ཁོའིི་ནང་ལ་ལྷགོས་བསྡེད་སྟབས་ཉེིན་གོཉེིས་གོསུམ་ཞིིགོ་

གོི་རྗེེས་སུ་མེ་སྒོགོས་བརྒྱབ་སྟེ་སྒོོགོ་ཏེིང་ནང་རྫིོགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་པོ་རིེད། སྐྱིད་ཆུའིི་གོཙང་པོོ་བརྒལ་ཏེེ་མེ་སྒོགོས་རིི་ངོས་

སུ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་འིཐོེན་ཐུབ་ཡོད་ན་གོང་ལྟརི་མི་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོི་སྲིོགོ་ཚོེ་ཐོརི་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོད་པོ་རིེད་བསམ་

པོ་ད་ལྟ་ཡང་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་དུས་མ་བྱུང་བ་རིེད། 

ང༽ དུས་ལ་བབ་མནི་དང་། འིཆེ་ིགོསནོ་མཉེམ་མངོ་།

དེ་བཞིིན་དུ་ད་རིེས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་འིདི་ཡང་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཧི་

ལས་པོ་ཡིན་ན་ཡང་གོ་ལེརི་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཏེེ་ཕྱོིན་

པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྱོོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་མཐོའི་མའིི་དུས་

འིདིརི། ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིམ་ིབརྒྱ་

ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཤིིགོ་མུགོ་ཟས་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན་ཧི་ཅང་ཕེངས་པོོ་
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རིདེ། མ་གོཞི་ིབརི་དརེི་གོ་ོཐོསོ་སུ། བདོ་པོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ནང་ནས་

ད་རིསེ་ཐོནོ་དང་པོ་ོཕྱོནི་པོའི་ིརྗེསེ་སུ་ཐོནོ་གོཉེསི་པོ་དང༌། གོསུམ་

པོ་བྱེས་ཏེ་ེམུ་མཐུད་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡནི་ཟརེི་མཁོན་ཡདོ་པོ་གོ་ོཐོསོ་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་རིདེ། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མསི་ང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་མགོོ་ལ་གོནམ་གྱིིས་ས་བརྡུང་བ་ནང་བཞིིན་བྱུང་བ་དེ་

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རིདེ། ཐོབས་མཁོས་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། དུས་

ཚོདོ་རིན་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་དནོ་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ལས། ལམ་སངེ་ལམ་སངེ་ང་ཚོསོ་ངརི་པོ་ོདང་

འིཕེེརི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེདནོ་དགོ་སནོ་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ།

མ་གོཞིི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུགོ་ཕྱོིན་

ཡོད། དུས་ཡུན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་པོ་དེའིི་རིིང་ང་ཚོོས་སྒུགོ་

པོ་རིེད། ལོ་གོཉེིས་གོསུམ་རིིང་བཟོད་བསྲིན་དང་སྡུགོ་རུས་བརྒྱབ་

སྟེ་བསྡེད་ན་ཏེན་ཏེན་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་

རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ཡིད་ཆེེས་ཀྱིང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་གྲེ་

འིགྲེིགོས་པོོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ངོས་ནས་བཟང་ཁོ་བླངས། 

ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཤིི་ན་ཡང་ཤིི་རུ་བཅུགོ་བསམས་ནས་ངོས་

རིང་སྡེོད་ཐུབ་ཐོབས་གོཏེན་ནས་མེད། ངོས་རིང་འིགོན་མི་བཟོད་
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པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ངའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་དངངས་སྐྲགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཁེད་

རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སོང༌། ཐོགོ་གོང་ཞིིགོ་བཅད་མིན་

ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ལགོ་པོ་རིེད། མི་མང་གོི་ལས་འིགུལ་རིེད། ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ལས་འིགུལ་འིདི་བརྩིམས་པོ་རིེད། 

ལགོ་ལེན་བསྟརི་གྱིི་ཡིན་ཞིེས་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་མེ་འིབརི་ནས་

བསྡེད་ཡོད་པོ་ཤིིན་ཏུ་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོའི་བ་འིདུགོ་གོམ། ཁེད་རིང་ཚོོ་

བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་བཏེང་ན་བསམ་པོ་ངའིི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། 

གོང་ལྟརི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་ལས། མི་རིེ་ཟུང་གོི་ཁོེ་

ཕེན་དོན་དགོ་མ་རིེད། ང་ཚོོ་ཚོང་མ་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་རིེད། ཁེད་

རིང་ཚོོ་མི་མང་གོིས་ལས་འིགུལ་བརྩིམས་པོ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་

མ་རྒྱགོ་གོཅིགོ་མཆེོངས་གོཅིགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་གོཉེིས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་ཐོབས་མེད། མ་འིོངས་པོརི་དུས་ཚོོད་རིན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་ཞིི་བདེའིི་གོོམ་བགྲེོད་ལ་ང་རིང་ཡང་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་བསམ་པོ་

ཡིན། དངོས་གོནས་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་ཤིི་གོསོན་གོང་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་ཡོད་ཀྱིང་མཉེམ་དུ་ཤིི་ན་འིགྱིོད་པོ་གོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ དེ་

མིན་ལྷགོ་བསམ་ཅན་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱོིན། ང་
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ཚོོ་འིདིརི་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོིས་བལྟས་ནས་བསྡེད་ན་དེ་ལ་དགོའི་

རྒྱུ་གོཏེན་ནས་མེད། 

སྔོན་མ་ནས་དྲེན་གྱིི་ཡོད། ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡང་དུས་

ཚོོད་རིན་པོོ་དང༌། དོན་ཚོན་བྱེེ་བྲགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཏེགོ་ཏེགོ་

བྱུང་ན་ང་རིང་ཡང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོ་སྔ་མོ་

ནས་དྲེན་མོང༌། ད་རིེས་ཞིི་བའིི་གོོམ་བགྲེོད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

དུས་ཚོོད་རིན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཚོོད་ཐོིགོ་པོོ་བྱུང་ན་ང་རིང་ཚོོ་

ཚོང་མ་མཉེམ་དུ་ཞིི་བའིི་གོོམ་བགྲེོད་བྱེས་ན་བསམ་སྟེ་ངོས་རིང་

ཨང་གོསརི་ཡིན། ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་འིོགོ་ལ་བསམ་བློ་

ཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་བཏེང་ན་མ་གོཏེོགོས། ཁེད་རིང་ཚོོ་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་པོ་རིེད། ཡིན་ན་

ཡང་བྱེས་རྗེེས་འིདི་ཙམ་བཞིགོ་པོ་དེརི་གྲུབ་འིབྲས་ངོ་སོ་ཐོོན་པོ་

ཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་མི་མང་པོོ་ཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་ན་ཤིིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་

རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་བཏེང་ན་བསམ་པོ་

ངའིི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། 

ཅ༽ བླ་མདེ་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཐོགོ་

གོཅདོ།
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རིང་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་འིད་ིབྱེས་ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རིདེ། འིད་ིལྟརི་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་ཐོགོ་བཅད་ད་ེཤིདོ་ཀྱི་ིམདེ། ངའི་ིབསམ་ཚུལ་

ཡདོ་པོ་རྣམས་ཁདེ་རིང་ཚོོརི་བཤིད་པོ་ཡནི། ཉེནི་གོཅགིོ་གོཉེསི་

ཁེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་ཐོོངས། གོོ་བསྡུརི་གྱིིས། འིབྲེལ་ཡོད་

ཚོགོོས་གོཙ་ོདང༌། བཀའི་ཤིགོ་གོ་ིབཀའི་བླནོ་ཚོ་ོདང༌། ཁདེ་རིང་

ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་བྱེས་ན་སྙིམ། ད་ེམནི་གྱི་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེ་རྒྱུ་གོང་ཞིགིོ་

འིདུགོ་གོམ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་མུགོ་ཟསོ་ཐོབེས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་

མདེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཙ་ོཆེ་ེརྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང༌། འིབྲལེ་ཡདོ་བལ་

པོའོི་ིགོཞུང་ད་ེདགོ་ལའིང་མཛོད་དཀའི་མདེ་པོ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ི

པོའི་ིདནོ་དགོ་སྐོརོི་འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དྲེན་གོས་ོཐོབེས་ཐུབ་

པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། གོང་

ལྟརི་ཁེད་རིང་ཚོོས་སྙིིང་སྟོབས་དང་། ལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོོའི་ི

ཐོགོོ་ནས་སམེས་ཐོགོ་བཅད་པོའི་ིབྱེ་བ་ད་ེད་རིསེ་མ་འིགྲུབ་ཀྱིང༌། 

མ་འིངོས་པོརི་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོསོ་

ད་རིེས་འིགྲུབ་མ་སོང༌། མ་འིངོས་པོརི་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་

བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ད་དུང་འིད་ིརིགིོས་

ཕྱོི་ལོ་དང་། དེའིི་ལོ་རྗེེས་མ་བཅས་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་གོི་

འིདུགོ་གོམ། ཡང་དེའིི་གོནངས་ཕེོད་ལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་
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འིདུགོ་གོམ། བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ད་དུང་བསྡེད་ཡདོ། ད་རིསེ་བྱེདེ་

ཐོལ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་ཕྱོི་བཤིིགོ་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡོང་

གོ་ིམ་རིདེ། བྱེདེ་རྒྱུ་བསྡེད་ན་གོ་ལརེི་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིརིདེ། བྱེདེ་ཐོལ་

ཤིརོི་ཏེ་ེརྗེསེ་སུ་ཕེངས་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་ཚོང་མ་འིགྱིདོ་པོ་

སྐྱ་ེབའི་ིརྒྱུ་རིདེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ིཁདེ་རིང་ཚོོརི་བརྗེདོ་ན་བསམ་

པོ་བྱུང༌། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤིསེ་སངོ་ངམ། མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ་ོ

ཁདེ་རིང་ཚོའོི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་ལ་དངསོ་གོནས་ང་ོ

མཚོརི་སྐྱ་ེབ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བ་རིདེ། རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 

ཡནི་ན་ཡང་ཐོབས་ལ་མཁོས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དུས་ལ་བབས་པོ་ཞིགིོ་

དགོསོ་པོས་དུས་ཤིསེ་དགོསོ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརིི་ང་རིང་ཡང་

གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང་། སམེས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། མ་ི

བདེ་བ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙིམ་པོ་དེ་ཁེད་རིང་

ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། གོཞིན་དགོ་ཤིདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

ཁེད་རིང་ཚོོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནས་བྱེབ་སྐྱེལ་གྱིི་

འིདུགོ་བསམ་པོ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་དྲེན་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། ང་རིང་གོི་

བསམ་བློའིི་ངོས་ནས་འིགོན་མ་བཟོད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་

འིཕྲེལ་ཕུགོས་ཀྱིི་ཁོེ་ཉེེན་གོང་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་
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བརྗེོད་ན། བརྗེོད་ཟིན་རྗེེས་ཁེད་རིང་ཚོོས་གོང་ཐོགོ་བཅད་ཀྱིང་

དངོས་གོནས་འིགྱིོད་པོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ད་རིེས་ཐུགོ་སྟེ་བརྗེོད་

ན་བསམ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡིན། གོང་ལྟརི་ཁེད་རིང་ཚོོ་ནས་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ཞུམ་པོ་མེད་པོ་

བསྐྱེད་པོ་དེརི་ཤིིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་མི་ཕེ་སྤྲོེལ་

རྒན་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་དང༌། མ་སྲིིན་མོ་བྲགོ་སྲིིན་མའིི་རྒྱུད་

ནས་མཆེེད་པོའིི་མི་དེ་དགོ་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཉེམས་དམའི་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་ཁེད་རིང་

ཚོོ་ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་ཕེ་མེས་ནས་བོད་གོངས་ཅན་པོ། ཁོ་

བ་ཅན་པོ་དངོས་གོནས་སྲིེགོ་བཏུབ་འིཕེེརི་བ་ཡོད་པོ་དེ་ཤུགོས་

བསྒྲིིལ་གྱིི་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། རྗེེས་སུ་ཡི་

རིངས་ཡོད། བྲེལ་བ་མེད་པོས་ཁེད་རིང་ཚོོ་གོོ་བསྡུརི་ཡགོ་པོོ་

གྱིིས། ཤིེས་སོང་ངམ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢ ཉེནི་དྷ་

སརི་བདོ་མ་ིསེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་ལ་ོགོསརི་

བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་ཀྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེིརི་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དནོ་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཚོེ་དང་། མཐུན་ལམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི།

ད་ེརིངི་ལ་ོགོསརི་ལ་བདོ་མ་ིཚོང་མརི་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་དང་

འིཚོམས་འིདྲེི་བྱེ་རྒྱུ་ཡིན། རིང་རིེའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་

ལྟརི་ཚོང་མས་གོཟབ་མཆེོརི་སྤྲོས་ཏེེ་ཁོ་ཟས་ཀྱིང་ཞིིམ་པོ་ོབཟས་

ནས་དགོའི་དགོའི་སྤྲོ་ོསྤྲོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ད་ེརིངི་གོནམ་གོཤིསི་

ཀྱིང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་པོས་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་ལ་ོགོསརི་སྐྱདི་པོ་ོ

གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིརི་ེབ་ཡདོ། སམེས་པོ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ། རྣམ་

ཀུན་ངསོ་ནས་ཆེང་འིཐུང་མཁོན་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ད་

རིེས་ལ་ོགོསརི་སྐོབས་ཁིམ་ཚོང་ས་ོསོརི་ཆེང་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེས་ཡོད་

པོ་བཞིིན་མི་ས་ོསོས་འིཐུང་སྐོབས་ཚོོད་འིཛོིན་བྱེས་ནས་རི་བཟི་

སྐྱུརི་འིགོངོ་ཤིདོ་མ་ིརུང༌། 
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ང་རིང་ཚོོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ལོ་གོསརི་པོ་

ཞིིགོ་འིཆེརི་བ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ཉེི་མ་

རིེ་རིེ་འིགྲེོ་སྐོབས་མི་ཚོེ་ཐུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཉེིན་རིེ་བཞིིན་དོན་

དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དོན་དང་ལྡན་

པོ་ཞིེས་པོ་ནི། སོ་སོ་མི་སྒོེརི་ཞིིགོ་འིཕྲེལ་གོང་སེམས་པོ་སྐྱིད་པོོ་

ཡོང་བའིི་དོན་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་མི་གོཞིན་ལ་ཕེན་

ཐོོགོས་བྱེེད་པོ་དང༌། མ་མཐོརི་ཡང་གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། གོཞིན་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོའིི་བསམ་པོ་དང་

སྦོརི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་ལྷོད་དལ་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དེ་མིན་སེམས་པོ་རིང་ཤིེད་ཆེེ་བའིི་ཐོོགོ་སྐྱུརི་ཕྲེན་བུ་འིཐུང་ནས་

རིོགོས་པོ་གོཞིན་རྣམས་བཟོད་མ་བདེ་ཆེགོས་ན་མི་ཚོེའིི་དགོོས་

དོན་མ་བྱུང་བ་རིེད། ཉེིན་རིེ་བཞིིན་དུ་ཉེི་མ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིཆེརི་

ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟརི་དེ་བཞིིན་སོ་སོའིི་སེམས་ལ་ལྕགོ་བསྐུལ་གྱིིས་

ཉེིན་རིེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དེ་ལྟརི་དགོེ་བའིི་བསམ་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

བོད་སྤྱོི་དོན་གྱིི་བསམ་པོ་ཞིིགོ་རིང་ཤུགོས་སུ་ཡོང་གོི་རིེད། གོང་

ཡིན་ཞིེ་ན། ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་འིདི་རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་
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གོནད་དོན་ཞིིགོ་མིན་པོརི། ཀུན་ལ་ཕེན་པོའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས་པོའིི་

བྱེ་བ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཕེན་པོའིི་བསམ་

བློ་ཡོད་ན་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་སེམས་ཅན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་དངོས་

དང་བརྒྱུད་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོའིི་བྱེ་བ་འིདི་ངེས་པོརི་

དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡིན། 

དེརི་བརྟེན་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དོན་དང་ལྡན་པོའིི་མི་ཚོེ་བསྐྱལ་

བའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཐོོགོ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་འིདི་མི་རིེ་གོཉེིས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོས། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་ཐུན་མོང་གོིས་བསྒྲུབ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་པོ་ལ་ང་རིང་

ཚོོ་ཚོང་མ་མཐུན་པོོ་དགོོས། དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་ཞིེས་པོ་འིདི་

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་རྩི་བརི་བཤིད་ཡོད་ལ། འིཇིགོ་རྟེན་ཚུལ་

ལུགོས་ནས་བཤིད་ཀྱིང་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ནུས་པོ་ཡོད་ན་བྱེ་

བ་གོང་ཡང་བསྒྲུབ་ཐུབ། ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་ལའིང་མཐུན་

པོོ་ཞིེས་པོ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སེམས་

ལ་བཅངས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེེ་སརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ཆུང་

སའིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་པོ་མ་སྐྱིད་པོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། གོལ་
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ཆེེ་ཆུང་དང་གོཙོ་ཆེེ་ཆུང་ཞིེས་པོ་འིདི་དངོས་པོོའིི་ཆེོས་ཉེིད་ཡིན། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས་ང་རིང་ཚོོ་རིང་ཡུལ་

བྲལ་ཏེེ་མི་ཡུལ་ལ་གྱིརི་བ་དང༌། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་གོནས་སྟངས་

ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ལ་གྱིརི་ཡོད་པོས། དེ་རྩིིས་ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ལོའིི་ལོ་གོསརི་སྐོབས་བོད་ནས་གོཉེེན་

འིཕྲེད་དུ་འིབྱེོརི་བ་ཡང་མང་པོོ་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་གླིོ་བུརི་གྱིི་སྐུ་

མགྲེོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་སོ་སོའིི་ཁིམ་ལ་སྡེོད་སྐོབས་ལྟ་བུའིི་གྲེོ་སོ་

ཕྱོེ་མརི་སོགོས་གོང་ཡང་ཡོད་ཀྱིི་མ་རིེད། དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཕྱོིའིི་

མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་པོོ་མེད་ན་ཡང༌། ནང་སེམས་ལ་དགོའི་སྤྲོོའིི་

སྣང་བས་ཉེིན་གོཅིགོ་ཡིན་ནའིང་ལྷོད་ལྷོད་བགོ་ཕེེབས་ངང་སྡེོད་

རྒྱུ་ཡོད། ལོ་གོསརི་ཚོརི་རྗེེས་ད་རིེས་དྷ་རིམ་ས་ལརི་མཐུན་རྐེན་

འིཛོོམས་པོོ་མེད་ཀྱིང་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཚོང་མརི་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

སེམས་པོ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ནས་སྡེོད། 

ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོགོསརི་དང་། གོམོས་གོཤིསི་རྒྱུན་འིཛོནི།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་སེམས་བགོ་
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ཕེབེས་པོ་ོདང༌། གོཤིསི་ཀ་འིཇམ་པོའོི་ིགོམོས་གོཤིསི་ཤིགིོ་ཡདོ་པོ་

འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཕྱོའིི་ིམཐུན་རྐནེ་ཧི་ཅང་འིཛོམོས་པོ་ོཡདོ་

ཀྱིང་ནང་གོི་སེམས་ལ་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ཏེེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟགོོ་དང༌། རི་ེདགོོས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ད་ེསྡེདོ་དགོསོ་

བྱུང་ན་སྐྱདི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ་པོ་ཚོང་མས་མཐོངོ་གོསལ་རིདེ། ང་

རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་ལ་ཕྱོིའིི་མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་པོོ་ཡོད་མིན་

ལ་མ་བལྟསོ་པོརི་ནང་བསམ་བླའོི་ིཐོད་སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོདང༌། བགོ་

ཕེེབས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉེིན་རིེའིི་འིཚོ་ོབའིི་ནང་ཆེ་ཚོང་

སྤྱོོད་ཐུབ་ན། ཇི་ཙམ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་དང༌། བགོ་ཕེེབས་ཡོད་པོ་

དེ་ཙམ་གྱིིས་དགོེ་སྦོརི་ཞིིགོ་བྱེས་ནའིང་ཆེ་རྐེན་ལེགོས་པོ་ཡོད། 

སམེས་ནང་རྣམ་རྟོགོ་གོ་ིམུན་པོ་འིཐོབིས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ་ན། དགོ་ེ

སྦརོི་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་ད་ེདགོ་ེསྦརོི་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། གོང་ཟགོ་

དགོེ་སྦརོི་ལ་གོོམས་འིདྲེིས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེ་ནི་

གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ཡིན་ཞིིང༌། ང་རིང་ཚོ་ོལས་དང་པོ་ོབ་རྣམས་

སེམས་ལྷོད་ཞིི་བདེ་ཡོད་མེད་ཀྱིིས་ཁོ་ཏེོན་དགོེ་སྦོརི་གོནད་སྨིན་

པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ལ་ཁད་པོརི་ཆེེན་པོ་ོཡོང་གོི་ཡོད། དེརི་

བརྟནེ་ང་རིང་ཚོའོི་ིརིང་བཞིིན་གྱི་ིགོཤིསི་ཀ་དལ་པོ་ོདང༌། འིཇམ་

པོ།ོ བཟདོ་བསྲིན་ཐུབ་པོ་བཅས་འིད་ིདགོ་ཤིནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 
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ང་ཚོོའིི་ལོ་གོསརི་ཞིེས་པོ་འིདི་བོད་ཀྱིི་དུས་ཆེེན་འིདི་རིིགོས་དང༌། 

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོརི་བརྟེན་ཕྱོིའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཆེ་ལུགོས་སོ་སོ་རིང་

ཉེིད་ཀྱིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་འིདི་དྲེན་གོསོ་གོཏེོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་གོོམས་

གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་ད་ལྟ་གོསརི་སྐྱེས་འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་བཞིིན་

པོའིི་མི་རིབས་གོསརི་པོ་རྣམས་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཁིམ་

ཚོང་ནང་བོད་པོའིི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་རྣམས་ང་ཚོོས་དྲེན་

གོསོ་བཏེང་སྟེ་རིང་གོི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་

པོོ་དེ་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་སོ་སོའིི་འིཁྲིིས་ལ་ཡོད་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ཚོོ་དང༌། དེ་མིན་གོཞིན་ཚོང་མརི་ངགོ་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་

བཤིད་རྒྱགོ་མི་དགོོས་པོརི། དོན་དངོས་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དུས་ཕེ་རིོལ་པོོའིི་སེམས་ལ་འིཇགོས་པོོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་དུས་ཆེེན་འིདི་འིདྲེའིི་སྐོབས་སུ་

གོཙོ་ཆེེན་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་རྣམས་

དྲེན་གོསོ་དང༌། རྒྱུད་འིཛོིན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་སྙིམ་གྱིི་འིདུགོ 

ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་བཞིིན་པོ་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་དོན་

ཙམ་མིན་པོརི་མིའིི་རིིགོས་སྤྱོི་ལ་ཁོེ་ཕེན་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་
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པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་ཞིེས་

པོ་འིདི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ཚོང་མརི་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། 

དེརི་བརྟེན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་ངོས་

འིཛོིན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱུན་འིཛོིན་དང༌། ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་

ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ནི་ང་རིང་ཚོོ་མི་

གོཅིགོ་པུ་དང༌། ཡང་ན་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་མ་ཡིན་པོརི། 

ཆེེ་ས་ནས་བཤིད་ན་ལྷ་དང་བཅས་པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་

ཀྱིི་དོན་ཆེགོས་ཡོད། ཐོགོ་ཉེེ་ས་ནས་བཤིད་ན་ང་རིང་ཚོོའིི་མཐོོང་

ཆེོས་ལ་སོ་སོ་གོང་དུ་གོནས་ས་དེའིི་ཉེེ་སྐོོརི་དུ་ཡོད་པོའིི་མི་དང༌། 

དུད་འིགྲེོ་ཚུན་ཆེད་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིང་བཞིིན་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོད་པོས་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཕེན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་འིདི་

ཡོད་ན་སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། གོནོད་

པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཐོབས་སྡུགོ་དོརི་འིོས་པོ་

རིེད། ཡགོ་ཉེེས་བཟང་ངན་ཞིེས་པོ་འིདི་ཕེན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་

ཡིན་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་དེའིི་ཆེོས་ཉེིད་དང༌། ངོ་བོ་ཐོགོ་གོཅོད་ཀྱིི་

ཡོད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༦ ཉེནི་དྷ་

སརི་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིགྲེ་ོབའི་ིཁོམས་མསོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་

ལམ།

དེ་རིིང་འིདིརི་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་ནས་ཡོང་བའིི་མི་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་སློེབས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོ་ོནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིེད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐོའི་མ་ིའིདྲེ་བ་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང༌། སྤྱོརིི་བཏེང་མ་ིཚོ་ེགོཅིགོ་གོ་ིནང་ལ་ཕེན་པོ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཤི་

སྟགོ་ཡནི་པོས། ཆེསོ་ལུགོས་ཚོང་མ་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརིདེ། ཆེསོ་མ་ིམཐུན་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེའིཁྲུགོ་པོ་བྱེདེ་པོ་

འིད་ིརིགིོས་ཧི་ལས་པོའི་ིབླ་ོཕེམ་པོ་ོདང༌། ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། མའིི་ི

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་ས་དང༌། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་སའི་ིགོཞི་ི

ལྟ་ོགོསོ་གོཏེམ་གོསུམ་ལ་སགོོས་པོ་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། 

ཆེོས་ཟེརི་བ་འིདི་མི་མཐུན་པོ་མཐུན་པོ་དང༌། མ་སྐྱིད་པོ་སྐྱིད་པོ་
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བཟ་ོརྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཤིིགོ་ཡིན་པོ་འིདིས་ཀྱིང་མི་མཐུན་པོ་དང༌། 

མ་སྐྱིད་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་འིཁྲུགོ་རྩིོད་ཀྱིི་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཤིིན་ཏུ་

ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། གོ་ཕྱོི་ལོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེས་ན་

ཆེསོ་བརྒྱུད་ཚོང་མ་མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། མཐུན་པོ་ོཡངོ་ཐོབས་

བྱེེད་ལུགོས་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རིང་རིང་སོ་སོའི་ིཁོམས་དང་

མོས་པོ་དང་འིཚོམས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོོས་པོ་འིདིརི་གོནད་

འིགོགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོསོ་གོཏེམ་བརྗེདོ་རིང་དབང༌དང་

། འིགྲེོ་འིདུགོ་རིང་དབང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་རིང་དབང༌། 

ཆེསོ་དད་རིང་དབང་བཅས་ཡནི་པོས། ས་ོསོའི་ིཁོམས་དང་མསོ་

པོ་དང་འིཚོམས་པོ་བྱེས་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ངའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་རྟགོ་པོརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ནུབ་

ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོ་དང༌། འིཇིའུའིི་ཆེོས་པོ། ཁོ་

ཆེེའིི་ཆེོས་པོ་སོགོས་སོ་སོ་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་གོང་ཡིན་པོ་

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་རྙིོགོ་དྲེ་གོསརི་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་མེད་པོརི་

བབས་ལྷིང་བ་ཡོང་གོི་རིེད། སོ་སོས་བརྟགོ་དཔྱད་ཡགོ་པོོ་མ་

བྱེས་པོརི་ཆེོས་ལུགོས་བརྗེེས་ན་གོང་འིཚོམ་ནས་སོ་སོརི་དཀའི་

ངལ་འིཕྲེད། སེམས་འིཁྲུགོ་རྐེན་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ 
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ཆེོས་ལུགོས་བརྗེེས་རྒྱུ་དེ་ལས་སློ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མིན། སོ་སོརི་

སྔརི་གྱིི་གོོམས་གོཤིིས་དང༌། ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་གོང་ཡོད་

པོ་དེ་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྱོིན་ན་ལེགོས། 

ཡིན་ན་ཡང༌། སོ་སོ་སྒོེརི་གྱིི་ངོས་ནས་དུས་ཡུན་རིིང་པོོརི་བསམ་

བློ་ནན་ཏེན་བཏེང་ནས་གོང་ལྟརི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་རྒྱུ་མཚོན་མང་བ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་མཐོོང་

ན་སོ་སོ་རིང་དབང་རིེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཞུགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་

རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཆེོས་གོསརི་པོ་དེ་ཡང་དགོ་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ། སོ་སོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་རྙིིང་པོ་དེ་ལ་གོཅིགོ་མ་འིདང་བ་དང༌། མ་

འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་སྐྱོན་གྱིི་ཆེ་ནས་བརྗེོད་པོ་འིདི་རིིགོས་ནམ་ཡང་

བྱེེད་མི་རུང༌། སོ་སོ་རིང་ཉེིད་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དེས་སོ་སོའིི་ཕེ་

མེས་ཀྱིི་ཆེོས་ལས་ཕེན་ཐོོགོས་དང༌། ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ་ཡིན་

ཡང༌། སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་གོི་མི་མང་ཆེེ་བརི་གོནས་ཚུལ་དེ་

ཆེགོས་ཀྱིི་མེད། དེ་ལྟརི་ན། ཁོམས་དང་མོས་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་སྣ་ཚོོགོས་པོ་དེ་དགོ་ཚོང་མརི་

མོས་གུས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངོས་ནས་རྟགོ་པོརི་འིདི་
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ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིིང་སློརི་ཡང་བཤིད་པོ་ཡིན། སོ་སོས་ནང་པོའིི་

ཆེོས་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ནས་དེ་རིང་ཉེིད་ལ་རིན་པོོ་

ཡོད་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་སོ་སོ་སྒོེརི་གྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རིེད། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོརི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ཏེེ་དེང་

སང་རིང་འིགུལ་གྱིི་འིཕྲུལ་ཆེས་སྣ་མང་ཡོད་པོ་ལྟརི། སེམས་ཀྱིི་

ཉེམས་ལེན་དེ་ཡང་བསད་སྤེརི་གོཅིགོ་མནན་མ་ཐོགོ་ལམ་སེང་

སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཐོེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་རིེ་བ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་

མི་རུང༌། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན་

ངོས་རིང་གོི་ཉེམས་མོང་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། ངོས་རིང་ལོ་བཅོ་

ལྔ་བཅུ་དྲུགོ་གོི་མཚོམས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་སློོབ་སྦོང་དང་

ཉེམས་ལེན། འིབད་རྩིོལ་བཅས་བྱེས་པོ་རིེད། ད་ལྟ་ལོ་དྲུགོ་ཅུའིི་

ནང་ལ་སློེབས་ཡོད། ད་དུང་རིིམ་པོས་ཉེམས་མོང་གོསོགོ་བཞིིན་

ཡོད་པོ་ལས། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའིི་ནང་ཉེམས་རྟོགོས་སྐྱེས་ཐུབ་

པོ་ཡོང་ཐོབས་མི་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་ཡང་དེ་བཞིིན་ཡིན་པོས། 

འིགོོ་བཙུགོས་མ་ཐོགོ་ལམ་སེང་སེམས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཡོང་གོི་རིེད་

བསམ་པོ་དྲེན་རྒྱུ་མེད། གུང་ཐོང་ཚོང་གོི་གོསུང་ལས། 

ཉེིན་རིེ་ཟས་ཀྱིང་མི་དྲེན་བརྩིོན་འིགྲུས་རྩིོམ། །
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ཞུགོས་མ་ཐོགོ་ནས་མཁོས་པོའིི་གོོ་འིཕེང་འིདོད། །

ཞིགོ་གོསུམ་ལོན་ཚོེ་རྗེེས་མེད་གོཡེང་བས་ཁེརི། །

དེ་འིདྲེ་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་བས། །

བརྩིོན་འིགྲུས་ཆུ་བོའིི་རྒྱུན་བཞིིན་བསྟེན་ཅིགོ་ཨང༌། །

ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་སྙུགོས་བསྲིིང་ནས་བསྒོོམ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རིེད།

ཁོ༽ བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདེགོས་དང་། རིང་སེམས་

འིདུལ་ཐོབས།

ད་ེནས་ད་ེརིངི་འིདརིི་རྒྱ་མའིི་ིགྲེགོོས་པོ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ། 

ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཐོའི་ེཝན་ལ་སགོོས་པོ་རིང་དབང་གོ་ིལུང་པོའི་ིནང་ནས་

ཡངོ་བ་རིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོའིགོའི་ཤིས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ་ཤིས་ཆེ།ེ མང་

ཆེ་ེབ་ཕེ་མསེ་ནས་ནང་པོའི་ིཁམི་ཚོང་ནས་ཡངོ་བ་ཕེལ་ཆེརེི་ཡནི་

གྱི་ིརིདེ། རྒྱ་མ་ིརིགིོས་ལ་མཚོནོ་ན་ཕེ་མསེ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དརི་

རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོདནོ་གོཉེརེི་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཡངོ༌། ཉེནི་ཤིས་རིངི་ཆེསོ་འིཆེད་ཉེན་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

གོ་ོསྐོབས་བྱུང་བརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བཤིསེ་གོཉེནེ་བསྟན་འིཛོནི་
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བྱེམས་ཆེནེ་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོརི་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 

ད་དུང་ཡང་བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ། 

བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་ཟརེི་བ་ད་ེསམེས་ཅན་ལ་ཕེན་པོ་

སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡནི་པོས། མ་ིགོཙ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིསམེས་ཅན་ལ་ཕེན་བད་ེ

སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

མི་ལ་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་མའིི་ིསེམས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་བྱེེད་

རྒྱུ་ད་ེཡནི་ཞིངི་། མའིི་ིསམེས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་བྱེདེ་པོ་ལ་སྔནོ་ལ་

ས་ོསའོི་ིསམེས་རྒྱུད་འིདུལ་དགོསོ། ས་ོསའོི་ིསམེས་རྒྱུད་མ་དུལ་ན་

མའིི་ིསམེས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། 

དཔོེརི་ན། དགོེ་རྒན་གོཅིགོ་གོིས་དགོེ་ཕྲུགོ་ལ་རིིགོ་གོནས་ལྟ་བུ་

སྡེེ་ཚོན་གོཅིགོ་གོི་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་པོ་ལ་སྔོན་ལ་སོ་སོས་ཤིེས་

དགོོས། སོ་སོས་མ་ཤིེས་ན་མི་ལ་བཤིད་མི་ཐུབ། གོང་གོི་སྒོོ་ནས་

གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་དེ་རིང་ལ་ལྐོོགོ་ཏུ་མ་གྱུརི་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དེ་ལ་ཆེ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རིེད། སྔོན་ལ་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ལམ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་གོོ་བ་ཆེགོས་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ཉེམས་རྟོགོས་སྐྱེས་རྒྱུ་གོ་ལེརི་

རིིས་པོས་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་སུ་སངས་
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རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཟབ་ཁད་དེ་དང་པོོ་མི་

དགོེ་བཅུ་སྤེོང་གོི་ཚུལ་ཁྲིིམས་ཉེམས་སུ་ལེན་སྟངས་ནས་བཟུང་

སྟེ་ཡ་གོིའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་གོསུམ་གྱིི་གོོ་འིཕེང་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་བརི་

གྱིི་ལམ་ཆེ་ཚོང་ཞིིགོ་གོོ་རིིམ་བསྒྲིིགོས་ནས་བཤིད་ཡོང་བ་འིདི་

ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ལམ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་གོོ་བ་མ་

ཆེགོས་པོརི་གོཞུང་ཚོན་འིགོའི་རིེ་དཔྱིས་ཕྱོིན་པོ་ཤིེས་ན་ཡང༌། དེ་

གོའིི་གོནས་ཚུལ་ཙམ་མ་ལས། ལམ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་བློ་བསྐྱེད་

ཐོོན་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ཁེད་ཚོོས་ད་བརི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ལྟརི། ད་

དུང་ཡང་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས། 

རྒྱ་ནགོ་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་དེརི་མི་དུང་ཕྱུརི་བཅུ་གོཉེིས་ཡོད་

པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ལུང་པོ་དེའིི་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕྲེན་བུ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་ཡང་མི་དུང་ཕྱུརི་བཅུ་གོཉེིས་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་

བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡང་མི་དུང་ཕྱུརི་བཅུ་གོཉེིས་ལ་གོནོད་

པོ་བབས་ཡོང་གོི་ཡོད། བདེ་སྡུགོ་གོང་བྱུང་ཡང་མི་མང་པོོ་དེ་ཙམ་

ལ་ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང༌། སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་ཡོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ང་ཚོོས་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་བཙན་དབང་
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ཤིོད་མཁོན་དེ་སྡུགོ་པོོ་ཡིན་པོ་མཐོོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་མགོོ་རྟིང་

སློོགོ་སྟེ་རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད། མིའིི་

རིང་གོཤིིས་ལ་ཧི་ཅང་སྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོོ་དང༌། བཙན་དབང་ཟེརི་

བ་དེ་ལ་སུ་ཡང་དགོའི་གོི་མ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་མི་མང་

གོིས་ཀྱིང་འིདོད་ཀྱིི་མེད་པོརི་བརྟེན། མི་ལ་རིང་དབང་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། 

བོད་རིང་དབང་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་ཡང་རྒྱ་མི་ལའིང་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ། 

བོད་མི་ལ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

ལས། བོད་རྒྱལ་རྒྱ་ཕེམ་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ང་རིང་ཚོོ་

ཚོང་མ་མི་ཡིན་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ཁིམ་མཚོེས་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཡིན་པོས་གོཉེིས་

ཀརི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕེན་ཚུན་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ཡིད་གོཅིགོ་ལ་ཆེེས་པོ། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྩིེ་

བ་དང་གུས་པོ་ཡོད་པོ། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་ཤིེས་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་རིོགོས་རིེས་དང་འིཆེམ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད་

བསམ་ནས། ངས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིབད་རྩིོལ་དེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དེ་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་
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ཀྱིིས་སེལ་དགོོས། རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་པོའིི་རྒྱ་མི་

ཚོོས་རིང་དབང་མེད་པོའིི་རྒྱ་མི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོརི་ཁེད་རིང་ཚོོས་

ཡིན་ལུགོས་མིན་ལུགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུ་

དང༌། རྒྱུས་ཡོད་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཆེོས་ཀྱིི་ངོས་ནས་

བཤིད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་འིཚོེ་

བ་སྤེངས། བྱེམས་བརྩིེའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་གྱིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ཕེན་རྒྱུ་ལས། གོནོད་པོ་གོང་

ཡང་མེད། 

གོ༽ འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་། བདོ་དོན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ།

དེ་ལྟ་བུའིི་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་དེ་མི་དུང་ཕྱུརི་

བཅུ་གོཉེིས་ཡོད་སའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁབ་སྤེེལ་ཐུབ་ན་མི་མང་

པོརོི་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། མ་ིམང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་ཡུལ་ནང་ཡདོ་པོའི་ི

སྲིགོོ་ཆེགོས་འིབུ་སྲིནི་མང་པོ་ོལའིང་ཕེན་གྱི་ིརིདེ། ཤི་སྤེངས་པོའི་ི

རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཡདོ། ཁོངོ་ཚོསོ་ཤི་མདེ་པོའི་ིལྟོས་ཟས་ཞིམི་པོ་ོབཟ་ོ

གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཡརི་རྒྱས་ཡགོ་པོོ་བཏེང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་ངང་པོ་དེ་དགོ་མང་ཙམ་ཚོེ་ཐོརི་བཏེང་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་
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རིེད། དེང་སང་གོསརི་ཤིོགོ་ནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་བྱེ་དེ་དང༌། ཕེགོ་

པོ་མཉེམ་དུ་བཞིགོ་ནས་ཤི་མི་འིདྲེ་བ་བཟོ་གོི་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་

མ་ིདགོསོ་པོ་རིདེ། ད་ེཚོའོི་ིནང་འིབུ་གོསརི་པོ་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

ལུགོས་གོསརི་ཤིགོོ་ནང་ཐོནོ་འིདུགོ མསི་ཤི་ལ་བརྔོམས། རྒྱུ་ལ་

བརྔོམས། ལྟ་ོལ་བརྔོམས་པོའི་ིཐོགོོ་བྱེ་ད་ེདང༌། ཕེགོ་པོ་གོས་ོཚོགོས་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིརིགིོས་ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རིདེ། ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་

ནང་ལའིང་བྱེ་ད་ེདང༌། ཕེགོ་པོ། བ་གླིང་སོགོས་རྒྱགོ་པོ་ཡངོ་བའི་ི

ཐོབས་ཤིསེ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོབྱེས། ཤི་ད་ེདགོ་བཟས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་

སྔོན་མེད་ཀྱིི་ནད་རིིགོས་འིདྲེ་མིན་བྱུང་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་

འིདུགོ ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། མི་ལས་བྱེ་

རྒྱུ་མང་བ་དང༌། མི་ལས་བསམ་རྒྱུ་མང་བ། མི་ལས་སྡུགོ་པོ་ཧི་

ལམ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟརི་གོཅིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་

ཕྱོིན་ན་མི་མ་སྐྱིད་པོའིི་ཞིོརི་ལ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་གོོད་

ཆེགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། དེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོ་རྒྱ་མིའིི་

གྲེོགོས་པོོ་ཚོོས་སོ་སོ་རིང་ཉེིད་ཆེོས་རྣམ་དགོ་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ཡུལ་ཁོམས་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ནང་གོི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བདེ་བ་
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སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་ཐོབས་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོས་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་པོའིི་

རིེ་བ་ཡོད། དེ་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་དགོོངས་པོརི་བཅངས། གོཞིན་དགོ་

ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཡིན་ཡང་རུང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཚོོ་ཡིན་

ཡང་རུང༌། ཁེད་རིང་ཚོོ་དེ་རིིང་འིདིརི་ཡོང་སྟེ་བོད་པོརི་དགོའི་པོོ་

བྱེས། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། ཤི་ཚོ་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད། ང་བོད་པོ་གོཅིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་

བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། 

ང་ཚོོ་བོད་པོ་དེང་སང་གོནས་སྟངས་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་གོཅིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། བོད་ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་ཡོང་མཁོན་

མི་དེ་དགོ་གོ་དུས་ཐུགོ་ནའིང་ངུ་མཁོན་ཤི་སྟགོ་རིེད། ཁོོང་ཚོོ་སྐྱིད་

དྲེགོས་ནས་ངུས་པོ་མ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། བོད་པོ་ཚོོས་ངོས་ལ་བློས་འིགོེལ་གྱིི་ཡོད་

པོ་ལྟརི། ངོས་ནས་གོང་ཐུབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། ངོས་རིང་མི་

གོཅིགོ་རིེད། དེང་སང་ང་ཚོོ་བོད་པོ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་དང་། 

བོད་ལུང་པོ་ཉེམ་ཐོགོ་པོོ། ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་གོཅིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་

ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་ང་ཚོོའིི་བདེན་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིདིའིི་
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ཐོོགོ་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཤི་ཚོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིེད། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདིརི་ཁེད་རིང་ཚོོས་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དགོའི་བསུ་ཡོད། 

རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་བསམ་པོ་མེད་པོརི་སྤྱོི་སྒོེརི་ཚོང་མརི་

ཕེན་བདེ་ཡོང་བའིི་ཀུན་སློོང་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་

ཐོོགོ་ལ་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཐུབ་ན་སོ་སོ་བསོད་ནམས་

གོསོགོ་ཐུབ་རྒྱུ་རིེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང་

དངངས་སྐྲགོ་ཛོ་དྲེགོ་ཆེེན་པོོ། ཁོོགོ་ནང་ནས་མེ་འིབརི་རུང་ཁོ་

ནས་དུ་བ་ཐོོན་མི་ནུས་པོརི་སྡེོད་མཁོན་ཚོོའིི་ཚོབ་བྱེས་ནས་ངོས་

ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་བརྒྱུད་

ནས་ད་དུང་བོད་པོའིི་གྲེོགོས་པོོ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་ལྷོ་བྱེང་ཤིརི་ནུབ་

གོང་སརི་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ངས་དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་འིདི་ཟིན་

ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཚོང་མས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐོགོ་

འིབད་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། ཁེད་

རིང་ཚོོ་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་ཚོོ་གོནངས་གོཞིེས་ཙམ་ལ་ཕེརི་ལོགོ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་རིེད། བློ་བདེ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་
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དྲུགོ་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲེད་ཡོད་

ཀྱིང༌། བོད་ནང་གོི་མི་མང་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་མེད་ལ། ང་

ཚོོ་ཕྱོི་ལ་སྡེོད་མཁོན་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིང་ཆེགོ་མེད། ང་ཚོོ་

བོད་པོ་ཉུང་ཉུང་ཞིིགོ་ལས་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོརི་བདེན་པོ་ཡོད་པོ་

དང༌། ལྷགོ་བསམ་རིི་བཙུགོས་པོ་བཞིིན་བརྟན་པོོ་ཡོད་པོ། འིཛོམ་

གླིིང་ནང་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་བཅས་རྐེན་མང་པོོ་

ཚོོགོས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་

རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ནང་དཀའི་ངལ་ཆེེ་

ཤིོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོད།

ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་དགོ་གོདུགོ་རྩུབ་ཁོོ་ནས་

མནན་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་དེ་ལམ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་

ཀྱིི་མ་རིེད། དེ་ལམ་ལ་མ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ང་རིང་ཚོོས་བྱེེད་དགོོས། 

ལམ་སེང་གོདོང་ནགོ་པོོ་བསྟན་ནས་རྒྱགོ་རིེས་བརྒྱབ་ཟེརི་བ་

མིན་ལ། མཚོོན་ཆེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཟེརི་བ་ཡང་མིན། ང་རིང་ཚོོ་སོ་

སོའིི་བདེན་དོན་རིང་ལུགོས་དེ་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ནས་ཟིན། སོ་སོའིི་

རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། རྩི་བའིི་དོན་དགོ་

ཆེེ་ས་ནས་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། རིིགོས་མང་པོོ་
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ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་ཡོད་ན་ཡང་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་

ཐོོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་ཡོད། འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་སོ་

སོ་རིང་ས་ནས་མ་འིཆུགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ རིབ་བྱུང་གོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་དང་། ཉེམས་ལནེ་ལ་ཤུགོས་

སྣནོ།

ང་རིང་ཚོོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་ོཡདོ། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་

མ་བྱེས་ན་གྲྭ་པོ་དང་བཙུན་མས་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་བ་དེ་ལྟརི་བྱེས་

ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་རིདེ། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོསོ། ལུས་

ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན། སེམས་དེ་ཁིམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོཇི་བཞིིན་བསྡེད་

ན་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་དང་མ་གྱིནོ་མདེ། དཔོརེི་ན། ཉེནི་ཤིས་འིདའིི་ིརིངི་

ལ་ཕྱོོགོས་མཐོའི་ནས་མི་མང་པོོ་ཡོང་སྟེ་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོརི་སྐུ་

འིགྱིེད་འིབུལ་གྱིི་ཡོད། སྤྱོིརི་བཏེང་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་གྲྭ་

པོ་ཚོ་ོལས་ཁིམ་པོ་ཕེ་ོམ་ོཚོ་ོདཀའི་རྙིོགོ་ཆེེ་བ་ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་ཕྲུ་

གུ་གོསོ་དགོོས་ལ། ཕྲུ་གུའིི་སློོབ་སྦོང་གོི་དོན་དགོ་ལ་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས། ཁིམ་ཚོང་གོི་གོནས་ཚུལ་སོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་ཀྱིང་། གྲྭ་པོ་ཚོ་ོའིགྲེ་ོབདེ་སྡེོད་བདེ་རིེད། 

དངསོ་གོནས་དགོསོ་མཁོའོི་ིཆེ་ནས་བརྩིསི་ན་དངུལ་ད་ེཁོངོ་ཚོརོི་



230
སྤྲོདོ་འིསོ་པོ་ལས། གྲྭ་པོརི་དགོསོ་མཁོ་ོད་ེཙམ་མདེ། 

ཡིན་ན་ཡང་དགོེ་འིདུན་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཞིིང་དུ་བལྟས་ནས་བོད་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་ནང་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོརི་སྐུ་འིགྱིེད་

དང༌། མང་ཇ་སོགོས་བསྙིེན་བཀུརི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཞུ་གོི་ཡོད། ང་རིང་

ཚོོ་འིགྱིེད་ལེན་མཁོན་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དཀའི་

ངལ་ཡོད་པོ་འིདྲེ་འིདྲེ་རིེད། ལྷགོ་དོན་ཁིམ་པོ་ཕེོ་མོས་ཕྲུ་གུ་མང་

པོོ་གོསོ་དགོོས་པོ་དང་། དཀའི་ཚོེགོས་ཆེེན་པོོས་བསགོས་པོའིི་

དངུལ་ང་ཚོོརི་སྤྲོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོས་གྱིོན་ཆེས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གྱིོན་གྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་གོི་མིང་

ཞིིགོ་ཐོོགོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྲོད་པོ་རིེད་བསམས་

ནས་རིང་རིང་སོ་སོས་ཕྲེན་བུའིི་དྲེན་ཤིེས་བགོ་ཡོད་བསྟེན། ངོ་

ཚོ་ཁྲིེལ་གོཞུང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། 

རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེོང་མཁོན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་དེ་དངོས་

གོནས་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚོོའིི་བསམ་བློ་དེ་ཁིམ་པོ་ཕེལ་པོའིི་བསམ་བློ་རིང་

ལ་བསྡེད། རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གྱིོན་ནས་འིགྱིེད་དང༌། 

ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ན་དེ་ནི་བཤུ་གོཞིོགོ་རིང་ཡིན་པོ་ལས། ཡགོ་པོོ་
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གོཏེན་ནས་མིན་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། རིབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཚོོས་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་སྦོང་བྱེས་

པོ་ལགོ་ལེན་ལ་བསྟརི་ནས་སྤུས་དགོ་ཏུ་འིགྲེོ་ཐོབས་ལ་འིབད་

བརྩིོན་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་དགོེ་བའིི་

རྩི་བ་གོང་བསགོས་པོ་འིདི་དགོ་གོིས་སྤྱོིརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་རྒྱས་པོ་དང་། ཡང་སྒོོས་འིགྲེོ་བ་བདེ་བ། ལྷགོ་པོརི་བོད་གོངས་

ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་བདེན་མཐོའི་མྱུརི་དུ་གོསལ་ནས་རྒྱལ་བའིི་བསྟན་

པོ་ཉེི་མ་ལྟརི་གོསལ་ཐུབ་པོ། དེས་རྐེན་པོས་བོད་གོངས་ཅན་

ལྗོོངས་ཀྱིི་ཁིམ་མཚོེས་ཉེེ་སྐོོརི་ཚོང་མརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་ཐུབ་

པོ། དེ་བརྒྱུད་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

གྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གོནང་དགོོས། 

ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་དགོོན་ཁོགོ་རྣམས་དང༌། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ ཁོ་འིཐོོརི་གོནས་སྡེོད་སེརི་སྐྱ་མི་མང་བཅས་

ཁེད་རིང་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བོད་

པོ་ཁྲིི་རིེ་གོཉེིས་ཡོད་པོ་དང༌། ས་གོནས་ལུང་ཁུགོ་འིགོའི་ཤིས་ལ་

དཀའི་ངལ་ཅན་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོད། འོིན་ཀྱིང་སྤྱོི་ཡོངས་བོད་མི་

ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་རིེད། དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོོགོ་
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ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་དངུལ་རྩིིས་ཀྱིི་འིབབ་ཡོང་

ཐོོགོ་བོད་པོས་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསྒྲུབས་ཡོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སོ་སོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཚོགོས་

ཚུད་པོོ་བྱེས། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་མ་བརྗེེད་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་

མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་ལ་རིང་རིང་སོ་སོའིི་རྟེན་གོཞིི་

བཟུང་སྟེ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་བརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། 

ཅ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིཕེན་ཡནོ་དང་། བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱངོ་།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་ན་ཡང་བདེན་མཐོའི་གོསལ་

ལ་ཉེེ་བ་ལྟ་བུ་རིེད། བྱེམས་བརྩིེའིི་རྩི་བརི་གྱུརི་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ལ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དོ་སྣང་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བྱེམས་བརྩིེ་ཟེརི་བ་འིདི་ཕྱོི་པོ་དང༌། ནང་

པོ། ཆེོས་ཡོད་པོ་དང་མེད་པོ་ཚོང་མརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་དང༌། 

དགོོས་མཁོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་དེས་འིགྲེོ་བ་མི་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐོགོོས་ཡདོ་པོས་མ་ཚོད། སྲིགོོ་ཆེགོས་གྲེགོོ་སྦུརི་ཚུན་ཆེད་ལའིང་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ། ཁོརོི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་
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པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་མི་ཚོོས་

དོ་སྣང་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་ང་ཚོོས་ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་གོཟབ་

གོཟབ་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ མསི་ད་ོསྣང་མདེ་པོའི་ིསྐོབས་

ལ། ང་རིང་ཚོ་ོལྷདོ་ཡངས་ཕྱོནི་ན་ཐོལ་ཆེ་ད་ེཙམ་མདེ་ཀྱིང༌། མསི་

ད་ོསྣང་བྱེེད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོོས་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེེད་

རྒྱུ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ མདོརི་ན་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་ས་ོསོའི་ིཕེ་མེས་ནས་ཡོད་པོའིི་ཡ་

རིབས་བཟང་སྤྱོོད་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་འིདི་ང་ཚོོའིི་ཁད་ནོརི་ཡིན། 

འིཇིགོ་རྟནེ་གྱི་ིདཔོ་ེལ་ཡདོ་པོ་བཞིནི། 

ནོརི་བུ་རིང་ལ་ཡོད་དུས། །ནོརི་བུའིི་ནོརི་ཉེམས་མ་ཆེོད། །

ནོརི་བུ་གོཞིན་ལ་ཤིོརི་དུས། །སེམས་པོ་གོཏེིང་ནས་སྐྱོ་བྱུང༌། །

ཟེརི་བ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་སྣོད་བཅུད་གོཉེིས་

ཀརི་ཉེམས་ཉེེས་ཧི་ལས་པོ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང༌། བོད་པོའིི་བྱེམས་

བརྩིེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡ་རིབས་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་འིདི་ད་

ལྟ་ང་ཚོོས་ཟིན་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། སོ་སོརི་བཟང་པོོའིི་ཁད་ཆེོས་ཡོད་པོ་

འིདི་སྣང་མེད་དུ་ལུས་ཤིིང་། ལྷོད་ཡངས་སུ་ཤིོརི་ཏེེ་ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་

ཁྲི་ཁྲི་ཟིང་ཟིང་ལ་དང་དོད་བྱེས་པོ་དང་། དེ་ལ་མངོན་པོརི་བསྟོད་
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ན་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་གོི་ཡརི་རྒྱས་ལ་བལྟོས་ན། ང་

ཚོོ་བོད་པོ་རྗེེས་ལུས་རིེད། རྗེེས་ལུས་དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་

དུ་གོསོ་དགོོས་ཀྱིང་། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་སོ་རིང་ཉེིད་ལ་ཡོད་

པོའིི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་རྣམས་རྩི་བརླགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན། ནམ་

ཞིིགོ་ང་རིང་ཚོོ་འིགྱིོད་པོའིི་ནང་ལ་སློེབས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་

ཡོད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་གོཙོ་བོ་རིང་གོི་སེམས་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ལས། ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་དགོོན་པོ་ཁྲི་ཁྲི་

ཟིང་ཟིང་དང༌། མཆེོས་རྫིས་ཡགོ་པོོ་བཤིམས། སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་

རྟེན་རིིན་ཐོང་ཆེེན་པོོ་བསྒྲིིགོས་པོ་དེ་ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེས་ནས་

བསྡེད་ན་མི་འིགྲེིགོས། དགོོན་པོ་དང་ལྷ་ཁོང་འིདུ་འིགོོད་བྱེས་ན་

ཡང་དེ་འིགྲེེམས་སྟོན་ཁོང་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ཡགོ་པོོ་མིན། རྟེན་

སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་མིའིི་ཀློད་

པོའིི་ནང་ལ་ཆེ་ཚོང་ཡོད་དགོོས། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་བྱེས་

པོ་དེ་དགོ་མིའིི་གོཤིིས་རྒྱུད་དང་འིདྲེེས་པོའིི་སྒོོ་ནས་འིཛོིན་སྐྱོང་

སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ལྷ་ཁོང་སྟོང་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོརི་
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ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ལྷ་ཁོང་སྟོང་པོ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་ཀྱིང་

བཟོ་གོི་འིདུགོ རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་གོནའི་བོའིི་དངོས་རྫིས་རིེད་ཅེས་

དགོོན་པོ་རྙིིང་པོ་ཚོོ་ཉེམས་གོསོ་བྱེས་ཏེེ་འིགྲེེམས་སྟོན་ཁོང་བཟོ་

གོི་འིདུགོ དེ་ཙམ་གྱིིས་བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་མི་

ཐུབ། བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་ཟེརི་བ་དེ། ང་རིང་ཚོོའིི་

གོཤིིས་རྒྱུད་ལ་ཚོང་བ་དང༌། རྒྱུད་ཐོོགོ་ནས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་མིའིི་རྒྱུད་ཐོོགོ་ལ་མེད་ན་ཕྱོིའིི་ཁོང་

པོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡོད་པོ་ཙམ་གྱིི་འིགྲེིགོ་གོི་མེད། ཚོང་མས་ད་ལྟ་

ཕེན་ཐོད་ཧུརི་བསྐྱེད་གོནང་བ་རིེད། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་

རིོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཆེ༽ ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིདམ་མཐུན་དང་། སྲིིད་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ི

མཐུན་སྒྲིལི།

སྤྱོིརི་བཏེང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཡུལ་ཁོགོ་དང༌། ང་རིང་

ཚོའོི་ིཁམི་མཚོསེ་ཡས་མས་ཕེན་ཚུན་བསྡུརི་ན་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

སྤྱོ་ིཚོོགོས་འིད་ིདམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོ་ོདང༌། རྡགོོ་ལ་འིགྲེལི་པོ་ོཡགོ་

ཐོགོ་ཆེདོ་རིདེ། གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང༌། བྱེསེ་འིཁོདོ་མ་ི

མང༌། ཆེོས་བརྒྱུད་དང་ལུང་ཚོན་འིདྲེ་མིན་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་
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ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོངས་ཅན་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོཤུགོས་

ཆེེན་པོ་ོརིེད། དམ་ཚོིགོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ནུས་པོ་ཏེན་ཏེན་

ཡདོ། འིདསི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐོགོོས་བྱེདེ་རྒྱུ། མདརོི་ན་རིང་གོཞིན་ཚོང་མརི་འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་ཡདོ། 

གོནས་སྐོབས་དང་མཐོརི་ཐུགོ་གོི་འིདོད་དོན་འིགྲུབ་རྒྱུ་ཚོང་མརི་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་སྲིིད་ཕྱོོགོས་ནས་མཐུན་སྒྲིིལ་ཟེརི་བ་དང༌། ཆེོས་

ཕྱོོགོས་ནས་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་འིགྲུབ་དང་མ་འིགྲུབ་དེ་ཡང་ཐུན་མོང་གོི་

ནུས་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིདོན་ཐུབ་མིན་ལ་རིགོ་ལུས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

རིིང་འིདིརི་བརྟན་བཞུགོས་འིབུལ་གྱིི་ཡོད། འིདི་ཡང་བླ་མ་དང་

སློོབ་མའིི་དམ་ཚོིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ངོས་རིང་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། སྐྱེ་འིཆེི་ལ་རིང་དབང་ཡོད་པོ་ལྟ་རྩི་བ་ནས་མིན་ན་ཡང་

སེམས་བདེ་པོོའིི་ངང་ནས་སྨོན་ལམ་འིདྲེ་བརྒྱབ། འིཕེེན་པོ་འིདྲེ་

བཏེང་ན་ཁད་པོརི་ཡོང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་

ཆེོས་དང་འིཇིགོ་རྟེན་གོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་ཡང་གོལ་ཆེེན་པོོ་
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རིེད། ཚོང་མས་ཧུརི་བསྐྱེད་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་རིིང་སྐོབས་སུ་བབས་པོ་བལ་ཡུལ་ནང་བསྡེད་པོའིི་བོད་མི་སེརི་

སྐྱ་མཆེོགོ་དམན་ཚོང་མརི་དམིགོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་

ཡིན། ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་

གྱིི་ཡོན་ཏེན་ལ་དམན་ལ་ལྷགོ་པོརི་བརྩིེ་བའིི་ཁད་ཆེོས་ཡོད། ང་

རིང་ཚོོ་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དེའིི་རྗེེས་འིབྲང་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་

ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་མི་སྐྱོ་བ་འིདི་དགོ་ལ་ཕྲེན་བུའིི་སྐྱིད་

སྡུགོ་འིཁོོས་ཀ་དྲེགོ་པོ་ཚོོས་ལྟ་རྟོགོ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། བསོད་ནམས་གོསོགོ་སྟངས་མ་ནོརི་བ་བྱེེད་སྟངས་

ཤིེས་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད།

ཇ༽ གོཞིསི་ལུས་ལ་ཕེན་གྲེོགོས་དང་། བླ་སྤྲུལ་གྱི་ི

མཛོད་སྤྱོདོ།

དེ་ནས་བརི་སྐོབས་བོད་ནང་ལ་སྲིིད་བྱུས་འིགྱུརི་བ་ཕྲེན་བུ་ཕྱོིན་

ཡདོ། བདོ་ནང་དཔོལ་འིབྱེརོི་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་

རྒྱུ། འིཕྲེོད་བསྟེན་ལ་སོགོས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་

ལགོོས་ནས་རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། 
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ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཕྱོ་ིལ་སྡེདོ་མཁོན་བདོ་རིགིོས་ཀྱི་ིཁྲིདོ་ནས་བདོ་

ནང་སློབོ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ད་ེལྟརི་འིཛུགོས་རྒྱུ་སགོོས་

ལས་ཀ་ཕྲེན་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེརིགིོས་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་

བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིགོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ི

རྩི་བའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཟེརི་ཡང་རུང༌། བོད་དོན་བདེན་པོ་ཡིན་

པོའིི་ང་ོསྤྲོོད་ཟེརི་ཡང་རུང༌། གོཙ་ོབ་ོགོཞིིས་ལུས་མི་མང་རྣམས་

ཡནི། ཁོངོ་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ཧི་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། དཀའི་ངལ་ཆེནེ་

པོའོི་ིའིགོོ་ལ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཁོངོ་ཚོའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རིང་དབང་

འིདདོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེཡདོ་སྟབས། ང་ཚོསོ་འིདརིི་སྐོད་འིབདོ་

བྱེདེ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། བདནེ་པོ་ཆེགོས་པོ་རིདེ། ང་

ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ལ་དཀའི་ངལ་མདེ་པོ་མནི་ན་ཡང༌། 

ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་གོ་ིཕྲེན་བུའི་ིདྲེགོ་པོརི་བརྟནེ་གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་ང་ཚོ་ོབཙན་

བྱེོལ་བ་ཚོོས་བོད་ནང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཕྲེོད་བསྟེན་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་དུ་སློོབ་སྦོང་ཐོོགོ་ལ་ང་ཚོོས་ཞིབས་འིདེགོས་ཕྲེན་བུ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོ་དེ་ལྟརི་ནས་བོད་ནའིང་
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འིཛུགོས་སྐྲུན་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང༌། རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། རིོགོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་ནས་བོད་

ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དགོའི་བསུ་

ཡོད། འིོན་ཀྱིང་བོད་ནང་རིོགོས་རིམ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་བོད་མི་རིང་

ལ་གོཏེོརི་མ་དམིགོས་སརི་འིཁོལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

མིན་མིང་ལ་བོད་པོའིི་རིོགོས་རིམ་ཡིན་ཟེརི་བཏེགོས། ངོ་ཐོོགོ་

དེ་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་དང༌། 

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ས་དེ་ཡང་གྲེོང་ཁེརི་ཚོོའིི་ནང་ལ་གོ་ཚོད་མིན་

ཟེརི་ཡང་མཐུན་རྐེན་དྲེགོ་པོ་ཡོད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། གྲེོང་ཁེརི་

ནང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་སྟབས་སློོབ་གྲྭའིི་མཐུན་རྐེན་དང༌། 

སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐེན་སོགོས་དྲེགོ་པོ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ལྷ་ས་

གྲེོང་ཁེརི་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ཡང་རྒྱ་མི་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་ལ་གླིོགོ་

སྐུད་སྦོམ་པོ་དང༌། གླིོགོ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། 

བོད་པོ་ཡོད་ས་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་གླིོད་སྐུ་ཕྲེ་བ་ཡོད། གྲེོང་ཁེརི་གོཅིགོ་

གོི་ནང་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་གོཏེོང་གོི་ཡོད། 

ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་མི་མེད་པོའིི་གྲེོང་གོསེང་ལུང་ཁུགོ་ས་ཁུལ་ཁོགོ་ལ་

གོང་ཅིའིི་ཐོོགོ་ནས་མཐུན་རྐེན་སྐྱོ་བ་ཡོད་པོས། དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་
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ལ་རིོགོས་རིམ་མང་ཙམ་བྱེེད་ཐུབ་ན་བོད་པོ་རིང་ལ་ཤི་ཁུ་ཤི་ཐོིམ་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་ཡོང་བ་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་དེ་དགོ་ལ་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་དེ་རིིང་འིདིརི་ཡོད་པོའིི་

གྲེོགོས་པོོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་བོད་ནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་ལས་ཀརི་འིབྲེལ་

བ་ཡོད་པོ་ཁོ་ཤིས་ཡོད་ཤིས་ཆེེ། དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་

ནས་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། 

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཁིམ་ཚོང་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་

གོནས་སྟངས་ལེགོས་ཙམ་ཡོད་པོ་ཁོ་ཤིས་ནས། བཙན་བྱེོལ་བོད་

པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་མཐུན་རྐེན་སྦརི་ཏེེ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཁོ་

ཤིས་ཡོད། དེ་རིིང་གོོ་སྐོབས་འིདི་བཟུང་ནས་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་

ཚོོའིི་བྱེ་བ་འིདི་བསྔགོས་པོརི་འིོས་པོ། བསྟོད་པོའིི་མེ་ཏེོགོ་འིཐོོརི་

འིོས་པོ་ཡིན་པོས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན།

ད་རིེས་འིདིརི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་དགོོན་སྡེེ་རིིས་སུ་མ་

ཆེད་པོའིི་བླ་སྤྲུལ་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཕེེབས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་

མས་བསྟན་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་ནས་ད་ལྟ་བརི་

དུ་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་གོི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཧུརི་བསྐྱེད་གོནང་ནས་

བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ རིང་གོིས་
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རིང་ལ་ཞུ་དགོ་གོནང་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ངོས་རིང་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་རིང་ཉེིད་

སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དེའིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་

སློོང་ཐོེབས་ཆེགོས་ཤིིགོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་དེ་རྟགོ་པོརི་

སེམས་ནང་ལ་བཅངས་ཏེེ་རིང་གོིས་རིང་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད། ཁོད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཁྲིི་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་དེ་ང་

རྒྱལ་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། ཁོད་ཧིམ་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ། 

ཁོད་རྒྱུ་མཚོན་མེད་པོའིི་ཁོེངས་དྲེེགོས་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་

རིང་གོིས་རིང་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་རྟགོ་ཏུ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བླ་མ་རྣམ་པོ་

ཚོོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བྱེས་ནས། ང་རིང་ཚོོ་བླ་མའིི་མིང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་སྟབས་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་རིང་གོིས་རིང་ལ་ཞུ་དགོ་བཏེང༌། རིང་

གོིས་རིང་ལ་སྐུལ་ལྕགོ་བྱེས། རིང་གོིས་རིང་ལ་གོཅུན་འིདོམས་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ངོས་ནས་ཞིོརི་འིཕྲེོས་ཡིན། 

བཅོ་བརྒྱད་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགུང་ལོ་བགྲེེས་པོོ་རིེད། བསྟན་པོའིི་དོན་

ལ་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་ནས་ངོས་རིང་ལ་ལམ་འིབྲས་སློོབ་བཤིད་

ཀྱིི་འིཁྲིིད་གོནང་ནས་སློོབ་བཤིད་པོའིི་གྲེལ་ལ་སློེབས་ཐུབ་པོ་འིདི་

རིིན་པོོ་ཆེེའིི་བཀའི་དྲེིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རིེད། ད་རིེས་རིིན་
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པོོ་ཆེེ་འིདིརི་ཉེིན་མ་མང་པོོ་ལྷོད་མཇལ་ཐུབ་པོརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། རིིན་པོོ་ཆེེ་དགུང་ལོ་ཡརི་གོཏུགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། བསྟན་

པོ་དང་འིགྲེོ་བའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་ནས་ཡུན་རིིང་

བཞུགོས་པོའིི་འིཕེེན་པོ་ཡགོ་པོོ་གོཏེོང་རིོགོས་གོནང༌། རིིན་པོོ་

ཆེེའིི་ཨོགོ་ཚོོམ་དེ་ཡང་སྔོན་མའིི་རྩིིས་ནས་རིིང་དུ་ཕེེབས་འིདུགོ་

པོས། ད་དུང་ཨོགོ་ཚོོམ་རིིང་པོོ་ས་ལ་ཐུགོ་ཐུགོ་བརི་དུ་རིིན་པོོ་ཆེེ་

བཞུགོས་དགོོས། བཀའི་དྲེིན་ཆེེ། 

ཉེ༽ ཆུ་སྒོང་གོ་ིབརྟན་བཞུགོས་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་

གོཅགིོ་སྒྲིལི།

དེ་རིིང་ཆུ་སྒོང་ཁོོངས་གོཏེོགོས་གོཞིིས་བྱེེས་སེརི་སྐྱ་ཐུན་མོང་

ནས་ཀྱིང་དད་པོ་དང་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བརྟན་

བཞུགོས་ཕུལ་བ་རིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོང་མས་སྨནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ་

ལ། ངའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་སྨནོ་ལམ་འིདབེས་ཀྱི་ིཡནི། བརི་སྐོབས་

ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྐོད་ཆེ་ཕྲེན་བུ་ལྷགོས་པོ་རིེད། དེའིི་

སྐོབས་ལ་མདོ་སྟོད་ཁོོངས་གོཏེོགོས་མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་རྣམས་

ནས་ལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོ་ོདང༌། ས་ོསསོ་རིང་ཚུགོས་ཟནི་པོ་ོབྱེས་

པོ་རིདེ། བྱེསེ་འིཁོདོ་མ་ིམང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གོཞིསི་ལུས་བདོ་ནང་



243
ལ་གོཏེམ་འིཆེལ་དཀྲོགོ་གོཏེམ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་མི་མང་སྤྱོི་

བྱེིངས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་ཧི་ཅང་བརྟན་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོ

བོད་པོ་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན། དམ་ཚོིགོ་མཐུན་སྒྲིིལ་གོོང་བུ་

གོཅགིོ་གྱུརི་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོརིདེ། ད་ེརིངི་

གོི་གོོ་སྐོབས་འིདི་ཟིན་ཏེེ་མདོ་སྟོད་ཁོོངས་གོཏེོགོས་གོཞིིས་བྱེེས་

སྐྱ་སེརི་མི་མང་སྤྱོི་བྱེིངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རིི་བཙུགོས་

པོ་ནང་བཞིིན་བརྟན་པོ་ོཡོད་པོརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་གྱི་ིཡནི། 

ང་ཚོོ་བོད་གོངས་ཅན་པོ་ཞིེས་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོ་

རྣམས་སྔརི་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐོབས་ནས་བོད་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་

དུ་བསྡེད་པོ་རིེད། བརི་སྐོབས་སྲིིད་དོན་གྱིི་འིཕེོ་འིགྱུརི་མང་པོོ་བྱུང་

བ་དང༌། གོཙོ་བོ་ལྷ་སརི་ཡོད་པོའིི་བོད་གོཞུང་གོིས་མིགོ་རྒྱང་རིིང་

པོོའིི་ལྟ་རྟོགོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོརི་མདོ་སྨད་དང༌། མདོ་སྟོད་

ཀྱིི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་ལྟ་བུརི་ལུས་ཏེེ་

འིཐུས་ཤིོརི་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་

ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་མི་རིིགོས་དང༌། སྐོད་ཡིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཐོོགོ་ལྷ་

ཆེོས་དགོེ་བ་བཅུ་དང༌། མི་ཆེོས་གོཙང་མ་བཅུ་དྲུགོ་ཟེརི་བའིི་ལྟ་
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སྤྱོོད་གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་མའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ང་

ཚོོ་ཚོང་མ་གོངས་ཅན་པོ་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཕེགོས་པོ་

སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་བྱེརི་གྱུརི་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་པོ་

ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བརི་སྐོབས་ཆེབ་སྲིིད་འིཛོིན་

སྐྱོང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་ཡོད་ན་ཡང༌། གོང་ལྟརི་ང་

རིང་ཚོོ་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ལ་རྒྱ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ཡོད། དཔོེརི་ན་བརི་སྐོབས་བོད་ནང་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་

དབང་བསྒྱུརི་ཛོ་དྲེགོ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གྱིི་མི་མང་

ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོ་རྣམས་གོངས་ཅན་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་

འིདུ་ཤིེས་དང་། ངོས་འིཛོིན་ལྷགོ་པོརི་དུ་ཤུགོས་ཆེེརི་ཕྱོིན་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན་པོརི་བརྟེན། སྔོན་མ་བདེན་ཚོིགོ་སྨོན་ལམ་གྱིི་ནང་དུའིང༌། 

ཡོངས་རྫིོགོས་བོད་ལྗོོངས་རིང་དབང་གོཙང་མའིི་དཔོལ། །ཞིེས་

བྲིས་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེརི་ཐུགོ་པོ་རིེད། དོན་དངོས་པོོའིི་

གོནས་ཚོོད་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱིི་རྩི་

དོན་འིཐོབ་རྩིོད་ཀྱིི་དགོོས་པོའིི་གོཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་
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དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་དོན་དགོ་གོཙོ་བོརི་

འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་གོཙོ་བོརི་བརྩི་གོི་

མེད། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། སྲིིད་དོན་གྱིི་རིང་དབང་གོཙང་མ་ཞིིགོ་

ཡོད་ན་ཡང་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེའིི་ནང་ལ་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ཡགོ་པོོ་

ཞིིགོ་མེད་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡང་མེད། དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ལུང་པོ་མང་པོོའིི་ནང་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རིང་དབང་ཐོོབ་པོའིི་

མཚོམས་ལ་ནང་འིཁྲུགོ་ལུང་གོང་བརྒྱབ། ཨ་ཧི་རིི་ཀའིི་ཡུལ་ཁོགོ་

དང༌། ཨབ་གྷ་ནེ་སི་ཐོན། ཀམ་བོ་ཌི་ཡ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

བལྟས་ན་ཤིེས་གོསལ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོརི་རིང་དབང་ཐོོབ་ནས་མི་སྨོན་རིང་སྐྱིད་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་ཡོང་བ་ལ་

སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཡ་རིབས་དྲེང་བདེན་གྱིི་སྤྱོོད་བཟང་གོནས་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེརི་བརྟེན་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་བོད་མི་རིིགོས་

ཀྱིི་ཁད་ཆེོས་སམ། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་

བཟང་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་མཚོོན་

ན། མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་གོངས་ཅན་པོའིི་
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སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་

དགོ་བཤིད་སྒྲུབ་གོཉེིས་ཀྱིིས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་ཐོོགོ་བྱེས་

རྗེེས་ཆེེན་པོོ་བཞིགོ་ཡོད། སྔོན་གྱིི་གོསུང་འིབུམ་མང་པོོ་ཡོད་པོ་

ཚོོརི་བལྟས་ན། གོསུང་འིབུམ་རྩིོམ་མཁོན་གྱིི་མཁོས་དབང་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཨ་མདོའིི་ཁུལ་དང༌། མདོ་སྟོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པོ་

གོསལ་པོོ་ཡོད། 

དགོོན་པོ་ཁོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། མདོ་སྟོད་ཁུལ་ལ་ས་དགོེ་

བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་དགོོན་སྡེེ་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཡོད་པོས་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་ལའིང་ཆེོལ་ཁོ་

གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། དེས་

ན་བོད་ནང་དང༌། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་ཆེོལ་གོསུམ་གོོང་

བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་བསམ་བློ་དེ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ངོས་འིཛོིན་

གོསལ་པོོ་ཡོད་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་དེ་ལ་དོ་སྣང་ཡགོ་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཙགོ་གོིས་རྐེན་པོས་ཆེོལ་ཁོའིི་

འིཐོེན་འིཁེརི་བྱེས་ན་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། ཁུངས་མེད་རིེད། 

བརི་ལམ་མི་རིེ་ཟུང་གོི་བྱེེད་ལས་ཀྱིིས་རྐེན་པོས་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་
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ལྷགོས་པོ་དེ་རིིགོས་རྐེན་ངན་གོཡང་ལ་ཁུགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་

ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རིེད། 

ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས། ཧུརི་ཐོགོ་འིབད་ཐོགོ་གོནང་དགོོས། མ་

འིོངས་པོརི་ཡང༌། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་རིེ་ཟུང་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་

ཐོོན་མཁོན་ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད། དེརི་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དེ་

ལྟརི་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ད་ལྟ་

ནང་བཞིིན་རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ ལུང་ཚོན་དང༌། ཡུལ་ཚོོ། ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེ་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་

ཕྲེན་བུ་ཤིོད་མཁོན་ཡོང་བ་འིདི་ཆེོས་ཉེིད་རིེད། འོིན་ཀྱིང་རྒྱ་ཆེེའིི་

མང་ཚོོགོས་ནས་ཆེེ་སའིི་གོནད་དོན་ངོས་འིཛོིན་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་

རིི་བཙུགོས་པོ་བཞིིན་བརྟན་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་དགོོས། ཚོང་མརི་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༩ ཉེནི། 

བདོ་གོཞུང་དང༌། བདོ་ལྗོངོས་ལྷ་སྡེ་ེམ་ིསྡེ་ེཡངོས་

ནས་བརྟན་བཞུགོས་བསྟརི་འིབུལ་སྐོབས་སུ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྐུ་ཚོ་ེཡུན་བརྟན་དང་། བསྟན་འིགྲེའོི་ིདནོ་ཆེནེ།

སྔནོ་མ་ངསོ་ཀྱི་ིལ་ོསྐོགེོ་སྐོབས་ཁདེ་རྣམས་ཚོང་མ་འིཛོམོས་ནས་

བརྟན་བཞུགོས་གོནང་བ་དེ་སྐོབས་སྐོལ་བ་བཟང་པོོ་བྱུང༌། དེ་

རིིང་ཡང་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གོཅིགོ་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་བོད་

གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཚོང་མའིི་དབུ་ཁྲིིད་རྣམ་པོ་ས་ོ

སོརི་མཛོད་བྲེལ་དང་སྐུ་ངལ་ཡོད་བཞིིན་དུ་དམ་ཚོིགོ་གོཡོ་བ་

མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དེ་རིིང་འིདིརི་ཕེེབས་ཏེེ་ཚོང་མས་དད་པོ་དང་

དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོམདེ་འིདུན་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིཚོ་ེ

བགོགེོས་བརི་ཆེད་ཞི་ིསྟ།ེ ཚོ་ེམཐོརི་ཕྱོནི་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བསྟན་དང་

འིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་ལ་ལ་ོན་གོང་མཐོ་ོམཐོ་ོསྡེདོ་པོའི་ིཐུགོས་སྨནོ་གོནང་

ཡདོ་པོ་འིདསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་སྙིམ་བྱུང༌། ཚོང་

མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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དེ་རིིང་བོད་ལྗོོངས་ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེ་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགོས་ཕུལ་

བ་བཞིིན་བོད་འིབངས་སྐྱེ་བོ་མཆེོགོ་དམན་ཕེལ་མོ་ཆེེ་ཚོང་མ་དད་

འིདུན་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་

བདེན་མཐུ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད་པོ་ལྟརི། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བས་

ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བཟླས་པོ་གོསོགོ་སྐོབས་ངོས་རིང་

ཚོེ་དང་བསོད་ནམས་འིཕེེལ་ནས་རིིང་དུ་གོནས་ཏེེ་བསྟན་པོ་སྤྱོི་

དང༌། ལྷགོ་པོརི་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་

བའིི་དོན་མཐོརི་སོན་པོ་དང༌། མཐོའི་འིཁོལ་བ་ཡོང་བའིི་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་ལྷགོ་

བསམ་ཅན་གྱིི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་ཚོེ་བགོེགོས་བརི་ཆེད་ཞིི་

ནས། རིང་རིང་ནུས་པོས་ལྕོགོས་ཚོོད་ཀྱིི་བོད་བསྟན་པོ་ཆེབ་

སྲིིད་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་མཐོརི་ཕྱོིན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ཡོད། 

དེ་རིིང་བརྟན་བཞུགོས་དང་སྨོན་ལམ་འིདེབས་པོ་འིདི་ངོས་རིང་

གོཅིགོ་པུའིི་དོན་མིན། ངོས་རིང་ཡང་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་

ཀྱིི་ལྷགོ་བསམ་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནས། ངོས་རིང་ཐོེ་

བའིི་མདོརི་ན་བོད་གོཞིིས་བྱེེས་གོང་དང་གོང་དུ་གོནས་པོའིི་ལྷགོ་
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བསམ་ཅན་དེ་དགོ་ཚོེ་རིིང་པོོརི་སྡེོད་ཐུབ་པོ་དང༌། རིང་རིང་སོ་

སོས་ཐུགོས་འིདུན་བསྐྱེད་དེ་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་འིགོན་ཁུརི་དང་ནུས་པོ་ཇི་ལྟརི་ཡོད་པོ་རྣམས་བགོེགོས་མེད་

མཐོརི་སོན་པོ་ཡོང་བའིི་ངོས་ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པོ་ཡིན་ལ། 

ལྷགོ་པོརི་བོད་ནང་དངངས་སྐྲགོ་གོི་འིོགོ་ཏུ་གོནས་པོ་དེས་རྐེན་

པོས་ལུས་ཁོམས་མི་བདེ་བརི་དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བ་དེ་དགོ་ནི་

ང་ཚོོའིི་གོཙོ་བོའིི་དམིགོས་བྱེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ཁོོང་ཚོོའིི་ཆེེད་དུ་

ཚོང་མས་ཐུགོས་སྨོན་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཚོེ་རིིང་དུ་གོནས་ཐོབས་ཡོངས་གྲེགོས་མཐོོང་ཆེོས་ལ་འིཕྲེོད་

བསྟེན་ཡགོ་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་རིིགོས་ཡིན་ལ། གོཏེིང་ཟབ་ས་ནས་

བསོད་ནམས་འིཕེེལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས། དེ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་ལྷགོ་

བསམ་འིཆུགོ་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་རྩི་བ་ཡིན། ཇི་ཙམ་ལྷགོ་

བསམ་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རིང་བཞིིན་བསོད་ནམས་

འིཕེེལ་བ་ཆེོས་ཉེིད་ཡིན། བོད་གོཞིིས་བྱེེས་སེརི་སྐྱ་ཚོང་མ་ལྷགོ་

བསམ་བཟང་པོོ་དགོོས་རྒྱུའིི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། གོཞིི་རྐང་

ཚོང་མ་ལྷགོ་བསམ་ར་མེད་པོའིི་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་

ཆེོས་ཟབ་སརི་བདུད་ཟབ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ང་རིང་ཚོོ་ལྷགོ་



251
བསམ་བཟང་པོོས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་ཚོང་མ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཡོད་

པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་འིགོལ་རྐེན་གྱིི་གོཞིན་དབང་དུ་མི་འིགྲེོ་བའིི་བགོ་

ཟོན་བྱེ་རྒྱུའིི་ཐོད་ལྷོད་གོཡེང་མི་འིགྲེོ་བ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁོ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་སྒྲིལི་དང་། འི་ོཆུ་གོཅིགོ་འིདྲེསེ།

ཆེོས་བརྒྱུད་ཁོགོ་ལ་མཚོོན་ན་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བཞིི་ནི་སྟོན་པོ་

གོཅགིོ་གོ་ིརྗེསེ་འིབྲང་ཡནི་པོ་དང༌། གོཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིཕེ་མསེ་དུས་ཀྱི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་ཅགིོ་

ཡནི། བརི་སྐོབས་ཤིགིོ་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིགོཞུང་ནས་

གོསུངས་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བནོ་གྱི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་ནང་བླངས་ཏེ་ེཉེམས་

ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། རྩི་བའིི་འིབྱུང་ཁུངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཇི་ལྟརི་

ཡནི་མནི་ལ་མ་བལྟསོ་པོརི་ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་

མ་ཐུན་མངོ་ལ་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ི

མདོརི་ན་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་ལམ་གྱིི་ཉེམས་ལེན་གོཅིགོ་གྱུརི་

དུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟརི་རིང་རིེ་དམ་ཚོིགོ་གོཅིགོ་ཏུ་

བསྒྲིིལ་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐེན་ཡོད་པོ་འིདི་གོཞིིརི་བཟུང་ཚོང་མས་དད་པོ་

དགོ་སྣང་ཕྱོོགོས་རིིས་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་ཤུགོས་
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སྣནོ་བསྐྱནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་ཡནི། 

ད་བརི་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཚོང་མས་ལྷོད་གོཡེང་མ་

སོང་བའིི་དགོོངས་བཞིེས་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིིང་བསྟན་

འིཛོིན་སྐྱེས་ཆེེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མཁོན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཀུན་དགོའི་

དབང་ཕྱུགོ་ཀྱིང་ཕེེབས་ཡོད། རྣམ་པོ་ཚོོས་མཚོོན་པོའིི་རིིས་མེད་

༸རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་མཁོན་བསྟན་འིཛོིན་

གྱིི་སྐྱེས་བུ་ཚོང་མ་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པོ་དང༌། རྣམ་ཀུན་རིང་རིང་སོ་

སོའིི་ངོས་ནས་འིཕྲེོད་བསྟེན་དང་སྨན་བཅོས། ཚོེ་སྒྲུབ་གོནང་རྒྱུ་

སོགོས་ཞིེ་ལྷོད་དུ་མ་སོང་བ་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་སྤྱོིརི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཡང་སྒོོ་བོད་

གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ལ་ཡོད་པོའིི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་

པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིདི་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་དུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད། འིདི་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཕྱོོགོས་དང་

རིིས་སུ་མེད་པོའིི་བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་གོནང་མཁོན་

ཚོང་མས། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་རིིས་སུ་མ་མཆེིས་པོ་

ཚོང་མ་དད་པོ་དགོ་སྣང་འི་ོཆུ་གོཅིགོ་འིདྲེེས་སྔརི་ལྷགོ་ཡོང་ཐོབས་

གོནང་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་ནས་རྗེེ་རིིན་པོོ་ཆེེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། 
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རིང་མ་དུལ་བརི་གོཞིན་འིདུལ་བའིི་གོནས་མེད། ཅེས་གོསུངས་པོ་

ལྟརི། ཐོོགོ་མརི་རིང་གོི་སེམས་དུལ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། གོཞིན་གྱིི་

སེམས་རྒྱུད་འིདུལ་གྱིི་ཡིན་ཞིེས་བཤིད་པོས་འིགྲེིགོས་ཐོབས་མེད། 

ཚོང་མས་ཇི་ཙམ་གོཞིན་ལ་ཕེན་བདེ་སྒྲུབ་པོ་དེ་ཙམ་གྱིི་སོ་སོ་རིང་

ཉེིད་ཀྱིིས་ལགོ་ཏུ་བླངས་ནས་བསྟན་པོ་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་

གོནང་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་རིིང་ཆེོས་བརྒྱུད་ཁོགོ་གོི་

དབུ་ཁྲིིད་ཚོོ་འིདིརི་ཕེེབས་ཡོད་དུས། ཡན་ལགོ་ཉེིང་ལགོ་བཅས་

པོ་ཚོང་མརི་འིབོད་སྐུལ་གོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

གོ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། འིཐོནེ་འིཁེརི་གྱི་ི

དགོོས་གོཞི།ི

འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོདྲུགོ་རིངི་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་

རྩི་བ་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་སྐྱིད་ན་གོཅིགོ་དང་། 

སྡུགོ་ན་གོཅིགོ་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་འིདི་ཡིན། སྔརི་ཆེོས་

རྒྱལ་ཡབ་མེས་ཚོོའིི་དུས་སྐོབས་སུ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་པོ་ོཆེོས་

རྒྱལ་གོཅིགོ་གོི་དབུ་ཁྲིིད་འིགོོ་ཏུ་གོནས་ཡོད། བརི་སྐོབས་བོད་

སལི་བུ་ཆེགོས་རྗེསེ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིནུས་པོ་ཡགོ་པོ་ོམ་བྱུང་བརི། 

རྩི་བ་དང་ཡན་ལགོ་དུམ་བུ་བྱེས་ནས་མགོ་ོལགོ་ཁོ་བྲལ་ཏེ་ེགོནས་
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པོའི་ིདུས་ཤིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེལ་ལྟ་སྐོབས་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་གྱིངོ་

རིགོ་པོ་དང༌། བོད་སིལ་བུརི་སོང་བ་དེས་རྐེན་པོས་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་

སྒོསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཐུས་ཤིརོི་ཕྱོནི་པོ་མཐོངོ་གོསལ་

ཡནི། ད་ེལྟརི་མཐོངོ་སྐོབས་མ་འིངོས་པོརི་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་པོ་ོ

འིད་ིསྐྱདི་སྡུགོ་གོང་བྱུང་རུང་གོཅགིོ་གྱུརི་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིསྔནོ་གྱི་ིཉེམས་

མངོ་ནས་བསློབ་བྱེ་བླངས་ཏེ་ེདགོསོ་པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་མཐོངོ་ནས་

བཤིད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་མེད་བཞིིན་དུ་

ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤིད་པོ་ཞིིགོ་མནི། དརེི་བརྟནེ་བདོ་ཆེལོ་

ཁོ་གོསུམ་དམ་ཚོིགོ་ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་རྒྱུའིི་རྩི་བའིི་གོཞིི་རྩི་

ཡོད་ལ། གོཞིི་རྩི་ཡོད་པོ་གོཞིིརི་བཟུང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་

ཀྱི་ིཡདོལ་། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། སྐོབས་

རིེ་རྒྱུ་མཚོན་མེད་པོའིི་དཀྲོགོ་རྐེན་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ང་ཚོོརི་

གོཞིི་རྩི་ཞིིགོ་མེད་ན་དཀྲོགོ་རྐེན་དེ་ལ་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་མེད་

པོརི་ཟབ་ཟབོ་ཏུ་བཞིགོ་རྒྱུ་ལས་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོསོ། ཡངོས་

རྫིགོོས་བདོ་ལྗོངོས་རིང་དབང་གོཙང་མའི་ིདཔོལ། །ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་

འིད་ིརྩི་བའིདིམ་བཅའི་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ་སྟབས། དཀྲགོོ་རྐནེ་ལྷགོས་

པོ་འིད་ིལ་ང་ཚོསོ་གོསལ་བཤིད་དང༌། དགོ་འིབུད་བྱེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས་ཟབ་ཟོབ་ཏུ་འིཇོགོ་དགོོས་དོན་མེད། རྒྱུ་མ་ཕུ་
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འིདེད་ཀྱིིས་གོཅགིོ་ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་ཏེེ། གོནས་ཚུལ་འིདི་

ཡོང་བའིི་རྒྱུ་རྐེན་གོང་ཆེགོས་འིདུགོ་རྩིད་གོཅོད་བྱེས་ནས་དགོ་

སལེ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡནི། ཆེལོ་ཁོའི་ིའིཐོནེ་འིཁེརི་གྱི་ིདོགོས་པོ་རྣམ་

རྟོགོ་ལྷགོས་པོའིི་སྐོབས་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་འིཛོོམས་ཏེེ་སེམས་

ནང་གོི་དོགོས་པོ་རྣམས་མདུན་ལ་སྤུངས་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ན་

བཤིད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་

འིདི་ཡིན་སྟབས་མགོ་ོའིཚོོས་ལ་མ་འིཚོོས་ཀྱིི་དཀྲོགོ་གོཏེམ་ཡོང་

བ་དེ་དགོ་དངོས་གོནས་བྱེས་ན་གོཞིི་རྩི་གོཏེན་ནས་མེད། གོཞིི་

རྩི་མེད་པོའིི་གོཏེམ་འིཆེལ་ཞིིགོ་ལྷགོས་སྐོབས་ཇི་ཙམ་གོསལ་པོ་ོ

བཟོས་པོ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ང་ཚོོས་སྤྱོི་མ་སྤེོམ་དུ་འིཇོགོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་མེད། བཞིགོ་ན་དགོོས་པོའིང་མེད་པོས་དེ་དགོ་ཚོང་མའིི་

སམེས་ལ་བཅངས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོོས། 

ཡང་དོན་དགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་ནང་སྔོན་ལ་སློེབས་པོ་དང༌། 

གོསརི་དུ་འིབྱེོརི་བ་གོཉེིས་ལ་སྐོབས་རིེ་རྙིིང་འིབྱེོརི་དང༌། གོསརི་

འིབྱེོརི་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ལྷགོས་ཀྱིི་འིདུགོ རྩི་བའིི་རྣམ་རྟོགོ་

ལ་ཟད་མཐོའི་མེད་སྟབས་གོནས་ཚུན་ཕྲེན་བུ་ཡོང་ངེས་ཀྱིང༌། མི་
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འིདྲེ་བ་ཕྲེན་བུ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ཆེེ་སའིི་ཐོོགོ་འིཐུས་མ་ཤིོརི་

བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེརི་བརྩིིས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། གོནད་

འིགོགོ་དེ་ཙམ་མེད་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་ལ་རྣམ་རྟོགོ་གོི་སྒྲིོ་

བཏེགོས་པོ་འིདི་རིིགོས་མི་དགོོས་པོའིི་བྱེ་བ་ཡིན། དེས་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་ལ་གོནོད་པོརི་མ་ཟད། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཡང་མེད། འིཛོམ་གླིིང་

གོི་མཐོོང་སྣང་ལའིང་ཡགོ་པོོ་མེད། དེ་ལྟརི་སྤྱོི་བྱེེ་བྲགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཚོང་མའིི་ཐོོགོ་ཚོང་མས་དམ་ཚོིགོ་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡོང་

ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། གོཞིི་རྩི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་གོསལ་པོོ་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡོད་བཞིིན་དུ་སྐོབས་རིེ་སྐོབས་

བབས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་འིཕྲེལ་འིཕྲེལ་ཚོགོས་ཚུད་ལགོ་ལེན་རྗེེས་

ལུས་མ་ཐོེབས་པོ་བྱེ་རྒྱུའིི་ཐོད་ལྷོད་གོཡེང་མ་ཤིོརི་བ་ཚོང་མས་དོ་

ཁུརི་བསྐྱེད་དེ་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་རིོགོས། 

ང༽ སམེས་ཅན་གྱི་ིའིགྲེ་ོདནོ་དང་། མཉེམ་འིཛོམོས་ཀྱིི་

ཉེ་ིམ།

ངསོ་ནས་སྒྲུང་ཐུང་ཐུང་ཞིགིོ་ཞུས་ན། ངསོ་རིང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལྷ་

སརི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡནི། ཞིསེ་ཡང་ཡང་བཤིད་ཡདོ། ངསོ་ཀྱི་ིདྲེན་པོརི་

ང་ཚོོའིི་ནང་གོི་སྒོེའུ་ཁུང་གོི་ཁྲི་མའིི་ཕྱོི་ལ་སྒྲིོམ་སྐྱོརི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་
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དརེི་ངསོ་ནས་ཡང་ཡང་བཞིནོ་ཏེ་ེལྷ་སརི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡནི་ཞིསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། བྱེསི་པོ་ལ་ོགོཉེསི་གོསུམ་བསམ་བླ་ོགོང་ཡང་མ་འིཁོརོི་བའི་ི

དུས་ནས་རིང་བཞིནི་བགོ་ཆེགོས་ལྟ་བུས་ལྷ་སརི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡནི། ལྷ་

སརི་སྡེདོ་ས་ཡདོ་ཅསེ་བཤིད་ཡདོ་སྟབས། ད་ཆེ་ལ་ོནས་སནོ་ནས་

རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱིསི་རྒྱུ་མཚོན་མཐོངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་ད་ེབས་ཀྱིང་བདོ་

དང་ལྷ་སརི་འིགྲེ་ོབསམ་པོ་ཞིིགོ་ལོས་ཡོང༌། སྤྱོིརི་ཉེམ་ཐོགོ་པོའིི་

སམེས་ཅན་སུ་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེ་རྒྱུ་རིང་ཉེདི་ཐོགེོ་ཆེནེ་གྱི་ིཆེསོ་

ལ་མོས་པོ་ཡོད་པོའིི་མི་ཡིན་སྟབས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡིན། 

ཡང་སྒོོས་རིང་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང་རིེ་བ། དགོའི་མོས་བཅས་བྱེས་

ནས་ངོས་ཀྱིི་གོདོང་ལ་རིེ་བའིི་མིགོ་འིབུརི་བལྟས་ཏེེ་སྡེོད་མཁོན་

ད་ེདགོ་གོ་ིརི་ེབ་བསྐོང་རྒྱུ་ངསོ་རིང་གོ་ིལས་འིགོན་ཡནི་པོས། བདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་རྩི་བ་ནས་བརྗེདེ་ཐོབས་མདེ། མ་གོཞི་ིཁམི་ནས་

ཁམི་མདེ་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིརྗེསེ་ལ་ངའི་ིལུང་པོ་དང༌། ངའི་ིཕེ་

ཡུལ་ཡནི་ཞིསེ་ཞིནེ་ཆེགོས་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ན་ཡང༌། དཀའི་

ངལ་ཡདོ་ས་དང༌། གོཞིན་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེ་ཡུལ་མདེ་པོརི་འིད་ིངའི་ི

ལུང་པོ་དང༌། སྐྱསེ་ཡུལ་ཡནི་ཞིསེ་བཤིད་ན་ད་ེན་ིཞིནེ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

བསམ་བླ་ོལས། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མནི། 
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ཡིན་ནའིང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ། བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་

ཀྱིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་ངོས་ལ་རིེ་བ་དང་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

སྟབས། ཐོོགོ་མརི་སྐྱེས་ཡུལ་འིདི་ལ་སྐྱེས་པོ་རིེད་ལ། གོསོན་པོའིི་

རིིང་ལའིང་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀྱིི་དོན་

ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ཡིན། མི་ཚོེའིི་མཇུགོ་འིདི་བོད་གོངས་

ཅན་ལྗོོངས་ལ་འིཁོོད་དེ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

ད་བརི་དཀའི་ལས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བརྒྱབ་པོ་འིདིའིི་འིབྲས་

བུརི་ལོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། རྒྱུ་ངོས་ནས་བསགོས། 

འིབྲས་བུ་གོཞིན་གྱིིས་ལོངས་སྤྱོད་ན་གོ་ལ་འིགྲེིགོས། རིང་གོིས་

བསགོས་པོའིི་རྒྱུ་འིདིའིི་འིབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་ལོངས་སྤྱོོད་མ་ཐུབ་ཚོེ་

ལས་འིབྲས་འིཆེོལ་འིགྲེོ་བ་ཡིན། ཏེན་ཏེན་ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐོའི་

གོསལ་ཏེེ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་ཀྱིི་བཀྲ་ཤིིས་ཀྱིི་ཉེི་མ་

ཞིིགོ་འིཆེརི་རྒྱུརི་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེེས་བརྟན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཚོང་

མས་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་རིོགོས། ཞིེས་བཀའི་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༢ ཉེནི་དྷ་

ས་བཞུགོས་སྒོརི་དུ་སྐུའི་ིའིཁྲུངས་སྐོརི་ཉེནི་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཁྲུངས་སྐོརི་གྱི་ིམཛོད་སྒོ་ོདང་། ཉེནི་རི་ེདོན་ལྡན།

དེ་རིིང་འིདིརི་གྲེོགོས་པོོ་ལྷན་རྒྱས་ཚོང་མརི་ཞུ་རྒྱུརི། ངའིི་སྐྱེས་

སྐོརི་གྱི་ིརྟནེ་འིབྲལེ་མཛོད་སྒོརོི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་དགོའི་བཞིནི་སྤྲོ་ོ

བཞིནི་དུ་ཕེབེས་འིཛོམོས་བྱུང་བརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁདེ་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། འིདརིི་ང་ཚོའོི་ིགྲེསོ་ཚོོགོས་

ཀྱི་ིཚོགོོས་གོཙ་ོགོཞིནོ་པོ་དང༌། བཀའི་བླནོ་ཁྲི་ིཔོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིགོསུང་

བཤིད་ནང་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོརི་ངསོ་འིཛོནི་

དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་སྨནོ་ལམ་དང༌། འིཚོམས་འིདྲེ་ིབཟང་པོ་ོ

གོནང་བ་དེརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། སྔནོ་མ་ནས་ང་ོཤིསེ་ཡནི་

པོའིི་སྐུ་ཞིབས་ཤིརི་མ་ནས་འིཕེགོས་བོད་གོཉེིས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་

ནས་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་ཡོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་

ནས་བསྔགོས་བརྗེདོ་གོནང་བརི་ཡང་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 
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ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིི་སྐྱེས་

སྐོརི་གྱིི་ཉེིན་མོ་འིདིརི་རིང་ངོས་ནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་

གོི་མེད། ཚོོགོས་འིདུའིི་སརི་ཡང་སློེབས་ཀྱིི་མེད། ནང་པོའིི་དགོེ་

སློོང་ཞིིགོ་དང༌། ཉེམས་ལེན་གོང་ཐུབ་བྱེེད་མཁོན་གོི་ངོས་ནས་

སྐྱེས་སྐོརི་དུས་ཚོེས་དང༌། ལོ་གོསརི་འིདི་རིིགོས་ལ་དོ་སྣང་གོང་

ཡང་མེད། ངོས་ནམ་རྒྱུན་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོ་ལའིང་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། སོ་

སོ་ཞིོགོས་པོ་སྔ་པོོ་ལངས་ཏེེ་ཁོ་འིདོན་འིདྲེ་བྱེེད་སྐོབས་ཉེིན་རིེ་

བཞིིན་དུ་ཉེིན་མ་གོསརི་པོ་རིེ་དང༌། མི་ཚོེ་གོསརི་པོ་རིེ་ཤིརི་ཡོང་

བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཉེིན་རིེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། 

དེ་མིན་སྐྱེས་སྐོརི་ལ་ཚོོགོས་འིཛོོམས་བྱེེད་རྒྱུརི་ནམ་རྒྱུན་དོ་སྣང་

གོང་ཡང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ད་ལོའིི་དུས་ཚོོད་འིདིརི་ཁོ་སང་སུད་ཛོ་

ལན་ཊིརི་བོད་མི་སྟོང་ཕྲེགོ་གོཉེིས་ཙམ་འིཛོོམས་ནས་སྐྱེས་སྐོརི་

དུས་ཆེེན་གོཅིགོ་བྱེས་པོ་རིེད། ད་རིེས་ལྡི་ལིརི་ཡང་རྒྱ་གོརི་བའིི་

གྲེོགོས་པོ་ཚོོས་རྐང་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་སྐྱེས་སྐོརི་དུས་ཆེེན་གོཅིགོ་

བྱེས་པོ་རིེད། དེ་རིིང་འིདིརི་སྐྱེས་སྐོརི་དུས་ཆེེན་འིདི་གོསུམ་པོ་

ཆེགོས་པོ་རིེད། དྷ་རིམ་ས་ལརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་
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ཀྱིི་བསྟི་གོནས་གོཙོ་བོ་ཡིན་པོ་དང༌། འིདིརི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་རྒན་

གོཞིོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོོམས་ནས་ཡོད་པོ་འིདིརི་སྣང་ཆུང་མིན་

པོརི་ད་རིེས་དམིགོས་བསལ་བྱེས་ན་བསམ་སྟེ། དེ་རིིང་ངོས་

རིང་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་བསང་གོི་དུས་ཆེེན་དང་བསྟུན་ཏེེ་མཛོད་སྒོོ་

འིདིརི་སློེབས་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་དེ་རིིང་འིདིརི་ང་རིང་ཚོོའིི་མི་

མང་པོོ་ཞིིགོ་དགོའི་ཚོོརི་ལྡན་པོའིི་ངང་ནས་འིཛོོམས་པོརི་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཁོ༽ འིགྱིདོ་མདེ་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེདང་། ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་

ལམ།

དེ་རིིང་དུས་ཚོོད་འིདིརི་ངོས་ནས་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གོཞིན་

དགོ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ངསོ་རིང་ད་ཆེ་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་རི་ེགོཅགིོ་སློབེས་

པོའི་ིདུས་ཡནི། དའེི་ིརིངི་ལ་མ་ིཚོ་ེགོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བསྐྱལ་བརི་

བསམ་བློ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། ཧི་ལམ་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། རིང་ཉེདི་འིཛོམ་གླིངི་མ་ིམཇདེ་འིཇགིོ་རྟནེ་གྱི་ིཁོམས་

འིདིརི་དུས་ཚོོད་སྙིིགོས་མརི་སྐྱེས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིིང་། ངོས་

ནས་མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་ནའིང་རིགིོས་དང་རུས། ལམ་དང་ལུགོས་

སྲིལོ། ཆེསོ་དང་མ་ིརིིགོས། གོ་ོས་མཐོ་ོདམན་སོགོས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་
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མེད་པོརི། མི་ཀུན་ལ་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཕེན་བདེ་

སྒྲུབ་གོང་ཐུབ་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་བྱེས་ཡོད། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་

སྲིགོོ་ཆེགོས་གྲེགོོ་སྦུརི་ཚུན་ཆེད་ལ་ཡང་གོནདོ་འིཚོ་ེམནི་པོརི་ཕེན་

སེམས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིིང་འིདིརི་ཕུགོ་རིོན་ཁོ་ཤིས་ཞིི་བདེའིི་

མཚོོན་རྟགོས་ལ་གླིོད་གོཏེོང་བྱེེད་རྩིིས་དེ་དགོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས་འིཕུརི་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་

སྐོབས་ལ་པོིང་ཀྱུརི་མ་དང༌། བྱེ་རིོགོ་གོིས་གོནོད་པོ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་

ཉེནེ་ཁོ་ཡདོ། ཡགོ་པོ་ོབྱེས་ནས་བལྟས་ན་མ་གོཏེགོོས། ཕུགོ་རིནོ་

ལ་གོནོད་པོ་འིཁལོ་ན་མ་ིའིགྲེིགོས།

ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་མིང་རྟགོས་དེ་ལྟརི་བཀོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་

ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཞིེས་རྟགོ་ཏུ་འིབྲི་བཞིིན་ཡོད། ང་རིང་གོི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་སེམས་ཐོགོ་ཉེེ་ཤིོས་དེ་དགོེ་སློོང་ཡིན་བསམ་པོ་དེ་

ཡོང་གོི་ཡོད། ངའིི་རི་ལམ་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡིན་བསམ་

པོ་ཧི་ལམ་ཡོང་མ་མོང༌། གོང་ལྟརི་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་རྗེེས་

འིབྲང་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཡིན་པོ་དེ་ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་སྐོལ་བ་

བཟང་པོོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་གོི་འིདུགོ རིང་ངོས་ནས་

སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དེའིི་བཀའི་དྲེིན་གོསབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཁོགོ་
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པོོ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དེརི་ཤིེས་ནས་དད་པོ་

ཐོོབ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སྟོན་པོའིི་བསྟན་པོ་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་

ལེན་གོང་ཐུབ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་མིང་གོི་ཆེ་ནས་མི་ཁོོམ་པོ་དགུ་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཟིན་ཡོད་པོ་

དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རིེད།

འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ཏུ་སྤྱོིརི་བཏེང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་

བརྒྱུད་འིདྲེ་མིན་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཡོད། དེ་དགོ་ཚོང་མས་མི་ལ་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡིན། འོིན་ཀྱིང་ཆེོས་བརྒྱུད་མི་འིདྲེ་བ་རྒྱུ་

མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ཕེན་ཚུན་མི་མཐུན་པོ་དང༌། སྐོབས་རིེ་འིཁྲུགོ་

པོ་རྒྱགོ་རིེས་བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་བློ་ཕེམ་གྱིི་རིང་བཞིིན་ཡིན་པོས། 

ཕྱོིད་ཆེད་འིདི་རིིགོས་མི་ཡོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་དགོོས་པོརི་

བརྟེན། རིང་ཉེིད་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་

ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་དམ་ཚོིགོ་གོཙང་མ་ཡོང་

བ་དང༌། ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ངོས་འིཛོིན་

དང༌། བརྩིི་བཀུརི་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐུན་མོང་གོི་ནུས་ཤུགོས་

བཏེོན་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་

ནམ་མཁོའིི་མཐོས་གོཏུགོས་པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད། སྤྱོིརི་
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བཏེང་ཆེོས་ལུགོས་ཁོགོ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་འིགྲེོ་བ་མིའིི་

རིིགོས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐོབས་ལ་འིབད་

རྩིོལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་ཕྲེན་བུ་

རིེ་ཐོོན་གྱིི་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན་ངོས་རིང་ས་ཁུལ་འིདྲེ་མིན་དུ་སློེབས་སྐོབས་ས་ཁུལ་

དེ་དང་དེའིི་ནང་ཡོད་པོའིི་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལུགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་

ན་ཡང༌། ནང་གོསེས་གྲུབ་མཐོའི་ཕྲེན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་

བྱེས་ཏེེ་རྣམ་ཀུན་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོ་དེ་ལྟརི་ལ་ངོས་རིང་

སློེབས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ཁོོང་ཚོོ་ནང་ཁུལ་མཉེམ་དུ་ཐུགོ་

འིཕྲེད་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐོབས་གོསརི་པོ་དེ་ལྟརི་ཐོེངས་ཁོ་ཤིས་བྱུང་

སོང༌། རིང་ཉེིད་ནང་པོའིི་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་

མིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་མཛོའི་མཐུན་ཡོད་པོ་དང༌། 

ཕེན་ཚུན་ཉེམས་ལེན་གྱིི་ཉེམས་མོང་སྤེེལ་རིེས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་

ཞིབས་འིདེགོས་ཕྲེན་བུ་བསྒྲུབས་ཡོད། ངའིི་གྲེོགོས་པོོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོིས་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེས་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་ཚོང་

མརི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་སྟངས་འིདིས་

ང་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ལ་བསྔགོས་བརྗེོད་



265
དམ། སྤེོབས་པོ་སྤྲོོད་མཁོན་དེ་ལྟརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ དེ་དགོ་ནི་མི་རིིགོས་གོཞིན་ལ་ཕེན་བདེ་བསྒྲུབས་པོའིི་བྱེ་

བའིི་རིིགོས་གོཅིགོ་རིེད། 

གོ༽ ཐུགོས་བསྐྱདེ་དམ་བཅའི་དང་། རླབས་ཆེནེ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

དེ་ནས་ནང་གོསེས་རིང་ཉེིད་ནི། འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རིས་གོཟགིོས་

ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི༌། བདོ་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་གྱི་ིལྗོངོས་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ི

ཞིིགོ་ཡིན་ཞིིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའི་ིམི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་

ཞིེན་ཁོོགོ་གོཅིགོ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོང་གོི་ཡོད། ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་

བྱེདེ་པོ་ད་ེརངོས་ཞིནེ་དང༌། ཆེགོས་སྡེང་དབང་གོསི་བྱེས་ན་ནརོི་

འིཁྲུལ་རིདེ། ད་ེལྟརི་མནི་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་

མ་ིལ་དབྱེ་ེབ་འིབྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། མ་ིསུ་དང་སུ་ཞིགིོ་ཐུགོ་པོ་ཡནི་ནའིང་

ཚོང་མ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་གོཅིགོ་

གྱུརི་རིདེ་བསམ་པོའི་ིའིདུ་ཤིསེ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ།

བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ང་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང་རིེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་འིཁྲིི་
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ཡོད་པོས། བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་ལེན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ལས་ཀྱིིས་བསྐོོས་ཡོད། གོང་ལྟརི་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཉེགོ་ཕྲེ་འིདི་

ལྟ་བུའིི་སྐོབས་ལ་ལས་དང་སྨོན་ལམ་དབང་གོིས་བོད་པོའིི་སྐྱེ་

བ་ཞིིགོ་བླངས་པོའིི་བླངས་གོོ་ཆེོད་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟརི། ཕེལ་

ཆེེརི་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་སྐོོརི་ནས་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་

ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་བརྒལ་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེའིི་བརི་དུ་སོ་སོརི་

འིཇོན་ཐོང་དང༌། ནུས་པོ་མེད་ན་ཡང་ལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོོའིི་ཐོོགོ་

ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རིེད། བོད་བསྟན་སྲིིད་སྐྱེ་འིགྲེོའིི་བདེ་

སྐྱིད་དང་བཅས་པོའིི་བདེ་དོན་ཐོོགོ་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་གྲུབ་

འིབྲས་ད་ལྟ་སོན་མེད་ན་ཡང༌། བོད་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་པོ་རྣམས་

འིགྱིེལ་ས་ནས་ཡརི་ལངས་ཐུབ་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབས་ཡོད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

འིགྲེོ་བ་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དང༌། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ཆེོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ཡིན་པོ། 

ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མིང་འིཛོིན་གྱིི་ཆེ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། ངའིི་མི་

ཚོེ་སྟོང་ཟད་རིང་ཕྱོིན་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ད་

དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་མི་ཚོེའིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་
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ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་ཙམ་སློེབས་དུས་རྒས་པོའིི་འིགོོ་ཚུགོས་ཡོང་གོི་

ཡོད། ཁོ་སང་རྒྱ་གོརི་བ་ངོ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་གོརི་བ་རྣམས་

ལོ་དྲུགོ་ཅུའིི་སྐྱེས་སྐོརི་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བརྩིི་གོི་རིེད། གོང་ཡིན་

ཟེརི་ན། ལོ་དྲུགོ་ཅུ་ནས་མི་ཚོེའིི་མདུན་ལམ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིགོོ་

ཚུགོས་ཀྱིི་ཡོད། ལོ་དྲུགོ་ཅུ་བརི་དུ་ཚོེ་འིདིའིི་དོན་དགོ་གོཙོ་བོརི་

བྱེེད་པོ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་བརྒལ་ནས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཉེམས་ལེན་

གོཙོ་བོརི་བྱེེད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་བཤིད་བྱུང༌། 

སྤྱོིརི་བཏེང་མིའིི་འིགྲེོ་སྟངས་བྱེས་ན་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་ཟེརི་དུས་རྒས་

གོསོ་ཁོང་དང༌། རྒས་ཡོལ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཚོོད་ཡིན་པོ་རིེད། འིོན་

ཀྱིང་ང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོཉེན་འིཕྲེང་གོི་གོནས་སྟངས་

འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས་ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་

ལས་བྱེེད་རྒྱུ་མང་བ་བསྡེད་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ང་རིང་གོི་གོཟུགོས་

པོོའིི་གོནས་སྟངས་དང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་གོང་གོི་ཆེ་ནས་

ཀྱིང་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་མུ་མཐུད་འིབད་རྩིོལ་དང་སྙིིང་སྟོབས་

བསྐྱེད་དེ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་

བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་མཆེོགོ་དམན་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོས་

ཀྱིང་དེ་ལུགོས་ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པོ་ལས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
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མང་བ་བསྡེད་ཡོད་བསམ་པོའིི་སེམས་ཁུརི་དང་། སྙིིང་སྟོབས་

རི་ལམ་ཚུན་ཆེད་ལ་མ་བརྗེེད་པོརི་སྙིིང་དུ་བཅངས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ རྗེ་ེའིབངས་མཉེམ་རུབ་དང་། སྤྱོ་ིམཐུན་གྱི་ིབསདོ་

ནམས།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་མི་སྒོེརི་པོ་གོཅིགོ་

གོི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོས་མང་ཚོོགོས་

ཐུན་མོང་གོི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས། ང་རིང་ཚོ་ོ

ཚོང་མས་ཐུན་མོང་གོི་སེམས་ཁུརི་བསྐྱེད་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་

རྒྱུ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅགིོ་ལ་

འིཁྲིི་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལ་རིོགོས་པོ་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་པོ་ཙམ་ལས། 

ས་ོསོའི་ིམཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་རྡགོོ་ཁྲིེས་འིཁེརི་མི་དགོོས་པོ་ལྟ་བུའིི་

བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟརི་གོལ་སྲིིད་ཡོད་ན། ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་འིཐུས་

ཤིོརི་གྱིི་རིེད། ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་

ཐུན་མོང་གོིས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས། བསོད་ནམས་གོསོགོ་

ཐོབས་ལྷ་བླ་ཁོགོ་ཚོོའིི་ལུང་སྟོན་གྱིི་ནང་ལ་ཡོད་པོ་ལྟརི། སློོབ་

དཔོནོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཅན་གྱི་ིམཚོན་སྔགོས་དང༌། མ་ཎ་ིཡགིོ་དྲུགོ་འིགྲེ་ོ
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གོང་ཆེ་ེགོསགོོ་རྒྱུ། དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་རིང་ཉེདི་ནང་པོ་ཡནི་ན་

སྐྱབས་འིགྲེ་ོསམེས་བསྐྱདེ་ད་ེརིགིོས་ཉེམས་ལནེ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་

ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་སྟན་ཐོོགོ་གོཅིགོ་ལ་བསོད་ནམས་དཔོགོ་

ཏུ་མེད་པོ་གོསོགོ་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། མཆེོགོ་དམན་ཚོང་མས་

བསདོ་ནམས་གོསགོོ་རྒྱུརི་འིབད་རྩིལོ་ལྷདོ་པོ་མདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས། 

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུརི་ཚོང་མས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིསྙིངི་

སྟབོས་དང༌། འིགྱུརི་བ་མདེ་པོའི་ིལྷགོ་བསམ་བརྟན་པོ་ོམུ་མཐུད་

ནས་བསྐྱེད་དེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་རིགོོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༥ ཉེནི་དྷ་

སརི་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིནང་པོའི་ིཚོོགོས་པོ་དང༌། བལ་

ཡུལ་གྱི་ིནང་པོ་རྣམས་ནས་བརྟན་བཞུགོས་འིབུལ་

བཅརི་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་རིིགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ནང་སྟནོ་གྱི་ིཁད་

འིཕེགོས།

ད་ེརིངི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་ཆེདེ་མངགོས་ཡངོ་ནས་བརྟན་བཞུགོས་

བཏེོན་པོ་རིེད། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚོོགོས་

དང༌། བལ་ཡུལ་གྱི་ིཆེསོ་ཚོགོོས་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་བཤིད་ན་དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོལྷད་མདེ་

པོརི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཆེདེ་མངགོས་ཡངོ་བརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་ཚོོ་བོད་ལུང་པོའིི་རིང་དབང་ཤིོརི་ནས་ཉེམས་ཆེགོ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་

པོོ་བྱུང་བ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་རྣམས་

དང༌། དེ་བཞིིན་བལ་ཡུལ། འིབྲུགོ་ཡུལ་བཅས་ལ་རིང་དབང་ཡོད། 

རིང་དབང་ཡོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོས་ནང་
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པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་

སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང༌། མི་ཉེམས་གོོང་

འིཕེེལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་དང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

རིང་དབང་ཡོད་ན་ཡང་སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་ལ་ལྷོད་གོཡེང་སྣང་

མེད་དུ་ཕྱོིན་ན་ཕེངས་པོོ་རིེད། 

བརི་སྐོབས་ངའིི་མཐོོང་ཚུལ་ལྟརི་ན། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་རྣམས་

ལ་གོཞིི་ནས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་གོསརི་

པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེའིི་དོན་དགོ་ལ་བརི་

སྐོབས་ཚོོགོས་འིདུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་པོ་རིེད། དེ་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དངོས་གོནས་རྟགོས་མཚོན་བཟང་པོོ་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་

ཁོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་

དང༌། མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་ཐོབས་འིབད་l བརྩིོན་བྱེེད་པོ་

དེརི་ངོས་ནས་བསྔགོས་བརྗེོད་དང་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཞུ་གོི་ཡོད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཆེ་

ནས་བཤིད་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ཡང་སྒོོས་



272
ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཁོ་ནས་མ་

གྱུརི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་དང༌། འིགྲེོ་བ་རིིགོས་དྲུགོ་སེམས་ཅན་

ཐོམས་ཅད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་བྱེམས་

པོ་དང་སྙིིང་རྗེེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་

ཚོོས་མི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་

སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཟེརི་གྱིི་མེད། མ་གོཞིི་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་

དགོ་ནང་ལ་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་བརྩིེ་བ་བྱེེད་མཁོན་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཉེང་ནས་འིཇེན་གོཅེརི་བུ་བ་ལྟ་བུ་ཧི་

ལམ་ནང་པོ་ལས་ལྷགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལྟ་བ་དང༌། 

གྲུབ་མཐོའི་གོཏེིང་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་པོའིི་

ལྷགོ་བསམ་བསྐྱེད་ལུགོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་དེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ལས་ལྷགོ་པོ་

མེད་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ཁོ༽ ཆེསོ་ཚོན་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིམཚོནོ་

བྱེདེ།

ད་ེལྟ་བུའི་ིལྟ་བ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིའིཚོ་ེབ་མདེ་པོའི་ིསྤྱོདོ་པོ་ད་ེནང་པོ་

ཙམ་མ་ཟད། འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ་
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ལ། དངེ་སང་འིཛོམ་གླིངི་ནང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསརི་དུ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་ཚོན་རིིགོ་པོ་ད་ེརིིགོས་དང་

མཉེམ་དུ་ངསོ་ནས་བགྲེ་ོགླིངེ་ཚོོགོས་འིདུ་སྔ་རྗེསེ་མང་པོ་ོབྱེས་པོ་

ཡནི། སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སྐོརོི་དང༌། ད་ེབཞིནི་སམེས་དང་ཀློད་

པོའི་ིའིབྲལེ་བའི་ིསྐོརོི་སགོོས་ལ་གོ་ོབསྡུརི་མང་པོ་ོབྱུང༌། ཚོན་རིགིོ་

པོ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིསི་མ་འིངོས་པོའི་ི

དུས་རིབས་ལ་ཚོན་རིིགོ་ཡརི་རྒྱས་མུ་མཐུད་འིགྲེ་ོགོི་རིེད། ཚོན་

རིིགོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་མཉེམ་དུ་འིགྲེ་ོཐུབ་མཁོན་དེ་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཁོ་ོན་རིེད་ཅསེ་མང་པོསོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་ནང་ལ་དད་པོ་གོཅིགོ་པུརི་བསྟེན་

མཁོན་དེ་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་

མཁོན་ཕེལ་ཆེེརི་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་སྲིིད་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཕེ་མེས་ནས་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་

སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོ་དེས་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་

དང༌། མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 
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དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་ངོས་ནས་བཤིད་ན། ནང་པོའིི་ཆེོས་

དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་མཚོོན་བྱེེད་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་

པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་ནས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མ་གོཞིི་རྒྱ་གོརི་

རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་འིདིའིི་ཁོོངས་ཡིན་ན་ཡང༌། སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་

དེ་ཧིིན་དཱུའིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལ་

འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་ཡོད། དེ་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མཚོོན་བྱེེད་ཅིགོ་ཡིན། 

དེ་བཞིིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ཧིིན་དཱུ་མང་པོོ་ཡོད་

ཀྱིང༌། གྲེངས་ཀ་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟོས་པོརི་ནང་ཆེོས་ཡོད་སའིི་

ས་ཁུལ་ལ་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོོམས་གོཤིིས་དང༌། རིིགོ་

གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོའིི་རྣམ་པོ་མི་འིདྲེ་བ་མཚོོན་

བྱེེད་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཆེོས་དད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་སོ་

སོའིི་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤིད་ཡོང་སྐོབས་སོ་སོའིི་

རིིགོ་གོཞུང་དེ་རྩི་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ངོས་རིང་ཉེེ་ཆེརི་སོགོ་ཡུལ་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། སྔོན་མ་ཡང་ཐོེངས་

ཁོ་ཤིས་སློེབས་པོ་རིེད། ངོས་ནས་སོགོ་པོོ་ཚོོརི་ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 
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བོད་པོ་དང་སོགོ་པོོརི་རིང་རིང་གོི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་

དེ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་

ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤིིགོ་ཆེགོས་

ཡོད་སྟབས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མཚོོན་བྱེེད་དུ་ནང་པོའིི་

ཆེོས་དེ་རྩི་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། སོ་སོ་སྒོེརི་

གྱིི་ངོས་ནས་གོལ་སྲིིད་ཆེོས་དད་མེད་ཀྱིང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་

གོཅིགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ཡོང་སྐོབས་ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་གོནད་

འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། 

གོ༽ རིགིོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། ཤིསེ་ཚོད་གོངོ་སྤེལེ།

ད་ེབཞིནི་དུ་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་དང༌། བལ་ཡུལ། འིབྲུགོ་ཡུལ་

སོགོས་ལ་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་རྩི་འིགོངས་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ནང་ཆེོས་ལ་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་ཡ་མ་བྲལ་

བའི་ིཐོགོོ་ནས་ཇ་ིཙམ་གྱི་ིནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའི་ཤིསེ་

མཁོན་མང་བ་དང༌། ནང་ཆེསོ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་སྤུས་དགོ་

པོ་ཡོད་ཀྱིང་། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་མི་
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ཉེམས་ཡུན་གོནས་ཡོང་གོི་རིེད། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦོང་འིཐུས་

ཤིརོི་ཕྱོནི་ཏེ་ེསྤྱོརིི་བཏེང་མའིི་ིགོམོས་སྲིལོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་ད་ེཙམ་

གྱིསི་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརིདེ། རྩི་བ་ནང་ཆེསོ་

དང༌རིགིོ་གོཞུང་གོཉེསི་ཐོ་དད་ཡནི། དཔོརེི་ན། ད་ེསྔ་ལྷ་སརི་སྡེདོ་

མཁོན་ཀ་ཤི་ིསྨརིི་ནས་ཡངོ་བའི་ིཁོ་ཆེ་ེད་ེརིགིོས་ཆེསོ་ལུགོས་ཁོ་ཆེ་ེ

རིེད། འིནོ་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་དང༌། གོོམས་གོཤིིས་དེ་

བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོརི་ངོས་རིང་ད་ོ

སྣང་བྱུང༌། སྒོརེི་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་མ་བྱེས་ཀྱིང་ནང་

ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརིིགོ་གོཞུང་དའེི་ིནང་ལ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རིདེ། 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་ལ་ནང་ཆེོས་ངེས་པོརི་དུ་རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོས་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་ནང་ཆེོས་ལ་བསྒྱུརི་

བའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་ལ། སྐོད་ཡིགོ་གོསརི་པོརི་བསྒྱུརི་དགོོས་པོ་གོང་

ཡང་མེད། སོ་སོའིི་སྐོད་ཡིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡོད་

པོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཡོད་མུས་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་

ཉེམས་ཡོང་འིཕེེལ་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་བྱེེད་པོ་ཡང་རྩི་བ་སློོབ་

སྦོང་ལ་ཐུགོ་ཡོད། དགོོན་པོ་དང༌། ལྷ་ཁོང་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་
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པོོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་ཕྱོི་རིོལ་ཁོང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་མིན་སྟབས་རྩི་བ་ཀློད་པོའིི་ནང་ལ་ཡོད་དགོོས་པོས། སློོབ་

སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ ནང་ཆེོས་སློོབ་

སྦོང་བྱེེད་ཡུལ་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མིང་རྒྱབ་འིཁུརི་བཙུན་པོའིི་

དགོོན་པོ་ཁོགོ་དང༌། བཙུན་མའིི་དགོོན་ཁོགོ དེ་བཞིིན་སྔགོས་

འིཆེང་གོོས་དཀརི་ཅན་གྱིི་དགོོན་སྡེེ་ཁོགོ་ལ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་

སྦོང་བྱེ་རྒྱུརི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། དུས་དུས་ལ་བླ་མ་ཚོད་ལྡན་དེ་

ལྟརི་གོདན་ཞུས་ཀྱིིས་གོསུང་ཆེོས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུན་དུ་འིཛོིན་གྲྭ་

བཙུགོས་ནས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཚོད་མཐོོ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོབས་

ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་ལུང་པོ་སྤྱོི་ཡོངས་ནང་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་རྩི་བ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོོ་རྟོགོས་ལ་རིགོ་ལུས་

པོས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཚོད་ཇི་

ཙམ་རྒྱ་ཆེེརི་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ལུང་པོ་དེའིི་ནང་དུ་རིིགོ་གོཞུང་

སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། གོལ་སྲིིད་ཡུལ་སྤྱོིའིི་ནང་ལ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་

གོོ་རྟོགོས་ཇེ་ཞིན་ཇེ་སྐྱོརི་ཕྱོིན་ནས་བརླགོས་ན། ཚུརི་ཙམ་དེརི་
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དགོོན་པོ་ཉུང་ཤིས་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་

ལེན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་ན་ཡང་ཁོགོ་པོོ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

སྔརི་ཡུལ་སོ་སོརི་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་དགོོན་པོ་

དེ་དགོ་ཤིེས་ཡོན་འིཛོིན་མཁོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད་ཀྱིང་། དེང་

སང་ཤིེས་ཡོན་འིཛོིན་མཁོན་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། 

སྐྱ་སེརི་ཕེོ་མོ་ཚོང་མ་སློོབ་གྲྭ་དེ་དགོ་འིགྲེིམས་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

པོ་ལས། དགོོན་པོའིི་ནང་ལ་ཡུལ་མི་ཉུང་ཤིས་ལས་འིགྲེོ་གོི་མེད། 

དགོོན་སྡེེ་ཁོགོ་གོི་ནང་དུ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཚོད་ཇེ་མཐོོརི་གོཏེོང་བ་

དང་ཆེབས་ཅིགོ སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཤིེས་ཚོད་ཇེ་མཐོོརི་གོཏེོང་

རྒྱུའིི་ཐོད་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟརི་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བྱེེད་ཐུབ་མིན་མི་ཤིེས། 

འིོན་ཀྱིང་ཁོ་སང་ངོས་རིང་སོགོ་ཡུལ་སྦོ་རིས་ཐུ་དང༌། ཁོལ་མུགོ་

སོགོས་སུ་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་རྩི་བ་ཤིེས་ཡོན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་དགོོས་པོ་དང༌། མང་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཇི་ཙམ་གྱིི་མཐོོ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་ལུང་

པོ་དེ་དགོ་ནང་སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་རྒྱུ་ལས། མང་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཚོད་གོོང་མཐོོརི་སྤེེལ་མ་ཐུབ་ན་དགོོན་པོ་དང་
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། ལྷ་ཁོང་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོད་པོས་འིཛོིན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད་ཅེས་

ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་སློོབ་ཚོན་དེ་ལྟརི་གོོ་སྒྲིིགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་

ལ་གོ་ལེརི་ཐོབས་ཤིེས་ཐུབ་ན། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་མིང་

བཏེགོས་མི་བདེ་བ་ཡོད་ན་རིིགོ་གོཞུང་གོི་མིང་བཏེགོས་ཏེེ་སྟོན་

པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་འིཁྲུངས་རིབས་དང༌། ལྷ་ཆེོས་དགོེ་བ་

བཅུ་དང༌། མི་ཆེོས་གོཙང་མ་བཅུ་དྲུགོ་ལྟ་བུ་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་དེ་

རིིགོས་སློོབ་ཚོན་ནང་ལ་སློེབས་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། 

གོང་ལྟརི་ཡུལ་དེའིི་ནང་གོི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲིོད་ལ་གོོ་རྟོགོས་ཆེེ་

རུ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་ན་རིིམ་པོས་རིིམ་པོས་བསྟན་པོ་ཉེམས་

བརླགོ་འིགྲེོ་བའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

ང༽ ནང་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་དང་། མསེ་པོའོི་ིཆེསོ་ལུགོས།

ངསོ་ཀྱིསི་ཞིརོི་འིཕྲེསོ་སུ་ཞུ་རྒྱུརི། ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་རྒྱ་གོརི་ནང་འིཕེེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང༌། ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་

སྔགོས་དང་བཅས་པོ་དུས་གོཅིགོ་ཏུ་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་པོའིི་སྲིོལ་
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རྒྱུན་ཞིིགོ་བོད་ཡུལ་དུ་དརི་ཁབ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་

ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་འིདི་དང༌། 

ཆེོས་འིདི་དང་འིབྲེལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་གོོམས་

གོཤིིས་ཡོད་པོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་ནང་སོགོ་

ས་ཡ་གོསུམ་ཙམ། ཕྱོ་ིསགོོ་རིང་བཙན་ཡནི་པོ་དརེི་ས་ཡ་གོཉེསི་

ཙམ། ཨུ་རུ་སུའི་ིཁོངོས་སུ་ཡདོ་པོའི་ིཁོལ་མུགོ་དང༌། ཐུ་ཝ། སྦ་ོ

རིད་ཐུ། ད་ེམནི་ས་ཁུལ་རི་ེཟུང་བསྡེམོས་པོས་ཁནོ་ས་ཡ་གོཅིགོ་

ལྷགོ་ཙམ། དེ་ནས་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་དུ་ས་ཡ་གོཅིགོ་ལྷགོ་

ཙམ་མེད་དམ། ཁོན་བསྡེོམས་ས་ཡ་བཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་ཙམ་

ཞིིགོ་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ནང་ལ་མི་གྲེངས་ས་

ཡ་བཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཉུང་ཉུང་རིེད། དཔོརེི་ན། 

ཧིནི་དཱུ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡ་ེཤུ། ཁོ་ཆེ་ེསོགོས་ཡདོ། 

ཡང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་སྤྱོི་ནས་བཤིད་ན། འིབརི་མ་དང༌། 

ཐོའིེ་ལན། ཤི་ལངྐ་སོགོས་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་

སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཤིོད་སྐོབས་ས་ཡ་བཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་

ཙམ་ལས་མེད། རྩི་བའིི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མི་གྲེངས་དུང་

ཕྱུརི་ལྔ་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོའིི་ནང་དུ་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་
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བཅས་པོ་ཡོད་མཁོན་ས་ཡ་བཅུ་གོསུམ་བཅུ་བཞིི་ཙམ་ལས་མེད་

པོ་དེ་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་འིདུགོ ས་ཁུལ་དེ་

དགོ་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། མི་རྣམས་ཀྱིང་ཁོ་

འིཐོོརི་དུ་སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ཏུ། དཔོེརི་ན། སོགོ་པོོ་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་དེང་སང་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་

མང་པོོ་སྤེེལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ སྔོན་མ་ལོ་འིགོའི་ཤིས་གོོང་སོགོ་ཡུལ་

དུ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་བྱེེད་མཁོན་བརྒྱ་ཕྲེགོ་འིགོའི་ཤིས་

ཤིིགོ་ཡོད་པོ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ དེང་སང་སྟོང་ཕྲེགོ་གོསུམ་ཙམ་

ཡོད་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་དངུལ་གྱིི་དོན་དུ་

འིཁྱུགོ་ཙམ་ཡེ་ཤུ་བྱེས་ཤིིང་། དངུལ་བླངས་ནས་གོ་ལེརི་ནང་པོ་

བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ངོས་ནས་སོགོ་པོོ་ཚོོརི་

བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཡེ་ཤུའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་

ཡེ་ཤུ་བྱེས་ན་ལེགོས་པོ་དང་། ཡེ་ཤུའིི་ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་ནང་

པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་རྒྱུ་དེརི་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་གོཏེོང་དགོོས། ལུང་པོ་

སྤྱོི་བྱེིངས་ཡེ་ཤུའིི་གོོམས་སྲིོལ་ཆེ་ཚོང་ཕེ་མེས་ནས་ཡོད་མཁོན་

གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚོང་གོཅིགོ་ནང་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བྱེེད་

དགོོས་བྱུང་ན་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 
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ཡང་ང་རིང་ཚོོ་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོ་ཡིན་ཞིིང་། ནང་པོའིི་གོོམས་

སྲིོལ་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚོང་གོཅིགོ་གོིས་ཡེ་ཤུའིི་

ཆེོས་བྱེས་ན་རྙིོགོ་དྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། སོགོ་པོོའིི་ནང་ལ་འིགོའི་ཤིས་

ཕེ་མ་ནང་པོ་བྱེས། ཕྲུ་གུ་བུ་དང་བུ་མོ་དབྱེིན་ཇིའིི་སློོབ་གྲྭརི་བསྐྱོད་

དེ་ཨ་གོསརི་བྱེས་ནས་ཡེ་ཤུ་བྱེས། ཕེ་མ་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐོབས་སུ་ནང་པོའིི་ལུགོས་ཀྱིི་དགོེ་སྒྲུབ་མ་བྱེས་པོརི་ཡེ་ཤུའིི་

ལུགོས་ཀྱིི་འིདས་མཆེོད་དེ་ལྟརི་བྱེས། དེ་ཕེ་མའིི་གོཉེེན་འིབྲེལ་

དེ་དགོ་གོི་སྣང་བརི་མི་འིགྲེོ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ གོང་ལྟརི་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་

བརྒྱུད་དེ་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྱོིན་ན་ལེགོས། 

ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་མཚོོན་ན་རྩི་བ་ཆེོས་དད་རིང་མོས་རིེད། 

ཆེོས་བྱེས་པོ་ཡིན་ནའིང་ཆེོས་གོང་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་རིང་མོས་རིེད། 

འིོན་ཀྱིང་རིང་གོི་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོ་ཡིན་པོའིི་ས་ཁུལ་ལ་ནང་པོ་

རིང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་ལེགོས། ཡང་མི་སྒོེརི་པོ་སོ་སོས་སྒོོ་གོང་

ས་ནས་བསམ་བློ་བཏེང༌སྟེ་དཔྱད་པོ་བྱེས། དཔོེརི་ན། ནང་པོའིི་

ཆེོས་དང༌། ཁོ་ཆེེའིི་ཆེོས། ཧིིན་དཱུའིི་ཆེོས། ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་བཅས་

ལ་དཔྱད་བསྡུརི་བྱེས་ནས་མཐོའི་མ་སོ་སོའིི་སེམས་ནང་ཆེོས་གོང་
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ལ་མོས་པོ་དང༌། གོང་འིཕྲེོད་ཆེེ་བ་ཡོད་པོ་དེ་བྱེས་ན་ཁད་པོརི་

མེད། སོ་སོས་ནང་ཆེོས་མ་ཤིེས་ཤིིང་། ཆེོས་ལུགོས་གོསརི་པོ་

ཞིིགོ་ལ་ཨ་གོསརི་བྱེས་ཏེེ་བསྒྱུརི་བཅོས་བྱེས་ན་རྗེེས་སུ་དཀའི་

ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་རིེད། རིང་གོི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོད་པོའིི་ནང་ཆེོས་དེ་

ཁིམ་ཚོང་སོ་སོའིི་ནང་སློོབ་སྦོང་བྱེ་རྒྱུ་དེརི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་

འིདུགོ བརི་སྐོབས་ངོས་རིང་ནས་མཐོོང་བ་དང༌། ཉེམས་མོང་བྱུང་

བའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཁེད་རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། 

ཅ༽ དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་དང་། སམེས་ཀྱི་ིསྡུགོ་

བསྔལ།

ས་ོས་ོའིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིནང་ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིཐོགོོ་

ལ་ཡནི་ཡང་རུང༌། བྱེ་ེབྲགོ་ཏུ་མ་ིས་ོསའོི་ིཁོ་ེཕེན་ཐོགོོ་ལ་ཡནི་ཡང་

རུང༌། ནང་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་

མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

རིེད། ལུང་པོ་ས་ོསོའི་ིནང་ལ་དངོས་པོ་ོཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། 

དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིཐོགོོ་ལ་གོཞུང་ས་ོསསོ་

འིགོན་ལནེ་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིམང་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་ངསེ་

པོརི་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། དེ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་
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ཅིགོ་ང་རིང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དེ་

དགོ་ལའིང་དམིགོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཕྱོིའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། དངོས་པོོ། རླུང་འིཕྲེིན། གོཟུགོས་མཐོོང་

བརྙིན་འིཕྲེིན་སོགོས་གོ་ལེརི་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན། མི་རྣམས་འིབྲེལ་བ་

ཚོ་རུ་ཚོ་རུ་དང༌། དངུལ་ལ་དགོའི་རུ་དགོའི་རུ་ཕྱོིན། ནུབ་ཕྱོོགོས་

པོའིི་གོཞིས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ན་རྒྱ་གོརི་གྱིི་གོཞིས་གོཏེོང་རྒྱུརི་

དགོའི་རུ་དགོའི་རུ་ཕྱོིན། ཚུརི་ཕྱོོགོས་དེརི་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་རིིགོ་གོཞུང་སྐོོརི་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ངོ་སྤྲོོད་དང༌། སློོབ་

གོསོ་སོགོས་མ་འིདང་བརི་མང་ཚོོགོས་རྣམས་དོ་སྣང་མེད་པོརི་

ལུས་ན། དཔོེརི་ན། སྤེི་ཏེི་ཁུལ་ལ་བུད་མེད་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཆེོས་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇོ་མོ་དེ་ལྟརི་མང་པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོོང་ཚུལ་

བྱུང༌། སྐྱེས་པོ་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས། དེ་ནས་

ལས་ཀརི་ཚུད་ནས་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

དེ་ལྟ་བུའིི་ངང་ལ་མི་ཐོོགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཕྱོིན། གོང་འིཚོམ་སོང་

ནས་མང་ཚོོགོས་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་མེད་པོ་ཆེགོས་ན་ཧི་ཅང་

ཕེངས་པོོ་རིེད། 

སྤྱོིརི་བཏེང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་དང༌། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་དང་
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འིབྲེལ་བའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ངེས་པོརི་དགོོས་པོ་རིེད། དེ་

དགོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་བའིི་སྐོབས་ལ་ཚུརི་ཙམ་དེརི་མང་ཚོོགོས་ནང་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཤིེས་ཡོན་ཐོོགོ་དོ་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མ་

ཐུབ་པོརི་འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་ན་ཏེན་ཏེན་ཉེེན་ཁོ་རིེད། སྔོན་མ་ངོས་

རིང་འིབྲས་ལྗོོངས་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང༌། འིབྲས་ལྗོོངས་ཀྱིི་

ཁིམ་ཚོང་རིེརི་ཐོད་འིཕུརི་གོནམ་གྲུ་རིེ་རིེ་ཡོད་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་

གྱིི་གོནས་ཚོད་མཐོོན་པོོརི་སློེབས་ཀྱིང༌། སེམས་སྐྱིད་པོ་དང༌། ཞིི་

བདེ་ཡོང་བརི་ཕེན་གྱིི་མ་རིེད། སེམས་ནང་བགོ་མ་ཕེེབས་པོ་དང༌། 

སྡུགོ་བསྔལ་བྱུང་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིི་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲགོ་མི་

ཡོང་བ་དེ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་དགོོས་པོ་ལས། དངུལ་

གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཐོབས་མེད། ནམ་ཞིིགོ་ཁིམ་ཚོང་མི་རིེ་ངོ་

རིེརི་ཐོད་འིཕུརི་གོནམ་གྲུ་རིེ་རིེ་ཡོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་

ཀྱིང་ནང་ཆེོས་རྩི་བརླགོ་ཕྱོིན་ན་དེ་དུས་གོཞིི་ནས་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེ་

རྒྱུ་རིེད། ང་ཚོོའིི་སྤེོ་རོ་དུས་ལ་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་མེད་ནའིང་མི་

ཚོང་མ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། ད་ཆེ་ང་ཚོོ་གོང་

ཞིིགོ་བྱེས་པོ་རིེད་དམ་ཟེརི་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་

ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང་ལ། ངོས་རིང་དེ་ལྟརི་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 
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དཔོེརི་ན་དེང་སང་ནུབ་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚོང་གོི་

གོནས་སྟངས་དང༌། སློོབ་སྦོང་གོི་གོནས་སྟངས་སོགོས་མཐུན་

རྐེན་ཡགོ་པོོ་འིཛོོམས་ཡོད་ན་ཡང༌། སེམས་མ་སྐྱིད་པོ་ཆེགོས་

ནས་ཐོ་མགོ་འིཐོེན་པོ་དང་། ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོེན་པོ། མོས་རྫིས་ཀྱིི་

སྨན་ཁོབ་བརྒྱབ་པོ་སོགོས་གོང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་ཁིམ་ཚོང་དྲེགོ་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་ཁེད་རིང་ཚོོས་མཁེན་གོསལ་

རིེད། དེ་དགོ་གོིས་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་

ཡོང་ཐོབས་གོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་བླ་མ་འིདྲེ་མིན་

དེ་ལྟརི་ཐུགོ ཧིིན་དཱུའིི་བླ་མ་འིདྲེ་མིན་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་བླ་མ་

འིདྲེ་མིན་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

མདོརི་ན་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་སེམས་ཁྲིལ་དང༌། 

གོཏེམ་གྱིི་སེམས་ཁྲིལ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་ཡོད་

མཁོན་དེ་གྲེས་འིདི་ཁུལ་སྤྲོང་འིཁམས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་མཁོན་

དེ་དགོ་གོིས་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་ལ་

བདེ་སྐྱིད་ཡོང་གོི་མེད་པོའིི་རྟགོས་གོསལ་པོོ་སྟོན་གྱིི་ཡོད། ད་ལྟ་

ང་རིང་ཚོོའིི་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་མ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་སུ་ང་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དངོས་པོོ་ཡརི་
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རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་ཁྲི་ཁྲི་ཟིང་ཟིང་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མིའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དངོས་སུ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ཟིན་

པོའིི་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡོད་པོས་མ་འིགྲེིགོས་

པོརི་སེམས་ནང་ཆེོགོ་ཤིེས་དང༌། བྱེམས་པོ། སྙིིང་རྗེེ། བཟོད་

བསྲིན་སོགོས་མེད་སྟབས། སེམས་ནང་སྐྱིད་པོ་གོཏེན་ནས་མེད་

པོ་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་མཐོོང་ཆེོས་སུ་ཡོད། སེམས་ནང་ཡ་རིབས་

སྤྱོོད་བཟང༌དང་། བྱེམས་དང༌སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བརི་གྱུརི་པོའིི་སྤྱོོད་བཟང་

མེད་མི་རུང་བ་ཡིན། 

ཆེ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་དམས་དང་། ཡུལ་ལུང་ལ་དཀའི་

ངལ།

རྒྱ་གོརི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྔ་མོ་གྷན་དྷི་སོགོས་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་

རིང་བཙན་སྒྲུབ་པོའི་ིསྐོབས་ཀྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ལུང་

པོའི་ིསྲིདི་དནོ་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི་ཤིས་ཆེ།ེ ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིགོནའི་རིབས་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲེགོ་ལྷགོ་གོ་ིརིགིོ་གོཞུང་

གོཏེངི་ཟབ་ཡདོ་པོ་དང༌། དརེི་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཤུགོས་

རྐནེ་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 
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དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་སོ་སོས་རིང་

ཁྲིིམས་རིང་སྲུང་བྱེས་ཏེེ་ལྐོོགོ་རྔོན་ཟ་ལེན་ཟེརི་བ་དེ་རིིགོས་གོོ་རྒྱུ་

མེད། དེང་སང་རྒྱ་གོརི་བ་ཚོོརི་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་ཤིེས་ཡོན་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོ་ཆེགོས་ཤིིང་། སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ཀྱིི་

ཧིིན་དཱུའིི་ལྟ་བ་དེ་རིིགོས་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་རིང་ཁྲིིམས་རིང་

སྲུང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རིིགོས་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་སྔ་མོའིི་མི་དེ་དགོ་དང༌མི་

འིདྲེ་བའིི་དེང་སང་ཧི་ཅང་སྐྱོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། བསམ་བློའིི་ཡ་

རིབས་སྤྱོོད་བཟང་དེ་དགོ་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེོ་དུས་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་འིཕྲེད་ཀྱིི་འིདུགོ གོལ་སྲིིད་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དེ་ཉེམས་ཆེགོ་ཕྱོིན་ན། དངོས་པོོ་

ཡརི་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕྱོིན་རུང་དེས་དཀའི་ངལ་རིིགོས་གོཅིགོ་སེལ་

ཐུབ་ཀྱིང་། རིིགོས་གོཅིགོ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

དེས་ན་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བའིི་སྐོབས་དེརི་

དམིགོས་བསལ་གྱིིས་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་གོང་འིཚོམ་སོང་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་རྒྱུ་རིེད། 

ངོས་རིང་སྔོན་མ་ཟངས་དཀརི་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་དཀརི་དཀྱིིལ་ལ་

ཁོ་ཆེེའིི་བླ་མ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། བླ་མ་དེས་ངོས་རིང་ཇ་འིཐུང་
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བརི་མགྲེོན་བོས་བྱེས་པོ་ལྟརི་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། ཁོ་ཆེེའིི་བླ་མ་དེས་མོ་

ཊའིི་ལམ་དེ་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མི་འིདུགོ མོ་ཊའིི་ལམ་དེ་བཟོས་

རྗེེས་ཡུལ་པོ་ཚོོ་དངུལ་ལ་མགོོ་འིཁོོརི་ནས་ལྷ་ཁོང་ནང་དུ་ཕྱོགོ་

འིཚོལ་རྒྱགོ་པོརི་ཡོང་མཁོན་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བཤིད་

བྱུང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བདེན་པོ་རིེད། ངོ་སྤྲོོད་མཁོན་གྱིིས་

ངོ་སྤྲོད། ངོ་འིཕྲེོད་མཁོན་གྱིིས་ངོ་འིཕྲེོད་དེ་སོ་སོའིི་ཆེོས་གོཏེིང་

རིིང་པོོ་ཤིེས་ན་པོད་ཤིགོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་

སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དེ་མེད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་བསམ་བློའིི་ནང་སློེབས་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་

དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་གོོ་བ་སློེབས་ཐོབས་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་

ལེགོས་ཁེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་སྐོོརི་ང་རིང་

ཚོོརི་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ངའིི་ངོས་ནས་འིབོད་སྐུལ་

བྱེེད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ས་ཁུལ་ཚོོརི་དུས་དུས་ལ་སློེབས་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་དུས་དུས་ལ་སློེབས་ཐུབ་ཀྱིི་

རིེད། ངའིི་ངོས་ནས་གོང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་རྣམས་ཞིབས་འིདེགོས་
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ཞུ་དང་ཞུ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་

གོང་ཐུབ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་འིོས་འིགོན་རིེད། 

ཇ༽ གོ་ོབསྡུརི་ཞིབི་ལྷུགོ་དང་། མཉེམ་འིབྲལེ་གྱི་ིལས་

འིགུལ།

འིནོ་ཀྱིང་གོཙ་ོབ་ོས་གོནས་ས་ོསའོི་ིཡུལ་མ་ིརིང་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ས་གོནས་ཁོ་ཤིས་ལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིདྲེ་

འིཚོོགོས་ཡོད། འིགོའི་ཤིས་ལ་ངོས་རིང་ཡང་སློེབས་ཡོད། ངའིི་

མཐོངོ་ཚུལ་ལ་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་དང༌། འིདདོ་པོ་ཡདོ་པོ་གོང་

ཞིགིོ་ལ་ནུས་པོ་ཐོནོ་མ་ིཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ས་ཁུལ་ཡངོས་རྫིགོོས་

རི་ེའིདདོ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་སྟབས་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས་ཤིརི་ཨ་རུ་ན་

ཅལ་བརི་ཚོང་མ་རྡགོོ་ལ་བསྒྲིལི་ཏེ་ེནུས་ཤུགོས་གོཅགིོ་ཏུ་སྤུངས་

ནས་གོ་ལེརི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་ན་ནུས་པོ་ཐོོན་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་རིེད། 

འིདོད་པོ་དང་གོནས་སྟངས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་ན་ཡང་ས་ཁུལ་ས་ོ

ས་ོནས་སྒུལ་ཙམ་སྒུལ་ཙམ་བྱེས་པོ་ལས་ཡོངས་རྫིོགོས་གོཅིགོ་

གྱུརི་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ནུས་པོ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་མ་བྱུང་བའིི་ཐོགོོ་ནས་

ནུས་པོ་མ་ཐོནོ་པོ་མནི་ནམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཁེད་རིང་ཚོོ་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫིོགོས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་འིབྲེལ་བ་ལྷུགོ་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཡིགོ་འིབྲེལ་བྱེས། ཕེན་ཚུན་ཉེམས་མོང་སྤེེལ་རིེས་དང༌། ཕེན་ཚུན་

གོནས་ཚུལ་ཤིེས་རྟོགོས་ཡོང་བ་བྱེས་ནས་ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་

འིདོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་པོའིི་

མཚོམས་ལ་སློེབས་སྐོབས་ཚོང་མ་མི་རིང་ཡིན་སྟབས་སྐོབས་རིེ་

ཕྲེན་བུ་འིགྲེིགོས་མ་འིགྲེིགོས་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དཔོེརི་ན། བོད་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་ཟེརི་བ་དང༌། ཡང་ས་

དགོེ་བཀའི་རྙིིང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་ནའིང་ངའིི་དགོོན་པོ་དང༌། ཁོོའིི་

དགོོན་པོ་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་ཆུང་ཙགོ་ལ་མགོོ་འིཁོོརི་ནས་ཆེེ་སའིི་ཐོོགོ་

ལ་ལྷོད་གོཡེང་དང༌། འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐུགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་ངོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་

ན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་པོ་དང་རྣམ་རྟོགོ་གོིས་རྐེན་པོས་

ཕེན་ཚུན་མཉེམ་རུབ་ཀྱིི་ནུས་པོ་མ་ཐོོན་པོ་དེ་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་

གོི་རིེད། དུས་དུས་ལ་ཕེན་ཚུན་ཐུགོ་འིཕྲེད་བྱེས། ཕེན་ཚུན་སྐོད་

ཆེ་གོསང་པོོ་དང༌། འིཁྲིོལ་པོོ་བྱུང་ན་དོན་དགོ་མེད་པོའིི་དོགོས་པོ་

རྣམ་རྟོགོ་གོི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ་དེ་དགོ་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། བདེན་
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པོའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཇི་ཙམ་ངོ་ཤིེས་འིདྲེིས་གོཤིིབ་བྱུང་

བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ནང་གོཙང་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། མཐུན་པོོ་

བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས། མཐུན་པོོ་མི་

ཡོང་བའིི་རྐེན་རྩི་འིབྲེལ་བ་ཉུང་དྲེགོས་པོའིི་དབང་གོིས་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོསལ་པོོ་མེད་པོརི་ལུས། ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་

ནས་ཡས་རིེད་མས་རིེད་ཟེརི་དུས་དེ་ཡང་མིན་ནམ། དེ་ཡང་མིན་

ནམ་བསམས་ནས་ཕེན་ཚུན་དབརི་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་སེལ་མ་

ཐུབ་པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོ་གོི་ཡོད། 

ཉེ༽ བདོ་པོའི་ིཉེམས་མངོ་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིལས་འིགོན།

བརི་སྐོབས་བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཉེམས་མོང་བྱུང༌། དཔོེརི་ན། ཆེོལ་

ཁོ་དང༌། ཚོགོོས་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིདབརི་སྔནོ་མ་ནས་མཐོངོ་ཚུལ་བྱུང་

ཡོད། ཁོད་རིང་ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཆེོལ་ཁོ་

གོཞིན་གྱི་ིམ་ིསྐོད་བཏེང་ནས་མཉེམ་དུ་འིཚོགོོས། ཚོང་མས་གོསལ་

པོ་ོཤིསེ་པོ་བྱུང་ན་རྒྱབ་ཏུ་དནོ་མདེ་ཀྱི་ིདཀྲགོོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤིངི་ད་ེ

རིགིོས་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ཚོགོོས་འིདུའི་ིནང་རིང་ཉེདི་དངསོ་སུ་ཡདོ་

པོ་དང༌། དངསོ་དུ་མཐོངོ་བ། གོང་བཤིད་པོ་ཐོགོ་གོཅདོ་གོང་བྱེས་
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པོ་ཚོང་མ་སོ་སོས་མཐོོང་བརི་བརྟེན་དཀྲོགོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤིིང་

གོསི་གོནདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིདེ་ཅསེ་བཤིད་པོ་ཡནི། 

སྔོན་མ་དྷ་སརི་ཆེོས་ཚོོགོས་དང་པོོ་ཚོོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡིན་

པོ་ཡོད། བདུད་འིཇོམས་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཆེོས་ཚོོགོས་གྲེོལ་ནས་ཀ་

སྦུགོ་ཏུ་ཕེེབས་སྐོབས་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཐུགོས་ངོ་མཁེན་པོ་འིགོའི་

ཤིས་ཀྱིིས་དྷ་སརི་ཆེོས་ཚོོགོས་འིཚོོགོས་ནས་ཆེོས་ལུགོས་ཡོངས་

རྫིོགོས་དགོེ་ལུགོས་པོརི་བསྒྱུརི་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་

འིདུགོ དེ་ལྟརི་ཡིན་ནམ་ཞིེས་རིིན་པོོ་ཆེེརི་ཞུས་བྱུང་ཞིེས་གོསུང་

གོི་འིདུགོ རིིན་པོོ་ཆེེ་དྷ་སརི་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཚོོགོས་མིའིི་གྲེས་

ལ་དངོས་སུ་ཕེེབས་ཡོད་སྟབས་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མ་དགོེ་ལུགོས་

པོརི་བསྒྱུརི་གྱིི་ཡོད་མེད་རིིན་པོོ་ཆེེས་མཁེན་གོསལ་རིེད། ངོས་

ནས་ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོད། རིིན་པོོ་ཆེེས་དེ་ལྟརི་མ་རིེད། ང་དྷ་ས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། 

ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུརི་ང་རིང་ཡོད། ཚོོགོས་འིདུརི་ཐོགོ་

གོཅོད་བྱེས་པོ་འིདི་དང་འིདི་རིེད་ཅེས་བཀའི་སློོབ་གོནང་བ་ཡིན་

ཞིེས་གོསུང་གོི་འིདུགོ 

དེས་ན་ས་གོནས་ཡས་མས་ཀྱིི་མི་རྣམས་དུས་དུས་ལ་འིཚོོགོས། 
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ས་ཁུལ་གོཅིགོ་ལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་ཀྱིི་ཡོད་ན་ས་ཁུལ་གོཞིན་

དགོ་ནས་འིཐུས་མི་སྐོད་བཏེང་སྟེ་མཉེམ་དུ་འིཚོོགོས་ན་དོན་མེད་

ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་བརི་ཕེན་གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་

ང་ཚོོརི་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ལས་འིགོན་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུརི་ཉེིན་

འིགྱིངས་ཞིགོ་ཕུད་དུ་མ་སོང་བའིི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན། 

ཉེིན་གོཅིགོ་ད་ནི་ཕྱོིས་དྲེགོས་པོ་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་

ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཛོ་དྲེགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ནུས་པོ་ཐོོན་པོ་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། འིདོད་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་པོ་

ཡིན་རུང་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནུས་པོ་མ་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

ཡོད་དུས་ཐུན་མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཐུན་

མོང་གོི་ནུས་པོ་འིདོན་པོ་ལ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་ཡིད་གོཅིགོ་ལ་ཆེེས་པོ་

བྱེས་ནས་ཚོང་མས་ཕྱོརི་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱེེད་མཁོན་ཡིན་བསམ་

པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་སྐྱེས་དགོོས་པོ་ལས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱང་སོ་བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་

ཡོང་ཐོབས་མེད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཡང་ལུང་ཚོན་མི་འིདྲེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

འིཐོེན་འིཁེརི་བྱེེད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་གོསརི་འིབྱེོརི་དང༌རྙིིང་
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འིབྱེོརི་ཟེརི་བ་ལྟ་བུ་སྙིིང་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་དེ་ལྟརི་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཡང་དེ་ལྟརི་ཡོད་ཤིས་ཆེེ། བལ་ཡུལ་

ནང་ལ་ཡང་ཡོད་སྲིིད། མིའིི་རྣམ་རྟོགོ་ལ་ཟད་མཐོའི་མེད་སྟབས་

མིང་རིེ་རིེ་བཏེགོས་ས་གོ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ཡོང་གོི་རིེད། དོན་དགོ་

ཆུང་ས་གོཅིགོ་ལ་འིགོན་ཆེེན་པོོ་བརྩིིས། དོན་དགོ་ཆེེ་སའིི་ཐོོགོ་

ལ་འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་ན་ཤིིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་རིེད། ཚོང་མས་ནུས་པོ་

བཏེོན་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེ་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚོེས་ ༨ ཉེནི༌དྷ་

རིམ་ས་ལརི་བལ་ཡུལ་ནས་འིབྱེོརི་བ་དང༌། དྷ་

སའི་ིམ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐོབས་ལམ་དང་། བཟང་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ི

འིགྱུརི་བ།

ཁེད་རིང་ཚོ་ོཆེེད་མངགོས་འིདིརི་བརྟན་བཞུགོས་ལ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོབརྩིིས་ཏེེ་ཡོང་བ་རིེད། མཇལ་ཁོའིི་དུས་ཚོོད་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། 

འིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ན། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཡང་དགོའི་

པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། ང་རིང་ཡང་ཐུགོ་འིདོད་བྱུང༌། ཁེད་རིང་ཚོ་ོ

བལ་ཡུལ་ནས་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཆེེད་མངགོས་ཡོང་བརི་

དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིིན་

འིད་ིགོ་དྷ་རིམ་ས་ལའི་ིབདོ་མ་ིཚོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་

གོཡོ་བ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བརྟན་བཞུགོས་ལ་དམིགོས་བསལ་

འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཟརེི་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཚོང་མས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། ང་
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ཚོོ་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

རྩི་དོན་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། 

གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་

སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་སུ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་དང༌། ང་

ཚོོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་འིཁོོན་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་

པོ། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོ། དེ་ལས་ལྷགོ་

པོ་ངོས་ནས་བོད་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་སྟངས་ཏེེ། རྒྱ་བོད་ཐོ་དད་

སོ་སོ་ཡིན་ཀྱིང༌། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་

ཡོད་པོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་

ཤིིགོ་གོི་ཐོབས་ལམ་འིཚོོལ་རྒྱུརི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་

རྣམས་མཐོོང་ཡོང་སྐོབས། འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་ཀྱིང༌། བོད་

དོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཤི་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་

ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་
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བཟང་ཕྱོོགོས་ནས་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 

ད་ལྟ་འིཕྲེལ་སེལ་བོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་སྲིིད་བྱུས་

མཁྲིེགོས་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རྩུབ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། འིདས་པོའིི་ལོ་

བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་གོི་རིིང་ལ་ཉེམས་མོང་བྱུང་བརི་གོཞིིགོས་

ན། རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། མནརི་གོཅོད་ཇི་

ཙམ་བཏེང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བོད་པོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་མཁྲིེགོས་སུ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལས། དེས་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་

ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་

ཚོོས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་གླིོད་བཞིགོ་ནའིང་འིགོན་མི་བཟོད་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ། མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་མནན་རྒྱུ་ལས་ཐོབས་ལམ་

གོཞིན་མེད་པོ་ལྟ་བུརི་མཐོོང་སྟེ་སྲིིད་བྱུས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཛོིན་གྱིི་

ཡོད། སྲིིད་བྱུས་དེ་ནི་འིཕྲེལ་སེལ་འུ་ཐུགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་ཡིན་

པོ་ལས། དེས་བོད་དོན་གྱིི་རྙིོགོ་དྲེ་རྩི་བའིི་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཐོབས་

ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན། ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་

ཕྲེན་བུ་གྲེང་སང་ལྟ་བུ་ཐོེབས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་

དཀའི་རྙིོགོ་འིདི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སེལ་རྒྱུའིི་བསམ་

བློ་ཞིིགོ་མི་གོཏེོང་བརི་བྱེ་ཐོབས་གོཏེན་ནས་མེད། 
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གོཉེིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་གོལ་

ཆེེ་ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་ཤིིགོ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་ནང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོའིི་

རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་གོིས་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཚོོས་བལྟས་ཀྱིང་རིེད་བསམ་པོའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཤིིགོ་འིཛོིན་དགོོས་པོ་ལས། སྲིིད་བྱུས་སྨོན་པོ་འིཁྲིབ་པོ་

ལྟ་བུས་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཁུངས་འིཁོལ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

དེརི་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོོང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་

ཁོེ་ཕེན། ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བོད་དོན་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་དུས་

ཚོོད་སྔ་ཕྱོི་ཙམ་ལས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་ངོས་ལ་

ཡིད་ཆེེས་ཡོད། 

རྩི་བའིི་བོད་དོན་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་གོི་མཚོམས་

ལ་སློེབས་ཡོད། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོརི་བསྡེད་པོ་ལྟརི། ལས་སློ་པོོ་ཡིན་པོས་སེམས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་ཟེརི་གྱིི་མེད། གོནས་ཚུལ་དངོས་གོནས་ཧི་ཅང་མགོོ་

ན་པོོ་དང༌། ཛོ་དྲེགོ་ཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོས་རིེ་བ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་རྒྱུ་

མཚོན་དང༌། གོཞིི་རྩི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། སེམས་ཤུགོས་
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མ་ཆེགོ་པོརི་རིིགོ་པོ་སྒྲིིམ་དགོོས་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། དཀའི་ལས་གོ་

ཚོོད་བརྒྱབ་རུང་དོན་འིབྲས་སོན་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། གོནས་

ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དགོོས་ཟེརི་རྒྱུ་

དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡིན། 

ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་དང་། ཨ་ེཤི་ཡའི་ིའིབྲལེ་བ།

ད་ལྟ་བརི་ང་ཚོསོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་བཞིནི་པོའི་ིབདནེ་དནོ་ད་ེགོནས་

ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིབདནེ་དནོ་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་

པོ་ོདང༌། གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་བརྟནེ་

ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་དམ་ཟརེི་ན། དེ་རྟོགོས་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

རིེད། ངོས་ཀྱིིས་ངོས་འིཛོིན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོརི་

མི་རིིགོས་རིང་བཙན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་ཟེརི་བ་དེ་གོཅིགོ་པུའིི་

སྐོད་ཆེ་མ་རིདེ། དཔོརེི་ན། ཨཧ་ིརི་ིཀའི་ིནང་ལ་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོ་ོ

ཡདོ། འིཛོམ་བུ་གླིངི་གོ་ིས་ཕྱོགོོས་གོང་སརི་ལུང་པོ་རི་ེརིསེ་ས་ོསའོི་ི

ཐོོབ་ཐོང་རིེ་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་གོཅིགོ་

པུ་མ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

བོད་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་གོནས་བབས། དེ་བཞིིན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་
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གོཞུང་གོ་ིགོནས་སྟངས། བདོ་ཀྱི་ིཁོརོི་ཡུགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིད་ི

དགོ་གོི་འིགོོ་ནས། བདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་གོནས་

ན། ཁམི་མཚོསེ་ལུང་པོ་མང་པོརོི་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ། དཔོརེི་ན། པོ་

ཀ་ིས་ིཐོན་དང༌། རྒྱ་གོརི། སྦང་ལ་སྡེ་ེཤི།ེ ཝ་ིཏེ་ིནམ། ད་ེནས་རྒྱ་

ནགོ་དང་བཅས་པོའི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་གོ་ིགོཙང་པོ་ོགོལ་ཆེ་ེབ་ཕེལ་

མ་ོཆེ་ེབདོ་ནས་ཡངོ་བ་ཤི་སྟགོ་ཡནི་པོ་རིདེ། 

ཚོན་རིིགོ་མཁོས་པོ་རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་

གོིས་ནམ་རྒྱུན་བཤིད་དོན་ལ། བོད་ཀྱིི་ས་མཐོོའིི་སྒོང་ལ་གོལ་སྲིིད་

གོནམ་གོཤིིས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ན། དེས་བོད་ཀྱིི་

ཉེེ་སྐོོརི་དུ་ཡོད་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་གོནམ་གོཤིིས་ལ་འིགྱུརི་

ལྡོགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ས་མཐོོའིི་སྒོང་ལ་ཤིིང་ནགོས་

གོཅོད་འིབྲེགོ་ཚོད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་གོིས་རྐེན་པོས་

ཆེརི་པོ་དུས་ཐོོགོ་མ་བབས་པོའིམ། ཡང་ན་ཆུ་ལོགོ་ཡོང་བ་སོགོས་

པོ་བོད་གོཅིགོ་པུའིི་གོནས་ཚུལ་མིན་པོརི། ཨེ་ཤི་ཡའིི་ཤིརི་གླིིང་

གོི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

འིདི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་རིེད།

གོ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ།
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དེ་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་གོནས་སྟངས་ལ་མཚོོན་

ན། ད་ནང་སྔ་དྲེོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་འིདསི་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་བད་ེསྐྱདི་བསྐྲུན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། མའིི་ིསམེས་ཞི་ིའིཇམ་ལྷདོ་ལྷདོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཡདོ། མ་ི

སྤྱོ་ིལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་ནང་ནུབ་

ལ་དྭགོས་ནས། ཤིརི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་བརི་གྱི་ིས་ཁུལ་དང༌། འིབྲུགོ་

ཡུལ་བཅས་པོརི་སྔརི་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲེགོ་མང་པོའོི་ིགོངོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅགིོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་ནས་བོད་བྱེང་ཕྱོོགོས་ལ་བརྩིིས་ན་སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས་དང༌། 

དེ་བཞིིན་ཤིིན་ཅང་ནང་ལའིང་ཐོོརི་རྒོད་ཟེརི་མཁོན་དེ་རིིགོས་ཁོ་

ཤིས་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་རིེད། དེ་ནས་ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་བོ་རིད་

ཐུ་དང༌། ཁོལ་མུགོ་ལ་སོགོས་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཁུལ་དེ་དགོ་ཀྱིང་ལོ་

བརྒྱ་ཕྲེགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་རིིང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་གོཅིགོ་གྱུརི་

ཡིན་ཞིིང་། ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་མི་གྲེངས་རིོབ་རྩིིས་བྱེས་ན། ཕེལ་

ཆེེརི་ས་ཡ་བཅུ་བཞིི་ཙམ་ཡོད་འིདུགོ ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་དུས་ད་

ལྟའིང་སོ་སོའིི་ཡུལ་སྐོད་མི་འིདྲེ་ཡང༌བཀའི་འིགྱུརི་བསྟན་འིགྱུརི་

དང༌། བོད་ཀྱིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་གོི་ཆེོས་བརྒྱུད་སོ་སོའིི་བླ་མ་
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རྣམས་ཀྱིི་གོསུང་འིབུམ་དེ་རིིགོས་ཡོངས་རྫིོགོས་བོད་ཡིགོ་ཐོོགོ་

ཡོད་པོ་ད་ལྟའིང་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། 

དེ་སྔ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་མང་པོོའིི་རིིང་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཤུགོས་རྐེན་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་སློེབས་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོི་རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་ལ་ནང་ཆེོས་མ་དརི་གོོང་ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་

བཞིི་བརྒྱ་ཙམ་གྱིི་སྔོན་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ནང་ཆེོས་དརི་བ་རིེད། དེ་

ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་སྔ་དུས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་

དརི་མོང་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ཕྱོིས་སུ་བོད་ནས་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་དེ་

ཡང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དརི་རྒྱས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང༽ རྒྱ་ནགོ་དམརི་གོཞུང་དང་། མ་རྩིའི་ིལམ་ལུགོས།

དརེི་བརྟནེ་ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་འིབྲལེ་

བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་ཐུབ་

ཀྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ཆེོས་དད་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོ་ཚོང་མརི་མགོོ་གོནོན་བྱེེད་པོ་

དང༌། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་མགོོ་གོནོན་བྱེེད་
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ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཆེསོ་རངོས་དད་རིདེ། རངོས་དད་ད་ེ

མདེ་པོ་བཟ་ོདགོསོ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། ཁོངོ་ཚོསོ་རངོས་དད་ལ་བརྩིསི་

པོའིི་ཆེོས་དེས་འིགྲུབ་ཚོོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཅིགོ་ཁོ་ོརིང་ཚོོས་ཕྱོོགོས་

གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། 

དེ་ནི་བྱུང་མེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་སྔརི་ནས་

ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མེད་པོ་བཟོས་ནས། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་

བ་དང་སྤྱོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོོ་བརྒྱབ་པོ་རིེད། 

ཕྱོི་བྱུགོ་ནང་བླུགོ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་གོསོ་དེ་ལྟ་བུ་སྤྲོད་ཀྱིང་སྤྲོད་པོའིི་

འིབྲས་བུརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོའིི་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤིགིོ་དང༌། བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤིགིོ་ཆེགོས་

ཐུབ་མདེ་པོ་མཐོངོ་གོསལ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་ཚོརི་

བ་རིེད། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ལ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་

ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ལ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་ཤུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་

འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ལས། སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ལ་འིགྲེོ་གོི་མེད། ད་

རིེས་ཉེེ་ཆེརི་ཏེང་གོི་ཚོོགོས་འིདུའིི་སརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་གོཞུང་

འིཛོིན་བཟོ་གྲྭ་འིབུམ་ཕྲེགོ་བརྒལ་བ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས། སྒོེརི་གོཉེེརི་གྱིི་
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བཟོ་གྲྭརི་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་ཡོད། ངོས་ནས་ད་རིེས་ཉེེ་

ཆེརི་གོོ་འིཕྲེལ་ཡིན། 

རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་མང་ཚོོའིི་ནང་ལ་བཞིད་བགོད་སློོང་བའིི་སྐོད་ཆེ་

ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ གོང་ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེ་ན། ཨ་

མི་རིི་ཀའིི་སྲིིད་འིཛོིན་ཁོེ་ལིན་ཀྲོན་དང༌། ཨུ་རུ་སུའིི་སྲིིད་འིཛོིན་

ཡ་སིན་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་འིཛོིན་ཅང་ཙེ་མིན་བཅས་ཁོོ་ཚོོ་

གོསུམ་པོོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་མོ་ཊའིི་ནང་ཡོང་གོི་ཡོད། ལམ་གྱིི་མཐོའི་

དེརི་གོཅིགོ་ལ་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བའིི་ལམ་གོཅིགོ་དང༌། 

གོཅིགོ་ལ་མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བའིི་ལམ་གོཅིགོ་བཅས་ལམ་

ཁོགོ་གོཉེིས་ཡོད། སྲིིད་འིཛོིན་གོསུམ་གྱིི་མོ་ཊ་གོསུམ་ཡོང་སྟེ་ཁོེ་

ལིན་ཀྲོན་མོ་ཊ་དེ་ཐོད་ཀརི་མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བའིི་ལམ་དེའིི་

ཐོོགོ་ཏུ་ཤིརི་བསྐྱོད་བྱེས་པོ་དང་། དེ་རྗེེས་ཡ་སིན་གྱིི་མོ་ཊ་དེ་ཡང་

མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བའིི་ལམ་དེའིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོིན། དེའིི་མཇུགོ་

ཏུ་ཅང་ཙེ་མིན་གྱིི་མོ་ཊ་ལམ་གོཉེིས་མདོ་ཁོརི་སློེབས་སྐོབས་ལམ་

གོཉེིས་ལས་གོང་དུ་འིགྲེོ་དགོོས་མིན་ཚོོད་མ་ཐོིགོ་པོརི་མོ་ཊ་བཀགོ་

སྟེ་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་དེརི་རྒྱབ་ནས་ཏེེང་ཞིའིོ་ཕེིང་གོིས་བཀའི་

ཞིིགོ་བཀའི་བཏེང་སྟེ། མོ་ཊའིི་མདུན་གྱིི་བཞུ་མརི་གོཉེིས་པོོ་དེ་སྤྱོི་
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ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ངོས་ཕྱོོགོས་སུ་སྤེོརི། མོ་ཊ་མ་རྩིའིི་རིིང་

ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་རྒྱུགོས་ཞིེས་བཤིད་པོ་རིེད་ཅེས་རྒྱ་ནགོ་མི་

མང་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྒྲུང་ཞིིགོ་བཟོས་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་

ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ངོ་མ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ཁོ་ནས་ཤིོད་སྐོབས། རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དང་མཐུན་པོའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་དང་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་དགོ་ངོ་མ་དེ་མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

དངོས་གོནས་དོན་དམ་གྱིི་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བརི་ཡིད་

ཆེེས་ཡོད་པོ་དང༌། ཡིད་ཆེེས་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞུང་

གོིས་སྲིིད་བྱུས་ཟིན། ལམ་སྟོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་དཀའི་ངལ་ཡོད་

ཀྱིང་མུ་མཐུད་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་འིདོརི་ཐོབས་

མེད་ཀྱིང༌། ཐོེ་ཚོོམ་མེད་པོརི་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ དེས་གུང་

བྲན་རིིང་ལུགོས་ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་པོའིི་རྟགོས་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ཅ༽ གུང་བྲན་གྱི་ིཕེམ་ཉེསེ་དང་། ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིཞིབས་

འིདེགོས།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིནང་ནས་བླ་མ་མཁོན་པོ་ོད་ེལྟརི་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོདན་
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འིདྲེནེ་ཞུས་ནས་འིགྲེ་ོམཁོན་འིགོའི་ཤིས་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ས་ཆེ་ཁོ་

ཤིས་ལ་རྒྱ་མའིི་ིན་གོཞིནོ་ཤིསེ་བྱེ་ཡནོ་ཏེན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ལ། སྤྱོརིི་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་

བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ།ེ བདོ་ཀྱི་ིམཁོས་པོ་ད་ེརིིགོས་

ཀྱིི་ཞིབས་ལ་གོཏུགོས་མཁོན་མང་པོ་ོཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་དགོེ་

སློོང་ཡང་ཧི་ལམ་དྲུགོ་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་འིདུགོ དེས་ན་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིིས་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་

དང་། གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། 

གོང་ལྟརི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བཤིད་པོ་འིདི་ཚོེ་ཕྱོི་མའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་

པོརི་ཚོེ་འིདི་གོའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་མི་གོསོད་དང༌། མ་བྱེིན་

ལེན། ལོགོ་གོཡེམ། རྫུན་དང་ཕྲེ་མ་ལ་སོགོས་པོ་འིདི་དགོ་ཆེོས་

མེད་མཁོན་གྱིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིིགོས་ཁྲིིམས་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་དམ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིིགོས་མི་ཡོང་བརི་

མི་རིང་རིང་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་དེ་དགོ་སྐྱོན་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་བསམ་

བློ་འིཁོོརི་ན། ཕྱོི་ནས་ཉེེན་རྟོགོ་པོ་ལྟ་བུས་ལྟ་མཁོན་ཡོད་མིན་ལ་

མ་བལྟོས་པོརི་སྒྲིིགོ་རིང་འིཁུརི་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། མ་རིབས་ཐོ་ཤིལ་
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དེ་རིིགོས་ལ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཉེེས་དམིགོས་སུ་བལྟ་བ་ཞིིགོ་

མེད་ན། ཕྱོི་ནས་ཉེེན་རྟོགོ་པོས་མེ་མདའི་འིཁེརི་ཏེེ་བསྲུང་ན་ཡང་

ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

བརི་སྐོབས་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་བ་ལྟརི། གུང་

བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་སློོབ་གོསོ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་བཏེང་སྟེ་མིའིི་

སེམས་ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་མ་ཐུབ་པོ་དེ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་སྤྱོིརི་བཏེང་བཤིད་ན། 

དཔོེརི་ན། དེ་སྔ་བོད་ལ་མི་གོཅིགོ་བསད་འིདུགོ་ཟེརི་ན་ཧི་ལས་

པོ་དང༌། ཧིོན་འིཐོོརི་འིཐོོརི་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིན་དགོ་འིབུ་

སྲིིན་གོཅིགོ་བསད་ནའིང་སྡེིགོ་པོ་ཡོད་ཅེས། བོད་པོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་

རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་འིཇགོས་བསྡེད་ཡོད། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་བསམ་

བློ་མེད་མཁོན་ཚོོས་སེམས་ཅན་གོཞིན་དགོ་སྲིོགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོ་

ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཅི་ཡང་མེད། ཆེེ་ཆུང་ལ་མ་བལྟོས་པོས་སྲིོགོ་ཆེགོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་དེ་ལ་སྲིོགོ་ཡོད། དེ་སྙིིང་རྗེེ། དེ་ལ་སྡུགོ་

བསྔལ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོའིི་བློ་དེ་མེད་ན། གོ་ལེརི་མི་ནང་

ཚོགོས་གོསོད་རྒྱུརི་ཡང་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་

ཡོང་གོི་ཡོད། 
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ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤིིས་དང་། གུང་ཁྲིན་གྱི་ིལྟ་

སྤྱོདོ།

ངསོ་ནས་སྒྲུང་ཞིགིོ་བཤིད་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་གོ་ིལརོི་ལྷ་སརི་བདོ་

རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་གྲེ་སྒྲིགིོ་ལྷན་ཁོང་བཙུགོས་པོ་རིདེ། དརེི་ལས་ཁུངས་

ཁོགོ་ཁོ་ཤིས་ཤིགིོ་ཡདོ། སྐོབས་དརེི་ངའི་ིསྤུན་མཆེདེ་བླ་ོབཟང་བསམ་

གོཏེན་སྤྱོ་ིཁབ་མཁོན་པོ་ོརིདེ། རིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་བད་ེའིཇགོས་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ིགོཙ་ོའིཛོནི་རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དའེི་ིརིགོོས་པོ་ད་ེབླ་ོབཟང་

བསམ་བཏེན་ལ་འིཁོལེ་འིདུགོ ཚོགོོས་འིདུརི་ཉེནི་མ་རྟགོ་པོརི་འིགྲེ་ོ

དགོསོ། ཉེནི་ཞིགིོ་བླ་ོབཟང་བསམ་གོཏེན་ཧིནོ་འིཐོརོི་འིཐོརོི་འིདྲེ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་འིདུགོ་ཅསེ་དྲེསི་པོ་ཡནི། བད་ེའིཇགོས་ལས་ཁུངས་

ཀྱིི་གོཙ་ོའིཛོིན་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་སྤྱོིརི་བཏེང་མི་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་

ཡདོ། ངསོ་ཀྱིང་རྗེསེ་ལ་ང་ོཤིསེ་བྱུང་བས་མ་ིཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ 

ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོརྟནེ་འིབྲལེ་མཛོད་སྒོ་ོཞིགིོ་ཚོགོོས་པོའི་ིསྐོབས་བླ་ོབཟང་

བསམ་གོཏེན་ལ་ཁོ་ོགོསདོ་ཟརེི་ན་བདོ་སྐོད་ལ་གོང་འིདྲེ་ཟརེི་དགོསོ་

ཞིསེ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིགོ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསམེས་

ནང་གོལ་ཏེ་ེགོསདོ་འིདདོ་ཡདོ་ཀྱིང་ཉེ་ིམ་དང་པོའོི་ིམཛོད་སྒོའོི་ིསརི་

སྐོད་ཆེ་ད་ེལྟརི་དྲེསི་ཤིསེ་སྟངས་མདེ། ད་ེདཔོ་ེསྟནོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རིདེ། 
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མི་ལ་བརྩིེ་བ་མེད་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་དང་གུང་བྲན་རིིང་

ལུགོས་འིགྲུབ་ཐོབས་མེད། སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་མིང་དོན་

མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་ན། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་ཡོད་

པོ། སྙིིང་རྗེེའིི་བསམ་བློ་ཡོད་པོ། རིང་ལས་གོཞིན་གོཙོ་ཆེེ་བ་བྱེེད་

མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། གོཞིན་ལ་རིང་དང་འིདྲེ་བརི་བལྟ་བའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་

ངེས་པོརི་དུ་ཡོད་དགོོས། དེ་ལྟརི་མེད་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་

ཟེརི་བ་དེ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ནས་བཤིད་

པོའིི་ཚོང་མརི་ལྟོ་གོོས་དང༌། ཤིེས་ཡོན་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་འིཁོོས་

སྙིོམས་པོོ། ཐོོབ་ཐོང་འིདྲེ་མཉེམ་ངོ་མ་ཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་ན་ནང་པོའིི་

ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་

ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན། ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིིས་རིོགོས་

རིམ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་རྟགོ་པོརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

གྲེལ་རིིམ་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་དང༌། མ་དགོའི་ཞིེ་འིཛོིན་བྱེེད་རྒྱུ་

ཞིིགོ་རྩི་བ་ལ་བཞིགོ་ནས། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་དམ། ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྫིོགོས་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་རིེད། དེང་སང་རྒྱ་

ནགོ་ནང་ལ་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེེད་མཁོན་ལ་ཁྲིིམས་གོཅོད་བྱེས་
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ཏེེ། ལོ་ལྟརི་མི་སྟོང་ཕྲེགོ་དང་སྟོང་ཕྲེགོ་གོསོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌དེས་

ཕེན་གྱིི་མེད། ནང་སེམས་ནས་གོཡོ་འིགུལ་ཐོེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། སེམས་ལ་བསྒྱུརི་བཅོས་ཐོེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། 

ཕྱོི་ནས་མནན་རྒྱུ་དེ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་གོིས་བསློབ་བྱེ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། བཟང་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་

རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཁོ་རྒྱུན་ལ་མ་གྱུརི་ནམ་མཁོའིི་མཐོའི་དང་མཉེམ་

པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཅེས་དུས་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། སྨོན་

ལམ་གོ་དུས་བརྒྱབ་ཀྱིང་ཚོིགོ་དེ་ཐོོན་གྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ལྟ་བ་

དེས་མི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་ནགོ་སོགོས་ས་ཁུལ་མང་པོོརི་སྔརི་ནས་ནང་པོ་དརི་

མོང་བ་ཡིན་སྟབས་མ་འིོངས་པོརི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

གོིས་འིགྲེོ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེང་སང་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་

པོ་དེ་སྔ་ནང་པོའིི་ཆེོས་རྩི་བ་ནས་དརི་མ་མོང་བ། སྐོད་ཡིགོ་ཐོ་

དད། གོོམས་གོཤིིས་ཐོ་དད། འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐོ་དད་དེ་ལྟ་

བུའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་སྐོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དང༌། གོོམས་གོཤིིས་
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ཀྱིི་དཀའི་ངལ། རིིགོ་གོཞུང་མི་འིདྲེ་བའིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་ན་ཡང༌། 

བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ། རྒྱ་ནགོ་

གོིས་མཚོོན་པོས་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ངོས་ནས་རྟགོ་པོརི་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

དེརི་བརྟེན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་

ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་གོཅེས་འིཛོིན་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་མི་གོཅིགོ་པུའིི་

ཁོེ་ཕེན་མིན་པོརི། རྒྱ་ནགོ་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་ས་ཁུལ་དེའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མི་ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་བདེ་སྡུགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། ད་ལྟའིི་ཆེརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་མ་ཤིེས་

པོའིི་དབང་གོིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དེ་རོངས་དད་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོད་ཀྱིང༌། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དུས་ཚོོད་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། 

གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་མང་དུ་ཕྱོིན་ན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དེ་རྒྱ་མི་རིང་གོིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མི་རིང་

གོིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་སྲིིད། ད་ལྟ་སྒོེརི་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁོ་ཤིས་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་ཡོད། མ་འོིངས་པོརི་མིའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་བདེ་སྡུགོ་སྐོོརི་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་པོ་དང༌། བསམ་

བློ་གོཏེོང་མཁོན་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དེས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་
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རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཞིི་བདེ་ཡོང་རྒྱུརི་འིབྲེལ་བ་འིདུགོ ངོས་ནས་

ད་ལྟ་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་བོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། 

ཇ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་དང་། འིཛོམ་གླིངི་གོ་ིབད་ེསྡུགོ

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་འིད་ིབདོ་མ་ིགོཅགིོ་པུའི་ིཁོ་ེཕེན་མནི་

པོརི་འིགྲེ་ོབ་མ་ིསྤྱོ་ིདང༌། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་ཨ་ེཤི་ཡའི་ིས་

ཁུལ། དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ། ཡང་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བཤིད་ན། རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་

ལུང་པོའི་ིནང་ལ་བརྩི་ེབ་ཡདོ་པོ་དང༌། བཟདོ་པོའི་ིཉེམས་ལནེ་ཡདོ་

པོ། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཡདོ་པོའི་ིསྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཅགིོ་

ཆེགོས་ན། ཁམི་མཚོསེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོང་མརི་ཉེནེ་ཁོ་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

རིདེ། དངེ་སང་ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་ནང་ལ་དབེ་ད་ེལྟརི་ཐོནོ་པོའི་ི

ནང༌། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ཁུལ་དུ་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོའི་ིཚོབ་ལ། མ་ིརིགིོས་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་

ཁབ་སྤེེལ་ཤུགོས་བསྐྱེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་སྒོེརི་པོ་དེ་

རིགིོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་དབེ་འིབྲ་ིརྩིོམ་བྱེེད་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་ཤུགོས་ཆེེ་འིགྲེོ་གོི་
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ཡོད་པོ་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མི་རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། མ་འིངོས་པོརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོལ་

འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་དང༌། གོོ་མཚོོན་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ན། མི་རིིགོས་

རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བའིི་ཤུགོས་རྐེན་གྱིིས་འིཛོམ་གླིིང་ནུབ་ཕྱོོགོས་

དང་དམགོ་འིཁྲུགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་

ནགོ་དཔོལ་འིབྱེོརི་དང༌། དམགོ་ཤུགོས་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ན། མི་

རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁོབ་

ཁོགོ་ལ་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། དེརི་བརྟེན་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་

ནས་བཤིད་ན་ཡང༌། རྒྱ་ནང་གོི་མིའིི་སེམས་ལ་ཇི་ཙམ་གྱིི་ཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་དང༌། བཟོད་བསྲིན། བྱེམས་སྙིིང་རྗེེའིི་ལྟ་བ་དེ་ལྟརི་

སློེབས་ཐུབ་ན། འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད།

ང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་གོཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་གོཅེས་འིཛོིན་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་ལུང་པོརི་ཁོོརི་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་

པོོ་མི་འིགྲེོ་བརི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན། བོད་མིའིི་

ཁོེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་

བསམ་པོ་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ལ། ཡིད་ཆེེས་ཡོད་པོ་བཞིིན་
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མི་ལ་ཡང་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བོད་རིང་བཙན་གོཙང་མ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་

གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་བློ་ཞིིགོ་བཏེང་ན། བོད་ཀྱིི་ལུང་པོ་ལུང་ཁུགོ་

རིེད། མི་ཉུང་ཉུང་རིེད། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོ་

བོད་པོ་ཧི་ཅང་རྗེེས་ལུས་རིེད། རྗེེས་ལུས་ཡིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ན་རིོགོས་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་

བརྟེན་དགོོས། དེ་རྒྱ་མིརི་བརྟེན་ན། ཁོོ་རིང་ཚོོརི་དཔོལ་འིབྱེོརི་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཡོད་ལ། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་

ཉེམས་མོང་ཡང་ཡོད། དེས་ང་ཚོོརི་ཡང་ཕེན་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་

ལ་ཡང་ཕེན་གྱིི་རིེད། 

ཚུརི་ཕྱོོགོས་འིདིརི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ཤིེས་ཡོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་བོད་པོས་ལེགོས་པོ་ཤིེས་ཀྱིི་རིེད། རྒྱ་

མིས་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རིེད། དེ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་སྟངས་བོད་པོས་ཤིེས་

ཀྱིི་རིེད། བོད་པོརི་རྒྱུས་མངའི་དང༌། ཉེམས་མོང་མང་བ་ཡོད། 

ངོས་ནས་མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གོང་ཞིིགོ་གོལ་

གོནད་ཆེེའིམ་ཟེརི་ན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་

གོསོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་བོད་པོའིི་ཁོེ་
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ཕེན་རིེད་ལ། རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡང་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཁོེ་ཕེན་

དང་ཡང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། དམིགོས་ཡུལ་འིདི་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས། 

ཉེ༽ བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་སྨན་དང་། གོཅིགོ་སྒྲིལི་གྱི་ིརིང་སྐྱངོ་།

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིལས་

དནོ་བདོ་པོས་བྱེདེ་དགོོས་པོ་ད་ེའིསོ་བབས་རིདེ། ཆེསོ་དང་རིིགོ་

གོཞུང་གོཙ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

ལས་རིིགོས་རྣམས་བདོ་པོས་འིགོན་གོཙང་མ་ཞིིགོ་འིཁེརི། ཚོན་

རིགིོ་དང་འིཕྲུལ་ཆེས་སགོོས་དངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིལས་

རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་སྤྲོད་མེད་པོས། 

ཉེམས་མངོ་གོསགོོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཀྱིང་སྤྲོད་མདེ་པོས་ང་ཚོ་ོརྗེསེ་

ལུས་ཐོབེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་རྒྱ་མསི་ལགོ་ལནེ་

བྱེས། ཕྱོ་ིའིབྲལེ་གྱི་ིལས་ཀ་དང༌། རྒྱལ་སྲུང་གོ་ིལས་ཀ་རྣམས་རྒྱ་

ནགོ་གོིས་འིགོན་འིཁེརི། ང་ཚོོས་རིང་བཙན་རྩིོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དེ་

རྒྱ་མིའིི་རྣ་བརི་ཤིིན་ཏུ་གོནོད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས་ང་ཚོོས་

ཤིོད་ཀྱིི་མིན། རིང་བཙན་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་རིེད། རིང་སྐྱོང་
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ཡང་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་རིདེ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིིགོ་

གོཞུང་འིཛོམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ངམོ་ཆེགོོ་པོ། རྒྱ་ནགོ་ཐོ་ེབས་

མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་

གོསརོི་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་འིཛོནི་སྐྱངོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། གོཞིན་དགོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ང་ཚོརོི་ད་ེཙམ་གྱི་ི

གོནད་འིགོགོ་མ་ིའིདུགོ 

འིཛོམ་གླིིང་ཡོངས་རྫིོགོས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ལྟོས་དགོོས་པོ་

དང༌། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྟེན་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

འིཛོམ གླིིང་གོང་སརི་ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་ངོས་

ནས་སི་པོན་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། སྦགོ་སེ་ཟེརི་བའིི་ས་ཁུལ་དེ་ལ་སློེབས་

སོང༌། དེའིི་དཔོོན་རིིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་དང་ང་ཚོོ་ངོ་ཤིེས་ནང་ཚོགོས་

ཆེགོས་སོང༌། ངོས་ནས་ཉེིན་ཞིིགོ་ཁོོང་ཚོོརི་ཁེད་རིང་ཚོོ་རིང་བཙན་

འིདོད་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་དྲེིས་པོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོོས་དེའིི་ལན་དུ། 

རིང་བཙན་འིདོད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ཀྱིི་དྲེི་བ་འིདི་ལོ་བརྒྱ་ཐོམ་པོའིི་གོོང་

ལ་དྲེིས་ན། ཐོེ་ཚོོམ་མེད་པོརི་རིང་བཙན་འིདོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེརི་གྱིི་

རིེད། ད་ཆེ་སི་པོན་གྱིི་ནང་ལ་སྦགོ་སེ་རིང་སྐྱོང་འིདི་སི་པོན་གྱིི་

ལུང་པོ་སྤྱོི་བྱེིངས་ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་སྟངས་དང་བསྡུརི་ན། 
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སྦགོ་སེའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་ལེགོས་པོ་ཡོད། སྦགོ་

སིའིི་སྐོད་ཡིགོ་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་ཉེམས་པོ་གོསོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཆེ་ཚོང་བྱེེད་ཐུབ་

ཀྱིི་ཡོད། སྦགོ་སི་རིང་སྐྱོང་གོི་ས་ཁུལ་འིདི་རིང་བཙན་བྱེས་ཏེེ་ཟུརི་

དུ་ཐོོན་ན་ང་ཚོོརི་ཁོེ་ཕེན་དམིགོས་བསལ་གོང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་

ཅེས་བཤིད་བྱུང༌། 

དེ་བཞིིན་ཨི་ཊ་ལིའིི་བྱེང་རྒྱུད་ལ་འིཇརི་མན་གྱིི་སྐོད་ཡིགོ་སྤྱོོད་

མཁོན་གྱིི་རིང་སྐྱོང་ཞིིགོ་འིདུགོ དེའིི་ནང་ལ་ཡང་ཁོོང་ཚོོའིི་དཔོལ་

འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་ཨོ་སི་ཊོ་རིི་ཡ་དང༌། ཨི་ཊ་ལི་སྤྱོི་བྱེིངས་

ལས་ལེགོས་པོ་ཡོད་ཟེརི། ཁོོང་ཚོོའིི་རིང་སྐྱོང་ཚོད་མཐོོན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་དང༌། འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་སྟངས་དང༌། འིཛོིན་སྐྱོང་བྱེེད་

སྟངས་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས། ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལས་ཀ་

མེད་པོའིི་མི་འིབོརི་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཁོོང་ཚོོའིི་རིང་སྐྱོང་

གོི་ནང་ལ་ལས་མེད་མི་གྲེངས་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད། དེརི་བརྟེན་ཁོོང་

ཚོོརི་རིང་སྐྱོང་གོི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོད་

ལུགོས་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་



319
ཁོབ་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ཁུངས་ལ་བསྡེད། ང་ཚོོརི་དགོོས་རྒྱུའིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་གོསོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁེརི་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་གོཙང་

མ་བྱུང་ན། ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོ་

ལས་ལྷགོ་པོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དེ་ཁོོ་རིང་ཚོོས་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས། 

ངོས་ནས་ད་ལྟ་བསམ་བློ་འིདི་གོཏེོང་གོི་ཡོད། དེ་འིགྲུབ་དང་མ་

འིགྲུབ་ཟེརི་བ་དེ་རྒྱ་མིརི་རིགོ་ལུས་ཡོད། ང་ཚོོས་རིང་བཙན་རྩིོད་

ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོརི་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་རིང་སྐྱོང་ངོ་མ་ཞིིགོ་དང༌། 

དེ་ཡང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོ་དེ་རྣམས་ལུས་

གོཅིགོ་གོི་མགོོ་དང་ཡན་ལགོ་ཉེིང་ལགོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པོས་དེ་དགོ་

ཁོ་བྲལ་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་འིདི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཏེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། གོཉེསི་སྨན་དབུ་

མའིི་ལམ།

དཔོེརི་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ཆེ་མཚོོན་ན། 

མཁོན་པོོ་དགོེ་བཤིེས་དཔོེ་ཆེ་ལེགོས་པོ་མང་ཆེེ་བ་དེ་དགོ་མདོ་

སྟོད་སྨད་ཁུལ་ནས་རིེད། དབུས་གོཙང་མངའི་རིིས་ཁུལ་ནས་

ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་རིེད། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་
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ས་ོབརྒྱད་ལྷགོ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དང༌། དེའིི་རིིང་ལ་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཡང་སྐྱེས་སའིི་སྐྱེ་ཁུངས་ཞིིབ་འིཇུགོ་

བྱེས་ན་མང་ཆེ་ེབ་ཁོམས་པོ་རིདེ། ཁོམས་པོའི་ིནང་ནས་ཀྱིང་འིབྲ་ི

ཆུ་ཤིརི་རྒྱུད་ཀྱི་ིཁོམས་པོ་རིདེ། ད་ེསྔ་བདོ་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའིི་ཆེོས་དརི། ཆེོས་རྒྱལ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་ཚོོས་བོད་རྒྱལ་ཁོབ་

ཡངོས་སུ་རྫིགོོས་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་དུ་བསྐྱངས། སྐོད་ཀྱི་ིསྒྲི་གོདངས་

མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ་ཀྱིང༌། རྩི་བའི་ིཡ་ིགོ་ེང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་ཡངོས་རྫིགོོས་

གོཅགིོ་གྱུརི་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོནི་པོ་རིདེ། དུས་ད་ལྟ་ཡང༌བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་

རིགིོ་གོཞུང་འིཛོནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་ཐུན་མངོ་གོསི་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

མ་འིངོས་པོརི་ཡང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་གོསོརི་

ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ། ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་སྒྲིིལ་ཏེེ་བྱེེད་

རྒྱུ་ལས། དུམ་བུརི་ཕྱོིན་པོའིི་ཆེོལ་ཁོ་གོཅིགོ་གོིས་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་

ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེརི་བརྟེན་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་གྱུརི་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རྩི་

དོན་ཞིིགོ་རིེད། དཔོེརི་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་རིང་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡང༌། བོད་རིིགོས་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་རིང་སྐྱོང་

ཁུལ་དང༌། རིང་སྐྱོང་རྫིོང་གོི་མིང་བཏེགོས་པོ་མཚོོ་སྔོན་དང༌། ཀན་
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སུའུ། ཟི་ཁྲིོན་གོང་སརི་ཡོད་མུས་རིེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་འིདྲེོགོ་མགོོ་

བྱེེད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ང་ཚོོས་འིདིརི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་

སྒྲིིལ་ཟེརི་བ་འིདིརི་རིང་བཙན་ཁོ་བྲལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་

འིདུགོ་བསམ་སྟེ་རྒྱ་མིས་ཞིེད་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། ཞིེད་སྣང་

བྱེེད་མི་དགོོས།

བོད་པོ་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་མཐུན་པོོ་དང་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོང་

བརི་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོ་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་བཟོས་ན་ང་ཚོོས་

བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་རིེད། བོད་པོ་ལྐུགོ་པོ་མ་རིེད། བོད་པོརི་རྒྱུགོ་

རྡུང་ཁོོ་ན་བྱེས་ཏེེ་ཁོ་བྲལ་ཕྱོིན་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ན། དུད་

འིགྲེོ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུགོ་རྡུང་བྱེེད་སརི་སྡེོད་ཀྱིི་མ་རིེད། རིང་ཡང་

སྐྱིད་པོ། གོཞིན་ཡང་བདེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དགོོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པོས་

དེ་འིདེམས་ཀྱིི་རིེད། བོད་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདིརི་བོད་པོ་

བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོའིི་རྒྱལ་ཁོ་ཐོོབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་མི་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཕེམ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད། ང་ཚོོས་སྨོན་

ལམ་འིདེབས་སྐོབས་སེམས་ཐོམས་ཅད་ཟེརི་བ་ལས། ང་སྐྱིད་

པོ་ཤིོགོ གོཞིན་ཕེམ་པོརི་ཤིོགོ་ཟེརི་གྱིི་མེད། ང་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་

འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་སྐོབས་ཀྱིང༌རྒྱ་མིརི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་དང་། བོད་
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པོརི་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ང་ཚོོས་དམིགོས་ཡུལ་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་མ་འིགྲུབ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། རིིམ་བཞིིན་ཡོང་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་སྒྲིིལ་བའིི་རིང་སྐྱོང་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། ང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་ལའིང་བོད་ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་གོི་མ་རིེད། རྒྱལ་སྲུང་དང༌། 

ཕྱོི་འིབྲེལ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་འིགོན་འིཁེརི་བརི་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

འིདོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་འིགྲུབ་ཀྱིི་ཡོད། གོཅིགོ་

གྱུརི་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་པོརི་ཙམ་དུ་ཟད། རྟགོ་ཏུ་དམགོ་མིས་

གོཅིགོ་སྒྲིིལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། གོང་

ལྟརི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ཐོོགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་རྒྱ་མིརི་དགྲེ་ཁོ་གོཏེད་

བྱེས་པོ་མིན་པོརི། དངོས་གོནས་གྲེོགོས་པོོ་དང་གྲེོགོས་པོོའིི་འིདུ་

ཤིེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ལའིང་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོརི་ཡང་དོན་

དགོ་སོན་ཐུབ་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ལམ་ཞིིགོ་རྙིེད་ན་བསམ་

སྟེ་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་ཡིན། 

ཐོ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིབསམ་

འིཆེརི།
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བརི་སྐོབས་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་

བ་འིདིས་མི་འིགྲེིགོས། ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ལ་བོད་རིང་བཙན་གོཙང་

མ་ཡིན་པོས། ང་ཚོོས་རིང་བཙན་བཙང་མ་རྩིོད་དགོོས་ཟེརི་བའིི་

བསམ་འིཆེརི་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ད་ལྟ་བརི་དུ་ངའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་

འིདིརི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་མཁོན་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད། ཕྱོགོོས་གོཞིན་གོཅགིོ་ནས་

ངསོ་ནས་གུ་བཤིངས་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་བྱེས་པོ་འིདརིི་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་

ནས་མུ་མཐུད་འིགྲེ་ོཚོདོ་ལྟ་བུ་བརྩིསི་ཏེ་ེབརྡ་ལན་མ་བྱེས་པོས་རྒྱ་

མ་ིམཉེམ་དུ་སྐོད་ཆེ་བཤིད་རྒྱུརི་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་མདེ། 

དེརི་བརྟེན་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་ཆེེད་དུ་མི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་

བསྡུ་ལེན་བྱེས་ན་ལེགོས་ཞིེས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་དེའིི་ནང་ལ་མི་

མང་གོི་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསྡུས་ཡོད། 

བོད་ནང་ལ་དངོས་སུ་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱེས་ནས་བསམ་འིཆེརི་

བསྡུ་ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་གོང་ས་གོང་ནས་ཕེརི་

ཚུརི་གོཉེེན་འིཕྲེད་འིགྲེོ་འིངོ་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོོས་

གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་ཐུབ་ཡོད། བསམ་

འིཆེརི་ཁོགོ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེས་པོའིི་སྙིིང་པོོརི། ང་ཚོོ་བཙན་



324
བྱེོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་མང་བ་དེ་དགོ་གོི་བསམ་འིཆེརི་ལ། ད་

ལྟ་ངའིི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། མི་

མང་གོི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་བྱེས་ན་ལེགོས་

ཞིེས་མང་ཆེེ་བས་བསམ་ཚུལ་དེ་བཤིད་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ནས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་དེའིི་ནང་ལ་བསམ་འིཆེརི་

བྱུང་བ་ཁོགོ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་སྐོབས། བསམ་ཚུལ་མང་ཆེེ་བས་

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་དེ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་

ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཛོ་

དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་སྐྱོབ་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཡགོ་ཤིོས་རིེད་ཅེས་

མདོ་སྟོད་སྨད་དང༌། དབུས་གོཙང་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་

བསམ་ཚུལ་འིདི་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཉེེ་ཆེརི་ང་ཚོོའིི་གྲེོས་ཚོོགོས་ཐོོགོ་

ནས་དེའིི་སྐོོརི་ལ་ཐོགོ་གོཅོད་གོནང་རྒྱུའིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་འིདུགོ་

པོརི། ངོས་ནས་ལམ་སེང་ཐོགོ་གོཅོད་མ་བྱེས་པོརི་ཟླ་བ་ཁོ་ཤིས་

ཤིིགོ་སྒུགོ་ན་ད་དུང༌། བོད་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུ་ཡོང་བཟོ་

ཡོད། ལོ་རྗེེས་མའིི་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་སྐོབས་ལ་ཐོགོ་གོཅོད་

གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་ན་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་

ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད། དེའིི་རྒྱུ་



325
མཚོན་དང༌། འིགྲེོ་སྟངས། ང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། 

བྱེེད་སྟངས་དེ་ལྟརི་ཡིན། ཤིེས་སོང་ངམ། བརི་སྐོབས་ཁེད་རིང་

ཚོོ་བལ་ཡུལ་ལ་ཡང་དེའིི་སྐོོརི་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོ་རིེད། མི་

མང་གོིས་དོ་སྣང་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ།

ད༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་དམས་དང་། སྤྱོདོ་བཟང་རྒྱུན་

འིཛོནི།

ད་ེནས་གོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ཞུས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་སངོ༌། ངསོ་ནས་

ནམ་རྒྱུན་བོད་པོ་སུ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ཀྱིང་རྣ་བ་ཚོ་ཚོ་རྟགོ་པོརི་བཤིད་

མུས་བཞིནི། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྩི་དནོ་སྙིངི་པོ་ོམའིི་ི

བད་ེསྐྱདི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ། མ་ིསྒོརེི་གྱི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་འིབྲལེ་བ་

ཡདོ་པོ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིཡ་རིབས་

སྤྱོོད་བཟང་ཟེརི་བའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་སྒྲུབ་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ལ། ང་

རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་ངོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་བདགོ་པོོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་བརྗེོད་

ཀྱིི་ཡོད། བརི་ལམ་ཞིིགོ་ནས་བོད་པོ་ཚོོརི་མཐོོང་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་སྤྱོི་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་མིའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཚོད་དེ་གོ་
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ལེརི་དམའི་རུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དང༌། དངུལ་ལས་བསམ་རྒྱུ་མེད་

མཁོན་ལྟ་བུ། ཁྲིམ་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་མང་བ། གོང་ལྟརི་བོད་མིའིི་

སྤུས་ཀ་ཞིན་དུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིད་ིལ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་

གོལ་ཆེ་ེདནོ་ཆེེརི་བརྩིསི་ཏེ་ེད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེརི་བ་དེ་འིཛོནི་གྲྭ་ཚོོགོས་ཏེེ་བསློབ་རྒྱུ་གོཅིགོ་

པུ་མ་རིེད། དེ་ཁིམ་ཚོང་སོ་སོའིི་ནང་གོི་བཟའི་ཚོང་དང༌། ཕེ་མ་བུ་

ཕྲུགོ་ཚོོའིི་དབརི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཕྱོོགོས། ཁིམ་ཚོང་དེའིི་ནང་གོི་

རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་སྤྱོོད་ལམ་ཡ་རིབས་གུས་ཞིབས་ལྡན་པོ། སྐོད་ཆེ་ཤིོད་

སྟངས། རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་སོགོས་བཟང་པོོའིི་མིགོ་ལྟོས་རྣམས་

ཕྲུ་གུརི་འིཇགོས་ཐོབས་ལ་ཁིམ་ཚོང་སོ་སོའིི་ནང་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་འིདི་དགོ་སྲིོགོ་

རྩི་ལྟ་བུ་ཡིན་བསམ་པོ་བྱེེད་དགོོས། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

བོད་མི་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེེད་ཡུལ་དུ་བསྡེད་ཡོད། དེ་ཡོང་བ་བོད་

པོ་ཕྱུགོ་པོོ་རིེད་བསྔགོས་བརྗེོད་ཐོོབ་པོ་མིན་ལ། བོད་པོ་ཤིེས་ཡོན་

ཅན་རིེད་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཐོོབ་པོ་ཡང་མིན། བོད་པོ་ཡ་རིབས་

རིེད། བོད་པོའིི་གོདོང་ལ་འིཛུམ་མདངས་འིདུགོ བོད་མིརི་དཀའི་

ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིང་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་འིདུགོ་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་དེ་
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དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཐོོབ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས། དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་ནོརི་བུ་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། ནོརི་བུ་ལགོ་པོརི་ཡོད་དུས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཤིེས་

པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དེ་དགོ་གོི་གྲེས་མངོན་གོསལ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོ་ལེརི་འིཐུས་

ཤིོརི་ཕྱོིན། གོང་འིཚོམ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཆེགོས་ཚོརི་དུས་

ཕྱོིས་དྲེགོས་ཏེེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། 

དེ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་གོསོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་

དེ། དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་ང་རིང་ཚོོ་མང་ཚོོགོས་

ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལྷགོ་དོན་ཁིམ་ཚོང་

ནང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ན༽ བུ་ཕྲུགོ་ལ་སློབོ་སྟནོ་དང་། བླ་མའི་ིདང་པོ།ོ

ཆེོས་དད་སྐོོརི་ལ་ཡང་དེ་བཞིིན་ཡིན། ངོས་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་

པོརི་བཤིད་མུས་ལྟརི། བླ་མ་དང་པོ་ོད་ེཔོ་ཕེ་དང༌། ཨ་མས་བྱེདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁམི་ཚོང་ནང་ལ་ས་ོསའོི་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་

སུ་ང་ཚོ་ོནང་པོ་རིདེ། སྐྱབས་འིགྲེ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ཙམ་
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མིན་པོརི་སངས་རྒྱས་ཟེརི་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་པོ། 

ཆེོས་དང༌། དགོེ་འིདུན་ཟེརི་ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ། དེའིི་ནང་

ཚོན་ནས་གོཙ་ོབ་ོཆེསོ་ཡནི་པོས། ཆེསོ་ཟེརི་ན་གོང་འིདྲེ་ཡནི་པོ། 

དཔོ་ེཆེ་པུ་ཏེ་ིབརྩིགིོས་པོ་ད་ེདགོ་རྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཚོགིོ་དང་ལུང་གོ་ིཆེསོ་

ཡིན་ཞིིང་། གོཙ་ོབོ་བརྗེོད་བྱེའིི་དོན་རྟོགོས་པོའིི་བསྟན་པོ་ཡིན། 

མཐོརི་གོཏུགོས་ན་འིགོོགོ་པོའིི་བདེན་པོ་དང༌། ལམ་གྱིི་བདེན་པོ་

ཞིེས་པོ་འིདི་ཡིན་པོས་ཆེོས་ངོ་ཤིེས་དགོོས། འིགོོགོ་པོའིི་བདེན་

པོ་དང་ལམ་གྱིི་བདེན་པོའིི་སྟེང་ནས་ཆེོས་ངོ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ཆེསོ་ཟརེི་བ་དརེི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེལ་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་མའིི་ིསམེས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཞིགིོ་

འིདུགོ་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོོརི་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

དེ་མིན་ཆེོས་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་གྲེོང་ཆེོགོ་རྒྱུགོ་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ན་

སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་སྒྲིིགོ་གོཤིོམ་བྱེ་རྒྱུ་ལྟ་བུརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་

ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མེད། ཁིམ་ཚོང་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཆེོས་

དང་པོོ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ཆེོས་སློོབ་མཁོན་དེ་ཕེ་མ་སོ་སོས་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཕེ་མས་སོ་སོའིི་

ཕྲུ་གུརི་སྐྱོ་མ་སྟེརི་གྱིིན་དང་། འིོ་མ་སྟེརི་གྱིིན་དུ་མ་ཎི་བགྲེང་ན་
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ཕེན་ཡོན་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལས་རྒྱུ་འིབྲས། ཚོེ་སྔ་ཕྱོི་སོགོས་སློོབ་

དགོོས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ན་ཡང་ཆེགོས་སྡེང་དྲེགོ་པོོའིི་གོཞིན་

དབང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱིད་པོོ་མེད། གོང་ལྟརི་ཉེོན་མོངས་ཟེརི་བ་

འིདི་སེམས་ཀྱིི་སྐྱོན་ཡིན་པོ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། སེམས་ཀྱིི་སྐྱོན་

མེད་པོ་བཟོ་ཐོབས་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་བཤིད་པོ་ལས། སྐྱབས་སུ་

མཆེི་ཟེརི་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་ལ་བཤིད་པོ་ཞིིགོ་མིན། དེ་ལྟརི་ཕེ་

མ་ཚོོས་ཕྲུ་གུརི་ཆེོས་ཀྱིི་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་བྱེེད་པོ་

ལ་ཕེ་མ་སོ་སོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཚོད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དེ་སྔ་བོད་ལ་ཆེོས་སློོབ་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་པོའིི་ལས་འིགོན་དང༌། དེའིི་ནང་

ཚོན་ནས་མཚོན་ཉེིད་པོ་དང༌། བཤིད་གྲྭ་དེ་དགོ་གོི་ལས་འིགོན་

ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས། སྤྱོིརི་བཏེང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་ཆེོས་སློོབ་

དགོོས་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་ཧི་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ནི་

ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང་ནོརི་འིཁྲུལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། འིདི་ལ་ང་ཚོོ་ཚོང་

མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་སྔོན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་

ཤིེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཏེེ་ལས་འིགུལ་ཞིིགོ་

སྤེེལ་བ་རིེད། མཇུགོ་ལ་ཁུངས་འིཁོལ་པོོ་བྱུང་ཡོད་མེད་མི་ཤིེས་
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ཀྱིང༌། གོཞིོན་ནུ་དང༌། བུད་མེད་ཚོོགོས་པོས་ཤིེས་ཡོན་ཡརི་

རྒྱས་དང་འིཕྲེོད་བསྟེན་སྐོོརི་སློོབ་སྦོང་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་མུས་རིེད། 

བླ་མས་ཆེོས་ཁྲིིའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་དེ་ཆེོས་བཤིད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་མི་

དགོོས། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་ཁོགོ་ནས་དུས་དུས་ལ་

གླིིང་གོ་འིདྲེ་བཏེང་བའིི་སྐོབས་ལ། ནང་པོའིི་བདེན་པོ་བཞིི་ཟེརི་

བའིི་དོན་དགོ་གོང་དང་གོང་ཡིན་པོའིི་སྐོོརི་ལ་བགྲེོ་གླིེང་འིདྲེ་བྱེས། 

གོོ་བསྡུརི་འིདྲེ་བྱེས་ན། ཤིེས་པོ་ཕྱོེད་ཀ་དང༌། མ་ཤིེས་པོ་ཕྱོེད་ཀ་

ཡོང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། ཐོལ་ཆེ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་དེ་

ཚོོའིི་སྐོོརི་ལ་ཤིོད་རིེས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། དོ་སྣང་འིདྲེ་ཡརི་བསློངས་

ན། འིདི་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་འིདོད་སློེབས་ཡོང་གོི་རིེད། ཧི་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་ཆེ་རྐེན་འིཛོོམས་

པོ་དང་། མོས་པོ་འིདྲེ་བྱུང་ན་དུས་ཆེེན་དང༌། གུང་སེང་དེ་ལྟ་བུའིི་

སྐོབས་ལ་མཉེམ་དུ་འིཛོོམས་ཏེེ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཕྱོི་པོའིི་ཆེོས་

ལ་ཁད་པོརི་གོང་ཡོད་པོ། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོ་དང༌། 

ཐོེགོ་པོ་ཆུང་ངུ་ལ་ཁད་པོརི་གོང་ཡོད་པོ། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་

ཆེོས་འིཁོོརི་དང་པོོ་བསྐོོརི་བའིི་སྐོབས་ལ་བདེན་པོ་བཞིི་གོསུངས་

པོ་དེ་དགོ་གོི་དོན་གོང་ཡིན་པོ་སོགོས་སྦངས་བཤིད་སློོབ་སྦོང་བྱེ་
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རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ

སྔགོས་བགྲེང་རྒྱུ་དང༌། ཆེོ་གོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཡིན་ཀྱིང༌། 

དེ་ཙམ་གྱིིས་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དེ་ཙམ་གྱིིས་ཆེོས་ངོ་

མ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་རིེད། དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་རིེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་སྐོོརི་གོཞིེན་སྐུལ་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། དེ་ཁེད་

རིང་ཚོོས་སེམས་ལ་བཅངས། དེ་ནས་བླ་མ་ཚོད་ལྡན་དང༌། དགོེ་

བཤིེས་ཚོད་ལྡན་དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་དུས་དུས་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་ངོ་སྤྲོོད་བྱེས་

ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཚོེ་དབང་བྱེབས་ཁྲུས་ཟེརི་བ་དེ་རིིགོས་གོནད་

འིགོགོ་ཆེེ་བ་མིན་པོརི་ཆེོས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་

རིེད། དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་ཤིི་ན་འིཕྲེལ་སེལ་གོཞིིས་བྱེེས་གོཉེིས་

ཀའིི་ནང་ལ་སེམས་མི་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཀརི་གོནས་

སྐོབས་འིགོལ་རྐེན་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། འིོན་ཀྱིང་བོད་དོན་

འིདི་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་ཡིན་སྟབས་མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་

རྒྱུ་ལས། མཚོམས་འིཇོགོ་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་མ་རིེད། ཇི་སྲིིད་

བོད་མི་རིིགོས་གོནས་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་དེ་སྲིིད་དུ་བོད་རིང་དབང་གོི་

འིཐོབ་རྩིོད་མུ་མཐུད་སྡེོད་ཀྱིི་རིེད། ང་ཚོོ་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་

སྦེལ་ཏེེ་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། མི་ཐོོགོ་རྗེེས་མ་
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རྣམས་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོརི་བརྟེན། རྒྱ་གོརི་ལ་

སློེབས་ནས་རིིམ་པོ་དང་པོོ་དེ་ང་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་རིེད། 

སྐོབས་དེརི་སྟབས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་སྲིིད་བློན་འིཇོ་

ཧི་ལ་ནེ་རུ་ནས་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བཞིེས་ཏེེ་བོད་དོན་མུ་མཐུད་

སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། མ་བརླགོ་པོའིི་རྩི་བའིི་འིགོགོ་རྩི་བོད་མིའིི་ཤིེས་ཡོན་

ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད་པོས། བོད་ཕྲུགོ་ན་གོཞིོན་མི་རིབས་གོསརི་པོ་

དེ་དགོ་ལ་ཤིེས་ཡོན་སྤྲོོད་དགོོས་ཞིེས་ནེ་རུ་རིང་གོིས་ངོས་ལ་

བཀའི་སློོབ་གོནང་བྱུང༌། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའིི་ནང་མ་སུ་རིིརི་བོད་མི་ན་གོཞིོན་ལྔ་བཅུ་སྐོོརི་

ཡོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཤིིང་། དེ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟའིི་

བརི་དུ་ཧི་ལམ་བོད་ཕྲུགོ་ཁྲིི་ལྔ་དྲུགོ་ཙམ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་

ཐོོན་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོ་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་རྩི་དོན་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་

པོ་ལས། མི་གོཅིགོ་བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་བོད་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་འིཆེི་བའིི་ཉེིན་ནས་བོད་དོན་

ཡལ་རྒྱུ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མ་རིེད། 

པོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་དང་། མཛོད་བཟང་གོ་ིའིཕྲེ་ོ

སྐྱངོ་།
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ངསོ་ནས་ཡང་སྲིདི་སྐོརོི་བཤིད་པོ་དརེི་བླ་ོགོཡངེ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་

མདེ། ཡང་བརི་སྐོབས་པོཎ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་སྐོརོི་གོནས་

ཚུལ་ཡོང་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན་མ་འིངོས་པོརི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་

སྲིདི་ངསོ་འིཛོནི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན། རྒྱ་མསི་ཡང་སྲིདི་

ངོས་འིཛོིན་བྱེས་ཏེེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་དང༌། པོཎ་ཆེེན་བླ་མ་གོཉེིས་ཀ་

རྒྱ་མི་ཁོ་ོརིང་ཚོོས་བསྐོོས་པོ་ཞིིགོ་བཟོས། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ལ་

དབང་བསྒྱུརི་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ཚུལ་ཤིོད་མཁོན་

འིདུགོ གོལ་སྲིིད་དེ་ལྟརི་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་

བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་ངོས་རིང་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་པོའིི་དབང་དུ་

བཏེང་ན། ཡང་སྲིིད་གོལ་ཏེེ་དགོོས་གོལ་བྱུང་ན། བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་

ཐོམ་པོ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་འིགོོ་ཏུ་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། གོང་

ཡནི་ཟརེི་ན། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ། ཡང་སྲིདི་ཡངོ་བའི་ིདགོསོ་དནོ་

ནམ། དམགིོས་ཡུལ་ན་ིསྔ་མ་དསེ་ལས་ཀ་འིགོ་ོབཙུགོས་ནས་འིཕྲེ་ོ

ཅན་ལ་བསྡེད་པོ་ད་ེམཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེེད་པོའི་ིདནོ་དུ་ཡངོ་དགོསོ། 

དཔོེརི་ན། ངོས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་ད་

ལྟ་མ་འིགྲུབ་པོརི་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ ངོས་ཀྱིི་ཡང་སྲིིད་ཡིན་ཟེརི་མཁོན་

ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་གོིས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་ལས་ཀ་
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དེ་གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ནི་ཡང་སྲིིད་མིན་

པོའིི་རྟགོས་ཡིན་པོ་ལས། ཡང་སྲིིད་ཡིན་ན་དེ་ལྟརི་ཡོང་ཤིེས་

ཐོབས་མེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་པོའིི་རིིང་ལ་ངོས་

རིང་མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། དེའིི་ཡང་སྲིིད་ཅིགོ་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

གོིས་གོལ་སྲིིད་འིདོད་པོ་ཡོད་ན། ངོས་ཀྱིི་ཡང་སྲིིད་དེ་རིང་དབང་

ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རིེད། 

དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་བློ་ཐོོངས་དང༌། དེས་ཀྱིང་ཚོད་ཀྱིི་མ་རིེད། 

ཕྱོི་རྒྱལ་མི་དེ་དགོ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་འིདྲེི་རྒྱུརི་དགོའི་པོོ་ཡོད། ཏཱ་

ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་བུད་མེད་ཡོང་གོི་རིེད་དམ། དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་

བླ་མའིི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་འིདྲེི་མཁོན་ཡང་ཡང་

ཡོང་གོི་འིདུགོ ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་འིཆེརི་ཅན་འིདི་ལྟརི་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡོད། བླ་མའིི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཡོད། དཔོེརི་ན། བསམ་སྡེིང་རྡོ་རྗེེ་

ཕེགོ་མོ་ལྟ་བུ་ཡོད། བསམ་སྡེིང་རྡོ་རྗེེ་ཕེགོ་མོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་བླ་མ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། རྟེན་བུད་མེད་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ད་ཕེན་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིིའིི་བརི་དུ་བུད་མེད་

བྱུང་མེད། མ་འིོངས་པོརི་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ལ་རྟེན་བུད་མེད་ཅིགོ་

གོིས་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་བརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་ཡོང་རྒྱུའིི་གོནས་
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ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན། བུད་མེད་རྟེན་ཅན་གྱིི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་

ཡོང་གོི་རིེད། ཡོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྣམ་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པོའིི་རྟེན་ཕུན་སུམ་

ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་གོཟུགོས་བཟང་བ་ལ་སོགོས་པོ་དགོོས་

ཀྱིི་ཡོད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་བུད་མེད་ཅིགོ་བྱུང་ན་ཕེལ་ཆེེརི་རྟེན་རིབ་

བྱུང་མ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། རིབ་བྱུང་མ་ཡིན་ན་རིང་བཞིིན་གྱིི་རྣམ་

པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་མ་གོཏེོགོས། གོདོང་པོརི་ཚོོས་བྱུགོ་སྟེ་

མཛོེས་པོོ་བཟོས་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད། ཁོ་སྔོན་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བརྟན་

བཞུགོས་སྐོོརི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་

བརྒྱབ་པོ་ཡིན་ལ། དེ་རིིང་ཡང་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཞིོརི་ལ་འིདིའིི་སྐོོརི་

བརྗེོད་ན་བསམ་བྱུང་། 

དེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། ངོས་རིང་གོཟུགོས་

པོོ་ནི་བདེ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད། ལོ་ལྟ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གྲེངས་ལ་སློེབས་པོ་

རིེད། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་མ་ལས་ང་རྒན་པོ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་རིེད། 

སྐུ་ཕྲེེང་གོོང་མ་བཅུ་གོསུམ་བྱུང་བའིི་ནང་ནས། ངོས་ལས་དགུང་

ལོ་བགྲེེས་པོ་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོ་དང༌། དེ་ནས་དགོེ་འིདུན་

རྒྱ་མཚོོ། དེ་ནས་དགོེ་འིདུན་གྲུབ་པོ་བཅས་སྐུ་ཕྲེེང་གོསུམ་བྱུང་
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ཡོད། ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་བདུན་ལ་སློེབས་ན་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པོ་ཆེེན་

པོོ་ལས་བརྒལ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ནས་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་བརྒྱད་ལ་སློེབས་

ན་དགོེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོ་ལས་བརྒལ་ཡོང་གོི་རིེད། དགོེ་འིདུན་གྲུབ་

པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིི་བཞུགོས་པོ་རིེད། རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་

དགོོས་ཀྱིི་རིེད། དགོེ་འིདུན་གྲུབ་པོ་བཞིགོ་ཚོརི་སོང་ན། ང་ལོ་

བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་གྱི་དྲུགོ་ལ་སློེབས་འིགྲེོ་གོི་རིེད། 

ད་ལྟའིི་གོཟུགོས་པོོའིི་གོནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཚོེ་རིིང་ཙམ་

བསྡེད་ཡོང་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

ལྟོས་ཀྱིི་ཡོད་པོས། ཁེད་རིང་ཚོོས་ཀྱིང་དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་

པོོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ཧུརི་ཐོགོ་གྱིིས། ང་རིང་

གོི་ངོས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ལ། ཚོེ་སྒྲུབ་འིདྲེ་ཡང་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད། རྒྱུན་དུ་བསམ་བློ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་

ལས། སེམས་མི་སྐྱིད་པོ་གོང་ཡང་མེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་

སེམས་ཁུརི་བླངས་དགོོས་ཀྱིང་འིཁོོརི་བའིི་ཆེོས་ཉེིད་དེ་ལྟརི་རིེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

སྙིིང་རྗེེ། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་རྣམས་དངངས་

སྐྲགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་གོང་འིདྲེ་བསམ་པོ་དྲེན་པོ་ལས་དེ་མིན་
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དེ་འིདྲེ་དེ་འིདྲེ་རིེད། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་སོ་སོའིི་མི་ཚོེ་འིདི་དོན་དང་

ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ལ་ཕྲེན་བུའིི་སེམས་སྐྱིད་པོ་ལས་མ་བྱུང་

ན་ཡང་དེ་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་བློ་བགོ་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་ན་

མི་ཚོེ་གོཅིགོ་གོི་དགོོས་དོན་འིགྲུབ་ཀྱིི་རིེད། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

པོ་ལས། གོཞིན་གོནད་འིགོགོ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་ཁེད་

རིང་ཚོོ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །། 

༼སྐོབས་འིདིརི་དོལ་རྒྱལ་སྐོོརི་བཀའི་སློོབ་སྩལ་བ་བཀའི་སློོབ་འིདི་གྲེས་བྱེིངས་ཁོོངས་

སུ་ཕྱོོགོས་བསྡེེབས་ཞུས་ཞིེས་བཀོད་གོནང་འིདུགོ་ཀྱིང་། ད་བརི་གྱིི་དོལ་རྒྱལ་སྐོོརི་གྱིི་

ལམ་སྟོན་བཀའི་སློོབ་ཁོགོ་ཏུ་མ་འིཁོོད་པོས་དཔྱད་པོརི་འིཚོལ།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡༩ མ་ེབྱེའི་ི

གོནམ་ལ་ོགོསརི་ཚོསེ་ཉེནི་གོངས་ལྗོངོས་གོཞིསི་

བྱེསེ་མ་ིམང་ཡངོས་ལ་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་ཀྱི་ི

གོསུང་བཤིད་བཀའི་དྲེནི་སྩལ་བ།

ཀ༽ བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལེགོས་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིཚོིགོ་དནོ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་རྒྱུན་དུ་གོཉུགོ་མརི་གོནས་པོའི་ིབདོ་

མ་ིསརེི་སྐྱ་རྒན་གོཞིནོ་རྣམས་དང༌། ཕྱོགོོས་མཐོའི་ནས་ཡངོ་མཁོན་

རྣམ་པོ། ལྷགོ་དོན་བོད་ནས་གོཉེེན་འིཕྲེད་དང་གོནས་མཇལ་ལ་

ཡངོ་བ་རྣམ་པོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཡང་

མང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་འིདུགོ འིདརིི་དངསོ་སུ་ཡདོ་པོའི་ིཁདེ་རིང་ཚོ་ོ

བརྒྱུད་ནས་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་བོད་མི་སེརི་སྐྱ་ཚོང་མརི་

ངསོ་ནས་ལ་ོགོསརི་པོའི་ིབཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་བཞིནི་ཡདོ། ང་

རིང་ཚོའོི་ིཁོ་ལ་རྣམ་ཀུན་ནས་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་ཞིསེ་པོ་འིད་ི

འིཇགོས་ཡོད། བཀྲ་ཤིིས་ཞིེས་པོ་འིདིའིི་དོན་འིཕྲེལ་སྒོང་སྣང་བ་

སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོརི། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་དགོེ་བ་ཡིན་

སྟབས་དགོེ་བའིི་དོན་ལ་གོོ་བ་ཡིན། རིང་རིེས་རྣམ་ཀུན་འིདོན་
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བཞིནི་པོའི་ིའིཇམ་དཔོལ་མཚོན་བརྗེདོ་ལས། 

བཀྲ་ཤིིས་ཀུན་གྱིི་བཀྲ་ཤིིས་པོ། །

གྲེགོས་པོའིི་བཀྲ་ཤིིས་སྙིན་གྲེགོས་དགོེ །

ཞིེས་སོགོས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་དགོེ་བ་རིིམ་པོ་གོཉེིས་པོས་ཚོེ་ཕྱོི་

མ་ཕེན་ཆེད་མངོན་མཐོོའིི་ལུས་རྟེན་ཐོོབ་པོརི་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་

བྱེས་ཏེེ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྒོོ་ནས་བདེ་ཞིིང་སྐྱིད་པོའིི་བཀྲ་ཤིིས་པོརི་བྱེེད་

པོ། དགོེ་བ་དེ་ལས་རིིམ་པོ་མཐོོ་བ་བསློབ་པོ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་

ལེན་གྱིི་དགོེ་བས་སྲིིད་པོ་འིཁོོརི་བ་ལས་ཐོརི་བའིི་ཐོརི་པོའིི་གོོ་

འིཕེང་ཐོོབ་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་བྱེས་ཏེེ་ཐོརི་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཐོོབ་པོའིི་སྒོོ་

ནས་བཀྲ་ཤིིས་པོརི་བྱེེད་པོ། བདགོ་པོས་གོཞིན་གོཅེས་པོའིི་བྱེང་

ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དང༌། ཡང་དགོ་པོའིི་ལྟ་བ། མདོརི་ན་ཕེ་རིོལ་ཏུ་

ཕྱོིན་པོ་དྲུགོ་ཉེམས་སུ་བླངས་ཏེེ་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོའིི་སྒོོ་

ནས་འིབྲས་བུ་རྣམ་མཁེན་༸རྒྱལ་བའིི་གོོ་འིཕེང་ཐོོབ་ནས་རིང་

གོཞིན་གྱིི་དོན་གོཉེིས་མཐོརི་ཕྱོིན་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་མཐོརི་ཐུགོ་སྒྲུབ་

པོརི་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོཏེན་དུ་སྐྱིད་པོའིི་བཀྲ་ཤིིས་

པོརི་བྱེེད་པོ་བཅས་ཀྱིི་དོན་ཡིན། 
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དེརི་བརྟེན་རྣམ་ཀུན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཁོ་ནས་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདིའིི་དོན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་རྒྱ་ཤིིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ། བཀྲ་ཤིིས་པོརི་བྱེེད་པོ་ཞིེས་

པོ་འིདི་རྒྱུད་ལ་དགོེ་བ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ནས་དགོེ་བ་དེའིི་མཐུས་

རིང་འིབྲས་བདེ་སྐྱིད་ཐོོབ་པོའིི་སྒོོ་ནས་བཀྲ་ཤིིས་པོརི་བྱེེད་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ང་རིང་ཚོོས་ཁོ་ནས་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དགོེ་བའིི་བློ་

ཞིིགོ་སྐྱེ་དགོོས། དགོེ་བའིི་བློ་མེད་པོརི་བསམ་རྒྱུ་སྡེིགོ་པོ་དང༌། 

བྱེ་རྒྱུ་གོནོད་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན། བཀྲ་

ཤིིས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་མེད། 

ཁོ༽ དནོ་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཚོ་ེདང་། གོཞིན་ཕེན་སམེས་བཟང་།

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་ཁོ་བ་གོངས་

ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་རྩི་བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་

ཡདོ། བདོ་ཁོ་བ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིད་

ལྟ་ད་ལྟའི་ིང་རིང་ཚོའོི་ིརིགིོ་གོཞུང་འིད་ིལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

འིཛོམ་གླིངི་ཐོོགོ་ནས་བདོ་པོའི་ིརིིགོ་གོཞུང་ཞིསེ་དམིགོས་བསལ་
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ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཡུལ་ཡང༌། བརི་སྐོབས་བདོ་ནང་དརི་ཞིངི་རྒྱས་པོའི་ི

རིགིོ་གོཞུང་འིད་ིཡནི། རིགིོ་གོཞུང་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་ཉེནི་ཞིགོ་ཕྲུགོས་

གོཅིགོ་གོི་འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་

སོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེ་དང་འིབྲེལ་ནས་

ཡོང་གོི་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ངོས་ནས་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཀྱིི་གོ་ོ

དནོ་འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེེད་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡང་འིད་ིཡནི། 

མདོ་དོན་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་སེམས་པོ་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ལས། སེམས་སྦུབ་དོགོ་པོོ་བྱེེད་མི་རུང་ལ། སེམས་ཤུགོས་ཀྱིང་

ཆེགོ་མི་རུང༌། ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སོ་

སོ་མི་སྒོེརི་པོ་ཞིིགོ་འིཚོོ་ཞིིང་གོནས་པོརི་བྱེེད་པོའིི་མི་ཚོེ་འིདི་དགོེ་

བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། ཕེན་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་གོཏེོང་དགོོས། ཉེིན་

རིེའིི་མི་ཚོེ་འིདི་སྡེིགོ་པོ་གོསོགོ་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་བྱེེད་

པོའིི་ཐོོགོ་ཏུ་བཏེང་ན། གོསོན་པོ་ལས་མ་གོསོན་ན་ལེགོས། ཕེན་

པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་གྱིི་མི་ཚོེ་ཞིིགོ་སྐྱེལ་ཐུབ་ན། གོསོན་ནས་ཉེི་མ་

གོཅིགོ་གོམ། ཟླ་བ་གོཅིགོ ལོ་གོཅིགོ་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིང་ཁོེ་བཟང་ཡིན་

ལ། ད་དུང་ལོ་བརྒྱ་དང༌། ཡང་ན་ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་གོཅིགོ་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིང་

། དེ་ནི་དངོས་གོནས་རིང་གོཞིན་གོཉེིས་ཕེན་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། རིང་
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ཉེིད་སྐྱིད་ལ་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ། དེ་ཡང་འིགྲེོ་བ་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

སྲིོགོ་ཆེགོས་གྲེོགོ་སྦུརི་ཚུན་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡིན་པོས། 

དེ་ལུགོས་ཚོང་མས་སེམས་པོ་བཟང་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ང་རིང་ཚོ་ོགོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་བཟང་པོོ་

བཅངས་ནས་ཕེན་ཚུན་མཛོའི་གོཅུགོས་ཀྱིི་དམ་ཚོིགོ་ལ་རྒྱ་འི་ོཆུ་

གོཅགིོ་འིདྲེསེ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ས་ོས་ོསྒོརེི་གྱི་ིདནོ་ནམ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ། སངས་

རྒྱས་བསྟན་པོའི་ིདནོ། མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིདནོ་བཅས་བསྒྲུབས་ན་འིབད་

མདེ་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་ངསོ་ནས་ད་ེ

རིངི་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་འིད་ིབརྒྱུད་རིངི་མནི་འིད་ིནས་ཐོནོ་མཁོན་ཚོ་ོདང་

བཅས་པོ་ཚོང་མརི་ཞུས་ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། སྔ་ལ་ོམཇལ་ཁོ་བྱུང་

མདེ་ལ། ཕེལ་ཆེེརི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོམང་པོསོ་ད་ོསྣང་བྱུང་ཡདོ། བརི་

ལམ་ཟླ་བ་བཞི་ིལྷགོ་ཙམ་ཞིགིོ་སངོ་བ་དའེི་ིརིངི་ངསོ་རིང་གླི་ོབརྒྱབ་

ནས་མདི་པོ་མ་བད་ེབ་བྱུང༌། དརེི་བརྟནེ་མཇལ་ཁོ་མ་དགོསོ་པོརི་

མང་ཚོགོོས་འིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་ནས་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་ཞུས་ན་

དསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ིརིདེ་སྙིམ་བྱུང༌། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚོེས་ ༡༧ ཉེནི་ཁུ་

ནུ་རི་ེཀངོ་པོ་ིའུརི་མ་ིམང་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིཆེ་རྐནེ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་

རྟནེ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་སྐུ་མགྲེནོ་དགོ་ེབཤིསེ་རྣམ་པོ་དང༌། ས་གོནས་འིདརིི་

ཕྱོགོ་ལས་ཀྱི་ིཐུགོས་འིགོན་བཞིསེ་མཁོན། མ་ིམང་བཅས་ཚོང་མརི་

ཞུ་རྒྱུརི། འིདིརི་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཐུགོས་ཁུརི་རྐང་བཞིེས་ཀྱིིས་སློོབ་

གྲྭ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོསརི་སྐྲུན་གྱི་ིའིཆེརི་གོཞི་ིདང༌། སྔནོ་འིགྲེའོི་ིརྟནེ་

འིབྲེལ་སྐོབས་ངོས་རིང་བཅརི་ཐུབ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། འིགྲེོ་བ་མི་ཞིེས་པོ་འིདི་

སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་དང༌། བདེ་བ་འིདོད་པོའིི་ཆེ་ནས་སེམས་

ཅན་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁད་པོརི་མེད། སེམས་ཅན་ཚོང་མ་

གོཅིགོ་མཚུངས་རིེད། གོཟུགོས་སྟོབས་ཆེེ་ཆུང་ལ་མཚོོན་ན། མི་

གོཟུགོས་སྟོབས་ཆེེ་བའིི་གྲེས་ལ་ཚུད་ཀྱིི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་འིགྲེོ་

བ་མི་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁད་ཆེོས་
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ཤིིགོ་ཡོད། རིང་བཞིིན་གྱིི་རྣམ་དཔྱད་ཡོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཆེོགོ་

པོརི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་གོོང་མཐོོརི་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

སློོབ་སྦོང་ཟེརི་བ་དེ་ནི། མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་གོོང་ནས་གོོང་

དུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐེན་གོཙོ་བོརི་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། ཤིེས་ཡོན་ཡགོ་

པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། བེད་སྤྱོོད་ཡགོ་པོོ་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ན་ཤིེས་ཡོན་གྱིིས་

ཕེན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གོནོད་པོའིི་རྐེན་

ལ་འིགྲེོ་མིན་ངེས་པོ་མེད། ཤིེས་ཡོན་གྱིི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཕེན་པོའིི་

དོན་ཆེེན་ཞིིགོ་ལ་སྤྱོོད་པོའིི་ཆེེད་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་དང་ཟུང་དུ་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་འིདིརི་

དཔོེརི་ན་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་དགོ་ཕྱོི་དངོས་པོོའིི་ཡརི་རྒྱས་

ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད་སྟབས། ཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་

རྣམས་ཀྱིིས་དཔོེ་ལྟ་ས་ཆེགོས་ཡོད། 

ཡིན་ནའིང་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཡོད་པོ་དེའིི་ནང་གོི་མིའིི་སེམས་

ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ལ་བལྟས་ན། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་དངོས་པོོ་ཡརི་

རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་སེམས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དམིགོས་བསལ་

ཅན་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེས་རྟགོས་གོང་

ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་



345
མི་འིགྲེིགོས་པོརི་ཤིེས་ཡོན་དང་ལྷགོ་བསམ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་

ཐོོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོའིི་རྒྱབ་འིཁོགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

པོ་ང་རིང་ཚོོརི་ངོ་སྤྲོོད་ཡོང་གོི་ཡོད། ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་རྒྱ་གོརི་

གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོརི་རྟགོ་པོརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱིི་ཚོན་རིིགོ་དང༌། འིཕྲུལ་ཆེས་ཐོོགོ་ནས་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོ་མིགོ་དཔོེརི་བལྟས་ནས་རིང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིཛུགོས་སྐྲུན་

ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་ལ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་གོརི་རིང་ཉེིད་

ལ་གོནའི་རིབས་ནས་བསམ་བློའིི་གོནས་ཚོད་མཐོོན་པོོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། བསློབ་བྱེ་བཟང་པོོ། ལྟ་བའིི་རྣམ་གོཞིགོ་

གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ངེས་པོརི་དུ་ཟུང་སྦེལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་

འིཛོིན་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཁོ༽ ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིཆེསོ་ལུགོས་དང་། མཐུན་ལམ་གྱི་ིགོཞི་ི

རྩི།

སྔ་དུས་ལུང་པོ་མང་པོའོི་ིནང་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཤིསེ་

ཡོན་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རྩི་བའིི་འིགོན་འིཁེརི་མཁོན་སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ཐོབས་སུ་ཆེསོ་སྡེ་ེཚོསོ་འིགོན་ཁུརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་ཆེསོ་སྡེ་ེ
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ཚོརོི་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ནུས་པོ་ད་ེཙམ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

སྐོབས་གོང་ལྟརི་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་རྒྱུད་སྟེང་

དུ་འིཇགོས་ཐུབ་པོའི་ིའིགོན་ཁུརི་བྱེདེ་མཁོན་དམགིོས་བསལ་མདེ་

པོ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཏེ་ེའིཐུས་ཤིརོི་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ངསོ་ཀྱི་ིརི་ེབརི་

ད་ལྟ་འིཛུགོས་སྐྲུན་འིགོོ་འིཛུགོས་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་

བཞིིན་ཕྱོིན་ཆེད་རྣམ་དཔྱོད་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐེན་ཚོང་

བ་དང༌། ཆེབས་ཅགིོ་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོའི་ིམ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

བའི་ིརི་ེབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཁདེ་ཚོསོ་ཀྱིང་དམགིོས་ཡུལ་ད་ེབསྒྲུབ་

ཐུབ་པོརི་ཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུརི་བཞིསེ་རིོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་མཚོོན་པོའིི་

ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་མང་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་ཚོན་ནས་གོཙོ་ཆེེ་བའིི་

ཆེོས་ལུགོས་འིདི་དགོ་གོིས་སྔརི་གྱིི་དུས་དང༌། ད་ལྟ། མ་འིོངས་

པོ་བཅས་པོརི་མི་ས་ཡ་མང་པོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་གོནའི་རིབས་ཕེ་མེས་ཀྱིི་དུས་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་མཁོན་ཤི་སྟགོ་ཡིན། ངོས་རིང་གོི་

མི་ཐོོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཁུ་ནུའིི་ཡུལ་འིདིརི་མཁོས་གྲུབ་གོཉེིས་

ལྡན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་ཁུ་ནུ་བ་རྒན་བསྟན་འིཛོིན་རྒྱལ་མཚོན་
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དང༌། རྒན་རིིགོ་འིཛོིན་བསྟན་པོ་ཁོོང་རྣམ་གོཉེིས་ནས་ངོས་ནས་

ཆེོས་འིབྲེལ་ཞུ་མོང་བ་ལྟརི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ། ང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་ཏུ་

ཡང་ཡོད་མུས་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་དརི་སའིི་ས་ཆེརི་སྐྱེས་པོ་

མ་ཟད་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོོ་ཡོང་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩི་ཡང་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐོའི་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་ནའིང་བཟང་

པོོའིི་བསློབ་བྱེ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་

བློའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་ཡོང་ཐུབ་

པོའིི་ཆེ་རྐེན་ཡོད། ཡིན་ནའིང་ཆེོས་བརྒྱུད་སོ་སོའིི་རྗེེས་འིབྲང་

པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ལྷགོ་བསམ་ཡིན་ཁུལ་གྱིིས་ཆེོས་ལུགོས་

སྤེེལ་རིེས་དང༌། ཕེརི་སྒྱུརི་ཚུརི་སྒྱུརི་བྱེེད་པོ། ཧི་ལམ་ཆེབ་སྲིིད་

ཚོོགོས་པོ་ལྟ་བུརི་མི་མང་ཁྲིོད་དུ་ཧིབ་ཐོོབ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་བྱེེད་པོ་འིདི་ནི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཕེན་ཚུན་དམ་ཚོིགོ་མི་མཐུན་པོའིི་

རྐེན་རྩི་ཞིིགོ་རིེད། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཤིོད་བཞིིན་པོ་ལྟརི་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་

ཡུལ་གྲུའིི་ནང་ལ་ཕེ་མེས་ནས་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཡིན། རིང་

རིང་སོ་སོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ལེགོས་
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པོའིི་རིང་བཞིིན་རིེད། རྩི་བའིི་ཆེོས་བྱེེད་མི་བྱེེད་དང༌། གོང་བྱེེད་

དང་མི་བྱེེད་སོ་སོའིི་རིང་དབང་ཡིན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོ་ཕེ་མེས་

ནས་ནང་པོ་ཡིན་སྟབས་ནང་པོ་རིང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་ལེགོས། 

དེ་ནི་ངོས་རིང་གོི་ཉེམས་མོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་དོ་སྣང་བྱུང༌། ང་རིང་

ཚོོ་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་མོས་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་

འིདང་གོི་མ་རིེད། དད་པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་དེ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་

དང༌། དེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་གོིས་ཤིེས་ཐོབས་བྱེེད་རྒྱུརི་ཚོང་

མས་སེམས་ཁུརི་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེ་དགོོས། 

གོ༽ གོཙང་སྦ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་དང་། ཁོོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

ད་ལྟ་བཤིད་པོའི་ིགོནད་དནོ་ད་ེན།ི ང་རིང་ཚོའོི་ིནང་གོ་ིསམེས་རྒྱུད་

གོཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིབྱེ་ཐོབས་ཤིགིོ་རིདེ། རིང་སམེས་གོཙང་མ་བཟ་ོ

བ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་རིང་ཉེདི་གོང་དུ་གོནས་པོའི་ིས་ཕྱོགོོས་ད་ེཡང་

གོཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སྤྱོདོ་འིཇུགོ་ལས། 

ཐོམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གོཞིི་དགོ །

གོསེགོ་མ་ལ་སོགོས་མེད་པོ་དང༌། །

ལགོ་མཐོིལ་ལྟརི་མཉེམ་བཻཌཱུརྱའིི། །
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རིང་བཞིིན་འིཇམ་པོོརི་གོནས་གྱུརི་ཅིགོ །

ཅེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོས་དངོས་སུ་ལམ་སེང་འིགྲུབ་ཀྱིི་

མེད་ན་ཡང༌། མོས་པོ་ཚུན་ཆེད་ཀྱིིས་ས་ཕྱོོགོས་ཡིད་དུ་འིོང་བ་

དང་། བཀོད་པོ་མཛོེས་པོ་དེ་ལྟརི་བསྒོོམ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། 

རིང་ཉེིད་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་དང༌། ཁོོརི་ཡུགོ་ཚོང་མ་གོཙང་སྦ་བྱེས་

ན་བསྒོོམས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་དངོས་སུ་ལགོ་བསྟརི་ཐུབ་ཆེེད་

དོ་སྣང་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། རྒྱ་གོརི་ནང་བཟོ་གྲྭ་མང་པོོ་དང༌། 

མི་འིབོརི། འིཁོོརི་ལོ་བཅས་མང་པོོ་ཡོད་པོརི་བརྟེན་ནས་ཁོ་རླུང་

བཙོགོ་པོ་ཆེགོས་པོའིི་རྐེན་གྱིིས་མིགོ་ཚོ་བ་སོགོས་ཀྱིི་མིགོ་ནད་

དང༌། དེ་བཞིིན་གླིོ་བུརི་གྱིི་སྐྱོན་ཆེ་ཡང་ཡོང་ཉེེན་ཡོད། དེ་དགོ་

འིགོོགོ་ཐོབས་སུ་འིགྲེོ་སོང་ཁོན་ཆེེ་ཞིིགོ་ཐོབས་འིཚོོལ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་ཁུལ་ས་ཆེ་རིང་བཞིིན་ཁོ་རླུང་གོཙང་མ་

ཡོད་པོ་སྡུགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་བའིི་དོ་སྣང་ངེས་པོརི་བྱེེད་དགོོས། 

ས་ཆེ་འིདིའིི་རིི་རྩིེརི་གོངས་ཀྱིིས་བརྒྱན་ཅིང༌། བརི་དུ་རིང་བྱུང་

མཛོེས་སྡུགོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ། གོཤིམ་དུ་ནགོས་ཀྱིི་བཀོད་

པོ་ལྡན་པོའིི་ས་གོཞིི་གོཙང་མ་སྨོན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ལྟ་བུ་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། ངོས་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་ཐོང་ནས་འིདིརི་སློེབས་
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སྐོབས་ས་ཆེ་གོཙང་ལ་བསལི་ངད་ལྡན་པོའི་ིཚོརོི་བ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

འིདི་ཁུལ་དུ་གོནས་པོའིི་ཁིམ་ཚོང་ངམ། མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་ཐོོགོ་ནས་

ས་དངསོ་གོཙང་མ་ཡངོ་ཆེདེ་ཤིགོོ་སྙིགིོས་དང༌། ཤིལེ་དམ་སགོོས་

གོང་བྱུང་དུ་མ་གོཡུགོ་པོརི་ལམ་སངེ་མརེི་བསྲིགེོས་གོཏེངོ་དགོསོ་

ཀྱིི་ཨེ་ཡོད། དོན་དུ་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་མེད་པོ་

བཟོས་ཏེེ། གོང་ལྟརི་ས་ཆེ་གོཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེརི་འིཛོིན་

དགོོས། དང་པོ་ོནས་འིཐུས་ཤིོརི་མ་སོང་བ་བྱེེད་ཐུབ་ན་རྗེེས་སུ་

འིགྲེོ་སོང་གོི་དཀའི་ངལ་མ་འིཕྲེད་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་

གོཙང་སྦ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་ཐོགོོ་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཤིགོ་རིདེ། ཡནི་ན་ཡང་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རིགོོས་ཞིསེ་

ཤིོད་འིདོད་བྱུང༌། བོད་པོ་ཚོོརི་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་རྒྱ་ཆེེ་ལ་མི་ཉུང་

ཉུང་ཡིན་སྟབས་ཁོོརི་ཡུགོ་ཐོོགོ་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་དང༌། 

གོོམས་གོཤིིས་འིཇགོས་མ་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིརི་ངོ་སྤྲོོད་

བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐོོང་སྟེ་བརྗེོད་ན་བསམ་པོ་

དྲེན་བྱུང༌། 
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ང༽ གོསུང་གོ་ིའིཕྲེནི་ལས་དང་། བླང་དོརི་གྱི་ིབསློབ་བྱེ།

སློབོ་གྲྭའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལྷགོ་བསམ་དགོ་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་

བརྒྱུད་ཟབ་མ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིཉེམས་པོ་སརོི་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་

ཡོང་ཐོབས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ། གོསུམ་པོ་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་གོཙང་སྦ་

འིཕྲེདོ་བསྟནེ་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་རྒྱུ་བཅས་གོསུམ་པོ་ོའིད་ིབཤིད་

འིདོད་བྱུང༌། ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ང་ལ་དགོའི་མསོ་དང་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་

ཀྱིི་ཡོད། ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་བྱེིན་རླབས་ཤིིགོ་སྤྲོད། སྨོན་

ལམ་ཞིིགོ་བཏེོན་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཕེན་གྱིི་མ་རིེད། སྟོན་པོ་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་སྐུ་ང་ོམ་འིཚོ་ོབཞུགོས་སྐོབས་སུའིང་གོསུང་གོ་ིའིཕྲེནི་

ལས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་གོདུལ་བྱེའི་ིགོནས་སྐོབས་དང༌། མཐོརི་ཐུགོ་གོ་ི

འིདདོ་དནོ་སྒྲུབ་པོ་ལས། བྱེནི་རླབས་གོཅགིོ་པུས་གོདུལ་བྱེའི་ིསྡུགོ་

བསྔལ་སལེ་བ་གོནང་གོ་ིམདེ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་

དགོ་ེསློངོ་ཕེལ་པོ་ང་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལ་བྱེནི་རླབས་ཀྱི་ིནུས་པོ་གོང་ཡང་

མེད། འི་ོན་ཕེན་པོ་གོང་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཁེད་རིང་ཚོོས་ངོས་ལ་

ཡིད་ཆེེས་དང༌། རིེ་བ་བྱེས་པོརི་བརྟེན་ངོས་ནས་ཡིན་ལུགོས་

མིན་ལུགོས་བླང་དོརི་གྱིི་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ངོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་
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རིདེ། འིད་ིདགོ་ཁདེ་རིང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་གྱིསི། ཡང་རྗེེས་

སུ་ཐུགོ་ཡངོ༌། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༢ ཉེནི་སྤེ་ི

ཏེ་ིརྟ་ཕེ་ོདགོནོ་པོརི་མང་ཚོོགོས་ལ་ཚོ་ེདབང་གོནང་

སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤིསི་དང་། མ་ིཚོའེི་ིརིནི་

ཐོང་།

ད་ེརིངི་འིདརིི་མཇུགོ་ཏུ་དགོ་ེབ་ཚོ་ེདབང་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ི

བརྟན་བཞུགོས་བྱེས་ཏེ་ེདུས་སྐོབས་འིདའིི་ིཆེསོ་འིབྲལེ་སྦརོི་དངསོ་

རྗེསེ་གོསུམ་ཆེ་ཚོང་ཟནི་པོ་རིདེ། ད་ེཡང་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་ད་རིསེ་

ཉེནི་ཤིས་འིདརིི་འིཛོམོས་པོའི་ིརིངི་ལ། མ་གོཞི་ིང་ཚོརོི་ཉེནོ་མངོས་

ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པོ་གོོམས་པོའིི་དབང་གོིས་ཆེགོས་སྡེང་སྐྱེས་

ངེས་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འིདྲེ་བརི་དགོེ་བའིི་བློ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གོསརི་དུ་སྐྱསེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡདོ། དསེ་ས་བནོ་

ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེ་ེམུ་མཐུད་ནས་དགོ་ེབའི་ིབླ་ོཇ་ེབཟང་དུ་འིགྲེ་ོཨ་ེཐུབ་

བལྟ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བླ་ོདགོ་ེབའི་ིནང་ནས་མཆེགོོ་ཏུ་

གྱུརི་པོ་ཟབ་ཤིོས་དང༌། ནུས་པོ་ཆེེ་ཤིོས་ནི་བདེན་པོ་བཞིི་དང༌། 

བདེན་པོ་གོཉེིས་སྤྱོིའིི་གོ་ོབ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་པོའིི་སྒོ་ོནས་
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མཐོའི་ཡས་པོའི་ིསམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་བླ་མདེ་རྫིགོོས་

བྱེང་གོ་ིགོ་ོའིཕེང་དནོ་གོཉེརེི་གྱི་ིབསམ་པོ་འིདུན་པོ་གོཉེསི་ལྡན་གྱི་ི

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་ཐོམས་ཅད་ང་རིང་ཚོརོི་

ཕྱོི་རིོལ་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པོའིི་སྣང་ཚུལ་ཞིིགོ་འིཆེརི་ཡང༌། དེ་

ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་སྡེོད་ལུགོས་ངོ་མ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་གོདོད་མ་ཉེིད་

ནས་མ་གྲུབ་པོརི་རྐནེ་གྱི་ིདབང་གོསི་ཡདོ་པོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཡནི་པོའི་ི

བླ་ོདང་བཅས་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོབས་ཤིསེ་ལ་བསློབ་རྒྱུ་ད་ེཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་

པོ་ོགོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ཡནི། 

གོཞིི་རྩི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རིང་ཚོོའིི་ཡུལ་འིདིརི་

སྔརི་ནས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་ཡོད་སྟབས་

སྤྱོིརི་བཏེང་ས་གོནས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་རྒྱ་གོཏེིང་ལ་

མི་ཚོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་ལ་བལྟོས་ན་ས་ཁུལ་འིདི་

ཕྱོོགོས་ལ་ཁྲིིམས་འིགོལ་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཉུང་ཉུང་རིེད་ཅེས་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོད། སྔོན་མ་ངོས་རིང་ཐོོགོ་མརི་འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་ཡོང་སྐོབས་

ས་གོནས་ཀྱིི་རྫིོང་དཔོོན་དང༌། སྐོོརི་སྲུང་འིགོོ་བྱེེད་དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་

བརྗེོད་གོསལ་ལ། འིདི་ཁུལ་ཡུལ་པོ་ཚོོ་རྩི་བ་གྱིོང་པོོ་ཡིན་ན་ཡང༌། 

ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་བགོ་ཆེགོས་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བཤིད་
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མོང༌ཡོད། ང་ཚོོརི་བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཡོད་པོ་འིདི་རིིགོས་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་མི་ཚོེའིི་ནང་གོི་རིིན་ཐོང་རིེད། ཕྱོིའིི་

དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ངེས་པོརི་དུ་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིང༌། ཕྱོིའིི་དངོས་

པོོ་ཁོོ་ནརི་ཞིེན་ཆེགོས་བྱེས་ཏེེ་ནང་གོི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

རིིན་ཐོང་བརླགོས་ན་ནམ་ཞིིགོ་སྐྱིད་པོོ་གོང་ཡང་ཡོང་གོི་མ་རིེད། 

ད་ལྟ་འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཧི་ཅང་ཚོད་མཐོོན་པོོ་

ལོན་པོའིི་ནང་ལའིང་རིང་ཤིི་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། གོཉེིད་མ་ཁུགོ་པོའིི་

སེམས་ཁྲིལ་གྱིིས་གོཉེིད་སྨན་རྟགོ་པོརི་ཟས་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིིན་པོརི་བརྟེན། ཕྱོི་དངོས་

པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ནང་གོི་ང་རིང་ཚོོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་

པོརི་བྱེེད་དགོོས། དེ་ལྟ་བུའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་ལ་རྒྱུ་

མཚོན་ཤིེས་པོ་དང་རིིན་ཐོང་མཐོོང་ནས་རྒྱུན་འིཛོིན་བྱེེད་དགོོས། 

ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་གོོམས་གོཤིིས་སོ་སོའིི་ཡུལ་སྲིོལ་ལ་

ཡོད་པོ་འིདིའིི་དགོེ་མཚོན་མཐོོང་བའིི་སྒོོ་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འིཛོིན་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གོང་བྱུང་གོི་རྐེན་གྱིིས་འིགྱུརི་ཏུ་མེད་པོའིི་བློའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 
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ཁོ༽ ལུང་རྟགོོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་། དམརི་མཆེདོ་

མཚོམས་འིཇོགོ

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

རྒྱུན་འིཛོནི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་བ་ལ། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཤིསེ་ཚོད་ད་ེཧི་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་སྟབས་ཁོ་སང་བཤིད་པོ་བཞིནི་སྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་གོོ་རྟོགོས་མཐོོ་རུ་

འིགྲེོ་བའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་

ལ་ད་ེལུགོས་ཀྱི་ིད་ོགོལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ལྷགོ་པོརི་དགོནོ་སྡེ་ེ

ཁོགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་དའེི་ིནང་གོ་ིདགོ་ེའིདུན་ཚོསོ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ལུང་དང་རྟགོོས་པོའི་ིབདགོ་ཉེདི་ཅན་ཡནི་པོ་ང་ོ

ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ངོ་མ་དེ་འིཛོིན་སྐྱོང་

སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་རྒྱུརི་ཚོང་མས་ད་ོགོལ་ཆེནེ་

པོ་ོགོནང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཞུ་སྙིངི་འིདདོ་བྱུང་། གོཞིན་ཡང་

ང་རིང་ཚོསོ་སྤྱོརིི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཟརེི་བ་ང་ོམ་ད་ེལུང་དང་

རྟགོོས་པོའི་ིབདགོ་ཉེདི་ཅན་ད་ེལ་ངསོ་འིཛོནི་མ་ཐུབ་པོརི། ལྷ་ཁོང་

དང་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་ལྟ་བུ་ཕྱོིའིི་རྟགོས་ཐོོན་ཙམ་ཡོད་པོ་དེ་གོས་

ཆེགོོ་ཤིསེ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ།
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དེ་ནས་སྐོམ་དང༌། གོཤིེརི་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ལ་འིཚོེ་

བ་བྱེེད་མི་རུང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ལ་དེ་སྔ་ནས་གོོམས་གོཤིིས་

བཟང་པོོ་རིི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡེམ་རྒྱུའིི་མིགོ་ལྟོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་

དངོས་གོནས་ཆེོས་དང་མཐུན་པོ་རིེད་ལ། ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་གོནས་

སྟངས་ཐོོགོ་ལ་ཡིན་ནའིང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་སྐོོརི་ཁོ་

སང་ཚོོགོས་འིདུའིི་སརི་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་

ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་

སྐོམ་གོཤིེརི་ལ་གོནས་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ལ་འིཚོེ་བ་མི་བྱེེད་པོ་

སོ་སོས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་པོ་དང་ཆེགོས་ཅིགོ་ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོའིི་

ཡུལ་སྡེེ་ཚོོའིི་ནང་ལ་དེ་སྔོན་ས་མཚོམས་ཁོགོ་ལ་དམརི་མཆེོད་

འིབུལ་སྲིོལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་དེང་སྐོབས་ཧི་ཅང་ཉུང་དུ་

ཕྱོིན་པོརི་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་དེ་འིདྲེ་གོལ་སྲིིད་

ཡོད་ན་ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོའིི་ཡུལ་སྡེེའིི་ནང་ལ་དམརི་མཆེོད་འིབུལ་

བའིི་རིིགོས་འིདི་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། 

གོ༽ ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་དང་། ད་ེདགོ་ལ་ལམ་སྟནོ།

ད་ེམཚུངས་ས་ཁུལ་ཡས་མས་ཀྱི་ིཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་ཚོ་ོལ་ཡནི་
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ནའིང་ད་རིེས་གོ་ོསྐོབས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ངོས་ཀྱིིས་འིཚོམས་འིདྲེི་

དང༌། སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་འིདོད་བྱུང༌། ཡུལ་ལྷ་གོཞིི་བདགོ་ཚོོས་ས་

གོནས་ས་ོསའོི་ིཡུལ་པོ་ཚོརོི་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་གོང་ཡདོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡནི་ན་དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། ལྷ་ཀླུ་གོཞི་ིབདགོ་ཚོ་ོ

ཡང་གོང་ལྟརི་ལས་དང་ཉེནོ་མངོས་ཀྱི་ིགོཞིན་དབང་ཅན་ང་རིང་ཚོ་ོ

འིཁོརོི་བ་པོ་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་པོ་དང༌། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྡུགོ་བསྔལ་

མ་ིའིདདོ་པོ་དང༌། བད་ེབ་འིདདོ་པོའིང་གོཅགིོ་མཚུངས་ཡནི། བད་ེ

བ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་ནི་རིང་རིང་གོི་སེམས་རྒྱུད་དུལ་མ་དུལ་གྱིི་

ལས་དགོ་ེསྡེིགོ་བསགོས་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། ས་ོ

སའོི་ིལས་ཀྱི་ིདབང་གོསི་གོང་ལྟརི་གོཟུགོས་མདེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པོ་བཟུང་

ནས་ཡདོ་པོའི་ིསྐོབས་འིདརིི་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་ཕེན་སམེས་བསྐྱདེ་པོའི་ི

ཐོོགོ་ནས་ཡུལ་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་དགོོས། དེ་མིན་མི་མང་ལ་

ཐུབ་ཚོདོ་བྱེས་ན་དམ་ཚོིགོ་དང་འིགོལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

ང་རིང་ཚོོ་ལྷ་མི་ཀུན་སྤྱོོད་གོཅིགོ་ཡིན་པོ་ལྟརི། གོཟུགོས་ཅན་མི་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སྤྱོི་སེམས་ཀྱིི་ཁུརི་འིཁེརི་ཏེེ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་

མཁོན་གྱིི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཅིགོ་བྱུང་ན་དེ་ལ་མི་ཚོང་མས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་

པོ་དང༌། མི་ལ་བརྡབ་གོསིགོ་དང༌། ལྐོོགོ་རྔོན་བཟས་པོ་སོགོས་
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བྱེེད་མཁོན་བྱུང་ན་སྤྱོིརི་བཏེང་མིའིི་ནང་ལ་སྡུགོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་

བ་ལྟརི། ཁེད་རིང་ཚོོ་ལྷ་ཀླུ་གོཞིི་བདགོ་ཚོོས་ཀྱིང་ལྐོོགོ་རྔོན་ཟ་

རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཡས་ཡས་བྱེེད་དགོོས། མས་མས་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

ཧིམ་པོ་བཤིད་ནས་ཟས་ན་སོ་སོས་ལས་ངན་བསགོས་པོའིི་རྣམ་

སྨིན་ངན་པོ་ཡོང་རྒྱུརི་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། ཁེད་རིང་ཚོོས་དངོས་

གོནས་སྤྱོི་ལ་ཕེན་པོའིི་སེམས་བསྐྱེད་ཡགོ་པོོ་བྱེས་ན་ད་ལྟ་རྟེན་

གོཟུགོས་མེད་ཡིན་ནའིང་རིིམ་པོས་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་རྒྱུད་ལ་ཁོམས་

བདེ་གོཤིེགོས་སྙིིང་པོོ་ཡོད་པོས། མངོན་པོརི་རྫིོགོས་པོ་བྱེང་ཆུབ་

ཀྱིི་རྒྱུ་མ་ཚོང་བ་མིན། ཚོང་མས་ཡུལ་སྡེེ་སོ་སོའིི་ནང་ལ་དགོེ་བ་

སྒྲུབ་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། དགོེ་བ་སྐྱོང་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་དགོེ་སློོང་

ཐོེབ་ཆེགོས་གོཅིགོ་གོིས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་རིེ་འིདུན་དང༌། འིབོད་སྐུལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་བློ་ལ་བཅངས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་གྱིིས། ངོས་ནས་

སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡིན། 

ང༽ ཡུལ་ལྷ་གོསལོ་མཆེདོ་དང་། སྐྱབས་འིགྲེའོི་ིབསློབ་

བྱེ།

ད་ེདང་ཕྱོགོོས་མཚུངས་ཡུལ་མ་ིཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ི
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བདགོ་ཚོོརི་སྐྱབས་སུ་འིཛོིན་མི་ཆེོགོ་པོ་སྟེ། དེ་ཡང༌། རིང་ཉེིད་

འིཁོོརི་བའིི་བཙོན་རིརི་བཅིང་བ་ཡི། །འིཇིགོ་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་

ཞིགིོ་སྐྱབོ་པོརི་ནུས། །ཞིསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་

འིད་ིརིགིོས་ད་ལྟ་ངསོ་ནས་བཤིད་མ་ཐོགོ་པོ་བཞིནི། ཁོ་ོརིང་ཚོ་ོཉེནོ་

མངོས་པོའི་ིགོཞིན་དབང་དུ་སངོ་བ་ང་རིང་ཚོ་ོདང་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་

སྟབས། ད་ེལ་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ཡུལ་ལྷ་གོཞི་ིབདགོ་གོསི་འིཕྲེལ་སལེ་

ཕེན་གོནདོ་ཕྲེན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེ་ེསྐྱབས་སུ་

མཆེ་ིནས་ད་ེལ་གླི་ོསྙིངི་བྲང་གོསུམ་གོཏེད་ན། རིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྐྱབས་

འིགྲེོ་སྟོང་ནས་ནང་པོ་མིན་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། དེས་ན་ཁེད་རིང་

ཚོསོ་འིཕྲེལ་སལེ་ཡུལ་སྲིལོ་གྱི་ིདུས་མཆེདོ་སྐོབས་ཡུལ་ལྷ་གོསལོ་

མཆེོད་བྱེདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིགྲེིགོས་པོ་རིདེ། མ་ིཆེོགོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

དེ་མིན་གྱིི་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཡུལ་ལྷ་དེ་མཁེན་ཞིེས་བསམ་བློ་

བཏེང་ན་ནང་པོའི་ིགྲེལ་ནས་བུད་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེབྱེས་མ་ིཆེགོོ་པོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོ་ོནང་པོས་སྟནོ་པོ་མཉེམ་མདེ་རྣམ་འིདྲེནེ་ཤཱཀྱི་སངེ་གོརེི་

གླིོ་སྙིིང་བྲང་གོསུམ་གོཏེད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆེི་དགོོས་པོ་དང༌། 

དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་དགོོས། 

དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་

དགོསོ་པོ་ལས། གོཞིན་སུ་གོཅིགོ་ལ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོབྱེས་ན་ནོརི་བ་



361
རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོདངསོ་གོནས་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་

འིབྲང་རྣམ་པོརི་དགོ་པོའིི་མི་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ན་མི་ཚོེ་ཇི་ཙམ་

རིིང་པོ་ོབསྡེད་པོ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་མི་ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ངེས་ཡིན། མི་ཚོེའིི་རིིང་སྡེིགོ་པོ་གོསོགོ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཚོེ་

ཐུང་བ་ཡགོ་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོ་ོམི་ཚོེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དེ་

གོཞི་ིམརི་བཞིགོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ེརིངི་ཚོ་ེདབང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི་བསམ་

པོ་དང༌། དེ་ཡང་མཐོའི་ཡས་པོའིི་ནམ་མཁོའིི་ཁོམས་དང་མཉེམ་

པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་བླ་མེད་རྫིོགོས་བྱེང་གོི་གོ་ོ

འིཕེང་སྒྲུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་དབང་དང་བྱེིན་རླབས་ཞུ་གོི་ཡིན་བསམ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། ཅེས་བཀའི་སྩལ་རྗེེས་དངོས་གོཞིི་ཚོེ་དབང་གོི་

རིམི་པོ་རྣམས་བཀའི་དྲེནི་བསྐྱངས་པོ་བཅས་ས།ོ།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༢ ཚོེས་ ༢༠ ཉེནི་

ས་ལུ་སྒོརི་དུ་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རིིགོ་གོཞུང་གོ་ིགོམོས་གོཤིསི་དང་། མ་ིཚོའེི་ིཕེན་

ཐོགོོས།

ངསོ་རིང་འིདརིི་སློབེས་མ་ཐོགོ་ས་གོནས་འིདརིི་འིགྲེ་ོསངོ་ཇ་ིཙམ་

ཕྱོནི་ཡདོ་མདེ་སྐོད་ཆེ་དྲེསི་ཏེ་ེའིགྲེ་ོསངོ་འིད་ིཙམ་བཏེང་བ་རྣམས་

རྗེསེ་སུ་བེད་སྤྱོོད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་

ཡིན། འིདིརི་རྗེེས་སུ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་བཟོ་རྩིིས་ཡོད་ཅེས་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེན་ིཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། དངེ་སང་འིཛོམ་གླིངི་

ཐོགོོ་སློབོ་སྦངོ་མཐོའི་མདེ་པོའི་ིཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་

དངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་གོཅགིོ་པུས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ་པོ་དངེ་སང་འིཛོམ་

གླིངི་ནང་གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ བདོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིཧི་ི

མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིའིཁེརི་ས་ོཞིིགོ་ཡོད། ལུང་པོ་

མང་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་མཐོངོ་བའི་ིཚོ་ེང་རིང་ཚོརོི་ད་ེསྔ་ནས་གོམོས་
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གོཤིིས་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་རིིན་ཐོང་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་གོཞིི་

ནས་གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

འིཛོམ་གླིིང་ནང་རིིགོས་གོཅིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་

ཏེེ་བོད་པོ་ཚོོ་དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་འོིགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་

ནའིང་བསམ་བློའིི་ནང་ཞིི་བདེ་དང༌། བཟོད་བསྲིན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་

པོ། བསམ་བློའིི་ནང་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། རིང་དབང་བརླགོས་པོ་

ལྟ་བུ་མིན་པོརི་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་མང་པོོས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་ཚོན་རིིགོ་པོ་དེ་ལྟརི་དང་མཉེམ་དུ་ཚོོགོས་

འིདུ་མང་པོོ་འིཚོོགོས་པོ་རིེད། དེའིི་ཞིོརི་འིཕྲེོས་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་

སྐོབས། དཀའི་ངལ་མང་པོོ་མངས་པོའིི་མི་སྤྱོིརི་བཏེང་ཕེལ་མོ་ཆེེ་

བསམ་བློརི་སྐྱོན་ཤིོརི་གྱིི་ཡོད། བོད་པོའིི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་མང་ཆེེ་

བ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ནས་བཟུང་རྡུང་རྡེགོ་ཕེོགོ་ནས་བཙོན་ནང་ལོ་

མང་སྡེོད་མོང་བ་དང༌། མང་ཆེེ་བ་བཙོན་ནང་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་པོ་

རིེད། ལྷགོ་ལུས་ཚོོས་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་མངས་ཡོད་ཀྱིང༌། 

བསམ་བློའིི་ནང་རིེ་ཐོགོ་ཆེད་ནས་བསམ་བློ་རྣལ་དུ་མི་གོནས་པོ་

ཉུང་ཤིས་ཡོད་ན་ལས། མང་ཆེེ་བ་དེ་ལྟརི་མི་འིདུགོ 

སྤྱོིརི་བཏེང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་མངས་པོའིི་མི་དེ་གྲེས་བསམ་བློ་
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གྲུང་པོོ་དང༌། བསམ་བློ་ནན་པོོ་གོཏེོང་ཐུབ་མཁོན་དཀོན་པོོ་རིེད་

ཅེས་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོརི་ཕེ་མེས་ནས་ཡོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་མི་ཚོེའིི་ནང་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་

དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་

ཚོོ་བོད་པོ་རྣམས་སྐྱེས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཀློད་པོ་དང༌། བསམ་བློ་

མི་འིདྲེ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོ་མི་གོཞིན་དགོ་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་

ན་ཡང༌། མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་དེ་རིིགོ་གོཞུང་གོོམས་གོཤིིས་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་ནང་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་

མུ་མཐུད་འིགྲེོ་གོི་རིེད། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་དཀའི་ངལ་གོསརི་པོ་ཐོོན་ཡོང་ངེས་རིེད། དེ་དགོ་ལ་གོདོང་

ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་གོཅིགོ་ང་རིང་ཚོོརི་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པོའིི་

གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ འིདིས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་ལམ་

སྟོན་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་དགོེ་མཚོན་ཏེན་ཏེན་ཡོད། 

བོད་ལ་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་གོཞིན་གོཅེས་འིཛོིན་གྱིི་བསློབ་བྱེ་

བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཤིིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། བོད་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་
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གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་དེ་རྣམས་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་

བསྡེད་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་འིབྲུགོ་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་

ཡང་རིང་དབང་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དེ་རྣམས་ནས་རིང་གོི་ཕེ་

མེས་དུས་ནས་ཡོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོའིི་ནོརི་བུ་ཞིིགོ་

སོ་སོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་པོ་དེ་ངོས་ཟིན་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས། 

གོནད་དོན་དེ་དགོ་གོི་དོན་དུ་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཁོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་ཁྲིདི་དང་། བདོ་ཡགིོ་ལ་སློབོ་སྦངོ་།

དགོནོ་པོའི་ིནང་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ན་

ཡང༌། མང་ཚོོགོས་ནང་སློོབ་སྦོང་མེད་ན་རིིམ་པོས་ལྟགོ་ཆུ་ཆེད་

པོའིི་རྫིིང་བུ་ལྟརི་རིིམ་པོས་རྫིོགོས་པོའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། མི་རིབས་

གོསརི་པོ་རྣམས་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་བྱུང་

ན། ཁམི་ཚོང་རི་ེརིའེི་ིནང་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཚོརོི་བ་ཡདོ་དགོསོ། ད་ེལྟརི་

བྱུང་ན་ཁིམ་ཚོང་དེའིི་ནང་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་

རིང་བཞིནི་གྱིསི་ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཚོོརི་བ་སློབེས་ཀྱི་ིརིདེ། 

དེས་ན་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་དང༌། མང་ཚོོགོས་བཅས་པོ་ཚོང་མརི་ཆེོས་

ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ཤིེས་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དུས་དུས་
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སུ་བཀའི་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོབས་བཤིད་པོ་དེ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་ཐོབས་

མེད། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ནང་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་སློོབ་ཚོན་འིཁྲིིད་སྐོབས་བོད་ཡིགོ་གོི་

གོནད་དོན་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ སྐོད་ཀྱིི་གོདངས་འིདྲེ་མིན་དང༌། འིབྲི་སྟངས་ཕྲེན་བུ་འིདྲེ་

མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས་ཤིརི་དརི་རྩིེ་མདོ་བརི་

ཡི་གོེ་གོཅིགོ་རིེད། དེ་བཞིིན་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཤིརི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས། ནུབ་ལ་དྭགོས་བརི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་

ལ་བོད་ཡིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ལས་ཡི་གོེ་མི་འིདྲེ་བ་མེད། ཡུལ་སྐོད་

སོ་སོའིི་ནང་ནས་ཆེོས་ཆེ་ཚོང་ཤིེས་པོ་དང༌། རྟོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན། འིབྲུགོ་པོའིི་སྐོད་ཀྱིི་ནང་བཀའི་འིགྱུརི་བསྟན་

འིགྱུརི་ཆེ་ཚོང་གོཅིགོ་བཟོ་དགོོས་པོ་དང༌། མོན་པོའིི་སྐོད་ནང་ཆེ་

ཚོང་བཟོ་དགོོས་པོ། དེ་བཞིིན་ལ་དྭགོས། གོ་ཤི སྤེི་ཏེི། འིབྲས་

ལྗོོངས་སོགོས་ཚོང་མརི་བཀའི་འིགྱུརི་བསྟན་འིགྱུརི་ཆེ་ཚོང་རིེ་

བཟོ་དགོོས་བྱུང་ན་ལོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་འིགོོརི་བརི་མ་ཟད། ཁུངས་དགོ་

ཡོང་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། དེ་ནི་ལས་ཀ་མེད་པོའིི་ལས་ཀ་རིེད། 

སྔརི་ཐོོན་མི་སམ་བོ་ཊས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་སྟེ་དུས་ད་ལྟའིང་བེད་
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སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་ཡི་གོེ་འིདིརི་མིང་གོང་ཞིིགོ་བཏེགོས་ཀྱིང་

ཁད་པོརི་མེད། དགོོས་དོན་སྙིིང་པོོ་ཡི་གོེ་འིདི་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ནས་

ཤིེས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བརྒྱ་གོོ་གོཅིགོ་ཆེོད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེན་པོོ་

ཡོད། ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ནས་ལོ་སོ་བདུན་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་

རིེད། དེའིི་རིིང་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་ནས་ནང་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

དེའིི་རྩི་བ་བོད་ཡིགོ་ཤིེས་དགོོས་པོ་དེ་མཐོོང་ནས་བརི་སྐོབས་ས་

ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནང་སློོབ་གྲྭ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིིན་པོའིི་ནང་བོད་

ཡིགོ་སློོབ་རྒྱུའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རྣམས་བསྔགོས་

པོརི་འིོས་པོ་དང༌། རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། 

གོ༽ སློབོ་གོཉེེརི་གྱི་ིབསྟ་ིགོནས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

འིཆེརི་སྣང་།

ད་ཆེ་ས་གོནས་འིདརིི་དུས་འིཁོརོི་དབང་ཆེནེ་ལ་དམགིོས་ནས་ས་

ཆེ་དང༌། ཁོང་པོ་གོང་ཙམ་ཞིགིོ་ལ་འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་བ་འིད་ིདགོ་བདེ་

མདེ་ལ་བསྡེད་ན་ཆུད་ཟསོ་རིདེ། ད་ལྟ་ས་བནོ་གྱི་ིགོཞི་ིརྩི་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོ་འིདི་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིགོ་ོབཙུགོས། མཐུན་

རྐེན་འིཛོོམས་པོའིི་མཚོམས་རིིམ་པོས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་
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ཡགོ་པོ་ོཡོང་གོི་རིེད། ད་ལྟ་ཁོད་རིང་ཚོོས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་

འིཆེརི་གོཞི་ིབཏེངི་བ་ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིངས་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་མ་འིངོས་པོརི་ང་

ཚོོས་རིོགོས་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོརི་གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་རྣམས་དགོའི་

ཞིངི་སྤྲོ་ོབཞིནི་དུ་ཞུ་གོ་ིརིདེ། 

མ་འིངོས་པོརི་གོཞིིས་བྱེེས་གོཉེིས་མཉེམ་འིཛོོམས་སྐྱིད་པོའིི་ཉེི་མ་

ཤིརི་བའིི་རྗེེས་ལའིང་ས་གོནས་འིདིརི་རྣ་ཐོོས་ལ་ནས་ཀ་སྦུགོ་དང༌། 

འིབྲས་ལྗོོངས་སོགོས་བརྒྱུད། ལྷ་ས་དང་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་བྱེེད་བདེའིི་

ལམ་ཆེེན་ལྟ་བུ་འིཁོེལ་བརི་བརྟེན་ས་ལུ་སྒོརི་ས་ཆེ་འིདི་དབྱེརི་

དུས་ཚོ་བ་ཆེེ་ཙམ་ཡོད་ཀྱིང༌། མ་འིོངས་པོརི་འིདིརི་སློོབ་སྦོང་གོི་

བསྟི་གོནས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་

དང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུརི་ཡང་འིདིརི་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་

ཐུབ་པོ་ཡོང་སྲིིད་པོ་མ་ཟད། འིདི་ས་ཆེའིི་བབ་དང༌། གྲེོང་ཚོོའིི་

མཐུན་རྐེན་ཆེ་ནས་ཕེལ་ཆེེརི་ཡགོ་པོོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ད་ལྟ་ཨ་

གོསརི་ལྟ་བུ་བྱེས་ཤིིང་། གོང་འིཚོམ་ནས་ཡལ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་

པོརི་འིབྲེལ་ཡོད་ཚོང་མས་ཐུགོས་ཁུརི་བསྐྱེད་དགོོས། ཉེི་ཆེོས་

བཟང་པོོའིི་ནོརི་བུའིི་འིོད་ཇེ་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་བ་དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་ཁེད་
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ཚོོས་ལས་ཀ་འིདི་མཇུགོ་སྐྱེལ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།

༼སྐོབས་འིདིརི་དོལ་རྒྱལ་སྐོོརི་བཀའི་སློོབ་སྩལ་བ་བཀའི་སློོབ་འིདི་གྲེས་བྱེིངས་ཁོོངས་

སུ་ཕྱོོགོས་བསྡེེབས་ཞུས།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡༩ ཉེནི། 

ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཞི་ིབའི་ིགོམོ་བགྲེདོ་པོརི་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཞིི་བདའེི་ིགོོམ་བགྲེདོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚོམས།

ད་ེརིངི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཐུགོ་པོརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ 

ཚོང་མས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟེ̀ དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོ་རིེད། ཞིི་བདེའིི་གོོམ་བགྲེོད་ཟེརི་དུས་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་

རིང་བཞིིན་ཡིན་པོ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་ཡང་སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བརི་ཡོད་

པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབའིི་

དུས་ཚོོད་ཅིགོ་ལ་སློེབས། དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོ་གོཞུང་ལྡན་པོའིི་མི་

རིིགོས་ཤིིགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་དང༌། མི་རིིགོས་དེ་ལ་

རིང་དབང་ཐོབོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ཞི་ིབའི་ིགོམོ་བགྲེདོ་

ཀྱིིས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་བསྟེན་པོ་རིེད། མདོརི་

ན་བསྒྲུབ་བྱེའིི་ངོས་ནས་བཤིད་ནའིང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། སྒྲུབ་བྱེེད་ཐོབས་ལམ་ངོས་ནས་བཤིད་ཡང་ཆེོས་

དང་འིབྲལེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཁདེ་རིང་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེ་ེ
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ཆེ་ེཟེརི་གྱི་ིཡནི། 

ངོས་རིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་

རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་ཁེད་རིང་ཚོོས་བྱེ་བ་བཟང་

པོོ་བསྒྲུབས་པོ་དེརི་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་དང་བསྔོ་བ་ཡོད། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། དེ་ནས་ངོས་རིང་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། 

དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀྱིི་འིགོན་ཡོད་མཁོན་

ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མིང་ཞིིགོ་ཐོོགོས་ཡོད། དེའིི་ངོས་ནས་བཤིད་ན། 

བོད་པོ་རྣམས་ནི་སོ་སོའིི་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀྱིི་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོརི་བརྟེན་ཡགོ་པོོ་རིེད། དེ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་བོ་གོནམ་

བསྟན་ཡོངས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་

རིི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་རྣམས་ཁབ་ཁོོངས་རྒྱ་གོརི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་

ཡིན་ན་ཡང་ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་རིིང་ལ་བོད་དང༌། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

ཐོོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་དང༌། གོཉེིས་

ནས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་རུང་སྔརི་བོད་དུ་རྒྱ་དམརི་

མ་སློེབས་བརི་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་དེ་རྣམས་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཞིི་བདེའིི་ས་མཚོམས་རིེད། ཕེརི་ཕྱོིན་

རུང་རིང་དབང་རིེད། ཚུརི་ཡོང་རུང་རིང་དབང་ཡིན་པོས་ཉེེན་ཁོ་
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གོང་ཡང་མེད། རྒྱ་གོརི་གྱིི་ངོས་ནས་དོགོས་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་

གོང་ཡང་མེད། འིོན་ཀྱིང་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོིས་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་

ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་དམགོ་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་

རྗེེས་ས་མཚོམས་དེ་རྣམས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་དཀའི་ངལ་

ལ་ལྟོས་པོ་མེད་པོརི་སྲུང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཧིི་མ་ལ་

ཡའིི་ས་མཐོོའིི་རིི་རྒྱུད་དེ་རྣམས་སུ་རྒྱ་ཐོང་ནས་ཡོང་བའིི་རྒྱ་གོརི་

གྱིི་དམགོ་མི་སྡེོད་པོ་ལ་དངོས་གོནས་དུས་མ་ཡིན་པོའིི་འིཆེི་རྐེན་

ཡོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་འིོགོ་ནས་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་སྟེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ད་དུང་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་བྱེང་ངོས་སུ་རྡུལ་ཕྲེན་གྱིི་མཚོོན་ཆེ་ཡོད་པོའིི་

སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། སྔརི་ཡིན་ན་བོད་ཡུལ་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ། ཁོོརི་ཡུགོ་གོཙང་མ། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་

ནས་འིབབ་པོའིི་ཆུ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཆུ་བཟང་པོོ་ཡོད། ཆུ་མོ་

གོངྒཱའིི་ཆུས་སྡེིགོ་པོ་དང༌། སྒྲིིབ་པོ་སྦང་ཐུབ་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང་། 

གོང་ལྟརི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཆུ་གོཙང་མ་རིེད། གོ་ལེརི་

བོད་ཀྱིི་ས་ཆེརི་རྡུལ་ཕྲེན་གྱིི་སྙིིགོས་རིོ་སྦས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་

བཟོ་གྲྭ་འིདྲེ་མིན་ཇེ་མང་དུ་ཕྱོིན་ན་མཐོརི་ཐུགོ་རིིམ་བཞིིན་ཧིི་མ་
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ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བའིི་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས་བཙོགོ་པོ་ཆེགོས་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་མི་

མང་རྣམས་ནས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དངོས་གོནས་བོད་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་

ཡོད་པོའིི་ལརི་རྒྱ། དམ་ཚོིགོ དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་གོནས་

སྟངས་ལ་མཚོོན་ནའིང་རྒྱ་གོརི་གྱིི་བདེ་འིཇགོས་དང་། རྒྱ་གོརི་གྱིི་

སྲུང་སྐྱོབ་དོན་གོནད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁེད་

རིང་ཚོོ་སྔ་མོ་ནས་བོད་པོའིི་དོན་ལ་སེམས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བླངས་

ཡོད། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུའིང་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཟླ་ངོ་གོཉེིས་

ཙམ་རིིང་གོོམ་བགྲེོད་བྱེས་ཏེེ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ན་ཚོ་དང༌། སེམས་

ཁུརི་བླངས། ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཕེན་པོའིི་ཆེེད་དུ་འིབད་བརྩིོན་

བྱེས་པོ་རིེད། ཤིིན་ཏུ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡིན། 

ཁོ༽ གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་གོང་སརི་ངོས་རིང་སློེབས་མོང༌། དངོས་
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གོནས་དྲེང་གོནས་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་དད་

པོ་དང་དམ་ཚོགིོ་ཧི་ལས་པོ་རིདེ། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ངསོ་རིང་

གོ་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྤྱོརིི་ངསོ་རིང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་

ཞིགིོ་དང༌། ཡང་སྒོསོ་ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་

ཞིིགོ་གོིས་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་བསམ་པོ་ལས་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་

ཐོབས་མདེ། ཡང་སྒོསོ་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ི

མ་ིམང་རྣམས་ངསོ་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་བདོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི་པོའི་ི

འིདུ་ཤིེས་འིཇོགོ་གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་པོ་

རིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོརོི་ངའི་ིངསོ་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་གོང་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་

རྣམས་ངསོ་རིང་མ་ཤི་ིབརི་དུ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཕེན་ཐོགོོས་

སྒྲུབ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་རྟགོ་ཏུ་སམེས་ལ་བཅངས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་ལས་འིགུལ་འིདི་ད་ལྟ་ཞུས་པོ་བཞིིན། བསྒྲུབ་བྱེ་སྙིིང་

རྗེེ་རྩི་བརི་གྱུརི་པོའིི་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་བཟང་

པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་དེང་སང་ཉེམས་དམས་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

ཉེེན་ཁོ་སློེབས་པོ་འིདི་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡོང་བའིི་དོན་དགོ་ལ་བྱེས་པོ་རིེད། བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ད་

ལྟ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་མེད་ཀྱིང༌། འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་
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ཡོད། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རིེད། བོད་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་སྔ་ཕྱོི་ཙམ་ལས། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་གོཅིགོ་

གོཉེིས་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་སྲིིད་ལ། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་ཁོ་ཤིས་

འིགོོརི་ཡང་སྲིིད། 

གོང་ལྟརི་ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་མེད་སྟབས་ཁེད་རིང་

ཚོོས་ཀྱིང་ལས་འིགུལ་མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོས་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་རིོགོས་ཟེརི་

རྒྱུ་ཡིན། ད་རིེས་འིགྲེོ་སའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བ་རིེད། ལོ་

རྗེེས་མརི་སྐོབས་དང་དུས་ཀྱིི་གོནམ་གོཤིིས་དང་བསྟུན་མུ་མཐུད་

དེ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། གོོམ་བགྲེོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་

སུ་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་རླུང་འིཕྲེིན་ཁོགོ་གོཉེིས་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁེད་རིང་

ཚོོ་ཕེན་ཚུན་དྲེི་བ་དྲེིས་ལན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་གོོ་

ཐོོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ས་གོནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲེིམས་ཏེེ་འིགྲེོ་སྐོབས་

རྒྱ་གོརི་བ་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་འིབྲེལ་ལམ་

དང༌། ཁབ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་གྱིི་མི་མང་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་དུ་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་དང༌། བོད་པོརི་

ཤི་ཚོ་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དེ་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་
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མི་མང་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཤིེས་པོའིི་རྐེན་གྱིིས་

ལམ་སེང་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་རིེད་ཟེརི་བ་མིན་ན་ཡང་རིིམ་པོས་

ཤུགོས་རྐེན་ཐོེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་

གོོམ་བགྲེོད་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་འིདི་ལྟ་བུ་མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོས་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་ལ། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་

སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན།

གོ༽ ཐོལ་ཆེའེི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགྱུརི་འིགྲེསོ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་ང་ཚོ་ོཐུགོ་པོའི་ིཞིརོི་རིདེ། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་

བཤིད་མ་ཐོགོ་པོ་བཞིནི་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དྲེགོ་ཏུ་གོང་ཡང་

འིགྲེ་ོགོི་མེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་ཐོགོ་ཆེོད་ཀྱིི་མུརི་

བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་། དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིིགོས་

ཤིིགོ་གོི་གོཏེམ་བཤིད་སྐོད་ཆེའིི་ཞིོརི་འིཕྲེོས་སུ། དེང་སང་བོད་

ཀྱིི་ནང་ལྷ་ཁོང་ཁོགོ་ཏུ་བོད་མི་འིགྲེ་ོམཁོན་ཚོོརི་བཀགོ་སྡེོམ་བྱེེད་

པོ་དེ་དགོ་ཕྲེན་བུ་ཐོལ་དྲེགོས་པོ་རིེད། བོད་པོ་ཚོོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཀྲུང་གོའོི་ིམ་ིམང་གོཅིགོ་གྱུརི་རིདེ། དད་པོ་ཡདོ་མཁོན་ཚོ་ོདགོནོ་

པོའིི་ནང་ལ་འིགྲེོ་བ་དང༌། སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་པོ་དེ་རིིགོས་ཐོོབ་ཐོང་
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ཡདོ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤིད་འིདུགོ ད་ེདགོ་གོསི་གོང་ལྟརི་རྟགོས་ཤིགིོ་

སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། 

ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་དོན་ཐོོགོ་ལ་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་

སྟངས་འིདི་བཞིིན་ཐོལ་དྲེགོས་པོའིི་དོགོས་པོ་དང༌། བསམ་བློ་

ཞིིགོ་འིཁོོརི་གྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་བོད་གོཅིགོ་པུའིི་གོནས་ཚུལ་མིན་

པོརི་ཧིོང་ཀོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཚོང་

མརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་མཁྲིེགོས་པོོ་འིཛོིན་པོ་འིདིརི་ད་

ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་དཔོོན་རིིགོས་མཐོོ་རིིམ་ཚོང་མའིི་བསམ་པོ་གོཅིགོ་

གྱུརི་དང༌། གོཅིགོ་མཐུན་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེརི་མེད་པོ་ལྟ་བུ་མཐོོང་གོི་

འིདུགོ དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ད་ལྟའིི་རྒྱ་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདི་

ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་བརྩིིས་ན་རྒྱ་མི་རིང་ཉེིད་ལ་གོནོད་

པོའིི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་རིེད། 

འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། རྒྱ་མིའིི་མིང་ཤིས་ཡོང་རྒྱུའིི་

ལས་ཀ་ཞིིགོ་རིེད། ས་ཁུལ་དེ་དང་དེའིི་སྒོང་ལ་བརྩིིས་ན་ཡང་གོང་

ལྟརི་བོད་པོ་དང་། ཤིིན་ཅང་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་རུང༌བསམ་བློའིི་ནང་

ལ་ན་ཚོ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་གོཞིི་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། དེས་རྒྱ་

བོད་ཀྱིི་མཐུན་སྒྲིིལ་བཟང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུརི་ཕེན་གྱིི་མེད་པོ་དེ་ཧི་ཅང་
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གོསལ་པོོ་རིེད། ཇི་ཙམ་གྱིི་གོདུགོ་ཀྱིི་རྩུབ་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་པོ་

དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་གོདུགོ་རྩུབ་མོང་མཁོན་གྱིི་མི་རྣམས་ཀྱིི་སེམས་

ནང་ལ་འིཁོོན་འིཛོིན་དང༌། མ་དགོའི་བ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས་ཕེན་

ཐོོགོས་མེད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡིན། 

བོད་ནང་ལ་དེང་སང་སྲིིད་བྱུས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་བྱེེད་མ་མོང་བ་མིན་པོརི་ཐོེངས་མང་བྱེེད་མོང་

ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ལགོ་རྗེེས་གོང་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཡོད་

དམ། འིབྲས་བུ་གོང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། དེ་སྔ་ས་ཞིིང་བཅོས་

བསྒྱུརི་གྱིིས་གྲེལ་རིིམ་མཐོའི་སྐྱོ་ཚོོརི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོད་ལུགོས་ཟེརི་

སྐོབས་དོན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོརི་གོནས་ཡོད་

མེད་མི་ཤིེས་ཀྱིང༌། འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་ཡོང་སྐོབས་

དབུལ་ཕེོངས་སྐྱོ་པོོའིི་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་བཅོས་སྒྱུརི་ལ་དགོའི་པོོ་

བྱེེད་མཁོན་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་ཆེ་རྒྱ་མི་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་དྲེགོས་ཏེེ་ཐོོགོ་མརི་སེམས་ལ་གོསརི་བརྗེེ་ཡགོ་པོོ་

རིེད། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོང་བ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བསམ་མཁོན་ཉུང་

ཤིས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

རྒྱ་མི་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མིརི་ཕྲེན་བུའིི་ཤི་
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ཚོ་ཡོད་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་ཤི་ཚོ་བརླགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད། དེརི་བརྟེན་ད་ལྟའིི་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་གོནས་སྐོབས་

ཙམ་ལས་རྩི་བ་ནས་རྒྱ་མི་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང་ན་ཡང་གོནས་ཐོབས་མེད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། འིགྱུརི་

བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་

ལམ་ཟེརི་བ་དེ་དགོ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་གོ་རིང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་སྟེ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན། འིདི་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡིན། 

ང༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། ཐུན་མངོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན།

ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་འིདི་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་ནས་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་སྐོབས་འིཛོམ་གླིངི་འིདིརི་ས་ོསའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་དང༌། ས་ོསོའི་ི

མི་རིིགོས་ཟེརི་བ་དེ་དེང་སྐོབས་དེ་ཙམ་གྱིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཀྱི་ིམདེ། གོང་ཞིགིོ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ་དམ་ཟེརི་ན། མ་ིསྡེའེི་ི

སྤྱོི་ཚོོགོས་དེ་དང་དེ་ལ་ཁོེ་ཕེན་མང་ཤིོས་ཐོོབ་དགོོས་པོ་དེ་རྩི་བ་

ཡིན། དཔོེརི་ན། ཡུ་རིོབ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཐོ་དད་

དང༌། སྐོད་ཡགིོ་ཐོ་དད། ལ་ོརྒྱུས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ་པོ། ད་ེསྔ་ས་ོསའོི་ི
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རིང་དབང་དང༌། རིང་བཙན། ས་ོསོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྩི་ཆེེརི་འིཛོནི་ཏེ་ེ

དམགོ་འིཁྲུགོ་མང་པོོ་རྒྱགོ་མོང་མཁོན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་རིིགོས་

ཀྱིང་སྤྱོ་ིཔོའི་ིཁོ་ེཕེན་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོེརི་ན། ཕེ་རིན་སི་དང༌། འིཇརི་མན་གོཉེིས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

སྔརི་དམགོ་འིཁྲུགོ་མང་པོོ་རྒྱགོ་མོང་ཡོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་གོི་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོང་ལྟརི་ཡུ་རིོབ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

རྒྱུརི་སེམས་ཁུརི་གོཅིགོ་པོ་ཡོད་པོའིི་བསམ་བློའིི་འིོགོ་ནས་འིགྲེོ་

བ་ལས། ཕེ་རིན་སི་དང༌། འིཇརི་མན་གོཉེིས་སྔརི་ནས་དམགོ་

འིཁྲུགོ་མང་པོོ་རྒྱགོ་མོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དུས་ནམ་ཡང་མ་བརྗེེད་

པོརི་ཕེ་རིན་སིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་རིང་གོི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བརྩིི་སྲུང་དང༌། 

འིཇརི་མན་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་བློས་གོཏེོང་བྱེ་རྒྱུ། འིཇརི་མན་གྱིི་ངོས་

ནས་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལས། ཕེ་རིན་སིའིི་ཁོེ་ཕེན་བློས་གོཏེོང་

བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་མེད། འིཇརི་མན་ཡརི་རྒྱས་མི་ཕྱོིན་

ན་ཕེ་རིན་སིརི་གོནོད་པོ་དང༌། ཕེ་རིན་སི་ཡརི་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་ན་

འིཇརི་མན་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་སོ་སོརི་ཡོད་ལ། རིང་

བཙན་རྒྱལ་ཁོབ་ཐོ་དད་ཡིན་ནའིང་ཐུན་མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་དེ་ཛོ་དྲེགོ་
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དང༌། གོལ་གོནད་ཆེེ་བ་ཆེགོས་སྐོབས་མཉེམ་སྦེལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

རྒྱ་རྒྱ་རིེད། རྒྱ་གོརི་རྒྱ་གོརི་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐུན་མོང་ཁོེ་ཕེན་དེ་

དེང་སང་ཤིིན་ཏུ་འིདྲེེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་འིོགོ་ནས་བོད་ལུང་པོརི་མཚོོན་ན་རྒྱ་མཚོོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

མཚོོ་ལམ་མེད་པོའིི་ས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཡིན་ཁོརི་དངོས་པོོ་ཡརི་

རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོ། རིང་བྱུང་གོི་ཐོོན་ཁུངས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་ལུང་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ང་ཚོོ་རྒྱ་མི་དང་མཉེམ་དུ་ཟླ་

བསྒྲིིལ་ཏེེ་བསྡེད་ན། ང་ཚོོརི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མིན། 

ངོས་ནས་བསམ་བློ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཏེང་སྟེ་གོང་ལྟརི་རྒྱ་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་རྙིོགོ་དྲེ་དེ་ཐུན་མོང་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཐུན་

མོང་གོི་མོས་མཐུན་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཐོབས་ཀྱིི་རིེ་

བ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཅ༽ རིང་བཙན་གྱི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིཐོབས་

ལམ།

ང་རིང་ཚོ་ོཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཚོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་

པོའི་ིབདནེ་རྒྱབ་གོནང་མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

རིང་བཙན་ཡནི་པོ་དང་། ཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་
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ནགོ་དང་ཐོ་དད་ཡནི་པོ་ད་ེདགོ་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི། ངའི་ིངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་ནས་རིང་བཙན་རིདེ། 

ཡིན་ན་ཡང་འིདས་པོ་འིདས་པོ་རིེད། མ་འིངོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡིན་སྟབས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ་འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོ

ཐོབས་ཤིསེ་ཤིིགོ་བྱེས་ན་བསམས་ནས་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་

དའེིི་སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ངསོ་ནས་བདོ་རིང་བཙན་མ་རིདེ་ཅསེ་

བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། བོད་རིང་བཙན་ཡིན་ཡིན་པོ་རིེད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་

ལ་ཤིནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡདོ། ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་ལ་རིང་བཙན་ཡནི་པོ་རྒྱུ་

མཚོན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ངེས་པོརི་དུ་མ་འིངོས་པོརི་རིང་བཙན་དགོོས་

ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིམདེ། 

རྒྱ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་ལྷུགོ་ལྷུགོ་ཅིགོ་བཏེང་ན་ང་ཚོོའིི་

ངོས་ནས་ཀྱིང་བསམ་ཞིིབ་ལྷུགོ་པོོ་གོཏེོང་གོི་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ང་

ཚོོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེརི་

གྱིི་ཡོད་སྟབས་སྐོད་ཆེ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་དང༌། ཐོོབ་ཐོང་ཞིིགོ་ང་

ཚོོརི་ཏེན་ཏེན་ཡོད། རྒྱ་མི་ཐོོགོ་མརི་བོད་ལ་ཡོང་སྐོབས་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཁོོངས་རིེད། བོད་བཤུ་གོཞིོགོ་གྲེལ་རིིམ་རྗེེས་

ལུས་ཡིན་སྟབས་བཅིངས་བཀྲོལ་གོཏེོང་བརི་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེརི་
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བཤིད་ཡོད། ཤིིན་ཅང་ཟེརི་བ་ཤིརི་ཏུརི་ཀི་སི་ཐོན་དང༌སོགོ་པོོ་

བཅས་གོང་ལྟརི་ས་ཁུལ་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་བཅིངས་བཀྲོལ་ཟེརི་

བའིི་མིང་ཚོིགོ་དེའིི་འིོགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་རྣམས་ཡོང་བ་

རིེད། བོད་ལའིང་བཅིངས་བཀྲོལ་ཟེརི་བའིི་མིང་ཚོིགོ་དེ་གོཅིགོ་

གྱུརི་བྱེས་ཏེེ་ཡོང་བ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་བོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་བོད་རྒྱའིི་དབརི་དོན་ཚོན་བཅུ་བདུན་ཟེརི་

བའིི་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་དགོོས་པོ་བྱུང་བ་རིེད། རྒྱ་དམགོ་ཤིིན་

ཅང་ནང་བསྐྱོད་སྐོབས་གྲེོས་མཐུན་བཞིགོ་མེད་ལ། རྒྱ་མིའིི་དམགོ་

མི་ནང་སོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་སུའིང་གྲེོས་མཐུན་བཞིགོ་མེད། 

བོད་ཀྱིི་ས་ཁོོངས་འིབྲི་ཆུ་ཤིརི་བརྒྱུད་དུ་རྒྱ་དམགོ་ཡོང་སྐོབས་

དང༌། ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམགོ་ཡོང་སྐོབས་གྲེོས་མཐུན་གྱིི་

སྐོད་ཆེ་བྱུང་མེད། འིབྲི་ཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམགོ་

ཡོང་སྐོབས་གྲེོས་མཐུན་ཟེརི་བ་དེ་འིཇོགོ་དགོོས་པོ་བྱུང་ཡོད། 

དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། འིབྲི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་

དེ་རྣམས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་ཁབ་ཁོོངས་སུ་ཡོད་པོརི་མ་ཟད། 

རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་ངོ་བོ་མཚོོན་པོའིི་སོ་སོའིི་དངུལ་ཊམ་དང༌། དངུལ་
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ལོརི་སོགོས་ཀྱིང་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་རྒྱལ་ཁོབ་ཐོ་དད་ཅིགོ་ཡིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོོ་ཡོད་སྟབས་རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་འིོགོ་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་དམགོ་

མི་ ༡༩༥༡ ལོརི་ཆེབ་མདོ་བརི་སློེབས་རྗེེས། མཐོའི་མ་ལྔ་བཅུ་

ང་གོཅིགོ་གོི་ཟླ་བ་ལྔ་པོའིི་ནང་གྲེོས་མཐུན་དོན་ཚོན་བཅུ་བདུན་

ཟེརི་བ་དེ་བཞིགོ་ཡོད། དེ་གོཉེིས་མོས་ཐོོགོ་ནས་བཞིགོ་པོ་མིན་

པོརི། རྒྱ་མིའིི་བཙན་དབང་འིོགོ་ནས་བཞིགོ་ན་ཡང༌། གོང་ལྟརི་

གྲེོས་མཐུན་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་བཞིགོ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ནས་བོད་ཞིི་

བའིི་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏེང་བ་ཡིན་ཟེརི་བཤིད་པོ་རིེད་ལ། ཤིོད་

རྒྱུ་ཡང་འིཁོེལ་བ་རིེད། དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མིས་གྲེོས་མཐུན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་མ་བཞིགོ་རིང་

བཞིགོ་ཆེགོས་ཏེེ། གྲེོས་མཐུན་བཞིགོ་ནས་བོད་ཞིི་བའིི་བཅིངས་

བཀྲོལ་བཏེང་བ་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ང་ཚོོ་བོད་

ཅེས་པོ་དེ་སློ་པོོ་ཞིིགོ་མིན་པོས། གོང་ལྟརི་རྒྱ་དང་བོད་གོཉེིས་ཕེན་

ཚུན་སྐོད་ཆེ་བཤིད་དེ། བོད་པོའིི་བློ་ངོརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་

འིཇོགོ་བཟོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་

སེལ་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་སྡུགོ་གྱིོང་བཏེང་སྟེ། 
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རྒྱ་མིའིི་འིདོད་དབང་ཁོོ་ནའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཐོབས་མེད་

པོ་ཞིིགོ་ལོ་རྒྱུས་དང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་སྟེང་ནས་གོསལ་

པོོ་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོོའིི་གྲེོགོས་པོོ་ཁེད་རིང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ལོ་

རྒྱུས་དང་འིབྲེལ་བའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི། དཔོེརི་ན་རྒྱ་

གོརི་གྱིི་ནང་སྲིིད་བློན་ཆེེན་ས་རྡརི་སྤེ་ཊལ་གྱིིས་བོད་ལ་རྒྱ་མི་ཐོོགོ་

མརི་ཡོང་སྐོབས་ཁོོང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་བྱུང་ཡོད་པོ་དང༌། 

རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་འིདོད་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་པོ། ངོས་འིཛོིན་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་རྒྱ་

གོརི་ནང་ལ་གོསལ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་གོཅིགོ གོཉེིས་ནས་བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་སྐོབས་དེ་བས་ཀྱིང་གོསལ་པོོ་

བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཡུ་རིོབ་ནང་དང༌། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ནང་ལ་བོད་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་

མཁོན་ཚོོརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ངའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་བོད་

ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ལ་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་མིན་གོསལ་པོོ་

བཟོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཇི་ཙམ་གྱིི་གོསལ་པོོ་བྱུང་བའིི་ཚོོད་
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ཀྱིི་ངོས་ནས་རྒྱ་བོད་མཉེམ་དུ་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་སྐོད་ཤིོད་རྒྱུ་འིདི་

དགོ་ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། བོད་རྒྱ་ནགོ་གོིས་གོང་དུ་

བཞིགོ་བཞིགོ་ཅིགོ་ཡིན་ན། སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཤུགོས་མེད་པོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོས་མུ་

མཐུད་དེ་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་གོནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གོསལ་པོོ་

བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཆེ༽ ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིང་ོབ་ོདང་། རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅདོ།

དནོ་ཚོན་གོཉེསི་པོ། རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅདོ་ཟརེི་བ་ད།ེ ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་

ནས་བོད་རིང་དབང་བོད་རིང་བཙན་རིེད། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་

ཡངོས་གྲེགོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གོང་དུ་ཡནི་ནའིང་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅདོ་

ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་ལ་ཆེསོ་དང༌རིིགོ་གོཞུང་གོ་ི

ང་ོབའོིམ། རྣམ་པོ་རིང་བཞིནི་གྱི་ིཟུརི་གོསལ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོ་དང༌། དེ་ཡང་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་མཁོན་

གྱིི་མི་རིིགོས་འིདུས་སྡེོད་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་ཞིིགོ་ལ་རིང་ཐོགོ་རིང་

གོཅདོ་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་ཡདོ་པོ་དང༌། ཐོབོ་ཐོང་ད་ེཡང་ཏེན་ཏེན་དགོསོ་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དངེ་སང་འིཛོམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བཤིད་དང་
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ཤིདོ་བཞིིན་པོ་རིདེ། འིཛོམ་གླིངི་གོ་ིཁྲིམིས་དནོ་མཁོས་པོ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་གོིས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ལ་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་

ཐོོབ་ཐོང་ངེས་པོརི་དུ་ཡོད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྐོད་ཆེ་དེ་ཡང་གླིེང་སློོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་

ནས་གོཅིགོ་བཤིད། དེ་བཞིིན་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་

འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་ཡོང་གོི་

ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་སྐོརོི་ཤིདོ་དགོསོ་

པོ་བྱུང་ན་ཀ་ཤི་ིསྨརིི་ལ་རྙིགོོ་དྲེ་ཕྲེན་བུ་ཡདོ་པོས། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོསྦ་ི

གོསང་བྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅདོ་

ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་དགོསོ་པོ་ཡནི། ད་ེཡང་གོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་དུ་ཀུན་ལ་གྲེགོས་བཞིིན་

པོའིི་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ཟེརི་བ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་

ན་བོད་རིིགོས་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོརི་ཁབ་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡོད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལོ་

རྒྱུས་ཟེརི་བ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་

དེ་ཙམ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན། གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེ་

ན། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་མིའིི་འིདོད་པོ་དང༌། མིའིི་རིེ་
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འིདུན་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་རིེད། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིོད་སྐོབས་རིང་ཐོགོ་

རིང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་བོད་ལ་སྤྱོི་ཡོངས་ཆེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་བགྲེངས་རྒྱུ་

ཡོད་ཅིང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོལ་

ཆེེན་པོོརི་བརྩིི་ཞིིང༌། འིཛོམ་གླིིང་ཡོངས་སུ་གྲེགོས་པོའིི་རིང་ཐོགོ་

རིང་གོཅོད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་དེ་གོཉེིས་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

རྩིོད་ལེན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་དགོ་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོའིི་སེམས་

ལ་བཅངས་དགོོས། 

ཇ༽ ཞི་ིབའི་ིལྟ་སྤྱོོད་དང་། གོངོ་འིཕེལེ་གྱི་ིདཔོ་ེམཚོནོ།

ཞི་ིབའི་ིགོམོ་བགྲེདོ་བྱེདེ་དུས་ཁོ་སངེ་འིགོ་ོསྟདོ་ཁོ་ཤིས་ལ་ངསོ་ནས་

བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཞི་ིབའི་ིགོམོ་བགྲེདོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་བདོ་རིང་དབང་

ཟརེི་བ་གོཅགིོ་པུ་བཤིད་པོ་མནི་པོརི། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལྟ་བ་དང༌། 

སྤྱོདོ་པོ་ད་ེདགོ་མཧཱ་དྷར་གྷན་དྷའིི་ིབཞིདེ་དགོངོས་ཡནི་པོ་དང༌། ད་ེ

ན་ིའིཛོམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལའིང་དགོསོ་མཁོ་ོཡདོ་པོ། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལྟ་བ་

དང༌། སྤྱོདོ་པོ་མཧཱ་དྷར་གྷན་དྷསི་རྒྱ་གོརི་ནང་ཉེམས་པོ་སརོི་ཆུད་

གོནང་ཡདོ་པོ་ལྟརི་ང་ཚོསོ་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ི
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ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་གོངོ་མཐོརོི་སྤེལེ་རྒྱུ་ང་ཚོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཙ་ོ

བ་ོཡནི་ཞིངི༌། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་ཉེམས་པོ་སརོི་

ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིགོནད་དནོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

ཐོགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་འིཐོབ་རྩིདོ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་པོ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོི་ཡང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

བོད་རིང་བཙན་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་པུའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་

གོནས་ཚུལ་འིདི་ཆུང་ཆུང་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་

བ་དང༌སྤྱོོད་པོ་འིཛོམ་གླིིང་ཡོངས་དང༌། མི་ཐོམས་ཅད་ལ་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རིང་དབང་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་

མཁོན་ལུང་པོ་དང༌། ས་ཁུལ་ཧི་ལམ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་ཡོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རིེད། དེ་ལྟརི་ཡོད་པོའིི་ནང་ལ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་དུ་འིགྲེོ་མཁོན་བོད་པོ་ལས་མེད་པོ་འིདི་རྩི་བའིི་ལྟ་སྤྱོོད་བཟང་

པོོ་ཁབ་སྤེེལ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཡང་གོསལ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ། དྲེན་

གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ་

གོམ། མ་འིོངས་པོརི་ཁེད་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་

མེད་དམ་དྲེན་སོང༌། རྒྱ་གོརི་མི་མང་ལ་ཕྲེན་བུའིི་ཤུགོས་ནུས་
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ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་མེད་དམ་སྙིམ། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བོད་པོའིི་

གྲེོགོས་པོོ་ཚོོས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་བ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་གོོང་མཐོོརི་

སྤེེལ་རྒྱུའིི་དཔོེ་མཚོོན་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ནས་བོད་པོའིི་དོན་དུ་རྒྱབ་

སྐྱོརི་བྱེས་ན་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལྟ་སྤྱོོད་གོོང་འིཕེེལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

ལས་ཀ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟའིི་གོནད་འིགོགོ་མ་གོཞིི་ཁེད་རིང་

ཚོོས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། 

ཉེ༽ ཐོའི་ེབོད་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། བརི་སྐོབས་ཀྱི་ིདཀའི་

ངལ།

ཞིརོི་འིཕྲེོས་ཤིིགོ་ལ། ད་ེསྔ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་དུ་སློབེས་པོ་ནས་བཟུང་

རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོཉེསི་གོདན་གྲེལ་གོཅགིོ་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེགོཉེསི་ཀརི་

གོདོང་ལེན་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་པོོའི་ིལུང་

པོའི་ིནང་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མང་གོཙའོི་ིརིང་དབང་ཆེ་ེབ་ཡངོ་

གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ད་ལྟའིི་སྲིིད་འིཛོིན་ལིས་ཏེང་ཧུའིི་ཁོོང་རིང་ཡེ་

ཤུའི་ིཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་འིདུགོ མང་གོཙའོི་ིལྟ་བ་སགོོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ད་ལྟ་ཐོའི་ེཝན་ནང་ལ་མང་

གོཙོའིི་འིགྱུརི་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། གོཏེམ་བརྗེོད་

བརྒྱུད་ལམ་རིང་དབང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟ་བརི་
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དུ་ཐོའིེ་ཝན་གོཞུང་གོིས་རྒྱ་ནགོ་དམརི་པོོའི་ིསྲིིད་བྱུས་ལྟརི་བོད་

རྒྱ་ཁོོངས་ཡིན་ཞིེས་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཟིན་པོ་དང༌། བྱེེ་

བྲགོ་ཏུ་ཐོའིེ་ཝན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་གོཙ་ོབོརི་གྱུརི་པོའིི་ལས་

ཁུངས་ཁོ་ཤིས་ནས་བདོ་པོརི་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ང་

ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཚོད་དང༌མཚོན་ཉེདི་ལྡན་

པོ་འིདི་ལ་ཐོད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་ཀྱིང་

ང་ཚོོའི་ིགོནད་དནོ་ཞིིགོ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པོའིི་ནང་ངོས་རིང་འིབུམ་སྡེེ་ལརི་སློེབས་

སྐོབས་ཅང་ཀེ་ཤིིས་ངོས་ལ་ཏེརི་ཞིིགོ་བཏེང་འིབྱེོརི་བྱུང༌། དེའིི་

ནང་གོོ་མིང་ཏེང་དང༌། བོད་པོ་མཉེམ་རུབ་ཐོོགོ་ནས་གུང་བྲན་ལ་

ངོ་རྒོལ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་དང༌། བོད་ལ་རིང་ཐོགོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་

ཐོོབ་ཐོང་ཡོད་པོ་ལྟརི། གོོ་མིང་ཏེང་ལ་རྒྱ་ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོརི་

སློེབས་རྗེེས་ཐོོབ་ཐོང་དེ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བཤིད་ཡོད། དེ་དུས་

ནས་ང་ཚོོ་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བ་རིེད། སྐོབས་དེརི་ང་ཚོོས་དམརི་པོོའིི་

ལྟ་བརི་ངོ་རྒོལ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། བོད་ལུང་པོའིི་ནང་

ལ་རྒྱ་མི་དམརི་པོོས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའིི་སྡུགོ་སྦོང་དང༌། སྲིིད་

བྱུས་གོདུབ་རྩུབ་བྱེས་པོ་དེརི་ངོ་རྒོལ་བྱེས་པོ་རིེད། ངོ་རྒོལ་བྱེེད་
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མཁོན་ནང་ལ་བོད་པོ་གུང་བྲན་ཡང་མང་པོོ་ཡོད། 

གོོ་མིང་ཏེང་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་པོ་རིེད། སྐོད་ཡིགོ་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོོང་ཚོོས་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ཁོོང་ཚོོ་དགྲེ་ཟླ་ཆེགོས་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་པོས་

གུང་བྲན་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་འིདི་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་གུང་བྲན་

སྲིིད་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་དེ་དགོ་རྒྱུ་མཚོན་མེད་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེ་བ། ཁོོ་རིང་ཚོོ་དམརི་པོོའིི་ལྟ་བ་དང་

ཡང་འིགོལ་ཟླ་ཡོད་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ལ་ང་ཚོོས་

ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་མི་གུང་བྲན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཀྱིང་རྒྱ་

ནགོ་གུང་བྲན་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་དེ་མརི་

ཁོེ་སི་ལེ་ཉེིན་རིིང་ལུགོས་དང༌། ལྷགོ་དོན་ལེ་ཉེིན་གྱིི་མི་རིིགོས་

རིིང་ལུགོས་དང་མ་མཐུན་པོ་དང༌། དེ་དང་འིགོལ་ཟླ་ཡང་ཡོང་

གོི་འིདུགོ་ཅེས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་གོཉེིས་མི་རིིགོས་ཐོ་དད། ཆེོས། རིིགོ་

གོཞུང༌། སྐོད་ཡིགོ གོོམས་གོཤིིས་བཅས་ཐོ་དད་རིེད། ཐོའིེ་ཝན་

དང༌རྒྱ་མི་གོཉེིས་ལ་མཚོོན་ན། སྤྱོིརི་བཏེང་སོ་སོའིི་ཡུལ་སྐོད་ཕྲེན་

བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལས། སྤྱོི་ཡོངས་ཐོོགོ་ནས་སྐོད་ཡིགོ་
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གོཅིགོ་གྱུརི། རྒྱ་མིའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུརི། མི་རིིགོས་གོཅིགོ་

གྱུརི་རིེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་དེ་དང༌། 

ཐོའིེ་ཝན་ནས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་གོཉེིས་ངོ་བོ་

མི་འིདྲེ་བ་རིེད་འིདུགོ་གོམ། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོརི་གོོ་མིང་ཏེང་གོིས་ང་ཚོོརི་ཚུརི་ལགོ་པོ་

བརྐངས་ཡོང་སྐོབས་ང་ཚོོས་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཞིིགོ་འིཛོིན་ཏེེ་

བསྡེད་པོ་རིེད། གོོ་མིང་ཏེང་གོིས་བོད་པོའིི་ནང་ལ་གོང་བྱུང་བྱེེད་

མཁོན་དེ་རིིགོས་ལ་ལགོ་པོ་བརྐངས་ཏེེ་དངུལ་མང་པོོ་གོཏེོང་གོི་

ཡོད། དཔོེརི་ན་གོཞིན་དགོ་ཕེརི་བཞིགོ ཀ་ཤིི་སྨིརི་ལ་ཡོད་པོའིི་

ལྷ་སའིི་ཁོ་ཆེེ་ཚོོའིི་ནང་ལའིང་གོོ་མིང་ཏེང་གོིས་དངུལ་གོཏེོང་གོི་

ཡོད་པོའིི་སྐོོརི་དེང་སང་གོོ་ཐོོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ས་གོནས་གོང་སརི་

གོོ་སྐོབས་འིཚོོལ་གྱིི་འིདུགོ དེ་རྣམས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། ཆེ་

འིཇོགོ་འིཕེེརི་བའིི་བྱེ་བ་གོང་ཡང་མིན། དངུལ་གོང་བྱུང་དུ་སྤྲོད་

དེ་གོང་ལྟརི་སོ་པོའིི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་དང་། དཀྲུགོ་ཤིིང་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟརི་ཡང༌ལགོ་ལེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་དཀྲུགོ་

ཤིིང་གོི་ལས་ཀ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 

བོད་པོ་གོོ་མིང་ཏེང་གོི་དངུལ་ཟ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། ཁོོ་ལ་བོད་
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པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཕྲེན་བུ་དོགོས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་དང་

། གོོ་མིང་ཏེང་གོི་ཕེོགོས་ཟ་མཁོན་རིེད་ཟེརི་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ཁོང་

པོ་ཡང་ལེགོས་པོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདི་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ བོད་མི་

འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་དངུལ་བྱུང་ན་དེའིི་འིབྱུང་ཁུངས་ལ་བསམ་བློ་

མ་བཏེང་བ་དེས་ནང་ཁུལ་ལ་འིགོལ་རྐེན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ད་ལྟ་བརི་དུ་གོོ་མིང་ཏེང་གོི་གོནས་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་བོད་གོཞུང་

གོིས་འིཛོིན་ནས་བསྡེད་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཐོོགོ་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་

གྱིི་སེརི་སྐྱ་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིིས་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ཏེེ་བསྡེད་ན་ད་

ཚོོད་གོནས་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ངེས་རིེད། འིོན་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་

བྱུང་མེད། མང་པོོ་དེ་ཙམ་མིན་པོརི་ཉུང་ཉུང་རིེད། འིོན་ཀྱིང་སེརི་

མོ་བའིི་ནང་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་འིགོའི་ཞིིགོ་དང༌། སྐྱ་བོའིི་ནང་ནས་

ཀྱིང་དེ་བཞིིན་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མཁོན་མུ་མཐུད་དེ་བྱུང་ཡོད། བརི་

སྐོབས་ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་སྔོན་དུ་ང་ཚོོས་ཐོའིེ་

ཝན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་འིདིས་ནུས་པོ་ཐོོན་པོ་དང༌། རིན་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མི་འིདུགོ་པོས་ད་ཆེ་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། འིོན་ཀྱིང་ཕེརི་ཕྱོོགོས་

ནས་ཆེ་རྐེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་འིཛོོམས་པོས་དེ་མུརི་བསྡེད་པོ་རིེད། 
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ཏེ༽ ལངས་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། ལྐོོགོ་དངུལ་གྱི་ི

གོནད་དནོ།

ཉེ་ེདུས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བ་གོཙ་ོབ་ོཐོའི་ེཝན་ནང་ལ་མང་གོཙ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

ཆེགོས་པོ་དང་། གོཏེམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་ཞིགིོ་སློབེས། ལསི་ཏེང་

ཧུའི་ིཁོངོ་རིང་སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་གུ་ཡངས་

པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་སྐོབས་ང་ཚོསོ་དའེི་ིགོངོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་

བ་ད་ེདགོ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ས་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡངོ་

གོི་འིདུགོ ལིས་ཏེང་ཧུའིི་སྲིིད་འིཛོིན་བྱེས་ཟིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ལིས་

ཏེང་ཧུའིི་ལ་འིབྲེལ་བའིི་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་ཡིགོ་འིབྲེལ་ཡང་བྱུང༌། 

འིབྲལེ་བ་བྱུང་བའི་ིཉེརེི་ལནེ་གྱིསི་ལསི་ཏེང་ཧུའི་ིཁོངོ་རིང་གོསི་ཏཱ་

ལའིི་བླ་མས་ཞིི་བདེའིི་དོན་ཚོན་ལྔ་བཀོད་པོ་དེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་

ཡང་དགོ་པོ་རིེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་གོཙང་མ་ཡོད་ཅེས་ཁོོང་གོིས་

འིཛོམ་གླིངི་ཡངོས་གྲེགོས་ཐོོགོ་གོཏེམ་བཤིད་བྱེས་ཡདོ། 

བོད་རྒྱ་ཁོོངས་ཡིན་ཟེརི་མཁོན་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ཁོོངས་ནས་ཏཱ་ལའིི་

བླ་མའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ལ་ཡོངས་གྲེགོས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེས་པོ་དེ་ལ་

གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་འིདུགོ དེ་ལྟརི་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། དེ་
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ནས་གོོ་མིང་ཏེང་སྲིིད་གོཞུང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ང་ཚོོ་བོད་གོཞུང་

དང་འིབྲེལ་བ་གོཡོ་ཟོལ་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོརི་ཚོད་ལོངས་པོའིི་འིབྲེལ་

བ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་དང༌། ཐོའིེ་ཝན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་རིང་གོི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་རིེ་འིདུན་དེ་བཞིིན་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

དཔོེརི་ན། ཁོོ་རིང་ཚོོས་ཁོ་སངས་ཏེེ་བཤིད་དོན་ལ། ཐོའིེ་ཝན་བོད་

སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བོད་པོ་ཐོའིེ་ཝན་དུ་ཡོང་མཁོན་

ཚོང་མ་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་སོགོ་

ལས་ཁུངས་ནས་ཁོོང་ཚོོརི་རིོགོས་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

འིོན་ཀྱིང་ཡོང་མཁོན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་རིིགོས་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་

ཐོའིེ་ཝན་དུ་སློེབས་རྗེེས་དངུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་པོ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་

ཡང་གོང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ད་ཆེ་ཐོའིེ་ཝན་ལ་ཕེེབས་

མཁོན་གྱིི་བླ་མ་དེ་དགོ་གོི་སྐོོརི་བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ཆེོས་

དོན་ལས་ཁུངས་ནས་བླ་མ་ཚོད་ལྡན་དེ་ལྟརི་ཐོའིེ་ཝན་དུ་གོཏེོང་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཐོོགོ་ལ་

དངུལ་གྱིི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོརི་དང༌བལ་ཡུལ་

ནས་ཐོའིེ་ཝན་དུ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཡང་མཁོན་རིིགོས་གོཅིགོ་སློོབ་སྦོང་
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མི་བྱེེད་པོ་དང་། སྤྱོོད་པོ་ཡང་སྡུགོ་ཆེགོས་དེ་ལྟརི་འིདུགོ རིོགོས་

རིམ་བྱེ་རྒྱུའིི་དངུལ་གྱིི་དམིགོས་སྒོོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོཏེོང་ཡུལ་

བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་སློོབ་སྦོང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཧུརི་ཐོགོ་

བྱེེད་མཁོན་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་སློོབ་སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོང་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་སློོབ་ཕྲུགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ དེ་ཡང་

བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ཤིེས་རིིགོས་ལས་ཁུངས་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་

བདམས་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ་ཅེས་བོད་

སོགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ལོ་གོཉེིས་གོསུམ་གོོང་ནས་

འིགྱུརི་བ་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་རིེད། 

ཐོ༽ ཐོའིེ་ཝན་དུ་ཆེབིས་སྒྱུརི་དང་། དཀའི་རྙིགོོ་གོཙང་

སལེ།

དེརི་བརྟེན་ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་དུ་འིགྲེོ་འིཆེརི་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་

བྱུང༌ཞིིང་། མཐོའི་མ་ཐོའིེ་ཝན་སྲིིད་གོཞུང་ནས་ཡོངས་གྲེགོས་

བྱེས་ཏེེ་གོཏེན་འིབེབས་གོཙང་མ་བྱེས་དོན་དུ། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོ་ོཆེེ་ཐོའིེ་ཝན་དུ་ཕེེབས་ན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་དང་འིབྲེལ་བ་

རྩི་བ་ནས་མེད་པོརི་ཐོའིེ་ཝན་དུ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚོོགོས་

ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་གོདན་འིདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
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༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་༸ཞིབས་སོརི་འིཁོོད་ཐུབ་པོའིི་འིགོན་ཁུརི་

ཆེོས་ཚོོགོས་རིང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་བཤིད་པོ་རིེད། འིདི་ནས་

མི་བཏེང་སྟེ་ཞིིབ་རྩིད་བྱེེད་སྐོབས་ཁོོང་རིང་ཚོོའིི་ཁོ་ནས་བཤིད་

པོ་བཞིནི་དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐོགོོ་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་འིབྲལེ་

བ་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོརི་ཆེསོ་ཚོགོོས་རིང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་གོདན་ཞུ་བྱེ་

རྒྱུ་དང༌། ༸ཞིབས་སརོི་འིཁོདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་བད་ེའིཇགོས་ཀྱིསི་

མཚོོན་གོང་ཅིའིི་ཞུ་སྒོ་ོནང་དོན་སྲིིད་གོཞུང་རིང་ནས་འིགོན་ཁུརི་

གོཙང་མ་ལནེ་རྒྱུ། མ་འིངོས་པོརི་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་ཐུབ་པོའི་ི

རིེ་འིདུན་དང་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་སྲིིད་

གོཞུང་རིང་གོི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ ད་

ཆེ་དུས་ཚོདོ་སྨནི་པོ་མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ་པོས་ངསོ་རིང་ཐོའི་ེ

ཝན་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིརྩིསི་གོཞི་ིབྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིད་ིསྐོརོི་ཁདེ་རིང་ཚོོརི་

བརྗེདོ་ན་བསམ་བྱུང༌། 

ད་ལྟ་བརི་དུ་བོད་གོཞུང་གོིས་རྒྱ་དམརི་ནགོ་གོཉེིས་ལ་ལྟ་སྟངས་

གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་ཡང༌། ད་ཆེ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐོའིེ་ཝན་དུ་

ཕེེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་དྲེན་སྲིིད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ང་

ཚོོའིི་གྲེོགོས་པོོ་རིེད། ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་བརྟེན་
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གྲེོགོས་པོོ་རྣམ་པོརི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་གོསལ་པོོ་ཞུས་ན་བསམ་པོ་

དྲེན་སོང༌། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཕྱོི་ཟླ་ ༣ པོའིི་ཟླ་མཇུགོ་ལ་ཐོའིེ་ཝན་

དུ་འིགྲེོ་རྩིིས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་

པོའིི་ང་ཚོོ་ཐོའིེ་ཝན་སྲིིད་གོཞུང་ངོ་མ་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ཐོའིེ་ཝན་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་སློོབ་སྦོང་ཐོོགོ་ལ་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་རྣམས་ལྐོོགོ་ལྐོོགོ་སུད་སུད་མིན་

པོརི་ཀུན་གྱིི་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ཏེེ་རིོགོས་རིམ་བྱེས་ན་ང་ཚོོས་

ཀྱིང་ལེན་བདེ་པོོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡང་

གོོ་མིང་ཏེང་གོི་ཕེོགོས་ཟན་རིེད། ཡས་རིེད། མས་རིེད་ཤིོད་མི་

དགོོས་པོ་ཡོང་རྒྱུ། 

དེ་བཞིིན་བླ་མ་ཆེོས་པོ་འིགྲེོ་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་ཚོད་ལོངས་པོ་

ཡགོ་པོོ་དེ་ལྟརི་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་གོཞུང་གོི་བཀའི་ལ་བརྩིི་

མཁོན་དང༌། སྒྲིིགོ་ཁྲིིམས་འིཁེརི་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་རིིགོས་འིགྲེོ་ཐུབ་

པོ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ཐོོགོ་

ནས་ཕྲེན་བུ་ལེགོས་པོའིི་གྲེས་འིགྲེོ་ཐུབ་ན་དགོེ་མཚོན་ཡོད། རིིན་

ཐོང་མེད་མཁོན་རིང་དགོརི་འིཁམས་ནས་འིགྲེོ་མཁོན་ལྟ་བུ་བྱུང་

ན། ཕྱོིའིི་མཐོོང་ཚུལ་ལ་ཡང་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ 
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མ་འིོངས་པོརི་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་གོཞུང་དང༌། ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་

འིབྲེལ་བ་གོཙང་མ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་ཐོའིེ་ཝན་ལ་སློེབས་

མཁོན་དེ་རྣམས་བོད་པོའིི་སྤུས་ཚོད་ཡོད་མཁོན་གྱིི་གྲེས་སློེབས་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། སློོབ་ཕྲུགོ་ཀྱིང་འིགྲེོ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ང་ཚོོའིི་གོཞིོན་

ནུ་དང༌། བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་ཀྱིི་མི་སྣ་ལེགོས་

སྦརི་ཤིོད་པོརི་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་སློོབ་ཕྲུགོ་བརྗེེ་རིེས་བྱེེད་

རྒྱུ་ལ་སོགོས་པོ་གོང་ཅིརི་ལྟ་བ་ཡོད་པོ། རིང་ལུགོས་ཡོད་པོ་དེ་

རིིགོས་སློེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་

བྱུང་ན་རིིམ་བཞིིན་གོང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་རྣམས་ལྟགོ་ཆུ་ཆེད་

པོའིི་རྫིིང་བུ་ལྟརི་དུ་འིགྲེོ་གོི་རིེད། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་

ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་ཕེོགོས་ཟན་ཡགོ་པོོ་རིེད་ཟེརི་མཁོན་སུ་ཡང་མེད། 

དེ་དགོ་བརྒྱུད་ནས་ཐོའིེ་ཝན་གྱིིས་བོད་པོའིི་ནང་ལ་དཀྲུགོ་ཤིིང་

དང༌། གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེས་

ཐོའིེ་ཝན་གོཞུང་དང༌། ཐོའིེ་ཝན་མི་མང་ལ་མིང་ཤིས་བཟོ་གོི་ཡོད་

པོ་ལས་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོོ་དོ་བདགོ་གོདོང་ཐུགོ 

སྐོད་ཆེ་བཤིད། ནང་ཚོགོས་ཆེགོས་ན་གོཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཤིེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོ་བློ་བདེ་

པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་སྟེ་བཤིད་པོ་ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་གོཞིན་དགོ་མི་
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འིདུགོ ཚོང་མརི་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། རྗེེས་སུ་

ཐུགོ་ཡོང༌། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚོེས་ ༢༩ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒོརི་མ་ིམང་བརྟན་བཞུགོས་གྲེ་སྒྲིིགོ་

ཚོགོོས་ཆུང་གོི་འིཐུས་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་དང་། འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིལམ་བུ།

ཉེེ་དུས་བརྟན་བཞུགོས་ཤིིགོ་ཕུལ་ཆེོགོ་པོ་ཟེརི་བ་དང༌། དེའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ནི་ཉེེ་ཆེརི་ཨ་མི་རིི་ཀརི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་

ཕེབེས་ཕྱོགོོས་སྐོརོི་བཤིད་པོ་དསེ་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོབླ་ོགོཡངེ་བྱུང་ཡདོ་

བཟ་ོའིདུགོ ད་ེསྐོརོི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡནི་པོ་ད་ེགོསལ་

བཤིད་བྱེས་ན་བསམ་བྱུང༌། ཁེད་རིང་ཚོ་ོབློ་གོཡེང་དགོོས་དོན་

གོཏེན་ནས་མེད། དེ་ནི་ངོས་རིང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་གོང་

ཡང་མིན། ཁེད་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། ཆེེ་ས་ནས་

བཤིད་ན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིགོལ་རྐནེ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

ན་ཡང༌། ང་ཚོ་ོབདནེ་པོ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབདནེ་

པོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོབཞིནི་

ཡདོ་སྟབས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་དཔུང་སྟབོས་ཆེ་ེཆུང་གོ་ིསྐོད་
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ཆེ་གོང་ཡང་མདེ། འིཚོ་ེབའི་ིལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་

སྟ་ེརྒྱལ་ཁོ་ལནོ་ཐོབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡནི་ན་དཔུང་སྟབོས་ཆེ་ེཆུང་

ལ་རིགོ་ལས་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོདང་པོོ་ཉེིད་ནས་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་

བདེན་པོརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ནས་བདེན་པོ་བདེན་སརི་འིཁོལ་

བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ཞིིང་། དེ་དང་མཐུན་པོའིི་ཐོབས་ལམ་

ལགོ་ལེན་བསྟརི་ནས་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཕྱོནི་པོ་རིདེ། 

བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་དཔུང་ཡ་ལོན་ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོརི་བདེན་

པོ་ཡོད་པོ་དང་བདེན་པོའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཧི་

ཅང་གོི་བསུན་པོོ་དང༌། ཁོ་སྐྱེངས་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ལྷགོ་ཙམ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་ཚོོ་ཚོང་མས་བདེན་པོརི་ཡིད་ཆེེས་

བྱེས། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་བསྡེད་པོའིི་ཉེེརི་ལེན་གྱིིས་བོད་

པོའིི་བདེན་དོན་ཚོད་གོཞིི་མཐོོ་པོོརི་སློེབས་པོ་སོགོས་གོང་ལྟརི་རིེ་

བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། རིེ་བ་མེད་པོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན། 

ནམ་རྒྱུན་ངོས་ནས་རྟགོ་པོརི་བཤིད་པོ་ལྟརི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་

ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ལ་འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་མེད། 
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རྒྱ་ནགོ་གོི་བྱེེད་སྟངས་ལ་འིགྱུརི་བ་རྩི་བ་ནས་མ་ཕྱོིན་པོརི་བོད་

ཀྱིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགྱུརི་བརི་

བལྟོས་ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དེ་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྩི་བ་གུང་བྲན་

ཏེང་གོིས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་སྲིིད་གོཞུང་གོི་ཕྱོི་སྒྲིོམ་ལ་འིགྱུརི་བ་

ཕྱོིན་མེད་ཀྱིང་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

འིདིའིི་འིོགོ་ནས་ནང་རྟགོ་ཏུ་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་

ཕྱོིན་ཡོད། འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་འིབྲེལ་བྱེེད་སྟངས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་

པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་རྟོགོས་པོའིི་ཆེ་རྐེན་མང་དུ་

ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་སྒྲིོམ་སྔོན་ཡོད་

རིང་འིཇགོས་ཡིན་ན་ཡང༌། ནང་དོན་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོ་

ཚོང་མས་མཐོོང་གོསལ་རིེད། 

ཁོ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིམཐུན་

རྐནེ།

ད་ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་དང༌། ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིགོངོ་གོ་ིརྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་དབརི་འིགྱུརི་

བ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་ད་ེལ་ོརི་ེ

ནས་ལ་ོརིརེི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོདང་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་ཡནི་པོ་ལས། འིགྱུརི་
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བ་མ་ཕྱོིན་པོརི་བསྡེད་ཐོབས་མེད། དཔོེརི་ན། ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་

དང༌། དྲུགོ་ཅུ་རི་ེགྲེངས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཡནི་ན་མརི་ཁོ་ེས་ིལ་ེཉེནི་རིངི་

ལུགོས་ཟརེི་བའི་ིགོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ཕྱོགོོས་ནས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རིངི་

ལུགོས་བརྒྱུད་གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོརོི་འིགྱུརི་

རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིཛོནི་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། གོང་ལྟརི་

མ་འིངོས་པོརི་འིགྲེ་ོསའི་ིམདུན་ལམ་ཆེ་ཚོང་གོ་ིརྣམ་པོ་ཞིགིོ་བླ་ོལ་

ཤིརི། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིལམ་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་གོཅགིོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་

བྱེས་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིགྱུརི་བ་ཚོརི་བ་

རིདེ། ད་ཆེ་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་ནང་གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ལ་ཡདི་ཆེསེ་

ངསོ་འིཛོནི་བྱེདེ་མཁོན་ཤིནི་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཆེགོས་པོའིམ། ཧི་ལམ་མདེ་

པོ་ལྟ་བུརི་གྱུརི་ཡོད། མང་ཆེེ་བས་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བ་

ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་ཐོབས་མདེ་པོའི་ིལྟ་གྲུབ་ལྟ་བུརི་ངསོ་འིཛོནི་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡདོ། ལྟ་བ་དང༌། དམགིོས་ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་བཟུང༌། ད་ེལ་

ཡདི་ཆེསེ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོི་ངསེ་ཅན་ཡདོ་པོའི་ིའིགོོ་ནས་གོཅགིོ་སྡུད་

ལམ་ལུགོས་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཕྱོ་ིནང་གོ་ིཆེ་རྐནེ་ད་ེདགོ་མདེ་པོ་ཆེགོས་

ཚོརི་དུས་གོཅིགོ་ལམ་ལུགོས་གོནས་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ད་

ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་

ལུགོས་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིརྒྱབ་རྟནེ་བརླགོས་ཟནི་པོ་དང༌། དསེ་ཁུངས་
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འིཁོལ་ཐོབས་མེད་པོ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། 

ལམ་སངེ་འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང་ན་ད་ེསྔ་ཨུ་རུ་སུའི་ིནང་ལ་

བྱུང་བ་ལྟརི་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་རྩི་བ་ནས་ཞིགིོ་རྐནེ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོི་

གྱི་ིདཀའི་ངལ། ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཁྲིམིས་འིགོལ་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་

འིགྲེ་ོཉེནེ། སྤྱོ་ིཚོོགོས་ཡངོས་རྫིོགོས་བགོ་མ་ཕེབེས་པོ་འིགྱུརི་ཉེནེ་

སགོོས་དཀའི་ངལ་མང་དགོ་འིཕྲེད་རྒྱུ་གོསལ་པོ་ོརིདེ། 

ང་ཚོོས་བོད་དོན་གྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཆེེད་དབུ་མའིི་ལམ་བཙལ་བ་

བཞིིན། རྒྱ་ནགོ་གོིས་ཀྱིང་ནང་དོན་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིིགོ་འིཚོོལ་གྱིི་

ཡོད། དེ་སྔའིི་གོཅིགོ་སྡུགོ་ལམ་ལུགོས་ལ་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཡིད་ཆེེས་

རྩིེ་གོཅིགོ་ཏུ་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ན་ཡང་ད་ཆེ་དེས་ཁུངས་འིཁོལ་ཐོབས་

མེད་པོ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཟིན་པོརི་བརྟེན་གོ་ལེརི་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་

རྒྱུའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཐོབས་ཤིེས་འིཚོོལ་གྱིི་

ཡོད། ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་

སྲིིད་བྱུས་ནོརི་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་དང༌། ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་ལུགོས་དངོས་

སུ་ཁོས་ལེན་བྱེེད་མི་དགོོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོ་ལེརི་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་

ཐོབས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནི་བོད་པོའིི་ངོ་ལ་བལྟས་ནས་འིགྱུརི་བ་

བཏེང་བ་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་གོནོན་ཤུགོས་ལ་བརྟེན་
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ནས་འིགྱུརི་བ་བཏེང་བ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང་། འིཛོམ་གླིིང་

ཕྱོི་ཕྱོོགོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་དགོའི་མོས་ཡོད་པོ་དང༌། ཡིད་ཆེེས་

ཡོད་པོ། སྙིན་གྲེགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་འིདོད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་ཕྱོི་

རིོལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་གྱིི་ཡོད། གོཙོ་བོ་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་

ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བལྟས་ནས་འིགྱུརི་བ་མ་བཏེང་ཐོབས་མེད་ཆེགོས་

པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡིན། 

ང་ཚོོས་ད་བརི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་རིིང་ལ་ཚོང་

མས་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་པོའིི་ཉེེརི་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་གོཟུགོས་

མེད་སརི་གོཟུགོས་གོསརི་པོ་ཆེགོས། གོཟུགོས་དེ་རིིམ་བཞིིན་

འིཕེེལ་རྒྱས་སུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་དང་འིགོལ་

རྐེན་ཡང་ཤིིན་ཏུ་མང་པོོ་ཡོད། ང་ཚོོས་འིགོལ་རྐེན་གོཅིགོ་པུརི་

བལྟས་ན། དངོས་གོནས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་

ན་ཡང༌། འིགོལ་རྐེན་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་མཐུན་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་མཐོོང་བ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་

ཀའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟགོ་ཞིིབ་དང༌། ཁོོང་དུ་ཆུབ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན། ང་ཚོོརི་རིེ་བ་ཡོད་པོ་ལས་

རིེ་བ་མེད་པོ་རྩི་བ་ནས་མ་རིེད། 
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གོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབསྙིནོ་འིཛུགོས་དང་། ༸རྒྱལ་བའིི་

ཐུགོས་སྟབོས།

ད་ེལྟ་བུའི་ིནང་ངསོ་རིང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་

མེད། ངོས་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ངོས་ནས་ཆེ་མཚོོན་ན། རྒྱ་མིས་ཏཱ་ལའིི་

ལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་ཞིསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཟརེི་བ་དརེི་ཧི་ལས་དགོསོ་པོ་གོང་

ཡང་མ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིརྒྱ་མ་ིཁོ་ོརིང་ཚོསོ་ཁུངས་མདེ་རིང་འིདདོ་ཀྱིསི་

བརྗེདོ་པོ་ཙམ་ཞིགིོ་རིདེ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཞིསེ་མངི་སྨསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

འིཕྱོ་སྨདོ་ཤུགོས་ཆེ་ེཙམ་བྱེས་ན་བདོ་པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་འིགྱུརི་

བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ་ན་ཡང༌། དནོ་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ི

ཚོབ་ཏུ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མརི་དགོའི་ཞིནེ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། རྒྱ་མིརི་མ་

དགོའི་བ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་སྔ་སྤྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་སྲིིད་

བྱུས་དེ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་མོང་ཡོད། སྔོན་མ་རྒྱ་མིས་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མ་ཆེོས་གོོས་གྱིོན་པོའིི་སྤྱོང་ཀི་རིེད་ཟེརི་བ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་

མི་བསད་པོ། བཙན་གོཡེམ་བྱེས་ལུགོས་སོགོས་འིདྲེ་མིན་བཤིད་

ཡོད་ཀྱིང༌། རིང་ངོས་ལ་སེམས་ནང་ལ་མི་བདེ་བ་གོང་ཡང་མི་
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འིདུགོ སྲིིད་བྱུས་དེ་ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་ཚོརི་བ་རིེད། ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་

གོསརི་པོ་འིདི་ཡང་ཕེམ་ཉེེས་སུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རིེད། མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་

རྒྱ་མིས་ངན་སྨྲས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་དེ་དགོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་

གོང་ཡང་མཐོོང་གོི་མི་འིདུགོ དེང་སང་བོད་ནང་ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་གོི་

ནང་དུ་སྒྲིིགོ་ལམ་དམ་དུ་གོཏེོང་བ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལྟ་བ་

བསློབ་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོད་པོ་དེས་བོད་མིའིི་སེམས་

ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་མི་སྲིིད། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོའིི་ཕྱོོགོས་ཡོངས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་རིེ་བའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལས་

ངོས་རིང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་མི་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བསམ་འིཆེརི་མི་མཐུན་པོ་ཕྲེན་

བུ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ནི་དེང་སང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་མིན་

པོརི སྔོན་མ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུའིི་ནང་ནས་ཕྲེན་བུ་ཡོང་

གོི་ཡོད། དེ་ནི་མིའིི་ཆེོས་ཉེིད་རིེད། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་སྟབས་གོཏེམ་བརྗེོད་

རིང་དབང་ཡོད་ལ། ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

བསྡེད་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བློ་མཐུན་མིན་

ཡོད་པོ་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་བྱེས་ནས་འིདོན་རྒྱུའིི་སྤེོབས་པོ་དང༌། 



410
བཏེོན་ཆེོགོ་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོད། དེ་ཚོོརི་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རིེད། 

དེ་ལ་སྐྱོན་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

ང༽ དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གོསལོ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ི

ཐུགོས་སྟབོས།

བརི་སྐོབས་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་སྟངས་སྐོརོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང་

ཡདོ། རིགིོས་གོཅགིོ་གོསི་ངའི་ིམངི་སྨསོ་ཏེ་ེའིདྲེ་མནི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་ལ་ཐོལ་ཆེ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་རིེད། 

ངའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌ལམ་སྟོན་བྱེས་པོརི་ཡིད་ཆེེས་མེད་པོའིི་མི་

ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། ཡིད་ཆེེས་མེད་མཁོན་གྱིི་མི་དེས་ས་ོསོའི་ི

སེམས་ནང་ཡིད་ཆེེས་མེད་པོ་ལྟརི་ཁོ་ནས་ཡིད་ཆེེས་མེད་ཅེས་

བརྗེདོ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཁོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེརེི་ཡདི་ཆེསེ་

ཡདོ་མདགོོ་མདགོོ སམེས་ནང་ནས་ཡདི་ཆེསེ་མདེ་ན་ད་ེཡགོ་པོ་ོ

མ་རིདེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ན་ང་ོལྐོགོོ་མ་ིམཚུངས་པོ་ཆེགོས་

པོ་རིདེ། དམ་ཚོགིོ་མ་ིགོཙང་བ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡདོ། བླ་ོམ་ིམཐུན་

པོ་རྣམས་ཀྱིསི་དངསོ་སུ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོརི་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རིདེ། 

གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡོད་ཟེརི་ན། མང་ཚོོགོས་རྣམས་ནས་ད་བརི་རིང་



411
ཚུགོས་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་དུང་ཡང་མགོོ་སྐོོརི་མ་ཐོེབས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་འིདི་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་འིདུགོ 

ཕེརི་ཕྱོོགོས་ནས་བཤིད་པོ་དེརི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་འིདུགོ་བརྟགོ་ཞིིབ་

བྱེས། བསམ་བློ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཏེང༌། ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་འིདིརི་

རྒྱུ་མཚོན་མང་བ་དང༌། ཡིད་ཆེེས་འིདུགོ་ན་དེའིི་སྒོང་ལ་སོ་སོའིི་

ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ནས་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད། མགོོ་འིཚོོས་ལ་མ་འིཚོོས་ཀྱིི་ཡིགོ་ཆེ་མང་པོོའིི་ནང་

བསྙིོན་འིཛུགོས་དང་། ཧིམ་བཤིད་གོང་བྱུང་བྲིས་པོ་དེ་དགོ་ལ་

མགོོ་སྐོོརི་མ་ཐོེབས་པོའིི་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུ་ལས། དེ་མིན་

གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡང་མཐོོང་གོི་མི་འིདུགོ 

ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། གོང་ལྟརི་ངོས་ནས་ཕྱོོགོས་

ཚོང་མའིི་གོནས་ཚུལ་བལྟས་ཏེེ་དགོེ་སྐྱོན་ཞིིགོ་མཐོོང༌བ་དང་། རིང་

ངོས་ནས་ཉེམས་མོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསགོས། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེས་པོ་རིེད། དེ་གོསལ་བཤིད་

མ་བྱེས་ན་ངོས་རིང་ནོརི་བ་རིེད། གོསལ་བཤིད་བྱེས་ནས་ཉེན་

དང་མི་ཉེན་དེ་སོ་སོའིི་བསམ་བློ་རིེད། མང་ཆེེ་བས་ཉེན་འིཇོགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཉུང་ཤིས་ཤིིགོ་གོིས་ཉེན་གྱིི་མེད། དེ་གོནས་ཚུལ་



412
ཐོ་དད་རིེད། 

དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་སྔ་སྐུ་གོོང་མའིི་སྐོབས་སུའིང་སྐུ་གོོང་མརི་

ཁོ་གོཏེོང་མཁོན་བྱུང་ཡོད། ༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་སྐོབས་ལའིང་

དེ་ལྟརི་རིེད། ད་དུང་རྒྱང་རིིང་ཙམ་བཤིད་ན་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལའིང་ཁོོང་ལ་སྐུརི་བ་འིདེབས་

མཁོན་བྱུང་ཡོད། གོང་ལྟརི་རིང་ངོས་ནས་དྲེང་པོོས་གོཞུངས་

བསྲིངས་ནས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་བློ་མ་རིངས་པོ་འིགོའི་ཤིས་ནས་

སྒྲིོ་འིདོགོས་དང་སྐུརི་འིདེབས་འིདྲེ་མིན་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དེརི་ཡ་

མཚོན་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིིས་རྐེན་པོས་

ངོས་རིང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་དགོོས་དོན་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། 

ཅ༽ ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། བདོ་རིིགོས་

ཀྱི་ིཐོགོ་གོཅདོ།

༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཡང་སྲིདི་སྐོརོི་ལ་ཕེལ་ཆེརེི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ལྷགོ་

ཙམ་དང༌། གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཧི་ལམ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙམ་ཕྱོནི་མདེ་དམ། ངསོ་

ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་འིདི་སྐུ་ཕྲེེང་མཐོའི་

མ་དེ་ཡིན་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། དེ་ལྟརི་བཤིད་པོའིི་རྒྱུ་



413
མཚོན་གོང་ཡནི་ཞི་ེན། ང་ཚོསོ་བདོ་ཀྱི་ིརིང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱེདེ་

པོའི་ིལས་འིགུལ་འིདརིི་རྒྱ་མའིི་ིཕྱོགོོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ི

ཁོ་ེཕེན་གྱི་ིདནོ་དགོ་རིདེ་ཟརེི་བ་དང༌། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙིངི་པོ་རི་ོལངས་

རྒྱགོ་ཆེེད་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེརི་ལན་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་སྙིིང་པོོ་

ད་ེགོང་ཡནི་ཟརེི་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ལརོི་ང་ཚོསོ་མ་འིངོས་པོའི་ི

རྩི་ཁྲིམིས་ཀྱི་ིཐོོགོ་མའི་ིཟནི་བྲསི་ད་ེབཟསོ་པོ་དང་། ད་ེརྗེསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༦༣ ལརོི་རྩི་ཁྲིམིས་སྙིངི་བསྡུས་ཤིགིོ་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་

དའེི་ིནང་དུ་གོལ་ཏེ་ེདགོགོ་བྱེ་དང༌། དགོསོ་པོའི་ིགོནད་འིགོགོ་བྱུང་

ན། ༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོོའི་ིཆེའེིི་དབང་ཆེ་དོརི་རྒྱུ་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་བཀདོ་

ཡོད། སྐོབས་དེརི་ཁེད་རིང་ཚོ་ོརྒན་པོ་ཁོ་ཤིས་ཡོད་ན་དྲེན་ངེས་

རིེད། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲིོད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེས་འིགོན་མ་

འིཁེརི་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་

མངོ་བ་རིདེ། 

གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་མ་འིངོས་པོརི་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས། 

བོད་མི་རིིགོས་དང་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་དབང་ཆེ་འིཇོགོ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ན་གྲེོས་

ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མི་གོསུམ་ཆེ་གོཉེིས་ཀྱིི་མང་མོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་
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༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དབང་ཆེ་དོརི་རྒྱུ་ཞིེས་རྩི་ཁྲིིམས་ཟིན་བྲིས་

ནང་བཀོད་ཡོད། དེ་ནས་ཚུརི་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོའིི་གོསུམ་བཅུའིི་

གོསུང་བཤིད་ནང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཞིེས་པོ་འིདི་བཞིིན་བླ་བྲང་

གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ལྟ་བུ་ཡོད་པོས་མ་འིངོས་པོརི་གོནས་དང་མི་གོནས་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་རྒྱུ་རིེད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། 

ང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་མི་མང་

གོི་དོན་དགོ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་ལས་སྤྱོི་

ཚོོགོས་རྙིིང་པོ་རིོ་ལངས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་མིན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་དོན་དགོ་དེ་བས་ཀྱིང་མིན། 

མདོརི་ན་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུ་ཡོད་པོ་འིདི་མ་འིངོས་

པོརི་གོནས་དང་མི་གོནས་དེ་བོད་མི་མང་གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་རྒྱུ་

དང་། བོད་མི་མང་གོི་ལགོ་པོརི་ཡོད། དེ་གོནས་རྒྱུརི་ཨུ་ཚུགོས་

རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་གོནས་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་དགོོས་པོ་

གོང་ཡང་མེད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མི་

མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཧི་ལམ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མེད་པོ་

ཆེགོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོརི་འིགྱུརི་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་

ལྟ་བུ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུརི་



415
མཐོོང་ནས་དྲེི་བ་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ངོས་ནས་

གོསལ་པོོརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། བསམ་བློ་ཐོོངས་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་

ཟེརི་བ་འིདི་བོན་པོོའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦགོས་ནས་

བཤིད་ན་ཉུང་ཤིོས་ལ་ལོ་བཞིི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རིིགོས་

ཤིིགོ་རིེད། རྒྱལ་རིབས་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཤིད་ན་གོཉེའི་ཁྲིི་བཙན་

པོོ་ནས་ལོ་ངོ་ཉེིས་སྟོང་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་རིེད། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོང་ལྟརི་ལོ་ངོ་ཉེིས་སྟོང་

མ་ཟིན་ཙམ་ཞིིགོ་གོི་ནང་བོད་ལ་ཐོོགོ་མརི་བསྟན་པོ་དརི། བརི་

དུ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་

ནི་དགོེ་འིདུན་གྲུབ་པོ་ནས་བརྩིིས་ན་ལོ་དྲུགོ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིིད་༸གོོང་ས་ལྔ་པོའིི་སྐོབས་

ནས་བཟུང་ན་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ཡོད། གོང་ལྟརི་

བོད་མི་རིིགོས་ནི་ལོ་བཞིི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་གོི་གོོང་ནས་ཡོད་པོ་དང༌། 

བོད་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དརི་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་གོཉེིས་མ་ཟིན་ཙམ་

ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཆེ༽ ༸རྒྱལ་དབང་འིཚོ་ོགོཞིསེ་དང་། བསྟན་སྲིིད་མ་ི

རིགིོས།
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ད་ེལྟརི་ན་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཡདོ་ན་བདོ་མ་ིརིགིོས་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ི

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཡདོ་པོ། ད་ེམདེ་ན་བདོ་མ་ིརིགིོས་བརླགོ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་བརླགོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་ད་ེལྟརི་རྩི་བ་ནས་མནི། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ད་ེལྟརི་རིདེ། 

མ་འིངོས་པོརི་ཡང་བོད་མི་རིིགོས་སྡེོད་རྒྱུ་རིེད། བོད་མི་རིིགོས་

ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཡང་སྡེོད་ཀྱིི་རིེད། བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་ཡང་སྡེོད་ཀྱིི་རིེད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་ནམ་ཞིིགོ་

དགོསོ་མཁོ་ོམདེ་ན་ཡལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ད་ེན་ིམུ་མཐུད་ནས་གོནས་

དགོསོ་རྒྱུརི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། དརེི་སམེས་ཁུརི་

ལནེ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་འིད་ིལྟརི་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། གོལ་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོརི་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུ་ཕྱོནི། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་

གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ནས་དངོས་གོནས་ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་འིདོད་པོ་ཚོིམས་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། བོད་ཀྱིི་མི་རིིགོས་དང་། བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང༌། བོད་ཀྱིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཚོང་མ་དངསོ་གོནས་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཆེགོས་

པོའི་ིསྐོབས་སུ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ང་རིང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་

བློའི་ིནང་ལ་ད་ཆེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་མཐོའི་གོཅིགོ་

ཏུ་དགོསོ་གོལ་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། ད་ེ
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ལྟརི་བྱུང་ན་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་

འིགོགོས་པོ་རིདེ། མདེ་པོ་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ།

གོལ་སྲིིད་ངའིི་མི་ཐོོགོ་འིདིརི་དེ་ལྟརི་ཆེགོས་ན་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་སྐུ་

ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་འིདི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་མཐོའི་མ་དེ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་མཐོའི་མ་དེ་ཆེགོས་ན་ངོས་ནས་དགོའི་བསུ་ཡོད་

ལ། ངོས་རིང་དགོའི་པོོ་ཡོད། ངོས་ནས་རྩིེད་མོ་དང་སྦགོས་ད་

ལྟ་བརི་དུ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་བྱུང་བའིི་ནང་ནས་ང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ཡགོ་ཤིོས་དང༌། སྙིན་གྲེགོས་ཆེེ་ཤིོས་

དེ་མིན་ན་ཡང༌། ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་མེད་ཅེས་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ཞིབས་འིདྲེེན་མ་ཞུ་མཁོན་གོཅིགོ་

གོིས་སྐོབས་སུ་དེའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མཇུགོ་བསྡེོགོས་ན་དེ་ཡགོ་

པོོ་རིེད། གོཟི་བརྗེིད་ངང་ནས་མཇུགོ་བསྡེོགོས་པོ་རིེད། ལོ་རྒྱུས་

ནང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་ཞིབས་འིདྲེེན་ལུང་པོ་གོང་ཞུས་ནས་མཇུགོ་

བསྡེོགོས་པོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་ན་ངོ་ཚོ་པོོ་དང༌ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། 

ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་གོཟི་བརྗེིད་དང་རྒྱལ་ཁོའིི་ངང་ནས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་

བླ་བྲང་གོི་མཇུགོ་བསྡེོགོས་ན་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཇ༽ ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། བསྟན་པོའི་ི
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བདགོ་པོ།ོ

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་དང་། དེའིི་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཚོ་ེདགོ་ེམཚོན་ཡདོ་ན། ད་ེཡང་

དེ་སྔ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང༌། སོགོ་པོོའི་ིབརི་

འིབྲལེ་བ་ཕྲེན་བུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ལ་

འིབྲལེ་བ་ཕྲེན་བུ་ཡདོ་པོ་ལས། ད་ེམནི་འིབྲལེ་བ་ད་ེཙམ་བྱུང་མདེ། 

བརི་སྐོབས་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོ་ནས་བཟུང་འིཛོམ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོནི་པོའི་ི

འིགྱུརི་བ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ནང་པོ་ཡངོས་རྫིགོོས་བཤིད་

ཐུབ་མནི་ཇ་ིལྟརི་ཡང༌། འིཛོམ་གླིངི་ནང་ཐོགེོ་ཆེནེ་གྱི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་

ཚོའོི་ིནང་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་ཞིསེ་ཡངོས་གྲེགོས་ཀྱིསི་ངསོ་འིཛོནི་དང་

ཆེ་འིཇོགོ་ཡདོ་པོའི་ིནང་པོའི་ིའིགོ་ོཁྲིདི་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེརི་བརྟེན་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་བོད་གོཅིགོ་པུའིི་

གོནས་ཚུལ་ཙམ་མིན་པོརི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་སྤྱོིརི་ནང་

པོ། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ཐོེགོ་ཆེེན་གྱིི་ནང་པོ་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་

འིགོོ་ཁྲིིད་གོཅིགོ་ཏུ་ཡོངས་གྲེགོས་ཀྱིིས་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་



419
སྟབས། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གོསརི་པོ་

ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་གོརི་བ་ངོ་ཤིེས་དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་

ནས་བསམ་ཚུལ་དང༌། གོོ་བསྡུརི་དེ་ལྟརི་བྱུང་མོང༌། དཔོེརི་ན་

ཡེ་ཤུའིི་བླ་ཆེེན་པོོབ་བཞུགོས་ས་ཨི་ཊ་ལི་རིོམ་ལ་ཡོད་ན་ཡང༌། 

དེ་འིཛོམ་གླིིང་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་ཡེ་ཤུ་ཁོེ་ཏེ་ལིགོ་ཚོོགོས་མི་སྤྱོིའིི་

དབུས་ཀྱིི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་ལྟརི། ཏཱ་ལའིི་བླ་

མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་ལྷ་སརི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེའིི་ངོ་བོ་དེ་འིཛོམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་ཡོངས་རྫིོགོས་སམ། ཡང་ན་

ཐོེགོ་ཆེེན་པོ་ཡོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད་

ཅེས་ཤིོད་མཁོན་ཡོང་མོང༌། 

ཉེ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་དང་། བསྐོ་ོགོཞིགོ་གོ་ིཐོབས་

ལམ།

གོལ་སྲིིད་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མུ་མཐུད་མཁོན་དེ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། ད་ེཡང་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་རིདེ། དཔོརེི་ན་དགོའི་ལྡན་ཁྲི་ིཔོ་ཇ་ིབཞིནི་བསློབ་པོ་བགྲེསེ་

གོཞིོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཁྲིི་འིཛོིན་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་མི་

ཆེོགོ་པོ་མིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོབས་ཤིེས་ཤིིགོ་རིེད། ཡང་ན་ཡེ་ཤུའིི་
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བླ་ཆེེན་གོཤིེགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཁོེ་ཏེ་ལིགོ་གོི་བླ་ཆེེན་དྲེགོ་པོ་

འིགོན་འིཁརེི་མཁོན་གོཙ་ོཆེ་ེབ་ད་ེདགོ་གོ་ིཁྲིདོ་ནས་འིསོ་བསྡུ་བྱེས་

ཏེེ་བླ་ཆེེན་བསྐོོ་སྲིོལ་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཡང་ཡོང་མི་

སྲིདི་པོ་མནི་པོརི་ད་ེཡང་ཡངོ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། 

ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བླ་མ་གོོང་མ་དེ་མ་

འིདས་གོོང་དེའིི་ཡང་སྲིིད་འིདི་ཡིན་ཞིེས་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་སྲིོལ་

ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཏེི་ཛུརི་བླ་མ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དེས་ཁོོ་རིང་

མ་གོཤིེགོས་གོོང་ཁོོང་རིང་གོི་སྤུན་མཆེེད་ཡིན་ནམ་ཕྲུ་གུ་ཞིིགོ་

ལ་འིདི་ངའིི་ཡང་སྲིིད་ཡིན་ཞིེས་ཐོགོ་བཅད་པོ་དང༌། རྗེེས་སུ་ཕྲུ་

གུ་དེ་ཡང་བླ་མ་གོཤིེགོས་མཁོན་དེའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ནང་བཞིིན་བྱེེད་

མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ ཉེེ་བའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡང་མ་འིདས་

སྤྲུལ་སྐུ་ཟེརི་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། སྔརི་ནས་ཀྱིང་མ་འིདས་

སྤྲུལ་སྐུ་ཟེརི་བ་དེ་ལྟརི་བྱུང་མོང་བ་རིེད། དེ་ཡང་ཡོང་ཆེོགོ་པོ་

རིེད། ངོས་རིང་མ་ཤིི་གོོང་དུ་ངའིི་ངོས་ནས་ལས་དང་སྨོན་ལམ། 

བསོད་ནམས་དང་གོང་སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་ཆེ་རྐེན་འིཛོོམས་ཤིིང་། རིེ་

བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངའིི་ལས་མཇུགོ་སྐྱེལ་མཁོན་འིདི་ཡིན་ཞིེས་

བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། 
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གོཞིན་ཡང་དེ་སྔ་ནང་བཞིིན་བྱེས་ནས་གོོང་མ་དེ་འིདས་ཚོརི་བའིི་

མཇུགོ་ཏུ་ཡང་སྲིིད་འིཚོོལ་ཞིིབ་བྱེས་ནས་ཡོང་བ་དེ་ཡང་དེ་སྔ་

ཕེན་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཐོབས་ཤིེས་ཤིིགོ་རིེད། གོང་ལྟརི་རྩི་བ་༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མུ་མཐུད་བསྡེད་མིན་དེ་མི་མང་

གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་ཀྱིི་རིེད། གོལ་སྲིིད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ན་

ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མཇུགོ་མཐུད་མཁོན་གྱིི་ཡོང་སྟངས་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་

དགོོས་མིན་ཐོོགོ་བསམ་བློ་མང་པོོ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ལོ་ཉེི་ཤུའིི་གོོང་ནས་དེ་ལྟརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཏེ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་དང་། བུད་མདེ་ཀྱི་ིསྐུ་སྐྱ།ེ

བརི་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་བུད་མེད་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་སྐོོརི་ལ་

ཤིདོ་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེཡང་བདོ་ཀྱི་ིབླ་མའི་ིནང་བུད་མདེ་མ་ི

འིདུགོ མ་འིངོས་པོརི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་བུད་མེད་ཡོང་གོི་

རིེད་དམ་ཞིེས་འིདྲེི་མཁོན་བྱུང༌། དེ་སྔ་བོད་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བུད་

མདེ་ཀྱི་ིབླ་སྤྲུལ་མདེ་པོ་མནི། དཔོརེི་ན། བསམ་སྡེངི་རྡ་ོརྗེ་ེཕེགོ་མ་ོ

བདོ་ཀྱི་ིབླ་ཆེནེ་གྲེས་ཡནི་ལ། བསམ་སྡེངི་རྡ་ོརྗེ་ེཕེགོ་མ་ོམཇལ་ཁོརི་

ཕེབེས་སྐོབས་བཞུགོས་ཁྲི་ིཡདོ་པོ་དང༌། རྡ་ོརྗེ་ེཕེགོ་མའོི་ིསྐུ་འིཁོརོི་



422
གོསལོ་གོཟམི་མཆེདོ་གོསུམ་ཟརེི་བ་སགོོས་ཆེ་ཚོང་ཡདོ། ཁོངོ་བླ་

ཆེནེ་གྱི་ིགྲེས་སུ་བཞུགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ནས་མཐོངོ་མ་མངོ་ཡང་

བསམ་སྡེིང་རྡ་ོརྗེེ་ཕེགོ་མོའི་ིཡང་སྲིིད་ང་ོམ་ཡིན་ན་སྒོལ་གོཞུང་དུ་

ཕེགོ་པོའི་ིཟ་ེལྟ་བུ་ཡདོ་ལུགོས་ཟེརི་སྲིལོ་འིདུགོ 

ལྔ་བཅུ་ང་གོཅིགོ་ལོརི་ངོས་རིང་གྲེོ་མོརི་ཡོད་སྐོབས་བསམ་སྡེིང་

རྡོ་རྗེེ་ཕེགོ་མོ་མཇལ་མོང༌ཡོད། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོརི་རྡོ་རྗེེ་ཕེགོ་

མོ་ཁོོ་རིང་ཐོེངས་གོཅིགོ་རྒྱ་གོརི་ལ་ཕེེབས་ནས་སྤེོམ་མདའི་དང་

འིབྲེལ་བ་བྱུང༌བ་དང་། དེ་རྗེེས་ཁོོང་རིང་བོད་ལ་ཕེརི་ལོགོ་ཕེེབས་

པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་བླ་ཆེེན་ནང་ལ་བུད་མེད་མེད་པོ་མིན། 

དེས་མཚོོན་པོས་སྟོད་ཁུལ་ལའིང་བུད་མེད་ཀྱིི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་དེ་

ལྟརི་གོསུམ་བཞིི་ཞིིགོ་ཡོད་ལུགོས་གོོ་མོང༌ཡོད། དེ་དགོ་ང་ཚོོས་

ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། རྡོ་རྗེེ་ཕེགོ་མོའིི་ཡང་སྲིིད་

ངོས་འིཛོིན་ཞུ་སྲིོལ་ཡང་ཕེལ་ཆེེརི་ཀར་པོ་དུས་གོསུམ་མཁེན་པོ་

དང༌། རིང་བྱུང་རྡོ་རྗེེའིི་ཡས་མས་སུ་ཡིན་པོས་རྙིིང་ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་

རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

མ་འིོངས་པོརི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་མུ་མཐུད་ནས་ཕེེབས་རྒྱུ་

དང༌། མཇུགོ་མཐུད་མཁོན་དེ་ཡང་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་
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ནང་བཞིིན་བྱེས་ནས་ཡང་སྲིིད་ངོས་འིཛོིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན་ན། མ་འིོངས་པོའིི་ཡང་སྲིིད་དེ་ཡང་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་ཀྱིི་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་པོ་དང་། འིགྲེོ་བརི་ཕེན་ཐོོགོས་

ཆེེ་བ་ཡོད་ན་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེན་ལ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། 

ཡོང་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིེད། དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཙོ་བོ་གོང་ཡིན་

ཟེརི་ན། ཡང་སྲིིད་ཕེེབས་པོའིི་དགོོས་པོ་དེ་སྐུ་གོོང་མས་འིགོོ་

བཙུགོས་པོའིི་ལས་མཇུགོ་སྐྱོང་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། བསྟན་པོ་དང་

འིགྲེོ་བའིི་དོན་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་གོི་ཆེེད་དུ་ཡང་སྲིིད་

ཕེེབས་ཀྱིི་རིེད། 

དཔོེརི་ན། སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་རྒྱལ་རིིགོས་ལས་འིཁྲུངས་

པོ་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་རིིགོས་

བརྒྱུད་ནང་ལ་རྒྱལ་རིིགོས་གོཙོ་ཆེེ་བརི་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། ཡང་

འིབྱུང་འིགྱུརི་གྱིི་སངས་རྒྱས་བྱེམས་པོ་དེ་བྲམ་ཟེའིི་རིིགོས་ལ་

ཕེེབས་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་བསྟན་ཡོད། དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་ནི་དེའིི་ཚོེ་དེའིི་

དུས་བྲམ་ཟེའིི་རིིགོས་ལ་མཐོོང་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད། དོན་སྙིིང་སྤྱོི་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཆེེ་བ་དང༌། བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་

བའིི་དོན་ལ་ནུས་པོ་གོང་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེའིི་གོནས་ཚུལ་
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གྱིི་འིོགོ་ནས་སྐོབས་རིེ་རྒྱལ་རིིགོས་དང༌། སྐོབས་རིེ་བྲམ་ཟེའིི་

རིིགོས་ལ་ཕེེབས་ཀྱིི་ཡོད། 

དཔོེ་དེ་བཞིིན་མ་འིངོས་པོརི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་གོང་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེེ་ཡང་སྲིིད་

ཕེེབས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དཔོེརི་ན་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེེང་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། དེའིི་ཚོེ་དེའིི་དུས་བོད་སོགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཆེགོས་པོ་ཡིན་སྟབས་༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏེན་རྒྱ་མཚོོ་སོགོ་པོོའིི་

དཔོོན་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་ཕེེབས་ཡོད། དེ་སྐོབས་ཁོོང་སོགོ་པོོ་ཡིན་

པོས་༸རྒྱལ་བའིི་ཡང་སྲིིད་མ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་མཁོན་བྱུང་མེད། 

འིགྲེོ་སྟངས་འིདྲེ་མིན་སྣ་ཚོོགོས་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 

མ་འིངོས་པོརི་གོལ་སྲིིད་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་བསྟན་

པོ་དང་འིགྲེོ་བརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་ཡོད་ན་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེན་ལ་

ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་དང་། ད་དུང་ངོས་ནས་རྩིེད་མོ་དང་སྦགོས་བུད་

མེད་ཀྱིི་རྟེན་ལ་ཕེེབས་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྣམ་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

ཕེེབས་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། མདོགོ་

ཉེེས་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོཞིན་ཡིད་འིགུགོས་མི་ཐུབ། དཔོེ་ཆེའིི་ནང་

ལ་རྣམ་སྨིན་ཡོན་ཏེན་བརྒྱད་ལྡན་ཞིེས་གོཟུགོས་བཟང་བ་དང་
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། དབང་ཆེེ་བ། ཚོིགོ་བཙུན་པོ་སོགོས་བཤིད་པོ་དེ་དགོ་ཁོོ་རིང་

དབང་ཐོང་ཆེེ་བའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི། གོཞིན་ཕེན་བསྒྲུབ་པོའིི་དོན་

དུ་གོཞིན་གྱིི་ཡིད་འིཕྲེོགོ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་གོཟུགོས་

བཟང་བ་ལ་སོགོས་པོ་བཤིད་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན་མཚོན་དང་དཔོེ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་ཤིོད་སྐོབས་མཐོོང་ན་མི་མཐུན་པོ་མེད་པོ། བལྟ་

བས་ཆེོགོ་མི་ཤིེས་པོ་ཟེརི་བ་དེ་དགོ་ཀྱིང་དགོོས་པོ་གོཞིན་གྱིི་དོན་

དུ་ཐུགོ་ཡོད། 

ཉེེ་སྔོན་ཕེ་རིན་སིརི་བུད་མེད་གོཅིགོ་གོིས་དེའིི་སྐོོརི་སྐོད་ཆེ་མང་

པོོ་དྲེིས་བྱུང༌། ངོས་ནས་ཡང་སྲིིད་དེ་བུད་མེད་ཕེེབས་རྒྱུའིི་དགོོས་

པོ་ཡོད་ན་བུད་མེད་ལ་ཕེེབས་ཀྱིི་རིེད། ཡོང་ཆེོགོ་གོི་རིེད། བུད་

མེད་དེ་ཡང་མཛོེས་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། མཛོེས་པོོ་ཡོང་དགོོས་

པོརི་རྒྱུ་མཚོན་གོཉེིས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ཕེལ་

ཆེེརི་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་ཡང་སྲིིད་བུད་མེད་ལ་ཕེེབས་ན་དེ་བཙུན་མ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། སྤྱོིརི་བཏེང་བུད་མེད་ཁིམ་པོ་ནི་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་

མ་རིེད། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མིའིི་ནང་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་མཁོན་

འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉེི་ཤུའིི་ནང་ལ་ཡང་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

པོརི། འིགྲེེལ་བཤིད་དེ་ལྟརི་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། བོད་པོའིི་ནང་ལ་དེ་
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སྐོོརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་མེད་སྟབས་བཤིད་

དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ

ཐོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིརྩིསི་ངན་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི།

གོལ་སྲིིད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་བཙན་བྱེོལ་གྱིི་གོནས་

སྟངས་འིགོོ་ནས་ཕེབེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིདབང་

སྒྱུརི་འིགོོ་སྐྱེ་གོི་མ་རིེད་ཅེས་ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་བཅུ་གྲེངས་གོོང་ནས་

བཤིད་ཡོད། དེང་སང་ཕྱོི་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

དེ་མི་གོཅིགོ་ལ་རིགོ་ལས་ཡོད། མི་དེ་ནི་རྒས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོས་

མགྱིོགོས་པོོ་ཤིི་འིགྲེོ་རིེད། དེ་ཤིི་བའིི་རྗེེས་སུ་ཁེད་རིང་ཚོ་ོབོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རི་ེབ་རྒྱགོ་ས་མདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་པོ་ེ

ཅངི་དུ་ལྟ་སྐོརོི་ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་ཁོངོ་ཚོརོི་ཡང་རྒྱ་མ་ིཁོ་ཤིས་ཀྱིསི་ད་ེ

ལྟརི་བཤིད་འིདུགོ རྗེསེ་སུ་སྤྱོརིི་བཏེང་སྐོད་ཆེ་ཤིདོ་མཁོན་ད་ེའིདྲེས་

ཀྱིང་རྒྱ་མའིི་ིནང་ལ་ད་ེལྟརི་ཤིདོ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་ད་ེལྟ་བུའི་ིརྩིསི་ངན་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 

པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་སྟངས་དེ་རིིགོས་

ཀྱིང་དེ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་
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ནང་ལ་དེང་སང་བོད་པོའིི་བླ་ཆེེན་ནང་ཚོགོས་ཞུ་ཡུལ་ཁོ་ཤིས་

ཀྱིིས་འིདི་ལྟརི་གོསུང་མཁོན་བྱུང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྡུགོ་པོ་ལྟ་

རྩི་བ་ནས་ཡོང་གོི་མ་རིེད། གོལ་སྲིིད་སྡུགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་

བའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ཕེེབས་

ཕྱོོགོས་འིདི་ལྟརི་ཡིན་ཞིེས་གོསུངས་པོའིི་ཕྱོགོ་བྲིས་དེ་ལྟརི་བཞིགོ་

གོནང་བའིམ། གོང་ལྟརི་ངེས་བརྟན་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

གོསུང་མཁོན་ཡོང་མོང༌ཡོད། དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། སེམས་ཁུརི་

བླངས་པོའིི་རྟགོས་རིེད། ཁོོང་ཚོོརི་ངོས་ནས་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ལྟརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་ངོས་ནས་

ཁོ་ཆེེམས་ལྟ་བུའིི་ཡིགོ་ཆེ་འིཇོགོ་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ 

ངོས་ནས་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། གོལ་

ཏེེ་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་ངོས་རིང་ཤིི་

བ་དང༌། བོད་མི་མང་ལ་ཡང་སྲིིད་གོཅིགོ་མུ་མཐུད་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོད་ན། ཡང་སྲིིད་དེ་གོང་ལྟརི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དེས་ལས་ཀ་འིགོོ་

བརྩིམས་ནས་འིཕྲེོ་བསྐྱང་རྒྱུ་བསྡེད་པོ་དེའིི་མཇུགོ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་ཆེེད་

དུ་ཡང་སྲིིད་ཡོང་བ་ལས། དེ་གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་མཁོན་ལ་ཡང་

སྲིིད་ཅིགོ་ཡོང་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྱོོགོས་
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བསྡེོམས་བྱེས་ན། གོལ་སྲིིད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་བཙན་བྱེོལ་ལ་

ཡོད་པོའིི་རིིང་ལ་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མུ་མཐུད་ནས་ཡང་

སྲིིད་གོཅིགོ་དགོོས་པོའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན། ཡང་སྲིིད་ཡོང་ས་

དེ་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་འིོགོ་ཏུ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། དེ་རིང་དབང་ལུང་པོརི་

ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་ཚོིགོ་ཐོགོ་བཅད་ནས་བཤིད་དགོོས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེརི་ཐུགོ་པོ་རིེད། དེ་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤིད་

ཅིགོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་ངོས་ནས་

གོསལ་བཤིད་བྱེས་པོ་ལས། ངོས་རིང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་ནས་

ད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགོ་ཞིིང་ལ་ཕེེབས་ཀྱིི་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་མེད། 

ད༽ བདོ་འིབངས་ཀྱི་ིདད་དམ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་

བསྐྱདེ།

སྔནོ་མ་བླ་མ་གོཅིགོ་གོསི་བརྗེདོ་པོ་རིདེ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ནམ་རྒྱུན་

ནས་བླ་མ་དསེ་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོསྡུགོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། ང་དགོ་ཞིངི་ལ་

འིགྲེོ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཡིན་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅིང་། རྗེེས་སུ་བླ་མ་ཕྲེན་

བུ་ན་བའི་ིསྐོབས་སུ་སློབོ་མ་ད་ེདགོ་གོསི་ཁདེ་རིང་ན་ིདགོ་ཞིངི་ལ་

ཕེེབས་ཆེོགོ་ཆེོགོ་རིེད། ང་ཚོོརི་༸སྐྱབས་འིཇུགོ་གོནང་རིོགོས་

གོནང་ཞུས་པོརི། བླ་མ་དེས་ང་མ་ཤིི་ན་མ་ཤིི་བ་རིང་དགོའི་བ་
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འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་འིདུགོ བགོ་གྲེ་ོཔོའོི་ིསྐོབས་སུ་དགོ་

ཞིངི་ལ་འིགྲེ་ོཆེགོོ་ཆེགོོ་ཡདོ་ཅསེ་ཟརེི་བ་དང༌། བླ་མ་ང་ོཐོགོོ་ན་བའི་ི

སྐོབས་མ་ཤི་ིབརི་བསྡེད་རིོགོས་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། 

དངོས་གོནས་བོད་ཕྱོི་ནང་གོི་མི་མང་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་འིདི་

ལྟ་བུ་ཡོད་པོ་དང༌། དམ་ཚོིགོ་ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ནུས་པོ་འིདི་

ལྟ་བུ་ཡོད། ད་ལྟ་ལམ་སེང་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲས་

ཤིིགོ་མ་སོན་ན་ཡང་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་

དང༌། བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སེམས་གོསོ་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་ལས་

མ་བྱུང་ཡང༌། ང་འིཚོོ་ཞིིང་བསྡེད་པོའིི་རིིང་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོད། དེ་

ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་འིོགོ་ལ་ད་ལྟ་ནད་ན་ཚོ་ཞིིགོ་གོིས་གོདུངས་

ནས་ཤིི་བའིི་ཉེེན་ཁོ་བྱུང་ན་ཡང་དབུགོས་འིགྲེོ་ས་མ་རིེད་ཅེས་

ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ངོས་རིང་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

གོཟུགོས་པོོ་ནི་བདེ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོད། བསམ་བློ་ནི་སྐྱིད་ཐོགོ་ཆེོད་

ཡོད། གོཉེིད་ནི་སྐྱིད་ཐོགོ་ཆེོད་འིདུགོ ལྟོ་ཆེས་ཀྱིི་བྲོ་བ་ནི་ཆེེ་ཐོགོ་

ཆེོད་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོས་བརྟན་བཞུགོས་འིབུལ་དགོོས་པོ་དང༌། 

དེ་ལྟ་བུའིི་བློ་གོཡེང་བྱེེད་དགོོས་དོན་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། 

བལ་ཡུལ་ནས་བོད་རིིགོས་སྐྱིད་སྡུགོ་ཐུན་མོང་ནས་བརྟན་
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བཞུགོས་ཤིིགོ་འིབུལ་དགོོས་ཡོད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཟླ་བ་བཅུ་

པོའིི་ནང་རིེད། དེ་དུས་མཉེམ་དུ་བརྟན་བཞུགོས་ཕུལ་ན་འིགྲེིགོ་གོི་

རིེད། ཆེོ་གོ་ཞིིགོ་དང་སྦགོས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ། རྟེན་འིབྲེལ་སྒྲིིགོ་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་དེ་གོ་ཙམ་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཛོ་དྲེགོ་དང༌། 

དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་མི་དགོོས། བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཨང་། 

མ་འིོངས་པོརི་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་གོཉེིས་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་རྒྱུ་བསྡེད་ཡོད། སྔོན་མ་ངོས་རིང་ལྷ་སརི་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་

སུ། སྙིིང་རྗེེ་ལྷ་ཀླུའིི་ཨ་མ་ལགོས་ཀྱིིས་ནོརི་བུ་གླིིང་ཁོརི་ཕེོ་བྲང་

གོསརི་པོ་བརྒྱབ་ཚོརི་རྗེེས་ཉེིན་ཞིིགོ་མཇལ་ཁོརི་སློེབས་བྱུང༌། 

སྙིིང་རྗེེ། ཨ་མ་ལགོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པོའིི་

དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས། སྐུ་ཚོེ་མ་བརྟན་ན་ཡང་སྲིིད་གོཅིགོ་ནི་

མ་ཕེེབས་ཐོབས་མེད་རིེད། ཡང་སྲིིད་ཕེེབས་ནས་ཕྱོགོ་དཔོེ་དེ་ལྟ་

བུ་བསློབ་དགོོས། སྐུ་ལས་འིདི་གོ་ཙམ་བསྐྱོན་དགོོས། དེ་ལས་ད་

ལྟ་ཕྱོགོ་དཔོེ་གོཟིགོས་གྲུབ་པོ་དང་། སྐུ་ལས་ཚོང་མ་བསྐྱོན་ཟིན་

པོ་ཞིིགོ་སྐུ་ཚོེ་རིིང་པོོ་བཞུགོས་ན་དེ་ལེགོས་པོ་ཡོད་པོ་ལས། ཡང་

སྲིིད་གོཉེིས་པོ་ཞིིགོ་ཕེེབས་ནས་ཀ་ཁོ་ནས་བཟུང་སྟེ་གོཞིི་ནས་

སློོབ་སྦོང་གོནང་དགོོས་བྱུང་ན་སྐུ་མཉེེལ་རིོགོས་རིེད་ཅེས་ཟེརི་
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གྱིི་འིདུགོ ཨ་མ་ལགོས་ཀྱིིས་དེ་ལྟརི་བཤིད་མོང༌། ཁེད་རིང་ཚོོ་བློ་

བདེ་པོོ་བྱེས་སྡེོད་ཨང་། ཤིེས་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༨ ཉེནི་

གོསུང་ཆེསོ་རི་བརི་བརྟན་བཞུགོས་འིབུལ་བཅརི་

བལ་ཡུལ་མ་ིམང་དང༌། བཞུགོས་སྒོརི་མ་ིམང་

བཅས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། བདོ་མའིི་ིསེམས་

ཤུགོས།

ད་རིེས་ཁེད་རིང་ཚོ་ོཆེེད་མངགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བརྟན་

བཞུགོས་ལ་ཡོང་བ་རིེད། འིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཕྲེན་བུ་

བཤིད་ན་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོའིདདོ་པོ་ཚོམིས་ནས་དགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ་

སྙིམ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་དང་བལ་པོོ་གོཉེིས་སྔརི་ནས་གོཞུང་

གོཉེིས་དབརི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ངོས་ནས་འིདིརི་གོཙ་ོ

བོ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡིན་པོས་དེ་དགོ་གོཅིགོ་

དང་གོཉེིས་སྐོད་བསྒྱུརི་མ་ཐུབ་ཀྱིང་སྙིིང་བསྡུས་ཤིིགོ་བསྒྱུརི་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེདང་དུས་ཚོདོ་དབང་གོསི་ཞིབི་ཕྲེ་རྗེསེ་སུ་བསྒྱུརི་ན་འིགྲེགིོ་

གོི་རིེད། ཐོོགོ་མརི་ཁེད་རིང་ཚོོ་བལ་ཡུལ་ནས་དོ་གོལ་ཆེེན་

པོོས་ཆེེད་མངགོས་ཡོང་བརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། དེ་བཞིིན་དྷ་
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རིམ་ས་ལརི་གོཏེན་སྡེོད་བོད་མི་ཁེད་རིང་ཚོོས་དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་

གོཡ་ོབ་མདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བརྟན་བཞུགོས་འིབུལ་རྒྱུརི་དམགིོས་

བསལ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བལ་ཡུལ་མ་ི

མང་སགོོས་ཚོང་མས་ད་ེལྟརི་བྱེས་པོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིཡནི། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཚོང་མས་ཤིེས་གོསལ་ལྟརི་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ཏུ་གོནས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་རྩི་

བའིི་ཐོོགོ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་དོ་སྣང་

བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་

བོད་པོའིི་ཐོོགོ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་དུ་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དུས་རིང་བཞིིན་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བདེན་པོ་ཡིན་པོ་མཐོོང་བ་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་

པོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་མཐོོང་ཆུང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་

ལའིང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། དེས་མ་ཚོད་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོགོ་

གོཅོད་བྱེེད་ཕྱོོགོས་འིདི་སྔོན་ཆེད་བོད་རྒྱ་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡིན་ཡང༌། 

དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་ཧི་ཅང་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་བའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་
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ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་མོས་ཡོང་བའིི་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་

འིཚོོལ་རྒྱུརི་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་འིདི་མཐོོང་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནགོ་

གོི་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོད་

པོའིི་རྒྱ་མིའིི་ཁྲིོད་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་དང་ཤི་ཚོའིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་

མཁོན་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་འིཕྲེལ་སྒོང་བོད་ནང་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་སྲིིད་བྱུས་ཧི་ཅང་མཁྲིེགོས་པོོ་དང༌། རྩུབ་པོོ་ཞིིགོ་

འིཛོིན་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། དེས་ཁོོང་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་

ཡིན། ད་ལྟའིི་ཆེརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་བོད་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བློས་འིགོན་མི་བཟོད་པོ་དང༌། གོནས་སྐོབས་

ཐོབས་ཤིེས་གོཞིན་མེད་པོའིི་འོིགོ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་གོནོན་པོའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཤིིགོ་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་དེ་ནི་ཕེལ་ཆེེརི་འིཕྲེལ་སེལ་

གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་ལས་བོད་དོན་གྱིི་རྩི་བའིི་རྙིོགོ་དྲེ་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་

པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་གོཏེན་ནས་མིན། ད་ལྟ་ཁོོང་ཚོོས་བློ་དོགོས་

ཆེེན་པོོ་བྱེེད་པོའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཕྲེན་བུ་གྲེང་སངས་

ཐོེབས་ན་ཏེན་ཏེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་དཀའི་རྙིོགོ་འིདི་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སེལ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་མ་བཏེང་ཐོབས་
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མེད་ཡིན། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ནི་རྒྱལ་ཁོབ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་

འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ཀྱིི་གྲེས་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་གོི་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་

གོིས་རིང་གོི་གོནས་སྟངས་ལ་དཔོགོས་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་དང་། གོཞིན་གྱིིས་ཡིད་མོས་ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་འིཛོིན་དགོོས་པོ་

ལས། སྨོན་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་ལྟ་བུའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་འིཛོནི་ན་འིཛོམ་

གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ཁུངས་འིཁོལ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

དེརི་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་འིཕྲེལ་ཕུགོས་ཁོེ་ཕེན་ལ་བསམ་

བློ་བཏེང་ནས་བོད་དོན་ཐོོགོ་དུས་ཚོོད་སྔ་ཕྱོི་ཙམ་ལས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་འིཛོིན་རྒྱུ་ཡིན་

པོརི་ཡིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟརི་འིགྱུརི་བའིང་ཡོང་གོི་

རིེད། རྩི་བ་བོད་དོན་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བའིི་མཚོམས་

ལ་སློེབས་ཡོད་སྟབས་ཚོང་མས་ད་ཕེན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོརི་གོནས་པོ་ལྟརི་ད་དུང་ཡང་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ནི་ལས་སློ་

པོོ་ཞིིགོ་མིན་ཞིིང༌། ང་ཚོོརི་དཀའི་ངལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དངོས་

གོནས་མགོོ་ན་པོོ་དང༌། ཛོ་དྲེགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་རིེ་བ་
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རྒྱགོ་སའིི་གོཞིི་རྩི་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་འིོགོ་ནས་ངོས་ནས་ཚོང་མརི་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་

ཀྱིི་ཡོད། རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་དཀའི་ལས་ཇི་ཙམ་བརྒྱབ་ཀྱིང་

དོན་འིབྲས་སོན་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་

དད་ཡིན། ང་ཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟརི་གོཏེན་ནས་མིན་པོས་

ཚོང་མརི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་

འིདི་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡིན།

ཁོ༽ བདོ་དནོ་གྱིི་གོལ་གོནད་དང་། འིཛོམ་གླིངི་གོི་ཞི་ི

བད།ེ

བདོ་དནོ་ཐོགོོ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོསོ་དནོ་ན་ིབདནེ་དནོ་འིད་ིརྩི་ཆེ་ེ

དང༌། གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ང་ཚོསོ་ཤིསེ་པོ་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་རིང་བཙན་

དང༌། མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི་ངསོ་ནས་

ངསོ་འིཛོནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཔོེརི་ན། ཨ་ཧ་ིརི་ིཀའི་ིནང་རྒྱལ་ཁོབ་

མང་པོ་ོདང༌། འིཛོམ་གླིངི་ས་གོནས་གོང་སའི་ིལུང་པོ་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ི

ཐོབོ་ཐོང་དང་། ཆེབ་སྲིདི་རིང་བཙན་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ན་ིད་ེལྟརི་གོཅིགོ་པུ་མནི་སྙིམ་གྱི་ིཡདོ། ངསོ་ཀྱི་ིངསོ་
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འིཛོིན་ལ་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེའིི་ཆེགོས་ཚུལ། 

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིགོཉེསི་ཀྱི་ིའིགོོ་

ནས་བོད་འིདི་གོནས་སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་ཀྱིི་ཁོོརི་

ཡུགོ་གོི་གོནས་སྟངས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་གོརི་དང༌། པོ་ཀི་སི་ཐོན། 

བང་ལ་སྡེ་ེཤི།ི ཝ་ིཏེ་ིནམ། ཀམ་པོ་ོཊ་ིཡ། ལའི་ོས།ི ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་

ནགོ་བཅས་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་གོཙང་པོ་ོགོལ་ཆེེ་བ་ཕེལ་མ་ོ

ཆེའེི་ིཆུ་འིགོ་ོབདོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

དེརི་བརྟེན་ཚོན་རིིགོ་ཐོོགོ་རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་གྱིི་མཁོས་

པོ་དེ་ལྟརི་ནས་རྣམ་ཀུན་བརྗེོད་གོསལ་ལ། གོལ་སྲིིད་བོད་ས་

མཐོོའིི་ཐོོགོ་གོི་གོནམ་གོཤིིས་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

དེ་ནི་བོད་ཀྱིི་ཉེེ་སྐོོརི་ལ་ཡོད་པོའིི་གོོང་གོསལ་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་

གོི་གོནམ་གོཤིིས་ལ་ཕེན་གོནོད་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རྐེན་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་བོད་ས་མཐོོའིི་གོནམ་

གོཤིིས་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ནས་ཆེརི་པོ་དུས་སུ་མ་བབས་པོ་དང༌། 

ཤིིང་ནགོས་གོཅོང་འིབྲེགོ་ཚོད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་

གོིས་རྐེན་བྱེས་ཏེེ་ཆུ་ལོགོ་གོིས་མཚོོན་པོའིི་རིང་བྱུང་གོནོད་འིཚོེ་

ཡོང་རྒྱུ་ནི་བོད་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཤིརི་གླིིང་གོི་ས་ཁུལ་
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མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདི་

ནི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡིན། 

གོ༽ ཕེ་མསེ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི།

གོཉེིས་པོ། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང༌། མིའིི་སེམས་ཞིི་ལྷོད་བཟ་ོརྒྱུརི་ནུས་

པོ་ལྡན་པོ་བཅས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། བྱེ་ེབྲགོ་

ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་ཁུལ་འིདིརི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་

གྱུརི་ཡིན་པོའིི་ས་ཆེ་དཔོེརི་ན། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་བལ་ཡུལ་

གྱིི་བྱེང་ཕྱོོགོས་དང༌། རྒྱ་གོརི་གྱིི་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས་ཤིརི་ཨ་རུ་

ན་ཅལ་བརི་དང༌། འིབྲུལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་ོབརྒྱ་

ཕྲེགོ་མང་པོའོི་ིགོངོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོཅགིོ་གྱུརི་

ཡིན། བོད་ཀྱིི་བྱེང་རྒྱུད་ནས་བརྩིིས་ནས་སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས་

དང༌། དེ་བཞིིན་ཤིརི་ཀྲརི་སི་ཏེན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པོའིི་ཐོོརི་རྒོད་མི་

རིིགོས། ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་སུ་ཡོད་པོའིི་སྦོ་རིས་ཐུ་དང༌། ཁོལ་

མུགོ ཐུ་ཝ་བཅས་ད་ེདགོ་ཚོང་མ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲེགོ་མང་པོའོི་ིརིངི་བདོ་

ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཆེོས་བརྒྱུད་གོཅིགོ་པོ་ཆེགོས་ཡོད། ས་ཁུལ་དེ་



439
དགོ་གོི་ནང་ཆེོས་དད་ཅན་མི་གྲེངས་རིོབ་རྩིིས་བྱེས་ན་ཕེལ་ཆེེརི་

ས་ཡ་བཅུ་བཞིི་ནས་བཅོ་ལྔའིི་བརི་ཡོད། ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་སོ་

སོའི་ིཡུལ་སྐོད་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་ཀྱིང༌། བཀའི་འིགྱུརི་བསྟན་འིགྱུརི་

གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་གོི་ཆེོས་བརྒྱུད་སོ་

སའོི་ིབླ་མ་མཁོས་པོ་དགོ་གོ་ིགོསུང་འིབུམ་བཅས་པོ་དུས་ད་ལྟའིང་

བདོ་ཡིགོ་གོ་ིཐོོགོ་ནས་ཀློོགོ་འིདནོ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དརེི་

བརྟེན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དེ་དགོ་དང་ཐོད་ཀརི་འིབྲེལ་

བ་ཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་བོད་ལ་

ནང་ཆེོས་མ་དརི་བའིི་གོོང་གོི་ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་བཞིི་བརྒྱ་

ཙམ་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ནང་ཆེོས་དརི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་རྗེེས་ལོ་བརྒྱ་

ཕྲེགོ་མང་པོོའིི་རིིང་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཤུགོས་རྐེན་ཧི་ཅང་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོད། དེ་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་ཆེོས་

དརི་མོང་བའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའིི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བའིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོང་འིཚོམ་དརི་རྒྱས་ཆེེན་

པོོ་བྱུང་ཡོད་པོ་ལྟརི། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་
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ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆེོས་ལུགོས་ཚོང་མརི་མགོོ་གོནོན་

བྱེེད་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ནང་ཆེོས་ཐོོགོ་མགོོ་གོནོན་ཆེེན་པོོ་

བྱེས་ཡོད། དེ་ཡང་ཆེོས་རོངས་དད་ལ་བརྩིིས་ནས་མེད་པོ་བཟོས་

པོ་རིེད། རོངས་དད་ལ་བརྩིི་བའིི་ཆེོས་འིདིས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོའིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་གོམ། ཡང་ན་འིདིས་བསྒྲུབ་པོའིི་བྱེ་

བ་ཙམ་ཞིིགོ་ཁོོང་ཚོོས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་ན་

དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་མེད། རྒྱ་

ནགོ་གོིས་སྔརི་ནས་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་མེད་པོརི་

བཟོས་ཏེེ་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་། སྤྱོོད་པོརི་བརྟེན་

ནས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོོ་བརྒྱབ་པོརི་མ་ཟད། ཕྱོི་བྱུགོ་ནང་བླུགོས་

ཀྱིི་སློོབ་གོསོ་ཡང་ཧི་ཅང་མང་པོོ་བརྒྱབ་ཡོད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཀྱིང་

རྒྱ་ནགོ་གོི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེ་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤིིགོ་

དང༌། བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་མེད་པོ་ཧི་

ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ང༽ གུང་བྲན་ལ་ཕེམ་ཉེསེ་དང་། མ་རྩིའི་ིསྒྲུང་གོཏེམ།
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རྒྱ་ནགོ་ནང་གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ཕེམ་ཉེསེ་སུ་སངོ་ཟནི་པོས། གུང་

བྲན་རིངི་ལུགོས་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མཁོན་མདེ། ཐོ་ན་འིགོ་ོཁྲིདི་ཚོ་ོ

ལ་ཡང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་མདེ་ཐོ་ེཚོམོ་གྱི་ིརིང་བཞིནི་རིདེ། གུང་བྲན་

རིངི་ལུགོས་ལ་མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་ན། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རིངི་

ལུགོས་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་མཐོའི་འིཁོངས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡིན། 

འིནོ་ཀྱིང་དོན་དངོས་ཐོོགོ་ཁོ་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་བཤིད་

ད་ེལགོ་ལནེ་མ་རྩིའི་ིརིངི་ལུགོས་ཐོོགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ད་རིེས་ཉེེ་ཆེརི་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་ཚོོགོས་ཆེེན་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་

བྱེས་པོརི་རྒྱལ་གོཉེེརི་གྱིི་བཟོ་གྲྭ་འིབུམ་ཕྲེགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྒོེརི་

གོཉེེརི་གྱིི་བཟོ་གྲྭརི་སྒྱུརི་རྒྱུའིི་ཐོགོ་བཅད་འིདུགོ ངོས་ནས་ཉེེ་ཆེརི་

གོནས་ཚུལ་ཐོོས་པོརི། རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་མང་ནང་དེང་སང་རྒོད་བྲོའིི་

ཤིོད་སྲིོལ་ཞིིགོ་ཡོད་འིདུགོ ཨ་རིིའིི་སྲིིད་འིཛོིན་ཁོི་ལིན་ཊོན་དང༌། 

ཨུ་རུ་སུའིི་སྲིིད་འིཛོིན་ཡ་སིང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་འིཛོིན་ཅང་ཙེ་མིན་

བཅས་ཁོོང་ཚོོ་སོ་སོས་རླངས་འིཁོོརི་ཆུང་ཆུང་རིེ་ཁོ་ལོ་བསྒྱུརི་ཏེེ་

གོཞུང་ལམ་ཐོོགོ་བཏེང་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་དང༌། 

མ་རྩི་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་བའིི་ལམ་ཉེིས་མདོ་ཞིིགོ་ཏུ་

སློེབས་སྐོབས། ཁོི་ལིན་ཊོན་གྱིིས་ཐོད་ཀརི་མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་
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ཀྱིི་ལམ་ལ་ཤིརི་བསྐྱོད་བྱེས་པོ་དང༌། དེའིི་རྗེེས་ལ་ཡ་སིང་གོིས་

ཀྱིང་ལམ་དེའིི་ཐོོགོ་ཤིརི་རིེརི་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཅང་ཙེ་མིན་གྱིིས་ལམ་

ཉེིས་མདོ་དེརི་རླངས་འིཁོོརི་ཁོ་བཀགོ་ནས་གོང་དུ་འིགྲེོ་ཚོོད་མ་

ཐོིགོ་པོརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྐོབས། རིང་གོི་རྒྱབ་ནས་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་

གོི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིིས་རླངས་འིཁོོརི་གྱིི་གླིོགོ་བརྡ་གོཡོན་ཕྱོོགོས་སྤྱོི་

ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་སྤེརི་ནས། རླངས་འིཁོོརི་གོཡས་

ཕྱོོགོས་མ་རྩིའིི་རིིང་ལུགོས་ལ་ཐོོངས་ཞིེས་བཀའི་བཏེང་བ་བཞིིན། 

དེ་ལྟརི་བྱེས་པོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དོན་ངོ་མ་དེ་རིང་ཆེགོས་

ཡོད། མ་ཁོེ་སི། ལེ་ཉེིན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བརི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ན་

དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་འིཛོིན་ནས་ལམ་སྟོན་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། དོན་དུ་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་

ལྟ་སྤྱོོད་ཀྱིི་མིང་མུ་མཐུད་འིཛོིན་པོའིི་འིོགོ་ནས་ཐོེ་ཚོོམ་མེད་པོརི་

ལགོ་ལེན་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། དེ་ནི་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་

ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་པོའིི་རྟགོས་མཚོན་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ཅ༽ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཕེན་

ཐོགོོས།

དངེ་སང་བདོ་ནང་གོ་ིབླ་མ་དྲེགོ་པོ་ད་ེདགོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོདན་འིདྲེནེ་
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ཞུ་མཁོན་ཤིས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ ས་ཆེ་ཁོ་ཤིས་ལ་རྒྱ་མ་ིན་གོཞིནོ་

ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་ཁོརི་སྤྱོིརི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་

ད་ོསྣང་ཡདོ་པོ་དང༌། ཡང་སྒོསོ་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་

པོ་དེ་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་མཁོས་པོའིི་ཞིབས་ལ་གོཏུགོས་ནས་རྒྱ་མིའིི་

དགོེ་སློོང་ཕེལ་ཆེེརི་དྲུགོ་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་

འིདུགོ དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་རྟགོས་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་བསྟན་ཡོད་ཅེ་ན། 

གུང་བྲན་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བས་གོང་ཡང་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་པོརི་ཕེམ་

ཉེསེ་སངོ་བ་དང༌། ཡུལ་དའེི་ིནང་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཐོགོོས་

བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་གོསལ་པོོརི་བསྟན་ཡདོ། 

དེ་ནི་ངོས་ནས་ཚོེ་ཕྱོི་མའིི་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ཚོེ་འིདི་རིང་ལ་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་མི་གོསོད་པོ་དང༌། རྐུ་མ་བརྐུ་བ། བཙན་

གོཡེམ་བྱེེད་པོ། རྫུན་ཤིོད་པོ། ཁྲིམ་པོ་བྱེེད་པོ་དེ་དགོ་ཆེོས་མེད་

པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་དུའིང་མ་འིགྲེིགོས་པོརི་བརྩིིས་ཏེེ་ཁྲིིམས་ཐོོགོ་

ནས་དམ་དྲེགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་དགོ་མི་ཡོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་

གོཙོ་བོ་ནི་མི་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ནས་སྲིོགོ་གོཅོད་དང༌། 

མ་བྱེིན་ལེན། ལོགོ་གོཡེམ། རྫུན་དང་ཕྲེ་མ། ཚོིགོ་རྩུབ་བཅས་

སྐྱོན་ཡིན་པོརི་ངོས་འིཛོིན་ནས་ཨ་ཙི་ངས་འིདི་ལྟརི་བྱེས་ན་མི་
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རུང་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། དེ་ནི་ཕྱོི་ལ་སྐོོརི་སྲུང་བ་

ལྟ་བུའིི་སྲུང་བྱེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པོརི། ནང་ནས་སྒྲིིགོ་རིང་

འིཁུརི་བྱེེད་པོ་ཡིན། བསམ་བློའིི་ནང་མ་རིབས་ཐོ་ཤིལ་གྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་

ལ་ཉེེས་དམིགོས་སུ་བལྟ་བའིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་མེད་ན། ཕྱོི་ལ་སྐོོརི་

སྲུང་བས་མེ་མདའི་འིཁེརི་ནས་བསྲུངས་ཏེེ་སྡེོད་སྐོབས་བྱེ་ཐོབས་

མེད་ཀྱིང༌། དེ་དགོ་མེད་པོའིི་དུས་སྐོབས་སུ་བྱེ་ངན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་བ་དེ་དགོ་ནས་གོསལ་པོོ་ཡོད་ཅིང༌། གོང་ལྟརི་གུང་བྲན་

རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་སློོབ་གོསོ་བརྒྱབ་སྟེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་

འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ཀྱིང་དེས་མིའིི་སེམས་ལ་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་ཐུབ་

ཀྱིི་མེད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡིན།

ཆེ༽ ཚོ་ེསྲིོགོ་གོ་ིརིནི་ཐོང་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་

གོཤིསི།

ཚུརི་ཕྱོགོོས་ནང་ཆེསོ་ལ་བསྟནེ་པོའི་ིསྤྱོརིི་བཏེང་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་བཤིད་ན། ང་རིང་ཚོ་ོད་ེསྔ་བདོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

སྐོབས་མི་བསད་འིདུགོ་ཟེརི་ན་གོསརི་འིགྱུརི་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་ཡིན། ཨ་ཙི་མི་བསད་འིདུགོ་ཅེས་ཧི་ལས་ཧིོན་འིཐོོརི་བྱེེད་
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པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ། གོཞིན་དགོ་འིབུ་སྲིནི་གོཅགིོ་བསད་ནའིང་

སྡེགིོ་པོ་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་འིད་ིབདོ་པོའི་ིཁོ་རྒྱུན་ལ་རིང་བཞིནི་དུ་

འིཇགོས་ཡདོ། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོམདེ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་འིབུ་

སྲིནི་དང༌། སམེས་གོཞིན་དགོ་གོ་ིསྲིགོོ་གོཅདོ་པོ་ལ་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་

བྱེེད་ཀྱིི་མེད། འིགུལ་བསྐྱོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་འིདི་

བསད་ན་སྡེིགོ་པོ་ཡོད་པོས་མི་འིགྲེིགོས་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་

ཞིགིོ་མདེ་སྟབས་སྲིགོོ་ཆེགོས་ད་ེདགོ་གོསི་ཞིདེ་སྣང་དང་། དངངས་

སྐྲགོ་བྱེདེ་པོ་མཐོངོ་བཞིནི་དུ་གོསདོ་རྒྱུརི་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མ་ིབྱེདེ་པོ་

དང༌། རིམི་པོས་ཁི་དང༌། ཞི་ིམ།ི རི་ལུགོ་ལྟ་བུ་གོསདོ་པོ་ལའིང་

ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མདེ། མ་ིད་ེརིིགོས་ཀྱིསི་རིམི་པོས་ས་ོས་ོནད་ན་ཚོ་

སོགོས་ཀྱིིས་གོཞིན་ལ་རིེ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་

ལས། དེ་མིན་མི་གོཞིན་བསད་པོ་ལ་སྙིིང་རྗེེ་སྙིམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོ

སྐྱེས་ཀྱིི་མེད། རིང་བཞིནི་བསམ་བློའི་ིའིདུ་ཤིེས་འིཛོིན་སྟངས་ལ་

སྲིགོོ་ཆེགོས་གོང་ལའིང་འིད་ིལ་སྲིགོོ་ཡདོ་པོས་སྙིངི་རྗེ་ེབསམ་པོ་

དང༌། འིད་ིལ་སྡུགོ་བསྔལ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེམདེ་

ན་རིིམ་པོས་མི་ནང་ཁུལ་གོསོད་རྒྱུརི་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་

རིང་ཤུགོས་སུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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འིདི་སྐོོརི་ངོས་ནས་སྒྲུང་ཞིིགོ་བཤིད་ན་ ༡༩༥༦ ལོརི་ལྷ་སརི་

བོད་རིང་སྐྱོང་ལྗོོངས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁོང་བཙུགོས་པོ་རིེད། 

ལས་ཁུངས་ཁོགོ་ཁོ་ཤིས་ནས་ཡོད་པོའིི་ནང་རྒྱ་རིིགོས་དང་བོད་

རིིགོས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཡོད། ངོས་ཀྱིི་སྤུན་མཆེེད་སྤྱོི་ཁབ་

མཁོན་པོོ་བློ་བཟང་བསམ་གོཏེན་བདེ་འིཇགོས་ལྷན་ཁོང་གོི་གོཙོ་

འིཛོིན་གོཞིོན་པོརི་བསྐོོས་འིདུགོ གོཙོ་འིཛོིན་རྒན་པོ་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་

ཡོད། རྒྱ་མི་དེ་སྤྱོིརི་བཏེང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཅིང༌། ངོས་ནས་ཀྱིང་ངོ་

ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ཁོ་རིི་ཁོ་ཐུགོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་

ཁོོང་ཚོོ་ལས་ཁུངས་བཙུགོས་ཏེེ་ཐོོགོ་མའིི་རྟེན་འིབྲེལ་མཛོད་སྒོོ་

ཚོོགོས་སྐོབས་བློ་བཟང་བསམ་གོཏེན་ལ་རྒྱ་སྐོད་བརྒྱབ་སྟེ་མི་

དེ་གོསོད་ཅེས་བོད་སྐོད་ནང་གོང་འིདྲེ་བརྗེོད་དགོོས་སམ་ཞིེས་

སྐོད་ཆེ་དྲེིས་འིདུགོ བློ་བཟང་བསམ་གོཏེན་ཧིོན་འིཐོོརི་ཏེེ་ང་ལ་ཉེི་

མ་དང་པོོ་དེ་རིང་ལ་ཁོོས་སྐོད་ཆེ་འིདི་ལྟརི་དྲེིས་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་

བྱུང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཡིན་ན་སེམས་ཀྱིི་ནང་གོསོད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་

ཡོད་ནའིང་ཉེིན་དང་པོོའིི་མཛོད་སྒོོའིི་ནང་ཁོོ་གོསོད་ཟེརི་བ་འིདི་

འིདྲེའིི་ཚོིགོ་ཙམ་ཡང་ཁོ་ནས་བརྗེོད་ཀྱིི་མ་རིེད། དེ་ལྟརི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང་། ཆེོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཁད་

པོརི་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་འིདུགོ 
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ཇ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་

འིདེགོས།

མི་ལ་བརྩིེ་བའིི་བསམ་བློ་མེད་ན་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་

བས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་སྐྲུན་ཐུབ་ཐོབས་མེད། སྤྱོི་ཚོོགོས་

རིིང་ལུགོས་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་བསྐྲུན་བསམ་ན་གོཞིན་

ཕེན་དང༌། སྙིིང་རྗེེའིི་བསམ་བླ་ོཡོད་དགོོས། བསམ་བླ་ོའིདི་ཡོད་

ན་རིང་ལས་གོཞིན་གོཙ་ོཆེ་ེབརི་འིཛོནི་མ་ཐུབ་ནའིང༌། མ་ིགོཞིན་

དགོ་རྣམས་རིང་དང་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་ལྟ་ཚུལ་གྱིི་བསམ་བླ་ོ

ཞིགིོ་ཡོང་གོི་རིདེ། དེ་ལྟརི་མེད་ན་སྤྱོ་ིཚོོགོས་རིིང་ལུགོས་ཟེརི་བ་

བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོཡནི། རྣམ་ཀུན་ངསོ་ནས་གུང་བྲན་རིངི་

ལུགོས་ཀྱིསི་བཤིད་པོ་ལྟརི་མ་ིཚོང་མ་ལྟ་ོགོསོ་ཁོདོ་སྙིམོས་པོ་ོདང༌། 

ཤིསེ་ཡནོ་སགོོས་གོང་ཅ་ིཁོདོ་སྙིམོས་པོའོི་ིཐོབོ་ཐོང་འིདྲེ་མཉེམ་ང་ོ

མ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་ན། ནང་པོའི་ིཆེསོ་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོརི་

ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་ནས་ཕྱོནི་ན་འིདསི་རིགོོས་

རིམ་བྱེདེ་ཐུབ་རྒྱུ་རིདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་པོས་གྲེལ་རིིམ་གྱིི་འིཐོད་རྩིོད་བྱེེད་པོ་དང༌། 
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མ་དགོའི་ཞིེ་འིཛོིན་བྱེེད་པོ་འིདི་གོཙོ་བོརི་བཟུང་ན་གུང་བྲན་རིིང་

ལུགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་དམ། ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་

སུངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྫིོགོས་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེང་

སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལྐོོགོ་ཟ་རུལ་སུངས་བརི་ཁྲིིམས་གོཅོད་བྱེས་

ཏེེ་ལོ་རིེ་མི་སྟོང་ཕྲེགོ་མང་པོོ་གོསོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་གོནོན་

མ་ཐུབ་པོརི་དེ་རིིགོས་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད། རྩི་བ་ནས་

སེམས་ལ་འིགུལ་བསྐྱོད་ཐོེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློརི་

བསྒྱུརི་བཅོས་མ་བྱུང་ན། ཕྱོི་ནས་ནགོ་ཉེེས་འིགོོགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧི་

ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོིས་བསློབ་བྱེ་གོང་ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། 

མ་གྱུརི་ནམ་མཁོའིི་མཐོའི་དང་མཉེམ་པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་

ཅད་ཅེས་ངགོ་ལ་འིཇགོས་ཡོད་པོ་ལྟརི་ང་ཚོོས་གོ་དུས་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ཀྱིང་ཚོིགོ་འིདི་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ལྟ་བ་འིདི་ནི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིིང༌། ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་ནགོ་གོིས་

མཚོོན་པོའིི་སྔརི་ནང་ཆེོས་དརི་བའིི་ལུང་པོ་རྣམས་ཀྱིི་འིགྲེོ་བ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་མ་འིངོས་པོརི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་ཕེན་
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ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། སྔོན་ཆེད་ནང་པོའིི་ཆེོས་རྩི་བ་ནས་དརི་མ་མོང་

བའིི་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་སྟེ། སྐོད་ཡིགོ་དང༌། གོོམས་གོཤིིས། 

འིཚོོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་བཅས་ང་ཚོོ་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་

ནས་སྐོད་ཡིགོ་གོོམས་གོཤིིས་སོགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་བཞིིན་དུ་

དེང་སྐོབས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཆེེན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། རྒྱ་

ནགོ་གོིས་མཚོོན་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་ནང་ཆེོས་ཀྱིིས་ཏེན་ཏེན་

ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་སྙིམ་པོ་རྒྱུན་དུ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེརི་

བརྟེན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་མི་

ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་གྱིི་གོཅེས་འིཛོིན་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་བོད་གོཅིགོ་པུའིི་ཁོེ་

ཕེན་མ་ཡིན་པོརི་རྒྱ་ནགོ་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་མི་

ས་ཡ་མང་པོོའིི་བདེ་སྡུགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་རོངས་དད་ལ་

བརྩིིས་ནས་ཁོོང་ཚོོས་འིདིའིི་དོན་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། རིིམ་པོས་

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཡུལ་གྱིི་ནང་གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་གོི་ཐོོབ་

ཐོང་གོང་འིཚོམ་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

ལ་དོ་སྣང་དང༌། སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་རིེད། ད་ལྟ་



450
ནས་རྒྱ་མི་སྒོེརི་པོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བསམ་བློ་

གོཏེོང་མཁོན་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཞིི་བདེ་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་

ཕེན་ཡོན་གྱིི་ཆེོས་གོཅིགོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་པོའིི་དུས་ཤིིགོ་ཡོང་གོི་

རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་ངོས་ནས་གོཙོ་བོ་རྒྱུ་མཚོན་དེ་

དགོ་གོི་ཐོོགོ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

འིདི་ང་ཚོོ་བོད་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་འིགྲེོ་བ་མི་སྤྱོི་དང༌། 

ཡང་སྒོོས་ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་ཁུལ། དེའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁོེ་

ཕེན་ལ་ཐུགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་གྱིི་ཡོད། 

ཉེ༽ མ་ིརིིགོས་རིིང་ལུགོས་དང་། དམགོ་འིཁྲུགོ་གོ་ིཉེནེ་

ཁོ།

ཡང་ཆེ་ེས་ནས་བཤིད་ན། བཙན་དབང་ལྡན་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་སྟབོས་

ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་ད་ེབཟདོ་པོའི་ིཉེམས་ལནེ་དང༌། ཡ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་

པོ་ལྡན་པོའིི་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་ཆེགོས་ན་དེའིི་ཁིམ་

མཚོསེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ལ་ཉེནེ་ཁོ་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། ད་ེཡང་ནུབ་

ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ནས་ཐོོན་པོའིི་དཔོེ་དེབ་ཀྱིི་ནང་ལ་དེང་སྐོབས་

རྒྱ་ནགོ་ནང་མི་རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་
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འིདུགོ་ཅེས་བྲིས་འིདུགོ དེ་ཡང་གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོའི་ིཚོབ་ལ་མ་ིརིགིོས་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བས་རྒྱ་མ་ི

ཚོའོི་ིབླ་ོཟནི་ཐོབས་དང༌། སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའི་ིཐོབས་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ད་ལྟ་དཔོལ་འིབྱེརོི་ཡརི་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོབ་དང་

ཆེགོས་ཅགིོ་མ་ིརིགིོས་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡདོ་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་ད་ེམཚུངས་གོ་ོམཚོནོ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་

པོའི་ིམཚོམས་ལ་འིཛོམ་གླིངི་ནུབ་ཕྱོོགོས་དང་དམགོ་འིཁྲུགོ་ཡངོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོ་རིེད་ཅེས་བྲིས་འིདུགོ དངོས་པོོ་དང་དཔོལ་

འིབྱེརོི་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་ན། དམགོ་གོ་ིགོ་ོམཚོོན་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་རིེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྩི་བའིི་བསམ་བློའི་ི

ཁེརི་སྟངས་མི་རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ན། ཁིམ་མཚོེས་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ལ་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་

ཡདོ། དརེི་བརྟནེ་འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིཐོོགོ་ནས་བཤིད་ནའིང་རྒྱ་ནགོ་

ནང་ཇ་ིཙམ་མའིི་ིསམེས་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེེབས་དང༌། བཟདོ་བསྲིན། 

བྱེམས་སྙིིང་རྗེེའིི་ལྟ་བ་བཅས་སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིིས་

འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཏེ༽ བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཕེན་དང་། བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ།
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ང་ཚོོས་བོད་དོན་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཙ་ོབ་ོན།ི བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་

ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་གྱི་ིགོཅསེ་འིཛོནི་

བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་ལུང་པོའི་ིཁོརོི་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེསེ་ཆེནེ་པོ་ོ

མ་ིའིགྲེ་ོབ། བདོ་འིད་ིཞི་ིབའི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤིགིོ་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུ་བཅས་

ཡནི། ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཙམ་མནི་པོརི་འིཛོམ་གླིངི་སྤྱོ་ིལ་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོརི་ངསོ་རིང་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་ལ། ད་ེདནོ་

འིགྲེལེ་བཤིད་ཀྱིང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བདོ་རིང་

བཙན་གོཙང་མ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་

གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཐོོགོ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་བོད་ལུང་པོ་ས་རྒྱ་ཆེེ་ཡང༌མི་

གྲེངས་ཉུང་ཉུང་ཡནི། ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡརི་རྒྱས་ཕྱོནི་མདེ་པོརི་ང་ཚོ་ོ

རྗེསེ་ལུས་ཐོབེས་ཡདོ། རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་དངསོ་པོ་ོཡརི་

རྒྱས་གོཏེངོ་བརི་གོང་ལྟརི་ང་ཚོརོི་རིགོོས་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་ཡནི། ད་ེརྒྱ་མ་ིཚོ་ོབྱེདེ་དུ་བཅུགོ་ན་ཁོངོ་ཚོརོི་དཔོལ་འིབྱེརོི་ཡརི་

རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཡོད་ལ། ཉེམས་མོང་ཡང་གོང་འིཚོམ་

ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རིོགོས་བྱེས་ན་

དེས་ང་ཚོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལའིང་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོས་འིགྲེིགོས་པོ་རིདེ། 
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ཡང་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ནང་བསམ་བློ་ཡརི་རྒྱས་དང་འིབྲེལ་

བའིི་བོད་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་རིིགོ་གོཞུང་སྐོོརི་བོད་པོརི་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་

ཅིང་། དེ་དགོ་རྒྱུན་འིཛོིན་བདགོ་སྐྱོང་ཇི་ལྟརི་བྱེེད་དགོོས་མིན་དེ་

བོད་པོས་ཤིེས་པོ་ལས་རྒྱ་མི་ཚོོས་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རིེད། ངོས་ནས་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་

ཡིན་ཟེརི་ན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད། 

མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ནི་

བོད་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡིན་ལ། རྒྱ་མིའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡང་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་

སྤྱོིའིི་ཁོེ་ཕེན་དང་ཡང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཡིན། དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་ཐོད་བོད་པོ་རིང་རྒྱུས་

མངའི་ཆེེ་བ་ཡོད། 

དེརི་བརྟེན་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་

ཀྱིིས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ལས་རིིགོས་ཀྱིི་འིགོན་བོད་པོས་གོཙང་མ་བླང་

རྒྱུ་དང༌། ཐོོན་སྐྱེད་ཀྱིི་འིཕྲུལ་ཆེས་དང༌། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

བའིི་ལས་རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ད་ཕེན་རྒྱ་མིས་ང་ཚོོ་བོད་པོརི་སློོབ་

སྦོང་དང་ཉེམས་མོང་གོསོགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་སྤྲོད་མེད་པོརི་བརྟེན་ད་

ལྟའིང་ང་ཚོོ་རྗེེས་ལུས་ཐོེབས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད་པོས་དེ་རིིགོས་རྒྱ་མི་
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རིིགོས་གོཅིགོ་མཁོས་པོ་ཚོོས་འིགོན་བླངས་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེ་

རྒྱུ། ཕྱོི་འིབྲེལ་དང་རྒྱལ་སྲུང་གོི་ལས་ཀ་འིདི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་འིགོན་

ཁེརི་ན་རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་རིེད། བོད་རིང་བཙན་ཞིེས་

པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ཕྱོོགོས་ལ་ཧི་ཅང་གོནོད་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་

གོི་འིདུགོ་པོས་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོས་རིང་བཙན་

ཞིེས་བརྗེོད་པོའིང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་རིེད། རིང་སྲིིང་རིང་སྐྱོང་ཞིེས་

བརྗེོད་པོའིང་བདེ་སྐྱིད་རྩི་བ་ཡིན། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་ཞིེས་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ངོམས་སུ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ཐོེ་བའིི་མི་མང་པོོའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་སྟབས་

འིདི་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང༌། མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་རྒྱུན་འིཁོངས་

ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། དེ་མིན་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་

གོནད་འིགོགོ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་གོི་ཡུལ་ལུང་

ཡོངས་རྫིོགོས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་བརྟེན་གྱིི་གོནས་སྟངས་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

ཐོ༽ རིང་སྐྱོང་གོ་ིདཔོ་ེམཚོནོ་དང་། རིང་སྐྱོང་གོ་ིདགོེ་

མཚོན།

བརི་ལམ་ངོས་རིང་སི་པོན་དུ་བསྐྱོད་པོ་ཡིན། དེའིི་ཁོོངས་སུ་བ་
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ས་ཀ་ཞིེས་པོའིི་རིང་སྐྱོང་ཚོད་མཐོ་ོཔོོའི་ིལུང་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ངོས་

རིང་དེརི་སློེབས་ནས་དཔོོན་རིིགོས་རྣམས་དང་ཕེན་ཚུན་ང་ོཤིེས་

ཀྱི་ིཉེ་ེཔོ་ོཆེགོས་སངོ༌། ཉེནི་ཞིགིོ་ངསོ་ནས་ཁོངོ་ཚོོརི་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོ

རིང་བཙན་འིདདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། གོང་ཞིགིོ་འིདདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་

སྐོད་ཆེ་དྲེསི་པོ་ཡནི། ཁོངོ་ཚོསོ་དེའི་ིལན་དུ་རིང་བཙན་འིདོད་ཀྱི་ི

འིདུགོ་དང་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་པོའི་ིདྲེ་ིབ་འིད་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོབརྒྱའི་ིགོངོ་

ལ་བྱུང་ན་ཐོ་ེཚོམོ་མདེ་པོརི་རིང་བཙན་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརིདེ། 

ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོབ་ས་ཀ་རིང་སྐྱོང་གོནས་སྟངས་འིགོོ་དཔོལ་འིབྱེོརི་

ས་ིཔོན་གྱི་ིལུང་པོ་སྤྱོ་ིདང་བསྡུརི་ན་ང་ཚོ་ོལགེོས་པོ་ཡདོ། ང་རིང་

ཚོརོི་རིང་གོ་ིསྐོད་ཡགིོ་དང༌། རིགིོ་གོཞུང་སགོོས་དམགིོས་བསལ་

ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཉེམས་པོ་སརོི་ཆུད་དང༌། 

མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཆེ་ཚོང་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། དརེི་བརྟནེ་ང་ཚོ་ོ

རིང་བཙན་བྱེས་ཏེེ་ཟུརི་དུ་ཐོོན་ནའིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་

ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་མེད། སི་པོན་ཁོོངས་ཀྱིི་རིང་སྐྱོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་སོ་

སའོི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིསྐོད་དང་རིགིོ་གོཞུང་ཆེ་ཚོང་སྲུང་སྐྱབོ་

བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་སྟངས་ཐོད་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོད་

ཅསེ་བཤིད་བྱུང༌། 
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ཡང་དེ་བཞིིན་ཁོ་སྔོན་ཨི་ཊ་ལིརི་སློེབས་སྐོབས་དེའིི་བྱེང་རྒྱུད་

ལ་འིཇརི་མན་གྱིི་སྐོད་ཡིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་རིང་སྐྱོང་

ཚོད་མཐོོ་པོོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་

སྟངས་ཨོ་སི་ཊི་རིི་ཡ་ལས་ལེགོས་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། ཨི་ཊ་ལི་སྤྱོི་

དང་བསྡུརི་ནའིང་ཁོོང་ཚོོ་ལེགོས་པོ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་རིང་སྐྱོང་

ཚོད་མཐོོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད་དེ་

སྟངས་འིཛོིན་བྱེས་པོརི་བརྟེན་ལས་ཀ་མ་ཐོོབ་པོའིི་མི་གྲེངས་ཨི་

ཊ་ལི་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ཉུང་བ་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་ཁོོང་ཚོོརི་རིང་

སྐྱོང་གོི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོད། དཔོེ་

འིདི་བཞིིན་ང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་

པོོ་དེའིི་ཁོོངས་སུ་བསྡེད་དེ་ང་རིང་ཚོོརི་དགོོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང༌། མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིདིའིི་འིགོན་ཆེ་ཚོང་བོད་པོ་རིང་གོིས་འིཁེརི་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེ་ཚོང་འིཁེརི་ཆེོགོ་པོའིི་གོནས་སྟངས་གོསལ་པོོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་རྒྱ་མི་ཚོོས་ང་

ཚོོ་ལས་ལྷགོ་པོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོས་དེའིི་ཐོད་ཁོོང་ཚོོས་བྱེེད་

རིོགོས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་སྙིམ་པོ་བཅས་ངོས་ནས་བསམ་བློ་

འིདི་ལྟརི་གོཏེོང་གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་དེ་ལྟརི་འིགྲུབ་ཐུབ་དང་མི་
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ཐུབ་རྒྱ་ནགོ་ཕྱོོགོས་ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད། 

ད༽ རྩི་བའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་ཆེིགོ་

སྒྲིལི། 

ང་ཚོསོ་རིང་བཙན་རྩིདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་དུ་སྐོད་

ཆེ་བཤིད་ད་ེང་ཚོརོི་མངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིརིང་སྐྱངོ་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་དང༌། དེ་ཡང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོ་སྟེ། 

མ་ིཞིགིོ་ལ་མཚོནོ་ན་མགོ་ོལུས་ཆེ་ལགོ་ཡངོས་སུ་ཚོང་དགོསོ་པོ་

ལྟརི་ཁོམས་དང༌། ཨ་མད།ོ དབུས་གོཙང་མངའི་རིསི་དང་བཅས་

པོ་ཡང་མའིི་ིམགོ་ོལུས་དང༌། ཡན་ལགོ་ཉེངི་ལགོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ་

པོས་ད་ེདགོ་ཁོ་བྲལ་ན་མི་འིགྲེིགོས་ཞིསེ་ངསོ་ནས་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོེརི་ན། དེང་སྐོབས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། མཁོན་

པོོ་དགོེ་བཤིེས་དཔོེ་ཆེ་ལེགོས་པོ་མང་ཆེེ་བ་ཁོམས་པོ་དང༌། ཨ་

མདོ་ཡིན། དབུས་གོཙང་མངའི་རིིས་ཁུངས་ནས་ཧི་ཅང་ཉུང་ཉུང་

རིེད། ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་བརྒལ་

ཡོད། དེའིི་རིིང་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་མཁོན་

པོོ་བགྲེེས་པོ་ཚོོའིི་སྐྱེ་སའིི་སྐྱེས་ཡུལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན་མང་ཆེེ་
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བ་ཁོམས་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་འིབྲི་ཆུ་ཤིརི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཁོམས་པོ་

ཆེགོས་ཡོད། ཏྲེ་ཧིོརི་ཁོམས་པོ་མང་པོོ་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ཆེོས་བརྒྱུད་རིིས་མེད་ནས་བཤིད་ན། ཉེགོ་རིོང་ཁུལ་

ནས་ཡོང་བ་མང་པོོ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། ང་དགོ་དེ་སྔ་བོད་

ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིདི་ཆེོས་རྒྱལ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་

ཚོོའིི་ཐུགོས་རྗེེ་བཀའི་དྲེིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱ་ཁབ་ཁོོངས་སུ་

སྐོད་ཡིགོ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་དརི་སྤེེལ་གོནང་ཡོད། ཡུལ་

སྐོད་ཕྲེན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་པོ་ནི་སྐོད་གོདངས་མི་འིདྲེ་བ་ཙམ་

ལས་ཡི་གོེའིི་ཐོོགོ་བོད་རིིགོས་ཡོངས་རྫིོགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་བྱེས་

ཏེེ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེརི་བརྟེན་བོད་ཀྱིི་གོསོ་བ་རིིགོ་པོ་དང༌། བཟོ་

རིིགོ་པོ། ནང་དོན་རིིགོ་པོ་སོགོས་གོང་ཅི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་རིིས་

སུ་མ་ཆེད་པོས་ད་བརི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་གྱིི་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེ་རྒྱུརི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ལས། ཆེོལ་ཁོ་གོཅིགོ་དུམ་

བུརི་ཕྱོིན་ན་ཡང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། དེརི་བརྟེན་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་

གོཅིགོ་ཏུ་གོནས་རྒྱུ་འིདི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། 
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ན༽ ཚོད་ལྡན་གྱི་ིརིང་སྐྱངོ་དང་། བདོ་རྒྱའི་ིདམིགོས་

ཡུལ།

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བོད་རིིགོས་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ་

ཁོགོ་ལ་རིང་སྐྱངོ་ཟརེི་བའི་ིམངི་ཞིགིོ་བཏེགོས་ཏེ་ེརིང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་

དང༌། རིང་སྐྱངོ་ཁུལ། རིང་སྐྱངོ་རྫིངོ་ཟརེི་བ་སགོོས་ཚོང་མརི་རིང་

སྐྱངོ་གོ་ིམངི་རི་ེབཏེགོས་ཡདོ། དཔོརེི་ན་མཚོ་ོསྔནོ་དང༌། ཀན་སུའུ། 

ཡུན་ནན། ཟ་ིཁྲིནོ་བཅས་པོའི་ིབདོ་རིགིོས་ས་ཁུལ་དང༌། གོང་ལྟརི་

བདོ་རིགིོས་ཡདོ་སའི་ིས་ཁུལ་ཁོགོ་རིང་སྐྱངོ་ཟརེི་བའི་ིམངི་བཏེགོས་

པོ་ད་ེདགོ་རྩི་ཁྲིམིས་ནང་དུ་བཀདོ་ཡདོ། དརེི་བརྟནེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

འིདྲེགོོ་འིགོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་

བསྒྲིལི་བ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་འིད་ིབདོ་པོས་རིང་བཙན་དང་ཁོ་བྲལ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིརྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་ཞིདེ་སྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

ཞིདེ་སྣང་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

དངོས་གོནས་བོད་པོ་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་འིཆེམ་མཐུན་ཡགོ་པོོ་བྱེས་

ནས་སྡེོད་དགོོས་ན་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོརི་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་

བཟོས་ན་ང་ཚོོ་བོད་པོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་རིེད། བོད་པོརི་རྟགོ་
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པོརི་རྒྱུགོ་རྡུང་བཏེང་ནས་ཁོ་བྲལ་བྱེེད་མི་ཆེོགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན། 

དུད་འིགྲེོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་རྒྱུགོ་རྡུང་བཏེང་ནས་ཉེརི་ཐུབ་ཐོབས་

མེད་པོས། འིགྲེོ་བ་མི་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་ལོས་ཡིན། ང་ཚོོརི་རྒྱུགོ་

རྡུང་བཏེང་ནས་ཁོ་བྲལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ན་སུས་ཉེན་གྱིི་རིེད་

དམ། བྱེམས་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོོརི་བློ་འིཇོགོ་ས་ཞིིགོ་སྤྲོད་ན་ང་ཚོོའིི་

ངོས་ནས་ཀྱིང་བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ལྐུགོ་པོ་མིན་

པོས་རིང་ཉེིད་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཞིན་དགོ་བདེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ང་ཚོོས་འིདི་འིདེམས་ངེས་རིེད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་པོརི་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་རྒྱལ་

ཁོ་ཐོོབ་པོ་དང༌། ཕེ་རིོལ་རྒྱ་ཕྱོོགོས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཕེམ་ཉེེས་ཡོང་

བའིི་བསམ་བློ་ང་ཚོོས་གོཏེོང་གོི་མེད། ང་རིང་ཚོོ་རྣམ་ཀུན་སྨོན་

ལམ་རྒྱགོ་སྐོབས་འིགྲེོ་བ་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་ཡོང་

བ་ཤིོགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལས། ང་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་བ་དང༌། གོཞིན་དགོ་

ཕུང་བརི་ཤིོགོ་ཅེས་རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་

མེད། ཐོམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་ཡོང་བ་དང༌། ཐོམས་ཅད་ལ་སྐྱིད་པོོ་

ཡོང་བརི་ཤིོགོ་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་པོ་བཞིིན་ང་ཚོོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་སྐོབས་ཀྱིང་
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རྒྱ་མི་ཚོོརི་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

བའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་པོ་ལྟརི་དེ་ལྟརི་རིིམ་པོས་འིགྲུབ་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རིང་སྐྱོང་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་

ཚོོརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་དང༌། བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་བོད་ཁོ་བྲལ་ལ་འིགྲེོ་གོི་

མེད་ལ། རྒྱལ་སྲུང་དང་ཕྱོི་སྲིིད་ལས་དོན་གོཉེིས་ཀྱིི་འིགོན་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ནས་འིཁེརི་རྒྱུ་དང༌། དེས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་

དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་ཡོད། གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་

པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་དམགོ་མིས་སོ་བལྟ་བྱེས་ཏེེ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་མི་དགོོས་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ངའིི་ངོས་

ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དེའིི་འིོགོ་ནས་རྩི་དོན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ནུས་

པོ་ཡོད་པོ་འིདི་གོནས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ལྟརི་ཡོང་བ་ལ་

རྒྱ་མི་དང་མཉེམ་དུ་དགྲེ་ཁོ་གོཏེད་བྱེས་ནས་ཏེེ་སྐོད་ཆེ་བཤིད་རྒྱུ་

མིན་པོརི། ཕེན་ཚུན་གྲེོགོས་པོོའིི་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མི་ལ་

ཡང་ཁོེ་ཕེན་དང་དོན་དགོ་ལགོ་ཏུ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་གོཉེིས་མོས་
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ཀྱིི་ལམ་ཞིིགོ་རྙིེད་ན་བསམ་སྟེ་ད་བརི་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་

སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན། 

པོ༽ གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིབགྲེདོ་ལམ་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

བསམ་འིཆེརི།

བརི་སྐོབས་ངོས་ཀྱིི་དབུ་མའིི་ལམ་འིདིརི་མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་བྱེབ་

ཆེནེ་པོ་ོབསྐྱལ་འིདུགོ་ཟརེི་བ་དང༌། ཐོགོོ་མ་ནས་ཧིརི་གོངོ་ཚོ་ེཙམ་

བརྒྱབ་སྟ་ེཚོངོ་སྒྲིགིོ་པོ་ལྟརི་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བ། བདོ་འིད་ིལ་ོརྒྱུས་

ཐོགོོ་ནས་རིང་བཙན་གོཙང་མ་ཡནི་པོས་རིང་བཙན་རྩིདོ་དགོསོ་པོ་

ལས། ད་ེནས་བབས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མཁོན་བྱུང་

ཡོད། ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་འིདརིི་ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་ནས་འིཛོམ་

གླིིང་ཐོོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁོ་ཐོོབ་

ཡདོ། ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་གུ་བཤིངས་གོང་ཡངོ་ཅ་ི

ཡོང་བྱེས་པོ་འིདིརི་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་འིགྲེོ་ཚོོད་བརྩིིས་

ཏེ་ེབརྡ་ལན་མ་བྱེས་པོརི་བརྟནེ་ངསོ་ཀྱི་ིདབུ་མའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་སྐོརོི་

རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་སྐོད་ཆེ་ཤིདོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་མདེ། 

སྔོན་ལ་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོ་ཡོང་ཆེེད་མི་མང་གོི་ནང་ལ་བསམ་
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ཚུལ་གོང་ཡོད་དེ་དགོ་བསྡུ་ལེན་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

ང་ཚོོས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ནས་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིཚོམ་

བསྡུས་ཡོད། བོད་ནང་གོི་མི་མང་ལ་དངོས་སུ་ཡོངས་བསྒྲིགོས་

བྱེས་ཏེེ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་གོང་

སརི་གོཉེེན་འིཕྲེད་འིགྲེོ་འིོང་བྱེེད་མི་ཚོོ་བརྒྱུད་ང་ཚོོས་གོནས་

ཚུལ་གོང་ཙམ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོད། བཙན་བྱེོལ་

ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་མང་ཆེེ་བའིི་བསམ་འིཆེརི་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་

བྱེེད་སྐོབས། ད་ལྟ་བརི་ངས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་

རིང་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་པོས། འིཕྲེལ་དུ་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་

བསྡུ་ལེན་བྱེེད་མི་དགོོས་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་དེ་ལྟརི་ཐོོན་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བོད་ནས་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ནང་བསམ་འིཆེརི་འིབྱེོརི་བ་

ཁོགོ་ལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱེེད་སྐོབས་མང་ཆེེ་བས་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་

ཡོད་ཀྱིི་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ད་ལྟའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་

གོནས་སྟངས་སྐྱོབ་ཐུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་ཡགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་འིདུགོ་

ཅེས་ཁོམས་དང༌། ཨ་མདོ། དབུས་གོཙང་བཅས་པོའིི་ས་ཁུལ་

མང་པོོའིི་བསམ་འིཆེརི་ནང་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད་འིདུགོ ཉེེ་ཆེརི་གྲེོས་
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ཚོོགོས་ཐོོགོ་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཐོགོ་གོཅོད་མ་བྱེས་པོརི་ད་

དུང་ཟླ་བ་ཁོ་ཤིས་སྒུགོ་ན་དེའིི་བརི་བོད་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་

བུ་འིབྱེོརི་རྒྱུ་དང༌། དེ་ནས་ལོ་རྗེེས་མའིི་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་

སྐོབས་ལ་ངའིི་ངོས་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་ཀྱིི་གོསལ་བསྒྲིགོས་ཤིིགོ་

བྱེས་ན་ཞིེས་ཞུས་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་

གོནས་སྟངས་དང༌། དེ་དགོ་གོི་རྒྱུ་མཚོན་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

སྟངས་དང་བྱེེད་སྟངས་བཅས་འིདི་ལྟརི་ཡིན་པོས་ཁེད་རིང་ཚོོས་

ཤིེས་སོང་ངམ། 

ཕེ༽ བདོ་མའིི་ིནོརི་བུ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་དམས།

ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་བོད་པོ་སུ་དང་ཐུགོ་ཀྱིང་སྐོད་ཆེ་རྣ་བ་ཚོ་ཚོ་

ཤིདོ་མུས་ལྟརི། ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལྟརི་བསྒྲུབ་

བྱེ་དེ་སྒྲུབ་པོའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང་

རིགིོ་གོཞུང་ང་ོཤིསེ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ད་ེརིངི་ཙམ་མནི་པོརི་རྒྱུན་དུ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་

བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིམཐོངོ་ཚུལ་ཕྱོགོོས་བསྡེམོས་ནས་བཤིད་ན། 

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིནང་དང་། སྤྱོརིི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་གོང་སརི་ཡ་
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རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་རིམི་པོས་ཉེམས་ཞིན་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིམཐོངོ་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། དངུལ་ལས་གོཞིན་བསམ་རྒྱུ་མདེ་

པོ་དང༌། རྫུན་ཤིདོ་པོ་སོགོས་མ་རིབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཕྲེན་བུ་མང་དུ་

སོང་ནས་མིའིི་སྤུས་ཀ་ཞིན་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁོན་

ཡདོ། འིདའིི་ིཐོད་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་གོལ་ཆེ་ེདནོ་ཆེརེི་བརྩིསི་ནས་ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ཡ་རིབས་སྤྱོདོ་བཟང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིན་ིའིཛོནི་གྲྭའི་ི

ནང་སློབོ་ཚོན་འིཁྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ནས་སློབོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མནི་

པོརི། ད་ེན་ིཁམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་དུ་བཟའི་ཚོང་བརི་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་

དང༌། ཕེ་མ་བུ་ཕྲུགོ་བརི་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་བྱེདེ་སྟངས། ད་ེབཞིནི་ཁམི་

ཚོང་གོི་རྣམ་ཀུན་རྒྱུན་གྱིི་གོཤིིས་ཀ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་འིཁེརི་

སྟངས་ནས་རྒྱུན་འིཇགོས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། སྐོད་ཆེ་ཤིོད་

སྟངས་ཚུན་མ་རིབས་དང༌། ང་ོཚོ་ཁྲིེལ་མེད་འིདི་ལྟརི་མིན་པོརི། 

ཡ་རིབས་གུས་ཞིབས་ལྡན་པོའི་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛུགོས་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེལུགོས་ཁམི་ཚོང་ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་

བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་སྟངས་དང༌། བསྐྱེད་སྲིིང་བྱེེད་

སྟངས། སྤྱོརིི་བཏེང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་དང༌། 

སྐོད་ཆེ་ཤིོད་སྟངས་གོང་ཅིའིི་ཐོོགོ་ཡ་རིབས་བྱེ་རྒྱུ་བོད་པོའིི་སྲིོགོ་

རྩི་ཡནི་བསམ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ད་བརི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་བསྔགོས་

བརྗེོད་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ལ་གོནས་ཡོད། དེ་ནི་བོད་པོ་ཕྱུགོ་པོོ་ཡིན་

པོའིི་ཆེ་ནས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་མིན་ལ། ཡང་བོད་པོ་

ཤིེས་ཡོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ནས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཐོོབ་པོ་ཡང་མིན། 

དེ་ནི་བོད་པོརི་ཡ་རིབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་

གོདོང་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིི་འིཛུམ་མདངས་ཤིིགོ་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དཀའི་ངལ་འིདི་ཙམ་འིཕྲེད་ཀྱིང་སེམས་

ཞིི་བདེརི་གོནས་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་འིདུགོ་ཅེས་མི་མང་པོོས་བསྔགོས་

བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོས་འིདི་ནི་ང་རིང་ཚོོའིི་ནོརི་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ནོརི་བུ་རིང་གོི་ལགོ་པོརི་ཡོད་པོ་འིདི་བདགོ་པོོ་ཡགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཤིེས་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེའིི་ཐོད་མངོན་མེད་འིཐུས་

ཤིོརི་གྱིིས་རིིམ་པོས་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་སོང་སྟེ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་

ཆེགོས་དུས་ཕྱོིས་དྲེགོས་པོས་འིཕྲེལ་དུ་ལེགོས་བཅོས་བྱེེད་མི་

ཐུབ་པོའིི་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དེ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས། 

བ༽ ཆེསོ་རིིགོ་སློབོ་སྦོང་དང་། བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ིརྩི་བ།
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ང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིམའིི་ིབད་ེ

སྐྱདི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་དང༌། ད་ེཡང་མ་ིསྒོེརི་གྱི་ི

བདེ་སྐྱིད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོརི་མ་ཟད། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཧྲིལ་པོོའི་ི

བདེ་སྐྱིད་དང་ཡང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སརོི་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་བ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིདགོནོ་

པོ་གྲྭ་ཚོང་དང༌། རིིགོ་གོནས་ཀྱིི་བསྟི་གོནས་ཁོགོ་གོཅིགོ་པུའིི་

ལས་འིགོན་མིན་པོརི་ང་རིང་ཚོ་ོམང་ཚོོགོས་ཚོང་མས་དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་དོན་ཁིམ་ཚོང་ས་ོསོའི་ིནང་ནས་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་

ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དེ་བཞིིན་ཆེོས་དད་སྐོོརི་ཡང་ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་བཤིད་མུས་

ལྟརི། ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་བླ་མ་དང་པོོ་ཕེ་མ་གོཉེིས་ཀྱིིས་བྱེས་ནས་ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོ་ཡིན་པོས་སྐྱབས་འིགྲེོ་བྱེེད་

དགོོས་ཞིེས་བཤིད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆེོས་

དང་། དགོེ་འིདུན་ཞིེས་པོ་དེ་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། དེའིི་

ནང་ཚོན་ནས་གོཙོ་བོ་ཆེོས་ཡིན་པོ། ཆེོས་དེ་ཡང་པོོ་ཏེི་བརྩིིགོས་

པོ་འིདི་དགོ་རྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཚོིགོ་ཡིན་ཞིིང༌། གོཙོ་བོ་ལུང་གོི་ཆེོས་སྡེེ་

སྣོད་གོསུམ་དང༌། རྟོགོས་པོའིི་བསྟན་པོ་བསློབ་གོསུམ་གྱིི་ཉེམས་
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ལེན་རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་མཐོརི་གོཏུགོས་ན་འིགོོགོ་བདེན་དང་

ལམ་བདེན་འིདི་གོཉེིས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་ཆེོས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་

ཡིན། དེ་གོཉེིས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་ཆེོས་ངོ་འིཕྲེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཆེོས་

ཞིེས་པོ་འིདི་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་དངོས་

གོནས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་མིའིི་སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ཤིེས་ཐུབ། 

ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་གྲེོང་ཆེོགོ་རྒྱུགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་སྐུ་གོསུང་

ཐུགོས་རྟེན་སྒྲིིགོ་གོཤིོམ་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟ་བུརི་ངོས་འིཛོནི་བྱེས་ན་ཡགོ་

པོོ་མི་འིདུགོ ཕེ་མ་ཚོོས་ཕྲུ་གུརི་ནང་ཆེོས་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་སྐོབས་ཆེོས་

ཁྲིིའིི་སྟེང་སྡེོད་མི་དགོོས་ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ཀྱིང་མཎྜལ་འིབུལ་མི་

དགོོས་པོརི་ནུ་ཞིོ་དང་སྐྱོ་མ་སྟེརི་བའིི་དུས་ནས་འིགོོ་བཙུགོས་ཏེེ་

མ་ཎི་བགྲེང་པོའིི་ཕེན་ཡོན་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས། ཚོེ་སྔ་ཕྱོི། འིགོོགོ་

བདེན་དང༌། ལམ་བདེན་སོགོས་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་བཤིད་དེ་

ཁོོང་ཚོོ་ཆུང་དུས་ནས་ཆེགོས་སྡེང་དྲེགོ་པོོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་མི་

འིགྲེོ་བ་བྱེེད་དགོོས། ཕྲུ་གུ་ཡིན་ཀྱིང་ཆེགོས་སྡེང་དྲེགོ་པོོའིི་གོཞིན་

དབང་དུ་སོང་ན་རིང་བཞིིན་གྱིིས་མ་སྐྱིད་པོ་ཆེགོས་ཏེེ་ངུས་ནས་འི་ོ

མ་འིཐུང་འིཕྲེོ་ཡང་བཞིགོ་གོི་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་ཡིན། ཆེོས་
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ཞིེས་པོ་ནི་སེམས་ཀྱིི་སྐྱོན་ཉེོན་མོངས་ངོ་སྤྲོད་ནས་དེ་མེད་པོ་བཟོ་

བའིི་ཐོབས་བསྟན་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྗེོད་པོ་ལས་སྐྱབས་སུ་མཆེི་བརྗེོད་

པོ་དེ་ཙམ་མིན། དེརི་བརྟེན་ཕེ་མ་ཚོོས་རིང་ངོས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཤིེས་

ཚོད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་སྔ་བོད་ལ་

ཆེོས་དང་དཔོེ་ཆེ་བསློབ་རྒྱུ་འིདི་གྲྭ་པོའིི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་དང༌། དེའིི་

ནང་ནས་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་བཤིད་གྲྭ་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་

ལས། སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་མིས་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་ངོས་

འིཛོིན་ཕེལ་ཆེེརི་མེད། འིདི་ནི་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། ནོརི་འིཁྲུལ་ཧི་

ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་དེའིི་ཐོད་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོས་དེ་སྔོན་ཤིེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་ཞིེས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་

ཡོད་པོ་འིདིས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་ཡོད། 

དེ་ཁུངས་འིཁོལ་ཡོད་མེད་དང༌། ནུས་པོ་ཐོོན་ཡོད་མེད་མི་ཤིེས་

ཀྱིང༌། གོཞིོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིེས་བྱེ་ཡརི་རྒྱས་

དང༌། འིཕྲེོད་བསྟེན་སྐོོརི་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་མཇུགོ་བསྐྱལ་ནས་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ཡང་སྔོན་མའིི་ལམ་བཞིིན་བླ་མས་ཆེོས་ཁྲིིའིི་

སྟེང་ནས་ཆེོས་བཤིད་ལྟ་བུ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་རྣམ་ཀུན་གུང་

སེང་དང༌། ཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་ཁོགོ་འིཛོོམས་ནས་གླིིང་ཁོ་གོཏེོང་
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བ་སོགོས་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོོརི་ཤིོད་རིེས་བྱེས་ན་རིིམ་པོས་

དོ་སྣང་སློེབས་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཡང་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་ཕྱོི་པོའིི་ཆེོས་

བརི་ལ་ཁད་པོརི་གོང་ཡོད་པོ་དང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལའིང་ཐོེགོ་

པོ་ཆེེ་ཆུང་གོཉེིས་ཀྱིི་བརི་ཁད་པོརི་གོང་ཡོད་པོ། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཆེོས་འིཁོོརི་དང་པོོ་བསྐོོརི་བའིི་སྐོབས་

སུ་བདེན་པོ་བཞིི་གོསུངས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོང་དང་གོང་ཡིན་པོ་

དེ་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

གོཟུངས་སྔགོས་བགྲེངས་པོ་དང༌། བླ་མའིི་རྣལ་འིབྱེོརི་དང༌། སྦོརི་

ཆེོས་སོགོས་ཆེོ་གོ་འིདོན་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་

གྱིིས་ཧི་ལས་རྒྱུ་མེད། དངོས་གོནས་ཆེོས་ལ་འིགྲེོ་མིན་ཡང་ཐོེ་

ཚོོམ་གྱིི་རིང་བཞིིན་ཡིན། དེ་ལྟརི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་འིདི་ཤིེས་

དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོས་དེ་རིིང་ངོས་ནས་གོཞིེན་སྐུལ་

ཞུས་པོ་ཡིན། དེ་ལུགོས་ཁེད་རིང་ཚོོས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་

གོོ་སྐོབས་ཡོད་དུས་བླ་མ་དང༌། དགོེ་བཤིེས་ཚོད་ལྡན་དེ་ལྟ་བུའིི་

དྲུང་ནས་དུས་དུས་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་ངོ་སྤྲོོད་སྐོོརི་ཞུས་ན་དེ་ནི་ཚོེ་དབང་

དང་བྱེབས་ཁྲུས་ཞུས་པོ་ལས་ལྷགོ་གོི་རིེད། ༼མཚོམས་འིདིརི་ལྷ་སྲུང་

བསྟེན་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་བཀའི་སློོབ་གོནང་བ་རྣམས་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བཀའི་སློོབ་
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བྱེིངས་ཁོོངས་ཟླ་བསྒྲིིལ་ཞུས།༽

མ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིསནོ་རྩི་དང་། བཙན་བྱེལོ་གྱི་ིཤིསེ་

ཡནོ།

བདོ་དནོ་གྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་འིད་ིམ་ིརིབས་ནས་མ་ིརིབས་སྦལེ་ཏེ་ེལས་

ཀ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་ནས་ལས་

ཀའིི་རིིམ་པོ་དང་པོོརི་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་ཡིན། སྐོབས་དེརི་དྷ་

རིམ་ས་ལརི་འིཕྲེལ་སེལ་གོསོགོ་སྒོརི་བཙུགོས་ཏེེ་བཟའི་བཅའི་

དང་སྨན་བཅོས་སོགོས་འིཚོ་ོབའིི་མཐུན་རྐེན་མ་འིཛོོམས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཡདོ་ནའིང་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོབདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་པོ་ཡནི། ད་ེལྟརི་

བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ་དནོ་ང་ཚོའོི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་འིད་ིམ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་

གོི་དོན་དགོ་ཡིན་པོས་གོལ་སྲིིད་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་སྦེལ་

ཏེ་ེའིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན། མ་ིརིབས་རྗེསེ་མ་རྣམས་ཤིསེ་

ཡོན་ཡོད་པོའིི་མི་རིབས་ཤིིགོ་བཟ་ོདགོོས་སྟབས། ང་ཚོོས་ལས་

ཀའི་ིཐོོགོ་མ་སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་ཡནི། 

སྐོབས་དེརི་སྟབས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་སྲིིད་བློན་དམ་

པོ་ནེ་ཧི་རུ་ཞིལ་བཞུགོས་ཡོད་པོས་ཁོོང་གོིས་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་
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པོོ་བཞིེས་ཏེེ་ངོས་ལ་གོསལ་པོོརི་གོསུངས་དོན། བོད་དོན་མུ་

མཐུད་མ་བརླགོས་པོ་བྱེེད་པོའིི་རྩི་བའིི་འིགོགོ་རྩི་ཤིེས་ཡོན་སློོབ་

སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུརི་ཐུགོ་ཡོད་པོས་བོད་ཕྲུགོ་ན་གོཞིོན་མི་རིབས་གོསརི་

པོ་དེ་དགོ་ལ་ཤིེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་དགོོས། འིཛོམ་གླིིང་མཉེམ་

སྦེལ་རྒྱལ་ཚོོགོས་ལ་བོད་དོན་སྐོོརི་ཐོེངས་གོཅིགོ་སྙིན་ཞུ་ཕུལ་བ་

དེས་བོད་དོན་མ་བརླགོས་པོ་བྱེེད་མི་ཐུབ། བོད་དོན་མ་བརླགོས་

པོ་བྱེ་རྒྱུ་ནི་རྩི་བ་བོད་མིའིི་ཤིེས་ཡོན་ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད། དེརི་

བརྟེན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོརི་ཤིེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡིན་ཞིེས་བཀའི་སློོབ་གོནང་བྱུང༌། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའིི་ཟླ་ ༤ པོའིི་ནང་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་འིབྱེོརི་ཏེེ་མ་

སུ་རིིརི་བསྡེད་པོ་ཡིན། ལོ་རྗེེས་མའིི་དཔྱིད་མཚོམས་ལ་ང་ཚོོས་

ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་ཚོོ་ཁོགོ་དང༌། ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ཁུལ་ནས་

གོཞིོན་སྐྱེས་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་སུམ་ཅུ་ཟིན་མ་ཟིན་གྱིི་ཕེོ་གོསརི་ལྔ་

བཅུ་ཐོམ་པོ་བསྡུས་ནས་མ་སུ་རིིརི་སློོབ་གྲྭ་ཐོེངས་དང་པོོ་བཙུགོས་

པོ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ད་བརི་ཕེལ་ཆེེརི་ན་གོཞིོན་ཁྲིི་ལྔ་དྲུགོ་ཅིགོ་

སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་ཐོོན་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དགོ་ལ་ལེགོས་ཉེེས་ལ་

མ་བལྟོས་པོརི་སློོབ་སྦོང་གོི་གོོ་སྐོབས་ཐོོབ་ཡོད། ང་ཚོོའིི་བོད་དོན་
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འིདི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་ཡིན་སྟབས་མི་རིབས་ནས་

མི་རིབས་བརི་གོཉེའི་རུས་མ་ཆེགོ་པོརི་འིཐོབ་རྩིོད་རྒྱུན་བསྲིིངས་

ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་བསྡེད་པོའིི་རིིང་

བོད་དོན་འིཐོབ་རྩིོད་འིདི་གོནས་པོ་དང༌། ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་ཤིི་

བའིི་ཉེིན་མོརི་བོད་དོན་མེད་པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་འིདི་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མིན། 

ཙ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་དང་། མཛོད་འིཕྲེནི་གྱི་ིའིཕྲེ་ོ

སྐྱངོ་།

ངསོ་ནས་ཡང་སྲིདི་སྐོརོི་བཤིད་པོ་འིད་ིཡང་གོཅགིོ་ནས་མ་འིངོས་

པོརི་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིཡང་སྲིདི་ངསོ་འིཛོནི་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་ཡང་སྲིིད་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་ཏེེ་ཏཱ་ལའིི་བླ་

མ་དང༌། པོཎ་ཆེནེ་བླ་མ་གོཉེསི་ཀའི་ིཡང་སྲིདི་ཁོ་ོརིང་ཚོསོ་བསྐོསོ། 

ད་ེབརྒྱུད་ནས་བདོ་དང་བདོ་མ་ིམང་དབང་བསྒྱུརི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་རིདེ་ཅསེ་ཟརེི་མཁོན་ཁོ་ཤིས་འིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ི

བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ན། གོལ་ཏེེ་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་

རིངི་ངསོ་རིང་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོནི་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ཡང་། བདོ་

ནང་ངའིི་ཡང་སྲིིད་སྐྱེ་གོི་མ་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་བཤིད་ཡོད། 

ཡང་སྲིིད་དེ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་སྐྱེ་གོི་མ་རིེད་ཅེས་
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ངསོས་བཤིད་ཡདོ། 

འིདི་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། ཡང་སྲིིད་ཡོང་བའིི་དགོོས་དོན་དམིགོས་

ཡུལ་ནི་ཚོེ་སྔ་མས་ལས་ཀ་འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་སོན་

རྒྱུརི་བསྡེད་པོ་དེ་དགོ་གོི་འིཕྲེོ་སྐྱོང་བྱེེད་པོརི་ཡོང་བ་ལས། དེ་

གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་ཤིེས་ཐོབས་མེད། དཔོེརི་

ན། ངོས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་དེ་འིཕྲེོ་ཅན་

དུ་ལུས་ན་ངའིི་ཡང་སྲིིད་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཞིིགོ་

གོིས་ངོས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་འིགོོ་བཙུགོས་པོའིི་ལས་ཀ་འིདི་

གོཏེོརི་བཤིིགོ་བཏེང་ན་དེ་ནི་ངོས་ཀྱིི་ཡང་སྲིིད་མིན་པོའིི་རྟགོས་

ཡིན་ཞིིང༌། ངའིི་ཡང་སྲིིད་ཡིན་ན་དེ་ལྟརི་ཡོང་ཤིེས་ཀྱིི་མ་རིེད། 

དེརི་བརྟེན་གོལ་ཏེེ་བཙན་བྱེོལ་ལ་སྡེོད་སྐོབས་ངོས་རིང་ཤིི་བ་

དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་ངའིི་ཡང་སྲིིད་གོཅིགོ་དགོོས་འིདོད་

ཡོད་ན། ངའིི་ཡང་སྲིིད་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་སྐྱེ་གོི་རིེད་ཅེས་

ངོས་ནས་བཤིད་ཡོད། འིདི་ནི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཡིན། རྒྱུ་

མཚོན་ལ་བསམ་བློ་ཞིིགོ་ཐོོངས་དང༌། ང་ཚོོའིི་ཆེོས་འིདི་ཡང་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོའིི་ཆེོས་ཤིིགོ་ཡིན་ལ། ཡང་སྲིིད་ཕེེབས་རྒྱུ་འིདི་ཡང་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཕེེབས་དགོོས་པོ་
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ལས། ཐུགོ་པོ་བསྐོོལ་མཁོན་ཞིིགོ་གོི་ཡང་སྲིིད་ཅིགོ་ཡོང་ཤིེས་ཀྱིི་

མ་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཚོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སྤྲུལ་དང་། བུད་མདེ་ཀྱི་ིརྟནེ་ཅན།

གོཞིན་ཡང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁུལ་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ཤིོད་མཁོན་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ ཁོངོ་ཚོ་ོཁོ་ཤིས་ན་ིསྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུརི་དགོའི་པོ་ོཡདོ་ཅངི་། 

ཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིཡང་སྲིདི་བུད་མདེ་ཀྱི་ིརྟནེ་ལ་ཕེབེས་ཀྱི་ིརིདེ་དམ། 

ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིབླ་མའི་ིནང་བུད་མདེ་ཡདོ་དམ་མདེ་ཅསེ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ི

མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ངོས་ནས་དཔོེརི་ན་བསམ་སྡེིང་རྡ་ོརྗེེ་ཕེགོ་

མོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་བླ་མ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཁོོང་གོི་རྟེན་བུད་མེད་རིེད་

ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེངེ་རིམི་བྱེནོ་གྱི་ིནང་ལ་ད་བརི་

བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེན་ལ་ཕེེབས་པོ་བྱུང་མེད། མ་འིངོས་པོ་དེ་ཚོེ་དེའིི་

དུས་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེན་ལ་ཕེེབས་ན་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་བརི་ཕེན་

ཐོགོོས་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རིདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡངོ་བ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྣམ་པོ་ཡང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་ཅེས་ཤིོད་

ཀྱི་ིཡདོ། སྐོད་ཆེ་འིད་ིཕྱོདེ་ཀ་རྩིདེ་མ་ོལྟ་བུརི་གོ་ོསྲིདི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་

མིན། རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་པོའིི་རྟེན་སྒོོ་ཐོམས་ཅད་ནས་ཕུན་སུམ་



476
ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་རྣམ་སྨིན་གྱིི་ཡོན་ཏེན་བརྒྱད་དང་ལྡན་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད་པོ་ལྟརི་གོཟུགོས་བཟང་བ་ལ་

སགོོས་པོ་ད་ེདགོ་གོཞིན་དནོ་སྒྲུབ་པོའི་ིཆེ་རྐནེ་ལ་དགོསོ་པོ་ཡནི། 

ཏཱ་ལའི་ིབླ་མ་མདོགོ་ཉེསེ་ཤིགིོ་བྱུང་ན་སྐྱབས་སུ་མཆེ།ི ཞིལ་རིས་

འིད་ིད་ེལྟ་བུའི་ིཉེསེ་པོ་ལ་ཨང་ཟརེི་གྱི་ིརིེད། 

རྣམ་པོ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ནི་དེ་ལྟ་བུའིི་ཏཱ་

ལའིི་བླ་མ་དེ་རྟེན་རིབ་བྱུང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས་ཁིམ་པོའིི་རྟེན་ཡོང་

གོི་མ་རིེད། རིབ་བྱུང་བྱེས་ན་རིང་བཞིིན་གྱིི་རྣམ་པོ་ཡགོ་པོོ་མེད་ཚོེ་

གོདོང་ལ་ཚོོས་བྱུགོ་པོ་དང༌། མཐུ་ཏེོ་དམརི་པོོ་བཟོ་བ། མིགོ་སྤུ་རྫུས་

མ་བསྒོརི་བ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཆེོགོ་གོི་མ་རིེད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་

རྟེན་བཙུན་མརི་ཡོང་ན་རིང་བཞིིན་གྱིི་རྣམ་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། དེ་ནི་རྩིེད་མོ་དང་ངོ་མ་གོཉེིས་ཀ་ཡིན། 

ཛོ༽ ༸རྒྱལ་མཆེོགོ་རིམི་བྱེནོ་དང་། ༸རྒྱལ་བའིི་སྐུ་ཚོ།ེ

ངསོ་ནས་ཡང་སྲིདི་སྐོརོི་བརྗེདོ་པོ་འིད་ིརིང་བཞིནི་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེས་པོ་ལས།
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རིིགོ་འིཛོིན་བླ་མ་ཐུགོས་བསུན་ནས། །

མཁོའི་སྤྱོོད་ཞིིང་ལ་དགོོངས་པོ་གོཏེད། །

ཅེས་བརྟན་བཞུགོས་ནང་ཡོད་པོ་ལྟརི། ངོས་རིང་མཁོའི་སྤྱོོད་ཞིིང་

ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་མིན་མི་ཤིེས་ཀྱིང་། བློ་སྣ་ཐུང་ཐུང་བྱེས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མིན། དེ་སྐོོརི་ཁོ་སྔོན་སྐོབས་དེ་རིང་ལ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བརྟན་

བཞུགོས་སྐོོརི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་

ཡིན་ལ། དེ་རིིང་འིདིརི་ཞིོརི་ལ་བཤིད་ན་སྙིམ་པོ་བྱུང༌། ཁེད་རིང་

ཚོོ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རིོགོས། ངོས་རིང་གོཟུགོས་པོོ་བདེ་ཐོགོ་

ཆེོད་ཡིན། ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་གོསུམ་ལ་སློེབས་ནས་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོོང་

མ་ལས་ངོས་རིང་རྒན་པོ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེེང་

བཅུ་གོསུམ་བྱུང་བའིི་ནང་ནས་ངོས་ལས་དགུང་ལོ་བགྲེེས་པོ་ད་

དུང་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོ་དང༌། དགོེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོ། དགོེ་འིདུན་

གྲུབ་པོ་བཅས་གོསུམ་ལྷགོ་ཡོད། ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་དྲུགོ་ལ་སློེབས་

ན་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པོའིི་དགུང་ལོ་ལས་བརྒལ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ནས་

དྲུགོ་ཅུ་རིེ་བརྒྱད་ལ་སློེབས་ན་དགོེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོ་ལས་བརྒལ་རྒྱུ། 

དགོེ་འིདུན་གྲུབ་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིི་བཞུགོས་ཡོད་པོས་

ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་གྱི་དྲུགོ་ལ་སློེབས་ན་དེ་ལས་བརྒལ་རྒྱུ་རིེད། 
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ད་ལྟ་གོཟུགོས་པོོའིི་གོནས་སྟངས་ནས་བཤིད་ན་ཚོེ་རིིང་ཙམ་སྡེོད་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་ངོས་རིང་གོི་ཚོེ་འིདི་རྐེན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ལྟོས་དགོོས་པོ་ཡིན་པོས། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་མཐུན་པོོ་དང༌། ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་དང༌། ང་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན། 

ཚོེ་སྒྲུབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། བསམ་བློ་གོ་དུས་ཡིན་ཀྱིང་ཞིི་ལྷོད་དུ་

གོནས་པོ་ལས་སེམས་པོ་མ་སྐྱིད་པོ་གོང་ཡང་མེད། 

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིསམེས་ཁུརི་ལནེ་གྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་འིཁོརོི་

བའི་ིཆེསོ་ཉེདི་རིདེ་སྙིམ་པོ་རྟགོ་པོརི་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ སྙིངི་རྗེ།ེ བདོ་

ནང་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་དངངས་སྐྲགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོས་གོང་

དྲེགོ་བསམ་པོ་ལས། གོཞིན་གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ༌རིདེ། གོལ་

ཆེ་ེཤིསོ་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚོ་ེའིད་ིདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིགོཞིན་

སམེས་པོ་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་བ་དང༌། ཁོངོ་ཚོརོི་བླ་ོབགོ་ལྷདོ་རིགོོས་ཤིགིོ་

ལས་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། དསེ་རིང་གོ་ིམ་ིཚོ་ེགོཅགིོ་གོ་ིདགོསོ་དནོ་

འིགྲུབ་པོ་ཡནི་པོས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོཞིན་དགོ་གོནད་འིགོགོ་

མ་ིའིདུགོ ཁདེ་རིང་ཚོ་ོབླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱེས་ནས་སྡེདོ། བཀྲ་ཤིསི་བད་ེ

ལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༡ ཚོསེ་ ༢༡ ཉེནི་

དནོ་གྲུབ་གླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱིི་སེརི་སྐྱ་མ་ིམང་

དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་བཅས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཤིསི་བཟང་གོི་བླ་ོསྟབོས་དང་། བདོ་མའིི་ིཁད་

ནརོི།

དེ་རིིང་འིདིརི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འིདིརི་ལས་བསྡེོམས་རྒྱས་པོ་ཞིིགོ་ཡིགོ་

ཐོོགོ་ཏུ་ཡོད་པོ་དང༌། ད་ལྟ་སྙིིང་བསྡུས་ཤིིགོ་གོསུངས་པོརི་

གོཞིགིོས་ན། ད་ལྟ་བརི་དུ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་གོསལ་པོ་ོམཚོནོ་

ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ། ས་གོནས་ས་ཐོགོོ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེདེ་

མཁོན་ཚོོས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། 

དེ་ནས་ཁེད་རིང་ཚོ་ོསློོབ་ཕྲུགོ་གོཞིས་སྣ་འིཁྲིབ་མཁོན་དང༌། དེ་

བཞིནི་ན་གོཞིནོ་འིཁྲིབ་སྟནོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོང་མས་དང་དང་དདོ་དདོ་

ཀྱིསི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 

ང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཞིིས་བྱེེས་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་བོད་པོརི་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་ཁད་ཆེོས་གོང་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་
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འིདིའིི་སྒོང་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་མཁོན་ཚོང་མས་ཧི་

ལམ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོརི་དགོའི་པོོ་བྱེེད་སའིི་གོཞིི་

གོཙོ་བོ་དེ་བོད་པོ་ཚོོའིི་གོཤིིས་རྒྱུད་འིཇམ་པོོ་དང༌། གོ་དུས་ཡིན་

ན་ཡང་འིཛུམ་ཤིིགོ་ཤིིགོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་མི་གོཤིིས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་

མཐོོང་གོི་ཡོད། ཕྱོི་རྒྱལ་བ་བོད་ལ་ལྟ་སྐོོརི་དུ་འིགྲེོ་མཁོན་ཚོོས་བོད་

པོ་ཚོོ་བཙན་གོནོན་མོང་མཁོན་དང༌། རྒྱ་མི་བཙན་གོནོན་གོཏེོང་

མཁོན་ཡིན་ན་ཡང་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མི་དེ་དགོ་གོ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་

གོདོང་ནགོ་པོོ་སྟོན་མཁོན། བོད་པོ་བཙན་གོནོན་མོང་མཁོན་དེ་

དགོ་གོ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་འིཛུམ་ཤིིགོ་ཤིིགོ་འིདུགོ ཁད་མཚོརི་མི་

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེརི་མཁོན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ཡང་བོད་ལ་ལྟ་སྐོོརི་མཁོན་སྐོོརི་གོཅིགོ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་དྷ་སརི་

ཡོང་སྟེ་ངོས་ལ་ཁོོང་རིང་གོི་མཐོོང་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་བཤིད་

བྱུང༌། མི་དེ་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་དང༌། བོད་པོརི་དགོའི་ཞིེན་

དང་ཤི་ཚོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་ཐོབས་

སྐྱོ་པོོ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་བོད་པོརི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་པོའིི་རིེ་བ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཟེརི། དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བོད་ནང་བོད་པོ་ཐུགོ་འིཕྲེད་

སྐོབས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོདོང་བསྟན་ཏེེ་མིགོ་ཐོད་ཀརི་བལྟས་
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ནས་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། སྤེོབས་པོ་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་

ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མི་ཐུགོ་སྐོབས་ལམ་སེང་གོདོང་པོ་གོཡོལ་ཏེེ་འིགྲེོ་

གོི་འིདུགོ དེས་མིའིི་རིང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློའིི་གོཏེིང་གོི་སྤེོབས་པོ་

དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ཆེེ་ཆུང་དེ་གོསལ་པོོ་མངོན་གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ན་

བོད་པོརི་ཏེན་ཏེན་བདེན་པོའིི་མཐོའི་གོསལ་གྱིི་རིེད། དེ་ལ་ང་ཡིད་

ཆེེས་གོཙང་མ་ཡོད་ཅེས་བཤིད་བྱུང༌། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། ཛོ་

དྲེགོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ཏུ་ཡང་རིང་བཞིིན་གྱིི་བོད་པོའིི་བཟང་

པོོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་དེ་འིགོོགོ་ཏུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་པོ་

བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོོ་ཡང་དེ་བཞིིན་དུ་ཡོད། ང་ཚོོ་བོད་པོརི་འིབྲེལ་བ་

ཡོད་པོ། དཔོེརི་ན། ཕྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུའིི་ནང་བོད་པོརི་རིོགོས་

རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོགོས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་མི་ད་ཆེ་རྒན་ཡོལ་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་

སྤེོ་པོོ་ལགོས་དང་རོ་བོ་ལགོས་ཆེགོས་ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་རིིགོས་

ཀྱིིས་བོད་པོརི་རིོགོས་བྱེས་པོ་དེརི་དངོས་གོནས་གྲུབ་འིབྲས་

མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། བོད་པོརི་རིོགོས་བྱེས་པོ་

དེ་བྱེེད་རིིན་ཆེོགོ་པོ་བྱུང་ཞིེས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་དུ་དྷ་རིམ་ས་ལ་དང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་
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ཁོགོ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་ཡུལ་སྐོོརི་སྤྲོོ་འིཆེམ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

བོད་པོའིི་དཀྱིིལ་ལ་སློེབས་དུས་སྐྱིད་པོོ་དང་དགོའི་པོོ་བྱུང་ཞིེས་

ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཁད་ཆེོས་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་ནི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་འིདི་རིེད། ཡང་སྡུགོ་

ཆེགོ་འིདྲེ་མིན་བྱེེད་མཁོན་རིེ་ཟུང་ཡོད་ཀྱིང༌། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་

བཤིད་ན་ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོི་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་དེ་མི་ཚོོས་

རིང་བཞིིན་གྱིིས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་གོསལ་པོོ་

རིེད། དེ་ང་ཚོོའིི་ཁད་ནོརི་རིེད། 

མ་གོཞིི་ང་ཚོོ་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ཤིོརི་ཏེེ་ཡུལ་གྱིརི་བ་རིེད། གོནས་

དུས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་ངོ་ཤིེས་མང་པོོ་ཆེགོས། གོང་དུ་

ཕྱོིན་ན་ཡང་གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་ཐོོགོ་ནས་ང་

ཚོོརི་སྐྱོ་རིོགོས་ལྟ་བུ་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་བྱུང་ན་སོ་སོ་རིང་ཉེིད་

ལ་ཕེན་གྱིི་འིདུགོ བཟང་པོོའིི་ཡོན་ཏེན་ཟེརི་མཁོན་འིདི་ཤིིན་ཏུ་རྩི་

བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་མ་བརླགོས་

པོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེརི་བའིི་དགོོས་པོ་འིདི་རིེད། གོོམས་

གོཤིིས་འིགོའི་ཤིས་བྱེབ་སྐྱེལ་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་

གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། དཔོེརི་ན་གོོས་གྱིོན་སྟངས། སྐྲ་འིཇོགོ་
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སྟངས། སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་འིཁེརི་སོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཡོད། 

གོལ་ཆེེ་ཤིོས་རྩི་བའིི་མིའིི་བསམ་བློའིི་འིཁེརི་སོ་དང༌། གོཤིིས་

ཀ་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་ང་ཚོོའིི་ཁད་ནོརི་ཡིན་པོ་འིདི་ང་ཚོོས་ངོས་

འིཛོིན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཁོ༽ འིཐོབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་

བཟང་སྤྱོདོ།

ད་ལྟ་ཆེསོ་དནོ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་གོསུངས་པོ་བཞིནི་གོ་ལརེི་མངནོ་

གོསལ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིོགོ་བུ་སྣུམ་ཟོས་ལྟ་བུརི་རིིམ་པོས་

བཟང་པོའོི་ིགོཤིསི་ཀ་ད་ེརྣམས་ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱོནི། མ་རིབས་ཁྲིལེ་མདེ་

ཀྱི་ིགོཤིསི་ཀ་རྣམས་འིཆེརི་ཅན་རྒྱུན་གོཤིསི་ལྟ་བུརི་འིཇགོས་ན་

ཤིནི་ཏུ་ཉེནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་ཚོསོ་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་པོའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་

བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཙ་ོབ་ོད།ེ ང་ཚོའོི་ིལུང་པོ་རྒྱ་མསི་འིཕྲེགོོ་སངོ༌། 

ང་ཚོ་ོནད་ཐོགེོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེི་བ་འིད་ིགོཅགིོ་པུ་མནི་པོརི། ང་ཚོའོི་ི

འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཙ་ོབ་ོད་ེབདོ་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོའིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་

གོཞུང་མ་ིལ་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ། མ་ིལ་བད་ེ

སྐྱདི་ཡངོ་བའི་ིནུས་པོ་དང༌། གོམོས་གོཤིསི་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་
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འིདསི་བདོ་མ་ིརིིགོས་རིང་ཉེདི་ལ་ཕེན་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧི་ིམ་

ལ་ཡའིི་རི་ིརྒྱུད་ཡངོས་རྫིོགོས། བྱེང་ལ་ཕེརི་བརྩིསི་ན་སོགོ་པོ་ོཕྱོ་ི

ནང་གོི་མཚོོན་པོས་ཧིོརི་གྱིི་ཡུལ་ཁོགོ ཡང་སྒོོས་ལྷགོ་པོརི་ཅན་

དུ་རྒྱ་མིའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཕེན་

ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིནུས་པོ་དང་ཆེ་རྐནེ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། བདོ་མ་ི

ས་ཡ་དྲུགོ་ཐོ་ེབས་མ་ིས་ཡ་མང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་རྒྱ་མ་ི

ས་ཡ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིནུས་པོ་ཡདོ་པོའི་ི

བཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤིསི་དང༌། རྒྱུན་སྲིལོ་འིད་ིདགོ་རྩི་མདེ་ཤུལ་

མདེ་འིགྲེ་ོབ་ཤིནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོདང༌། མཐོརི་ཐུགོ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་

གྱིངོ་གུན་ཆེནེ་པོ་ོཕེགོོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་མའིི་ི

བྱེ་སྤྱོདོ་འིད་ིའིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ང་ཚོསོ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 

སྲིིད་དོན་གོཅིགོ་པུའིི་རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་

ནས་རྩིོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མནི། 

ང་ཚོོས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཆེེད་ཡིན་སྟབས། བོད་མི་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཉེིན་རིེ་ཉེིན་

རིེའིི་བསམ་བློའིི་འིཁེརི་སོ་རྣམས་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་དམིགོས་ཡུལ་དེ་

དང་མཐུན་པོའིི་ཡ་རིབས་བཟང་པོོའིི་སྤྱོོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། 
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ང་རིང་ཚོོས་ཉེིན་རིེ་ཉེིན་རིེའིི་སྤྱོོད་ལམ་དང༌། བསམ་བློའིི་འིཁེརི་

སོ་མ་རིབས་ཐོ་ཤིལ་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ན། ང་ཚོོས་རིང་

དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་འིགོལ་བ་རིེད། གོལ་

ཏེེ་ང་རིང་ཚོོ་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ངོས་ནས་སྒོོ་གོསུམ་བཟང་

པོོའིི་སྤྱོོད་པོ་ལ་དོ་སྣང་གོང་ཡང་མ་བྱེས་པོརི་སྤྲོང་ལྟོ་ཁྲིེལ་མེད་མ་

རིབས་ཐོ་ཤིལ་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་ལྷོད་གོཡེང་ཕྱོིན་ན། དངོས་

གོནས་ང་ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱེའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་མ་མཐུན་པོ་དང༌། 

ཕྱོིན་ཆེད་ང་རིང་ཚོོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བྱུང་སྟེ་སོ་སོའིི་

ལུང་པོརི་སློེབས་སྐོབས་ལུང་པོ་དེའིི་ནང་ལ་མ་རིབས་ཐོ་ཤིལ་གྱིི་

སྤྱོོད་པོ་ཞིིགོ་མཉེམ་དུ་སློེབས་ན། རིང་དབང་སོན་དང་མ་སོན་དེ་

ཙམ་གྱིི་ཁད་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

དེས་ན་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེརི་བ་འིདི་ང་ཚོོའིི་ཁད་ནོརི་ཡིན་

པོརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་ཏེེ། འིདི་ལ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་

འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། འིདི་ལ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་

ཡང་ཁོ་ནས་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་བཟང་པོོ་ཡིན་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་ཙམ་མིན་པོརི་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་གོཤིིས་ཀརི་འིཇགོས་ཐུབ་

པོའིི་སྒོོ་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས། དེ་ཡང་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཁིམ་
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ཚོང་སོ་སོའིི་ནང་ལ་གོཤིིས་ཀརི་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད་ཅེས་དགོོན་པོའིི་ནང་

ལ་དགོེ་འིདུན་པོ་གོང་ཙམ་ཞིིགོ་གོིས་འིདོན་པོ་བཏེོན་པོ་གོཅིགོ་པུ་

མིན། མང་ཚོོགོས་རིང་གོི་ནང་ལ་བཟང་པོོའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་པོའིི་

མིགོ་ལྟོས་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྒོེརི་སོ་སོའིི་ངོས་

ནས་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་མེད་དང༌། ནང་པོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པོརི་རིང་ཉེིད་གོང་དུ་གོཏེོགོས་སའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེའིི་ནང་ཡ་རིབས་

བཟང་སྤྱོོད་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོ༽ ནང་ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦོང་དང་། བུ་ཕྲུགོ་ལ་ང་ོསྤྲོདོ།

བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤིིས་དེའིི་རྩི་བ་ཐུགོ་ས་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། དཔོེརི་ན། ཡ་རིབས་ཟེརི་བ་

འིདིས་མི་ལ་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་པོས་མ་ཚོད། སྲིོགོ་ཆེགོས་གྲེོགོ་

སྦུརི་ཚུན་ཚོད་ལ་བརྩིེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིན་ལ་བརྩིེ་བ་དང༌། 

གུས་པོའི་ིབསམ་པོ་ཡདོ་ན་ད་ེལ་གོནདོ་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོདང་

། བྱེ་སྤྱོོད་རིང་ཤུགོས་ཀྱིི་འིགོགོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེའིི་རྩི་བ་ཐུགོ་ས་

ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིབདགོ་པོས་
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གོཞིན་གོཅེས་པོའིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཟེརི་མཁོན་དེ་ལ་ཐུགོ་གོི་

ཡོད། ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་

པོ་མེད་མཁོན་ཚོ་ོགོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་

སྣང་ཡོད་པོ་དང༌། དད་པོ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཤིེས་

པོ་བྱེེད་དགོོས། ཆེོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོརི་ཕེ་མེས་ནས་མིགོ་ལྟོས་གོོམས་གོཤིིས་སུ་ཡ་

རིབས་སྤྱོོད་བཟང་འིཇགོས་པོ་ཙམ་ལས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དཔྱད་

པོ་བྱེས་ཏེེ་དགོེ་མཚོན་མཐོོང་བའིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོས་ཉེམས་ལེན་

བྱེས་པོ་གོང་ཡང་མ་རིེད། མིགོ་ལྟོས་གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

འིཇགོས་པོ་དེ་རིིམ་པོས་དུས་ཚོོད་བསྲིིངས་སྐོབས་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་

རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་རིེད། གོང་ལྟརི་ང་ཚོོས་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་ཟེརི་

མཁོན་འིདི་ལ་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡོད་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་

གོང་ཡོད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་རྒྱུ་མཚོན་མཐོོང༌། 

ཡིད་ཆེེས་རྙིེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དེ་ལ་དགོོས་པོ་འིདུགོ ལགོ་ལེན་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཤིིགོ་སློེབས་ན། དེ་

གོོམས་གོཤིིས་ཐོོགོ་ནས་འིཇགོས་པོ་ཙམ་མིན་པོརི། རྒྱུ་མཚོན་



488
མཐོོང་བའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཅེས་སྤྲོས་བདགོ་པོོ་བརྒྱབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

སྟབས་དེ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

དཔོེརི་ན། སྤྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུའིི་ནང་ལ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཞིོན་སྐྱེས་

འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་ཆེོས་ཟེརི་བ་འིདི་དེ་ཙམ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མ་རིེད་

བསམ་པོ་དང༌། ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ། ང་ཚོོས་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་མགོོ་འིཁོོརི་བའིི་རྐེན་གྱིིས་སོ་སོའིི་ལུང་པོ་ཤིོརི་

སོང་ཟེརི་མཁོན་བྱུང་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་

སུམ་ཅུ། བཞིི་བཅུའིི་ཡས་མས་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་བླ་མའིི་ཆེོས་

ལུགོས་ཞིེས་མིང་བཏེགོས། དེ་ལ་རྩིེད་མོ་རྩིེད་ས་དང༌། ལྟད་མོ་

ལྟ་ས་ལྟ་བུརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་བདུན་ཅུ་

དང༌། བརྒྱད་ཅུའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

མེད་དང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་རྣམས་རིིམ་པོས་

ཤིེས་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་གོཞིི་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

འིདི་ལྟད་མོ་ལྟ་ཡུལ་དང༌། ལགོ་རྩིེད་བྱེེད་ཡུལ་མིན་པོརི་འིདི་ལ་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོ་དང༌། འིདིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་

གོསརི་པོ་ཞིིགོ་འིཛོམ་གླིིང་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ལྷགོ་པོརི་ཚོན་རིིགོ་པོའིི་ནང་ནས་སྤྱོིརི་ནང་པོའིི་ཆེོས། དེའིི་ནང་
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ནས་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་རོངས་དད་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མིན་

པོརི་དེརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

ཏུ་གོཞིི་ནས་མཐོོང་བ་དང༌། དོ་སྣང་གོསརི་དུ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

ལྟརི་ན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་སློོབ་

སྦོང་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ སློོབ་

སྦོང་བྱེས་ནས་དགོེ་བཤིེས་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་མིན་ལ། རྒྱུགོས་སྤྲོོད་

བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་ཡང་མིན། སོ་སོ་ཆེོས་དེརི་དད་པོ་ནི་ཡོད། དད་

པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་དེ་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཤིེས་པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་སོ་སོ་

སེམས་སྐྱིད་པོ་དང༌། འིདོན་པོ་ཞིིགོ་བཏེོན་ན་ཡང་དེའིི་དོན་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་འིཁོོརི་ཐུབ་པོའིི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དོན་དགོ་མ་

ཤིེས་ན་སྒྲི་འིཛོིན་འིཁོོརི་ལོ་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། དོན་དགོ་

དང་གོནད་འིགོགོ་ཤིེས་ན་སོ་སོ་ཁོ་འིདོན་དགོེ་སྦོརི་ཞིིགོ་བྱེས་

ཀྱིང་སྤུས་དགོ་པོོ་དང༌། དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ། སོ་སོའིི་བློ་ཡིད་ཚོིམ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུརི་བརྟེན་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ངོས་ནས་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བ་འིདི་བླ་མས་གོསུང་

ཆེོས་མང་པོོ་གོནང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ང་རིང་
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ཚོོ་འིཛོིན་གྲྭ་ཚོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས། སློོབ་གྲྭ་བ་ཚོོརི་སློོབ་གྲྭའིི་

ནང་གོི་ཆེོས་དགོེ་ཚོོ་དང༌། དགོེ་རྒན་ཚོོས་ཕྲེན་བུ་སློོབ་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་མིན་གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོ་ཚོོ་དང༌། སྤྱོིརི་བཏེང་ཁིམ་ཚོང་ནང་ནས་

དོ་སྣང་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ལས་ཀའིི་དུས་ཚོོད་དང་བསྟུན། འིཛོིན་

གྲྭ་ལྟ་བུ་ཚོོགོས་དེའིི་ནང་ལ་ཆེོས་སྐོོརི་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་མཁོན་

ཞིིགོ་གོི་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱབ། དཔོེརི་ན་གོོང་དུ་ངས་འིགྲེེལ་བཤིད་

བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིིན་རིེད། དེ་ཡང་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཟེརི་བ་

འིདིའིི་བྱེང་ཟེརི་བ་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་དང་། འིཁོོརི་བ་ཟེརི་བ་

འིདི་གོང་འིདྲེ་ལ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་པོ། དེ་བཞིིན་བདེན་པོ་བཞིི་དང༌། 

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ དགོེ་འིདུན་དཀོན་

མཆེོགོ་ཟེརི་བ་འིདི་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ། འིདི་རིིགོས་ལ་དྲེི་བ་

དྲེིས་ལན་བྱེས། འིགྲེེལ་བཤིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིེས་པོ་བཟོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་བཞིིན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཟེརི་བ་

འིདི་ཚོོ་དད་མོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིོད་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་ཚོོའིི་སྐོོརི་རྩིད་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ གྲུབ་མཐོའི་ིསློབོ་ཁྲིདི་དང་། གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ི

དགོངོས་གོཞི།ི
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ཁེད་རིང་ཚོ་ོདོན་གླིིང་གོཞིིས་ཆེགོས་པོའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་བགོོ་

སྐོལ་ལ་འིདིརི་ཆེོས་སྒོརི་འིགོའི་ཤིས་ཡོད། ཆེོས་སྒོརི་ཕེན་ཚུན་

གྱི་ིནང་ནས་མཁོན་པོ་ོརྣམ་པོ་ཚོསོ་ཡནི་ཡང་རུང༌། བླ་མ་རྣམ་པོ་

ཚོསོ་ཡནི་ཡང་རུང༌། འིགྲེལེ་བཤིད་བསྐྱནོ་ཏེ་ེནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནད་

དནོ་ཤིསེ་པོ་བཟ་ོདགོསོ། ཆེ་ོགོ་འིདནོ་རྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་མནི་ལ། དབང་

བསྐུརི་དང༌། ཚོེ་དབང༌། བྱེབས་ཁྲུས་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བ་ཡང་

མིན། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་རང་གོཞིི་ཡགོ་པོ་ོཤིེས་པོའིི་ཆེེད་དུ་དུས་དུས་

ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ། ཁེད་རིང་ཚོོས་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་གོོ་བསྡུརི་

བྱེས། བགྲེོ་གླིེང་བྱེས་ཏེེ་ཁིམ་ཚོང་སོ་སོའི་ིནང་གོི་ཕེ་མ་ཚོ་ོནང་

ཆེོས་ཤིེས་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་སོ་སོའི་ིཁིམ་ཚོང་དེའིི་ནང་གོི་

ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་ནང་ཆེོས་དང་པོོ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་མཁོན་ཕེ་མ་ཚོ་ོཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ཕེ་མ་ཚོསོ་བླ་མ་དང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ངསོ་ནས་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཕེ་མ་ཚོ་ོནང་ཆེསོ་ཤིསེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཕྲུ་གུརི་

བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་ནས་ཆེསོ་དཀནོ་མཆེགོོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཟརེི་གྱི་ི

ཡོད། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། 

ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་འིད་ིཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁད་པོརི་འིད་ིདང་

འིད་ིཡདོ། ཧིནི་དཱུའི་ིཆེསོ་དང་མི་འིདྲེ་བའི་ིཁད་པོརི་འིད་ིཡདོ། ཁོ་

ཆེའེི་ིཆེསོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁད་པོརི་འིད་ིཡདོ། སྤྱོརིི་བཏེང་ཁོ་ཆེའེི་ི
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ཆེསོ་དང་། ཧིནི་དཱུའི་ིཆེསོ། ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་ཚོང་མ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། མ་ི

མང་པོོརི་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོ་རིེད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཁད་པོརི་འིདི་དང༌། འིདི་

འིདྲེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས། གོང་ལྟརི་ཁིམ་ཚོང་ཚོོའིི་ནང་

ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་སློོབ་ཐུབ་མཁོན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌ང་ཚོོས་

ངེས་པོརི་དུ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཁེད་ཚོོའིི་དགོོངས་པོརི་

བཅངས་དགོོས། ངོས་ནས་འིདིའིི་སྐོོརི་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་ཆུང་ཆུང་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ཕེལ་

ཆེེརི་ལགོ་ལེན་བསྟརི་ཐུབ་མི་ཡོང་ངམ། ཁོ་ས་བཀྲ་ཤིིས་འིཁིལ་

དགོོན་པོ་ལའིང་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་པོ་ཡིན། 

སྔརི་ཀུན་མཁེན་བླ་མ་འིཇམ་དབྱེངས་བཞིད་པོ་སྐུ་ཕྲེེང་དང་པོོའིི་

གོསུང་གོི་ནང་ལ་གྲུབ་མཐོའིི་དཔོེ་ཆེ་འིདུས་ཆེེན་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད། ངོས་ནས་ཐོེངས་མང་ལྟ་མོང༌། འིཇམ་དབྱེངས་བཞིད་པོའིི་

གྲུབ་མཐོའི་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཁྲིིད་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། གོནའི་

རིབས་རྒྱ་གོརི་ནང་མུ་སྟེགོས་པོ་གོང་དང་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ། ཁོོང་

ཚོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ། ནང་གོསེས་ཀྱིི་

ཁད་པོརི་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ། དེ་ནས་ནང་པོའིི་གྲུབ་མཐོའིི་ནང་ལ་



493
བྱེེ་བྲགོ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སྡེེ་པོ། སེམས་ཙམ་པོ། དབུ་མ་པོ་དེ་

རིིགོས་རིིམ་པོ་བཞིིན་བཤིད་ཡོད། ནང་པོ་རིང་གོི་ནང་ལའིང་གྲུབ་

མཐོའི་གོོང་འོིགོ་གོི་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པོ་ལ་ཁད་པོརི་གོང་ཡོད་མེད་

འིདི་དགོ་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། སོ་སོ་མཎི་ཞིིགོ་བཏེོན་ན་ཡང་གོཞིི་

ནས་བསམ་བློ་གོཏེིང་རིིང་པོོ་འིཁོོརི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་མཎི་འིདོན་རྒྱུ་

ཡོད་པོ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའི་ོཞིེས་བརྗེོད་སྐོབས་ཀྱིང་

སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་འིགུལ་བསྐྱོད་ཐོེབས་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ 

གོལ་ཏེེ་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོའིི་ནང་ལ་དམིགོས་བསལ་

ཆེོས་དད་མེད་མཁོན་ཡིན་ན་ཡང་གྲུབ་མཐོའི་བསློབ་དགོོས། སྤྱོིརི་

བཏེང་རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ལ་གོནའི་བོའིི་དུས་ནས་མིའིི་

སེམས་ཡརི་རྒྱས་ཇི་ལྟརི་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཡརི་

རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་

འིདྲེ་མིན་གོང་དགོ་བྱུང་བ། མི་རིེ་ངོ་རིེའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

སློོབ་སྦོང་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། དཔོེརི་ན། 

འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་ཕེལ་མོ་ཆེེའིི་ནང་ལ་
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འིཛོམ་གླིིང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་འིདི་རིིགོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་

པོ་འིཛོམ་གླིིང་ས་ཕྱོོགོས་གོང་སརི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་ཆེོས་ཉེམས་

ལེན་བྱེེད་པོའིི་ཆེེད་དུ་མིན། 

དཔོེརི་ན། ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་མེད་མཁོན་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོའིམ། 

ཡང་ན་ཧིིན་དཱུ་དང་ཁོ་ཆེེའིི་ཆེོས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། རིང་

ལུགོས་དང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཁད་པོརི་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་ཤིེས་

ན་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོའིི་ཡན་ལགོ་ཡིན་པོ་ལས། གོནོད་པོ་གོང་

ཡང་མེད། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། སློོབ་སྦོང་བྱེེད་སྟངས་འིདི་ལྟ་

བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོས་གོསརི་གོཏེོད་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

འིཇམ་དབྱེངས་བཞིད་པོས་མཛོད་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་དེ་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོོ་ཡོད། སྔོན་ལ་གྲུབ་མཐོའི་མདོརི་བསྡུས་ཤིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་

གོོ་བརྡ་ཞིིགོ་སྤྲོད། དེ་ནས་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏེང་ན་འིཇམ་དབྱེངས་

བཞིད་པོ་རིང་གོིས་མཛོད་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཆེེན་མོ་དང༌། ད་དུང་

ཞིིབ་ཕྲེ་བཙལ་འིཚོོལ་བྱེས་ན་དཔོལ་ལྡན་ཆེོས་རྗེེས་མཛོད་པོའིི་

གྲུབ་མཐོའི་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡོད། དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦོང་

རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་གོང་ཡང་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ཀློོང་ཆེེན་རིབ་འིབྱེམས་པོའིི་གོསུང་གོི་ནང་དུའིང་གྲུབ་
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མཐོའི་ཡོད། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོས་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་གོི་ངོས་ནས་བཤིད་

ན་ཇི་ཙམ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིེས་

པོ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིི་སེམས་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། ཤིེས་ནས་དད་པོ་ཐོོབ་

རྒྱུརི་ཁད་པོརི་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དམིགོས་བསལ་ཆེོས་དད་མེད་པོ་

དང༌། ཉེམས་ལེན་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདུ་ཤིེས་མེད་ན་ཡང༌། འིདི་དགོ་

ཤིེས་བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་སུ་ཤིེས་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཅ༽ དབང་པོ་ོརྣ་ོརྟུལ་དང་། ཆེསོ་ཀྱིི་རྗེསེ་འིབྲང་།

སྤྱོརིི་འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་

རིིགོས་གོཉེིས་ཡོད་པོ་ལས་རིིགོས་གོཅིགོ་ནི་བོད་པོ་དང༌། རྒྱ་

མ།ི ཀ་ོརི་ིཡ། རྒྱ་གོརི་བ་ཁོགོ་ཅིགོ བལ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཕེ་མསེ་ནས་

ནང་པོ་ཡནི་བསམས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་འིགྲེ་ོམཁོན་

རིགིོས་གོཅགིོ་དང་། ཡང་རིགིོས་གོཞིན་ད་ེཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་

མང་པོརོི་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་སྐོབས་ནང་པོའི་ིབཤིད་ལུགོས་འིད་ིཚོན་

རིིགོ་དང་མཐུན་པོ། རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་ས་ཡོད་པོ། 

དཔྱད་པོ་བྱེདེ་ས་ཡདོ་པོ། དཔྱད་པོ་བྱེདེ་སྟངས་ལའིང་རིང་དབང་



496
ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ཕེལ་མ་ོཆེའེི་ིནང་ལ་

ས་ོསོས་དད་པོ་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་དེ་ལ་དོགོས་པོ་བྱེས་ཏེེ་དྲེི་བ་དྲེིས་

མི་ཆེོགོ་པོརི་དེ་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་བཀའི་རིེད་ཅེས་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་

ནས་སྡེདོ་དགོོས་པོ། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་ཐོེགོ་ཆེེན་གྱིི་ཆེོས་ནང་ལ་

རྒྱལ་བའིི་བཀའི་རིང་ལ་དཔྱད་པོ་བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་དང༌། ཞིིབ་འིཇུགོ་

བྱེེད་ཆེོགོ་པོ་སོགོས་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁད་པོརི་

དེ་དགོ་ལ་ངོ་མཚོརི་སྐྱེས་ཏེེ་གོཞིི་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་བྱེེད་མཁོན་

ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ནི་ཧི་ཅང་བརྟན་པོོ་ཡོད། སྤྱོིརི་ང་རིང་ཚོོ་ནང་པོ་

བྱེེད་མཁོན་ཡོད་ཚོད་རིིམ་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་ཟེརི་བ་

མིན་ན་ཡང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཁད་ཆེོས་རྩི་བ་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་

སྟངས་རིིམ་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེརི་ན་ང་

རིང་ཚོོའིི་མངོན་རྟོགོས་རྒྱན་གྱིི་ནང་ལ་དབང་རྟུལ་དད་པོའིི་རྗེེས་

འིབྲང་དང༌། དབང་རྣོན་ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་ཞིེས་རིིགོས་གོཉེིས་

བཤིད་གོསུངས་ཡོད་པོ་ལྟརི། རིིགོས་གོཅིགོ་དད་པོ་ཁོོ་ནའིི་ཐོོགོ་

ནས་འིགྲེོ་མཁོན་ཡོང་གོི་རིེད། སྤྱོིརི་བཏེང་འིཁྲིིད་སྟངས་དང༌། གོོ་

རིིམ་སྟོན་སྟངས་དེ་ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་གོཞིིརི་བཞིགོ་པོའིི་ཐོོགོ་
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ནས་འིཁྲིིད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་རིིན་པོོ་ཆེེ་རྣམ་པོ་ཚོོའིི་ཐུགོས་ལ་བཅངས་དགོོས། ཁོ་སང་

བཀྲ་ཤིིས་འིཁིལ་ལའིང་བཀའི་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ཆེ༽ ཤིསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦོང་དང་། མ་ིགོཤིསི་བཟང་པོ།ོ

ད་ེནས་ཕྲུ་གུའི་ིཤིསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦངོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ི

གོཞིསི་ཆེགོས་ཆེ་ེཆུང་ཚོང་མས་གོཞི་ིནས་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེ་ེཤུགོས་

རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ལྟ་ས་ཆེ་འིདརིི་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོམཐུན་

རྐནེ་འིཛོམོས་མནི་གྱི་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཚོང་མས་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོརོི་བརྩིསི་ནས་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་གོནང་བཞིནི་

པོ་དང༌། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོནོ་པོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། ཕྲུ་གུ་ཚོསོ་ཤིསེ་ཡནོ་སྦངས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་རྩི་

བའིི་མིའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་དགོོས་པོ་དེརི་ཁེད་རིང་ཚོོས་ངེས་

པོརི་དུ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོོས་ལ། ད་ེམ་བརྗེདེ་པོ་བྱེེད་དགོསོ། 

ཕྲུ་གུ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་ཟེརི་མཁོན་འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། གོཤིིས་

ཀ་བཟང་པོོ་ཡོང་བའིི་འིགོན་ཁུརི་གོཙོ་བོ་ཕེ་མ་དང༌། དགོེ་རྒན་
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ཚོོས་ལེན་དགོོས། འིཛོིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒན་ཚོོས་ཕྲུ་གུརི་སློོབ་

ཚོན་འིཁྲིིད་པོ་ཙམ་མིན་པོརི། ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚོེའིི་མདུན་ལམ་ལ་ཡང་

སེམས་ཁུརི་མཉེམ་དུ་བླངས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་ཤི་ཚོ་དང་སེམས་

ཁུརི་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་འིཁྲིིད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ཕྲུ་གུའིི་

ངོས་ནས་ཀྱིང་དགོེ་རྒན་ལ་གུས་བརྩིི་དང༌། དགོའི་ཞིེན། སྙིིང་ཉེེ་

པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཁིམ་ཚོང་ནང་ལའིང་ཕེ་མ་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་

བྱེས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་སྟངས་ཚུན་ཆེད་ཡ་རིབས་དང༌། 

བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་འིཇགོས་ཐུབ་ཐོབས་ཕེ་མའིི་ངོས་ནས་

རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་དང༌། སློོབ་སྟོན་བྱེེད་དགོོས། འིཛོིན་གྲྭའིི་ནང་ནས་

དགོེ་རྒན་ཚོོས་ཕྲུ་གུརི་སློོབ་སྦོང་སྤྲོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བཟང་

པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་དགོེ་རྒན་རིང་གོི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོའིི་ཐོོགོ་

ནས་ཕྲུ་གུརི་ངོ་སྤྲོོད་ལྟ་བུ་བྱེས། སོ་སོའིི་ཁིམ་ཚོང་ནང་དུ་ཕེ་མས་

ཞིརི་ཞིོརི་ལ་བཟང་པོོའིི་ཡ་རིབས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་ངོ་སྤྲོོད་དང༌། 

དེ་དགོ་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་གོཞིེན་སྐུལ་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་

བྱེས་ཏེེ་ལོ་བཅུ་གྲེངས་མུ་མཐུད་ན། དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ནས་ཐོོན་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ད་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་སྐོབས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་

ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་ཡ་རིབས་བཟང་པོོའིི་སྤྱོོད་པོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ཤིེས་དགོོས་



499
པོ་རིེད། ཤིེས་ཡོན་གོཅིགོ་པུརི་ངོ་མཚོརི་ཆེེ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མི་འིདུགོ 

དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཚོོ་

དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ལ། ཤིེས་ཡོན་ཧི་ལས་

པོའིི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་ཡང༌། ཤིེས་ཡོན་གྱིིས་ཕྱུགོ་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ཚོོའིི་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཤིེས་ཡོན་

དང༌། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་ཕེོངས་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ད་

དུང་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ་དེའིི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་མཁོན་

མང་པོོས་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིི་ངོས་འིཛོིན་ལ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་ཁིམ་ཚོང་གོི་ནང་ལ་ཡ་རིབས་དང༌། བྱེམས་སྙིིང་རྗེེའིི་འིཚོོ་

བས་མ་འིདང་བའིི་རྐེན་གྱིིས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་འིདིརི་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་

ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། འིགོན་ཁུརི་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་གོནད་

དོན་འིདི་ལ་ལྷོད་གོཡེང་མ་སོང་བ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་རིོགོས་

གོནང་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཇ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། མང་མསོ་འིསོ་བསྡུ།

དེ་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཁེད་རིང་



500
ཚོ་ོཚོང་མས་མཁེན་གོསལ་རིེད། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་

སེལ་ཐོབས་ལ་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། ལོ་

རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་རིང་བཙན་རྒྱལ་ཁོབ་ཐོ་དད་པོ་

ཅགིོ་རིདེ། སྔརི་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐོབས་ནས་རྡ་ོརིངི་ལ་ཡ་ིགོ་ེབཀདོ་

དེ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། ཅེས་རྒྱ་དང་བོད་

ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཡོད། སྔརི་ཡུལ་

ཚོན་ལུང་ཚོན་ས་ོས་ོབྱེས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ལྟསོ་

མི་དགོོས་པོ་དང༌། རིེ་མི་དགོོས་པོརི་གོནས་པོའིི་སྐོབས་ལ་

ཡིན་ན་རིང་དབང་རིང་བཙན་ཟེརི་བ་འིདི་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་ཡོད། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

པོས་རིང་དབང་རིང་བཙན་ཟེརི་བ་དེརི་དེ་ཙམ་གྱིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་

མཐོོང་གོི་མི་འིདུགོ དེང་སྐོབས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་ལ་དཔོེརི་ན་རྒྱ་གོརི་

དང་། བང་ལ་སྡེ་ེཤི ིབལ་ཡུལ། འིབྲུགོ རྒྱ་མ།ི ད་ེབཞིནི་ལུང་པོ་

ཚོང་མརི་དཔོལ་འིབྱེརོི་ལ་སགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོརོི་བརྟནེ་

ནས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕེན་ཚུན་ལྟསོ་

རིསེ་ཡདོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་དེ་བས་ཀྱིང་བོད་ལ་རྒྱ་མཚོོའིི་



501
ཐོོགོ་ནས་མཚོོ་ལམ་མེད་ལ། འིགྲེིམ་འིགྲུལ་ཁོགོ་པོོ། མི་ཚོོགོས་

ཉུང་ཉུང༌ཞིིང་ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ། རིང་བཞིིན་གྱིི་ཐོོན་ཁུངས་ཡགོ་པོོ་

ཡོད་མཁོན། དངོས་པོོ་རྗེེས་ལུས་ཡིན་མཁོན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ལ། ང་ཚོོའིི་ལུང་པོ་མགྱིོགོས་མྱུརི་དངོས་

པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་བརི་ང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཕེལ་ཆེེརི་ཁོགོ་

པོོ་རིེད། གོང་ལྟརི་དངོས་ཡོད་ཡརི་རྒྱས་ཀྱིི་ཉེམས་མོང་མཁོན་

ཞིིགོ་ལ་མ་བརྟེན་པོརི་ང་ཚོོ་གོཅིགོ་པུས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་རྒྱ་མི་དང་མཉེམ་དུ་

བསྡེད་ནས་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ས་

ནས་རིོགོས་རིམ་ལེན་རྒྱུ་བྱེས་ན། དེས་ང་ཚོོརི་ཁོེ་ཕེན་ཡོང་གོི་

རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་

བ། མིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་སྤུས་

དགོ་ཅིགོ་ཡོད་པོ་འིདིས་རྒྱ་མིརི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་རིེད། སྔརི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་ལ་ནང་

པོ་མ་དརི་གོོང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ནང་པོ་དརི་ནས་ཧི་ལམ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་

བཞིི་བརྒྱ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རིེད། སྔརི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ནང་པོའིི་ཆེོས་དརི་



502
རྒྱས་བྱུང་ཡོད། ཡང་སྒོོས་ལྷགོ་པོརི་ཅན་དུ་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་

ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དེའིང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དརི་ཁབ་ཆེེན་

པོོ་བྱུང་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡོད། དཔོེརི་ན། པོེ་ཅིང་གོིས་མཚོོན་

པོའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བོད་པོའིི་ལགོ་ཤིེས་པོས་

བཟོས་པོའིི་ལྷ་ཁོང་དང༌། སྐུ་འིདྲེ་སྣ་ཚོོགོས་མཐོོང་རྒྱུ་འིདུགོ ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་རྩི་

ཆེེ་བོད་ལ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ལས། 

རྒྱ་མིས་བདགོ་པོོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་རྒྱགོ་མི་ཐུབ། 

དེས་ན་ང་ཚོོས་བྱེེད་ཐུབ་ས་འིདིའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོས་འིགོན་གོཙང་མ་

འིཁེརི་དགོོས་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོའིི་སརི་རྒྱ་མིས་འིགོན་

གོཙང་མ་འིཁེརི་དགོོས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་གོཞུང་ལ་ཡང་བློ་

བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང་། ང་ཚོོ་བོད་ལ་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ད་ལྟའིི་དུས་འིདིརི་བོད་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་གོནས་

སུ་སློེབས་པོའིི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་འིདི་སེལ་ཐོབས་མ་བྱེས་པོརི་

སྒུགོ་ནས་བསྡེད་པོས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི་བརྟེན། ངོས་ནས་དབུ་མའིི་

ལམ་གྱིི་ཐོབས་ཤིེས་འིཚོོལ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དང་དགོོས་པོ་

དེ་ཡིན། བརི་སྐོབས་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་བསམ་འིཆེརི་
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བཏེོན་པོ་འིདིརི་འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཞིི་

འིགྲེིགོས་ཡོང་ཐོབས་ལ་འིབད་བརྩིོན་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ཡོངས་གྲེགོས་མ་ཡིན་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ཉེེ་བའིི་

ཆེརི་ཨ་རིིའིི་སྲིིད་གོཞུང་ནས་རྒྱ་བོད་དབརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མཁོན་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་འིགོན་ཁུརི་ཡོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་བསྐོོ་

གོཞིགོ་བྱེས་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དེ་ལྟརི་རིེད།

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་

འིདིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་མཁོན་ང་ཚོོ་བོད་

པོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་ནང་ནས་ཀྱིང་བློ་ཕེམ་བྱེེད་

མཁོན་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ང་ཚོོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོནད་

དོན་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས། སྔོན་ལ་མི་མང་གོི་བསམ་

ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་ལོ་ཁོ་ཤིས་གོོང་ལ་

མ་འིོངས་པོའིི་བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་ལ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་མི་མང་

གོི་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པོའིི་མཐོའི་བསྡེོམས་སུ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་
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ནས་གོནད་དོན་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་དང༌། གོཉེིས་

ནས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་

སྟབས། གོནས་སྐོབས་མང་མོས་ཐོགོ་གོཅོད་མི་དགོོས་པོ་བྱེས་

ཏེེ་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཆེོ་བཟོ་ལ་

གོཞིིགོས་པོས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཕྱོོགོས་འིདི་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་མུ་

མཐུད་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ལེགོས་གོནས་ཞིེས་མང་མོས་བྱུང་བ་

རིེད། གོང་ལྟརི་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཕྱོོགོས་སྐོོརི་ལ་ངའིི་

བསམ་ཚུལ་དང་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདི་ལྟརི་ཡིན། 

ཉེ༽ ཉེམ་ཐོགོ་ལ་རིོགོས་མགོནོ་དང་། སྨན་བཅསོ་འིཕྲེདོ་

བསྟནེ།

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་དང༌། ལྷགོ་དནོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ནང་

ལ་དངེ་སང་ཐོ་མགོ་ཉེལ་ཐོ་འིཐོནེ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་གོ་ོ

རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེན་ིདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིཐོབས་རྡུགོས་རིདེ། ད་ེལྟརི་ནམ་

ཡང་བྱེེད་མི་རུང༌། དེ་བཞིིན་ཆེང་རིགོ་ཚོོད་མེད་འིཐུང་བ་དང༌། 

རྒྱན་བཙུགོས་ནས་རྩིེད་མོ་རྩིེས་པོ་དེ་རིིགོས་ས་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་

ནས་མ་ིའིདུགོ གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོསོ། 
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ད་ལྟ་ཆེོས་དོན་བཀའི་བློན་གྱིིས་གོསུངས་པོ་དེ་དགོ་ངོས་ནས་

བསྐྱརི་དུ་བརྗེོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཚོང་མ་མཐུན་པོོ་བྱེེད་

དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་སྤྱོི་ཡོངས་ཡགོ་ཐོགོ་

ཆེོད་ཡོད་ཀྱིང་རིེ་ཟུང་སོ་སོའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་རྒྱབ་མ་འིཁོགོས་

པོ་ལྟ་བུས་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོའིི་ངང་སྡེོད་མཁོན་ཡོད། དཔོེརི་ན། 

འིབྱེོརི་ལྡན་ཚོོས་ཕྱོགོ་མཆེོད་བྱེས་ནས་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་བ་དེ་

རིིགོས་ནས་དམིགོས་བསལ་སྐྱོ་པོོ་དེ་དགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐེན་ལ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ཏུ་བཏེང་ནའིང་དགོེ་རྩི་

གོཅིགོ་པོ་རིེད། སོ་སོ་ནང་ཁུལ་ལའིང་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། 

ཡང་ནང་སྲིིད་དང༌། འིཕྲེོད་བསྟེན་དེ་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་

ན་ཐོབས་ཤིེས་ཕྲེན་བུ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དམིགོས་བསལ་སྐྱོ་

པོོ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་འིཐུས་མ་ཤིོརི་བ་དང༌། ལྷོད་

གོཡེང་མ་སོང་བ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་དགོ་ལ་ངེས་པོརི་དུ་དགོོངས་

པོ་བཞིེས་དགོོས། སྙིིང་རྗེེ། ཁོ་ཤིས་ཧི་ཅང་སྐྱོ་པོོ། རིེ་ས་ལྟོས་ས་

མེད་པོ་འིདི་དགོ་བདགོ་པོོ་མེད་པོརི་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིིས་ཟིན་ཏེེ་ཕེརི་

གོཞིི་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་སྐོབས་ཟ་རྒྱུ་མེད། འིཐུང་རྒྱུ་མེད། བུ་ལོན་

ཡོད་ཅེས་གོཞིི་ནས་བརྗེོད་མཁོན་འིདི་དགོ་གོིས་ཧིམ་པོ་བྱེས་ཏེེ་
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བཤིད་མ་ནུས་པོརི་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ལ་ལུས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་

ཁུལ་ལའིང་དེ་ལྟརི་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མིན། དེ་དགོ་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

དེ་ནས་ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་འིཕྲེོད་བསྟེན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀརི་རྒྱུན་དུ་འིཕྲེོད་བསྟེན་བྱེེད་རྒྱུརི་དོ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་མ་བྱེས་པོརི་འིཇོགོ་པོ་དང་། ནད་ན་ཚོས་ཟིན་ནས་ནད་ཀྱིིས་

མནརི་ཏེེ་ཟུགོ་གོཟེརི་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཆེགོས་

སྐོབས་སྨན་ཁོང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་སྨན་བཅོས་བྱེེད་རྒྱུ་གོཞིི་ནས་དྲེན་གྱིི་

ཡོད། དེ་དུས་ན་ཚོ་རྙིིང་པོ་ཆེགོས་ཏེེ་ཕྱོིས་དྲེགོས་པོ་རིེད། འིགྲེོ་

སོང་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན། ན་ཚོའིང་མ་དྲེགོ་པོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ རྒྱུན་གྱིི་སྤྱོོད་

ལམ་ཐོད་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་དགོོས། འིདིརི་བོད་པོའིི་

སྨན་ཁོང་ཡོད་སྟབས་སོ་སོའིི་གོཟུགོས་པོོའིི་ཁོམས་དང་བསྟུན་

ནས་རྒྱུན་བཅོས་བོད་སྨན་བསྟེན་ན་འིབྱུང་བ་ཆེ་སྙིོམས་བཟོས་

ཏེེ་ནད་མི་ཡོང་བརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ལྷགོ་དོན་བོད་སྨན་

གྱིིས་ཕེོ་བརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཕེན་ནུས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ཕེོ་བ་

ཡགོ་པོོ་བྱུང་ན་ལྟོ་ཟས་བཞུ་སྨིན་བདེ་བ་དང༌། ནད་མི་ཕེོགོ་པོ། 

ཕེོ་སྐྲན་མི་ཡོང་བརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད། ལྷོད་གོཡེང་ཤིོརི་ན་ཡགོ་
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པོོ་མེད། དེ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་ཤིོགོ་ཨང་

། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།

༼སྐོབས་འིདིརི། དོལ་རྒྱལ་སྐོོརི་བཀའི་སློོབ་གོནང་བ་རྣམས་བཀའི་སློོབ་འིདི་གྲེས་

བྱེིངས་ཁོོངས་ཕྱོོགོས་བསྡེེབས་ཞུས།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ཚོེས་ ༩ ཉེནི་ས་ེ

རི་ཆེསོ་སྒོརི་དུ་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སློབོ་གོཉེེརི་གྱི་ིདགོོས་དམིགོས་དང་། རིང་སེམས་

འིདུལ་ཐོབས།

དེ་རིིང་འིདིརི་འིཇམ་མགོོན་༸རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་ཚོབ་མཚུངས་མེད་

ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེ་དགོའི་ལྡན་ཁྲིི་རིིན་པོོ་ཆེེ་བློ་བཟང་ཉེི་མ་ལགོས་དང༌། 

བྱེང་རྩིེ་ཆེོས་རྗེེ། དེ་མིན་མཁོན་པོོ་ལས་ཟུརི། དགོེ་བཤིེས་ལ་

སོགོས་པོ་དགོེ་འིདུན་གྱིི་སྡེེ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིདུས་པོ་རྣམ་པོ་

ཚོ་ོདང༌། ད་ེནས་འིདིརི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱིི་ལས་བྱེདེ་པོ་དང༌། མ་ི

མང་སྤྱོི་བྱེིངས་བཅས་རྣམ་པོ་ཚོོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། བྱེེས་

པོ་གྲྭ་ཚོང་བརི་སྐོབས་གྲྭ་ཚོོགོས་ཆེེན་པོོརི་གྱུརི་ཏེེ་ཆེོས་རི་དང་

སྟབས་བསྟུན་འིདུ་ཁོང་གོསརི་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་བྱུང་བ་དེ་རིིང་སྒོོ་

འིབྱེདེ་རྟནེ་འིབྲལེ་སརི་ང་ཚོ་ོམཉེམ་འིཛོམོས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་

བྱུང་བ་རིདེ། ཁདེ་རིང་ཚོང་མ་དོན་གོཉེེརི་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེཕེབེས་

པོརི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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སྔོན་ལ་ད་ལྟ་ལགོ་འིཁེརི་ཐོོབ་མཁོན་དགོེ་བཤིེས་ཁེད་རིང་ཚོོ་

ཚོང་མརི་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་འིདིརི་སློོབ་

གོཉེེརི་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ལ་དེ་རིིང་ལགོ་འིཁེརི་ཐོོབ་པོ་རིེད། 

ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོརི་ཞུ་བཞིིན་པོ་ལྟརི། ང་ཚོོས་དཔོེ་ཆེ་

སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་པོ་འིདི་ཐོརི་པོ་དང༌། ཐོམས་ཅད་མཁེན་པོའིི་

གོོ་འིཕེང་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ཡིན་པོ་ལས། དགོེ་བཤིེས་ཀྱིི་ལགོ་

འིཁེརི་ཐོོབ་ཚོརི་བའིི་རྗེེས་ལ་དཔོེ་ཆེ་དཔོེ་རིས་ནང་ལ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་

འིཇོགོ་རྒྱུ་མིན་པོས། དཔོེ་ཆེ་མུ་མཐུད་ནས་གོཟིགོས་རིོགོས་གོནང་

ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོེ་བཤིེས་བཞིགོ་ཚོརི་ནས་དཔོེ་ཆེ་བལྟ་དུས་

གོོ་བ་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་ཚུལ་ཟེརི་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

དཔོེ་ཆེའིི་གོོ་བ་ཟབ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡོང་སྲིིད་པོ་ལྟརི། མུ་མཐུད་ནས་

ཕྱོགོ་དཔོེ་གོཟིགོས་རྒྱུ་དང༌། སོ་སོས་ཤིེས་པོ་རྣམས་བསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དགོེ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེ་རྒྱུ། སོ་སོས་

ཀྱིང་གོང་ཤིེས་པོ་རྣམས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་

ཐུབ་པོ་ལམ་སེང་མ་བྱུང་ན་ཡང༌། གོང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ལགོ་ལེན་

བསྟརི་དགོོས་པོ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དཔོེ་ཁྲིིད་དགོེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིིས་དགོེ་ཕྲུགོ་ལ་དཔོེ་ཆེ་ཁྲིིད་སྐོབས། 
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ངོས་ནས་རྟགོ་ཏུ་ཞུ་བཞིིན་པོ་ལྟརི། ཐོོགོ་མརི་ཁོ་དོགོ་དཀརི་དམརི་

ཁྲིིད་སའིི་སློོབ་གོཉེེརི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། གོང་ལྟརི་དམིགོས་ཡུལ་

ལམ་སྟོན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ འིཕྲེལ་སེལ་རིིགོ་

པོའིི་རྩིལ་འིདོན་རྒྱུ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི། གོཙོ་བོ་སེམས་རྒྱུད་འིདུལ་

རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། དང་པོོ་ནས་སློོབ་

སྦོང་བྱེེད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དང་། དགོོས་པོ། ཉེིང་དགོོས་ཞིེས་

བཤིད་པོ་བཞིིན་ཐོརི་པོ་དང་ཐོམས་ཅད་མཁེན་པོའིི་རྒྱུ་དང༌། དེའིི་

ཆེ་རྐེན་ལ་སྨིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲེགོ་

དོགོ འིགྲེན་སེམས་འིཕེེལ་བའིི་དོན་དུ་ཕྱོིན་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་

རིེད། དེ་ནི་སྨན་དུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ལྷ་བདུད་དུ་བབས་ཟེརི་བ་

ལྟ་བུ་ཡིན། དཔོེ་ཆེ་བལྟས་པོ་ཉེོན་མོངས་ཀྱིི་གོཉེེན་པོོརི་མ་སོང་

བརི་ཉེོན་མོངས་ཀྱིི་གྲེོགོས་ལ་ཕྱོིན་ན་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། དེ་

དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོནང་རིོགོས་

གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཁོ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡརི་རྒྱས་དང་། བྱེས་ཅན་གྱི་ིམ་ི

ཐོགོོ

ད་ལྟ་ལས་བསྡེོམས་གོཉེིས་དེ་རིིང་དུས་ཚོོད་མ་འིདང་བས་ཀློོགོ་
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ཁོོམ་མ་བྱུང་བ་ཡང་། དེ་རིིང་འིདིརི་ཀློོགོ་ལོང་བྱུང་མིན་ལ་མ་

བལྟོས་པོརི་སྤྱོིརི་བཏེང་དུས་དུས་ལ་མི་མང་ཚོོརི་ང་ཚོོས་ལས་

ཀ་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་གོསལ་བཤིད་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ འིདི་གོའིི་ས་གོནས་ཀྱིི་མི་མང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་དང༌། གོང་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རྟོགོས་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ལྷགོ་དནོ་དངུལ་གྱི་ིརྩིསི་ཁྲིའི་ིསྐོརོི་ད་ེརིགིོས་ནམ་

རྒྱུན་ནས་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན། འིདརིི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོསོ་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ད་ེམ་ིམང་གོསི་ཀྱིང་ཤིསེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིམང་

གོསི་ཀྱིང་འིདརིི་མསོ་མཐུན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོི་ཡདོ་པོ་བྱུང་ན་ཚོང་

མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། མ་ིམང་གོསི་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་ཤིསེ་

པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཚོང་མས་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོས་ཚོང་མརི་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རྙིིང་ཤིོས་ཆེགོས་ཡོད། 

ཐོོགོ་མརི་ཚོ་བའིི་དཀྱིིལ་ལ་ཤིིང་ནགོས་གོཅོད་འིབྲེགོ་དང༌། མེརི་

བསྲིེགོས་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ངོས་རིང་འིདིརི་སློེབས་ཡོད། ད་ལྟ་

བརི་དུ་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདིརི་ཚོརི་མང་ཤིོས་སློེབས་ཡོད། གོང་
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ལྟརི་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རྙིིང་ཁུངས་ཡིན་པོརི་མ་ཟད། ད་ཆེ་གོང་

ཅིའིི་ཐོོགོ་ནས་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཆེགོས་ཡོད། འིདིརི་

མི་མང་དང༌། ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་གོདོང་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་

དང༌། གོདོང་གོི་ཚོོས་གོཞིིའིི་ཐོོགོ་ནས་ཤིེས་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ འིཚོོ་

བའིི་གོནས་སྟངས་ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་ཟེརི་བཞིིན་དུ་ལོ་རིེ་ནས་ལོ་

རིེ་མི་སྡེོད་པོ་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་རིིང་ལ་འིདིརི་སོ་སོའིི་ཕེ་གོཞིིས་

ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་ཚོང་མས་སེམས་

ཁུརི་བླངས་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

འིཛོམ་གླིིང་ནང་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་

གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤིོས་ཤིིགོ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་ཤིོས་ཡིན་པོ། བཙན་

བྱེོལ་བའིི་ཐོོགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མོང་མཁོན་དང༌། ཉེམས་མོང་ཡོད་

མཁོན་ཚོང་མ་མཐོོང་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་གྱིིས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་

ལྟརི་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོོ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཡོང་བའིི་རྐེན་རྩི་གོཙོ་

བོ་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རྣམས་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་

མི་མང་ཚོ་གྲེང་ངལ་དུབ་ལ་ལྟོས་པོ་མེད་པོརི་སྡེོད་མཁོན་རྣམས་

ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་འིབྲས་བུ་རིེད། 
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ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་ཐོོགོ་མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་

མི་དེ་དགོ་གོིས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོོ་བརྒྱབ་ཡོད། དེའིི་སྐོབས་ཀྱིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་མཁོན་ཆུང་རྒྱལ་མཚོན་ལགོས་དང༌། ཕེ་ལྷའིི་

རིིམ་བཞིི་ཁོོང་གོཉེིས་ཡིན་པོ་ཡོད། སྐོབས་དེརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་

ཐོོགོ་མརི་ཡོང་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ད་ཆེ་རྒས་ཤིིང་འིཁོོགོས་

པོའིི་ན་ཚོོད་ལ་སློེབས་པོ་དང༌། མང་པོོ་ཞིིགོ་ནི་འིཇིགོ་རྟེན་ཕེ་

རིོལ་ལ་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རིེད། གོང་ལྟརི་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་མཁོན་དང༌། 

དཀའི་ལས་མི་ཐོོགོ་རྒན་པོ་ཁོོང་ཚོོས་བརྒྱབ། དེའིི་བྱེས་རྗེེས་ཀྱིི་

གྲུབ་འིབྲས་དེ་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་གོཅིགོ་གོིས་ལོངས་སྤྱོོད་པོ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་ཡོད། ཁེད་རིང་རྒན་པོ་རྣམས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་

འིདི་དགོ་ནམ་ཡང་ཡལ་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ཕྱོེད་ཀ་སོ་སོའིི་

སྒོེརི་གྱིི་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ཕྱོེད་ཀ་ང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་དང༌། བོད་གོཞུང་གོིས་ལམ་སྟོན་འིཆེརི་

འིགོོད་འིོགོ་ནས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེས་པོ་དེ་དངོས་དང་བརྒྱུད་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོརི་

བརྟེན་དགོེ་བའིི་ལས་བསགོས་ཡོད་པོས། ཁེད་རིང་ཚོོས་རྗེེས་

སུ་ཡི་རིངས་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་ཀྱིང་ཁེད་རིང་ཚོོ་རྒས་པོོ་

རྒན་མོ་ཚོོ་ཐུགོ་དུས་སྔོན་མ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་མི་ཡིན་
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བསམས་ནས་སེམས་ནང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཚོོརི་བ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་འིདུགོ ངོས་ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ཆེོགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མ་

སེམས་སྐྱིད་པོོ་དང་བགོ་ཕེེབས་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་རིོགོས་བྱེེད། 

གོ༽ ན་གོཞིནོ་གྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིགོམོས་

གོཤིསི།

ད་ཆེ་མ་ིཐོགོོ་བརྗེསེ་ཏེ་ེགོཞིནོ་སྐྱསེ་གོསརི་པོ་རྣམས་སློབེས་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། དངེ་སང་གོཞིསི་ཆེགོས་ཚོང་མརི་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཕེ་ོགོསརི་

མ་ོགོསརི་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཉེེ་ཆེརི་ལམ་

ཞིརོི་དུ་ཧིད་རྡརི་བ་ཐོརི་འིཁྱུགོ་ཙམ་བསྡེད་པོ་ཡནི། ད་ེཁུལ་བདོ་

པོ་བལ་གོསོ་ཚོངོ་མཁོན་སུམ་བརྒྱ་སྐོརོི་ཞིགིོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ི

ནང་དུའིང་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་སློེབས་འིདུགོ དེ་དུས་ངོས་ནས་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ནས་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་མོང་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་

མེད་དང༌། སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་མ་མོང་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སྐོད་ཆེ་

དྲེིས་པོ་ཡིན། མང་ཆེེ་བ་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་མོང་བ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་དུ་གྱིརི་ཏེ་ེཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། སྤྱོ་ིཡངོས་

ཀྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་གོནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་གོི་བུ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ཤིེས་ཡོན་ལས། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་བུ་
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ཕྲུགོ་གོི་ཤིེས་ཡོན་དྲེགོ་པོ་ཆེགོས་ཡོད། ཨ་རིི་དང༌། ཡ་ོརིོབ་ལ་

སགོོས་པོ་འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིཆེསེ་མཐོའོི་ིགོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་

གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་ཁོ་

ཤིས་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་ནས་ཉུང་ཤིས་ལས་མདེ། 

ད་ཆེ་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཆེ་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་ཡིགོ་རོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཧི་ལམ་སེལ་ཏེེ་ཡི་

གོེ་ཤིེས་པོའིི་སྒོོ་ནས་གོང་ཅིའིི་མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོང་གོི་ཡོད། འིདི་ང་ཚོོའིི་ཡརི་རྒྱས་རིེད། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོརི་མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱའིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་

པུས་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་རྒན་པོ་འིདི་དགོ་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤིེས་ཡོན་དང༌། མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་དེ་ཙམ་མེད་ན་ཡང༌། དེ་སྔ་བོད་

ནང་ཕེ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་འིབུ་སྲིིན་ཞིིགོ་མཐོོང་

ནའིང་སྙིིང་རྗེེ་ཟེརི་བ་དང༌། ཉེམ་ཐོགོ་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

མཐོོང་ན་ཡང་དེ་ལ་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཕེན་གོདགོས་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་ཞིིགོ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡོད། 

མ་གོཞིི་བོད་པོའིི་ནང་མི་གོསོད་མཁོན་སོགོས་གོང་བྱུང་བྱེེད་

མཁོན་ཡོང་གོི་རིེད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་
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འིདི་གོཞིན་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་བྱེམས་སྙིིང་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ཤིིགོ་ཡིན། འིདི་འིདྲེའིི་བཟང་པོོའིི་ཡོན་ཏེན་འིདི་དགོ་མི་ལ་དགོོས་

མཁོོ་ཡོད་པོ་དང༌། མི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེང་སང་

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བྱེམས་བརྩིེ་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ཀྱིིས་ཕེོངས་ནས་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི། ང་རིང་ཚོོརི་དེ་ལྟ་

བུའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་སྔརི་མེད་གོསརི་འིཛུགོས་ཀྱིི་

འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི། སྔརི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་དུས་ནས་རིང་

ཆེས་སུ་ཡོད་པོ་འིདི་ངོ་ཤིེས་པོ་བྱེས་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤིིན་

ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དེས་ན་རྒན་པོ་ཚོོས་སྤྱོིརི་བཏེང་ཕེན་སེམས་

བྱེེད་སྟངས་དང༌། ངོ་ཚོ་ཁྲིེལ་ཡོད་བྱེེད་སྟངས། རྒན་གོཞིོན་བརྩིི་

བཀུརི་བྱེེད་སྟངས། བགོ་མེད་ཀྱིི་སྤྱོོད་ངན་སྤེོང་ཐོབས་དེ་རིིགོས་

རྒན་པོ་ཚོོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་མིགོ་དཔོེ་མཚོོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོརི་ལམ་སྟོན་དང་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། གོཞིོན་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡ་རིབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་ལྟ་སྤྱོོད་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཁད་དུ་འིཕེགོས་པོའིི་ཁད་

ནོརི་ཡིན་པོ་ངོ་ཤིེས་པོ་དང༌། སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་འིདི་ཚོོརི་

དང་དོད་བྱེེད་དགོོས། འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཕྲེན་བུའིི་དོན་དུ་མ་

རིབས་ཧིམ་རྫུན་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཡ་
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རིབས་དང༌། ངོ་ཚོ་ཁྲིེལ་ཡོད། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་དགོ་

རིང་གོི་སྲིོགོ་ནང་བཞིིན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་ཚོང་མས་དོ་

སྣང་བྱེེད་རིོགོས་བྱེེད།

ང༽ ཡརི་ཐོནོ་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིདཀའི་

ངལ།

ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་འིད་ིལྟརི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། འིཛོམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལགོོས་

ལའིང་འིད་ིརིང་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། གོང་ཡནི་ཟརེི་ན། དངེ་སང་དངསོ་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་དང༌། ཤིེས་ཡོན་ཡརི་

རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཡ་རིབས་བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིསི་

ཕེངོས་པོའི་ིདཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱི་ིཡདོ། མསི་མ་ིལ་བསམ་བླའོི་ིནང་

ནས་སྙིངི་ཉེ་ེབའི་ིབརྩི་ེབ་དང༌། ཡདི་ཆེསེ་བརླགོས་ཏེ་ེགོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་དགོོས་པོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་དང༌། རིང་བཞིནི་གྱི་ི

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རིང་ཉེདི་གྲེགོོས་མདེ་གོཅགིོ་པུའི་ིའིདུ་ཤིསེ་ལྟ་

བུ་སློེབས་ཤིིང་། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་འིབྱེོརི་ལྡན་ཕྱུགོ་པོ་ོརྣམས་

ཀྱིང་བསམ་བླ་ོབགོ་མ་ིཕེབེས། མ་སྐྱདི་པོ། དབུགོས་རིངི་བཏེང་

ནས་སྡེདོ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ མ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་དེ་

ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ང་ཚོོས་མཐོོང་སྐོབས། ང་
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རིང་ཚོོརི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་དུས་ནས་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་

འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་རིིན་ཐོང་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་སློརི་ཡང་ཡིད་

ཆེེས་རྙིེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདི་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་དང༌། ཡ་རིབས་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་ང་

རིང་ཚོའོི་ིཤི་ཁྲིགོ་གོ་ིནང་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཆེ་རྐནེ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བྱུང་བ་མནི་པོརི་ས་ོསའོི་ིགོམོས་གོཤིསི་དང༌། རིགིོ་

གོཞུང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བྱུང་བ་གོསལ་པོ་ོཡནི། 

རྒྱ་གོརི་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་བོད་གོངས་ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རིིམ་པོས་དརི་ཁབ་བྱུང་ཞིིང་། བོད་རིང་

ཉེིད་ཀྱིི་མཁོས་པོ་དང༌། གྲུབ་པོའིི་དབང་ཕྱུགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

བརྟགོ་དཔྱད་དང་། ཉེམས་ཞིིབ་མང་དུ་བྱེས་ཏེེ་ཉེམས་སུ་བླངས། 

རྒྱུད་ཐོོགོ་ལ་སྦརི། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་ལེགོས་

བཤིད། ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བའིི་ཆེོས་

ཚུལ་འིདི་དགོ་ཧི་ལས་པོའིི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དཔོེརི་ན། ལྔ་བཅུ་

ང་དགུའིི་གོོང་ལ་རྒྱ་མི་ལྷ་སརི་འིབྱེོརི་བ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ལུགོ་དང༌། 

གོཡགོ་དེ་ལྟརི་གོསོད་པོའིི་སྐོབས་སེམས་ཅན་འིགོའི་ཤིས་ཀྱིིས་

འིཕེགོ་ཚོགོས་རྒྱགོ་པོ་སོགོས་བྱེེད་སྐོབས་གོད་མོ་བགོད་པོ་དང་། 
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ལྟད་མོ་བལྟས་པོ་སོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ངོས་རིང་ལྷ་སརི་ཡོད་

སྐོབས་གོོ་མོང༌། 

དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་ས་གོནས་མང་པོོརི་སྲིོགོ་ཆེགོས་སེམས་ཅན་

གོཞིན་དགོ་ལ་བརྩིེ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ནམ་ཡང་ཤིེས་ཀྱིི་མེད་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་འིདུགོ བདེ་སྡུགོ་གོི་ཚོོརི་བ་ཡོད་པོའིི་སེམས་ཅན་གོཞིན་དགོ་

ལ་གོནོད་འིཚོེ་བྱེེད་རྒྱུརི་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མེད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་

འིཇགོས་པོའིི་མི་དེ་དགོ་གོིས་གོ་ལེརི་མི་ནང་ཚོགོས་ལ་གོནོད་

འིཚོེ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། མི་ནང་ཚོགོས་གོསོད་རིེས་གོཏེོང་རྒྱུརི་ཐོེ་

ཚོོམ་མེད་པོ་དེ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིི་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོཞིན་

ལ་ལྟ་སྟངས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཆེགོས་པོ་རིེད། ཇི་སྲིིད་སོ་སོའིི་ལུས་

ལ་སྡུགོ་བསྔལ་བཟོད་དཀའི་བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བརི་དུ་གོཞིན་དགོ་

གོི་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་སེམས་ཁུརི་ཡོང་བ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཡོང་གོི་རིེད་དམ། 

ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྩིེ་བ་

བྱེེད་པོ་འིདིའིི་རྩི་བ་ནི་སྤྱོིརི་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་ཐོེགོ་

པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཧི་ཅང་གོསལ་
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པོོ་ཡིན། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ལ་སོ་སོ་ཁོེ་གོཙང་བྱེས་ནས་

བསྡེད་པོ་རིེད། དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་

པོ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོའིི་དཀྱིིལ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་འིདྲེེས་ནས་སྡེོད་དགོོས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། མ་འིངོས་པོརི་ཡང༌། འིཛོམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དེང་སང་བརྙིན་འིཕྲེིན་སོགོས་འིཕྲུལ་ཆེས་འིདྲེ་

མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་ལམ་སེང་ཤིེས་

ཐུབ་པོའིི་ཕེན་ཚུལ་འིབྲེལ་ཐོགོ་ཉེེ་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟ་

བུའིི་འིགོོ་ལ་ང་ཚོོའིི་བཟང་པོོའིི་ཁད་ཆེོས་འིདི་དགོ་མཐོོང་བ་བརྒྱུད་

པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཁོོ་ནའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཇགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་རྒྱུན་

འིཁོངས་ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད།

ཅ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ལ་བདགོ་གོཅེས་དང་། ནང་ཆེསོ་ལ་

སློབོ་གོཉེེརི།

ང་རིང་ཚོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོ་ོའིདི་དགོ་བཟང་པོ་ོཡིན་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་ང་ོའིཕྲེོད། དགོེ་མཚོན་མཐོོང༌། དགོོས་པོ་ཤིེས། ཡོན་

ཏེན་མཐོངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ད་ེལ་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་འིདདོ་དང༌། 

གོཅསེ་སྤྲོས་བྱེདེ་འིདདོ་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་ཤིགིོ་སྐྱསེ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ད་ེལྟརི་བྱུང་ན་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིརྐནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲེད་ན་ཡང་། ང་ཚོའོི་ི
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གོམོས་གོཤིསི་འིད་ིཁོ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡནི་བསམ་པོ་དྲེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། དགོསོ་པོ་དགོ་ེམཚོན་མ་མཐོངོ་

བརི་གོམོས་གོཤིསི་འིཇགོས་པོ་ཙམ་དུ་བསྡེད་ན། ང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཚོགོོས་

གོསརི་པོའི་ིནང་ལ་འིཚོ་ོསྡེདོ་བྱེདེ་དགོསོ་སྟབས། གོམོས་གོཤིསི་

གོསརི་པོའི་ིཤུགོས་རྐནེ་གྱིསི་ང་ཚོའོི་ིགོམོས་གོཤིསི་རྙིངི་པོ་ད་ེརིམི་

པོས་ཡལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརིདེ། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ས་ཕྱོོགོས་གོང་སརི་ཡུལ་དུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། 

སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོོམས་གོཤིིས་ཚོང་མ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་འིགྱུརི་

བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་གྱིོན་ཆེས་ལ་

སོགོས་པོ་ཡང་འིགྱུརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་དགོ་ལ་འིགོལ་བ་དེ་ཙམ་

མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་མིའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་དེ་འིགྱུརི་ན་ཧི་

ཅང་ཕེངས་པོོ་ཡིན། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ནས་བདགོ་

པོོ་རྒྱགོ་དགོོས། ང་ཚོོའིི་ཡ་རིབས་བཟང་སྤྱོོད་ཀྱིི་འིབྱུང་ཁུངས་

རྩི་བ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་དེ་ཤིེས་དགོོས། ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

ལ་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ནི་བགོ་རིེ་ཡོད། གོཟུགོས་སྔགོས་འིདྲེ་བགྲེང༌། 

ཕྱོགོ་འིཚོལ་དཀོརི་སྦོང་འིདྲེ་བྱེས་པོ་དེ་ཙམ་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་བསྡེད་ན་

ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྩི་



522
བ་དེ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ནང་ཆེོས་ཤིེས་ཐོབས་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིང་སྐོབས་རིེ་ང་ཚོོ་ཐུགོ་འིཕྲེད་

བྱེས་པོ་ཙམ་དང༌། བླ་མ་ཞིིགོ་གོིས་ཁྲིིའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ནས་ཆེོས་

བཤིད་ཕྲེན་བུ་བྱེས་པོ་ཙམ་གྱིིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་མི་ཐུབ། 

དུས་དུས་ལ་འིཛོིན་གྲྭ་ལྟ་བུ་འིཚོོགོས། ལྷགོ་དོན་ཁེད་རིང་ཚོོ་

གོཞིོན་ནུ་དང༌། བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཁུརི་བླངས། 

ལས་ཀའིི་བརི་སེང་དུས་ཚོོད་དང་བསྟུན་ཏེེ་གོཟའི་འིཁོོརི་གོཅིགོ་

ནང་ཐོེངས་མ་གོཅིགོ་ཙམ་གོཉེིས་ཙམ་འིཚོོགོས། དེའིི་སརི་ཤིེས་

མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ། འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུའིི་

རྩི་དོན་དེ་ཡང་བདེན་པོ་བཞིི་དང༌། བདེན་པོ་གོཉེིས། བྱེམས་པོ་

དང་སྙིིང་རྗེེ། དེའིི་ངོ་བོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ། དེ་དགོ་སྐྱེས་སྟངས་གོང་

འིདྲེ་ཡིན་པོ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་

ལས་ཁད་པོརི་འིཕེགོས་ཆེོས་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་

འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ། ཁེད་རིང་ཚོོ་ནང་ཚོགོས་བགྲེོ་གླིེང་བྱེས། 

གོོ་བསྡུརི་བྱེས། དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོགོས་གོཅོད་དང༌། དྲེི་བ་

དྲེིས་ལན་འིདྲེ་བྱེས་ཏེེ་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་དང་། ལོ་ནས་ལོ་བསྲིིངས་

ན་ཏེན་ཏེན་གྲུབ་འིབྲས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཐོོན་གྱིི་རིེད། 
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བོད་ཡིགོ་གོི་སློོབ་དེབ་དང༌། དབྱེིན་ཡིགོ་དེབ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་

དོན་གོོ་བདེ་དེ་ལྟརི་ཡོད་པོས། དེ་དགོ་ལ་བལྟས་ཏེེ་ཁེད་རིང་ཚོོ་

གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོའིི་ནང་ནས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཉེམས་ལེན་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་སོ་སོའིི་

ལགོ་པོ་རིེད། བྱུང་ན་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་དགོོས། ནང་ཆེོས་ཤིེས་ནས་

དད་པོ་ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ལགོ་ལེན་མ་བྱེས་པོརི་སྡེོད་ཐོབས་མེད་

པོ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཡོང་གོི་རིེད། སྔོན་ལ་ཚོེ་ཕྱོི་མ་བསམ་བློ་མ་

འིཁོོརི་ནའིང་ཚོེ་འིདི་གོ་རིང་ལའིང་སེམས་འིཁྲུགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་

ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་ངོ་ཆེ་ཡགོ་པོོ་འིཕྲེོད་ན། དེ་ལ་བདགོ་

པོོ་རྒྱགོ་པོ་དང་། དོན་གོཉེེརི་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། དེ་དགོ་ལ་ཚོང་མས་དོ་

སྣང་ཞིིགོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མིན་ནམ་དྲེན་སོང༌། 

ཆེ༽ འིཁྲིིད་བྱེ་ཁྲིདི་ཐོབས་དང་། ཁོ་འིདནོ་གྱི་ིདམིགོས་

རྣམ།

ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་འིདུན་པོ་བྱུང་ན་ས་གོནས་འིདིརི་གོདན་

ས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་མཁོན་ལགོ་ཐོགོོས་

ཀྱིི་མ་རིེད། འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་

མཐོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་འིདྲེ་མནི་ཁོགོ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ཕྱོ་ིནང་གོ་ི
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ཁད་པོརི། མད་ོསྔགོས་ཀྱི་ིཁད་པོརི་ལ་སགོོས་པོ་འིད་ིརིགིོས་ཤིསེ་

ཐོབས་དང༌། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་བདནེ་གོཉེིས་དང༌། བདེན་པོ་བཞི་ིལ་

སོགོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་དགོོས། དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཚུརི་རྡོགོ་ལ་བསྒྲིིལ་བའིི་སྐོབས་སུ་

བླ་ོསྦངོ་གོ་ིརིགིོས་དང༌། ལམ་རིམི་ལྟ་བུ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ིཞིལ་

ལུང༌། དྭགོས་པོའོི་ིཐོརི་རྒྱན་སགོོས་བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ཀྱི་ིས་

དགོེ་བཀའི་རྙིིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་མང་

པོོས་མཛོད་པོའིི་སེམས་འིདུལ་བའིི་རིིམ་པོ་གོཙ་ོབོརི་སྟོན་པོའིི་

གོཞུང་མང་པོ་ོཡོད་པོ་དེ་དགོ་དང་ཟུང་སྦེལ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད། 

དེ་མིན་དམལ་བའིི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཐོད་ཀརི་བཤིད་ན་ཕྲེན་

བུ་མ་བདེ་བ་ལྟ་བུ་རིདེ། 

སྔརི་ཁོམས་ལ་མི་གོཅིགོ་གོིས་དགོོན་པོའིི་མཁོན་པོོ་ཞིིགོ་མཇལ་

དུ་ཕྱོིན་པོརི། མཁོན་པོོ་དེ་མ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་དང་འིཁོེལ། 

མི་དེས་མཁོན་པོོའིི་དགོེ་ཕྲུགོ་ལ། མཁོན་པོོ་གོང་དུ་ཕེེབས་མིན་

སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོརི། དགོེ་ཕྲུགོ་གོིས་མཁོན་པོོ་སྤེོ་བོ་རོ་བོ་རྣམས་

ལ་ཞིེད་སྣང་བསྐུལ་བརི་ཕེེབས་སོང་བརྗེོད་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་སྡེིགོ་སྤེོང་དགོེ་སྒྲུབ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་
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གོང་དང་གོང་ཡིན་པོ་དེ་དགོ་ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། ཤིོད་སྟངས་

འིདི་རིིགོས་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཕྲེན་བུ་མེད་དམ་དྲེན་སོང༌། 

དེ་ནས་སྤྱོིརི་བཏེང་ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྐྱ་སེརི་ཕེོ་མོ་དང༌། 

སློོབ་གོཉེེརི་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་མ་ཎི་དང༌། སྒྲིོལ་མ་འིདོན་

མཁོན་མང་པོོ་ཡོད། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། སྔརི་བོད་ནང་མ་ཎི་

དང༌། སྒྲིོལ་མ་བསགོས་ཏེེ་ཉེམས་ལེན་གོནང་མཁོན་མཁོས་གྲུབ་

སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་མང་པོོ་བྱུང་ཡོད། གོཟུངས་སྔགོས་ཡིགོ་དྲུགོ སྒྲིོལ་

བསྟོད་འིདི་དགོ་བྱེིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པོས། ཚོིགོ་ཙམ་བཏེོན་པོ་

ཙམ་གྱིིས་བྱེིན་རླབས་དང་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་

དཔོེརི་ན། སྒྲིོལ་མ་ལྟ་བུ་གོསོགོ་པོའིི་སྐོབས་སུ་མདུན་ལ་རྗེེ་བཙུན་

སྒྲིོལ་མ་སྐོད་ཅིགོ་གོིས་གོསལ་བཏེབ། དེ་སྐུ་བཞིིའིི་བདགོ་ཉེིད་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་རིང་གོཟུགོས་

ཡིན་བསམ་པོ་དང༌། སྐྱབས་གོནས་ཀུན་འིདུས་ལ་མོས་ཏེེ་ཚོེ་

གོེགོས་བརི་ཆེད་ཞིི་བ་དང༌། རྒྱུ་ནོརི་ལོངས་སྤྱོོད་ལ་སོགོས་པོ་

གོང་ལྟརི་སོ་སོའིི་འིཕྲེལ་དང་ཡུན་གྱིི་འིདོད་དོན་ལ་གོསོལ་བ་

བཏེབ་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ང་རིང་ཚོོས་འིདོན་

པོ་གོང་བཏེོན་ནའིང་དེ་འིདོན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྙིིང་རྗེེ་སྒོོམ་དགོོས། 
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ནང་ཆེོས་ལ་གོོ་བ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་ན་བདེན་པོ་བཞིི་དང༌། དེ་ལྟ་

བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་དད་པོ་སྦངས། དེ་ལྟ་བུའིི་

ཆེོས་སྟོན་མཁོན་གྱིི་སངས་རྒྱས། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་ཚུལ་བཞིིན་

བསྒྲུབ་མཁོན་གྱིི་དགོེ་འིདུན་ལ་སྙིིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་

ཁོ་ཙམ་ཚོིགོ་ཙམ་མིན་པོའིི་དད་པོ་སྐྱེས་པོ་ཞིིགོ་བྱེས། དེ་ལྟ་བུའིི་

དད་པོས་ཀུན་ནས་བླངས་པོའིི་སྒོོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། 

གོཟུངས་སྔགོས་བགྲེང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ད་དུང་ནམ་མཁོའིི་མཐོས་

གོཏུགོས་པོའིི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱིང་རིང་དང་འིདྲེ་བརི་སྡུགོ་

བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་དང༌། བདེ་བ་འིདོད་མཁོན་ཡིན་པོ་བསམ་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་དགོེ་སྦོརི་བྱེས་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཆེོས་རླབས་

ཆེེན་པོོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

ཇ༽ ཐོནོ་སྐྱདེ་ཡརི་རྒྱས་དང་། རིགོོས་རིམ་གྱིི་ལས་

འིཆེརི།

ད་ེནས་ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ནང་ཐོནོ་སྐྱདེ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

སྐོརོི་ལ་སྔནོ་མ་ནས་རྟགོ་པོརི་བཤིད་ཡདོ། བརི་སྐོབས་ཞིངི་ལས་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐོབས་སྐོརོི་ལ་ནང་སྲིདི་ལས་ཁུངས་ནས་སྡེ་ེཚོན་

ཟུརི་དུ་ཕྱོ་ེསྟ་ེལྟ་རྟགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ད་ལྟ་ལས་འིགུལ་བྱེས་དང་



527
བྱེེད་བཞིིན་པོ་རིེད། དེང་སང་ཤུགོས་སྣོན་བསྒྲིིལ་ས་དེ་ཨ་ོརིི་ས་

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་བསྒྲིིལ་གྱིི་ཡོད། རིིམ་པོས་ས་ཞིིང་ཡོད་པོ་

འིད་ིདགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཐོནོ་སྐྱདེ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཡགོ་ཏུ་གོཏེངོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སོ་སོརི་ས་ཆེ་ཡོད་པོ་དེའིི་སྒོང་ལ་བཟོ་ལས་

ཙགོ་ཙིགོ་དེ་ལྟརི་འིཛུགོས་ཐུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་འིཚོོལ་དགོོས། 

སྔོན་མ་ནས་བརྗེོད་ཟིན་ནའིང་། སྔོན་མ་ཚོརི་གོཅིགོ་འིབད་རྩིོལ་

བྱེས་ནས་མ་འིགྲུབ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱེས་ནས་གོཡུགོས་མ་བཞིགོ་

པོརི། ད་དུང་ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་རིིམ་པོརི་བྱེས་ན་ཐོབས་

ཤིེས་རྙིེད་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད། དེང་སང་སྔོན་མ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་ཡོ་རིོབ་

གྲེོས་ཚོོགོས་ཁོོངས་དང༌། ཨ་མི་རིི་ཀའིི་གྲེོས་ཚོོགོས་ཁོོངས་ནས་

རིོགོས་རིམ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་འིཆེརི་གོཞིི་ཡགོ་

པོོ་བྱུང་ན། རིོགོས་རིམ་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ས་ཚོོགོས་པོ་བྱེེ་བྲགོ་པོ་

དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་དེང་སང་གོཞུང་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་རིོགོས་རིམ་

དང་དོ་སྣང་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོརི་སྔོན་མ་ལས་མཐུན་རྐེན་

དང་གོོ་སྐོབས་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཐོོན་སྐྱེད་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཐོབས་ལ་ངེས་པོརི་དུ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། 
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ཉེ༽ གོདན་སའི་ིསློབོ་གོཉེེརི་དང་། གོཞིསི་ལུས་ཀྱི་ིརི་ེ

བཅལོ།

ད་ེནས་ད་ེརིངི་འིདརིི་ཁྲི་ིརིནི་པོ་ོཆེ་ེནས་དངསོ་གོནས་ཐུགོས་ཁུརི་

བསྐྱདེ་ད་ེགོསུང་བཤིད་གོནང་བརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ང་རིང་ཚོ་ོའིདརིི་དགོ་ེའིདུན་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིདུས་ཡདོ། ངསོ་

ཀྱིིས་སྔརི་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཤིད་པོ་ལྟརི། ལ་ོང་ོསྟོང་ཕྲེགོ་

གོ་ིརིངི་ལ་ང་ཚོསོ་བདགོ་པོ་ོབརྒྱབ་པོའི་ིཁད་ནརོི་ད་ེནང་པོའི་ིཆེསོ་

འིདི་ཆེགོས་ཡོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་ངོ་ཐོོགོ་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་མཁོན་

བཏེགོས་དོན་བཙལ་ན། ང་ཚོོའིི་སློོབ་གོཉེེརི་ཁོང་བཤིད་གྲྭ་ཁོགོ་

འིདི་དགོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདོན་ཁོ་ཁྲིལ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི་དངོས་

གོནས་ཚོགིོ་འིབྲུ་རི་ེརིརེི་འིགྲེལེ་བཤིད་བྱེས་ནས་དནོ་དགོ་གོཏེན་

ལ་ཕེབ། དོན་དགོ་ཁོོང་དུ་ཆུད་མཁོན་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེརེི་ཡོད་

པོའི་ིགོདན་ས་ཁོགོ་འིད་ིདགོ་གོཙ་ོབ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ལྷགོ་ཙམ་

ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་སྡུགོ་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡརི་

རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོད། དེང་སང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་ལ་
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སློོབ་གོཉེེརི་རྒྱགོ་འིདོད་ཡོད་མཁོན་ཚོོ་བོད་ནང་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་

ས་དང༌། མཐུན་རྐེན་མ་འིཛོོམས་པོརི་བརྟེན་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་བོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ལ་ཚུརི་རིེ་བ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་ནང་གོདན་ས་

གོསུམ་གྱིི་ནང་ལ་བོད་ནས་གོསརི་འིབྱེོརི་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་

བྱེེད་མཁོན་དེང་སང་སྟོང་ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་སློོབ་

གོཉེེརི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། དེ་

བཞིིན་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཀྱིང་འིདིརི་

བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་པོརི་ཡོང་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་

ཡགོ་པོོ་རིེད། ད་དུང་ཚོང་མས་ལྷོད་ཡངས་མ་སོང་བ་ཐུགོས་

ཁུརི་བསྐྱེད་ནས་གོཟབ་གོཟབ་གོནང་རིོགོས་ཞིེས་ཞུ་འིདོད་བྱུང༌། 

ཏེ༽ རྟནེ་འིབྲལེ་གྱིི་གོནས་ལུགོས་དང་། གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ི

ཐོབས་ལམ།

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོབདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་སྐོརོི་ལ། ད་ལྟ་ཁོ་ཡདོ་ལགོ་

ཡོད་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

གོནས་སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ༌ལ་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིལངས་ཕྱོགོོས་

ན་ིཚོང་མས་ཤིསེ་གོསལ་རིདེ། དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ། གོང་ལྟརི་རྒྱ་
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བོད་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་འིགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་

པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཟུང་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་

བདོ་པོ་ཁོ་བྲལ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་དངངས་སྐྲགོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས། 

འིདའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་དྲེགོ་གོནནོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིི་ཨེ་ཡདོ། གོང་ཞིགིོ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་ཐོ་ེཚོོམ་མདེ་པོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་ནས་བཏེང་ན། རྒྱལ་ཁོབ་

ཕེན་ཚུན་གྱིི་ས་མཚོམས་ཟེརི་བ་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་

གྱིི་གོནས་སྟངས་ཟེརི་བ་དེ་དུས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བའིི་ནང་ནས་འིགྱུརི་བ་

འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། མི་རིིགོས་ཐོ་དད་དང༌། ལོ་རྒྱུས་ཐོ་དད་ཡོད་

པོ་གོཉེིས་ཐུན་མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་འིོགོ་ནས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བ་

ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། ཡང་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་ཐུན་

མོང་གོི་ཁོེ་ཕེན་མེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དུམ་བུརི་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་

ཡོང་གོི་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ལ་ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་དང༌། འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་

གོནས་སྟངས་དེ་དགོ་ལུང་པོ་གོཞིན་རྣམས་ལ་ཕེན་ཚུན་ལྟོས་

ཚོབས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་
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དཔོེརི་ན། བོད་ཀྱིི་མ་འིོངས་པོའིི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

ཐོོགོ་ལ་བོད་ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་རིེད། རིང་བྱུང་གོི་ཐོོན་ཁུངས་ཡགོ་

པོོ་ཡོད་ཀྱིང་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་ཁོགོ་པོོ་དང༌། མི་འིབོརི་ཉུང་ཉུང་རིེད། 

དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཐོད་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོོ་ཐོེབས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་དགོོས་ལ། དངོས་པོ་ཡརི་རྒྱས་

ཡགོ་པོོ་གོཏེོང་བརི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཤིེས་མཁོན་གྱིི་ལགོ་རྩིལ་

པོ་དང༌། མ་རྩི་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ནས་

བསམ་བློ་བཏེང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་རྒྱ་དང་བོད་

རྒྱང་ཐོགོ་རིིང་པོོ་ཡོད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་གོ་ལེརི་འིགྱུརི་བ་ཞིིགོ་

ཕྱོིན། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོརི་ཆེ་འིཇོགོ་དང་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་

པོ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ན། བོད་ཀྱིི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་མིས་འིགྲེོ་སོང་མང་ཙམ་བཏེང༌། 

མ་རྩི་རྒྱ་མིས་བཏེོན། ལགོ་རྩིལ་པོ་དེ་རིིགོས་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་

ཀྱིིས་ཇི་ཙམ་ཐུབ་པོ་དེ་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་བྱེས། བོད་པོ་རིང་

ཉེིད་ཀྱིིས་མ་ཐུབ་པོ་དེ་རིིགོས་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེས་

ན། ང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ཁོེ་ཕེན་

ཡོང་མ་སྲིིད་པོ་མ་རིེད། 
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ཚུརི་ཕྱོོགོས་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

ཟེརི་ན། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་བཅས་པོ་འིདི་

དགོ་ཉེམས་མེད་ང་ཚོོས་འིཛོིན་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། འིདི་ནི་བོད་

པོ་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ཁོེ་ཕེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་

ཡོངས་རྫིོགོས། ཆེེན་པོོ་ཧིོརི་གྱིི་ཡུལ་ཁོགོ་སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས། 

ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་ཀྱིི་བོ་རིད་ཐུ། ཁོལ་མུགོ ཐུ་ཝ་སོགོས་ཀྱིི་ས་

ཁུལ་ཁོགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་སྨོས་མི་དགོོས་ཤིིང་། དེ་བཞིིན་

གོལ་ཆེེ་ཤིོས་གོཅིགོ་ནི་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་མཚོོན་ན། སྔརི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་བོད་ལ་མ་དརི་གོོང་ལ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་དརི་མོང་

བ་ཞིིགོ་རིེད། གོཉེིས་ནས་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་རིིས་སུ་མ་

ཆེད་པོའིི་བླ་ཆེེན་སོགོས་སྔརི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕེེབས་ཏེེ་བོད་པོའིི་བླ་

མས་ཕྱོགོ་བཏེབ་པོའིི་དགོོན་པོ་དང༌། ལྷ་ཁོང་དེ་ལྟརི་དེང་སང་

ཡང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁུལ་ལ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་མིའིི་ནང་

ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

དེང་སང་རྒྱ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ལ་ཞིེད་སྣང་དང་དངངས་སྐྲགོ་

བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་
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ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་མི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོརི་

གོཞིིགོས་ན། མ་འིོངས་པོརི་རིང་དབང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་མཚོམས་

ལ་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ གོང་ལྟརི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མིརི་

རིང་དབང་གོཙང་མ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་སློོབ་སྦོང་

སྤྲོོད་རྒྱུ། གོཞིན་ཡང་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ལུང་

པོའིི་རྩྭ་ཆུ། གོནམ་གོཤིིས། ནགོས་ཚོལ་དེ་དགོ་ལ་མི་གོནོད་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐོབས་ཀྱིི་འིཆེརི་འིགོོད་ལམ་

སྟོན་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ལགོ་རྩིལ་བ་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་ངོས་

ནས་མཐུན་འིགྱུརི་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་མིན་བོད་ཀྱིི་ནང་སྲིིད་དང་འིབྲེལ་

བའིི་ལས་ཀ་ཚོང་མ་བོད་པོ་རིང་གོིས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁེརི་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཐོ༽ རྩི་དནོ་གྱིི་ཆེིགོ་སྒྲིལི་དང་། གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིགུ་

བཤིངས།

ད་ེཡང་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིསྐོད་ཆེ་ཤིདོ་སྐོབས་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་

གོསུམ་གྱི་ིས་ཁུལ་ཡངོས་རྫིགོོས་གོཅགིོ་གྱུརི་ཆེགོས་ཡདོ། སྐོད་ཀྱི་ི
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སྒྲི་གོདངས་ཕྲེན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ན་ིབདོ་ནང་གོ་ིལུང་ཚོན་གོཞིན་ལའིང་

ཡདོ། ད་ེམནི་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་ིཡ་ིགོ་ེགོཅགིོ་གྱུརི་ཡནི། གོང་ལྟརི་

སྐོད་དང་ཡ་ིགོསེ་ཤིན་ཕྱོ་ེབའི་ིབདོ་མ་ིརིགིོས་གོཅགིོ་གྱུརི་བྱེས་ནས་

བསྡེད་ཡདོ། དཔོརེི་ན། འིཇང་མ་ིརིགིོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ི

ནང་ཆེསོ་རིདེ་འིདུགོ ཁོངོ་ཚོའོི་ིཕེ་མསེ་ཀྱི་ིདུས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

རྒྱལ་བཀའི་དྲེནི་ཅན་ཚོའོི་ིཁབ་ཁོངོས་ལ་བསྡེད་པོ་ཡནི་བཟ་ོའིདུགོ 

དའེི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅགིོ་ལ། བརི་སྐོབས་བདོ་ཀྱི་ིཁྲིམིས་ཡགིོ་རྙིངི་པོ་

ད་ེལྟརི་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིད་ེའིདྲེས་ཟརེི་ན། 

བདོ་ཀྱི་ིཁྲིམིས་ཡགིོ་ཐོགོོ་གོ་ིབརྡ་ཆེད་ད་ེདགོ་བདོ་ཆེལོ་ཁོ་གོསུམ་

ཡངོས་རྫིགོོས་ལ་གོཅགིོ་གྱུརི་རིདེ། སྔརི་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོསོ་བདོ་ཀྱི་ི

ཁྲིིམས་ལུགོས་གོཏེན་འིབེབས་གོནང་བའིི་སྐོབས་ལ་བོད་ཀྱིི་ས་

ཁུལ་ཡངོས་རྫིགོོས་ཁྲིམིས་ལུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་གོནས་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ང་ཚོོ་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་པོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌བྱུང་ན། ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་

སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་བདེ་བ་

དང༌། འིགྲུབ་ཆེེ་བ། རླབས་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་
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ནས་བོད་ཁོ་བྲལ་ཕྱོིན་དོགོས་སེམས་ཁྲིལ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

ཀྱིང་བོད་པོ་འིདོད་པོ་ཁོེངས་ན་ང་ཚོོ་ཁོ་བྲལ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། 

འིདོད་པོ་མ་ཁོེངས་ན་ཁོ་བྲལ་མ་བྱེེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང་ཉེན་གྱིི་མ་

རིེད། ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་ཟེརི་བ་དེ་རྒྱ་མི་རིང་གོི་ལགོ་པོརི་

རིགོ་ལས་ཡོད། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མིརི་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོརི་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌གོི་

ཐོོགོ་ནས་འིགྲེིགོས་ཐོབས་དང༌། ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་

འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་ཡོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

གོཉེིས་ཕྱོོགོས་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་གུ་བཤིངས་བྱེས་ཏེེ་

གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་

ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། དཔོེརི་ན། བརི་སྐོབས་ལྷོ་ཨ་ཕེེ་རིི་ཀའིི་གོནས་

ཚུལ་ལོ་ཁོ་ཤིས་ནང་འིགྱུརི་བ་བྱུང་བ་དེ་རིིགོས་གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་ཐོོགོ་

ནས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྔ་མོ་ཡིན་ན་མི་རིིགོས་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་

དབརི་ལ་འིགོལ་བ་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མི་རིིགོས་དཀརི་ནགོ་

གོཉེིས་གོཅིགོ་ཕེམ། གོཅིགོ་རྒྱལ་ཟེརི་བ་དེ་ཡོང་ཐོབས་མེད། གོལ་

སྲིིད་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ན་གོཉེིས་ཀ་ཕེམ་རྒྱུ་རིེད། 
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དེ་བཞིིན་དུ་ང་ཚོོ་བོད་པོས་རྒྱ་མིརི་འིཛོིང་མི་ཐུབ་ལ། འིཛོིངས་

པོའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན་ཡང་མཐོརི་ཐུགོ་ཚོང་མརི་གྱིོང་ཕེོགོ་རྒྱུ་

རིེད། རྒྱ་མི་ནི་སྟོབས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། མི་གྲེངས་ས་

ཡ་སྟོང་ཕྲེགོ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད། ང་ཚོོ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་ལས་

མེད་པོས་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། རྩི་བ་འིཚོེ་བའིི་ལས་ཟེརི་བ་འིདི་

ང་ཚོོ་མི་ལ་རིན་པོའིི་བྱེ་བ་ཞིིགོ་ནམ་ཡང་མིན། ལྷགོ་པོརི་དུ་ཡང་

དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་

བསྟན་ཡོད། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་འིཚོེ་བ་བྱེས་ནས་དཀའི་

ངལ་ཇི་ཙམ་སེལ་ཐུབ་པོ་དང་། ཐོགོ་ཆེོད་ཇི་ཙམ་བྱུང་འིདུགོ་ང་

ཚོོས་བལྟས་ན་ཤིེས་རྒྱུ་རིེད། 

འིཛོམ་གླིིང་དམགོ་ཆེེན་དང་པོོ་དང༌། དམགོ་ཆེེན་གོཉེིས་པོའིི་

སྐོབས་སུ་མི་དེ་ལྟ་བུ་བསད་པོ་རིེད། འིཚོེ་བའིི་ལས་ལ་བརྟེན་

ནས་མི་ལ་དཀའི་སྡུགོ་སྣོན་མ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། འིགོལ་ཟླ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

རྒྱུ་ལས་མེད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

སྔརི་འིཚོེ་བརི་དང་བསྟོད་བྱེེད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་དེང་སང་འིཚོེ་

བ་སྤེངས་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་འིཚོོལ་དགོོས་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་འིོགོ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་དེ་བས་
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ཀྱིང་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འིཛོམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལམ་

སྲིོལ་གོསརི་གོཏེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་

དུ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་སྟངས་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་རིེད། 

ད༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང་། བདོ་མའིི་ིན་ཚོ།

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ངོས་ནས་རིང་བཙན་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་པོ་ལས་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཆེ་

ཚོང་མཐོངོ་གོ་ིམདེ། འིཛོམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་གོཟུ་བརོི་གོནས་

པོའི་ིམ་ིདང༌། མདརོི་ན་རྒྱ་མའིི་ིནང་ནས་ཀྱིང་བླ་ོགོཟུ་བརོི་གོནས་

པོ་ཕེལ་མ་ོཆེསེ་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ཟརེི་བ་འིདརིི་མཐོངོ་ཚུལ་

གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁོངོ་ཚོསོ་ཁོ་ཞི་ེ

གོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེས་པོས་མ་ཚོད། ད་དུང་༸རྒྱལ་བ་རིནི་

པོ་ོཆེེ་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུའིི་

ཐོབས་ལམ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་གོསི་ཤིསེ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་

ན་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་ཡངོས་རྫིགོོས་ཀྱིསི་རྒྱབ་སྐྱརོི་བྱེདེ་ཀྱི་ིརིདེ་ཅསེ་

ཕྱོི་གྲེགོས་བྱེས་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་ཚོོའིི་གོནས་
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སྟངས་ད་ེལྟརི་རིདེ། 

ཧིོབ་སྟེ་བལྟས་ན་དེང་སང་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་གོདུགོ་

རྩུབ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་པོརི་ཉེརི་ཆེོགོ་གོི་མ་

རིེད་ཟེརི་བ་དེ་དགོ་ལ་འིགོལ་བ་དེ་ཙམ་མཐོོང་གོི་མི་འིདུགོ བྱེེད་

སྟངས་དེ་དགོ་གོིས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་ཆེ་ནས་བོད་པོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ན་ཚོ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་མ་རིེད། ད་

ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ནང་ལ་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་དེ་འུ་

ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་རིེད། ཡོང་བབས་ལ་བལྟས་ན། 

དེ་ཡང་བོད་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་རིིགོས་

ལས་བྱེེད་པོ་དེ་རིིགོས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་བརི་ལའིང་

བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དབུས་གོཞུང་

གོི་དཔོོན་རིིགོས་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོའིི་ནང་ལའིང་མཐོོང་

ཚུལ་གོཉེིས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པོ་ལྟརི། དེང་སང་ཡང་ཕེལ་ཆེེརི་

ཡོད་བཟོ་འིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལའིང་སྲིིད་བྱུས་ཐོགོ་

གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུརི་དཀའི་ངལ་མང་པོོ་ཡོད། འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་སྐོབས་ལ་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་

བྱེས་ན། བོད་པོས་རྐེན་བྱེས་ནས་ཤིིང་ཅང༌དང་། ཤིིང་ཅང་གོིས་
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རྐེན་བྱེས་ནས་ནང་སོགོ ནང་སོགོ་གོིས་རྐེན་བྱེས་ནས་རྒྱ་ནགོ་

ནང་ལ་གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་ལྔ་བཅུ་སྐོོརི་ཡོད་པོ་ཚོང་མརི་གོཡོ་

འིགུལ་ཐོེབས་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་སེམས་ཁྲིལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིི་མང་གོཙོའིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་

བཞིིན་པོ་རིེད། དཔོེརི་ན། དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་དེ་དགོ་

འིཛོིན་བཟུང་བྱེས་ན་ལམ་སེང་འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་ཤིེས་

ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། དེས་མ་ཚོད་འིཛོིན་བཟུང་བྱེས་པོ་དེ་དགོ་

གོི་ནང་མི་ཚོོས་འིཛོམ་གླིིང་གོི་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། 

ལོ་བཅོ་ལྔ། ཉེི་ཤུའིི་གོོང་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་

མེད། བརི་སྐོབས་པོེ་ཅིང་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོ་ཞིིགོ་གོི་དགོེ་རྒན་

ཞིིགོ་གོིས་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་

རིེ་འིདུན་གོསརི་པོ་ཁོ་ཤིས་བཏེོན་སོང་ཡང༌། དགོེ་རྒན་དེ་ད་ཕེན་

འིཛོིན་བཟུང་བྱེས་མ་སོང༌། མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་མིན་ཡང༌། རིང་

བཞིིན་གྱིིས་འིགྱུརི་བ་ཅ་འིགྲེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་དེ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ཀྱིི་
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ཐོོགོ་ལ་སྲིིད་བྱུས་ཟིན་པོ་འིདི་མུརི་འིཇོགོ་ཐོབས་མེད། གོཉེིས་ནས་

བོད་མི་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་གོཡོ་བ་མེད་པོ་ཡོད་པོ། གོསུམ་

ནས་ཚོོང་འིབྲེལ་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེད་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ལ་བརྩིི་མཁོན་གོཞུང་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དབུ་མའིི་ལམ་འིདིའིི་

ཐོོགོ་ལ་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་ཅེས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་

པོ་རིེད། ཨ་མི་རིི་ཀས་མཚོོན་གོཞུང་ཁོ་ཤིས་ཤིིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་

རྩི་དོན་ཐོོགོ་ལ་ཤི་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་ཅེས་ཁོ་ཙམ་ཚོིགོ་ཙམ་

མ་ཡིན་པོརི་ངོ་ཐོོགོ་ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་

གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཐུབ་ཐོབས་ལ་དངོས་

ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་དང་བྱེེད་མུས་རིེད། 

བརི་སྐོབས་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་རྒྱལ་དོན་ཁོང་ནས་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལས་བྱེེད་པོ་གོཅིགོ་ཀྱིང་བསྐོོ་གོཞིགོ་བྱེས་

ཡོད་ལ། ལས་བྱེེད་པོ་བསྐོོས་པོ་དེ་ཡང་གོནད་ཡོད་ཀྱིི་མི་ཞིིགོ་

བཙུགོས་པོ་དེ་དགོ་རྟགོས་མཚོན་གོསལ་པོོ་རིེད། ཡོ་རིོབ་ཤིརི་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལའིང༌། དེང་སང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་
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ཤིེས་མཁོན་མང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་

དང༌། བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ཕྱོོགོས་མང་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

གོཞིིགོས་ན་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་མི་མང་

ཚོང་མ་སྔརི་བཞིིན་དུ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་ཚོང་མས་རིིགོ་

པོ་བསྒྲིིམས། སོ་སོརི་སྐོབས་སུ་བབས་པོའིི་ཁུརི་འིཁྲིིའིི་ལས་

འིགོན་གོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རྒྱབ་མདུན་མེད་པོརི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ན༽ ཐོའིེ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལངས་

ཕྱོགོོས།

བརི་སྐོབས་ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་གོཅིགོ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། འིདི་སྐོོརི་

རིོབ་ཙམ་མ་ཞུས་ན། བརི་ལམ་མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ང་ཚོ་ོསྔོན་མ་

ནས་ཐོའི་ེཝན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ད་ེདགོ་ཡང་དགོ་པོ་ཆེགོས་པོ་

རིདེ། གོང་ཡནི་ཟརེི་ན་༸རྒྱལ་བ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེཡང་ལམ་ཁོ་དའེི་ིསྒོང་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་འིཁོེལ་བ་རིེད་ཟེརི་མཁོན་དེ་ལྟརི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ སྤྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཟླ་བ་བཞིི་པོའིི་

ནང་ལ་ངོས་རིང་རྒྱ་གོརི་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ས་ཁུལ་ལ་འིབྱེོརི་བ་རིེད། 
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དེ་དུས་ཅང་གོིས་ངོས་ལ་ཏེརི་ཞིིགོ་འིབྱེོརི་བྱུང༌། དེའིི་ནང་དོན་

ཚོན་གོཅིགོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེ་བོད་ཀྱིི་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་སློེབས་

པོ་རིེད། ཐོའིེ་ཝན་དང་བོད་པོ་གོཉེིས་གོཅིགོ་བསྒྲིིལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་

གུང་རྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་འིཁོདོ་འིདུགོ 

དེའིི་སྐོབས་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོ་གུང་རྒོལ་མིན། ང་

ཚོོས་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། གུང་བྲན་རིིང་ལུགོས་

ཀྱིི་གོསརི་བརྗེེརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོས་གོང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། རྒྱ་མི་གུང་བྲན་བོད་ནང་བཙན་འིཛུལ་

ཐོོགོ་མ་འིོས་མ་དྲེང་པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་དབང་ཡོད་བཤིད་པོ་དེརི་ང་

ཚོོས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། གོསརི་བརྗེེའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ནང་

བོད་པོའིི་གུང་བྲན་ཏེང་མི་མང་པོོ་ཡོད། དཔོེརི་ན། ངོས་ནས་ངོ་

ཤིེས་པོ་ཕུན་ཚོོགོས་དབང་རྒྱལ་སོགོས་འིབའི་པོ་གོང་འིཚོམ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་ཨ་མདོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད། དེ་དགོ་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོན་

ཡིན་ལ། ཆེོས་ལ་དད་པོ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོོང་ཚོོརི་མི་རིིགོས་

ཀྱིི་ལྟ་བ་ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། དེ་རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེིགོ་

སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དང་། ང་བརྒྱད་ཀྱིི་མཚོམས་ནས་

རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ནས་ཕྱོིརི་ཕུད་བྱེས་ཤིིང་། 
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ཕུན་ཚོོགོས་དབང་རྒྱལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཙོན་

ལ་བཅུགོ་པོ་རིེད། བོད་ནང་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་གོསརི་བརྗེེརི་ཡིད་

ཆེེས་བྱེས། གོསརི་བརྗེེའིི་ལས་འིགུལ་ནང་དངོས་སུ་ཞུགོས་ནས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་མིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་མ་

དྲེང་མ་འིསོ་པོའིི་བཙན་དབང་བཤིད་པོ་འིདིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོོས་ཐོའིེ་ཝན་དང་གུང་རྒོལ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཡིན་པོའིི་

རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ཐོའིེ་ཝན་གུང་བྲན་ལ་ངོ་

རྒོལ་རིེད། ང་ཚོོ་གུང་བྲན་ལ་ངོ་རྒོལ་མ་རིེད། ཐོའིེ་ཝན་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོ་གོཉེིས་ཀྱིི་དབརི་ལ་ལྟ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགོལ་

ཟླ་ཡིན་པོ་ལས། སྐོད་ཡིགོ་རིིགོ་གོཞུང་གོི་འིགོལ་ཟླ་མེད། 

དེང་སང་ཐོའིེ་ཝན་རིང་ལ་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱིི་མི་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་

ང་ཚོོ་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་མི་ཡིན། རྒྱ་མི་མིན་ཞིེས་དབྱེེ་འིབྱེེད་བཏེང་

ནས་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ སྤྱོིརི་བཏེང་བྱེས་ན་ཐོའིེ་ཝན་དང་རྒྱ་

ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིགོལ་ཟླ་དང༌། ང་ཚོོ་དང་རྒྱ་ནགོ་

གོི་འིགོལ་ཟླ་གོཉེིས་པོོ་དེ་རྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་ཆེགོས་ཡོད། མཐུན་

པོའིི་ཆེ་ཡོད་ན་ཡང༌། རྩི་བ་མི་འིདྲེ་བ་ཡིན། ཐོའིེ་ཝན་ནས་ང་ཚོོ་

བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཚུརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན། ཁོགོ་
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གོཅིགོ་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་དང༌། ཁོགོ་གོཅིགོ་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་དམགོ་དོན་ལས་ཁུངས། ཁོགོ་

གོཅིགོ་ཐོའིེ་ཝན་གོསང་བའིི་ལས་ཁུངས་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད། ཐོའིེ་ཝན་ནས་བོད་པོའིི་ནང་ལགོ་པོ་བརྐོང་འིདོད་ཡོད་པོ་

དེ་ཚུལ་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མ་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། 

ང་ཚོོས་རིང་ལུགོས་དམ་བཅའི་ཞིིགོ་ཟིན་པོ་དེ་དང་མ་རིན་པོ་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་

ནས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་དངུལ་དང་དངོས་

པོོས་བསླུ་བྲིད་ཀྱིི་བྱེ་སྤྱོོད་དེ་རྒྱ་གོརི་ནང་དང༌། བལ་ཡུལ་གོང་

སརི་སྤེེལ་ཡོད། དེ་དགོ་གོི་སྐོོརི་ཕེརི་ཚུརི་མི་སྣའིི་འིགྲེོ་འིོང་ཐོོགོ་

ཐོབས་ཤིེས་འིཕྲེོས་མོལ་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་དགོ་ཐོགོ་ཆེོད་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། བྱེེད་བདེ་པོོ་གོཙང་མ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མ་ཐུབ་པོརི་བརྟེན། 

ང་ཚོོས་ཐོའིེ་ཝན་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་

པོའིི་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོ་རིེད། བོད་གོཞུང་གོིས་ཐོགོ་གོཅོད་

བྱེས་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་བོད་མི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་རྫིོགོས་ནས་

གོཅིགོ་གྱུརི་རིང་ཚུགོས་ཟིན་པོོ་བྱེས་ཡོད་ན་དེས་ནུས་པོ་ཞིིགོ་

ཐོོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང༌དེ་ནི་བྱུང་མེད། ཐོའིེ་ཝན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་
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བརྒྱུད་ནས་དངུལ་གྱིིས་འིབྲེལ་བ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གོང་ས་གོང་

དུ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

འིདི་གོ་མའིེ་སོརི་ནང་ལ་ཡང་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་མིན་ས་

ཆེ་གོཞིན་དགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཡང་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོ་དང་ཐོའིེ་

ཝན་བརི་གྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་གོཙང་མ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ད་

ལྟའིི་བྱེེད་སྟངས་འིདིས་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ལ་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟོགོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ། གོང་ལྟརི་མི་དགོོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་

འིཕྲེད་ཡོང་གོི་ཡོད། འིདི་སེལ་ཐོབས་ལ་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཡང་ཡང་སྐོད་ཆེ་དང་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི། བརི་ལམ་ཐོའིེ་ཝན་རིང་ལ་མང་གོཙོའིི་

འིགྱུརི་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང༌། མཐོའི་མ་འོིས་བསྡུ་བྱེས་

པོརི་མང་མོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལི་ཏེང་ཧུས་ཁོོང་རིང་སྲིིད་འིཛོིན་ལ་

སློེབས། ཁོོང་རིང་མ་གོཞིི་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡིན་ཚོོད་

འིདུགོ ཁོོང་རིང་སྒོེརི་གྱིི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ངོས་

ནས་ཞིི་བདེའིི་གྲེོས་འིཆེརི་དོན་ཚོན་ལྔ་བཤིད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་ཁོོ་

རིང་གོིས་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་ཅེས་གོསལ་

བསྒྲིགོས་བྱེས་ཡོད།
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པོ༽ ཐོའིེ་ཝན་དུ་ཆེབིས་སྒྱུརི་དང་། སྲིདི་འིཛོིན་མཇལ་

འིཕྲེད།

ད་ེནས་ང་ཚོ་ོཕེརི་ཚུརི་ཡིགོ་འིགྲུལ་བྱུང༌། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་

ལ་གོཞིིགོས་ནས་བརི་སྐོབས་ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་ཆེོས་ཚོོགོས་འིགོའི་

ཞིགིོ་དང༌། སྒོེརི་པོ་དེ་ལྟརི་དང༌། ཚོོགོས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་

ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་ཡོང་ཐུབ་ན་བརྗེོད་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང༌ཞིིང་

། ཁོ་ཤིས་ཀྱིིས་ངུས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོཐོའིེ་ཝན་ལ་ཡོད་པོའིི་ནང་པོ་འིདི་

དགོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོ་ོཆེེས་བློས་གོཏེོང་གོི་ཡོད་དམ་ཟེརི་མཁོན་

ཡང་བྱུང༌། ཡིན་ན་ཡང་ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུརི་རྙིོགོ་དྲེ་

མང་པོ་ོཡདོ། རྙིགོོ་དྲེ་ད་ེདགོ་གོཙང་སལེ་མ་ཐུབ་བརི་དུ་ངསོ་རིང་

ཐོའིེ་ཝན་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་ནས་མཐོའི་མའིི་གོནས་ཚུལ་འིཕེེལ་རིིམ་གྱིི་བབས་ལ་བསྟུན་

ནས་སྔོན་ལ་གོཅིགོ་ཕྱོིན་ཏེེ་སྲིིད་འིཛོིན་རིང་དང་ཐུགོ་འིཕྲེད་བྱེས། 

ཆེོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་གོི་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིི་འིདོད་པོ་དེ་ཡང་བསྐོང༌། 

ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་མི་མང་ཚོོརི་ངོས་རིང་རྒྱ་མི་རིིགོས་ལ་ངོ་རྒོལ་མིན་

ལ། རྒྱ་ནགོ་ལ་ངོ་རྒོལ་མིན། རིང་བཙན་ཡང་རྩིོད་ཀྱིི་མེད་པོརི་རྒྱ་
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བོད་གོཉེིས་མོས་ཤིིགོ་གོི་ཐོབས་ལམ་འིཚོོལ་གྱིི་ཡོད་ཅེས་གོསལ་

པོོ་བྱེས་ནས་བཤིད་ཐུབ་ན། རྒྱ་མིའིི་རྣ་བརི་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་བརྒྱུད་

ནས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ན་ཡིད་ཆེེས་མང་བ་དང༌། ཤུགོས་རྐེན་མང་བ་

ཏེན་ཏེན་ཐོེབས་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དེང་སང་ཐོའིེ་ཝན་ནས་རྒྱ་ནགོ་སྐོམ་

ས་ཆེེན་པོོའིི་ནང་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཐོོགོ་མཉེམ་

འིབྲེལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། མ་རྩི་འིཛུགོས་མཁོན་

ཡང་མང་པོོ་ཡོད་པོས་ཐོའིེ་ཝན་ནས་རྒྱ་ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོའིི་

ནང་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་

གྱིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོའི་མ་ཐོའིེ་ཝན་གོཞུང་ལ་གོསལ་

པོོ་བྱེས་ནས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་ཡོང་རྒྱུའིི་

འིདོད་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་དང་དངོས་

ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་འིབྲེལ་བ་མེད་པོ་གོཙང་མ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཞིེས་བཤིད་པོརི་ཐོའིེ་ཝན་སྲིིད་འིཛོིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱིང་མོས་

མཐུན་གོཙང་མ་བྱེས་ཏེེ་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའི་ནན་པོོ་

བཏེང་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་

པོརི་བརྟེན། ཕྱོི་རྒྱརི་ཆེོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་གོིས་མགྲེོན་འིབོད་བྱེས་

པོ་ལྟརི། ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་དུ་སློེབས་རྗེེས་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཆེོས་

བཤིད་ཕྲེན་བུ་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང༌། 
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ངོས་ནས་གོང་ཡང་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་གོངས་ཅན་

གྱིི་ལྗོོངས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཧི་ཅང་དརི་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་

ཡོད་པོ་དེའིི་ཆེ་ཤིས་ཙམ་གོོ་མོང་ཐོོས་མོང་ཡོད་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། 

ཡུལ་དེའིི་ནང་པོ་ཚོོརི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་སྐོོརི་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེས་པོ་ཚོགོས་པོརི་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་

ཡགོ་པོོ་ཐོོན་པོ་དང༌། ནང་པོ་ཚོོས་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་དགོའི་

པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དགོོས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིགྲུབ་སོང་བསམ་

པོ་བྱུང༌། ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་ནང་པོ་ཚོོས་ཤིེས་རིབ་སྙིིང་པོོ་དང༌། ཆེོས་

སྤྱོོད་དེ་ལྟརི་འིདོན་པོའིི་སྐོབས་ལ་དངོས་གོནས་ང་རིང་སེམས་

སྐྱོ་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ཕེ༽ དཀའི་རྙིགོོ་གོཙང་སལེ་དང་། ཐོའིེ་ཝན་དོན་གོཅདོ།

དེ་གོོང་ངོས་རིང་སིངྒ་སྤུརི་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཉེམས་མོང་དེ་

ཐོགོོ་མ་བྱུང༌། ཁོངོ་ཚོསོ་རྒྱ་སྐོད་ཀྱི་ིནང་ལ་ཤིསེ་རིབ་སྙིངི་པོ་ོབཏེནོ་

པོའི་ིསྐོབས་ལ་སམེས་འིབྱེངོས་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ སྔརི་འིདནོ་

པོ་འིདི་འིདོན་མཁོན་གྱིི་མི་བྱེེ་བ་མང་པོོ་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་

དེང་སང་ཁོ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་རིེད་བསམས་ནས་
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ངསོ་རིང་སམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོད་ེལྟརི་བྱུང་མངོ༌། གོང་ལྟརི་གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་

ཆེསོ་ཚོགོོས་ཁོགོ་ད་ེདགོ་དང༌། ནང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་ཡདོ་མཁོན་ད་ེ

རིགིོས་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། ཚོགོས་པོརི་ཁོགོ་བརྒྱུད་ནས་

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིལངས་ཕྱོགོོས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་

གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཏེ་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། སྲིདི་འིཛོནི་དང༌། སྲིདི་འིཛོནི་

གོཞིོན་པོ་མཇལ་འིཕྲེད་ཐོོགོ ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་རིིགོས་བཀའི་

མོལ་རིོབ་ཙམ་རིོབ་ཙམ་བྱུང༌། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ལས་

འིགོན་གོཙ་ོབ་ོའིཁེརི་མཁོན་མི་ཞིིགོ་ཐོའིེ་ཝན་དུ་གོཏེན་འིཇགོས་

སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་བོད་པོ་དང་མཉེམ་དུ་ཕེརི་ཚུརི་འིབྲེལ་བ་གོསལ་

པོ་ོདང༌། གོཙང་མ་ཡགོ་པོ་ོཡོང་རྒྱུརི་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་མོས་བྱུང་

སྟེ་ཐོའིེ་ཝན་དུ་ང་ཚོོའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་ཤིིགོ་འིཛུགོས་

རྒྱུ་གོཏེན་གོཙང་མ་འིཁོལེ་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། 

རིིམ་པོས་ཐོའིེ་ཝན་གོཞུང་དང་སྒོེརི་པོ། ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་ནས་

བོད་པོའིི་སློོབ་སྦོང་དང༌། འིཕྲེོད་བསྟེན། ཆེོས་སྡེེ་ཁོགོ་སོགོས་

ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་ན། ངོ་ལྐོོགོ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོརི་

ཡོངས་བསྒྲིགོས་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་བྱེས་ནས་བཏེང་ན་རིོགོས་

རིམ་ཚོོགོས་པོ་གོཞིན་དགོ་སྤྱོི་མཚུངས་སྤྲོོད་བདེ་ལེན་བདེ་ཡོང་
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གོི་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ལམ་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་མི་ཡོང་ངམ་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཐོའིེ་ཝན་ནང་བོད་པོ་ཧི་ལམ་སྟོང་ཕྲེགོ་གོཅིགོ་

ཙམ་ཡོད། ངོས་རིང་ཐུགོ་འིཕྲེད་དུ་ཡོང་མཁོན་བརྒྱད་བརྒྱ་སྐོོརི་

འིདུགོ དེའིི་ནང་ལ་སྡེོམ་པོ་ཡོད་མེད་ནི་མི་ཤིེས། གོང་ལྟརི་གྲྭ་

ཆེས་དམརི་པོོ་གྱིོན་མཁོན་ཧི་ལམ་བཞིི་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་

ས་རིེད། ཁོོང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་བོད་པོའིི་ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་གྱུརི་ཟིན་

ཏེེ་ཧི་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོ་ཐུན་མོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་

ཚོོགོས་ཆུང་ཞིིགོ་བཟོས། དེའིི་ནང་སྡེེ་དགོེ་བ་རིིགོ་འིཛོིན་གྱིི་འིཐུས་

མི་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ་ཁོོང་ཚོོས་ཡིགོ་ཆེ་དོན་ཚོན་གོསུམ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

བྲིས་འིདུགོ དེའིི་ནང་ད་ཕེན་ང་ཚོོ་ཐོའིེ་ཝན་ལ་སློེབས་པོ་རྣམས་

རིང་རིང་རྒྱུ་མཚོན་སྣ་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་སློེབས་པོ་ལས། བོད་

གོཞུང་ལ་རྒྱབ་ལྟོས་བློ་ལོགོ་སེམས་ལོགོ་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་པོ་མིན། 

འིདི་ཁུལ་སློེབས་ནས་ཀྱིང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་དང༌། སོ་སོའིི་རིིགོ་

གོཞུང་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་རིང་ལུགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། 

མ་འིོངས་པོརི་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་པོའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིོགོ་བཤིརི་བསྐྱོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་བྲིས་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་ཚོང་མ་སྒོོརི་སྒོོརི་ཡོད་ས་དེརི་ཁོོ་རིང་ཚོོས་ཡི་གོེ་ཀློོགོ་པོ་
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སོགོས་བྱེས་སོང༌། དེ་དུས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཁེད་རིང་ཚོོ་རྒྱུ་མཚོན་

སྣ་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོའིེ་ཝན་ལ་སློེབས་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་བོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ནང་ལ་མཐོོང་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་མེད་

པོ་ཤིེས་གོསལ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་འིདས་པོ་འིདས་པོ་རིེད། དེ་

རིིང་འིདིརི་ང་ཚོོ་དངོས་སུ་ཐུགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོས་

དོན་ཚོན་གོསུམ་ཁོས་ལེན་བྱེས་ཏེེ་དེ་སྔ་ཡིན་ཀྱིང་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་

པོ་ཡིན། མ་འིོངས་པོརི་ཡང་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་

ཡིན་སྟབས། ད་ཆེ་མ་འིངོས་པོ་གོལ་ཆེེ་གོི་རིེད། མ་འིངོས་པོརི་དེ་

ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དངོས་གོནས་ད་ལྟ་འིདིརི་བཤིད་པོ་བཞིིན། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་མ་བརྗེེད་པོ་དང༌། སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་

རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ནས་བསྡེད་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་

རྒྱུ་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་ལྟརི་བྱེས་

ནས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། རྒྱུ་རྐེན་ཡོང་སྟངས་དེ་ལྟརི་ཡིན། གོནས་ཚུལ་

འིདི་རྣམས་གོསལ་བཤིད་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང༌།

༼མཇུགོ་ཏེུ་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕེྱོགོས་སྐོརི་བཀའི་སློབ་སྩལ་བ་༼མཇུགོ་ཏེུ་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕེྱོགོས་སྐོརི་བཀའི་སློབ་སྩལ་བ་

རིྣམས་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕེྱོགོས་བཀའི་སློབ་སྤྱི་བྱིངས་ཁོོངས་སུ་རིྣམས་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕེྱོགོས་བཀའི་སློབ་སྤྱི་བྱིངས་ཁོོངས་སུ་

ཟླ་བསྒྲིལ་ཕེྱོགོས་བསྡེབས་ཞིུས།༽ཟླ་བསྒྲིལ་ཕེྱོགོས་བསྡེབས་ཞིུས།༽
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༡༣ ཉེནི་

སུད་ས་ིབདོ་མ་ིཚོོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐོབས་ལམ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིདགོསོ་

དམིགོས།

ད་ལྟ་འིདིརི་དོན་གོཅོད་ཀྱིིས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ད་ལམ་སུད་སིརི་

ཆེདེ་མངགོས་ཡངོ་བ་ཡནི། ཧི་ོལན་དང༌། འིབལེ་འིཇམ། ཨ་ིཊ་ལ་ི

བཅས་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་བྱུང་བརི་ཉེིན་གོཅིགོ་གོཉེིས་བརི་གོསེང་ཞིིགོ་

འིདུགོ་པོས་དེའིི་རིིང་སུད་སིརི་སྔོན་མ་བདུན་ཅུ་དོན་གོསུམ་ལོ་

ནས་ང་ོཤིསེ་པོའི་ིཨམ་རྗེ་ེཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ཁོངོ་སརི་སྐོབས་རི་ེབརྟགོ་

དཔྱད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟརི། ཁོ་སང་བརྟགོ་དཔྱད་འིཁྱུགོ་ཙམ་བྱེས་

པོ་ཡནི། ད་ལྟ་བཀྲ་ཤིསི་དབང་འིདུས་ཀྱིསི་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་གོ་ི

རིེད། དེའིི་གོོང་ལ་བརི་ལམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ངོས་

ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེས་ན། ད་ལན་ལམ་ཞིོརི་ཡནི་སྟབས་ཡགོ་

པོ་ོམ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་བྱུང༌།     

དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ལ། ཁོ་སང་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་གོསུང་

བཤིད་ནང་ལ་བཀོད་པོ་ལྟརི། ད་ཕེན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་གྱིི་
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རིིང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐོད་ཀརི་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་ངོས་ནས་

དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་ཐོབས་ལམ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནགོ་

དང་གྲེོས་མོལ་འིགོོ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་བརྒྱུད་ནས་རིིམ་

བཞིིན་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་རིིམ་པོ་བྱེས་པོརི་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་དང་གྲེོས་མོལ་འིགོོ་འིཛུགོས་མ་ཐུབ་པོས་གྲུབ་འིབྲས་

གོང་ཡང་མ་ཐོོན་པོ་རིེད། 

ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་གྲེོས་འིཆེརི་བཏེོན་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་

གོཅིགོ་བོད་ནང་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ཕྲེན་བུ་

དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེོ་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་དེ་ལའིང་གྲུབ་འིབྲས་མ་སོན་པོ་རིེད། 

གོལ་སྲིིད་གོནས་ཚུལ་དྲེགོ་ཏུ་མི་འིགྲེོ་བ་དང༌། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་སྐོད་

ཆེ་བཤིད་རྒྱུའིི་བཟོ་ལྟ་མ་ཆེགོས་ན། མི་མང་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་རྒྱུ་

ཡིན་ཟེརི་བའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་རིེད། ལས་དོན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

ཡང་དམིགོས་ཡུལ་རིིགོས་གོཅིགོ་ལ། འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་གོཙོ་བོརི་མ་དམིགོས་པོརི་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོོབ་ཐོང་དང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤིད་ཕྱོོགོས་ལྟ་བུ་

ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ཐོབས་ཤིེས་གོཅིགོ་ཤིོས་ནི་དམིགོས་ཡུལ་

གོཙོ་བོ་སྔོན་ལ་འིཕྲེལ་དུ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་ཡོད་པོ་དེ་སེལ་
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རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་གོཅིགོ་བཅས་གོཉེིས་ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། 

ང་རིང་ཚོོའིི་ནད་ལ་ཡང༌། འིཕྲེལ་སེལ་སྨན་བཅོས་བྱེེད་སྟངས་

གོཅིགོ་དང༌། རིིམ་པོས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་སྨན་བཅོས་བྱེེད་

སྟངས་གོཅིགོ་བཅས་གོཉེིས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་

ལས་དོན་གོང་ལ་ཡང་དེ་ལྟརི་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ད་ཕེན་འིདས་

པོའིི་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིིང་ལ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་པོ་དེ་སེལ་

ཐོབས་གོཙོ་བོརི་དམིགོས་ཏེེ་ཐོབས་ཤིེས་དེ་དགོ་བྱེས་པོ་རིེད། 

དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ས་གོཙོ་བོ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ཉུང་དུ་འིགྲེོ་ཐོབས་དང༌། ཁོོརི་

ཡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཉེམས་ཉེེས་འིགྲེོ་བ་འིདི་དགོ་འིཕྲེལ་དུ་

མཚོམས་འིཇོགོ་ཡོང་བའིི་རིེ་བ་བྱེས་པོ་རིེད། དེའིང་གྲུབ་འིབྲས་

མ་ཐོོན་པོ་རིེད་ལ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐོད་ཀརི་གྲེོས་མོལ་འིགོོ་

འིཛུགོས་ཀྱིང་མ་ཐུབ་པོ་རིེད། ཡང་ཚུརི་ཕྱོོགོས་འིདིརི་ངོས་ནས་

དབུ་མའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་གྲེོས་འིཆེརི་སྔ་རྗེེས་བཏེོན་པོ་དེརི་ཕྱོོགོས་

གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་རྒྱལ་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཐོོབ་ཡོད། ཇི་ལྟརི་ཞིེ་ན། ངོས་ཀྱིི་

གྲེོས་འིཆེརི་གྱིི་བསམ་བློའིི་འིཁེརི་སོའིི་ཐོོགོ་ལ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྟེང་གོཞུང་ཁོགོ་མང་པོོས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་བདེ་བྱུང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་
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བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོང་ལྟརི་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་

ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང་ཤི་ཚོ་སེམས་ཁུརི་སློེབས་རྒྱུའིི་

ཐོོགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡོད། 

ཁོ༽ འིབྲལེ་མལོ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ།

འིནོ་ཀྱིང་ངའི་ིད་ལྟའི་ིགྲེསོ་འིཆེརི་འིད་ིཐོགོོ་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་ཀས་

ཐོགོོ་མ་ནས་གྲེསོ་འིཆེརི་འིད་ིནུས་པོ་ཆུང་དྲེགོས་འིདུགོ བདོ་རིང་

བཙན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཡིན་པོས་རིང་བཙན་རིང་གོི་ལངས་ཕྱོོགོས་

འིཛོིན་དགོོས་པོ་ལས། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ཞིི་འིགྲེིགོས་ཡོང་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོའིད་ིཁོགོ་པོ་ོརིདེ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཐོགོོ་མ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། འིགོ་ོསྟདོ་ཡནི་ན་ངསོ་ཀྱི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་འིདའིི་ིཐོགོོ་ལ་ངསོ་རིང་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རྒྱུ་མཚོན་དང་

ཡིད་ཆེེས་ཡོད་ལ། གོཞིན་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། ད་ཆེ་ལ་ོབཅུ་བཞི་ིལྷགོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཀྱིང་

རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་སྐོད་ཆེ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིགོ་ོཡང་ཚུགོས་མ་ཐུབ། བདོ་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ཡང་ལ་ོརིེ་ནས་ཛོ་དྲེགོ་ཅིང་ཇེ་སྡུགོ་ནས་ཇེ་སྡུགོ་

ཏུ་འིགྲེ་ོསྐོབས་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་
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མ་འིདང་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོཉེིས་ནས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ལྷགོ་དོན་གྲེོང་ཁེརི་

ཆེེ་ཁོགོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཧི་ཅང་ཛོ་དྲེགོ་དང༌། འུ་ཐུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་ཏེེ་ང་ཚོོ་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནས་འིགོོ་འིཁྲིིད་

པོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་དེ་རྒྱ་མིརི་བསྟུན་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེས་དྲེགོས་པོ་

ལྟ་བུརི་མཐོོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་མི་རིེ་ཟུང་ཕྲེན་བུ་

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་སྔ་ལོའིི་ལོ་

མཇུགོ་ཏུ་གོོ་ཐོོས་བྱུང༌། མི་མང་པོོ་ཡིན་བཟོ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་ས་

ཁུལ་རིེ་ཟུང་ལ་དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་གོོ་དུས་ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་དེ་

ཛོ་དྲེགོ་ཅིགོ་ཏུ་མཐོོང་བྱུང༌། དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ང་ཚོོས་འིཕྲེལ་ཕུགོས་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་རིེ་བ་རྒྱགོ་ས་དང༌། ང་

ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱེའིི་ལས་དོན་འིདི་བདེན་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་ཡིད་

ཆེེས་དང༌། སེམས་ཤུགོས་སློེབས་རྒྱུའིི་རྩི་བ་དེ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་

པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་འིགྱུརི་བ་མེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་དང་

སྙིིང་སྟོབས་དེ་དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད། དེ་ང་ཚོོའིི་ཚོོང་གོི་མ་རྩི་ལྟ་བུ་དེ་

ཡིན། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་བོད་ནང་ལ་སེམས་ཤུགོས་རིི་བཙུགོས་པོ་ནང་

བཞིིན་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་གོལ་ཏེེ་དོ་ཕེོགོ་འིགྲེོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་



558
ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཧི་ཅང་འིགོན་ལྗོིད་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། 

གོ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། རྒྱ་རིིགོས་ཀྱི་ིབདནེ་

རྒྱབ།

ད་ཕེན་ལོ་བཅུ་བཞིི་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ལ་ངའིི་ངོས་ནས་མ་ལན་མ་

འིགྱིདོ་པོ་བྱེས་པོ་ཡནི། དའེི་ིགྲུབ་འིབྲས་འིཛོམ་གླིངི་ཕྱོ་ིཕྱོགོོས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོརི་མང་པོ་ོཡངོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོརི་དུ་རྒྱ་མིའི་ིནང་

ནས་ངསོ་ཀྱི་ིལངས་ཕྱོགོོས་འིདའིི་ིཐོགོོ་ཡངོས་གྲེགོས་བྱེས་ཏེ་ེརྒྱབ་

སྐྱརོི་བྱེདེ་མཁོན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེི་ན། ཉེ་ེ

བའི་ིཆེརི་ཝའེི་ེཅངི་ཧྲན་ཟརེི་མཁོན་དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡངོས་

གྲེགོས་ཀྱིི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་མིང་གྲེགོས་ཆེེ་ཤིོས་དོན་དགུ་ལོ་

ནས་བཙོན་འིཇུགོ་བྱེས་པོ་དེས་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་ལ་ཡི་གོེ་ཞིིགོ་བྲིས་

པོའིི་ནང་བོད་རིང་དབང་གོི་ལུང་པོ་ཡིན་པོ་དང༌། རྒྱ་གོཞུང་གོི་

སྲིདི་བྱུས་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྐོོརི་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་འིདུགོ 

ཡང་ད་རིེས་ཉེེ་ཆེརི་ཕྱོི་ཟླ་གོསུམ་པོའིི་ཚོེས་ཉེི་ཤུ་གོསུམ་ཉེིན་

ཧྲང་ཧིད་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་དང༌། བཟོ་པོ་བཅས་

ཁོན་རྒྱ་མི་གྲེངས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིི་ཙམ་ཐུན་མོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ས་
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ཡིགོ་སྦརི་མའིི་ཡི་གོེ་དོན་ཚོན་བཅུ་དགུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཡོངས་མི་མང་འིཐུས་མིའིི་ཚོོགོས་ཆེེན་གྱིི་ཚོོགོས་གོཙོ་ཇའི་ོཧྲིའིི་

མིང་ཐོོགོ་བཏེང་བའིི་དོན་ཚོན་བཅོ་ལྔའིི་ནང་ལ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་མི་རིིགོས་ཁོགོ་གོི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་

པོའིི་རིང་སྐྱོང་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་བོད་ཐོོགོ་ལ་ཁོ་ཡོད་

ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་རིང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་སྐོོརི་

ལ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མརི་ཐོད་ཀརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བཀའི་མོལ་གོནང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཀོད་འིདུགོ རྗེེས་སུ་ཡིགོ་ཆེ་བཟོ་མིའིི་ནང་

ནས་མི་གོཙོ་བོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་འིཛོིན་བཟུང་བྱེས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་མང་གོཙོའིི་

ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་རྒྱ་མི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང༌། དགོེ་རྒན། ཤིེས་ཡོན་

ཅན་དེ་དགོ་གོི་ནང་ནས་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་

རིིན་པོོ་ཆེེ་དང༌། བོད་པོརི་ཁོགོ་མེད་ལུགོས་བཤིད་དེ་ང་ཚོོརི་རྒྱབ་

སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ད་ལམ་ཉེེ་

བའིི་ཆེརི་འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་མང་གོཙོའིི་ལས་

འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ནང་ནས་རྒྱ་ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོ་ནས་བྲོས་

བྱེོལ་ཡོང་མཁོན། དེ་བཞིིན་ཧིོང་ཀོང་དང༌། ཐོའིེ་ཝན་གྱིི་མི། ཨ་
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རིིའིི་མི་སེརི་ཡིན་པོའིི་རྒྱ་མི་ཁྲིིམས་དོན་མཁོས་པོ་ཡིན་མཁོན་མིང་

གྲེགོས་ཡོད་པོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་གོིས་སྔ་རྗེེས་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་

ཏེེ་མཐོརི་མ་འིོངས་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་རིང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་

རྒྱུའིི་རྩི་ཁྲིིམས་གོསརི་པོའིི་ཟིན་བྲིས་ཤིིགོ་བཟོས་པོ་དེའིི་ནང་དུ་

བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡགོ་པོོ་བཀོད་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ད་ཕེན་ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་འིཛོམ་གླིིང་

ཕྱོི་ནང་གོང་ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་བྱུང་བ་

རིེད། ད་དུང་རིིམ་བཞིིན་བསྐྱརི་དུ་འིཛོམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་

དང༌། དེ་བཞིིན་སྒོེརི་པོའིི་མི་སྣ་ཁོགོ ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་བཅས་པོརི་

འིབོད་སྐུལ་ཤུགོས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་གོནོན་ཤུགོས་

སྤྲོོད་རྒྱུ་དང་གོཅིགོ དེ་བཞིིན་འིཛོམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་

མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་

དེའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་གོནོན་ཤུགོས་ཡོང་ཐོབས་བྱེས་ཏེེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ནས་གོཅིགོ་བྱེས་ན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བསྐྱརི་དུ་

བསམ་བློ་གུ་ཡངས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རིེ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། མ་གོཞིི་རིེ་བ་

ཉུང་ཉུང་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 
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ང༽ གོཉེསི་མོས་ལ་ངང་སྒུགོ་དང་། བསམ་འིཆེརི་བསྡུ་

བཞིསེ།

སྔ་ལོ་སྤྱོི་འིཐུས་ནས་གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་ཁེད་རིང་ཚོོས་ཤིེས་

གོསལ་རིེད། ད་དུང་ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེ་རིང་གོི་ཐོོགོ་དུས་

ཡུན་ཕྲེན་བུ་ངང་སྒུགོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་དང༌། ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་

ཀྱི་ིམཚོམས་ནས་གོནས་ཚུལ་གྱི་ིབབས་ལ་བལྟས་ཏེ་ེད་དུང་བཟ་ོ

ལྟ་གོང་ཡང་མ་ཐོནོ་ན། སློརི་ཡང་མ་ིམང་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་ཡནི། མ་ི

མང་ལ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིསྟངས་རྒྱ་གོརི་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་

པོ་ཚོོརི་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

བོད་ནང་དུ་ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་ཏེེ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རིེད། འིནོ་ཀྱིང་ད་ཕེན་བོད་ནང་དུ་མི་སྒོེརི་པོ་དེ་ལྟརི་ཕེརི་ཚུརི་

འིགྲེ་ོའིངོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེལྟརི་བརྒྱུད་ད་ེཐོབས་ཤིསེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ་ལ། ད་ེམནི་ཨ་རིའིི་ིརྒྱང་བསྲིངི་རླུང་འིཕྲེནི་ད་ེལྟ་བུའི་ི

ཐོགོོ་ནས་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་བྱེས་ཏེ་ེགོང་ལྟརི་

ང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་གོསལ་བཤིད་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་

ནས་བདོ་ས་ཁུལ་ཡངོས་རྫིགོོས་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་ན་

ཡང་ས་ཁུལ་གོནད་ཆེ་ེས་ནས་བསམ་ཡདོ་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་བསྡུ་
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ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དེ་ལྟརི་བྱེས་ཏེེ་གོཞིིས་བྱེེས་ཚོང་མའིི་བསམ་ཚུལ་

ཞིགིོ་བསྡུས་ན་བསམ་པོ་ཡནི། 

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩི་ནི། དང་པོོ། ད་ལྟ་ཕེན་ངོས་ནས་

དབུ་མའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་བཟུང་བ་འིདི་ཡིན། གོང་ལྟརི་སྔརི་ཕེན་ནི་

རྩིོད་མེད་ཀྱིིས་རྒྱ་དང་བོད་ཟེརི་ཐོ་དད་སོ་སོ་རིེད། བོད་རིང་བཙན་

གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་གྱིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་དངོས་ཡོད་

ལོ་རྒྱུས་དང༌། ཁྲིིམས། རིིགོ་གོཞུང༌། གོོམས་གོཤིིས། ཟ་སྟངས་

འིཐུང་སྟངས་ཚུན་ནས་རྒྱ་བོད་ཐོ་དད་སོ་སོ་ཡིན་པོ་ཡོངས་གྲེགོས་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་མ་འིོངས་པོརི་འིཛོམ་གླིིང་འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་ཐོོགོ་

ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོབས་ལམ་ཞིིགོ་

བཙལ་ན་སྙིམ་པོའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་དེ་ལ་མུ་མཐུད་འིགྲེོ་དང་

མི་འིགྲེོ་དང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ན་དགོེ་སྐྱོན་གོང་ཡོད་གོསལ་བཤིད་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་དང༌། 

གོཉེིས་པོ། ངོས་ནས་གོཉེིས་ཕེན་དབུ་མའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་གྲེོས་

འིཆེརི་བཏེོན་པོ་དེས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ བོད་རིང་དབང་གོཙང་

མ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རིེད་ཟེརི་བའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་གོདམ་གོ་བྱེེད་དང་
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མི་བྱེེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ལམ་ཕྱོོགོས་ཟིན་ན་དགོེ་སྐྱོན་གོང་འིདུགོ 

དེ་དགོ་ཀྱིང་ཆེ་ཚོང་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་གོཅིགོ དེ་ནས་

ད་དུང་དེ་གོཉེིས་ཀ་མིན་པོའིི་ཐོབས་ལམ་གོསུམ་པོ་དང་བཞིི་པོ་

དེ་ལྟརི་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེའིི་སྐོོརི་ལ་ཁེད་རིང་

འིདིརི་ཡོད་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང༌། སེམས་ཁུརི་ཡོང་

མཁོན་ཚོོས་བསམ་བློ་བཏེང༌། གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་

བོད་གོཉེིས་འིགྲེིགོས་པོའིི་ཐོབས་ལམ་ད་ལྟ་འིདིརི་བཤིད་པོ་འིདི་

གོཉེིས་མ་ཡིན་པོའིི་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་གོང་སརི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད་སྟབས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོས་དཔོེ་མཚོོན་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་དེ་

རིིང་སང་ཉེིན་ལྟ་བུའིི་བྲེལ་བ་གོང་ཡང་མེད། རིིམ་པོས་ཞིརི་དང་

ཞིོརི་ལ་བསམ་བློ་བཏེང༌། གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ན་བློ་གྲེོས་གོསརི་པོ་དེ་

ལྟརི་འིདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཀའི་ཤིགོ་ལ་ཐོད་ཀརི་ཡི་གོེ་བཏེང་ན་ཡང་

འིགྲེིགོ་གོི་རིེད། སྐུ་ཡིགོ་ཏུ་ངོས་ཀྱིི་མིང་ཐོོགོ་ལ་ཡི་གོེ་བྲིས་ཀྱིང་

འིགྲེིགོས། ཁེད་རིང་ཚོོས་བསམ་ཚུལ་དང༌། གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ནས་

བློ་རིོགོས་གྲེོས་རིོགོས་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ 

ཐོབས་ལམ་གོསུམ་པོ་བཞིི་པོ་དེ་ལྟརི་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་
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གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱིི་བརི་གྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་རྒྱུའིི་

ཐོབས་ལམ་ད་བརི་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་དེའིམ། དེ་མིན་ཐོབས་

ལམ་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་གོསལ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་མི་མང་ལ་

ཁབ་བསྒྲིགོས་བྱེས། དེ་ནས་བོད་ནང་གོི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུརི་

དུས་ཡུན་གོང་ཙམ་འིགོོརི་གྱིི་རིེད། ང་ཚོོ་ཕྱོི་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་

ཚོང་མས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་གོི་གོོ་དོན་སེམས་ལ་རྟོགོས་ཐུབ་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཚོང་མ་གོོ་བསྡུརི་བྱེས། བསམ་བློ་བཏེང༌། དེ་ལྟརི་

བྱེས་ཏེེ་ཟླ་དྲུགོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། ལོ་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། དེ་ལྟ་

བུའིི་མཚོམས་ནས་འིསོ་འིཕེེན་བྱེས་ཏེེབསམ་འིཆེརི་བསྡུས། མང་

མོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་གོཞིིརི་བཞིགོ་གོིས་ང་ཚོོའིི་སྲིིད་

བྱུས་བསྒྱུརི་བཅོས་བཏེང་སྟེ་སྲིིད་བྱུས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བཟུང་ན་

བསམ་པོ་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གོོ་རིིམ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྒྲིིགོ་གོི་ཡོད། 

འིདི་དེ་རིིང་ཁེད་རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་ན་བསམ་བྱུང༌། དེ་ནི་གོལ་ཆེེ་

བའིི་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་ཡིན། 

ཅ༽ བདོ་ཀྱི་ིརིང་སྐྱངོ་དང་། འིཛོམ་གླིིང་གོ་ིཞི་ིབད།ེ

དེ་ནས་བརི་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་དེ་
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ལྟརི་ཐུགོ་སྐོབས་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་ནན་པོོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། 

ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིམ་ིཁོ་ཤིས་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་བདོ་ཟརེི་དུས་ཤིརི་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལུང་པོ་ནུབ་ཕྱོགོོས་ནས་ཧི་ཅང་ཐོགོ་རིངི་པོ།ོ ཕྱོ་ིདངསོ་

པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་

རིེད། བདེན་དོན་ཞིིགོ་རིེད། ཡིན་ཡང་དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་གོི་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ན། ལས་ཀ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེས་ཏེ་ེང་ཚོོརི་ཁོེ་ཕེན་གོང་ཡངོ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ཞིསེ་བསམ་བླ་ོ

གོཏེོང་གོི་ཡོད། མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིནང་བོད་ཟེརི་དུས་ས་

ཐོགོ་རིངི་པོ་ོདང༌། ལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་དངསོ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་རྗེསེ་ལུས་

ཐོབེས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་དང་། རྩི་བའི་ིབདནེ་པོ་ཡདོ་ཀྱིང་བདནེ་པོ་

བདརི་ས་རྒྱ་མརིི་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ན་ིསྟབོས་ཆེནེ་དང༌། 

གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་

རྒྱ་མིའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕེོགོ་ཐུགོ་འིགྲེ་ོགོཞིི་བྱུང་ན་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཡང་

མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དེ་ནི་ཡོང་སྲིིད་པོ་

ཞིིགོ་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་གོང་ཞིིགོ་

རྒྱགོ་གོི་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། ང་ཚོ་ོབོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་དང༌། དེའིི་

ཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང་སྐྱབོ་ཐོབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་བརྟནེ། དའེི་ིཐོགོོ་རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བ་འིད་ིསྙིངི་
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རྗེའེི་ིརྩི་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མནི། བདོ་ཀྱི་ིས་ཆེའི་ིབབས་ནས་མ་འིངོས་

པོརི་སྤྱོིརི་འིཛོམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང༌། ཡང་སྒོསོ་ཨ་ེཤི་ཡའི་ིས་ཁུལ་

གྱི་ིཞི་ིབདེརི་གོནད་འིགོགོ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

གོཉེིས་ནས་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་གོིས་མ་འིོངས་པོརི་ས་

ཁུལ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐེན་ཡོད། རྒྱུ་

མཚོན་དེ་གོཉེིས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ད་ལྟ་འིཇིགོ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་ཚོོད་

འིདིརི་བོད་སྐྱོབ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱུ་

མཚོན་དང་པོོ་ས་བབས་ནས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཆེགོས་སྟངས་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་བརི་

ལ་བོད་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། འིཇིགོ་རྟེན་ཁོ་དཔོེརི་བླ་མའིི་བྱེིན་

རླབས་རྒྱང་ནས་ཆེེ་ཟེརི་བ་བཞིིན། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་ས་འིདྲེེས་

མིན་པོརི་ཕྲེན་བུའིི་རྒྱང་ཐོགོ་རིིང་བ་ཡོད་ན་ཡུལ་གོཉེིས་པོོ་དེ་ཕེན་

ཚུན་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་དང༌། དོན་དམ་གྱིི་གྲེོགོས་པོོ་ཡོང་སྲིིད་པོ་

རིེད། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་མེད། 

བོད་ཡུལ་ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་དཔུང་མ་སློེབས་བརི་རྒྱ་གོརི་བྱེང་

རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདི་དགོ་ཉེེན་ཁོ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་ས་མཚོམས་

ཤིིགོ་ཡིན་ན་ཡང༌། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས། བོད་
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ནང་རྒྱ་དམགོ་སློེབས་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ནས་རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཀྱིི་

ས་ཆེའིི་གོནས་སྟངས་ཡོངས་སུ་འིགྱུརི་བ་རིེད། མ་འིོངས་པོ་ན་

བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་རིང་སྐྱོང་ངམ། རིང་བཙན་གོང་ཡིན་རུང་ས་

ཁུལ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དམགོ་མི་མེད་པོའིི་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་

བཟོ་ཐུབ་ན། ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་ཁུལ་ལ་བོད་པོས་དངོས་གོནས་ཕེན་

ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། གོཉེིས་ནས་རྒྱ་

ནགོ་གོི་ཁིམ་མཚོེས་ཡིན་པོའིི་ཨེ་ཤི་ཡའིི་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ལོ་རྒྱུས་ཐོོགོ་སྔརི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་གོི་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་རིིགོས་

འིཕེེལ་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་ཀྱིི་

གོཏེིང་ནས་མ་བདེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ 

སྔོན་མ་ངོས་རིང་ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་ཁུལ་ཁོགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་

ཡོད་པོས། མི་སྣ་ཐུགོ་འིཕྲེད་ཡོང་སྐོབས་ཁོོང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ བོད་ཡུལ་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤིིགོ་

ལ་འིགྱུརི་ཐུབ་པོ་དང༌། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་པོོ་དེ་མཛོའི་འིབྲེལ་

ཞིི་མཐུན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཉེིས་ཀའིི་སྟོབས་ཤུགོས་ཆེ་སྙིོམས་

དང༌། གོཉེིས་ཀ་མཐུན་པོོ་དང་འིཆེམ་པོོ། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ནུས་

པོ་དེ་ཡང་ཆེ་སྙིོམས་ཤིིགོ་བྱུང་ན་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་གོི་ཞིི་བདེརི་

ཕེན་ཐོོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 



568
གོསུམ་ནས་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་ཀརི་མི་འིབོརི་ཆེེ་བས་དཔོལ་

འིབྱེོརི་གྱིི་དཀའི་ངལ་ཡོད། ད་ལྟའིི་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་ཀས་དམགོ་མི་མང་པོོ་ས་

མཚོམས་སུ་བཞིགོ་སྟེ་འིགྲེོ་སོང་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་དགོོས་

སྟབས། བོད་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་བསྒྲུབ་ན་རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་

ཀའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་དཀརི་ནགོ་གོཉེིས་

ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་བྱུང་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་

ཁུལ་ལ་ཞིི་བདེ་ཡོང་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་ཅེས་ངས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད། འིགྲེེལ་བཤིད་དེ་ལྟརི་བྱེེད་དུས་མི་མང་པོོརི་དོ་སྣང་གོསརི་

པོ་སློེབས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཡིན། 

ཆེ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིིགོ་དང་། འིཛོམ་གླིངི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས།

ད་ེནས་ཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་པོས་མ་འིངོས་པོརི་

ཕེན་ཐོོགོས་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་རྐེན་གོང་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། འིདས་པོའིི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱ་གོརི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་

ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བོད་ལ་དརི་
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ཡདོ། དསེ་རིམི་བཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིམཐོའི་མཚོམས་བརྒལ་ཏེ་ེལྷ་ོལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཤིརི་མོན་ནས། འིབྲུགོ འིབྲས་ལྗོོངས། གོ་ཞི  ཁུ་ནུ། 

སྤེ་ིཏེ།ི ལ་དྭགོས་བརི་གྱི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ཡངོས་རྫིགོོས་གོང་ལྟརི་

ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིརི་ིརྒྱུད་ཡངོས་རྫིགོོས་ལ་ཁབ་པོ་དང༌། བྱེང་ངསོ་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། སགོོ་པོ་ོཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་དང༌། ཤིནི་ཅང་གོ་ིནང་ལའིང་

ནང་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་གོཏེོགོས་མང་གོཙོའིི་ཡུལ་སྡེེ་གོསུམ་

དང༌། དེ་མིན་རྫིོང་ཁོགོ་གོི་རིང་སྐྱོང་ཁོགོ་ཁོ་ཤིས་བཅས་ཁོན་ཨུ་

རུ་སུའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་མཁོན་མི་ཧི་

ལམ་ས་ཡ་གོཉེིས་ཙམ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བོད་

མི་ས་ཡ་དྲུགོ་དང༌། དེ་ནས་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ལ་ས་གོཅིགོ་

ལྷགོ་ཙམ། ཨུ་རུ་སུའིི་ནང་ལ་ས་ཡ་གོཉེིས། སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང་

གོཉེིས་བསྡེོམས་ན་ཕེལ་ཆེེརི་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་བཅས་ཁོན་མི་གྲེངས་

ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་བརྒལ་བས་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་

ཚོང་བའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་འིདི་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤིད་ན། རིང་བཞིིན་

གྱིིས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཞིི་བདེའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤིིགོ་འིཛུགོས་
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སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་

ཐོོགོ་ནས་སེམས་ཅན་ཅི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་དེ་ལ་སྙིིང་རྗེེ་བྱེེད་པོ། 

མདོརི་ན་བཤིན་པོས་སོ་སོའིི་འིཚོོ་བའིི་དོན་ལ་སེམས་ཅན་གོསོད་

པོའིི་སྐོབས་སུ་ཡང་ཁོ་ནས་མ་ཎི་བགྲེངས་བཞིིན་སྡེིགོ་ལས་ཡིན་

པོརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་

རིང་བཞིིན་གྱིི་མི་ཕེན་ཚུན་བརྩིེ་བ་དང༌། དེ་བཞིིན་མི་དང་སྲིོགོ་

ཆེགོས་གོཞིན་བརི་གྱིི་འིབྲེལ་བ། ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་བཅས་

གོང་ཅིརི་མིའིི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་དང༌། ཞིི་བདེརི་ཕེན་གྱིི་ཡོད་

པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

མདོརི་ན་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཙམ་མ་

ཟད། ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ནས། ཨུ་རུ་སུའིི་ཁོོངས་ནང་ཡོད་པོའིི་

ནང་པོ་བཅས་པོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་དང༌། དེང་སང་འིཛོམ་གླིིང་

ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་སྔ་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་མེད་མཁོན་དང༌། 

ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོའིི་ནང་ནས་ཀྱིང་དེང་སང་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་གོང་

ཙམ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ལའིང་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། ལྷགོ་པོརི་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ནང་ལ་མ་འིོངས་པོརི་གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་དང༌། 
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ཆེོས་དད་རིང་མོས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བའིི་མཚོམས་སུ་རྒྱ་མི་ན་

གོཞིོན་ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

ཕེན་ཐོོགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་མཐོོང་གོི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། དེང་

སང་པོེ་ཅིང་ལ་སྔོན་མ་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་

གྲྭ་བཙུགོས་གོནང་བ་དེའིི་གྲེས་དང༌། དེ་མིན་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་

ཕྲེན་བུའིི་ཆེ་རྒྱུས་ཡོད་མཁོན་དེ་ཚོོའིི་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་

བུ་གོོ་ཐོོས་ཡོང་བབས་ལ་གོཞིིགོས་ན། རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་སྤྱོིརི་

ནང་པོ། དེའིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་

པོོ་ཏེན་ཏེན་ཡོད་པོའིི་བཟོ་འིདུགོ 

ལྷགོ་པོརི་ཤིེས་ཡོན་ཏེན་ཅན་གྱིི་ནང་དུ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ མ་འིོངས་པོརི་རིང་

དབང་གོི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་ན། བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རིིགོ་

གོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་

ཚོོད་ཐོིགོ་ནས་བཤིད་ཐུབ་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་བོད་མི་རིིགོས་རིིགོ་

གོཞུང་དང་བཅས་པོ་འིཇིགོ་ལ་ཉེེ་བའིི་མཚོམས་སུ་སློེབས་པོ་

འིདིརི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། མ་འིོངས་པོརི་བོད་མི་རིིགོས་

རིིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་འིདིས་ཨེ་ཤི་ཡའིི་ས་ཁུལ་གོཙོ་བོརི་
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གྱུརི་པོའིི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་ཆེ་

རྐེན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོས་འིཛོམ་གླིིང་

ཐོོགོ་གོསལ་པོོ་སྟོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བོད་དོན་འིདི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན། ང་

ཚོོརི་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིི་ཐུབ་ཚོོད་བཤིད་བྱུང༌། སྐུ་མཁེན་

གོསུང་མཁེན་ཟེརི་བ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོརི། ང་ཚོོ་འིཚོོ་ཐུབ་ན་

འིཛོམ་གླིིང་ནང་ཕེན་ཐོོགོས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། 

འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་ཐུབ་པོའིི་ང་ཚོོརི་ཆེ་

རྐེན་དང༌གོདེང་ཚོོད་ཡོད་པོས། བོད་མི་རིིགོས་རིིགོ་གོཞུང་དང་

བཅས་པོ་སྐྱོབ་རྒྱུ་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་ཅེས་

ང་ཚོོས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོནད་འིགོགོ་དེ་

ཁེད་ཚོོརི་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། 

ཇ༽ བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་ས་དང་། ཡུལ་མིའི་ིགོནས་ཚུལ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ཆུང་ཙགོ་རིདེ། འིནོ་ཀྱིང་བརི་ལམ་

བཞུགོས་སྒོརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོ་དང་བརྗེདོ་རྩིདོ་ཕྲེན་

བུ་བྱུང་བ་རིདེ། ང་ཨ་རིརིི་ཡདོ་སྐོབས་གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐོསོ་བྱུང་
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སྐོབས་བླ་ོགོཡངེ་ཕྲེན་བུ་བྱུང༌། ད་ེནས་དྷ་སརི་སློབེས་རྗེསེ་ངའི་ི

བསམ་བླརོི་ཡུལ་པོ་རྣམས་དང་ཕྲེན་བུའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་མ་

བད་ེབ་བྱུང་ན་ད་ེཡགོ་པོ་ོམ་རིདེ། དྷ་རིམ་ས་ལ་གྲེངོ་སྡེ་ེཆུང་ཆུང་

ཞིགིོ་ནང་བདོ་པོ་སྟངོ་ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཡདོ་པོ་ད་ེམངནོ་གོསལ་དདོ་

པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ད་ེསལེ་བའི་ིཐོབས་ཤིསེ་ལ་བདོ་པོ་ཉུང་དུ་གོཏེངོ་

རྒྱུ་ལས་གོཞིན་ཐོབས་ཤིསེ་མདེ། ཉུང་དུ་གོཏེངོ་སརི་སློབེས་དུས་

བདོ་ཁམི་དང༌། སློབོ་གྲྭ་འིད་ིཚོའོི་ིགྲེས་ལམ་སངེ་དྷ་ས་ནས་ས་ཆེ་

གོཞིན་ཞིགིོ་ལ་སྤེ་ོདགོསོ་བྱུང་ན་དའེིང་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། བརི་

སྐོབས་ཤིགིོ་ནས་བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་ཁོ་ཤིས་ལྡ་ིལརིི་

སྤེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྔནོ་མ་ནས་ང་ཚོ་ོསྐོད་ཆེ་ཡདོ་མུས་རིདེ། 

ད་ེཡང་ནང་སྲིདི་དང་། ཤིསེ་རིགིོ དྲེལི་བསྒྲིགོས་ལྷན་ཁོང་འིད་ིཚོ་ོ

ལྡ་ིལརིི་སྤེསོ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུའི་ིནང་ནས་

རྟགོ་པོརི་སྐོད་ཆེ་ཡངོ་མུས་རིདེ། སྔནོ་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེལྟརི་

ཡདོ་བཞིནི་པོའི་ིཐོགོོ་ད་ཆེ་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་གོང་འིཚོམ་ལྡ་ིལརིི་སྤེ་ོ

རྒྱུ་དང༌། ད་ེནས་གོ་ལརེི་ངསོ་རིང་སྡེདོ་ས་ཡང་རྒྱ་གོརི་གྲེངོ་ཁརེི་ཆེ་ེ

ཁོགོ་ཅགིོ་གོ་ིཉེ་ེའིགྲེམ་ཞིགིོ་ལ་བསྡེད་ན། གྲེངོ་ཁརེི་ཆེ་ེཁོགོ་ཅགིོ་གོ་ི

འིཁྲིསི་ལ་བདོ་པོ་སྟངོ་ཕྲེགོ་ཁོ་ཤིས་ཡདོ་ནའིང་མངནོ་གོསལ་གོང་

ཡང་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང༌།
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དྷ་སརི་སློེབས་སྐོབས་མི་ཁོ་ཤིས་ལ་ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་དེ་

འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་ཡིན། ཡུལ་པོ་ཚོོ་དང་ང་ཚོོ་ལོ་སུམ་ཅུ་

སོ་བཞིི་རིིང་གོཤིིབས་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། ཚོང་མ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་

ཡིན། ད་ཆེ་བོད་པོའིི་དཔོེ་ལ་ཡོད་པོ་བཞིིན། དགོའི་དབྱེེ་འིཛུམ་

བྲལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་ཕེན་ཚུན་ཚོང་མའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་ཧི་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་མ་བྱུང་གོོང་ལ་གོ་ལེརི་བཟང་

གྱིེས་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། དེ་རྗེེས་ཡུལ་

པོ་ཚོོས་བསམ་ཚུལ་དེ་རིིམ་པོས་ཤིེས་སྐོབས་སྡེེ་ཚོོགོས་འིདྲེ་

མིན་ཚོང་མའིི་ནང་ནས་ཡུལ་པོའིི་མི་འིཐུས་འིགོའི་ཤིས་ངོས་ཀྱིི་

སརི་ཡོང་སྟེ། ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་བོད་པོརི་དགོའི་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་

བོད་མི་རྣམས་སྔརི་བཞིིན་དྷ་སརི་བསྡེད་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ 

འིདི་ནས་གོཞིན་ལ་སྤེོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་རྩི་བ་ནས་མ་གོཏེོང་རིོགོས་

བྱེེད། འིདས་པོའིི་ལོ་སོ་བཞིིའིི་རིིང་ལ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་བོད་པོ་

སློེབས་ནས་ཡུལ་ལུང་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུ་སོགོས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་

བྱུང༌། ཕྱོིན་ཆེད་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དྷ་རིམ་ས་ལ་ནས་ཐོད་ཀརི་

ལྷ་སརི་ཕེེབས་རྒྱུ་ལས། རྒྱ་གོརི་ནང་ཁུལ་གྱིི་ས་ཆེ་གོཞིན་ལ་སྤེོ་

རྒྱུའིི་དགོོངས་བཞིེས་མ་གོནང་རིོགོས་ཞིེས་ངོས་ལ་ནན་པོོ་བྱེས་

ཏེེ་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ འིགོའི་ཤིས་མིགོ་ལ་ཆུ་ཞིགོ་འིཁོོརི་ཏེེ་བསམ་པོ་
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རྣམ་དགོ་གོི་རྣམ་འིགྱུརི་ཐོོན་གྱིི་འིདུགོ ད་རིེས་དྷ་སརི་གོནས་ཚུལ་

དེ་ལྟརི་བྱུང་བ་ནི་དངོས་ཡོད་ལ་མི་ཉུང་ཤིས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་

པོ་ལས། མི་མང་ཕེལ་མོ་ཆེེའིི་བསམ་བློརི་དེ་ལྟརི་གོཏེན་ནས་

མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་རྙིོགོ་དྲེ་བཟོ་མཁོན་དེ་བརྒྱ་ཆེ་གོཅིགོ་ཀྱིང་ལོང་

གོི་མ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ས་གོནས་ཧིི་མ་ཅལ་མངའི་སྡེེའིི་གོཞུང་དང༌། 

དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་ནས་ཆེེད་མངགོས་མི་སྣ་བཏེང་

བྱུང༌། བོད་པོའིི་ཚོོང་ཁོང་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་སྐྱོན་ཤིོརི་བྱུང་བའིི་གྲེས་

ལ་རྒྱ་གོརི་ཕྱོི་སྲིིད་ལས་ཁུངས་ནས་གུན་གོསབ་སྤྲོད་དེ་གོང་ལྟརི་

དོ་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་གོནང་གོི་འིདུགོ གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ཡུལ་པོ་དེ་དགོ་གོིས་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དྷ་སརི་དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་མཉེམ་དུ་

གོཤིིབས་ཏེེ་ཡགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡིན། མ་འིོངས་པོརི་བོད་རིང་དབང་

མ་ཐོོབ་པོརི་དྷ་ས་རིང་ལ་བསྡེད་རིོགོས་ཞིེས་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་པོརི་བརྟེན། དེ་ལྟརི་ཡིན་ན་ངོས་ནས་ད་ལྟ་

ཐོགོ་བཅད་པོ་མེད། བསམ་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་དང༌། ང་

ཚོོ་དང་པོོ་དྷ་སརི་སྤེོ་རྒྱུ་འིདི་ང་རིང་ཚོོ་རིང་གོིས་དྷ་རིམ་ས་ལའིི་

ས་ཆེ་འིདི་བདམས་ཏེེ་ཡོང་བ་མིན། སྔོན་མ་ང་ཚོོ་མ་སུརི་རིིརི་
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ལོ་གོཅིགོ་བསྡེད་པོ་རིེད། མ་སུ་རིིརི་ཡོད་དུས་རྒྱ་གོརི་ཕྱོི་སྲིིད་

ལས་ཁུངས་ནས་མ་སུ་རིིརི་ང་ཚོོ་སྡེོད་ས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་པོ་འིདི་

འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་སྡེོད་ས་ཡིན། ཡུན་རིིང་གོི་བཞུགོས་སྒོརི་ཆེགོས་

ས་ས་ཆེ་གོཞིན་ཞིིགོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་འིཚོོལ་ཞིིབ་བྱེས་ཡོད། 

དྷ་རིམ་ས་ལའིི་ས་ཆེ་འིདི་ས་ཁོད་ཡངས་པོོ་དང༌། གོངས་རིིའིི་

གོནས་ཚུལ་སོགོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཅེས་བཤིད་དེ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

གོིས་གོཏེན་འིཁོེལ་བྱེས་པོ་ལས། ང་ཚོོས་ས་ཆེ་འིདི་འིདེམས་

སྒྲུགོ་བྱེས་པོ་མིན། 

གོཉེིས་ནས་ང་ཚོོ་ཐོོགོ་མརི་དྷ་སརི་སྤེོས་ཚོརི་མཚོམས་དེརི་འིགྲེིམ་

འིགྲུལ་དང༌། ལྡི་ལིརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཁོགོ་པོོ། མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་

པོོ་མེད་སྟབས་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་ལྔ་རིེ་དྲུགོ་ནང་ང་ཚོོ་དྷ་ས་ནས་སྤེོ་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་བཏེང་བ་ཡིན། ཁེད་ཚོོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ཤིེས་གོསལ་

རིེད། ང་ཚོོས་ན་ནི་ཏེལ་དང༌། དེ་བཞིིན་མ་སུ་རིིའིི་རྒྱུད་དང༌། རི་

ཇེ་པུརི་གྱིི་རྒྱུད་སོགོས་ས་ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོས་ལྟ་སྐོོརི་

བྱེས་པོ་ཡིན། དེ་དུས་ཀྱིང་དྷ་རིམ་ས་ལའིི་ཡུལ་པོའིི་འིཐུས་མི་

ཁོགོ་གོཅིགོ་ངོས་ཀྱིི་སརི་ཡོང་སྟེ་འིདི་ནས་སྤེོ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་

མ་གོཏེོང་རིོགོས་ཞིེས་ནན་པོོ་བརྗེོད་དེ་འིདི་གོརི་རིང་འིཇགོས་
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བསྡེད་པོ་རིེད། 

ཡང་དེ་རྗེེས་བརྒྱད་ཅུ་གྲེངས་ནང་ལ་ས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

བྱུང༌། དེས་རྐེན་པོས་བཞུགོས་སྒོརི་སྤེོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

བོད་རིིགོས་ནང་ཁུལ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེ་བྱུང་ཡང༌། ད་ཆེ་

འིདི་ནས་སྤེོས་ཀྱིང་བརྡབ་གོསིགོ་གོི་རྒྱུ་རིེད་བསམས་ནས་འིདི་

གོ་རིང་ལ་སྡེོད་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་རིེད། ང་ཚོོས་ས་ཆེ་བསྒྲུགོས་

ཏེེ་ཡོང་བ་མིན་ན་ཡང་མཐུན་རྐེན་མ་འིཛོོམས་པོའིི་དབང་གོིས་

སྤེོ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་སྔ་རྗེེས་བྱུང་བ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ལོ་མང་ཕྱོིན་

ཚོརི་བ་རིེད། མི་རྒྱུས་ཡོད་དང༌། ས་རྒྱུས་ཡོད་ཆེགོས་པོ་ཡིན་

སྟབས་དེ་མུརི་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་རིེས་རྐེན་ངན་བྱུང་བརི་བརྟེན་

རིིམ་པོས་རྒྱང་རིིང་ཙམ་བསྡེད་ན་སྙིམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་

རིེད། སྔ་ཕྱོིའིི་ཡོང་རྐེན་དེ་ལྟརི་རིེད་ཅེས་ངོས་ནས་ཁོོང་ཚོོརི་

འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ད་ཆེ་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་དུ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་གྲེོགོས་

པོོ་རྙིིང་པོའིི་ལ་ཞིེན་མ་བོརི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོ་འིདི་གོརི་སྡེོད་

དགོོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ན་དཀའི་ངལ་

ཡོང་གོི་མ་རིེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། གོང་ལྟརི་ད་རིེས་རྐེན་ངན་
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བྱུང་བ་འིདིས་རྐེན་ངན་གྲེོགོས་ཤིརི་ལྟ་བུ་བྱུང༌། ཡུལ་པོ་ཚོོས་

དཔྱད་སྒོོམ་བྱེས་པོརི་བརྟེན་ནས་ཡུལ་པོའིི་སྣང་ངོརི་བོད་པོའིི་

རིིན་ཐོང་གོཞིི་ནས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན། བོད་པོརི་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་

སློེབས། དེ་བཞིིན་བོད་པོ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རིང་ཉེིད་ལུང་པོ་

བྲལ་བའིི་མི་ཡིན་པོ་དང༌། ཡུལ་པོ་ཚོོ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

པོའིི་ཉེམས་མོང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་བཅས་ཡགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌།

ཉེ༽ ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་དང་། ཐོའིེ་ཝན་གྱི་ིགོནས་ཚུལ།

ད་ེནས་དནོ་ཚོན་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ། ཞིིབ་ཆེ་བཀྲ་ཤིསི་དབང་འིདུས་

ཀྱིིས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་གོི་རིེད། དོན་དགོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོའིི་

རྙིགོོ་དྲེ་ཞིགིོ་བྱུང༌། ད་ེཡང་ཉེ་ེཆེརི་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་མ་ི

གོསུམ་ངསོ་ཀྱི་ིསརི་ཡངོ་སྟ།ེ ལྡ་ིལརིི་ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུགོ་གོ་ིཚོགོོས་

འིདུ་འིཚོོགོས་པོའིི་གྲེོས་ཆེོད་འིདི་ཡིན་ཞིེས་ངོས་ལ་བསྟན་པོརི་

སློེབས་བྱུང༌། གྲེོས་ཆེོད་དེ་ངོས་ལ་སྤྲོད་རྗེེས་གོཟིམ་ཆུང་ནང་མི་

གོཞིན་ཡོད་མེད་ཕེརི་ལྟ་ཚུརི་ལྟ་གོང་འིཚོམ་བྱེས་ཏེེ་གོཞིི་ནས་

མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིཨམ་ཕྲེགོ་ནང་ནས་ཡགིོ་སྐོོགོ་ཅགིོ་བཏེནོ་ནས་སྤྲོད་

བྱུང༌། ཡ་ིགོ་ེདེ་གོ་ོམནི་ཏེང་དང་མཉེམ་དུ་ཡིགོ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ཞིིགོ་
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ཡིན། ཤིིན་ཏུ་གོསང་བ་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ ཡི་གོེ་དེ་རིོབ་ཙམ་

བལྟས་པོརི་དནོ་ཚོན་གོསུམ་འིདུགོ ངསོ་ནས་འིད་ིགོསང་བ་བྱེས་

ནས་ངསོ་ལ་བརྗེདོ་པོས་ཕེན་ཐོགོོས་མདེ། འིད་ིགོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་

པོོ་ཆེགོས་ཡོད། བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོརི་བརྗེོད་ན་མ་

གོཏེགོོས་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། 

ལརི་ནས་དང་པོོ་ཡི་གོེ་མ་བཞིགོ་གོོང་ནས་ང་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་

དགོོས་པོ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁེད་རིང་ཚོོས་ཡི་གོེ་བཞིགོ་ཟིན་པོ་རིེད། 

བཞིགོ་ཟིན་རྗེེས་ངོས་ལ་བརྗེོད་པོརི་ཡོང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་

བྱེས་ན་གོ་ཕྱོི་ལོགོ་པོ་རིེད། མ་བཞིགོ་གོོང་ལ་ང་ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་

བཤིད། གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་པོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ལས་ཀ་

ཚོང་མ་ཚོརི་རྗེེས་གོཞིི་ནས་ང་ཚོོརི་བརྗེོད་པོ་འིདི་སྔ་རྟིང་ལོགོ་

པོ་རིེད། ངོས་ཀྱིི་སྣང་བརི་འིགྲེོ་པོོ་མ་བྱུང༌། ངོས་ནས་ཁེད་ཚོོ་ཆུ་

བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་ལ་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་དངོས་གོནས་ཡགོ་པོོ་བྱེས་

ཡོད། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྒོོ་གོང་ས་ནས་མཐུན་འིགྱུརི་བྱེས་

ཡོད། ད་ཆེ་ངོས་ནས་ཁེད་ཚོོརི་འིདི་བྱེེད་འིདི་མ་བྱེེད་བསློབ་བྱེ་

བརྒྱབ་པོརི་ཁེད་ཚོོས་ཉེན་གྱིི་མ་རིེད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ལ་ངོས་

ནས་བརྗེོད་པོ་རྣམས་ཇི་བཞིིན་མ་བྱེས་པོ་དེ་ལྟརི་བྱུང་བརི་བློ་
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ཕེམ་ཡོད། ད་ཆེ་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོརི་ཁེད་ཚོོས་

ཉེན་གྱིི་རིེད་བསམ་པོའིང་མི་འིདུགོ་ལ། ཉེན་རིོགོས་བྱེེད་ཟེརི་རྒྱུ་

གོང་ཡང་མེད། མརི་རྒྱུགོས་ཤིིགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། 

དེ་ནས་ཡི་གོེ་དེའིི་ངོ་བཤུས་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་གོཉེིས་

ལ་སྤྲོད་པོ་ཡིན། དེའིི་སང་ཉེིན་ཞིོགོས་པོ་ཚོོགོས་གོཙོ་དང༌། བཀའི་

ཤིགོ་ངོས་ཀྱིི་སརི་ཡོང་སྟེ་ང་ཚོོ་གོོ་བསྡུརི་བྱུང༌། དེ་ནས་སྔོན་

ལ་ངོས་ཀྱིིས་སྐོད་ཆེ་མ་བཤིད་གོོང་ལ་ཚོོགོས་གོཙོ་རྒན་གོཞིོན་

གོཉེིས་དང༌། བཀའི་བློན་ཚོོརི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་

པོ་ཡིན། ཁོོང་ཚོོ་ཚོང་མས་གོནད་དོན་དེ་གོལ་འིགོངས་ཆེེན་པོོ་

དང༌། གོང་ལྟརི་སྐྱོན་གོནད་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཡིན་

པོ་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུརི་རིེད་འིདུགོ དེ་ནས་ངོས་ཀྱིིས་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ན་ལེགོས། བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་འིདུགོ 

མདོ་སྟོད་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དངོས་གོནས་བྱེས་པོ་

ཅན་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལརི་ནས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་

གོསུམ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྐྱེས་

བུ་དམ་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་མདོ་སྟོད་ཀྱིི་ཕྱོོགོས་ནས་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟ་
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རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོའིི་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་བོན་དང་བཅས་པོའིི་

མཁོན་པོོ་ལས་ཟུརི་དེ་དགོ་ཕེལ་ཆེེ་བ་མདོ་སྟོད་སྨད་ནས་ཡོང་བ་

རིེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་ཡོད། ཁོམས་རིིགོས་

ནང་ལ་བརི་སྐོབས་འིབྲི་ཆུ་ཤིརི་རྒྱུད་དང༌། འིབྲི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་ཟེརི་

བའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ལྷགོས་པོ་རིེད། དེས་རྐེན་པོས་འིབྲི་ཆུ་ནུབ་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་ཁོམས་རིིགོས་དེ་སྔ་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་

ཕེ་ཚོེ་བུ་རིབས་ནས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་འོིགོ་ལ་སྡེོད་མཁོན་

གྱིི་མི་མང་ཚོོས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་དང༌། ཡང་

བརི་ལམ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོོངས་ལ་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་མི་ཚོོས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་

བྲང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་དགོ་ལ་ཕྲེན་བུའིི་ཁད་པོརི་ཡོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རིེད། འིདི་ཚོོ་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་རྐེན་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་ལས། 

ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོའིི་ཆེ་ནས་བྱུང་བ་མིན་པོས། དེ་དགོ་གོནས་

ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའིི་རིིང་ལ་ངོས་

ནས་བསམ་ཚུལ་འིདི་རིང་བཅངས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། གོོ་སྐོབས་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་འིདི་རིང་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། ཡོངས་གྲེགོས་བྱེས་

ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་འིདི་ཚོརི་ཁོ་ཤིས་བརྒྱབ་ཡོད། མདོ་སྟོད་ས་

ཁུལ་འིདི་དགོ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་ཡིན་པོ་དང༌། དེའིི་མིང་གོི་ཐོོགོ་
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ནས་བྱུང་བའིི་ཆུ་སྒོང་དྲུགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བྱེས་རྗེེས་ཡོད་པོའིི་

ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོའིི་ཚོོགོས་པོ་འིདིའིི་

འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་དོ་བརྟན་མ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ། མིང་ཆེེན་པོོ་

དེ་འིཁེརི། ལས་ཀ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རིན་པོོ་མེད་པོ་ཆེགོས་

ན་ཉེེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཕྱོིན་

ཆེད་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ང་ཚོོ་གོོ་བསྡུརི་བྱེས། 

དེ་ནས་བཀའི་ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙོ་གོོ་བསྡུརི་བྱེས་ཏེེ་ངོས་ལ་

སྙིན་ཞུ་སྤྲོོད་མཁོན་ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུགོ་གོི་མི་སྣ་གོསུམ་པོོ་དེ་ལ་

བཀའི་ཤིགོ་དང་སྤྱོི་འིཐུས་ཐུན་མོང་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུརི་

ཐོེངས་ཁོ་ཤིས་ཐུགོ་འིཕྲེད་བྱེས་པོ་རིེད། མཐོའི་མའིི་དུས་སུ་བཀའི་

ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙོའིི་ཐོོགོ་ནས། གོནད་དོན་དེ་སྐོོརི་མི་མང་

རིང་ལ་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་འིདུགོ ཁོོང་ཚོོས་དེ་ལྟརི་

ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་པོའིི་དབང་ཚོད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནམ་མིན། ཐོགོ་

གོཅོད་བྱེས་པོ་དེརི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ སྐོད་

ཆེ་དྲེིས་ན་ཡགོ་པོོ་མེད་དམ་ཞིེས་བསམ་འིཆེརི་བྱུང་བརི་དེ་ལྟརི་

བྱེས་ན་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་རིེད། 
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འིགོོ་སྟོད་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་དུ་སློེབས་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཟེརི་བ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ཡོད། 

བོད་ནང་ལའིང་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ཏེེ་དེང་སང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་

གོསུམ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་ཁབ་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ནས་

དཔོེརི་ན་བོད་ནང་ཁུལ་གྱིི་ཡིགོ་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་གོངས་

ལྗོོངས་དང་། གོངས་ཅན་པོ་ཟེརི་བ་འིདི་བྲིས་ཏེེ་བོད་ནང་ཁུལ་

ལ་ཡང་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིི་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

ལ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་

ཡོད། དཔོེརི་ན། བདེན་ཚོིགོ་སྨོན་ལམ་གྱིི་ནང་དུའིང༌། ཡོངས་

རྫིོགོས་བོད་ལྗོོངས་རིང་དབང་གོཙང་མའིི་དཔོལ། །ཞིེས་འིཁོོད་

པོ་དེ་ཡང་བསམ་བློ་དེ་ལྟརི་བཏེང་ནས་བཀོད་པོ་རིེད། དུས་ད་ལྟ་

བརི་ང་རིང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཡང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་

གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བ་འིདི་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་ཞིིགོ་ཏུ་བཟུང་ནས་བསྡེད་

ཡོད། འིོན་ཀྱིང་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་རིེ་ཟུང་གོིས་མི་མང་ཁོ་ལ་འིཁེརི་

ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐོལ་ཤིོརི་བ་དང༌། གོལ་ཏེེ་འིདི་འིདྲེའིི་ལས་ཀ་

བྱེས་པོ་མི་མང་གོི་དངོས་གོནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

གོནས་ཚུལ་དེ་གོཞིི་ལྗོིད་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 
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ངོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་

ཁོམས་རིིགོས་མི་མང་དེ་དགོ་གོིས་རིང་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་

ནས་བསྡེད་ཡོད། སྡུགོ་པོ་རིེ་ཟུང་ནི་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ས་ཆེ་གོང་དུ་

ཡང་ཡོང་གོི་རིེད། འིོན་ཀྱིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་དངོས་གོནས་མ་བགྲེོས་བསམ་པོ་གོཅིགོ་མཐུན་གྱིི་

འིོགོ་ནས་སོ་སོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད། 

ཤིེས་ཡོན་ཆེེ་ཆུང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། རྩི་བའིི་བོད་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ཐོོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་ལོ་

སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་རིིང་བསྡེད་པོ་དང༌། དེ་ནས་ཡརི་ཐོགོ་རིིང་དུ་བཏེང་

ན་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གོསུམ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་ལ་བོད་མི་རིིགོས་ཡོངས་

རྫིོགོས་སོ་སོའིི་རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོོ་ཟིན་ཏེེ་བསྡེད་པོ་རིེད། ད་ཆེ་

ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐོའི་གོསལ་བའིི་རིེ་བ་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེརི་ཕྱོིན་

པོའིི་སྐོབས་ལ་མི་རིེ་ཟུང་གོིས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་མ་བཏེང་བརི་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་དེ་ཤིིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་རིེད། 

དེ་མི་མང་ཚོོས་མགོོ་འིཚོོས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བཀའི་

ཤིགོ་དང་ཚོོགོས་གོཙོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་མི་མང་

ཚོང་མརི་བསམ་ཚུལ་འིདྲེི་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་བཞིིན། མི་མང་

ཚོོས་བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་བཏེང་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་
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བའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་མ་

གོཏེོགོས་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༩ ཉེནི་

ལ་དྭགོས་ཞི་ིབའི་ིཚོལ་དུ་རྒྱལ་སྲིས་ལགོ་ལནེ་ས་ོ

བདུན་མའི་ིབཀའི་ཁྲིདི་སྐོབས་རིིགོས་རུས་དབྱེ་ེ

འིབྱེདེ་སྐོོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རིིགོས་རུས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེའིབྱེེད་དང་། ཕེ་ོམའོི་ིཐོབོ་ཐོང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་བྱེདེ་མཁོན་རྣམས་ལ་རིགིོས་རུས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་

མདེ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་བཀའི་ནན་པོ་ོགོནང་ཡདོ། ཕྱོ་ིལ་ོ 

༡༩༥༤ ལོརི་ངོས་རིང་རྒྱ་ནགོ་པོེ་ཅིང་དུ་ཟླ་བ་བཞིི་ཙམ་བསྡེད་

པོ་ཡནི། དའེིི་རིིང་མའི་ོཙ་ེཏུང་དང་ཐོངེས་མང་པོ་ོགླིངེ་མལོ་བྱུང༌། 

ཐོེངས་གོཅིགོ་མའི་ོཙེ་ཏུང་གོིས་རྒྱ་གོརི་ནང་རིིགོས་རུས་ཀྱིི་དབྱེེ་

འིབྱེདེ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དརེི་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཆེདེ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་གོསུངས་པོ་རིེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ནི་གོསརི་

བརྗེ་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་རིདེ་ཅསེ་བརྗེོད་བྱུང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་བྲམ་ཟའེི་ི

ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་རིགིོས་རུས་དབྱེ་ེབ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཕྱོ་ེསྟ།ེ 

རིགིོས་དམན་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་ལྟ་ོཆེས་སགོོས་ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་ན་

ལྟ་ོཆེས་མི་ཟ་བ་སོགོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དྲེང་བདེན་མིན་པོའིི་ཐོོགོ་



587
ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་

ཆེསོ་སྤེལེ་བའི་ིཚོ་ེརིགིོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་དམགིོས་བསལ་ཐུགོས་སྣང་

གོནང་འིདུགོ ངའིི་ཆེོས་ལ་རིིགོས་མི་གོཙོ། རུས་མི་གོཙོ། སྒྲུབ་

པོ་གོཙ་ོབ་ོཡནི་ཞིསེ་གོསུངས་ཡདོ། 

དེའིི་དཔོེ་མཚོོན་དུ། རྒྱ་གོརི་དུ་སྐྲ་དང༌། སེན་མོ་འིབྲེགོ་མཁོན་

རྣམས་རིིགོས་དམན་པོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད་ནའིང་འིབྲེགོ་མཁོན་གོནས་

བརྟན་ཉེེ་བརི་འིཁོོརི་གྱིི་ཞིབས་ལ་རྒྱལ་པོོའིི་མགོོ་བོ་བཏུད་དགོོས་

ཞིེས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་ཌོགོ་

ཊརི་ཨམ་བེ་ཀརི་ཡང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་རིིགོས་རུས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་

མེད་པོརི་གོཟིགོས་ནས་ནང་ཆེོས་ལ་ཐུགོས་ཡིད་འིཕྲེོགོ་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་མགོརི་བ་དང༌། བཤིན་པོ་ཞིེས་རིིགོས་

དམན་པོརི་བརྩིི་མཁོན་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ལ་དྭགོས་ཁུལ་དུ་འིདརི་

མ་བརྡུང་མཁོན་དང༌། བསུརི་གླིིང་གོཏེོང་མཁོན་རྣམས་རིིགོས་

དམན་པོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོ་སངས་རྒྱས་དང༌། 

ཆེོས། དགོེ་འིདུན་བཅས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེི་ཟེརི་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་

ན་རིིགོས་རུས་དབྱེེ་བ་གོཏེན་ནས་ཕྱོེ་མི་རུང༌བས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེེད་དགོོས། འིདརི་མ་རྡུང་མཁོན་སོགོས་རིིགོས་དམན་པོརི་
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བརྩིིས་ནས་གྲེལ་མཐོརི་བཞིགོ་པོ་འིདི་མེད་པོ་བཟོ་སློད་ཆེེད་དུ་

གོཉེེརི་ནས་རིིགོས་དམན་པོ་རྣམས་གྲེལ་མགོོརི་འིཇོགོ་པོ་དང༌། 

ཟས་གོོས་ཀྱིི་ཕུད་ཁོོང་ཚོོརི་སྤྲོད་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོད། རིིགོས་དམན་

པོ་ཚོོརི་མཐོོང་ཆུང་མ་བྱེེད་ཅེས་ངོས་ཀྱིིས་སྔརི་ནས་མང་པོོ་བརྗེོད་

པོ་ཡིན། རིིགོས་འིགོའི་ཤིས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་ཡོད་འིདུགོ འོིན་

ཀྱིང་འིགོའི་ཤིས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཐོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བདེན་པོ་ཡིན་མིན་མི་ཤིེས། གོལ་ཏེེ་བདེན་པོ་

ཡིན་ན་ད་དུང་ནན་དུ་གོཏེོང་དགོོས་པོས། རིིགོས་དམན་པོ་རྣམས་

མགྲེོན་གྱིི་གོཙོ་བོརི་བརྩིིས་ནས་གོོང་དུ་བཞིགོ མཉེེས་པོའིི་ཐོོགོ་

མ་ཡང་དེ་ལ་ཕུལ་ནས་རིིགོས་དམན་ལ་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོའིི་སྲིོལ་

ངན་ཆེེད་གོཉེེརི་གྱིིས་མེད་པོ་བཟོ་ཐོབས་བྱེས་ན། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ངེས་རིེད། 

གོོ་ཐོོས་ལ་བྲམ་ཟེའིི་རིིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་བྱེེད་སྟངས་ལྟརི་བྱེས་

ན་རིིགོས་དམན་ཟམ་པོའིི་སྒོང་ལའིང་འིགྲེོ་ཆེོགོ་གོི་མེད་པོའིི་སྐོད་

ཆེ་འིདུགོ བདེན་པོ་ཡིན་མིན་མི་ཤིེས། དེ་བཞིིན་ཐུགོས་སྤྲོོ་གོཏེོང་

སྐོབས་འིདརི་མ་རྡུང་མཁོན་རྣམས་ཡོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། 

གྲེལ་མཐོརི་ཕུད་ནས་འིཇོགོ་གོི་ཡོད་པོ་གོོ་ཐོོས་བྱུང༌། དེ་ལྟརི་
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གོཏེན་ནས་བྱེ་རྒྱུ་མེད། དགོོན་པོའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོས་རིིགོས་

བཟང་བའིི་སརི་ཞིབས་བརྟན་ལ་འིགྲེོ་བ་ལས། རིིགོས་དམན་པོའིི་

སརི་མི་འིགྲེོ་བ་དེ་ལྟརི་བྱེ་རྒྱུ་མེད། དགོེ་འིདུན་པོ་ཚོོས་རིོགོས་

བཟང་ངན་དབྱེེ་འིབྱེེད་བྱེས་ན་རྩི་བ་ནས་ནོརི་བ་རིེད། བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲང་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་རིིགོས་རུས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་

ཕྱོེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཐུགོས་ཕེམ་རྒྱུ་ཡིན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིིས་རིིགོས་མི་གོཙོ། རུས་མི་གོཙོ། སྒྲུབ་པོ་གོཙོ་ཞིེས་གོསུངས་

པོ་འིདི་ང་ཚོོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། འིབྲེགོ་མཁོན་ཉེེ་

བརི་འིཁོོརི་གྱིི་རྐང་པོརི་རྒྱལ་པོོས་ཀྱིང་མགོོ་བོ་བཏུད་དགོོས་

ཞིེས་གོསུངས་ཡོད་པོས། ང་རིང་ཚོོས་དེ་དགོ་རིིགོས་དམན་པོརི་

བརྩིིས་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་ཡིན་ལ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ཀྱིང་

དྲེང་བདེན་ཞིིགོ་མིན། 

དེང་སང་ཕེོ་མོ་འིདྲེ་མཉེམ་མེད་སརི་འིདྲེ་མཉེམ་དགོོས་ཞིེས་རྩིོད་

པོ་བྱེེད་པོ་དང༌། རིིགོས་རུས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་ཡོད་སརི་རིིགོས་རུས་

ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་པོ། ཤི་མདོགོ་དཀརི་ནགོ་གོི་དབྱེེ་བ་ཡོད་སརི་

འིདྲེ་མཉེམ་དགོོས་པོའིི་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེས་ཏེེ་ཨ་རིི་དང༌། ཨ་ཧི་རིི་

ཀའིི་ནང་འིགྱུརི་བ་མང་པོོ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་



590
སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤིིགོ་

ནང་རིིགོས་རུས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་ན་དེ་ནི་ངོ་ཚོའིི་གོནས་དང༌། བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདྲེེན་ཡིན་པོས་དེ་ལྟརི་གོཏེན་ནས་

བྱེ་རྒྱུ་མེད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༣༡ ཉེནི་

འིཇརི་མན་དུ་བདོ་རིིགོས་མ་ིམང་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུརི་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་

གོཤིསི།

ལ་ོབཅུ་གྲེངས་གོོང་གོི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་

གོ་ིསྐོརོི་ལ་འིབྲལེ་བ་གོནང་སྟངས་དང༌། དངེ་སང་འིབྲལེ་བ་གོནང་

སྟངས་གོཉེསི་འིགྱུརི་བ་ཕྱོནི་ཟནི་པོ་རིདེ། སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིམདུན་དུ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་གོདངོ་

ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། གོཞི་ིརྩི་དའེི་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་

དགོངོས་པོ་མ་བཞིསེ་ཐོབས་མདེ་ཅིགོ་བྱུང་བ་རིདེ། 

གོཉེིས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོོན་རིིགོས་ཚོོ་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད། མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ཐོོས་རྒྱ་མཐོོང་རྒྱ་མི་ཐོོགོ་

རྙིོང་པོ་རྣམས་དང་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིང་འིགྱུརི་

བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རིེད། དེརི་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་
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འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་མ་ཟད། ད་དུང་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་ངེས་ཡིན། 

ཡིན་ནའིང་བོད་ལ་རྒྱ་མི་ཁོན་ཆེེ་ཡོང་བ་དེ་སྐོོརི། སངས་རྒྱས་

མ་བྱེོན་སྔོན་ལ་བྲམ་ཟེ་རྒས་ཟེརི་བའིི་དཔོེ་ལྟརི་ཡོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁོ་ཡོད་པོས་དེ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ངོས་

ནས་རྟགོ་ཏུ་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཡིན་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ད་ལྟ་བརི་དུ་སེམས་ཤུགོས་

ཨང་ཀི་དང་པོོ་ཡོད། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མཐོའི་དབུས་གོང་དུ་ཡོད་

པོ་ཚོང་མས་ཧུརི་སྐྱེད་གོནང་གོི་ཡོད་པོས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡིན། 

ད་དུང་གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤིོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགོས་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཤིེས་

ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལུང་ཁུགོ་དེ་རིིགོས་སྔ་མོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་ཙམ་

བྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད་དམ་

བསམ་གྱིི་འིདུགོ དུས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། རིང་

བཞིིན་གྱིི་བོད་པོའིི་དེ་སྔའིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་ཙམ་ལ་ཆེོགོ་ཤིེས་བྱེས་

ནས་བསྡེད་ན་ང་ཚོོ་རྗེེས་ལུས་ཐོེབས་ཀྱིི་རིེད། དེས་ཕུགོས་རྒྱང་

རིིང་པོོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཕེན་གྱིི་མ་རིེད། དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་ཡརི་
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རྒྱས་ཡོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ང་རིང་ཚོོརི་གོནའི་རིབས་ནས་ཡོད་

པོའིི་བཟང་པོོའིི་ལྟ་སྤྱོོད། ཡ་རིབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་བཟང་འིཛོམ་གླིིང་ནང་

མིགོ་དཔོེ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཞིན་ལ་འིགྲེམ་ཆུ་ལྡང་མི་དགོོས་

པོའིི་སོ་སོའིི་རིིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མཉེམ་དུ་རྒྱུན་

འིཛོིན་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། 

ང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་ནང་ནས་ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་མ་བྱུང་བ་དང༌། སོ་

སོ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ནང་སྔ་མོའིི་བགོ་ཆེགོས་ཁོོ་ན་བཟུང་ནས་བསྡེད་

པོའིི་སྐོབས་སུ་ལགོ་པོརི་ཕྲེེང་བ་ཞིིགོ་འིཁེརི་ཏེེ་མ་ཎི་བགྲེངས་

ནས་ཆེོས་དད་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་ནའིང༌། འིཛོམ་གླིིང་

ཕྱོི་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་གོ་ལེརི་ཕྲེེང་བ་དང༌། མ་ཎི་

བགྲེངས་རྒྱུ་དེའིང་བཞིགོ དེ་སྔའིི་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བཟང་

པོོ་དེ་དགོ་རྗེེས་ལུས་རིེད་མདོགོ་མདོགོ་བྱེེད་མཁོན་དེ་རིིགོས་མི་

ཡོང་བའིི་ངེས་པོ་མེད། ཡང་ན་ཡརི་རྒྱས་མེད་པོརི་སྐྱོ་པོོ་བྱེས་

ནས་བསྡེད། ཡང་ན་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བཟང་

པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིང་ཕྱོི་ནང་སློོགོ་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡང་མེད། 

རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་སོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེང་དུས་

དང་མཐུན་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ། ང་ཚོོའིི་ཁད་
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ཆེོས་བཟང་པོོ་ཡོད་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། དགོོས་པོ་མཐོོང་

བའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཛོིན་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་ཡོད། 

ཁོ༽ ཆེསོ་རིིགོ་ལ་སློབོ་སྦངོ་དང་། རིང་མ་ིརིང་ལས།

བདོ་ནང་གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་རྣམས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོརི་དཀརི་

བ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་འིགྱུརི་བ་མེད་པོ་ཡདོ། ད་དུང་དའེིི་ཐོོགོ་

ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་སྦངོ་རྒྱུ་དང༌། ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེདེ་སྟངས་

ཀྱིང་ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིིས་དད་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ངས་ཀྱིང་དད་པོ་

བྱེས་པོ་ཡིན་ཞིེས་བཤིད་པོས་མི་འིགྲེིགོས། ཆེོས་ཞིེས་པོ་དེའིི་

དནོ་ཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། བཀའི་ཆེསོ་ཐོགོོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟརི་

ཤིསེ་ན་བྲ་ོབ་ཞིགིོ་ཁོ་རྒྱུ་ཡདོ། མ་ཤིསེ་ན་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་རིདེ། 

ཡ་ེཤུ་དང༌། ཁོ་ཆེ།ེ ཧིནི་དཱུ་སོགོས་ཆེསོ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་

ཚོང་མརི་ལྷ་ཁོང་ཡོད་པོ་དང༌། སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་སོགོས་བྱེེད་

སྟངས་ལྟ་བུ་ཡདོ། 

མ་གོཞིི་སེམས་ཅན་ཁོམས་དང་མོས་པོ་སྣ་ཚོོགོས་ཡོད་དུས་ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་དེས་ད་ལྟ་འིཛོམ་གླིིང་ནང་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོད་པོ་དང༌། མ་འིོངས་པོ་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་
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རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་

ན་རྒྱུ་མཚོན་མཐོོང་སྟེ་ངེས་པོ་རྙིེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོད། ལྷ་ཁོང་བཞིེངས་

རྒྱུ་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་བཞིེངས་རྒྱུ་དེ་ཡགོ་པོོ་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་

གོཅིགོ་པུས་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། ནང་གོི་ལུང་རྟོགོས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་

ཞིེས་པོ་དེ་རིང་གོི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དགོོས། གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དེ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་སློོབ་སྦོང་

ཡགོ་པོོ་བྱེས། དེང་དུས་ཤིེས་ཡོན་ལ་དོ་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་ཁོགོ་ནི་ཁོགོ་མི་འིདུགོ བསམ་བློའིི་ནང་མ་སྐྱིད་

པོ་ཆེགོས། དེ་ལྟ་བུའིི་འིོགོ་ནས་ཆེང་རིགོ་འིཐུང་བ་དང་། ཤིོ་སྦགོ་

རྩིེས་ནས་ཉེིན་མ་གོང་འིཁོལ་གྱིིས་སྤྲོང་འིཁམས་བརྒྱབ། འིཆེལ་

སྤྱོོད་སྣ་ཚོོགོས་སྤྱོད་ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་དགོ་དངོས་འིབྲེལ་སོ་

སོ་སོ་སོས་དྲེིན་ཆུང་གོཏེོང་གོི་ཡོད། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། 

རྒྱུན་དུ་སློོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་དང༌། སོ་སོའིི་ལས་རིིགོས་གོང་ཡིན་

པོ་དེའིི་ནང་ཉེམས་མོང་ཡགོ་པོོ་བསགོས་ནས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་

ཐོེགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་ས་ཁུལ་གྱིི་ཁོོརི་ཡུགོ་ཚོང་མ་རིང་

བཞིིན་གྱིིས་གོཙང་མ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེརི་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིེད། བརི་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆུ་ལོགོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་དེ་རྐེན་ངན་
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གྲེོགོས་ཤིརི་བ་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་འིབྲེལ་ཡོད་ཚོོས་

ཤིིང་སྣ་རྒྱ་ཆེེ་གོཅོད་འིབྲེགོ་བྱེེད་པོ་དེ་ཆུ་ལོགོ་ཡོང་བའིི་རྐེན་རྩི་

གོཅིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ་ན། ཤིིང་གོཅོད་འིབྲེགོ་བྱེེད་རྒྱུ་མཚོམས་

འིཇོགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། འིགོའི་ཤིས་ཉུང་དུ་གོཏེོང་དགོོས་

ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་བཤིད་པོ་དེ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་ཆེ་སྐྱེ་ཤིིང་

གོསརི་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བཙུགོས་པོ་དེ་དགོ་འིཚོརི་ལོངས་

ཡགོ་པོོ་ཡོང་རྒྱུརི་བདགོ་གོཅེས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ཁོོརི་

ཡུགོ་ཉེགོ་ཕྲེ་པོོ་ཡོད་པོ་དེརི་བོད་པོ་ཚོོས་དོ་སྣང་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་དང་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོཞིིས་བྱེེས་

མཉེམ་འིཛོོམས་ཡོང་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། བྱེེས་འིཁོོད་མཐོའི་

དབུས་གོང་དང་གོང་དུ་བཞུགོས་པོ་ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་ཧུརི་

ཐོགོ་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གོ༽ གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིལམ་བུ་དང་། དངསོ་ཐོོགོ་བདནེ་

འིཚོལོ།

ང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་ཞུས་ན། ལ་ོརྒས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ནའིང་ལུས་པོ་ོ

བད་ེཐོགོ་ཆེདོ་ཡདོ། བདོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་ང་རིང་གོསི་མ་ཤིསེ་

པོ་དང༌། མ་ཐུབ་པོ་རྣམས་དེ་གོ་ཡིན་པོ་ལས། གོཞིན་ཧུརི་ཐོགོ་
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ཞུ་བསམ་པོ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ངསོ་རིང་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་སྤེ་ོའིཕེརེི་

ཐོབས་མེད། ཚོང་མས་མཉེམ་རུབ་ཧུརི་ཐོགོ་གོནང་གོི་ཡོད་པོ་

རིདེ་ལ་གོནང་རིོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གོཞིན་དམིགོས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཚོང་མརི་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིེས་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།

ཡང༌། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་སྐོོརི་ཚོགོས་པོརི་རྒྱགོ་མཁོན་

ཚོོས་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་དེ་ལྟརི་བཙལ་གྱིི་

ཡོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོན་པོ་ལས། ད་ལྟ་རྩི་བའིི་

དམིགོས་བསལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་མི་འིདུགོ གོཞུང་འིབྲེལ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་དགུ་བཅུ་གོོ་གོསུམ་ལོ་ནས་མཚོམས་ཆེད་པོ་རིེད། གོཞུང་

འིབྲེལ་མ་ཡིན་པོའིི་ཚོོགོས་པོ་དེ་ལྟརི་དང༌། ཡང་ཚོོང་པོ་དེ་ལྟརི་

ཡོད། ཡང་ཕྱོེད་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོད། བརི་

སྐོབས་ཟླ་ཤིས་ནང་གོཞུང་འིབྲེལ་མ་ཡིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་པོའིི་

ངོ་བོ་དེ་ཕྲེན་བུ་ཟབ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་

དེ་ཙམ་ཞིིགོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་འིགྱུརི་བ་ནི་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་གོཏེན་

འིཁོེལ་བའིི་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེརི་བ་ཤིོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་
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མེད། བཤིད་རྒྱུ་ཡོད་ནས་མ་བཤིད་པོ་མ་རིེད། རྩི་བའིི་ང་ཚོོའིི་

ལམ་ཕྱོོགོས་ནི་ཚོང་མས་མཁེན་གོསལ་རིེད། དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་

བ་དེ་རིེད། ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་ནས་བཤིད་ཟིན་པོ་ལྟརི་མཐོའི་མའིི་

ཐོགོ་གོཅོད་ངོས་རིང་མི་གོཅིགོ་གོིས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་མེད་རིོབ་ཙམ་ཚོོད་ཐོིགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་

རྒྱུ་ཡིན་པོ་ལས་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཁོ་གོཅིགོ་གོཅོད་བྱེས་ནས་ཐོགོ་

གོཅོད་ཐུབ་ཐོབས་མེད། ངོས་ནས་གོཞིིས་བྱེེས་གོཉེིས་ཀའིི་མི་

མང་གོི་ཚོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིོས་འིགོན་ཡོད་སྟབས་གྲེོས་འིགོོ་བཏེོན་

པོ་རིེད། གྲེོས་འིགོོ་བཏེོན་པོ་དེའིི་མཐོའི་མའིི་ཐོགོ་གོཅོད་གོཞིིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བྱེེད་རྒྱུ་རིེད། ད་ལྟ་བརི་དུ་བོད་ནང་ཡས་མས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་བཞིིན་པོ་རིེད། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བོད་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་གོསུངས་

པོ་ལྟརི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་སྟོན་དགོོས། བོད་ནས་མི་མཆེོགོ་དམན་

འིབྲིང་གོསུམ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་ཁོ་གོཅིགོ་

གྲེགོས་ཀྱིིས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། སྔོན་
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མ་ཏེིང་ཤིའོི་ཕེིང་གོིས་དངོས་ཐོོགོ་བདེན་འིཚོོལ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་ལྟརི། ང་ཚོོས་མཐོའི་མའིི་ཐོགོ་གོཅོད་མ་བྱེས་གོོང་གོཞིིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་ཤིེས་

ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། འིོས་ཤིོགོ་འིཕེེན་རྒྱུ་སོགོས་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་ན་

ཡང་ང་ཚོོས་ཕེརི་ཚུརི་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ནང་གོི་བསམ་ཚུལ་

རིོབ་ཙམ་ཤིེས་པོའིི་ཐོོགོ དེའིང་གོསང་བ་མ་ཡིན་པོརི་རྒྱ་མིའིི་

ལས་བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིིགོས་དང་མཉེམ་དུ་བསམ་

ཚུལ་གོང་དགོ་ཡོད་མེད་ཞིིབ་བསྡུརི་བྱེས་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་

ན་བསམ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡིན། ད་ལྟ་ལམ་སེང་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་ཤིེས་

ཀྱིི་མ་རིེད་ལ། ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོས་ལ་དགོ་གོི་མ་རིེད། གོཞིན་

དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ཅེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༨ ཉེནི་

འིཇའི་ཡ་ེཔུརི་དུ་བདོ་མ་ིབལ་གོསོ་ཚོངོ་པོརི་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། བཙན་བྱེལོ་བའི་ི

གོནས་སྟངས།

ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེ་ིཡདོ། འིདརིི་ཆེདེ་མངགོས་ཐུགོ་

པོརི་ཡངོ་བ་རིདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ད་ལྟ་འིདིརི་ཁདེ་རིང་ཚོའོི་ིལས་

བསྡེམོས་ནང་གོ་ིདནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོས་གོནས་འིདརིི་

བལ་གོོས་ཚོོང་བརི་ཡོང་སྟེ་སྡེོད་ཡུན་རིིང་འིདིརི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིིགོ་བཟོས་ཏེེ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཚོོང་ལ་ལྟ་རྟོགོ་དང་འིགོན་ཁུརི་བྱེ་

རྒྱུ་དང༌། དཀའི་ངལ་འིདྲེ་བྱུང་ན་སལེ་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ། འིད་ིགོའི་ིཡུལ་

མ་ིརྣམས་དང་མཐུན་པོ་ོཡདོ་པོ། འིབྲལེ་ཡདོ་རྒྱ་གོརི་ཞི་ིདྲེགོ་ལས་

བྱེེད་རྣམས་ལའིང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ལུགོས་འིཁོོད་པོརི་ཧི་

ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ས་གོནས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་

བྱེདེ་པོ་རྣམས་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོརི་མ་ིམང་རྣམས་དང་འིབྲལེ་

བ་ཡགོ་པོ་ོདགོོས་རྒྱུ་ད་ེཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 
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ང་རིང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ནས་

བཟུང་ཡུལ་ཆུ་འིཐུང་ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁུརི། ཞིེས་པོ་ང་རིང་ཚོོའིི་

ཁོ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པོ་བཞིིན། ས་གོནས་དེ་དང་དེའིི་ཡུལ་ཁྲིིམས་ལ་

བརྩིི་བཀུརི་དང༌། ཡུལ་མི་དང་མཐུན་སྒྲིིལ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་དགོ་ང་རིང་

ཚོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཡོད་སའིི་ས་ཆེ་ཚོང་མརི་སྤྱོིརི་བཏེང་བྱེས་ན་ཡུལ་མི་རྣམས་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་

ཀྱིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེད་ནས་གོཉེོམ་ཆུང་ཡགོ་པོོ་རིེད་ལ། ང་རིང་

ཚོོ་བོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡ་

རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོིས་གོོམས་གོཤིིས་ཤིིགོ་ང་རིང་ཚོོརི་ཡོད་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཡོད། བལ་གོོས་ཀྱིི་ཚོོང་

དང༌། དེ་མིན་གྱིི་ཙགོ་ཙིགོ་ཚོོང་འིཁོོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྐོབས་ཁོེ་

ཕེན་ཕྲེན་བུ་ཞིིགོ་ནི་ཡོང་ཐོབས་མི་བྱེེད་ཀ་མེད་རིེད། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཙམ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་འིདིརི་ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ང་ཚོོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་མི་རིབས་ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་

གོརི་ལ་སྐྱེས་ཏེེ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེས་པོ་ཁེད་རིང་ཚོོ་མང་ཆེེ་བས་སོ་
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སོའིི་ལུང་པོ་དེ་མཐོོང་མོང་མེད་ཀྱིང་། ཚོང་མ་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་

པོའིི་འིདུ་ཤིེས་རྟགོ་ཏུ་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་

བདེན་དོན་གྱིི་སེམས་ཁུརི་བླངས་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་སྐོབས་སུ་

བབས་པོའིི་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་ལས་འིགུལ་ཅི་རིིགོས་

ལགོ་ལེན་བསྟརི་རྒྱུ། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་བོད་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་དང༌། 

གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་སྤྱོིརི་བཏེང་ཚོང་མས་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཡོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོ་

བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ཚོགོས་ཚུད་ཤིོས་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོས་ཤིོས་

ཤིིགོ་ལ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིིས་ཐོོགོ་ནས་བརྩིི་གོི་ཡོད། 

དེ་ཐོམས་ཅད་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ང་རིང་ཚོོའིི་སེརི་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་

རྫིོགོས་ཀྱིིས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དད་པོ་དང་དམ་ཚོིགོ་

འིགྱུརི་བ་མེད་པོ་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུ་རིེད། ཚོང་མརི་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡིན། ང་རིང་ཚོོ་དངོས་གོནས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་

འིོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ཁོ༽ གོཏེརེི་ཁོའི་ིཐོནོ་ཁུངས་དང་། ཁོོརི་ཡུགོ་ལ་གོཏེོརི་

བཤིིགོ

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིནང་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ་ཟརེི་
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ན། བདོ་ནང་རིགིོས་འིགོའི་ཞིགིོ་ལ་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིའིདུ་འིགོདོ་བྱེདེ་

རྒྱུའིི་གོ་ོསྐོབས་སྔོན་མ་ལས་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཏེེ་ཁོང་པོ་གོསརི་རྒྱགོ་

དང༌། རྒྱས་སྤྲོསོ་བྱེདེ་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་མཐོངོ་རྒྱུ་ཡདོ། ཡང་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་ལ་ཁྲིལ་ལྕི་པོོ་བཀལ་ཏེེ་

སྐྱདི་སྡུགོ་གོནས་སྟངས་ཧི་ཅང་སྐྱ་ོཔོ་ོཆེགོས་ཡདོ། གྲེངོ་ཁེརི་ཆེ་ེ

ཁོགོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེསློབེས་ནས། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརིང་ཉེདི་

ལ་ངན་ལས་རྒྱུགོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཀྱིང་རིགོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སེམས་སྐྱོ་བ་ཞིིགོ་ལ། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་

ནས་གོསེརི་དངུལ་ཟངས་ལྕགོས་དང༌། དེ་མིན་གྱིི་དངོས་རྫིས་

དཀོན་པོོ་དེ་རིིགོས་ཀྱིི་ཐོོན་ཁུངས་གོཏེེརི་ཁོ་རྙིེད། གོཏེེརི་ཁོ་དེ་

བཟང་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ན། ལམ་སེང་ས་ཆེ་དེ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་སའིི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ས་ཆེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཤིིང་

། ས་ཆེ་དེ་ནས་ཐོོན་པོའིི་གོཏེེརི་ཁོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡུལ་མི་ཚོོརི་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཕེརི་བཞིགོ ཡུལ་པོ་བོད་

མི་རྣམས་ས་དེརི་འིགྲེོ་བསྐྱོད་ཀྱིང་མི་ཆེོགོ་ཅིང་། གོཏེེརི་ཁོ་གོང་

ཡོད་པོ་རྣམས་བདགོ་པོོ་ཆེ་ཚོང་རྒྱ་ནགོ་གོིས་བརྒྱབ། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པོའིི་རྒྱ་མི་སྒོེརི་པོ་དེ་གྲེས་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད་
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ས་རིེད། དེའིི་ཐོོན་འིབབ་གོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕེན་པོ་

ལས། བོད་པོརི་ཕེན་གྱིི་མེད། དེ་དགོ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོཏེེརི་ཁོ་བསྔོགོས་འིདོན་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དངུལ་

ཡོང་རྒྱུའིི་དངངས་སྐྲགོ་ལས། གོཏེེརི་ཁོ་བསྔོགོས་འིདོན་བྱེས་

པོ་དེས་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་སྐྱོན་གོང་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་ལ་

དོ་སྣང་དང༌། སེམས་ཁུརི་མེད་པོ་ཆེགོས། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཁོོརི་ཡུགོ་ལ་སྐྱོན་གོནོད་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ཤིིང་གོཅོད་བྱེེད་སྟངས་ལ་མཚོོན་ན། གྲེོ་མོ་ཁུལ་དང༌། དེ་ནས་

ཁོམས་ཁུལ། ཨ་མདོའིི་ཁུལ་ཁོ་ཤིས་ལ་གོནའི་དུས་ཀྱིི་ནགོས་

ཚོལ་ཧི་ཅང་སྟུགོ་པོོ་ཡོད་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་དེང་སང་ཧི་ལམ་མགོོའིི་

སྐྲ་བཞིརི་བ་ནང་བཞིིན་བཟོས་འིདུགོ་ཅེས་མི་མང་པོོས་ཤིོད་ཀྱིི་

འིདུགོ སྔ་ལོ་དབྱེརི་ཐོོགོ་ཆེརི་ཞིོད་ཆེེན་པོོ་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ནགོ་ནང་

ལ་ཆུ་ལོགོ་བྱུང་བརི་བརྟེན། རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁུངས་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིགོའི་

ཤིས་ལ་ཤིིང་ནགོས་གོཅོད་འིབྲེགོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཁོ་ཤིས་བཀགོ་འིགོོགོ་

བྱེས་ཡོད་འིདུགོ ད་རིེས་ཉེེ་ཆེརི་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་

ཐུགོ་བྱུང་བ་དེས་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ལ་ཤིིང་ནགོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་

གོཅོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་དང༌། གོཙང་པོོ་གོཞུང་ཆུ་རྒྱུགོ་སའིི་གོཡས་
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གོཡོན་གྱིི་ཤིིང་ནགོས་ད་དུང་དེ་གོ་རིང་གོཅོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་བོད་ཀྱིི་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་སྣང་མེད་

གོཏེོང་རྐང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

གོ༽ རྒྱ་རིིགོས་སྨད་ཚོངོ་དང་། དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱི་ིབརི་

ཁད།

མད་ོདནོ་ཡང་སྙིངི་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཡངོས་

རྫིགོོས་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོརི་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡདོ། གོཞིན་དགོ་ཕེརི་

བཞིགོ ད་རིེས་ཉེེ་ཆེརི་བོད་ནང་ཡོང་མཁོན་མི་མགོོ་འིཚོོས་པོོ་

གོཅིགོ་ངོས་དང་ཐུགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། དེང་སང་ལྷ་ས་ཁུལ་

ལ་སྨད་ཚོངོ་མ་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོའིདུགོ བསྡེམོས་རྩིསི་བརྒྱབ་ན་ཁྲི་ི

གོཅིགོ་ཙམ་འིདུགོ་ཟེརི། དེ་ཚོོརི་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེས་ན། དེ་རིིགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་སྤྱོིརི་བཏེང་སློོབ་གྲྭའིི་སློོབ་སྦོང་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཡོད་མཁོན་དེ་གྲེས་རིེད་ཅེས་དང༌། གོཉེིས་ནས་ས་

ཁུལ་ཁོགོ་ལ་དམགོ་སྒོརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དང༌། སྨད་ཚོོང་མ་དེ་

དགོ་བརི་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ་ཟེརི། འིདི་དགོ་བུད་མེད་སྒོེརི་

པོ་ས་ོསའོི་ིའིཕྲེལ་སལེ་དངུལ་གྱི་ིདནོ་དུ་མནི་པོརི། གོང་ལྟརི་ཡང་

སྙིངི་བདོ་པོའི་ིལགོ་པོ་ནས་དངུལ་འིཕྲེགོོ་རྒྱུའི་ིདམགིོས་བསལ་གྱི་ི
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འིཆེརི་གོཞིི་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིང་ཁོང་མང་པོ་ོཆེེད་མངགོས་

བཙུགོས་པོ་ཡིན་ཚོོད་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ལ་བཤིད་བྱུང༌། དེ་ཚོོའིི་

གྲེས་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིགོཏེངི་རིངི་པོའོི་ིཐོབས་ཤིསེ་སྒོ་ོམང་པོའོི་ིཐོགོོ་

ནས་བདོ་པོརི་དཔོལ་འིབྱེརོི་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཤུགོས་སྐྱསེ་མ་ིཐུབ་པོའི་ི

ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདུགོ 

དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཁད་པོརི་གོཏེོང་སྟངས་ནས་བཤིད་ན། 

བདོ་པོ་ཁོ་ེགོཙང་སྡེདོ་སའི་ིཁོང་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་གླིོགོ་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོགོཏེངོ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིགླིགོོ་གོ་ིཆུ་ཚོདོ་ཆུང་བའི་ིགྲེས་བཙུགོས། 

གླིོད་སྐུད་མཐུད་སྦོརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཡ་ོཆེས་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཀྱིང་ཆུང་བ་

བྱེས། ཁོང་པོའི་ིནང་ལ་ཡང་ཤིལེ་ཏེགོོ་ཆུང་ཆུང་ཤི་སྟགོ་བཙུགོས། 

ཆེ་ེགྲེས་བཙུགོས་མ་ིཆེགོོ་པོའི་ིསྟངས་འིཛོནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། 

རྒྱ་མ་ིཡདོ་པོའི་ིས་ཁུལ་ཚོརོི་གླིགོོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབའི་ིགླིགོོ་སྐུད་མ་ིའིདྲེ་

བ་བཟོས་ཏེེ་ཧིེ་བགོ་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། སྡུགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་ལ་

ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་བོད་ཡིགོ་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོརི་རྒྱ་

ཡགིོ་རིང་གོ་ིཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། 
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ང༽ ཕྱོི་ཡ་ིརྒྱ་གོསོ་དང་། ནང་གོ་ིབོད་སམེས།

ཉེེ་བའིི་ཆེརི་ཆེོས་སྡེེ་དགོོན་ཁོགོ་དང༌། བཙུན་དགོོན་དེ་དགོ་གོི་

ནང་དུ་ལས་དོན་རུ་ཁོགོ་ཅེས་པོ་བཏེང་ནས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སློོབ་

གོསོའི་ིལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཉེེ་ཆེརི་རྒྱ་

ནགོ་དབུས་གོཞུང་ནས་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་དོན་ལ་གོཞིིགོས་ན། 

ལ་ོའིདིའིི་ནང་ཆེོས་ལ་སྟངས་འིཛོིན་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཆེོས་ལ་ང་ོརྒོལ་

བྱེེད་དགོོས་ལུགོས་བཤིད་ཡོད། བོད་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོརི་

རྒྱ་ནགོ་ནང་དུའིང་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་དམ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་གྱིི་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་

ནས་རིང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་པོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ནད་མ་ཐོེགོ་

པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། བོད་མིའིི་ཕྱོོགོས་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་འིགྱུརི་

ཕྲེན་བུ་ཐོོན་ན་ཡང་ལམ་སེང་འིཛོིན་བཟུང་གོིས་ཉེེས་ཆེད་གོཏེོང་

བ་དང་། བཙོན་ཁོང་ནང་ལ་ཡང་སྡུགོ་སྦོང་སྣ་ཚོོགོས་གོཏེོང་གོི་

ཡདོ། བདོ་ནས་ཡངོ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཀྱིསི་གོནས་ཚུལ་ཁོ་ཤིས་ད་ེ

སྔའི་ིརིགིོ་གོནས་གོསརི་བརྗེའེི་ིསྐོབས་ཀྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསམེས་

ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དབུས་གོཙང་ཁུལ་དང༌། ཁོམས་
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ཁུལ། མད་ོསྨད་ཨ་མད་ོཁུལ་གོང་སརི་སྤྱོརིི་བཏེང་བདོ་མ་ིརྣམས་

ཧི་ཅང་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། དད་པོ་དམ་ཚོགིོ་གོཡ་ོབ་མདེ་

པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

རྒྱ་མིའིི་ཞིི་དྲེགོ་ལས་བྱེེད་ཁོོངས་སུ་ཡོད་པོའིི་བོད་རིིགོས་རྒྱ་མིའིི་

ཕེོགོས་ཟན། རྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོ་ཡང་

ནང་དོན་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་

འིདུགོ དཔོེརི་ན་ལོ་གོཉེིས་ཙམ་གྱིི་གོོང་ལ་ལྷ་སའིི་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་

པོོ་གོཅིགོ་གོིས་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་ཏེང་གོི་ཚོོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་གོི་སརི་ཁོ་

སངས་ཏེེ། བོད་རིིགོས་ཏེང་ཡོན་དང༌། ལས་བྱེེད་པོ་ཁྲིི་ཁོ་ཤིས་

ཡོད་པོའིི་ནང་བློས་འིཁོེལ་བའིི་མི་གོཉེིས་མ་གོཏེོགོས་མི་འིདུགོ་

ཅེས་བཤིད་འིདུགོ མི་གོཉེིས་པོོ་དེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། གོཅིགོ་

རྒྱལ་མཚོན་ནོརི་བུ་དང༌། གོཅིགོ་རིགོ་སྡེིས་ཟེརི་མཁོན་དེ་རིེད། 

རྒྱལ་མཚོན་ནོརི་བུ་ལས་ཀ་འིཕེོས་པོ་རིེད། རིགོ་སྡེིས་ད་ལྟའིང་

བསྡེད་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་ད་ལྟ་རྒྱ་མི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་དུས་

རྒྱ་མིའིི་བཀའི་གོསུང་ཅི་སྒྲུབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། འིགྱུརི་བ་བྱུང་

ན་མི་དེ་དགོ་གོི་བསམ་བློའིི་ནང་ལའིང་བོད་རིིགོས་ཡིན་པོའིི་འིདུ་

ཤིེས་ཤིིགོ་ཕེལ་ཆེེརི་ཡོད། 
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གོང་ལྟརི་བོད་རིིགོས་ཤིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་སོ་སོའིི་ཤི་ཁྲིགོ་གོི་

རུས་ཞིེན་རིང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་སློོབ་

གོསོ་གོཏེོང་རྒྱུརི་ཐོབས་ཤིེས་འིཇམ་རྩུབ་སྣ་ཚོོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

ན་ཡང༌། ནང་གོི་བསམ་བློ་འིགྱུརི་བ་གོཏེོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

ཉེེ་ཆེརི་བོད་ནས་འིབྱེོརི་མ་ཐོགོ་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་ཁོ་ཤིས་ཐུགོ་

བྱུང༌། ཉེིན་ཞིིགོ་ཁོོང་ཚོོའིི་སརི་རྒྱ་མིའིི་བདེ་འིཇགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་བོད་པོ་ཁོ་ཤིས་ཡོང་ནས་རྒྱ་མིའིི་ཆེས་གོོས་གྱིོན་པོ་

དང༌། རྒྱ་མིའིི་ཕེོགོས་ཟ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་བོད་པོ་

རིང་ལ་བསྡེད་ཡོད། གོལ་སྲིིད་ཁེད་ཚོོ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐུགོ་

བྱུང་ན་དེ་ལྟརི་བརྗེོད་རིོགོས་ཞིེས་མངགོས་བྱུང་ཟེརི། 

དེ་བཞིིན་ཡང་རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེེད་བོད་པོ་གོཅིགོ་ཡོང་སྟེ་ང་གུང་

བྲན་ཏེང་ཡོན་ཡིན། ཏེང་ཡོན་བྱེས་ཏེེ་ལོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་སོང༌། འིགོོ་

སྟོད་ལ་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། མརི་ཁོེ་སི་དང༌། ལེ་ཉེིན་

རིིང་ལུགོས་ལ་སོ་སོས་ཡིད་ཆེེས་བྱེས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

བྱེས་པོ་ཡིན། ད་ཆེ་ལོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡིད་ཆེེས་གོཙང་མ་བརླགོས་སོང༌། ད་

ཆེ་ཡིད་ཆེེས་རྩི་བ་ནས་མེད་ཅེས་དང༌། ད་དུང་ཁོོས་བརྗེོད་དོན། 
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ང་དང་ང་འིདྲེ་བའིི་བོད་མི་ཏེང་ཡོན་མང་ཆེེ་བ་དེ་དགོ་གུང་བྲན་

ཏེང་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་རྩི་བ་ནས་བརླགོས་པོ་ཤི་སྟགོ་

ཡིན་ཞིེས་དེ་ལྟརི་བཤིད་འིདུགོ གོང་ལྟརི་མི་རིང་ཡིན་སྟབས་

ལོ་ནས་ལོ་སྦེལ་ཏེེ་གོཤིིབས་པོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་

ནས་སོ་སོརི་དངོས་སུ་ཉེམས་མོང་གོི་ཚོོརི་བ་ཡོང་བའིི་སྐོབས་

ལ། སྐྱགོ་རྫུན་སུས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཁོ་གོཏེིང་མི་མཚུངས་

པོ་འིདྲེ་མིན་སུས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ཤིེས་ཀྱིི་རིེད། གོང་ལྟརི་བོད་

ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ང་རིང་ཚོོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་རིང་བཞིིན་གྱིི་

ཉེམས་མོང་རིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་བློ་ཧི་ཅང་བརྟན་པོོརི་བསྡེད་

ཡོད་འིདུགོ སློོབ་སྦོང་ཐོོབ་མ་ཐོགོ་དངོས་སུ་ལས་ཀའིི་ནང་ཞུགོས་

ཏེེ་ཨ་གོསརི་ཡོད་པོ་དེ་ལྟརི་ཕྲེན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལས། དེ་མིན་

གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་ཧི་ལས་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་

དང་སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཅ༽ གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལནོ་དང་། ཤིསེ་ཡནོ་ལ་

ཤུགོས་སྣནོ།

ང་རིང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ཕེལ་ཆེེརི་

རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་དང༌། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་
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དང༌། འིབྲུགོ ལྷགོ་དོན་ཨ་མི་རིི་ཀ་དང༌། ཡོ་རིོབ་དེ་དགོ་ཚོང་

མ་བསྡེོམས་ན་ཁྲིི་བཞིི་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཡོད། དེས་ན་བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་གྲེངས་འིབོརི་ཆེིགོ་འིབུམ་བཞིི་ཁྲིི་སྐོོརི་ཞིིགོ་ཡོད། མ་

གོཞི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ་རི་ེཟུང་དང༌། གོཡས་གོཡནོ་ད་ེལྟརི་ལ་

སྡེོད་མཁོན་བོད་པོ་འིཚོོ་བའིི་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོ་འིགོའི་ཞིིགོ་

ཡདོ་ན་ཡང༌། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ན་གོནས་སྟངས་ཡགོ་

ཐོགོ་ཆེོད་དང༌། རྡོགོ་ལ་འིགྲེིལ་པོོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་པོ་རྣམས་མཐུན་སྒྲིལི་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུརི་བྱེས་

ཏེ་ེཡགོ་པོ་ོརིདེ་ཅེས་མང་པོསོ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རིང་ཚོོ་རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལྟརི། རིང་

བཞིིན་གྱིིས་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོནས་

ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དེརི་བརྟེན་ང་ཚོོ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫིོགོས་

པོ་དུས་ཚོོད་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་གོཉེན་འིཕྲེང་འིདི་ལྟ་བུའིི་དུས་

སྐོབས་འིདིརི། ཚོང་མས་ད་ལྟ་བརི་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་

དུང་ཡང་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

མ་འིོངས་པོརི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འིདྲེ་ཡོང་མིན་དེ་
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བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ལ་འིཁྲིི་བའིི་འིགོན་ཁུརི་ཞིིགོ་རིེད། འིཛོམ་བུ་

གླིིང་གོི་གོང་ནས་བོད་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ལོ་རིེ་ལས་ལོ་

རིེ་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད་ཀྱིང༌། རྩི་བ་ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་

རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཆེགོས་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ཚོང་མས་གོལ་

ཆེེ་ཤིོས་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

བོད་ནང་ལ་ཡང་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ལྷོད་

གོཡེང་གོཏེོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཅེས་རྟགོ་ཏུ་བཤིད་ཡོད་ལ། ང་ཚོོ་

བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ཤིེས་ཡོན་ཐོོགོ་ལ་ད་དུང་ཤུགོས་

རྒྱགོ་དགོོས། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཉེིན་རིེ་ཉེིན་རིེའིི་བལ་གོོས་ཀྱིི་ཚོོང་

བརྒྱབ་པོ་སོགོས་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་སུའིང་ཞིརི་དང་ཞིོརི་

ལ་གོསརི་འིགྱུརི་ཉེན་རྒྱུ་དང༌། ཚོགོས་པོརི་བལྟ་རྒྱུ། ང་རིང་ཚོོའིི་

ཤིེས་བྱེས་མཚོོན་པོའིི་བོད་ཡིགོ་གོི་གོསརི་ཤིོགོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་སོགོས་

བོད་མི་རྒན་གོཞིོན་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་

ནང་ཚོན་ནས་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་ཙམ་བྱེེད་

དགོོས། ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་

བྱེས། འིཛོམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་

མཁོན་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད། བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་དེ་
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ཚོོའིི་གྲེས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། 

ཆེ༽ བུ་ཕྲུགོ་ལ་སློབོ་གོས་ོདང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལརི་ཞིནེ།

གོཉེིས་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སྐྱོན་ཤིོརི་ས་གོང་དང་གོང་

ནས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་གོམ། དེ་སེལ་ཐོབས་གོང་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་གོམ། འིདི་དགོ་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་སྐོད་ཆེ་

གླིངེ་མལོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་མ་ིཁམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་དུས་རྒྱུན་

ལྡན་ནས་བོད་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་སྐོད་ཆེ་རྟགོ་ཏུ་

ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཁིམ་ཚོང་དེའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་ཀྱིང་

ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་བོད་བསྟན་སྲིིད་སྐོོརི་རྣ་བརི་རྟགོ་པོརི་གོོ་

ཐུབ་པོ་དང༌། ཁོངོ་ཚོ་ོན་ཚོདོ་ལངོས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་

སྲིིད་སྐོོརི་ལ་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད། ཁིམ་

ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་སྲིདི་སྐོརོི་ལ་སྐོད་ཆེ་མ་བཤིད་

པོརི་ད་ེསྡེ་ེཔོ་གོཞུང་གོ་ིབྱུས་གོཏེགོོས་རིདེ་ཅསེ་གོཡུགོ་བཞིགོ་ན། 

གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་ལྟ་བུ་དུས་དུས་ལ་བོད་ཀྱིི་སྐོོརི་ཕྲེན་བུ་

གོ་ོབ་ལས། ནམ་རྒྱུན་གླིེང་མོལ་གོང་ཡང་མེད་པོརི་བརྟེན་ད་ལྟ་

ང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདི་ལས་མི་ཐོོགོ་རྗེེས་མ་དེ་དགོ་བོད་ཀྱིི་ཤིེས་
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ཚོད་དང་སྤྱོ་ིསམེས་ཆུང་དུ་ཕྱོནི། དའེིི་ཕྲུ་གུ་བུ་བརྒྱུད་ཚོ་ོད་ེལས་

ཀྱིང་ཤུགོས་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཡགོ་པོ་ོམེད། ས་ོནམ་གྲེོང་པོརི་ལྟོས་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ལྟརི། འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་འིཇའིུ་ཟརེི་བའི་ིམ་ི

རིགིོས་ད་ེལ་ོསྟངོ་ཕྲེགོ་གོ་ིརིངི་ལ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་ནང་ལ་ཁོ་འིཐོརོི་

ཏེ་ེསྡེདོ་དགོསོ་བྱུང༌། སྡེདོ་སའི་ིལུང་པོ་ད་ེགོའི་ིཡུལ་མ་ིཚོསོ་ཀྱིང་

སྐོབས་རི་ེསྡེང་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་བྱུང་ཡདོ་ན་ཡང༌། འིཇའིུ་མ་ིརིགིོས་

ཟརེི་བ་དའེི་ིལྷགོ་བསམ་ལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོོགོ་མ་ིཐོགོོ་ནས་མ་ིཐོགོོ་ཟནི་

ནས་བསྡེད་དེ་མཐོའི་མ་དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཨི་སི་

རིལ་ཞིསེ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ད་ེགོཞི་ིནས་གོསརི་པོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་

བ་རིདེ། ཁོངོ་ཚོའོི་ིམ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོགོོ་ད་ེཤིནི་ཏུ་ཤུགོས་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡང་དེ་བཞིིན་བྱེས་ཏེེ་མི་རིབས་

བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

མུ་མཐུད་ད་ེའིཛོནི་དགོོས་པོ་ཧི་ཅང་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དཔོེརི་ན་ ༡༩༤༩། ༥༠། ༥༡ དེ་ཚོོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་དམགོ་ཐོོགོ་

མརི་བོད་ལ་ཡོང་སྐོབས་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཐོོགོ་དེ་ཧི་

ལམ་རྫིོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཉུང་ཤིས་ལྷགོ་བསྡེད་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་

རྒས་འིཁོོགོས་དང་། ནད་པོ། རྒྱ་མིའིི་བཙོན་ཁོང་ནང་ལོ་ཉེི་ཤུ་སུམ་
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ཅུ་བསྡེད་དེ་མི་ཚོེ་དཀའི་སྡུགོ་གོི་འོིགོ་ལ་ཟད་མཁོན་དེ་རིིགོས་

ཉུང་ཉུང་རིེད། དེ་ནས་ ༡༩༥༩། ༦༠། ༦༡། ༦༢ དེ་ཚོོའིི་སྐོབས་

རྒྱ་མིརི་གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཀྱིང་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་

ཉུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་ལྟརི་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ན་ཡང་། 

དེང་སང་བོད་ནང་ལ་བོད་རིང་དབང་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་

མཁོན་དང༌། གོདོང་ལེན་བྱེེད་མཁོན་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་འིདི་དགོ་

ཆེགོས་ཡོད། གོང་ལྟརི་བོད་ནང་ལ་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་ཀྱིིན་བརྗེེས་

ཀྱིིན་ལ། མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིཐོབ་རྩིོད་མུ་མཐུད་དེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་མཁོན་རྣམས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བྱེས་ཏེེ་

ང་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ མི་འིདྲེ་བའིི་ཁད་པོརི་

གོཅིགོ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྟགོ་ཏུ་རྒྱ་མིས་བོད་པོརི་ཐུབ་ཚོོད་

དང༌། དབང་ཡོད་བཤིད་པོ་དེ་རྟགོ་པོརི་མཐོོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོ་རིང་

དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་མཁོན་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོོང་

རྒྱུ་མེད་སྟབས། བསམ་བློ་ནང་ལ་བཏེང་ན་མ་གོཏེོགོས་འིཆེརི་

ཅན་བྱེས་ཏེེ་ལྷོད་ཡངས་བཏེང་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ནང་

སྐྱེས་པོ་ཡིན། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་

བསམ་པོའིི་ངང་ནས། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་བདེ་སྡུགོ་བརྗེེད་པོའིི་
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འིགོལ་རྐེན་ཡོང་ཉེེན་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ང་རིང་ཚོོ་རྒན་པོ་ཚོོས་

དེ་སྔའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཉེམས་མོང་གོང་འིདྲེ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་བཤིད། 

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ཉེན། ང་

རིང་ཚོོའིི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། 

གོང་འིདྲེ་དགོའི་བ་འིདུགོ་གོམ། བོད་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་ལ་ཡང་མ་

འིགྲེིགོས་པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་གོང་འིདུགོ་གོམ། སེལ་ཐོབས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། དེ་ཚོོརི་སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་སྐྱོན་འིདོན་

བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སེམས་ཁུརི་བླངས་པོ་མ་ཡིན་པོའིི་གོང་

བྱུང་བཤིད་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། སེམས་ཁུརི་བླངས་ཏེེ་མ་

འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོ་དེ་དགོ་སྐོད་ཆེ་བཤིད། བསམ་འིཆེརི་སྟོན། 

འིབོད་སྐུལ་བྱེས། དེ་ཚོོ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་དགོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌རིེད། 

ཇ༽ མཁྲིེགོས་འིཛོིན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ི

བྱེ་སྤྱོདོ།

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་སྐོོརི་ལ་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཡོད་དམ་

ཟརེི་ན། དགུ་བཅུ་གོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིའིགོ་ོལ་གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུའི་ིརི་ེབ་

ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང༌། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ད་ལྟའི་ིསྲིདི་འིཛོནི་ཅང་ཙ་ེ
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མནི་གྱིསི་བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོསརི་པོ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་

པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཐོོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ལ་ོདེའིི་སྟོན་མཚོམས་ནས་

གོནས་ཚུལ་དེ་འིགྱུརི་ཏེེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ལྟ་སྟངས་མཁྲིེགོས་

སུ་ཕྱོནི་སངོ༌། ད་ེལ་རྐནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་ས་རིདེ། བདོ་པོ་གོཅགིོ་

པུ་མ་ཡནི་པོརི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཡངོས་རིང་གོ་ིནང་ལ་བྱུང་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་བརི་སྐོབས་སྲིདི་བྱུས་མཁྲིགེོས་སུ་ཕྱོནི་

ཏེ།ེ རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་མང་གོཙའོི་ིལས་འིགུལ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིགྲེགོས་

ཅན་ད་ེརིགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛོནི་བཟུང་བྱེས། ལ་ོབཅུ་གོཉེསི་བཅུ་

གོསུམ་ད་ེལྟརི་བཙནོ་འིཇུགོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིཁྲིམིས་ཐོགོ་བཅད་ད་ེནན་པོ་ོ

བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་ལོ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་སྤྱོི་མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཟེརི་

བ་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་གོཞུང་འིདི་བཙུགོས་ནས་

ལོ་ལྔ་བཅུ་ཐོམ་པོ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། གོནམ་བདེ་སྒོོ་མོ་ཆེེའིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་འིགྲེོ་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་གོཞུང་གོི་བཟོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ནང་ནས་ལས་ཤིོརི་གྱིི་མི་མང་པོོ་

ཆེགོས་ཏེེ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ། དེང་སང་ཞིིང་

པོའིི་ས་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་དེ་
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ལྟརི་ཟམ་མི་ཆེད་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་གོི་ནང་ནས་

ཀྱིང་མང་གོཙོ་དང༌། རིང་དབང་དགོོས་ཟེརི་མཁོན་ཡང་ཤུགོས་

ཆེེ་རུ་ཕྱོིན། ཡིགོ་ཆེ་འིགྲེེམ་སྤེེལ་བྱེེད་མཁོན་ཡང་མང་དུ་ཕྱོིན་པོརི་

བརྟེན། ལོ་འིདིའིི་ནང་ལ་རྙིོགོ་ཟིང་ཆེེན་པོོ་དེ་ལྟརི་བྱུང་དོགོས་ཀྱིིས་

ཁོོང་ཚོོ་སེམས་ཁྲིལ་དང་དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་

སྲིིད་བྱུས་ཕྲེན་བུའིི་མཁྲིེགོས་སུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། བོད་དོན་གྱིི་ཐོོགོ་

ལ་ཡང་རྣམ་འིགྱུརི་སྟོན་སྟངས་མཁྲིེགོས་སུ་ཕྱོིན་འིདུགོ ཡིན་

ན་ཡང་འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པོའིི་ཡུན་རིིང་

པོོའིི་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ངེས་རིེད། 

བོད་ཀྱིི་ས་གོནས་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིིགོས་ཚོོའིི་ལས་

འིགོན་གོཙོ་བོ་དེ། ཉེིན་རིེའིི་ནང་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ་ལྷིང་

འིཇགོས་བྱུང་ན། དེ་ཙམ་གྱིིས་ཁོོ་རིང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་

པོ་ལས། ཉེིན་རིེ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་མི་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དྲེགོ་གོནོན་

བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་འིདིས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོརི་ཕེན་གོནོད་གོང་

ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་ལ་ཁོོང་ཚོོརི་འིགོན་ཁུརི་མེད། འིོན་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་

དབུས་གོཞུང་ནས་བསམ་བློ་འིདི་ལྟ་བུ་གོཏེོང་ཐོབས་མེད། གོང་
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ཡིན་ཟེརི་ན། མིས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོ་དེ་སེམས་ནང་ཡིད་མི་རིང་

བའིམ། སེམས་ནང་མི་དགོའི་བ་བྱུང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་པོའིི་སེམས་

ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་ཐོབས་མེད། ད་ལྟ་ས་

གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་འིདི་

དངོས་གོནས་བྱེས་ན་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་དང་། མི་རིབས་ནས་

མི་རིབས་རྒྱ་མིརི་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེརི་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་ཆེགོས་ཡོད། བོད་མི་རྩི་མེད་ཕྱོིན་ན་དེ་གོ་ཡིན་

པོ་ལས། བོད་མི་ཞིིགོ་ལྷགོས་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ནམ་ཡང་འིཁོོན་འིཛོིན་

སངས་ཐོབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། 

རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་ནས་རྩི་བའིི་བརྟན་ལྷིང་དང༌། མཐུན་སྒྲིིལ་

དགོོས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དོན་དམ་པོའིི་བརྟན་ལྷིང་དང་མཐུན་

སྒྲིིལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ། མིའིི་སེམས་མགུ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

བརྟན་ལྷིང་དང༌། མཐུན་སྒྲིིལ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་གོི་རིེད།

ཉེ༽ སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁོབ་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིཆེ་རྐནེ།

ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་བརྗེོད་པོ་འིདི་རྒྱ་བོད་ཁོ་བྲལ་དུ་མ་ཕྱོིན་

པོརི་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁུངས་ལ་སྡེོད་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚོ་ོབོད་པོརི་རིང་
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སྲིིད་རིང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་

ཆེསོ་དང་རིིགོ་གོཞུང༌། སློབོ་སྦངོ་གོ་ིསྐོོརི། དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱི་ིའིདུ་

འིགོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ། ད་ེརིགིོས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རིང་ཉེདི་ཀྱི་ིལགོ་པོརི་དབང་

ཆེ་ཚོང་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་དང༌། འིགོན་ཡངོས་རྫིགོོས་བདོ་པོ་རིང་གོསི་

འིཁེརི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ཡང་བླ་ོབཞིགོ་ས་

ཡོད་པོ། བོད་པོརི་ཡང་བློ་བཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་

བསམ་སྟ་ེངསོ་ནས་རི་ེབ་དང་འིབད་བརྩིནོ་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་ལ་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་མཚོོན་པོའིི་འིཛོམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁོན་དང༌། 

གོནད་འིགོགོ་ཡོད་མཁོན་ཚོང་མས་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་བརྗེོད་

པོ་འིདིརི་གོཞུང་འིབྲེལ་ཡོངས་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྲེན་བུ་ཚོོད་མ་ཐོིགོ་པོ་ཡོང་གོི་

ཡོད་བཟོ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་མཁྲིེགོས་པོོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་འིཛོནི་མཁོན་

རིིགོས་གོཅིགོ་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་མཁོན་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཀྱིི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། 

དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་སྟོབས་

ཤུགོས་ལྡན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཨང་དང་པོོརི་སློེབས་རྒྱུའིི་དམིགོས་
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ཡུལ་དེ་རིེད། དེ་འིགྲུབ་པོ་ལ། དང་པོོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་འིབོརི་

ཆེེ་བའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་རྐེན་ཚོང་དགོོས་པོ་དེ་

ནི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཚོང་ཡོད། 

གོཉེིས་ནས་དམགོ་གོི་ནུས་ཤུགོས་དགོོས་པོ་ཡང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡོད། 

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་རྡུལ་ཕྲེན་གྱིི་མཚོོན་ཆེ་ཡང་ཡོད། གོསུམ་པོརི་དཔོལ་

འིབྱེོརི་གྱིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་དགོོས། ད་ཕེན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཞིིགོ་

ནང་ལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་ཡརི་རྒྱས་ཧི་ལས་པོ་ཕྱོིན་ཡོད། ཉེེ་ཆེརི་

ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤིིགོ་ནང་ཕྲེན་བུའིི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ་ལས། དེ་

མིན་འིདས་པོའིི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་དེའིི་ནང་ལ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

མྱུརི་ཚོད་རྒྱ་གོརི་ལས་མྱུརི་བ་ཕྱོིན་ཡོད། བཞིི་པོ་སྟོབས་ཆེེན་

རྒྱལ་ཁོབ་ནུས་པོ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཆེ་རྐེན་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་

དེ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཆེེ་མཐོོང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་བརྩིི་

བཀུརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

རྒྱ་ནགོ་ལ་གོཏེན་ནས་མེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན་རྒྱ་ནགོ་གོིས་འིགྲེོ་

བ་མིའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཐོོབ་ཐོང་བདལ་བཤིིགོ་གོཏེོང་བ་དང༌། ལྷགོ་

པོརི་བོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་མཚོན་ཤིས་རྒྱུན་དུ་

ཡོང་གོི་ཡོད། 
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རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་ནས་རིང་བཞིིན་གྱིིས་

བརྩིི་བཀུརི་དང༌། ཆེེ་མཐོོང་ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་གོཞིི་

རྩི་གོཙོ་བོ་གོཅིགོ་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིེད། བོད་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་སྲིིད་བྱུས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་ཏེེ། བོད་པོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་འིཛོམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སྟོན་ཐུབ་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་

མཐོོང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་རིེད། དེརི་བརྟེན་དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་

པོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་སྟོབས་ཆེེན་ལ་ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེརི་བ་

དང་བརྩིི་བཀུརི་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུརི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཞིེན་ཁོོགོ་ཡོད་

པོའིི་མི་དེ་ལྟརི་ནས་ཤིོད་མཁོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་རྒྱུ་མཚོན་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་མཁྲིེགོས་བཟུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

པོའིི་སྲིིད་བྱུས་འིདིས་མཐུན་སྒྲིིལ་ཡགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུརི་ཡང་ཕེན་གྱིི་མ་

རིེད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མཐོོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོང་རྒྱུརི་

ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། འིདི་ནི་འིཕྲེལ་སེལ་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་དང་

། སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམས་ལྟ་བུའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། 
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ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་ནམ་

ཡང་མིན། དེརི་བརྟེན་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ངའིི་གོནས་སྟངས་ནི་དབུ་མའིི་ལམ་དེ་རིང་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་བསྡེད་

དེ་མུ་མཐུད་འིབད་བརྩིོན་དང་། ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ད་ལྟའིི་

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིདི་ལྟ་བུའིི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད། 

འིདི་ཁེད་རིང་ཚོོརི་སྒྲུང་ལྟ་བུརི་བཤིད་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

ཏེ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིརིནི་ཐོང་དང་། འིཛོམ་གླིངི་ཐོགོོ་ད་ོསྣང་།

བརི་སྐོབས་འིདས་པོའིི་ལོ་ཤིས་ནང་ལ་ངོས་རིང་ཨ་རིིརི་ཐོེངས་

གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤིིགོ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། ཡོ་རིོབ་ནང་ལའིང་ཐོེངས་ཁོ་

ཤིས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ངོས་རིང་ལ་མཐོོང་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེ་ཤིོས་གོང་

ཞིིགོ་བྱུང་ངམ་ཞིེ་ན། སྔོན་མ་འིགོ་ོསྟོད་ཉེི་ཧིོང་ལ་ཐོེངས་ཁོ་ཤིས་

ཕྱོིན་པོ་དང་མི་འིདྲེ་བརི་ཉེེ་དུས་ཉེི་ཧིོང་ལ་སློེབས་དུས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་

འིདུགོ་ལ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་ནས་སྤྱོིརི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ། 

དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་འིདུགོ ང་ལ་མཐོོང་ཚུལ་གོསརི་
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པོ་ད་ེལྟརི་བྱུང༌། 

དེ་ནས་ཨ་རིིརི་བྱུང་བའིི་མཐོོང་ཚུལ་ནི། འིདས་པོའིི་ལོ་གོཉེིས་

གོསུམ་ནང་ལ་ཨ་རིིའིིསློོབ་གྲྭ་མང་པོོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོརི་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་དེ་ལྟརི་བཙུགོས་ཏེེ་ལོ་གོཉེིས་

གོསུམ་ནང་ལ་ཚོོགོས་པོ་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཆེགོས་འིདུགོ སློོབ་ཕྲུགོ་

དེ་དགོ་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་དང་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་

གྱིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་དང༌། དགོའི་ཞིེན་ཡོད་པོ། བོད་པོའིི་

བདེན་དོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་

བྱེེད་འིདོད་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དོན་ཐོོགོ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

ལགོ་པོརི་ཕྲེེང་བ་འིཁེརི་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་ཧི་ཅང་དགོའི་པོོ་དང་

དོ་སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཨ་རིིརི་ཡང་དོ་སྣང་དེ་ལྟརི་བྱུང༌། 

ལྷགོ་པོརི་ཁོ་སྔོན་འིཇརི་མན་ལ་ཉེིན་བརྒྱད་ཙམ་རིིང་ལམ་རིིམ་

བསྡུས་དོན་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་སྟེ་བཤིད་པོ་རིེད། དེའིི་

རིིང་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་འིཇརི་མན་གྱིི་མི་ཕེལ་ཆེེརི་སྟོང་ཕྲེགོ་བདུན་

བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་ཡོ་རིོབ་ཀྱིི་ལུང་པོ་གོཞིན་ནས་

ཆེེད་མངགོས་ཡོང་སྟེ་ཁོན་མི་ཁྲིི་གོཅིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་ཉེིན་མང་པོོའིི་
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རིིང་ལ་བཀའི་ཆེོས་ལ་ཧི་ཅང་དོན་གོཉེེརི་ཆེེན་པོོ་བྱེས་སོང༌། ཡོ་

རིོབ་ཁུལ་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེས་པོརི་ཉེིན་རིེའིི་ཆུ་ཚོོད་ལྔ་

ཙམ་ཉེིན་བསྟུད་དེ་དོན་གོཉེེརི་ཆེེན་པོོས་ཉེན་རྒྱུ་དེ་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་

མིན། གོང་ལྟརི་ཁོོང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་དེ་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཆེོས་ཤིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་

པོ། ལགོ་ལེན་བསྟརི་ན་ཉེིན་རིེའིི་སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་ཡོང་

རྒྱུརི་ཕེན་ཐོོགོས་པོ་ཞིིགོ་གོི་ངོས་འིཛོིན་དང་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེས་ན་ང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་

རིིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་ཚོོས་ཨ་གོསརི་ལྟ་བུ་མིན་པོརི། དོན་དམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་

དེརི་དོ་སྣང་བྱེེད་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ལོ་གོཉེིས་ཙམ་གོོང་ལ་ངོས་རིང་ཐོའིེ་ཝན་ལ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

དེའིི་རྗེེས་ལ་མི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་ཟེརི་དོན་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་

ཐོའིེ་ཝན་ལ་མ་སློེབས་གོོང་ལ། ཐོའིེ་ཝན་ནང་གོི་ནང་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་བོད་ཀྱིི་གོསང་སྔགོས་

ཆེོས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པོའིི་ཐོེ་ཚོོམ་ཡོད་མཁོན་མང་

པོོ་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐོའིེ་ཝན་ལ་སློེབས་ནས་བོད་ཀྱིི་
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ནང་ཆེོས་སྐོོརི་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་གོསང་སྔགོས་ཀྱིི་ཆེོས་

དེ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཚོད་ཐུབ་ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་

གོསལ་པོོ་ཆེགོས་སོང་ཞིེས་ཟེརི་མཁོན་བྱུང༌། 

གོང་ལྟརི་རྒྱ་རིིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བརི་སྐོབས་ལོ་བཅུ་ཕྲེགོ་རིེ་ཟུང་

ནང་རྒྱ་ནགོ་ནས་མི་མང་པོོ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་སློེབས་པོའིི་རྐེན་

གྱིིས་དེང་སང་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་དང༌། ལྷགོ་པོརི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་མཁོན་ཧི་ཅང་ཕེོན་ཆེེ་འིཕེེལ་རྒྱས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེརི་

གྱིི་འིདུགོ དེརི་བརྟེན་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

དང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་འིཛོམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེརི་བ་

ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རིེད། 

ཐོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉེེརི་དང་། ནང་པོའི་ིཞིབས་

འིདྲེནེ།

དེས་ན་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང་རིིགོ་
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གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བདགོ་གོཅེས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ གོདན་ས་ཚོོའིི་ནང་ལ་སློོབ་སྦོང་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡདོ་པོ་ལས། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིཡངོས་ནས་སློབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་

པོརི་མུ་མཐུད་ཕྱོིན་ན། སྡུགོ་ཉེེས་ན་གོང་ཙམ་སོང་ནས་བོད་ཀྱིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དེ་བོད་པོས་མ་ཤིེས་པོརི། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མིས་

ཚུརི་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡདོ་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་

དགོསོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཚོསོ་སྐོད་ཡགིོ་གོསརི་པོ་ཞིགིོ་སློབོ་དགོསོ་

པོ་སགོོས་ཧི་ཅང་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་

ལ་འིད་ིའིདྲེའི་ིཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་ནས་སློབོ་སྦངོ་དང་དནོ་གོཉེརེི་བྱེདེ་

ཀྱིི་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་སོ་སོའི་ིསྐོད་ཡིགོ་ཡིན་པོས། 

སྐོད་ཡགིོ་གོཞིན་དགོ་བརྒྱུད་དགོསོ་དནོ་མདེ་ཀྱིང་ལགོ་ཏུ་ཕྲེངེ་བ་

གོཅགིོ་འིཁེརི། ཁོ་ནས་མ་ཎ་ིབགྲེངས། སྐོབས་རི་ེདངུལ་གྱི་ིརྩིསི་

འིདྲེ་བརྒྱབ། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་སརི་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ། ཁོ་གོཏེོང་

སརི་ཁོ་བཏེང༌། སེརི་སྣ་བྱེེད་སརི་སེརི་སྣ་བྱེས། ཕྲེགོ་དགོོ་བྱེེད་

སརི་ཕྲེགོ་དོགོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་ངོ་ཐོོགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་སོ་

སོས་དོ་སྣང་བྱེས། སློོབ་སྦོང་བྱེས། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་
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དང༌། ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོ་རྩིད་དཔྱོད་བྱེས། དེ་ཤིེས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེས་ཏེེ་ང་ནང་པོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན་འིགྲེིགོས་པོ་

རིེད། གོཞིན་མི་ཞིིགོ་གོིས་གླིོ་བུརི་དུ་ཁོད་ཀྱིི་ཆེོས་གོང་ཡིན་ཟེརི་

ན། ང་ནང་པོ་ཡིན་ཟེརི་བརྗེོད། ནང་པོའིི་ཆེོས་གོང་འིདྲེ་རིེད་ཟེརི་

ན། གོང་ཤིེས་ཟེརི་རྒྱུ་ལས་བཤིད་རྒྱུ་མེད་ན་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཡིན། 

ཁེད་རིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བྱེེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡིན་

ནམ་ཟེརི་ན། ངའིི་ཕེ་མེས་ནང་ཆེོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། ངས་

ནང་ཆེོས་བྱེས་པོ་ཡིན་ཞིེས་བཤིད་ན། རྒྱུ་མཚོན་དེ་ཁུངས་དགོ་

མིན་ལ། རྒྱུ་མཚོན་དེ་བརྟན་པོོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མིན། ཆེོས་ཚོང་མརི་

དད་པོ་དང་དགོའི་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཁད་ཆེོས་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ཟབ་ཁད་འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རིང་གོི་ཕེ་མེས་ནས་ནང་པོ་ཡིན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ངས་ནང་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་ན། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་ནང་ཆེོས་བྱེེད་དང་མི་བྱེེད་སོ་སོའིི་ལགོ་པོ་རིེད། 

ནང་ཆེོས་བྱེས་ན་ནང་ཆེོས་ཤིེས་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་
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ཡོད། སྔོན་མ་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་གོོང་ལ་ངའིི་ངོ་ཤིེས་ཉེི་ཧིོང་གོི་མི་

གོཅིགོ་ཡོད། ཁོོང་ནང་ཆེོས་ཕྲེན་བུ་ཤིེས་ཀྱིི་རིེད་ལ། དབུ་མ་པོ་

དང༌། སེམས་ཙམ་པོའིི་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་སྐོོརི་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེས་པོ་

ཞིིགོ་རིེད། ཉེིན་གོཅིགོ་ཁོོང་དྷ་རིམ་ས་ལའིི་ཤིོད་ལ་བོད་པོའིི་གྲྭ་པོ་

ཞིིགོ་ཐུགོ་བྱུང་བས་གྲྭ་པོ་དེརི་བོད་སྐོད་ཁརི་ཁོརི་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཁེད་རིང་དབུ་མ་པོ་ཡིན་ནམ། སེམས་ཙམ་པོ་ཡིན། དབུ་མ་པོ་

ཡིན་ན་དབུ་མ་རིང་རྒྱུད་པོ་ཡིན་ནམ། ཐོལ་འིགྱུརི་བ་ཡིན། ཞིེས་

སྐོད་ཆེ་དྲེིས་པོརི་གྲྭ་པོ་དེས་ལན་གོང་ཡང་རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་

ཟེརི། དེའིི་བཟོ་ལྟ་བུ་རིེད། ཁོ་ནས་འིདོན་པོ་ལྟ་བུ་བཏེོན་པོ་ཙམ་

གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ནི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་

སྐྱོན་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོན་ཏེན་གོང་

དང་གོང་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཤིེས་པོ་བྱེས། སྐྱོན་གྱིི་རིིགོས་དེ་ཉུང་

དུ་བཏེང༌། ཡོན་ཏེན་གྱིི་རིིགོས་དེ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་བྱེེད་པོ་ཟེརི་བ་ལས། ཕྲེེང་བ་ལགོ་

ཏུ་འིཁེརི་ཞིིང་། ངགོ་ནས་སྔགོས་བགྲེངས་པོ་ཙམ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་ཆེོས་བྱེས་པོརི་འིགྲེོ་གོི་མ་རིེད། དེ་ཚོོརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས། ཁེད་རིང་ཚོོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས།
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ད༽ ཉེམ་ཐོགོ་ལ་རིོགོས་མགོནོ་དང་། དམན་ལ་བརྩི་ེ

སམེས།

ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་འིཆེམ་པོ་ོབྱེས། གོཅགིོ་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་

ན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་རིམ་ཡགོ་པོོ་བྱེས། ལྷགོ་པོརི་

ནད་པོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་ལྟ་ོགོོས་ཐོོགོ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོ། 

རྒས་གོཅངོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིརིིགོས་ལ་ནང་ཚོགོས་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་

ལ་རིགོོས་ཕེན་དང་ལྟ་རྟགོོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ནད་པོ་དང༌། སྐྱ་ོ

པོ་ོཉེམ་ཐོགོ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་མཁོན་ལ་རིགོོས་ཕེན་བྱེས་ན་བསདོ་

ནམས་ཆེནེ་པོ་ོགོསགོོ་གོ་ིརིདེ། ཕེརི་ཕྱོགོོས་དརེི་མཆེདོ་འིབུལ་ཇ་ི

ཙམ་བྱེས་པོ་ལས་ཀྱིང༌། མ་ིསྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ལ་རིགོོས་ཕེན་བྱེས་པོ་འིད་ི

བསོད་ནམས་ཆེེ་བ་དང་། ཕེན་ཡོན་ཆེེ་བ་ཡོད། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཁོོ་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། དགོེ་སློོང་ནད་

པོ་ཧི་ཅང་གོི་སྐྱ་ོཔོོ། གོཟུགོས་པོོའི་ིསྟེང་བཙོགོ་པོ་འིགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ལ་གོཞིན་དགོ་གོིས་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་མཁོན་མ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་

ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་དགོེ་སློོང་ནད་

པོ་དའེི་ིལུས་བཀྲུས། གོཙང་མ་བཟསོ་པོ་སགོོས་གོནང་བ་ད་ེལྟརི་

བྱུང་འིདུགོ ད་ེབཞིནི་མ་ིནད་པོའི་ིཆེདེ་དུ་དགོ་ེའིདུན་ལ་ཕུལ་བའི་ིཡ་ོ
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ཆེས་བཙངོས་ཏེ།ེ ནད་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་ན་འིགྲེགིོས་པོ་

རིདེ་ཅསེ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གོསུངས་འིདུགོ དརེི་བརྟནེ་སྐྱ་ོཔོ་ོ

ཉེམ་ཐོགོ་ཚོརོི་རིགོོས་རིམ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་གོཤིིས་ཀརི་མི་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེེད་མཁོན་

ཞིིགོ་མཐོོང་ན་དེ་ལ་མཁོས་པོོ་བྱེེད་པོ་དང་། མི་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་

ན་དེ་ལ་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་ཡོངས་

སུ་འིགོལ་བ་ཡནི། མ་ིཇ་ིཙམ་གྱི་ིསྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། ཉེམ་ཆུང་ལ་ང་ཚོསོ་

ལྟ་རྟོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལ་བརྩི་ིབཀུརི་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྔོན་མ་གོཞུང་ཞིབས་རྒས་པོོ་བོད་ནས་ང་ཚོོ་མཉེམ་དུ་ཡོང་མཁོན་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཁོོང་གོིས་ཚུརི་སྦོམ་པོོ་བྱེས་ན་ཕེརི་ལ་ཡང་མཇིང་

པོའིི་སྒོང་ལ་ཞིགོ་རྩིི་བྱུགོ་སྟེ་མཇིང་པོ་བསྒྲིེངས་ན་མ་གོཏེོགོས་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་གོསུང་གོི་ཡོད། དེ་དངོས་གོནས་བདེན་

པོ་རིེད། ཚུརི་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེས། ཐུབ་ཚོོད་བཤིད་པོ་སོགོས་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ་ན། ཕེརི་ཡང་ང་སྐྱོ་པོོ་མིན་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་རིིགོ་

པོ་བསྒྲིིམ་དགོོས། སྤྱོིརི་བཏེང་ཉེམ་ཆུང་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་དེརི་ཐུབ་

ཚོོད་རྩི་བ་ནས་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། མི་ལ་ཇི་ཙམ་གྱིི་རིོགོས་ཕེན་བྱེེད་

རྒྱུ་དང༌། སེམས་གོནགོ་མི་བྱེེད་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་



632
རིེད། ཤིེས་སོང་ངམ། དེ་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་བློ་ལ་ངེས་པོ་གྱིིས། བཀྲ་

ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི་

༸ཀུན་གོཟགིོས་པོཎ་ཆེེན་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོ

མཆེོགོ་ཞི་ིབརི་གོཤིེགོས་ནས་ལ་ོབཅུ་འིཁོོརི་བའི་ི

རྗེསེ་དྲེན་ཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིདཔོའི་བ་ོདང་། ཀུན་གོཟགིོས་ཀྱི་ི

མཛོད་པོ།

ད་ེརིངི་འིདརིི་པོཎ་ཆེནེ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེབཀའི་དྲེནི་ཅན་ད་ེདགོངོས་པོ་མ་

ངན་ལས་འིདས་ནས་ལ་ོབཅུ་འིཁོོརི་བའིི་རྗེེས་དྲེན་ཆེེད་མངགོས་

གྲེ་སྒྲིིགོ་གོནང་བ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ངོས་རིང་བཅརི་རྒྱུ་ནི་རིང་གོི་ལས་

འིགོན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། ལ་ོརྒྱུས་ཐོོགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་དང་པོཎ་

ཆེནེ་གོཉེསི་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་ཅངི་། ད་ལྟ་གོངོ་

དུ་གོསུང་བཤིད་གོནང་མཁོན་ཁོགོ་ནས་གོསུངས་པོ་བཞིནི་ངསོ་

རིང་སྒོརེི་གྱི་ིངསོ་ལའིང་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ལྟརི་

དེ་རིིང་བཅརི་ཐུབ་པོརི་ཧི་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁེད་རིང་ཚོོས་

འིཆེརི་གོཞི་ིབཀདོ་ནས་དུས་ཡུན་གོང་འིཚོམ་རིངི་གྲེ་སྒྲིགིོ་གོནང་

བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡནི། 
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པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནི་ཐུགོས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་པོའིི་

སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་ལྡན་པོའིི་

མི་རིིགོས་ཀྱིི་དཔོའི་བོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། དངོས་གོནས་

བྱེས་ན་ངོས་ལས་དགུང་ལོ་གོཞིོན་པོ་ཡོད་པོརི་བརྟེན་སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་ལྟརི་བྱེས་ན་ངོས་ཀྱིི་མཇུགོ་ཏུ་བཞུགོས་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཀྱིང༌། འིགོལ་རྐེན་དབང་གོིས་ངའིི་སྔོན་ལ་གོཤིེགོས་པོ་

འིདི་ནི་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང་སེམས་སྐྱོ་བའིི་གོནས་ཡིན། དེ་རིིང་

ཁོོང་དགོོངས་པོ་རྫིོགོས་ཏེེ་ལོ་བཅུ་འིཁོོརི་བའིི་རྗེེས་དྲེན་ཞུ་སྐོབས་

སེམས་སྐྱོ་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ པོཎ་རིིན་པོོ་ཆེེ་འིཚོོ་ཞིིང་གོཞིེས་ནས་

ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་བསམ་བློའིི་ནང་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་བོད་

ནང་ཤུགོས་བསྐྱོན་རྒྱུ་གོང་ཡོད་བསྐྱོན་གྱིི་རིེད་བསམས་ནས་

བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་

པོ་རྫིོགོས་རྗེེས་ང་ཕེོད་ནི་ཧི་ཅང་བགྲེེས་དྲེགོས་པོ་དང༌། དེ་མིན་

མི་རིིགོས་ཀྱིི་དཔོའི་བོ་མང་པོོ་ཡོད་ནའིང་ལོ་རྒྱུས་དང་གོནས་

ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ལྟ་བུའིི་ནུས་

པོ་དམིགོས་བསལ་འིདོན་ཐུབ་མཁོན་མེད། 

དེརི་བརྟེན་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་དགོོངས་པོ་རྫིོགོས་རྗེེས་བོད་ནང་
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གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ལྷགོས་དུས་བསམ་བློའིི་ནང་པོཎ་ཆེེན་རིིན་

པོོ་ཆེེ་བཞུགོས་ཡོད་རིོགོས་བྱེས་ན་སྙིམ་ནས་ལགོ་ཐོོགོས་ཧི་ཅང་

ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་བཞུགོས་ཡོད་ན་ཐོབས་

ཤིེས་གོང་ཡོང་གོནང་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་མི་རིིགོས་བསོད་

ནམས་དམན་པོའིམ་གོང་ལྟརི་རྐེན་ངན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རིེད། 

ཡིན་ནའིང་། 

གོལ་ཏེེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །

དེ་ལ་མི་དགོའི་བྱེས་ཅི་ཕེན། །

ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟརི་ཡིན། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛོད་པོ་ལོ་

རྒྱུས་སྐོོརི་གོོང་དུ་གོསུང་བཤིད་གོནང་མཁོན་ཚོོས་གོསུངས་སོང་

བས་ངོས་ནས་བསྐྱརི་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྱེས་ནས་དམིགོས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང༌། དུས་ཚོོད་འིཁྲུགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང་སྐོབས་འིཁོེལ་

བརི་བརྟེན། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛོད་རྣམ་ཡང་འིཁྲུགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་ཡོད་ཅིང༌། ཐོོགོ་མརི་ངོས་འིཛོིན་ཞུ་ཕྱོོགོས་ནས་བཟུང་

གོནས་ཚུལ་རྣམ་པོ་འིདྲེ་མིན་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། གོང་ལྟརི་དོན་དངོས་

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོརི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མདོ་སྨད་ནས་ལྷ་སརི་

ཕེེབས་ཏེེ་ཐོོགོ་མརི་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་ལ་མཇལ་འིཕྲེད་བྱུང༌། མ་མཇལ་
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གོོང་ལ་བཞུགོས་ཁྲིི་རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་སྐུ་

ཕྱོགོ་གོནང་དང་མ་གོནང་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་རྙིོགོ་དྲེ་ཆེེན་པོོ་བྱུང་

ཡོད། འིོན་ཀྱིང་དེ་དགོ་གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཙགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་ཇི་ལྟརི་

བྱེས་ཀྱིང་ཁད་པོརི་གོང་ཡང་མེད། དེ་ལས་མིའིི་ངོ་བོ་གོལ་ཆེེ་བ་

རིེད་སྙིམ་བྱུང༌། མིའིི་ངོ་བོ་ནི་ད་ལྟ་བཀའི་བློན་ཁྲིི་པོས་གོསུངས་

པོ་བཞིིན་མཛོད་སྒོོ་རྙིོགོ་དྲེ་ཚོ་པོོ་དེ་ཚོརི་རྗེེས་ཤིརི་རྒྱུད་གོཟིམ་

ཆུང་ནང་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་ངོས་གོཉེིས་སྐུ་རྐང་མཇལ་བ་ཡིན། དེ་

ཉེིན་ཟི་ལིང་ནས་ཡོང་བའིི་རྒྱ་མིའིི་སྐུ་སྲུང་ཚོོས་མེ་མདའི་སྦགོ་

སྦགོ་འིཁེརི་ཏེེ་གོཟིམ་ཆུང་ནང་འིཚོང་གོ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་གྲེབས་

བྱེས་པོ་དེ་སྐོབས་ཆེ་ཕྲེེང་གོཟིམ་འིགོགོ་ནས་རྟ་ལྕགོ་གོཞུ་གྲེབས་

བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 

ཁོ༽ ཡབ་སྲིས་མཇལ་འིཕྲེད་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིཐུགོས་

སྣང་།

གོལ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་ངོས་གོཉེིས་གོསོལ་

ཚོགིོས་མཉེམ་དུ་བཞིསེ་སྐོབས་བཀའི་མལོ་ཕྲེན་བུ་ཞུས་པོ་ཡནི། 

ངོས་རིང་ཨ་མདོའི་ིཕྲུ་གུ་ཡིན་ཡང་ལྷ་སརི་སློེབས་ནས་ལོ་མང་

ཙམ་ཟིན་པོ་དང༌། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཨ་མདོའི་ིཕྲུ་གུ་ལྷ་སརི་
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ཕེེབས་མ་ཐོགོ་པོ་དངོས་གོནས་ལྷད་མེད་པོའིི་བྱེིས་པོ་དགུང་ལོ་

གོཞིནོ་གོཞིནོ་ཞིགིོ་འིདུགོ རིང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིབབ་ད་ེརིང་ལ་

བཞིགོ་ན་དངསོ་གོནས་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བ་འིདུགོ་སྙིམ་པོའི་ིསྣང་ཚུལ་

གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། ད་ེནས་བཀྲ་ཤིསི་ལྷུན་པོོརི་ཕེབེས་པོ་རིདེ། 

ཡང་རྒྱ་ནགོ་ལ་མ་བསྐྱོད་གོོང་ ༡༩༥༤ ལོའིི་དབྱེརི་ཁོ་པོཎ་ཆེེན་

རིིན་པོོ་ཆེེ་ལྷ་སརི་ཕེེབས་ཏེེ་དེ་དུས་ནོརི་བུ་གླིིང་ཁོརི་ཐོེངས་ཁོ་

ཤིས་མཇལ་འིཕྲེད་བྱུང༌། རིིན་པོོ་ཆེེའིི་གོནས་སྟངས་སྔོན་གྱིི་དེ་

རིང་ལ་བཞུགོས་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐོོན་

ཏེེ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་གོང་འིཚོམ་གོཤིིབས་པོ་ཡིན། ༡༩༥༦ ལོ་རྒྱ་གོརི་

བྱེང་ཆུབ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་ཚོོགོས་ནས་སངས་རྒྱས་མང་འིདས་ཀྱིི་

རྗེེས་དྲེན་ལ་གོདན་ཞུ་གོནང་བ་ལྟརི་ཡོང་སྐོབས་པོཎ་ཆེེན་རིིན་

པོོ་ཆེེ་དང་ངོས་གོཉེིས་བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པོོརི་འིཁྱུགོ་ཙམ་མཇལ་

བ་དང༌། དེརི་གོནས་མཇལ་ཞུས་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་དུ་ཡོང་ནས་གོང་

འིཚོམ་གོཤིིབས་པོ་ཡིན། དེ་དུས་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཞིབས་

གྲེས་ཚོོའིི་ཞུ་ཕྱོོགོས་སམ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྲེན་བུ་དགོོངས་པོ་

བཞིེས་སྟངས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་མ་མཁེན་པོའིམ། 

མ་དགོོངས་པོའིི་རྣམ་པོ་ཕྲེན་བུ་ཐོོན་འིདུགོ་པོ་དེ་ནི་ཐུགོས་ཁོགོ་
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མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་ཐོད་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་སྤྱོིརི་

བཏེང་མཐོོང་ཚུལ་ལ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མིའིི་གོཤིིས་ཀ་དེ་གྱིོང་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། བློ་སྟོབས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

སངས་རྒྱས་མང་འིདས་ཀྱིི་དུས་དྲེན་ཟིན་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་ནས་ཕེརི་ལོགོ་

སྐོབས་གོཞིིས་རྩིེརི་རྙིོགོ་དྲེ་ཕྲེན་བུ་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་དུས་པོཎ་ཆེེན་

རིིན་པོོ་ཆེེ་མཇལ་འིཕྲེད་བྱུང་བ་དེ་ནི་མཇལ་འིཕྲེད་ཐོ་མ་ཡིན། 

དེ་ནས་ ༡༩༥༩ ལོའིི་ལོ་འིགོོ་དང༌། བོད་ས་ཁི་ཟླ་ ༡༢ ཙམ་

ཡིན་ཚོོད་ངོས་རིང་ས་ཕེགོ་ཆེོ་འིཕྲུལ་སྨོན་ལམ་སྐོབས་གྲྭ་སྐོོརི་

དམ་བཅའི་འིཇོགོ་རྒྱུ་ཡིན་པོས། བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པོོ་ནས་སྐུ་ཚོབ་

ཏུ་གོཅུང་ལགོས་སྐོབས་དེརི་དྲུང་ཡིགོ་ཆེེན་མོ་མིན་ནམ་ཁོོང་

ཆེེད་མངགོས་གོཏེོང་གོནང་བའིི་མདུན་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་

རྣམ་ཀུན་ལྟརི་ཤིོགོ་བུའིི་ཐོོགོ་མིན་པོརི་ཕྱོགོ་སམ་ཞིིགོ་བསྐུརི་

བ་གོནང་འིདུགོ གོཅུང་ལགོས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འིགྲེེལ་བཤིད་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བསྐྱོན་བྱུང༌། 

གོང་ལྟརི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་བརི་སྐོབས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་འིདི་

གོཉེན་འིཕྲེང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་སློེབས་པོ་དགོོངས་པོརི་གོསལ་

པོོ་རྟོགོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ད་ཆེ་གོཞུང་བླ་གོཉེིས་ཀྱིི་ནུས་པོ་གོཅིགོ་
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ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་དགོོངས་

བཞིེད་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོནང་འིདུགོ དེ་དོན་གོཅུང་ལགོས་

ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེས་བྱུང༌། དེ་དུས་ང་ཚོོ་བྲོས་བྱེོལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་མེད། གྲྭ་སྐོོརི་དམ་བཅའི་ཟིན་པོ་དང་གོནས་ཚུལ་ཉེིན་

བཞིིན་ཛོ་དྲེགོ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང་བསམ་བློའིི་ནང་འིཆེརི་

གོཞིི་འིདི་ཡིན་གོང་ཡང་མེད། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཕྱོགོ་སམ་

ནང་ཕྲེན་བུ་ནང་བསྡུརི་གྱིིས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིཁོོད་འིདུགོ་

ཀྱིང༌། ང་ཚོོས་སྐོབས་དེརི་སྔོན་ལ་ལེ་གོང་འིགྲེིགོས་དང་། ལྷིང་

གོང་འིཇགོས་ཡོང་བའིི་ཐོོགོ་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་བ་ལས་དེ་མིན་གྱིི་

འིཆེརི་གོཞིི་གོང་ཡང་མེད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཛོ་

དྲེགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་གོནས་སྟངས་འིོགོ་ནས་བཀའི་ལན་སྤྱོི་

འིགྲེེ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་འིབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་རྗེེས་ངོས་རིང་

ནོརི་བུ་གླིིང་ཁོ་ནས་ཐོོན་ཏེེ་ལྷོ་ཁོ་སྐྱིད་གོཤིོངས་རི་སྨད་དུ་སློེབས་

པོ་དང༌། དེ་ནས་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེརི་ཕྱོགོ་བྲིས་ཤིིགོ་དང༌། བཀྲ་

ཤིིས་ལྷུན་པོོརི་བསྙིེན་བཀུརི་ཞུ་རྒྱུའིི་དངུལ་བཅས་ཕུལ་བ་ཡིན། 

ཕྱོགོ་བྲིས་དེའིི་ནང་སྐོབས་དེའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་

ཡོད་པོ་ཞིིབ་ཕྲེ་བཀོད་ཡོད། ཕྱོགོ་བྲིས་དེ་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་

ཕྱོགོ་ཏུ་འིབྱེོརི་ཡོད་མེད་ངོས་ནས་གོསལ་པོོ་མི་ཤིེས། གོང་ལྟརི་
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དེ་དགོ་ནི་ངོས་རིང་སྒོེརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་གོཤིིབས་ཏེེ་

དོ་སྣང་བྱུང་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཡིན། 

གོ༽ རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་དང་། མཆེོགོ་སྤྲུལ་ལ་

ཐུགོས་སྨནོ།

གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ན་ིདུས་ད་ེནས་བཟུང་གོཅུང་ལགོས་ཀྱི་ིངསོ་ལ་བརྗེདོ་

པོ་ཇི་བཞིིན་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་རིང་ཐོོགོ་གོི་ཉེམས་མོང་དང་

གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཐོགོོ་ཏུ་རིང་སྟབོས་ཀྱི་ིདགོངོས་པོའི་ིརྩིལ་

རྫིགོོས་པོའི་ིམཚོམས་ནས་བཟུང་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིརྣམ་ཐོརི་དང༌། སྲིདི་

བྱུས་འིཛོནི་སྟངས་ད་ེརིང་ཚུགོས་བརྟན་པོ་ོཞིགིོ་བཟུང་ནས་ཐོ་མ་མ་

ངན་ལ་མ་འིདས་བརི་ད་ེགོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཕེབེས་པོ་ན་ིཡངོས་གྲེགོས་

ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་མཐོངོ་བ་འིད་ིཡནི། རིནི་པོ་ོཆེསེ་སྐུ་ངལ་དང་

སྐུ་སྲིགོོ་ལ་ལྟསོ་པོ་མདེ་པོརི་སྤྱོརིི་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་དང༌། ཡང་སྒོསོ་འིཇམ་མགོནོ་བླ་མའི་ིབསྟན་པོ། གོཉེསི་ནས་

བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིརིགིོ་གོཞུང་དང་། རིང་དབང་གོ་ིདནོ་དུ་ཐོ་མ་སྐུ་

སྲིགོོ་བླསོ་བཏེང་ནས་དཔོའི་བ་ོཆེགོས་པོ་འིད་ིན་ིརྩིདོ་མདེ་ཡངོས་

གྲེགོས་ཡནི་པོ་ཡགིོ་འིབྲུ་ཁྲི་ིབདུན་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོ

མཐོོང་བ་འིད་ིཡནི། 
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ཁོོང་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་དང་། ཐུགོས་བསྐྱེད་

སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་

ཚོང་མས་ཞིི་བརི་གོཤིེགོས་པོའིི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛོད་པོ་

རྣམ་ཐོརི་ལ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཞུ་གོི་ཡོད། ཁོོང་མ་ངན་འིདས་པོ་

ལ་ང་ཚོོརི་བྱེ་ཐོབས་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོརི་བྱེེད་ཐོབས་གོཅིགོ་ཡོད་

པོ་ནི་ཁོོང་གོི་སྐུ་ཚོེའིི་རིིང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པོའིི་དོན་དགོ་ད་ལྟ་ཡང་

བསྒྲུབ་རྒྱུརི་ལུས་ཏེེ་ཡོད་ན། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེརི་མོས་པོ་ཡོད་

པོ་དང༌། པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་མཛོད་རྣམ་ལ་ཡི་རིངས་ཡོད་

མཁོན་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཁོོང་གོི་འིབད་བརྩིོན་གོནང་བའིི་དོན་

དགོ་འིདི་ང་ཚོོ་སྤྱོི་པོའིི་ལས་འིགོན་ཡང་ཆེགོས་ཡོད་པོས་དེའིི་

དོན་ལ་ང་ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་

ཁོོང་གོི་བཞིེད་དགོོངས་ཡོངས་རྫིོགོས་མཐོརི་ཕྱོིན་འིགྲུབ་ཐོབས་

སུ་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་གོསརི་པོ་ཕེེབས་པོ་འིདི་སྐུ་ཚོེ་

བརྟན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི་བླ་

མ་བསྟན་འིཛོིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོརི་བརྟེན་སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་

ལེན་ལྡན་པོའིི་ཆེོས་པོ་རྣམ་དགོ་གོཅིགོ་དང༌། བསྟན་པོ་འིཛོིན་
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སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོནང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཤིིང་། དེ་ལྟརི་ཡོང་བ་ལ་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་གོནང་དགོོས་པོ་

ཡིན། ཐོོས་བསམ་སློོབ་གོཉེེརི་མེད་ན་ཉེམས་ལེན་གོནང་རྒྱུ་ཁོགོ་

པོོ་ཡིན། ཉེམས་ལེན་མེད་ན་བསྟན་འིཛོིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་ཆེགོས་མི་

ཐུབ། དེརི་བརྟེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཆུང་ཆུང་འིདིའིི་གོསན་བསམ་སློོབ་

གོཉེེརི་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་དང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བསྟན་པོ་དང་འིགྲེོ་

བ་ལ་སྨན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་སྨོན་ལམ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱིང་ཚོང་མས་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་དགོོས། 

རིིམ་པོས་བོད་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན། དེའིི་

མཚོམས་འིགྱུརི་འིགྲེོས་དང་བསྟུན་ནས་གོོ་སྐོབས་བཟང་པོོ་ཇི་ལྟརི་

བྱུང་བ་དེ་ལ་གོཞིིགོས་ཏེེ་དངོས་སུ་མཐུན་འིགྱུརི་ཞིབས་འིདེགོས་

བསྒྲུབ་དགོོས། དེ་མཚོམས་ངོས་རིང་གོི་ངོས་ནས་ཐུབ་པོ་གོང་

ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་དེ་དོན་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། འིབྲེལ་ཡོད་མི་སུ་

དང་སུ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་

བྱུང་མཚོམས་ཚོང་མས་ཞིབས་འིདེགོས་ཡགོ་པོོ་ཞུ་དགོོས། ད་ལྟ་

པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་ཆུང་ཆུང་འིདི་རྒྱུ་ཆེ་ནི་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་འིདུགོ རྒྱུ་ཆེ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་འིདིས་ནང་
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གོི་ཆེ་རྐེན་ཚོང་བ་ཡིན་པོས། ཕྱོིའིི་ཆེ་རྐེན་ཆེ་ཚོང་འིཛོོམས་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་པོཎ་ཆེེན་སྐུ་ཕྲེེང་གོོང་མ་ན་རིིམ་གྱིི་མཛོད་པོ་རྣམ་ཐོརི་

ཚུལ་བཞིིན་དུ་སྐྱོང་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་བརི་ཚོང་མས་ཐུགོས་

སྨོན་གོནང་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚོསེ་ ༡༧ ཉེནི་

དང༌བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༢༦ ས་ཡསོ་གོནམ་ལ་ོ

གོསརི་པོའི་ིཚོསེ་ ༡ གོ་ིཞིོགོས་པོ་བྱེམས་བརྩི་ེ

ཆེནེ་པོསོ་གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་མ་ིཡངོས་ལ་བཀྲ་ཤིསི་

བད་ེལེགོས་ཀྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེ་ིབཀའི་དྲེནི་སྩལ་བ།

ཀ༽ ལ་ོཟླ་གོསརི་པོ་དང་། དནོ་ལྡན་གྱི་ིམི་ཚོ།ེ

ད་ེརིངི་འིད་ིགོ་ཐོགེོ་ཆེནེ་ཆེསོ་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དུ་ཆེདེ་མངགོས་

འིཛོམོས་པོའི་ིསརེི་སྐྱ་མ་ིམང་རྣམས་དང༌། གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་

བཅས་ལ་ངསོ་ནས་འིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་ཞིསེ་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མ་བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

མ་ིའིདདོ་པོ་ཤི་སྟགོ་ཡནི་ཞིངི༌། དའེི་ིརྒྱུ་མཚོན་འིགོདོ་མ་ིདགོསོ་པོརི་

རིང་བཞིནི་གྱིསི་རིང་གོ་ིམངོ་བ་ནས་ཤིསེ་གོསལ་ཡནི། གོང་ཞིགིོ་

གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ཞི་ེན། མ་ིའིདདོ་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་དང༌། 

འིདདོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་གོཉེསི་པོ་ོརྒྱུ་དང་རྐནེ་ལ་བལྟསོ་ནས་ཡངོ་བ་

འིད་ིཤིསེ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས། ཚོང་མས་སྡུགོ་

བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་གོང་ཡནི་དང་། བད་ེབའི་ིརྒྱུ་གོང་ཡནི་རྩིད་གོཅདོ་བྱེས་
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ནས་ང་ོཤིསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དའེི་ིཐོགོོ་དུས་ཚོདོ་ཅསེ་པོ་འིད་ིནམ་

ཡང་མ་ིསྡེདོ་པོརི་རྟགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་ཡནི་ཞིངི༌། ལ་ོགོསརི་པོ་དང༌། 

ཟླ་བ་གོསརི་པོ། ཉེ་ིམ་གོསརི་པོ་བཅས་ངང་གོསི་ཡངོ་བས་གོལ་ཆེ་ེ

ཤིསོ་དུས་ཚོདོ་ད་ེདགོ་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྐནེ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་ལས། 

སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་རྐནེ་ལ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་པོརི་ངོ་ཤིེས་པོའིི་མི་སུ་དང་སུ་ཐུགོ་འིཕྲེད་བྱུང་

ཡང་ཁོོང་ཚོོརི་དུས་ཚོོད་ནི་རྟགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེ་དགོ་

བེད་སྤྱོོད་ཡང་དགོ་པོ་བཏེང་སྟེ་ཕེན་པོའིི་རིང་བཞིིན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་བ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་རིིང་ལོ་གོསརི་པོའིི་

འིཚོམས་འིདྲེི་དང་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས་ཞུ་བའིི་སྐོབས་སུ་ཡང་

ཁེད་རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། ང་རིང་ཚོོས་ལོ་གོསརི་སྐྱིད་

པོོ་གོཏེོང་བའིི་སྐོབས་འིདིརི་ཉེི་མ་དེ་རིིང་ནས་བཟུང་ལོ་གོསརི་

པོ་འིདིའིི་ནང་བྱེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་པོའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་མང་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེས་ན་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་དད་པོ་བྱེེད་ཡུལ་གྱིི་ཆེོས་འིདི་

ངོ་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཁོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའོི། 
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།ཆེོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའིོ། །དགོེ་འིདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའིོ། 

།ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ལས། ངོ་མའིི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་དང༌། 

ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་ཅེས་པོ་དེ་དགོ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་མ་ཤིེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། དེ་དགོ་

སོ་སོའིི་ཁད་ཆེོས་ཀྱིི་ཡོན་ཏེན་རྣམས་ཤིེས་པོརི་བྱེས་ཏེེ་དེའིི་ཐོོགོ་

ནས་དད་པོ་སྐྱེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་ནི་ཤིེས་ནས་དད་པོ་ཐོོབ་པོ་

ཞིིགོ་ཡིན་པོས་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་མིན་ལམ་དང་

ལུགོས་སྲིོལ་ལྟ་བུརི་བརྩིིས་ནས་ཆེོས་བྱེས་ན་རིང་གོི་སེམས་

རྒྱུད་བཅོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན། དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་གྱིི་རྗེེས་

སུ་བསློབས་ན་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་

དང༌། དེ་བཞིིན་དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་དང་མཐོརི་ཐུགོ་སངས་

རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་ཆེགོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པོའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་གོོ་བ་

ཆེགོས་ཏེེ་དེ་ལ་དད་མོས་སྐྱེས་ན། དེ་ཉེིན་ནས་བཟུང་ཉེིན་རིེའིི་མི་

ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་བས། ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཆེོས་

ཤིེས་ཐོབས་དང༌། སློོབ་སྦོང་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ཁོ༽ བདནེ་པོའི་ིནུས་སྟབོས་དང་། སྙིིང་སྟབོས་ཆེེརི་

བསྐྱདེ།
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ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་

ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིབདོ་རིང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིལས་འིགོན་འིད་ིང་

རིང་ཚོ་ོཚོང་མརི་འིཁྲིི་བརི་མ་ཟད། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བཤིད་ནའིང་འིདྲེ། མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོགོོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་

ནའིང་འིདྲེ། ལྷགོ་པོརི་བདོ་རྒྱ་མ་ིརིིགོས་ཚོང་མ་བདེ་ཞིངི་སྐྱདི་པོ་

ཞིགིོ་ཡངོ་བརི་བྱེདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བཤིད་ནའིང་འིདྲེ། ལས་འིགོན་

འིད་ིང་རིང་ཚོའོི་ིཐོགོོ་སློབེས་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་ན་ིརྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོ་དང༌། དྲེང་ཞིངི་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་ཧིམ་པོ་ཤིདོ་དགོསོ་

དནོ་མདེ། བདནེ་པོ་བདནེ་ཐོོགོ་ཏུ་འིཁོལ་ངསེ་ཡནི་ལ། བདནེ་པོ་

ལ་ནུས་སྟབོས་ཀྱིང་ཡདོ་པོ་ཡནི། དཔུང་སྟབོས་ཟརེི་བ་ད་ེའིཕྲེལ་

སྒོང་ནུས་པོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཏུ་སྣང་ཡང༌། ཕུགོས་གོཏུགོས་ན་ད་ེལ་

ནུས་པོ་མེད། ནུས་པོ་ཡོད་པོ་ནི་བདེན་པོའིི་དཔུང་སྟོབས་ཡིན། 

བདནེ་པོ་ཡདོ་ན་འིཕྲེལ་དུ་ནུས་པོ་ཐོནོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་བདནེ་པོའི་ིང་ོ

བ་ོན་ིནམ་ཡང་འིགྱུརི་བ་མེད་ལ། སུས་ཀྱིང་མདེ་པོ་བཟ་ོམ་ིཐུབ། 

ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ལུགོས་ནས་བརྗེོད་ན་བསྐོལ་

པོ་ནས་བསྐོལ་པོའིི་བརི་ལས་འིབྲས་ཆུད་མི་ཟ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་

དངོས་ཡོད་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན། ང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་
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དགོ་གོི་ལས་འིགོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་བདེན་དོན་ཡིན། རྒྱབ་མདུན་

གོང་ལ་བཤིད་ཀྱིང་ང་ཚོོས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་བདེན་པོ་

བདེན་ཐོོགོ་འིཁོལ་བའིི་ཐོབས་ཤིེས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཡིན། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། 

བོད་ལ་རྩི་བའིི་འིགྱུརི་བ་བྱུང་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུརི་ཉེེ་བརི་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད། དེའིི་རིིང་གོི་དུས་ཀྱིི་འིཕེོ་འིགྱུརི་དང༌། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཡོང་སྟངས། གོནས་ཚུལ་འིཕེེལ་རིིམ་བཅས་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང་ན་འིགྱུརི་བ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ཡོད། མིགོ་སྔརི་ད་

ཕེན་ང་ཚོོས་བསམ་པོ་ཇི་བཞིིན་འིགྲུབ་ཐུབ་མེད་ཀྱིང༌། དེ་ལྟརི་

འིགྲུབ་ཐུབ་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་སོགོས་ཕྱོི་ནང་གོི་མཐུན་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

འིདས་པོའིི་ལོ་ལྔ་བཅུའིམ་བཞིི་བཅུའིི་རིིང་བསྐྲུན་ཡོད་པོ་ཡིན། 

ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ད་ལྟའིི་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་

བལྟས་ན་དངོས་གོནས་བློ་ཕེམ་ཡིད་ཐོང་ཆེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ལྟ་བུ་འིདུགོ་རུང༌། ང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིཛོམ་གླིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་གོནས་ཡོད། དེརི་བརྟེན་འིཛོམ་

གླིིང་སྤྱོིའིི་འིགྱུརི་བ་དང་བསྟུན་ཏེེ་འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཡིན། 

དེང་སྐོབས་འིཛོམ་གླིིང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་སྟངས་དང༌། 
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ལྷགོ་པོརི་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ནང་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་སྟངས་

ལ་བལྟས་ན། ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་འིདས་

པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དང་མི་འིདྲེ་བརི་བདེན་

མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་ལ་སློེབས་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་ཡིན། 

དེརི་བརྟེན་ཚོང་མས་ད་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་དང་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་

དེ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ཧུརི་

ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

གོ༽ གོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་དང་། དགུང་གོསརི་གྱི་ི

འིཚོམས་འིདྲེ།ི

ད་ེརིངི་འིདིརི་བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲེད་ལ་འིབྱེརོི་བ་ཁོ་ཤིས་ཡདོ་པོ་

ཁདེ་རིང་ཚོརོི་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོ

བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་བཀྲ་ཤིསི་བད་ེལགེོས་བརྗེདོ་

རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་

ནི་ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་ཡིན། ད་ཕེན་ང་ཚོོའིི་བོད་དོན་

འིཛོམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོགོོ་གོནས་ཐུབ་པོ་འིད་ིགོཙ་ོབ་ོགོཞིསི་ལུས་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་དང༌། འིགྱུརི་བ་
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མེད་པོརི་ལྷགོ་བསམ་ལ་བརྟེན་ནས་རིང་ཚུགོས་བརྟན་པོ་ོབཟུང་

སྟ་ེབསྡེད་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡནི། 

མ་འིོངས་པོརི་ཡང་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཅི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་རྩི་བ་

གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། སྙིིང་སྟོབས་

ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད། དེརི་བརྟེན་ད་ཕེན་ཚོང་མས་དངོས་གོནས་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོརི་ངོས་ནས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་

དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་དང༌། 

ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ནས་འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་ཐོབས་ལ་བརྟེན་ཏེེ་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་ཆེེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ལུགོས་སེམས་

འིཇགོས་ཀྱིིས་ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རིོགོས། བཀྲ་ཤིིས་

བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༡༩ ཉེནི་

མན་སྤེརི་ཕེན་བད་ེགླིངི་གོཞིསི་ཆེགོས་སུ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། མ་གྲུབ་པོའི་ི

ཐུགོས་རི།ེ

ད་ེརིངི་འིདརིི་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ནང་ཞིབི་ཆེ་བཀདོ་པོ་

བཞིནི། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཚོང་མས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་འིདུགོ ད་དུང་

ཡང་ཚོང་མས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདིའིི་སྒོང་ནས་འིཚོ་ོརྟེན་

ལ་ཕེན་ཐོབས་སྒོོ་གོང་ས་ནས་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་ལ་ནུས་

ཤུགོས་འིདནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ང་ཚོསོ་གོཞིསི་

ཆེགོས་ཁོགོ་བཙུགོས་པོ་ད་ེདགོ་རྩི་བའི་ིཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་

ཐོགོོ་ས་ཆེ་གོཅགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བདོ་མའིི་ིསྡེདོ་སྒོརི་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

དུས་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོཡོད། དཔོེརི་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་

ད་ཕེན་ལ་ོབཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དེའིི་རིིང་གོི་ཉེམས་

མངོ་ལ་བལྟས་ན། བདོ་མ་ིའིགོའི་ཤིས་གོནམ་གོཤིསི་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་
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ཡགོ་ས་ད་ེལྟརི་ལ་ཁོ་འིཐོརོི་ནས་སྡེདོ་མཁོན་ད་ེརིགིོས་འིཕྲེལ་སལེ་

སྣང་བ་སྐྱིད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའི་ིཐོོགོ་

ནས་ས་ཆེ་གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་ནང་

བསྡེད་པོ་དེ་དང༌། ཁོ་འིཐོརོི་ནས་བསྡེད་པོ་འིད་ིགོཉེིས་བསྡུརི་ན། 

ས་ཆེ་གོཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལྡན་པོའིི་ཐོགོོ་ནས་བསྡེད་

པོ་འིད་ིལེགོས་པོ་བྱུང་ཡདོ། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ཧྲ་ཏེགོ་

ཏེགོ་དགོོས་པོ་འིདི་གོཞིིས་མི་སོ་སོའིི་ཁོེ་ཕེན་ཙམ་མ་ཡིན་པོའིི་

བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། དེརི་བརྟེན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་

སྟངས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། ཤིེས་ཡོན་འིདི་

དགོ་ཀྱིང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོ་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་

ཁོགོ་འིདི་དགོ་ཚུགོས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ཤིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

པོ་དེའིི་རིིང་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་འིགྲེིགོ་ཙམ་

རིེད། ཡིན་ནའིང་ཞིིབ་ཚོགོས་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། 
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ལོ་ཡུན་འིདི་དགོ་གོི་རིིང་ལ་ང་ཚོོས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོ་འིདི་ལས་

ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་དགོོས་ཚོོད་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་ཨོ་རིི་ས་

གོཞིིས་ཆེགོས་དང༌། མ་དྷེ་པོརི་སྡེེ་གོཞིིས་ཆེགོས། དེ་དང་དེ་ལྟ་

བུའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིགོའི་ཤིས་ང་རིང་ཚོོས་རིེ་བ་བརྒྱབ་པོ་

དང༌། ཚོོད་དཔོགོ་བྱེས་པོ་ནང་བཞིིན་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེརི་མ་འིགྲུབ་

པོའིི་བཟོ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རིེད། 

ད་ལྟ་ས་གོནས་འིདིརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ལོ་དེ་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། 

ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོིས་ལོ་རིེ་བཞིིན་ཕྲེན་བུའིི་དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད་ཀྱིང༌། ད་དུང་དཀའི་ངལ་ནང་སྡེོད་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་གོང་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ནམ་རྒྱུན་

བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀརི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མི་མང་གོིས་ཀྱིང་འིཕྲེལ་

སེལ་འིགྲེིགོས་ཙམ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན། དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་པོའིི་

སྐོབས་ལ་འིབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ནས་རྒྱུ་རྐེན་བཤིད་

རྒྱུ་དེ་ཡང་སྐོབས་རིེ་ཤུགོས་ཆུང་དྲེགོས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ལས་བྱེེད་ཚོོས་ཀྱིང་ཛོ་དྲེགོ་གོི་དཀའི་ངལ་མ་འིཕྲེད་ཙམ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། འིཐུས་ཡོད་བསམ་པོའིི་ངང་

ནས་སྤྱོི་དོན་གྱིི་ལས་ཀ་དེ་ཟོམ་འིཇོགོ་ལྷོད་ཡངས་འིགྲེོ་གོི་མེད་
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དམ་སྙིམ་པོའིི་དོགོས་པོ་དང༌། སེམས་འིཕྲེལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ཁོ༽ གོསརི་གོཏེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོདང་། ཆེད་མདེ་ཀྱི་ི

དཀའི་ངལ།

ད་དུང་ཡང་གོང་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་འིད་ིགོ་ས་

གོནས་ས་ཐོགོོ་ལ་སྡེདོ་མཁོན་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ས་ཆེའི་ིགོནས་ཚུལ་

ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིགོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་དང༌། འིཆེརི་གོཞི་ིབཀདོ་རྒྱུ། ད་ེབཞིནི་ས་ོནམ་གྱི་ིཉེམས་མངོ་

ཡདོ་མཁོན་དང༌། དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསློབོ་སྦངོ་ཡདོ་མཁོན་དགོ་

གོ་ིས་ནས་བསློབ་བྱེ་བླངས་པོ་དང་། ང་རིང་ཚོ་ོའིད་ིགོརི་ལ་ོམང་

བསྡེད་པོའི་ིཉེམས་མངོ་བསགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་ཡརི་

རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། འིད་ིནས་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། 

འིཆེརི་གོཞི་ིབཀདོ། འིགྲེ་ོསངོ་མཐུན་རྐནེ་ད་ེརིགིོས་ནང་སྲིདི་ལས་

ཁུངས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཤིསེ་རིགིོ་ལས་ཁུངས། འིཕྲེདོ་བསྟནེ་ལས་

ཁུངས་སགོོས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཚོརོི་དནོ་དགོ་སནོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོའི་ི

བད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་བཤིད་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

འིབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོོས་ཀྱིང་ངེས་པོརི་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད་
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ལ། ང་ཚོོས་ལམ་སེང་ཨམ་ཕྲེགོ་ནང་ནས་བཏེོན་ཆེོགོ་རྒྱ་ཆེེ་བ་

མེད་ན་ཡང༌། རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོ་ཁོགོ་ལ་བདེ་སྡུགོ་བཤིད་

ས་དང༌། འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ས་ཡོད། སྤྱོིརི་བཏེང་བོད་པོ་བཙན་

བྱེོལ་བརི་སྤྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་དང༌། བདུན་ཅུའིི་ནང་ང་ཚོོརི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་རྫིོགོས་ཟིན་པོ་

རིེད། ཡིན་ན་ཡང་བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་པོ་དང་། གོཉེིས་ནས་

ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་དང་། མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་ཞིིགོ་མཐོོང་སྟེ་དེང་སང་

འིཛོམ་བུ་གླིིང་གོི་འིཕྲེལ་སེལ་སྐྱོབ་གོསོ་བྱེེད་མཁོན་རིོགོས་རིམ་

ཚོོགོས་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི། གོནད་ཆེེ་ས་དེ་ལྟརི་ནས་ང་ཚོོརི་

རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ང་རིང་ཚོོའིི་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ནས་འིཆེརི་གོཞིི་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བཀོད། གུང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་གོནས་ལུགོས་འིགྲེེལ་

བཤིད་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ན། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་རིོགོས་རིམ་

ཐོོབ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཕེལ་ཆེེརི་ཡོད། དེས་ན་མི་མང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

འིཁུམས་ཏེེ་མ་བསྡེད་པོརི་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། སྡུགོ་སྐོགོ་རྒྱགོ་
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དགོོས། དེ་བཞིིན་ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་ཀྱིང་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་

ཚོད་ཚོད་བསྡུརི་བསྡུརི་སྒོོ་གོང་ས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་མུས་

ཡིན་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཚོང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རིོགོས་གྱིིས་ཟེརི་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ཕེན་ལོ་འིདི་ཙམ་ཕྱོིན་ན་ཡང༌། ས་གོནས་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དཀའི་ངལ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ཀྱིི་ནང་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ་

མཐོོང་དུས། བློ་གོཡེང་དང་སེམས་སྦུགོ་དོགོ་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདི་དགོ་ལ་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་འིཁྲིི་ནས་བསྡེད་ཡོད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ལས་འིགོན་

ཞིིགོ་བསྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། བོད་མི་རིིགོས་ཟེརི་བ་འིདི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་རྩི་བ་འིཛོིན་མཁོན་གྱིི་མི་

རིིགོས་ཤིིགོ་ཡིན་པོ་དེ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་ཧི་ལམ་ནགོ་

སུབ་འིགྲེོ་ཉེེན་གྱིི་དུས་ཚོོད་གོཉེན་འིཕྲེང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་

ཡོད་པོ་དང༌། ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་རྙིིང་ཁུངས་འིདིས་

དེང་སང་གོི་དུས་སྐོབས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་དང༌། འིབྲེལ་བ་

ཡོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ནས་མིང་མེད་ཤུལ་མེད་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་

པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་བའིི་
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ལས་འིགོན་བོད་པོས་འིཁེརི་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་རྣམས་ལ་སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་ལ་དགོའི་ཞིེན་དང༌། སོ་སོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོད་ན་

ཡང༌། བོད་པོས་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དགོའི་ཞིེན་

བྱེས་ན། ཁོ་བྲལ་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་མཁོན་དང༌། གོསརི་བརྗེེ་ལ་

ངོ་ལོགོ་རྒྱགོ་མཁོན་རིེད་ཅེས་ལམ་སེང་སྐྱོན་བརྗེོད་ཕེོགོ་པོ་ཞིིགོ་

དང་། བོད་མིས་བོད་པོའིི་ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ན་ཁྲིིམས་འིགོལ་ལྟ་བུརི་

བལྟས་ཏེེ་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་གོནས་སྟངས་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་ལ་ཡོད་མཁོན་རྣམས་

རིང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་བསྡེད་ཡོད་པོས་སོ་སོའིི་འིཕྲེལ་སེལ་

གྱིི་འིཚོོ་ཐོབས་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོརི། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་

གོི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཅིགོ་དང༌། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་

འིདིརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ཉེམས་པོ་སོརི་ཆུད་མི་ཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་གྱིི་འིཛོིན་སྐྱོང་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་འིོས་

བབས་ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བརི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། ང་ཚོོས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་པོ་ལ་སྔོན་ལ་འིཕྲེལ་སེལ་དཔོལ་འིབྱེོརི་
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གྱིི་དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་སེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་

ཆེ་རྐེན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དཔོལ་

འིབྱེོརི་གྱིི་གོནས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཆེོས་དང་རིིགོ་

གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ན་ང་རིང་

ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་འིདི་

སོ་སོའིི་ཁོེ་ཕེན་ཙམ་མ་ཡིན་པོའིི་བོད་མི་རིིགོས་སྤྱོིའིི་དོན་དགོ་ལ་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་དང༌། ཆེེ་ས་ནས་བཤིད་ན་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་

པོ་ཆེ་ཚོང་བ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིཛོིན་

མཁོན་གྱིི་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་ཡིན་པོས་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་འིདི་རྒྱ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དེརི་བརྟེན་ད་ལྟ་འིདིརི་ཡོད་མཁོན་ཚོང་མས་ཧུརི་

ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟརི། ད་དུང་ཡང་ལྷོད་ཡངས་ནམ་ཡང་མ་

སོང་བ་བྱེེད་རིོགོས་གྱིིས་ཞིེས་བཤིད་འིདོད་བྱུང༌། 

གོ༽ ཟས་བཅུད་གོཙང་འིཕྲེདོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱིི་སྨན་

བཅསོ།

ད་ེནས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་དང་གོང་དུ་ཡནི་ནའིང་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་གོལ་
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ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ད་ལྟ་འིདརིི་ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་བ་བཞིནི། མ་

ལ་རིི་ཡཱ་ཟེརི་བ་ལ་སོགོས་པོའིི་ནད་ཡམས་དེ་རིིགོས་གླི་ོབུརི་ཛོ་

དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིདེ། རྒྱུན་དུ་ང་རིང་ཚོསོ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་

ཡགོ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ལུས་པོོའི་ིབདེ་ཐོང་ནུས་ཤུགོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ནད་འིབུ་ཕྲེ་རིབ་ཀྱིི་ཕྱོིའིི་འིགོལ་རྐེན་ལྟ་བུ་འིཕྲེད་པོའིི་

སྐོབས་ལ། ནང་གོི་ལུས་པོོའི་ིའིགོོགོ་སྲུང་གོི་ནུས་པོས་ཕེན་གྱིི་

ཡདོ། རྒྱུན་དུ་གོཙང་སྦ་འིཕྲེདོ་བསྟནེ་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

དང་གོཅགིོ ད་ེནས་ལྟ་ོཆེས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང་

གོཉེསི། གོཟུགོས་པོ་ོཕྲེན་བུ་མ་བད་ེབ་བྱུང་མ་ཐོགོ་ལམ་སངེ་སྨན་

པོ་བསྟནེ་གོཏུགོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་བཅས་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

འིདིརི་བོད་ལུགོས་ཀྱིི་སྨན་པོ་ཡོད། རྒྱ་སྨན་ད་ལྟ་གོཏེན་འིཇགོས་

མེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་ཀྱིང༌། གོང་ལྟརི་མཐུན་རྐེན་གོང་ཡོད་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལམ་སེང་སྨན་བཅོས་བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་གོཙང་སྦ་འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཁེད་

རིང་ཚོོས་དུས་དུས་ལ་སློོབ་གོསོ་བྱེེད་རྒྱུརི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། དེ་ནས་ལྟོ་ཆེས་ཀྱིི་བཅུད་འིདང་བ་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་རིེད། གོང་ལྟརི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ལྟོ་ཆེས་ལ་སྔོ་ཚོལ་
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གྱིི་རིིགོས་དེ་རིིགོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་ང་རིང་

ཚོོའིི་ས་ཞིིང་ལ་སྤྱོིརི་བཏེང་འིབྲུ་རིིགོས་ལས། ཚོལ་ཞིིང་འིདེབས་

ལས་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་མེད་ན། དེ་ལྟ་

བུའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ཚོལ་གྱིི་སྣེ་ཁོ་མང་ཙམ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། དེས་གོཟུགོས་པོོརི་ཕེན་གྱིི་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་སྣང་བརི་ལྟོ་ཆེས་བཅུད་ཡོད་པོ་ཟེརི་ན་ལམ་

སེང་དམརི་ཟ་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་འིཁོོརི་གྱིི་ཡོད། དེ་ཕེལ་ཆེེརི་མ་

རིེད། ལྷགོ་པོརི་དུ་ཚོ་བའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིཕྲེོད་བསྟེན་ཆེེད་ལྟོ་

ཆེས་སྔོ་ཚོལ་རིིགོས་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ 

དེ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ནས་ད་ལྟ་གོོ་ཐོོས་ལ་

མཁྲིིས་པོའིི་ན་ཚོ་དང༌། མཁྲིིས་རྡོ་ཆེགོས་པོ་མང་པོོ་འིདུགོ་ཟེརི། 

དེ་རིིགོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལྟོ་ཆེས་ཟ་སྟངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་

ཡོད་པོ་དང༌། གོནམ་གོཤིིས་ལ་ཡང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་ཀྱིི་རིེད། དེ་

རིིགོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མཁོས་པོ་དང༌། དོ་སྣང་ཡོད་མཁོན་

ཚོོརི་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་དྲེིས་ཏེེ། རྒྱུན་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་ན་ཚོ་ཛོ་དྲེགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མ་

བྱུང་བརི་དུ་ལྷོད་གོཡེང་བྱེས་ནས་བསྡེད། ཛོ་དྲེགོ་བྱུང་བའིི་སྐོབས་
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ལ་སྨན་པོ་འིདྲེ་བསྟེན་གྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་དུས་ཕྱོིས་དྲེགོས་ཏེེ་ན་ཚོ་

ལམ་སེང་སེལ་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིགྲེོ་སོང་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་དགོོས་

པོ། ནད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་མོང་དགོོས་པོ་དེ་

ལྟརི་ཡོང་གོི་ཡོད། སྔོན་ཚུད་ནས་རྒྱུན་དུ་འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ཐོོགོ་

ལ་ཡིད་གོཟབ་ཀྱིིས་ལྷོད་གོཡེང་མ་སོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད། ལྟོ་ཆེས་སྔོ་ཚོལ་གྱིི་རིིགོས་ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་ཙམ་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ 

ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་བོད་སྨན་དང༌། རྒྱ་སྨན་གྱིི་མཐུན་རྐེན་འིགྲེིགོས་ཙམ་

ཡོད། བོད་སྨན་གྱིི་ཁད་ཆེོས་གོཅིགོ་ལ་ན་ཚོ་སྔོན་འིགོོགོ་ཡོང་

རྒྱུརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། རྒྱུན་དུ་ཕེོ་བའིི་མེ་དྲེོད་གོསོ་རྒྱུའིི་

སྨན་གྱིིས་མཚོོན་པོས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་སྨན་པོས་ཀྱིང་དོ་སྣང་

བྱེས། མི་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དུས་རྒྱུན་དུ་གོཟུགོས་པོོ་བདེ་པོོ་

ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡང་རྒྱུན་སྤྱོོད་ཀྱིིས་ཕེོ་སྨན་དང༌། བད་ཀན་

གྱིི་སྨན་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡང་བསྟེན་རྒྱུ་དེརི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐོོང་

གོི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ན་ཚོ་གླིོ་བུརི་བ་དེ་རིིགོས་མི་ཡོང་བའིི་

སྔོན་འིགོོགོ་གོི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

ང༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། དགོ་ེསློབོ་ཀྱི་ིཞུ་སྒོ།ོ



662
ད་ེནས་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་ཤིགིོ་སློབོ་སྦངོ་རིདེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ལ་བཙན་

བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ནས་ང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་གོལ་ཆེ་ེཤིསོ་གོཅགིོ་སློབོ་

གྲྭའི་ིཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་པོ་རིདེ། ང་ཚོསོ་ཐོགོོ་མརི་

མ་སུ་རིི་ལ་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་ནས་བཟུང༌། ད་ལྟ་བརི་དུ་སློོབ་

སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་ཙམ་ཐོོན་ཡོད། དངོས་

གོནས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེས་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་

དེང་དུས་ཀྱིི་སློོབ་སྦོང་གོི་གོནས་ཚོད་དེ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ལ་ཡོད་

པོའི་ིབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚོའོི་ིསློབོ་སྦངོ་གོ་ིགོནས་ཚོད་བསྡུརི་ན། ང་ཚོ་ོ

རྒྱ་གོརི་ལ་དྲེགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་སྐྱ་ོབ་ཆེགོས་མེད། སྔོན་མ་ནས་

ང་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་མ་ཐུབ་པོའིི་དཀའི་ངལ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་གྲྭ་

བཙུགོས་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ནུས་ཤུགོས་གོང་ཡོད་བསྒྲིིལ་བ་རིེད། དེ་

ནས་བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་སློོབ་གྲྭ་ཡོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤིེས་

པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཡོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོརི་ཤིེས་ཡོན་

སྤུས་དགོ་པོོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སློོབ་སྦོང་སྤུས་ཚོད་ཡགོ་པོོ་མ་

བྱུང་ན། སློབོ་ཕྲུགོ་གྲེངས་འིབོརི་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། སློབོ་གྲྭའི་ི

ཁོང་པོ་དང༌། འིཛོིན་ཁོང་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོས་ཕེན་ཐོོགོས་དེ་ཙམ་

མེད་པོརི་བརྟེན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཡོད་པོ་འིདི་རྣམས་སློོབ་སྦོང་སྤུས་ཀ་

དགོ་པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེནེ་པོོརི་འིཛོནི་དགོསོ། 



663
ཁོ་ས་ཁོས་ཉེིན་ང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན། དགོེ་རྒན་ཚོོས་ནུས་

འིདོན་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་དམིགོས་

བསལ་སོ་སོའིི་མི་ཚོེ་གོཅིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་དང༌། དེ་བཞིིན་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ། གོང་ལྟརི་སྤྱོི་སྒོེརི་ཆེོས་

སྲིིད་གོང་གོི་ཆེ་ནས་ཡིན་ན་ཡང༌། ཤིེས་ཡོན་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡིན་པོ་འིདི་ངོས་འིཛོིན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས། སློོབ་ཕྲུགོ་

ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་ཕེ་མ་

ཚོོ་དང་འིབྲེལ་ཡོད་ཚོང་མས་སློོབ་སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་ཁུརི་བྱེེད་

རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་པོོ་མེད་

ན་ཡང༌། མཐུན་རྐེན་གོང་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦོང་ལ་

ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་པོ་ལས། ཕྲུ་གུའིི་ངོས་ནས་ཡིན་

ན་ཡང་ལེ་གོང་འིགྲེིགོས་བྱེས། དགོེ་རྒན་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཉེི་

མ་བསྐྱལ་ནས་བསྡེད་ན། སློོབ་གྲྭ་ཡོད་ན་ཡང་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཕྲུ་གུ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོའིི་

སློོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། དགོེ་རྒན་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ཚོང་

མས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ནས་ནུས་པོ་བཏེོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་
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གོརི་གྱིི་དགོེ་རྒན་ཚོོས་ཀྱིང་བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་མཉེམ་དུ་བསྡེད་

དེ་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་འིཁེརི་གྱིི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གོརི་

གྱིི་དགོེ་རྒན་ཁེད་རིང་ཚོོས་སྔརི་བཞིིན་ཚོང་མས་ནུས་པོ་བསྐྱེད་

རྒྱུ་དང༌། ཁོ་ཤིས་ནས་ལྷོད་གོཡེང་དང་འིཐུས་ཤིོརི་འིདྲེ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ་ན། བསྐྱརི་དུ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རིེད་ཅེས་རིེ་འིདུན་དང་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་

སྔོན་འིགྲེོའིི་སྐོབས་སུ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིཐུས་མ་ཤིོརི་བ་ལ་

ངེས་པོརི་དུ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚོོགོས་ནི་མ་འིོངས་པོརི་ཕྱོི་རྫིིགོ་ནང་རྫིིགོ་ཅིགོ་ཡོང་བ་ལ་ནང་གོི་

མཐུན་རྐེན་གོཙོ་བོ་དེ་ཤིེས་ཡོན་རིེད། 

ཅ༽ ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིསློབོ་སྦངོ་དང་། ཆེསོ་དགོའེི་ིཞུ་སྒོ།ོ

ད་ནང་ཞིགོོས་པོ་བཀའི་ཆེསོ་སརི་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བཞིནི། ཕྱོའིི་ིདངསོ་

པོ་ོཡརི་རྒྱས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིདངེ་དུས་ཀྱི་ིཤིསེ་ཡནོ་དགོསོ་ལ། ང་

རིང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་དུས་ནས་ཡོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཤིེས་ཡོན་དེ་ཡང་དགོོས་པོ་རིེད། དེ་

གོཉེིས་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་ནས་ཕྱོི་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཡོད་པོ་དང༌། 
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ནང་བསམ་བླ་ོཡརི་རྒྱས་ཡོད་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་མི་ཞིིགོ་བྱུང་ན། རིང་

ཉེིད་ཀྱིང་མི་ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རིེད་ལ། མི་ཚོེ་དོན་

དང་ལྡན་པོ་སྐྱེལ་སའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེ་ཡང་དོན་དང་ལྡན་པོ་མིགོ་

དཔོརེི་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། འིད་ིཧི་ཅང་གོནད་འིགོགོ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཤིེས་ཡོན་ཟེརི་

དུས། སྤྱོིརི་བཏེང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སྔ་དགོོང་ཁོ་འིདོན་སྐྱོརི་སྦང་

བྱེེད་པོ་འིདི་ཙམ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛོིན་བྱེས་ན་ནོརི་བ་རིེད། སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཟེརི་བ་དེ་གོཞིི་ཡི་གོནས་ཚུལ། ལམ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ། འིབྲས་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིེས་དེ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་གོཞིགོ་དང་། 

སྒྲིོམ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་གུང་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་བཤིད་ནས་སྙིིང་

དོན་རྣམས་ཁོོང་ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

པོ་ལས། དོན་དགོ་བློ་ལ་མེད་པོརི་འིདོན་ཁོ་ཁྲིལ་ལྟ་བུ་བཏེོན་ན་

ཡང་དེ་ལ་ངོ་མཚོརི་ཆེེ་རྒྱུ་དང༌། ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། སྐོབས་

རིེ་སློོབ་གྲྭ་བ་ཕྲུ་གུ་དེ་ལྟརི་ལ་ཆེོས་དགོེས་གོང་བསློབ་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅེས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེི་སྐོབས་ཞིལ་འིདོན་བསློབ་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོ་ཞིལ་

འིདོན་སྐྱོརི་གྱིི་ཡོད་ཅེས་ཧི་ལམ་ཆེོས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་པོ་དེ་ཞིལ་
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འིདོན་སྐྱོརི་སྦང་བྱེེད་པོ་འིདི་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛོིན་གྱིི་

འིདུགོ འིདི་ལྟརི་མིན། 

ཆེོས་སློོབ་སྦོང་ཟེརི་བ་དེ་དོན་དགོ་ཅིགོ་སློོབ་དགོོས་པོ་ལས། 

ཚོིགོ་ངགོ་ལ་འིཛོིན་རྒྱུའིི་དོན་ཞིིགོ་མིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་འིབྲེལ་བའིི་རིིགོ་གོཞུང་སློོབ་སྦོང་ཟེརི་མཁོན་འིདི་གོཏེིང་རིིང་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཡུན་བསྲིིངས་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། དེ་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་

ཡོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མི་ཡ་རིབས་ཤིིགོ་དགོོས་རྒྱུ་དེ་གོནད་

འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། མི་མ་རིབས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ན། ཤིེས་བྱེ་ཡོན་

ཏེན་ཡོད་ན་ཡང་རྩི་བའིི་བསམ་བློའིི་འིཁེརི་སོའིི་ཆེ་ནས་སོ་སོ་

སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ལ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོང་གོི་མ་རིེད། དེརི་བརྟེན་ཤིེས་ཡོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྤྱོི་དང་སྒོེརི་

གོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་རླབས་པོོ་ཆེེ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུརི་ཚོང་

མས་དོ་སྣང་དང་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

ནས་འིབྲེལ་ཡོད་ཤིེས་རིིགོ་ལས་ཁུངས་ལ་བརྗེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་

ཡོད། སུ་ལ་བརྗེོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ནའིང་དེ་རིིགོས་དེ་འིཛོེམས་
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ཟོན་དང་ལྷོད་ཡངས་མ་སོང་བརི་འིཕྲེལ་འིཕྲེལ་ཞུ་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཆེ༽ ཚོདོ་མདེ་ཀྱི་ིམསོ་ཆུ་དང་། ཉེལ་ཐོགོ་ལ་གོཟབ་ནན།

ད་ེནས་ས་གོནས་འིདརིི་ཆེང་འིཐུང་རྒྱུརི་དགོའི་པོ་ོདང་། དརི་སྲིལོ་

ཆེེན་པོ་ོཡོད་ལུགོས་གོ་ོཐོོས་བྱུང༌། གོང་འིདྲེ་ཡིན་ནམ། གོལ་ཏེེ་

བདེན་པོ་ཡིན་ན་དགོའི་དགོའི་སྐྱིད་སྐྱིད་སྐོབས་དང༌། ལས་ཀ་

བྱེས་ཏེེ་ཚོ་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐོོམ་ཆེང་ལྟ་བུ་ཕྲེན་བུ་

འིཐུང་ན་ལས། རྒྱུན་གོཏེན་ནས་ཆེང་མང་པོ་ོབཏུང་སྟེ་ལང་ཤིོརི་

བྱུང་ན། ནམ་རྒྱུན་བོད་སྐོད་ཀྱིི་ནང་ཆེང་གོི་མིང་ལ་མོས་ཆུ་ཟེརི་

གྱིི་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཀྱིང་། ང་ལ་སྟོན་

པོརི་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆེང་རྩྭ་ཡི་རྩིེ་མོའི་ིཟིལ་པོ་ཙམ་བཏུང་ན་

མི་འིགྲེིགོས་ཞིེས་ནན་པོོ་བྱེས་ནས་བཀགོ་གོནང་ཡོད། དཔོེརི་

ན་དགོ་ེསློངོ་ནད་པོ་ལ་ཕྱོ་ིདྲེའོི་ིཁོ་ཤིས་ཟ་ཆེགོོ་པོ་གོནང་ཡདོ་ཀྱིང༌། 

ཆེང་ལ་དམགིོས་བསལ་ནམ་ཡང་གོནང་མདེ། ཆེང་གོསི་བླ་ོརྣལ་

དུ་མ་ིགོནས་པོའི་ིསྐྱནོ་གོནས་ཆེནེ་པོརོི་གོཟགིོས་ནས་བཅམོ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིསི་དམགིོས་བསལ་ནན་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབཀགོ་གོནང་དགོསོ་
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པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ད་ེལྟརི་ཡནི་པོ་རིདེ། 

ང་རིང་ཚོོ་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཡང་མི་ཆེང་མང་

པོོ་འིཐུང་མཁོན་ལ། ཁོོ་ཐུགོ་པོ་རི་བཟི། ཆེང་སྐྱལ་རིེད་ཅེས་ཚོང་

མས་བསྙིད་སྨོད་བྱེེད་ས་དང༌། མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་ལས་བསྔགོས་

བརྗེོད་བྱེེད་མཁོན་སུ་ཡང་མེད། གོལ་ཏེེ་ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ནང་ལ་ཆེང་ཚོོད་མེད་འིཐུང་མཁོན་དེ་གྲེས་ཡོད་ན། དེ་

གོོམས་གོཤིིས་ངན་པོ་ཡིན་པོས་ཡགོ་པོོ་མེད། 

དེ་བཞིིན་ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དང༌། ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་སྐྱེས་

ནང་ལ་ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོེན་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤིས་ཡོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་འིདུགོ ལྡི་ལི་དང༌། དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡང་ཁོ་ཤིས་ཡོད་

པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ འིདི་ཧི་ཅང་བློ་ཕེམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རིེད། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཚོོའིི་ནང་

ལ་ཉེལ་ཐོགོ་གོིས་རྐེན་པོས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་

ལ་དམ་བསྒྲིགོས་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོ་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་མི་འིབུམ་གོཅིགོ་དང་གོསུམ་ཁྲིི་བཞིི་ཁྲིིའིི་

བརི་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིིགོ་ལས་མེད་པོ་དེའིི་ནང་ལ་མ་རིབས་ཐོ་ཤིལ་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟརི་ལྷགོ་ན། ཧི་ལས་པོའིི་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་དང༌། 
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ཤིིན་ཏུ་འིགོན་ལྗོིད་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ཚོང་མས་དེརི་དོ་སྣང་དང་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

ཇ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། བདོ་ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས།

ད་ེབཞིནི་ང་རིང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ལྟ་

རྟོགོ་དང་། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། དའེི་ིགོ་ོདནོ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཟནོ་མ་བྱེས་

པོརི་ལམ་སེང་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱོབ་ཟེརི་བ་མིན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

གོཤིསི་ཀརི་སྐྱནོ་མཐོངོ་ན་ཡང་མདུན་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབྱེས་ནས་

བསྡེད་ཅིང་། རྒྱབ་ལ་ཡས་འིདུགོ་མས་འིདུགོ་ཅེས་རྒྱབ་བཤིད་

བྱེདེ་པོ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་སྐོབས་རི་ེདཀྲགོོ་གོཏེམ་ལྷགོ་པོ་དང༌། 

གོང་ལྟརི་ལས་ཀ་འིཐུས་ཤིརོི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

གོ་ིཐོགོོ་ནས་སྐྱནོ་སལེ་དང༌། ཡ་ོབསྲིང་ཐོད་ཀརི་ངསེ་པོརི་དུ་བྱེདེ་

དགོསོ། འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང༌། སྤེམ་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ད་ེདནོ་དགོ་

ང་ོམའི་ིཐོགོོ་རུལ་ཕྱོནི་ན་ཡགོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ལས་ཀྱི་ིསྣ་ེམརོི་

གོཏེགོོས་པོ་གོཙ་ོབརོི་གྱུརི་པོའི་ིམ་ིཚོང་མས་གོང་ལྟརི་ལས་ཀ་གོང་

དང་གོང་ཡནི་ནའིང་རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་
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ཡངོ་ཐོབས་ལ་ཚོང་མས་ཁུརི་སྐྱདེ་ད་ེཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བོད་ཀྱིི་རྩི་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་དམ་ཟེརི་

ན། གོནས་ཚུལ་གོསརི་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོི་སྲིིད་བྱུས་ལ་མཚོོན་ན། འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་རིིང་ལ་བོད་

ཀྱིི་ཐོོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་དེ་སྐོབས་རིེ་

ལྷུགོ་པོོ་ལྟ་བུ་དང༌། སྐོབས་རིེ་དམ་པོོ་ལྟ་བུའིི་འིགྱུརི་ལྡོགོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བཏེང་བ་རིེད། མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་འིཇམ་

རྩུབ་ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོང་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང༌། བོད་མིའིི་བསམ་བློ་

བསྒྱུརི་ཐུབ་མེད། བོད་པོ་ཚོོས་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་རིང་གོི་ལྷགོ་

བསམ་རིི་བཙུགོས་པོ་ལྟ་བུ་འིགྱུརི་བ་མེད་པོརི་བསྡེད་པོ་རིེད། 

དེ་ལྟརི་བསྡེད་པོའིི་དབང་གོིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་དོན་གྱིི་

ཐོོགོ་ལ་ད་ལྟ་བརི་དུ་སྲིིད་བྱུས་རིིམ་པོ་མང་པོོ་བྱེས་པོ་འིདི་དགོ་

རྩི་བ་ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ད་ཆེ་འུ་ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ཀྱིིས་བོད་

ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བོད་མི་གྲེངས་ཉུང་མི་རིིགོས་བཟོ་ཆེེད་བོད་

ནང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཐུབ་ན་གོཞིི་ནས་བོད་དོན་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཐོགོ་གོཅོད་ཅིགོ་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་

རིེ་བ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་མིས་
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བོད་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏེང་བ་ཡིན་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། བཅིངས་བཀྲོལ་

གོཏེོང་སའིི་བོད་པོ་རྣམས་དགོའི་ཞིིང་མགུ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

དང་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་དང་ཁོ་བྲལ་ནམ་ཡང་མི་

འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་ཀྱིང༌། དེ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་

གོདུགོ་རྩུབ་དྲེགོ་གོནོན་ཁོོ་ནའིི་ངང་ནས་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་ཆེགོས་པོ་རིེད། འིདིས་རྟགོས་གོང་ཞིིགོ་སྟོན་གྱིི་ཡོད་

དམ་ཟེརི་ན། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་མཚོོན་གྱིི་ཡོད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་འིབྱུང་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་

བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ཤིོད་སྐོབས། བོད་རྗེེ་གོཉེའི་ཁྲིི་བཙན་པོོ་ནས་

བཟུང་ལོ་ཉེིས་སྟོང་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། བོན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་དང་

འིབྲེལ་ནས་ཤིོད་སྐོབས། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རིབས་བྱུང་ནས་ཧི་ལམ་

ལོ་བཞིི་སྟོང་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་འིདི་ཡརི་རྒྱས་

ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐོོན་ནས་ཧི་ལམ་ལོ་དྲུགོ་སྟོང་བདུན་སྟོང༌དང་། ལོ་ཁྲིི་

ཡས་མས་ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཉེེ་བའིི་ཆེརི་རྒྱ་

ནགོ་གོི་གོསརི་ཤིོགོ་ཅིགོ་གོི་ནང་ལ་དེང་སང་ང་ཚོོས་བེད་སྤྱོོད་

བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་བོད་ཡིགོ་འིདི་མ་བྱུང་གོོང་ལ་ཡི་གོེ་གོཅིགོ་ཡོད་
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པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ནམ་རྒྱུན་བོན་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡི་གོེ་དེའིི་

མིང་ལ་སྨརི་ཡིགོ་ཟེརི་གྱིི་ཡོད་པོ། ཉེེ་ཆེརི་སྟོད་ཁུལ་ནས་ཐོོན་པོའིི་

ཡི་གོེ་དེ་སྨརི་ཡིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། སྨརི་ཡིགོ་འིདི་ལོ་སུམ་སྟོང་ཕྱོིན་

པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་རྒྱ་མིའིི་གོསརི་ཤིོགོ་ཅིགོ་ནང་

ཐོོན་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ཡིན་ན། བོད་པོའིི་ཡི་གོེའིི་རྩི་བའིམ་གོཞིི་མ་

དེ་སྨརི་ཡིགོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། ཐོོན་མིས་དེའིི་སྟེང་ལ་

ཡརི་རྒྱས་བཏེང་གོནང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རིེད། ད་ལྟ་རྡོ་ལ་བརྐོས་

པོའིི་སྨརི་ཡིགོ་འིདི་ལོ་སུམ་སྟོང་ལྷགོ་ཕྱོིན་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཅན་ཞིིགོ་

ཡོད་པོརི་བརྟེན་ང་ཚོོ་བོད་པོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་བོད་ཡིགོ་འིདི་

ཕེལ་ཆེེརི་ལོ་སུམ་སྟོང་བཞིི་སྟོང་ཕྱོིན་པོའིི་ཡི་གོེ་རྙིིང་ཁུངས་ཤིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད། དེས་ན་ང་རིང་ཚོོ་བོད་ཟེརི་བ་འིདི་ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་མང་

པོོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་མང་པོོའིི་རིིང་ཡརི་

རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རིིགོས་ཤིིགོ་དང༌། མི་རིིགོས་དེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པོའིི་རིིགོ་གོཞུང་གོཏེིང་ཟབ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རྒྱ་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཡང་

ཧི་ཅང་རྙིིང་ཁུངས་དང༌། གོཏེིང་རིིང་པོོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་གོངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་དེ་ཡང་
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རྒྱ་ནགོ་གོི་རིིགོ་གོཞུང་དང་ཧི་ལམ་ན་ཚོོད་མཉེམ་པོ་ལྟ་བུ་མིན་

ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་རིིགོ་གོཞུང་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པོའིི་

མི་རིིགོས་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློ་ལམ་སེང་འིགྱུརི་ཆེོགོ་ཆེོགོ་མེད་

པོས་བསམ་བློ་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། ད་ལྟ་བརི་

དུ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་འིདི་དགོ་གོིས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ལྷགོ་བསམ་འིགྱུརི་བ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་

ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོོགོ་ཟིན་ནས་བསྡེད་པོ་རིེད། 

ཉེ༽ དམརི་ལུགོས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་བ་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ི

སྲིདི་བྱུས།

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའིི་ནང་ལ་

འིགྱུརི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། ཨུ་རུ་སུས་མཚོནོ་པོས་ལུང་པོ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་མང་གོཙ་ོགོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་མེད་པོ་

ཆེགོས་ཏེ་ེམང་གོཙ་ོདང༌། རིང་དབང་གོ་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། རྒྱ་

ནགོ་གོ་ིནང་ལའིང་ད་ེབཞིནི་དུ་མང་གོཙ་ོདང༌། རིང་དབང་དགོསོ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་གླིངེ་བརྗེདོ་བྱེདེ་པོའི་ིམཐོ་ོརླབས་འིཕྱུརི་བ་དང༌། ཤིསེ་

ཡནོ་ཅན་དང༌། བསམ་བླ་ོཡདོ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ི

ནང་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིིས་མང་གོཙ་ོདང་རིང་དབང་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོན་
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གོཉེརེི་ཇ་ེཆེེརི་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་རིང་གོ་ིངསོ་ནས་

ཀྱིང་མརི་ཁོ་ེས་ིདང་ལ་ེཉེནི་རིངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ལ་

རྒྱབ་བརྟེན་བཅོལ་རྒྱུ་ཁུངས་མ་འིཁོལ་བའིི་མཚོམས་སུ་སློེབས་

ཡདོ། ལྟ་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ལ་རྒྱབ་བརྟནེ་བཅསོ་ས་མདེ་པོརི་བརྟནེ། 

ད་ཆེ་མ་ིརིགིོས་རིངི་ལུགོས་ལ་རྒྱབ་བརྟནེ་བཅལོ་ཏེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

མི་རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་བཅོལ་རྒྱུ་དེ་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་རིདེ། རྒྱ་ནགོ་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཕུགོས་རྒྱང་རིངི་པོའོི་ིཐོགོོ་

ལ་དསེ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་དམ་གོནདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཆེ་མ་མཆེསི་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། 

རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་བསམ་བློ་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ཀྱིང༌། ད་ལྟའིི་

རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་འིགོོ་ཁྲིིད་བྱེེད་སྟངས་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་རིང་དབང་དང་མང་

གོཙོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ལྟ་བའིི་རྒྱབ་བརྟེན་བཅོལ་

ས་མི་རིིགོས་རིིང་ལུགོས་ཀྱིི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་བ་དེ་ཉེེན་ཁོ་ཅན་ཞིིགོ་

ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། གོང་ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་འིདི་

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོནད་ཡོད་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་དང༌། དེ་

ལ་དཔོགོས་པོའིི་འིགོན་ཁུརི་ཡོད་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་གོཅིགོ་ཆེགོས་

ཡོད། དེ་ལ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་ཆེེ་མཐོོང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་
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དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་པོ་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

མིགོ་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདིས་ནམ་རིིང་སྒྲུང་གོིས་འིཁོལ་

ཐོབས་མེད། 

དེས་ན་རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་བལྟོས་ནས་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་དང༌། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཁོབ་ནང་ཁུལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོ་ལེརི་གུ་ཡངས་སུ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་མ་

འིགྲེོ་ཐོབས་མེད་ཡོང་རྒྱུ་གོང་ནས་བལྟས་ཀྱིང་ཤིེས་གོསལ་རིེད། 

དེརི་བརྟེན་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རིེད། 

གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིོགོ་ནས་དེང་སང་བོད་དོན་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་

རིང་གོི་ནང་ནས་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་

འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ལྷགོ་པོརི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་གྱིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ལ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུང་འིཛོིན་སྟངས་འིདི་ནོརི་གྱིི་

འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་རྒྱ་ནགོ་དང་ཁོ་མ་བྲལ་བརི་མཉེམ་

དུ་བསྡེད་དེ་བརྟན་ལྷིང་དང་མཐུན་སྒྲིིལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་དགོོས་

ན་ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདི་དང༌། དེས་འིགྲེིགོ་གོི་

མི་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་རིང་དབང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་མང་ཙམ་སྤྲོོད་
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དགོོས་ཞིེས་དེང་སང་རྒྱ་མི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་དང་། བསམ་བློ་ཡོད་

མཁོན་གྲེས་ཀྱིི་ནང་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདི་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་

འིདུགོ འིདི་འིདྲེའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་དཀའི་

ངལ་སེལ་རྒྱུའིི་ཐོབས་ལམ་ཡགོ་ཤིོས་ནི། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་གྲེོས་

འིཆེརི་སྟོན་པོའིི་དབུ་མའིི་ལམ་དེ་རིེད་ཅེས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོརི་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་སྟོན་གྱིི་འིདུགོ 

དེརི་བརྟེན་གོང་ལྟརི་སྔ་ཕྱོིརི་མ་ལྟོས་པོརི་བོད་དོན་ལ་འིགྱུརི་བ་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རིེ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བོད་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་བདེན་མཐོའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེང་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོདུགོ་

རྩུབ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། དེ་ཡུན་རིིང་གོནས་ཐོབས་རྩི་

བ་ནས་མེད། ང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཤི་ཚོ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་

བྱུས་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་མ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེིད་

ཀྱིི་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་ཁོེ་ཕེན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟོས་ནས། 

བོད་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་

བསམ་བློ་ཞིིགོ་མ་བཏེང་ན། ད་ལྟའིི་གོཏེི་ཐུགོ་གོི་བསམ་བློ་འིདི་

དང༌། སྲིིད་བྱུས་འིདིས་ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་ནགོ་རིང་ལ་གོནོད་སྐྱོན་ཡོང་
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རྒྱུརི་བརྟེན། འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ཡིན་ན་ཡང་འིགྱུརི་བ་གོ་དུས་ཡོང་གོི་རིེད་དམ་ཟེརི་ན། བཤིད་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལོ་ཁོ་ཤིས་ནང་འིགྱུརི་བ་

ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་གོི་དཔོལ་འིབྱེོརི་གོནས་

སྟངས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོད། ཐོགོ་ཉེེ་འིགྱིངས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་ཕྱོིན་ཡོང་ལམ་སེང་བཤིད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་

རིེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ལྟོས་པོ་དང༌། རྒྱུ་དང་རྐེན་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་རིགོ་ལུས་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་སྔརི་བཞིིན་སྙིིང་

སྟོབས་སྐྱེད། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོརི་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་

ཆེེན་པོོ་ཡོད། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་

སྣང་བྱེེད་མཁོན་ནི་ཧི་ལས་པོའིི་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

འིདས་པོའིི་ལོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་ནང་ལ་བོད་དོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་

བྱེེད་མཁོན་དང༌། བོད་ཀྱིི་དོན་དགོ་འིདི་བདེན་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་

པོ་དང༌། འིདི་ལ་བདེན་རྒྱབ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཟེརི་བའིི་འིབོད་སྒྲི་

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ལོ་རིེ་ལས་ལོ་རིེ་ཇེ་ཆེེ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་

བཞིིན་པོ་རིེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་

འིདི་གོནའི་རིབས་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། དེ་ཡང་གོཏེིང་



678
ཟབ་པོོ་ཞིིགོ་དང་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོརི་ངོས་འིཛོིན་དང༌། དོ་

སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ གོཞུང་ཁོགོ་

གོི་ནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ལམ་

ནས་བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་

རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ཁོེ་ཕེན་རིེད་ཅེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་

གོསུམ་ནས་འིབོད་སྐུལ་དང༌། སྐུལ་སློོང་བྱེེད་མཁོན་ཡང་མང་པོོ་

ཡོད། དེརི་བརྟེན་རིིམ་པོས་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་བའིི་མཚོན་མ་ལྟ་བུ་སྒོོ་

གོང་ས་ནས་གོསལ་པོོ་ཡོད། ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་གྱིིས། 

ཏེ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ན་ེརུའི་ིལམ་སྟནོ།

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ན་ིང་རིང་ཚོའོི་ིནང་ཁམི་ཚོང་གོཉེསི་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི། 

ང་ཚོའོི་ིཕེ་མསེ་ཀྱི་ིསྐོབས་ནས་རྒྱ་གོརི་དང་དམགིོས་བསལ་འིབྲལེ་

བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོ་ོཡོད་

པོ་འིད་ིགོཙ་ོབ་ོརྒྱ་གོརི་ནས་བྱུང་བ་རིདེ། ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་

པོརི་རྒྱ་གོརི་གྲེགོོས་པོ་ོཚོརོི་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་དང་རྒྱ་གོརི་

དབརི་གྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་དགོེ་རྒན་དང་དགོེ་ཕྲུགོ་དབརི་གྱིི་འིབྲེལ་

བ་རིེད་ཅསེ་ཤིོད་ཀྱི་ིཡདོ། དརེི་བརྟེན་གོནའི་རིབས་ཀྱིི་དུས་ནས་
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བོད་དང་རྒྱ་གོརི་འིབྲེལ་བ་ཉེེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོད། དཔོེརི་ན། བཀའི་

འིགྱུརི་པུ་ཏེི་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཞིིགོ་དང༌། བསྟན་འིགྱུརི་པུ་ཏེི་ཉེིས་

བརྒྱ་ལྷགོ་ཙམ་ཡོད་པོ་འིདི་རྣམས་པུ་ཏེི་རིེ་ཟུང་ལས་དེ་མིན་རྒྱ་

གོརི་སྐོད་ནས་བསྒྱུརི་བ་ཤི་སྟགོ་རིེད། དེ་ལྟརི་རྒྱ་གོརི་དང་ང་ཚོ་ོ

དམིགོས་བསལ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ། 

གོཉེིས་ནས་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་དེ་

རྣམས་ཀྱིི་རིིང་ལ་གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་དང༌། འིབྲེལ་

ཡོད་ས་གོནས་གོཞུང་ཁོགོ་གོིས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་

དང༌། དེ་བཞིིན་ཤིེས་ཡོན་སློོབ་སྦོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བཞིེས་ཡོད། ལྷགོ་པོརི་པོཎྜི་ཏེ་ནེ་རུ་བཞུགོས་

པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁོོ་རིང་ནས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་

པོོ་བཞིེས་ཡོད། བཞིེས་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡང༌། ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུགོ་གོི་ལོརི་སངས་རྒྱས་མང་འིདས་ཀྱིི་དུས་ཆེེན་སྐོབས་ལ་ངོས་

རིང་རྒྱ་གོརི་ལ་སློེབས་པོ་རིེད། དེ་དུས་པོཎྜི་ཏེ་ནེ་རུ་ལ་བོད་དོན་

སྐོོརི་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། སྐོབས་དེརི་

ནེ་རུས་སྔོན་ལ་བོད་ལ་ཕེརི་ཕྱོིརི་ལོགོ་བྱེས་ན་ལེགོས། བོད་ལ་

ཕེརི་ཕྱོིན་ཏེེ་དྲེང་བདེན་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོརི། གྲེོས་མཐུན་



680
དོན་ཚོན་བཅུ་བདུན་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་རིང་སྐྱོང་གོི་ཁོེ་

ཕེན་རྩིོད་དགོོས། དེ་བོད་ལ་ལོགོ་ནས་རྩིོད་ན་ཡགོ་གོི་རིེད་ཅེས་

ནེ་རུས་བཀའི་སློོབ་གོནང་བ་དེ་གོཞིིརི་བཞིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚོོ་

བོད་ལ་ཕེརི་ལོགོ་པོ་རིེད། ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་གྱིི་ལོ་འིགོོརི་ཕེརི་ལོགོ 

ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་གྱིི་ལོ་འིཕྲེོས་དང༌། ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། ལྔ་བཅུ་ང་

དགུའིི་ཕྱོི་ཟླ་གོསུམ་པོའིི་ཚོེས་ཤིརི་བརི་དུ་ནེ་རུས་བཀའི་སློོབ་

གོནང་བའིི་ལམ་འིདིའིི་སྒོང་ནས་ཐོབས་ཤིེས་ཡོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་

བྱེས་པོ་རིེད། བྱེས་པོའིི་མཐོའི་མརི་བོད་བསྟན་སྲིིད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཕེརི་བཞིགོ ༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་སྲིོགོ་ཀྱིང་འིཚོོ་

དང་མི་འིཚོོའིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་ཏེེ་མཐོའི་མ་ནོརི་བུ་གླིིང་ཁོ་

ནས་བྲོས་ཡོང་བ་རིེད། 

སྐོབས་དེརི་སྔོན་ལ་བོད་ཀྱིི་ལྷོ་ཁོ་ཁུལ་བརི་དུ་ཕྱོིན། ལྷོ་ཁོ་ནས་

གོང་འིགོབ་བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་རྩིིས་གོཞིི་བྱེས་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་

ལྷ་ས་ནས་ཐོོན་ནས་ཉེིན་གོཉེིས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ལྷ་སརི་དྲེགོ་

གོནོན་མགོོ་ཚུགོས། ལྷ་སརི་དྲེགོ་གོནོན་བྱེས་རྗེེས་ལྷོ་ཁོ་ཁུལ་

དུ་རྒྱ་མིས་དཔུང་འིཇུགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལས་འིགུལ་བྱེས་པོརི་བརྟེན། 

ལྷོ་ཁོརི་ཡང་ཆེགོས་ཐོབས་བྲལ་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་ལ་ཚུརི་འིབྱེོརི་བ་རིེད། 



681
ངོས་རིང་སྤྱོི་ཟླ་བཞིི་པོའིི་ནང་རྒྱ་གོརི་ལ་འིབྱེོརི་རྗེེས། སྤྱོི་ཟླ་བཞིི་

པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་མ་སུ་རིིརི་ནེ་རུ་མཇལ་འིཕྲེད་སྐོབས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུགོ་

ལོརི་བཀའི་མོལ་བྱུང་བ་རྣམས་མཇུགོ་མཐུད་ཀྱིིས་ནེ་རུརི་བཀའི་

མོལ་མང་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། དེ་ནས་ནེ་རུའིི་དགོོངས་པོརི། ཁོོང་རིང་

ལའིང་ལས་འིགོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་དགོོངས་པོའིི་དགོོངས་ཚུལ་

ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུགོ་ཅུ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཁོགོ་འིདི་དགོ་དང༌། གོཙོ་ཆེེ་ཤིོས་ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་

འིདི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐུགོས་སྣང་གོནང་སྟེ་ཐུགོས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་

བསྐྱེད་པོ་རིེད། ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

སྐོོརི་ལ། རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་སྤུས་དགོ་པོོ་བཏེིང་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ད་

ཆེ་ལོ་བཞིི་བཅུ་བརྒལ་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། སློོབ་གྲྭའིི་སྐོོརི་དང་

། གོཞིིས་ཆེགོས་སྐོོརི། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ཕྱོི་འིབྲེལ་ལས་ཁུངས་

ནང་ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་སྤྱོིརི་ལྟ་སྟངས་སྐོོརི་སོགོས་གོང་

ཞིིགོ་ཡིན་རུང་ལམ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་ལམ་འིདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གོརི་

གོཞུང་གོིས་ཀྱིང་དམིགོས་བསལ་གྱིི་བོད་མིརི་ལྟ་རྟོགོ་གོནང་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོོས་ཀྱིང་དེརི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐོོབ་
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ཐོང་ཡོད་པོ་ལྟ་བུརི་ཞུ་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དངོས་གོནས་བྱེས་ན་སློོབ་གྲྭརི་མཚོོན་ན། རྒྱ་གོརི་རིང་གོི་ནང་ལ་

བྱེིས་པོ་ས་ཡ་མང་པོོརི་དཀའི་ངལ་འིདི་གོ་ཙམ་ཡོད། མཐུན་རྐེན་

སྐྱོ་པོོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོད། དཔོེརི་ན། ས་ཆེ་འིདི་

གོརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིདིའིི་ཉེེ་སྐོོརི་གྱིི་ཡུལ་མི་འིདི་དགོ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་

ཡུལ་མི་རིེད། དངོས་གོནས་བྱེས་ན་འིདི་དགོ་ལ་ཐོོབ་ཐོང་ང་ཚོོ་

ལས་ལེགོས་པོ་ཡོད་དགོོས་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་

ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་དྲེགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

ལ་ཡུལ་མིའིི་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་མང་པོོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་

བཞིིན་དུ། ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིབུམ་གོཅིགོ་ཙམ་ཞིིགོ་

གོི་ཕྲུ་གུ་ཁྲིི་རིེ་ཟུང་གོི་ཤིེས་ཡོན་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐོོབ་

ཐོང་ཞུ་མ་འིསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རིེད། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་

ཚོོའིི་མི་རིིགོས་གོཅིགོ་རྩི་མེད་འིགྲེོ་ཉེེན་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོོརི་ལྔ་

བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ཐོམ་པོའིི་སྐོབས་ནས་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཐུགོས་ཁུརི་བཞིེས་ཏེེ་འིཆེརི་གོཞིི་བཏེིང་ཡོད་པོ་ལྟརི། གོཞིི་

རྩི་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ད་བརི་དུ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ནས་གོཟིགོས་སྐྱོང་



683
གོནང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་

ཞུ་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྤེོབས་པོ་གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་ཡོད། 

ཐོ༽ ཡུལ་མིརི་མཐུན་ལམ་དང་། འིགྲེ་ོབཟ་ོསྡེདོ་མཁོས།

མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་

ཧི་ལས་པོའི་ིབཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོགོནང་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ས་

གོནས་སོ་སོའི་ིགོཞུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོིས་

ལྟ་རྟགོོ་གོནང་གོ་ིཡདོ། ད་ེལྟརི་ཡནི་སྟབས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

དང༌། ས་གོནས་གོཞུང་གོ་ིབཀའི་དྲེནི་དྲེན་དགོསོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་

དོན་སོ་སོ་གོང་དུ་སྡེོད་སའིི་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་གོི་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་

མི་ཚོོརི་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་དང་། བརྙིས་སྨོད་རིིགོས་རྩི་བ་ནས་

བྱེེད་མི་རུང༌། སྐོབས་རིེ་བོད་པོའིི་ནང་ཕེོ་གོསརི་མོ་གོསརི་ཁོ་

ཤིས་ཀྱིསི་ཨམ་ཕྲེགོ་ནང་དངུལ་མང་པོ་ོཡདོ་རུང་མདེ་རུང༌། ཕྱོ་ི

ལ་ཀྲགོོ་ཀྲགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤིསེ། སྦགོ་སྦགོ་འིདྲེ་བཞིནོ་ཏེ་ེཕེརི་རྒྱུགོ་

ཚུརི་རྒྱུགོ་བྱེས། གྱིནོ་གོསོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོགྱིནོ་ཏེ་ེརྒྱ་གོརི་ཡུལ་མ་ི

ཚོོརི་མཐོོང་ཆུང་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། སྐོབས་

རི་ེབདོ་པོའི་ིཚོངོ་ཁོང་ནང་རྒྱ་གོརི་བ་ཡངོ་ན་རྣམ་འིགྱུརི་སྡུགོ་ཅགོ་
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སྟནོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ས་རིདེ། བྱེདེ་སྟངས་ད་ེདགོ་ནརོི་

འིཁྲུལ་ཤིནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ད་ལམ་ཉེེ་བའིི་ཆེརི་ཀུ་ལུའིི་ནང་མི་གོསོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

བྱུང༌ཞིིང་། མཐོའི་མ་བོད་པོའིི་ཚོོང་ཁོང་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་མེ་བརྒྱབ་

སྟེ་དཀའི་ངལ་བྱུང་ཡོད། དེ་རིིགོས་མ་གོཞིི་རིང་གོཞིན་གོཉེིས་སྡུགོ་

རིེད། ཕེན་ཚུན་ཚོང་མས་ནོརི་ཡོད་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོས་

ནམ་རྒྱུན་ནས་སོ་སོའིི་སྒོོ་གོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོ་འིཁེརི་སྟངས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ཏེེ་མིའིི་ལུང་པོའིི་ནང་

བསྡེད་ཡོད་པོས་འིགྲེམ་པོ་ས་ལ་ཕེབ་ནས་འིགྲེོ་བཟོ་སྡེོད་མཁོས་

བྱེེད་རྒྱུ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེ་པོོ་རིེད། ཡང་དོན་དགོ་འིགོགོ་རྩིརི་ཐུགོ་

པོའིི་ང་རིང་ཚོོ་ཚུརི་བརྙིས་བཅོས་བྱེེད་མཁོན་དང༌། ཐུབ་ཚོོད་བྱེེད་

མཁོན་བྱུང་ན། རྒྱ་གོརི་རིང་དབང་ལུང་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ཁྲིིམས་

ཀྱིིས་དབང་བསྒྱུརི་བའིི་ལུང་པོ་རིེད། ཁྲིིམས་ལ་གོཏུགོས་ས་ཡོད་

ལ། སྐོད་ཆེ་བཤིད་ས་དང་། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་དང་ས་གོནས་ཀྱིི་

གོཞུང་ལའིང་ཞུ་ས་ཡོད། 

འིོན་ཀྱིང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་རིང་ཚོོས་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་གོང་བྱུང་མ་བྱུང་

བྱེས། དེ་དགོ་ཡུལ་མིའིི་བློ་དང་སྣང་བརི་མ་ཕྱོིན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་
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ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ན། ང་རིང་ཚོོ་རིང་ས་ནས་ལན་པོ་ལྟ་

བུ་ཆེགོས་ཡོང་བས་ན། བདེན་པོ་བདེན་སརི་འིཁོལ་བའིི་སྐོད་ཆེ་

ཤིོད་རྒྱུརི་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་

ང་རིང་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་གོཉེོམ་ཆུང་དང་ཡ་རིབས་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་འིགྲེོ་བཟོ་སྡེོད་མཁོས་དང༌། 

གོཉེོམ་ཆུང་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་ཚོོ་ཐོོགོ་མརི་

བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་ཆུ་འིཐུང་

ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁུརི་དགོོས་ཞིེས་ང་ཚོོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ཚོང་

མས་གོ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོི་ནང་གོི་མི་སུ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་གོཉེོམ་

ཆུང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ཡང་སྒོོས་ལྷགོ་པོརི་དུ་རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་

ཚོོརི་མཐུན་པོོ་བྱེ་རྒྱུ་ཏེེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

མ་གོཞིི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ཡོད་སའིི་ཕྱོོགོས་ཕེལ་མོ་ཆེེརི་ཡུལ་

མི་རྣམས་དང་མཐུན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ སྔོན་མ་ངོས་རིང་

འིདིརི་ལན་གོཅིགོ་ཡོང་བའིི་སྐོབས་ལ། རྒྱ་གོརི་བ་ཚོགོས་པོརི་

རྒྱགོ་མཁོན་ཁོ་ཤིས་ཤིིགོ་གོིས་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ནས་

ཡུལ་མི་སྐྱོ་པོོ་དེ་ལྟརི་ལ་ཚོེ་གོཡོགོ་ལྟ་བུའིི་ལས་ཀ་བསྐུལ་ཏེེ་

དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཤིད་བྱུང༌། སྐོབས་དེརི་ང་ཚོོ་
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འིདིའིི་སྐོོརི་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། མཇུགོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་སྐྱོན་ཆེེན་པོོ་རིང་

མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་

ཚུལ་གོང་ཅིརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་

པོོ་འིདུགོ བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༩ ཉེནི་སུད་

སརིི་བདོ་རིིགོས་མང་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ དམ་དྲེགོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། རྒྱ་རིིགོས་ཀྱི་ིབདནེ་

རྒྱབ།

ཚོང་མརི་འིཚོམས་འིདྲེ་ིཡདོ། ང་རིང་ཚོའོི་ིབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིརྩི་དནོ་ཐོགོོ་

དམགིོས་བསལ་འིགྱུརི་བ་གོསརི་པོ་གོང་ཡང་བྱུང་མདེ། སྔ་ལའོི་ི

ལ་ོསྟོད་རྒྱ་ནགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་སྟོན་མཚོམས་ནས་

འིབྲལེ་བ་ད་ེཆེད་པོ་རིདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ནས་རྩུབ་སྤྱོོད་བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་ནང་ལ་བོད་པོའིི་རིིགོ་

གོཞུང་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་གོནས་པོ་དེས་བོད་ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ་ཅེས་དམརི་རྗེེན་དུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་དང་བོད་

གོཉེསི་ཐོ་དད་རིདེ། ས་ོསའོི་ིསྐོད་ཡགིོ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

དང་འིབྲལེ་བའི་ིརིགིོ་གོཞུང༌། གོམོས་གོཤིསི་སགོོས་ཀྱིསི་རྒྱ་བདོ་

ཐོ་དད་ཀྱི་ིང་ོབ་ོགོསལ་པོ་ོམཚོནོ་གྱི་ིཡདོ་སྟབས། མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་

བདོ་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཁོ་བྲལ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་བྱེདེ་མཁོན་གོཅགིོ་གོ་ིངསོ་ནས་
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བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཟུརི་གོསལ་

ཡདོ་པོ་དསེ་ཁོ་བྲལ་གྱི་ིཉེནེ་ཁོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐོངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ད་ེདགོ་

གོ་ལརེི་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེ་ོཐོབས་བྱེདེ་བཞིིན་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་ཁོོརི་ཡུགོ་གོི་གོནས་སྟངས་དང༌། རྒྱ་མི་མང་པོོ་བོད་ནང་

འིཛུལ་ཡོང་བ་སོགོས་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་འིདུགོ 

འིོན་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་ལམ་སེང་བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་སྟངས་འིདི་རིང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་

བྱེེད་པོ་དེ་ལྟརི་མིན། ང་ཚོོའིི་ད་ལྟའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་དེ་རྒྱ་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་པོའིི་རིེ་བ་

དང༌། དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད་པོརི་བརྟེན། དེང་

སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་དགོེ་

རྒན་དེ་ཚོོའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་གོསལ་དུ་

ཕྱོིན་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་པོའིི་རྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་

རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་སྲིིད་བྱུས་

འིཛོིན་སྟངས་འིདི་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་ཀྱིི་རྣམ་

པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། བདེན་པོའིི་ནུས་པོ་བརླགོ་ཐོབས་

མེད། དྲེགོ་པོོའིི་དཔུང་གོིས་མནན་པོའིི་ནུས་པོ་རིིམ་བཞིིན་བརླགོ་
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པོའིམ། ཡལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་རིེད། འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོརི་ཡིད་

ཆེེས་གོཙང་མ་བྱེས་ཆེོགོ་པོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་ད་ལྟའིི་ཆེརི་གོནས་

ཚུལ་ཛོ་དྲེགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དང༌། ཛོ་དྲེགོ་འིདི་སེལ་ཐོབས་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་འིདུགོ 

ད་ལྟ་འིཛོམ་གླིིང་ནང་བོད་པོའིི་བདེན་པོའིི་བདེན་རྒྱབ་བྱེེད་མཁོན་

ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ ད་དུང་འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་

གོང་ཐུབ་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུས་མཚོོན་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་

དེ་དགོ་བརྟན་པོོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་ཡོང་བའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོད། གོཞུང་ཁོགོ་དང༌། གྲེོས་ཚོོགོས་ཁོགོ་

མང་པོོའིི་ནང་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མཁོན་ཧི་

ཅང་མང་པོོ་རིེད། ཨ་རིི་སྲིིད་གོཞུང་ནས་བོད་དོན་ཐོོགོ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་ལས་བྱེེད་ཆེེད་བཙུགོས་བྱེས་པོ་དེ་ཡང་གོནད་འིགོགོ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་མིའིི་མང་གོཙོའིི་ལས་འིགུལ་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་

མ་ཡིན་པོའིི་སྤྱོི་ཡོངས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང༌། དེ་མིན་རྒྱ་མིའིི་

ཐོོགོ་བོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་མཁོན་

ཡོང་སྐོབས་རིེད། སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་བ་དེ་དགོ་གོི་ནང་རྒྱ་མི་མཁོས་པོ་

དེ་ལྟརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཕེལ་མོ་ཆེེས་བོད་དོན་ལ་ཤི་ཚོ་ཡོད་པོ་
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དང༌། རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་ཐོོགོ་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྔོན་མ་ནས་ངོས་ནས་ས་ཆེ་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་རྒྱ་མིརི་བོད་པོའིི་

བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། གྲེོགོས་པོོ་སྒྲིིགོ་

དགོོས་ཞིེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། མང་ཚོོགོས་ནང་གོི་ཤིེས་ཡོན་ཅན་

ཚོོརི་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དམརི་

པོོའིི་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོ་མང་གོཙོའིི་འིོས་

བསྡུ་བྱེས་པོ་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རྒྱུན་རིིང་པོོ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། མང་

ཚོོགོས་ནང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་ནས་གོསལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡིན། 

ཁོ༽ འིགྱུརི་མདེ་ཀྱི་ིལངས་ཕྱོོགོས་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ི

སྲིདི་བྱུས།

ང་ཚོའོི་ིལམ་ཕྱོགོོས་དབུ་མརི་འིགྱུརི་བ་མདེ། དབུ་མའི་ིལམ་ད་ེའུ་

ཐུགོ་ཐོབས་ཟད་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་དེ་ལས་མ་རྙིེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

མིན། བོད་མི་ཚོོརི་ནང་བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་ནས་སུ་ལའིང་སྨོན་མི་

དགོསོ་པོའི་ིཤིསེ་ཚོད་མཐོ་ོཔོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ནང་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ི
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ཡརི་རྒྱས་མེད་པོརི་རྗེེས་ལུས་རིེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཡརི་རྒྱས་

འིདོད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ཚོང་མའིི་རི་ལམ་ནང་དུའིང་བོད་རྙིིང་པོའིི་

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ད་ེབསྐྱརི་གོས་ོབྱེས་ནས་འིབྲོགོ་པོ་དང༌། ཞིངི་པོ་བྱེས་

ནས་བོད་ལ་ལོགོ་གོི་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་མཁོན་

སུ་གོཅིགོ་མེད། དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་ཡརི་རྒྱས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ཚོང་མའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཡདོ། ཕྱོ་ིདངསོ་པོོའི་ི

ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་བརི་དངོས་པོོའི་ིམཐུན་རྐེན་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་

ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིམ་ིརིིགོས་ད་ེའིཇནོ་ཐོང་མདེ་པོ་དང༌། མ་

ཤིསེ་མཁོན་མནི། དཔོརེི་ན། ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་གོ་ིང་ཚོ་ོབཙན་

བྱེལོ་བ་དེ་རྣམས་མཐོངོ་རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱ་དང༌། དངེ་དུས་ཀྱི་ིལགོ་རྩིལ། 

དེང་དུས་ཤིེས་ཡོན་གོ་ོསྐོབས་ལེགོས་པོ་བྱུང་ཡོད། བོད་ནང་ལ་

ཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་འིགུལ་བསྐྱདོ་རྒྱགོ་ས་བྱུང་མེད།

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་བོད་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་བ་ལ་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་དང༌། ལགོ་རྩིལ། དངོས་པོོའིི་མཐུན་རྐེན་

སོགོས་གོང་གོི་ཐོད་ནས་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ན། ཡརི་

རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུརི་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་རིང་
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སྐྱོང་གོི་ཐོོབ་ཐོང་ཞིིགོ་སྤྲོད་ནས་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང༌། ང་ཚོོའིི་

བཟང་པོོའིི་ཡོན་ཏེན་དེ་རྣམས་ཉེམས་སུ་ལེན་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤིིགོ་

བྱུང་ན། དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་ཐོབས་སུ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱོི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་དང་མཉེམ་དུ་མཐུན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་ན་གོཉེིས་

ཕེན་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་

ཐོོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད། 

དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་དེ་ ༡༩༧༣ ཙམ་ནས་གུང་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་

ད་ཆེ་གོསལ་པོོ་ཆེགོས་ཡོང་དུས། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་བོད་རིིགོས་

གོཞིོན་ནུ་ཚོོགོས་པོས་མཚོོན་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དབུ་མའིི་

ལམ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཚོོ་མང་གོཙོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད་པོ་དང༌། ང་ཚོོས་བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད་

པོས་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། ངའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོ་དེརི་

འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་མེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཕྱོོགོས་ནས་ང་ཚོོརི་

འིབྲེལ་བ་བྱེས་ན་ངོས་ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨང་གོསརི་ཡིན། སྤྱོི་པོའིི་ཐོོགོ་

ལ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལས་གོསརི་པོ་ཤིོད་རྒྱུ་གོཞིན་མེད།

གོ༽ ༸རྒྱལ་དབང་ལ་མཚོན་སྨད་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་

བ།
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བོད་ནང་ལ་དགོོན་སྡེེ་སོགོས་ཀྱིི་ནང་ངའིི་འིདྲེ་པོརི་བདགོ་ཉེརི་

སྒྲིགིོ་གོཤིམོ་མ་ིཆེོགོ་པོ་དང༌། ངསོ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ། ད་ེ

ལྟརི་མ་བྱེས་ན་འིགོའི་ཤིས་ལ་ཉེནེ་ཁོ་དང༌། འིགོའི་ཤིས་ལ་སྐྱནོ་

བརྗེོད་ཕེོགོ་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ངོས་ཀྱིིས་བོད་

ནང་ཛོ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་པོརི་བརྟནེ། ཁདེ་རིང་ཚོསོ་ངསོ་

ལ་ཁོ་གོཏེོང་རྐང་བྱེེད་དགོོས། ངོས་ལ་གོནོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་

འིདུགོ བདོ་ནང་བདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབླ་མརི་ངན་

སྨྲས་ཀྱིིས་ཁོ་བཏེང་ན། དེ་བསམ་བློའི་ིགོཏེིང་ནས་ཁོ་བཏེང་བ་

རིདེ་བསམ་མཁོན་ཧི་ལམ་འིཛོམ་གླིངི་ནང་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། ད་ེརྒྱ་

མསི་དབང་ཡདོ་བཤིད་ནས་ཁོ་བཏེང་བ་རིདེ་བསམ་པོ་སུ་ཡནི་ན་

ཡང་དྲེན་གྱི་ིརིདེ། ཁོ་མ་བཏེང་བརི་སྡུགོ་རུས་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་

ན་ཉེསེ་རྡུང་གོཟདེ་རྒྱུ་དང༌། བཙནོ་དུ་ཚུད་པོ། ལས་ཀ་ནས་ཕུད་

པོ་སགོོས་ཡངོ་སྐོབས་ངསོ་རིང་འིདརིི་སམེས་མ་སྐྱདི་པོ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ ངསོ་ལ་ཁོ་བཏེང་བརི་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁོ་

གོཏེངོ་རྐང་བྱེེད་དགོོས། 

རིང་སོ་སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། 

རིང་མི་རིིགོས་ཀྱིི་བཟང་པོོའིི་ཡོན་ཏེན་དེ་རྣམས་ཡགོ་པོོ་འིཛོིན་



694
ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེ་ཞིིང་། བོད་ནང་བོད་པོ་དེ་རྣམས་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ཧི་ལས་པོའིི་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་སྐྱོན་གྱིི་ཆེ་གོཞིོན་སྐྱེས་ནང་བློ་སྣ་ཐུང་ཐུང་བྱེས་ཏེེ་

འིཕྲེལ་སེལ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོའིི་ཆེེད་སྤྲོང་འིཁམས་བརྒྱབ་ནས་ཆེང་

རིགོ་ཚོོད་མེད་འིཐུང་བ་དང༌། སྡུགོ་ས་ནས་ཐོ་མགོ་ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོེན་

པོ་སོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་དགོ་གོིས་སོ་སོའིི་ལུས་པོོ་ཆུད་ཟོས་

དང་། མི་ཚོེ་ཆུད་ཟོས། དེ་རིིགོས་རིང་ས་ནས་ནོརི་བ་རིེད། དེ་

དགོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལྷགོ་བསམ་ཡོད་

ཀྱིང༌། ལགོ་ལེན་སྐོབས་སྐོད་འིབོད་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ངརི་པོོ་བྱེེད་པོ་

ཙམ་ལས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་དང༌། འིཕྲེལ་ཕུགོས་ཀྱིི་

བདེ་དོན་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་སོ་སོའིི་ལས་ཀའིི་ཐོོགོ་ཧུརི་

བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོ་བྱེས་བསམ་པོའིི་ནུས་ཤུགོས་

མི་འིདོན་པོའིི་སྐྱོན་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ 

ང༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤིརོི་དང་། མ་རིབས་ཀྱི་ིབྱེ་

སྤྱོདོ།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིནང་ནས་དཔོལ་འིབྱེརོི་

གྱིི་རྗེེས་སུ་རྒྱུགོས་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོད་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ཐོབས་
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སྐྱོ་པོོ་རིེད། སོ་སོ་རིང་ངོས་ནས་ནོརི་གྱིི་ཡོད། དཔོེརི་ན། རིིགོ་

གོནས་གོསརི་བརྗེའེི་ིསྐོབས་དང༌། ད་ེསྔནོ་དགོནོ་པོའི་ིནང་དམགོ་

དཔུང་ཡོང་ནས་གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་སྐོབས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོ་ོ

བརྒྱབ་ནས་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེན་དེ་ལྟརི་སྦས་བཀུང་བྱེས་ནས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་རིིགོས་ནས་དེང་སང་སྔོན་མ་སྲིོགོ་

བློས་བཏེང་གོིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་སྦས་བཀུང་བྱེས་པོའིི་

སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟནེ་ད་ེདགོ་བརྐུས་ནས་ཚོངོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདུགོ སྔནོ་མ་རིང་སྲིོགོ་བླསོ་བཏེང་གོསི་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་

རྟནེ་སྦས་བསྐུང་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེདགོ་དངེ་སང་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟནེ་

བརྐུས་ནས་ནགོ་ཚོོང་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་ནགོ་ཆེེན་གྲེས་སུ་སློེབས་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་མ་ཤིསེ་པོ་ལྟ་བུ་དཔོ་ེམ་ི

སྲིདི་པོའི་ིཐོབས་སྡུགོ་རིདེ། 

བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་མང་ཚོོགོས་སྤྱོི་ཡོངས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། དད་

པོ་དམ་ཚོིགོ་གོཡོ་བ་མེད་པོ་ཧི་ལས་དགོོས་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་

ཡིན་ན་ཡང༌། འིགོའི་ཞིིགོ་འིཕྲེལ་སེལ་གྱིི་བློ་སྣ་ཐུང་ཐུང་དང༌། 

འིདོད་རྔོམ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་མེད་དམ་

བསམ་པོ་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ངོས་
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ནས་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་

དོན་གྱིི་བདགོ་པོོ་རིེད། བོད་ཟེརི་བ་དེ་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་བྱེས་

པོའིི་རི་སྤྲོོད་གོསལ་པོོ་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ནས་བྱེས་

པོ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་ཅེས་པོའིི་མིང་མ་བརླགོས་པོ་དེ་

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིི་བཀའི་དྲེིན་རིེད། མ་འོིངས་པོརི་

འིཛོམ་གླིིང་ཐོོགོ་བོད་ཅེས་པོ་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་ས་ཡོད་པོ་དང་

རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཚུགོས་ཐུབ་མིན་དེ་ཡང་གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་ལ་ཐུགོ་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མང་ཚོོགོས་སྤྱོི་ཡོངས་

རྣམས་ཧི་ལས་པོའིི་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་སྐོབས་རིེ་ཛོ་དྲེགོ་

མེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ལྷོད་གོཡེང་འིགྲེོ་བ་དང༌། མིགོ་རྒྱང་ཐུང་བའིི་

སྐྱོན་ལྷགོ་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་ཡོད་པོ་ཚོོ་ད་ཆེ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཕྱོིན་

པོ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡོད་པོའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་འིདྲེ་

འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་འིཐུས་སྒོོ་ཚོང་ཤིོས་ཤིིགོ་ཡིན་ན་

ཡང༌། སྐྱོན་ཆེའིི་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་སྤྱོི་སེམས་འིཁེརི་

རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དཔོེརི་ན། 

རྒྱ་གོརི་དང༌། བལ་ཡུལ་སོགོས་ནང་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་ཤིེས་
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ཡོན་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་དེང་སྐོབས་ཨ་རིིརི་རྒྱུགོས་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་

དང༌། དངངས་སྐྲགོ་ལས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཨ་རིིརི་ཐོརི་ཐོབས་

ཆེེད་སྐྱགོ་རྫུན་ཡང་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་དགོ་ཞིབས་འིདྲེེན་

རིེད། གྲྭ་བཙུན་ཚོོའིི་ནང་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོ་

བོན་དང་བཅས་པོའིི་ནང་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་མཁོན་སྔརི་ལས་ལྷགོ་

པོའིི་ཧུརི་སྐྱེད་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལུས་ལ་

གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ནས་སྤྱོོད་པོ་རྩིིང་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཚོེ་གོ་ལེརི་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁོ་ཞིིགོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ

ཅ༽ བདོ་རྒྱའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་

འིབྲས།

གྲེོས་ཚོོགོས་དང༌། བཀའི་ཤིགོ་ལ་ཡང་ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ཆེ་རྒྱ་

བདོ་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོ་ོགོཅགིོ་པུའི་ིལགོ་

པོརི་མདེ། རྒྱ་ནགོ་གོསི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་མནི་ལ་རིགོ་ལུས་ཡདོ་ལ། 

རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགུལ་བསྐྱདོ་རྒྱགོ་མནི་ད་ེཡང་རྒྱུ་རྐནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་

བལྟསོ་པོ་ལས། རྒྱ་མ་ིརི་ེཟུང་གོསི་ལམ་སངེ་བྱེས་ཆེགོོ་ཅགིོ་ཀྱིང་

མེད། དཔོེརི་ན། རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་འིཛོིན་ཅང་ཙེ་མིན་དང༌། སྲིིད་
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བློན་ཀྲུ་རུང་ཆེི་དེ་དགོ་གོི་བསམ་བླ་ོཕྲེན་བུ་གུ་ཡངས་བ་ཡོད་ན་

ཡང༌། ཏེང་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ཚོོའིི་ནང་བསམ་བློ་

མཁྲིེགོས་པོ་ོའིཛོིན་མཁོན་དེ་རིིགོས་ཀྱིིས་གོ་ོསྐོབས་བཙལ་ནས་

ནང་ཁུལ་བསམ་འིཆེརི་བཏེང་ནས་བྱེེད་བདེ་པོ་ོམེད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟོས་པོརི་བརྟེན། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཆེེ་ས་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

བསམ་བློ་བཏེང་ནས་གུང་འིགྲེིགོས་པོོ་བྱེེད་དགོོས། འིཛོམ་གླིིང་

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྱུརི་འིགྲེོས་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་གོ་ལེརི་བཟོ་ལྟ་ཆེགོས་པོ་

ལས། ང་ཚོོ་རིང་གོི་རིང་དབང་ཐོོགོ་ནས་བྱེས་ཆེོགོ་ཅིགོ་མི་འིདུགོ 

སོ་སོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད་པོ་སོ་སོས་བསམ་བློ་བཏེང༌། འིཆེརི་གོཞིི་

སྒྲིིགོ་རྒྱུ་དེ་རིིགོས་འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་ན་སུ་གོཅིགོ་ལ་ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་

ས་མེད། ང་རིང་ཚོོརི་ད་ལྟ་བཙན་བྱེོལ་གྱིི་གྲེོས་ཚོོགོས་གོཅིགོ་

དང༌། བཙན་བྱེོལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེས་འིཕྲེལ་སེལ་

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོའིི་རིིང་ལའིང་ཕེན་གྱིི་ཡོད། 

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པོ་ཙམ་ནས་ང་ཚོོས་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱེས་པོ་རིེད། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོོན་ཡོད། ང་
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ཚོོརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། དེའིི་ནང་ཆེོས་

དོན་དང༌། ནང་སྲིིད། ཤིེས་རིིགོ་ཟེརི་བ་སོགོས་སྡེེ་ཚོན་སོ་སོས་

ལས་འིགོན་འིཁེརི་ནས། ཇི་ཙམ་མི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང༌། གོང་

ལྟརི་གྲུབ་འིབྲས་གོང་འིཚོམ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིིགོ་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་རིེད། བརི་སྐོབས་ང་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་རྩི་བ་བརྟན་པོོ་ཡོང་ཆེེད་བཅའི་ཁྲིིམས་བཟོས། དེ་དང་

མཐུན་པོའིི་གྲེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། 

དེ་བཞིིན་ལས་བྱེེད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་

བཞིིན་ལས་བྱེེད་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་གོཞིི་བཟོས་ནས་ལམ་སྟོན་གོསལ་པོོ་

བྱེས་ཏེེ་རྗེེས་སུ་ཡོང་མཁོན་ཚོོས་བཤིརི་བསྐྱོད་ཐུབ་པོ་དགོོས་

རྒྱུ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་ང་ཚོོ་ཐོོགོ་

མའིི་སྐོབས་ཡིན་སྟབས་འིགོའི་ཞིིགོ་རིན་དང་མ་རིན་ཕྲེན་བུ་ཡོང་

གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་སྣོན་འིཕྲེི་བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་

རིེད། སྒྲིིགོ་གོཞིི་ཇི་ཙམ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་གོཙོ་བོ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་

མཁོན་མི་དེ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མི་འིགྲེིགོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ལྷགོ་བསམ་དང༌། ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོའིི་དྲེང་པོོ། དེའིི་ཐོོགོ་ཤིེས་

བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་དགོོས། ཐོོགོ་མརི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོརི་རྐང་པོ་

འིཛུགོས་སའིི་ས་ཆེ་ཞིིགོ་ཨེ་རིགོ་མི་རིགོ་གོི་དབུ་བཙུགོས་བརྒྱབ་
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པོ་རིེད། རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་བྱུང་སྟེ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་པོ་དང༌། 

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བཙུགོས་པོ་རིེད། 

ཆེ༽ ད་ལྟའི་ིགོལ་གོནད་དང་། སྲི་ིཞུ་བའི་ིཐུགོས་ཁྲིལ།

ད་ཆེ་གོང་ཞིགིོ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཟརེི་ན། སྤུས་ཚོད་ཡགོ་

ཏུ་གོཏེོང་དགོོས། དཔོེརི་ན། སློོབ་གྲྭ་སྤུས་ཚོད་དགོ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུ་

དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཡིན་ན་ཡང་མི་ཐོོགོ་བརྗེེས་ནས་དེང་སང་

མི་ཐོོགོ་གོཉེིས་པོརི་སློེབས་པོ་རྣམས་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་སྐོད་

ཡིགོ་ཕྲེན་བུ་ཤིེས་པོ་དང་། གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་བསྡེད་ནས་མུ་

མཐུད་འིཚོ་ོབ་སྐྱལེ་རྒྱུའི་ིསམེས་ཤུགོས་མདེ་པོ། ཕེ་མ་ཚོསོ་བྱེས་

པོའི་ིས་ཞིངི་གོ་ིལས་ཀ་ད་ེདགོ་ཕྲུ་གུ་ཚོསོ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོ། མ་

གོཞིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་དུ་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་འིབད་

བརྩིོན་བྱེས་ཡོད་ཀྱིང༌། བསམ་པོ་ལྟརི་མ་བྱུང་བ་རིེད། གོཞིིས་

ཆེགོས་འིགོའི་ཤིས་ཐོོགོ་མའིི་མི་འིབོརི་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། 

ཡང་འིགོའི་ཤིས་མི་འིབོརི་འིཕེརི་བ་ཡང་ཡོད། གོང་ལྟརི་ང་རིང་

ཚོོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ངེས་ཤིིགོ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོརི་ཇེ་ཞིན་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་མཐོངོ་དུས་སྐོབས་རི་ེབླ་ོགོཡངེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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དེ་བཞིིན་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ལས་དོན་བྱེེད་ཐུབ་མཁོན་

འིཇོན་ཐོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་རིང་མགོོ་གོང་ཐོོན་འིགྲེོ་བ་དང༌། དེ་ཙམ་

གྱིི་སློོབ་སྦོང་དང༌། འིཇོན་ཐོང་མེད་པོ་དེ་དགོ་གོནས་སྐོབས་ངལ་

གོསོ་རྒྱགོ་ས་ལྟ་བུརི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་ལ་ཞུགོས་ནས་གོ་ལེརི་

འིགྲེོ་ས་བྱུང་ན་འིགྲེོ་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཁོགོ་གོཅིགོ་གོི་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཐོོགོ་ནས་ཧུརི་སྐྱེད་བྱེས་ཏེེ་བྱེས་པོ་ཅན་དེ་

ལྟརི་ཡང་ཡོད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་

པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ཕྲེན་བུའིི་སེམས་ཁྲིལ་འིདུགོ 

མཐུན་རྐེན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ ༡༩༥༩ ལོ་བཙན་བྱེོལ་དུ་སློེབ་སྐོབས་

ཛོ་དྲེགོ་གོི་སྐྱོབ་གོསོའིི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེ་བྱུང་

ཡོད་པོ་དེའིི་དུས་ཚོོད་རྫིོགོས་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དེང་སང་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་དང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡིན་

པོའིི་ཐོོགོ་ལ། དམིགོས་བསལ་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་

དང༌། དགོའི་པོོ་བྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེརི་སོང་སྟབས་དངོས་པོོའིི་

ཆེ་ནས་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། རྒྱལ་

སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་མ་དགོོས་
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པོ་ང་རིང་ཚོོའིི་ལགོ་པོརི་ཡོད། ལས་དོན་ཐོོགོ་ལས་བྱེེད་པོའིི་ངོས་

ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཚོེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེད་མི་ཡོང་ངམ་

བསམ་པོའིི་སེམས་ཁྲིལ་འིདུགོ 

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་ཤིོད་རྒྱུརི། རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོནས་

སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་ཡང་ལྷོད་གོཡེང་དང༌། སྣང་ཆུང་ཐོོགོ་ནས་

འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་མེད་པོ་མ་རིེད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བའིི་ནང་ལ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ནང་སྒྲིོམ་གོཞིི་ཡགོ་པོོ་བསློངས་

པོ་དེ་གོ་ལེརི་ཉེམས་རྒུད་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་མེད་པོ་མིན། གོལ་སྲིིད་

ཉེམས་རྒུད་ཕྱོིན་ན་དེང་སང་བོད་པོ་སྤྱོི་ལ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

མཐོོང་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ ཡིད་ཆེེས་ད་ཕེན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། 

དཔོེརི་ན། སྤྱོིརི་བཏེང་ཨ་རིིརི་འིགྲེོ་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་པོ་

ཟེརི་དུས་དྲེང་པོོ། ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། 

བརི་ལམ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་འིདྲེ་མིན་འིགོའི་ཤིས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོས་

གོ་ལེརི་རིང་ས་ནས་མཐོོང་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་སྟབས་ཚོང་

མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་རིིགོ་པོ་སྒྲིིམ་དགོོས། 

ཇ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཚོགོས་ཚུད་དང་། ཡུལ་མིརི་མཐུན་

ལམ།
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ད་ཕེན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་སྤྱོི་ཡོངས་ནས་བལྟས་ན་ལྷགོ་

བསམ་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། སྤྱོ་ིསམེས་

ཡོད་པོ། བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོིས་འིགོོ་འིཁྲིིད་པོའིི་འིགོོ་

ཏུ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་གྱིིས་བསྡེད་པོ་ཡགོ་པོོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐོབས་

རིེ་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་འིགྱུརི་ལྡོགོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་དང་མི་འིདུགོ་

བརྟགོ་དཔྱད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱེས། བསམ་བློ་བཏེང༌། ཡང་

ཡང་ཚོགོོས་ནས་གོ་ོབསྡུརི་བྱེས། གོ་ོབསྡུརི་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་

སྟོང་བཤིད་བྱེས་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་མེད། དོན་དམ་གྱིི་ལགོ་ལེན་

ཐོོགོ་འིཐུས་ཤིོརི་གོང་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ འིཐུས་མ་ཤིོརི་བའིི་ཐོབས་

ཤིསེ་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དནོ་གོཅདོ་དང༌། ཁདེ་ཚོའོི་ིའིཐུས་

མ་ིཡདོ་པོ་ཚོསོ་རྒྱུས་ཡདོ་ཐོགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། གོ་ོབསྡུརི་

བྱེས། ད་ེབཞིནི་ཚོགོོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་ཡདོ་པོ་ཚོང་མས་ཀྱིང་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དནོ་དགོ་ལ་ཁུརི་འིཁརེི་ནས་འིཐུས་གོ་ནས་ཤིརོི་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། 

ཡརི་རྒྱས་གོཏེངོ་ས་གོང་དུ་ཡདོ་མདེ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་འིཐུས་

མ་ཤིོརི་བ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་པོརི། འིགྲེིགོས་ཡོད་བསམས་ནས་སྤྱོི་

མ་སྤེོམ་ལ་ལ་ོཟླ་ཞིགོ་འིབུད་བྱེས་ནས་མ་ཕྱོིན་པོརི་ད་ོསྣང་དང༌། 

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིདུགོ
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ངོས་རིང་ཉེེ་ཆེརི་ཨོ་རིི་ས་དང༌། མན་པོ་ཏྲ་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་

ཕྱོིན་པོ་ཡིན། གོཉེིས་ཀརི་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། དང་པོོ་ང་ཚོོས་གོཞིིས་

ཆེགོས་བཙུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཀྱིི་རིེ་བ་བརྒྱབ་པོའིི་ཚོོད་དཔོགོ་དེ་

མ་འིགྲུབ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་མི་མང་དེ་རྣམས་

ཕྱོེད་ཀ་སོ་སོས་མ་ཐུབ་པོ་ཡིན་ལས་ཆེེ། གོང་ལྟརི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ཧུརི་ཐོགོ་རྦད་ཐོགོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་མི་

མང་ཉེམ་ཆུང་རྣམས་རིེད། ཕྲེན་བུའིི་ཐུབ་མཁོན་དེ་རྣམས་ཕེརི་

འིཁམས། ཚུརི་འིཁམས་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། ཧིོབ་ཏེེ་བལྟས་

ན་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་སྡེོད་མཁོན་དེ་རྣམས་ཕྲེན་བུའིི་ལྟོ་གོོས་སྐྱོ་

བ་དང༌། མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་སྐྱོ་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཉེེ་ཆེརི་ཀུ་ལུའིི་ནང་

འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོོརི་དཀའི་རྙིོགོ་བྱུང་ཡོད། 

རྣམ་ཀུན་ནས་ཡུལ་ཆུ་བཏུང་ནས་ཡུལ་ཁྲིིམས་འིཁེརི་དགོོས་

སྐོོརི་རྟགོ་ཏུ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང༌། བསམ་མེད་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་

ཡུལ་པོ་ཚོོརི་འུད་ཤིོབ་ཤིོད་པོ་དང༌། སྦགོ་སྦགོ་བཞིོན་ནས་ཡརི་

རྒྱུགོས་མརི་རྒྱུགོས་ཀྲོགོ་ཀྲོགོ་བྱེས་པོརི་བརྟེན་ཡུལ་པོ་ཚོོའིི་ནང་

ནས་ཁོ་སངས་ཏེེ་བཤིད་འིདུགོ 

སྔོན་མ་སློེབས་པོའིི་མི་རྒན་པོ་རྣམས་ཡ་རིབས་ཡུལ་པོ་རྣམས་
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དང་མཐུན་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཡོད། བརི་སྐོབས་ནས་བོད་པོ་གོསརི་འིབྱེོརི་

བ་ཡིན་ཡང་རུང༌། མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་དེ་དགོ་རྒྱགོ་རིེས་ཚོ་པོོ། 

ཡུལ་པོརི་མཐོོང་ཆུང་ཁད་གོསོད་བྱེས་ནས་ད་ཆེ་བོད་པོ་དེ་དགོ་

མེད་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་

བཤིད་འིདུགོ རྐེན་རྩི་ནི་བོད་པོ་ནང་ཚོགོས་རྒྱགོ་རིེས་བརྒྱབ། བོད་

པོ་གོཅིགོ་གོིས་ཡུལ་མི་ཞིིགོ་རིོགོས་པོརི་འིཁྲིིད་ཡོང་བརི་བོད་པོ་

གོཅིགོ་གོིས་གྲེི་བརྒྱབ་ནས་མི་གོཅིགོ་བསད། ཡུལ་པོ་ཚོོས་ཡུལ་

རུབ་བརྒྱབ་ནས་བོད་པོའིི་ཚོོང་ཁོང་ཚོང་མ་མེརི་བསྲིེགོས་བཏེང་

བ་རིེད། དེ་དགོ་བཀྲ་མ་ཤིིས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་ལས་དཔོའི་

བློ་ཁོོགོ་དང༌། བྱེས་རྗེེས་མ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་བསམ་བློ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་ཐོོགོ་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་འིཚོོ་བ་རིང་འིཚོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོོས་བརྗེོད་རྙིོགོ་

ཕྲེན་བུ་བཟོ་གོི་ཡོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

ནས་སྡེོད་མཁོན་ཚོོརི་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཁེད་རིང་ཚོོ་སེམས་ཆུང་

དྲེགོས་ནས་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐོོགོ་ནས་གོཞིི་

རྩིའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོད་པོ་རྣམས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེ་རྒྱུ་དུས་ཐོོགོ་མ་བྱུང་བ་

དང༌། འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོས་འིབྲེལ་ཡོད་ནང་
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སྲིིད་དང༌། ཤིེས་རིིགོ འིཕྲེོད་བསྟེན་སོགོས་ལས་ཁུངས་ཁོགོ་ལ་

བརྗེོད་དགོོས། བརྗེོད་མི་ནུས་པོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་འིཐུས་ཤིོརི་

འིགྲེོ་གོི་རིེད། དེ་བཞིིན་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་ཡོད་པོའིི་ལས་བྱེེད་

ཚོོས་ཀྱིང་ང་ལོ་ཁོ་ཤིས་གོཅིགོ་གོི་ལས་འིགོན་ཡིན། དེའིི་རིིང་ལ་

འིགྲེིགོས་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་ནས་འིཁྱུརི་གྱིི་ཡོད་བསམས་ནས་ཉེིན་

མ་གོང་འིབུད་ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རིེད། རིང་ཉེིད་

འིཁྱུརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང་གོཞིིས་མི་རྣམས་མི་ཚོེ་བསྐྱལ་ནས་སྡེོད་

དགོོས་སྟབས་དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ན་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རིེད། 

རིང་ཉེིད་ལོ་ཤིས་སྡེོད་རིིང་མི་མང་དེ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་

ནས་ཡརི་རྒྱས་ཡོང་ཐོབས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤིེས་གོང་ཡོང་བྱེེད་དགོོས་

ཞིེས་ཤིོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ཉེ༽ ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིབདོ་ཕྲུགོ་དང་། དང་བླང་གོི་ཞིབས་ཞུ།

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་དེ་རྣམས་གོནས་སྟངས་སྐྱོ་པོོའི་ིདཀའི་ངལ་

ཞིིགོ་འིཕྲེད་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདིརི་སུད་སི་ནང་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་

འིཚོརི་ལངོས་ཡངོ་བཞིནི་པོ་རིདེ། ཁདེ་ཚོའོི་ིནང་ཇ་ིཙམ་མནི་ཟརེི་

ན་ཡང་མཐོོང་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཡོད། ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་
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འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་སྟངས་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

སྟངས་སགོོས་ལགོ་རྩིལ་རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོདགོསོ་སྟབས། འིད་ི

ཁུལ་ཡོད་པོའིི་བོད་རིིགོས་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ནས་དུས་ཡུན་

རིངི་པོ་ོསྡེདོ་མ་ིཐུབ་ཀྱིང༌། ལ་ོགོཅགིོ་ཙམ་མམ། ཟླ་དྲུགོ་ཙམ་རིངི་

བཙམ་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ཡོང་སྟེ་གོཞིིས་ཆེགོས་

སགོོས་ནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་བ་འིདུགོ་

ཅསེ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡནི། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་

ནས་ད་ེལྟརི་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་ན། སྔནོ་ཚུད་ནས་འིབྲལེ་ཡདོ་ལས་

ཁུངས་ཚོརོི་ས་ོསའོི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ད་ལྟ་བརི་སྦངས་པོའི་ིལགོ་རྩིལ་

འིདི་འིདྲེ་ཡོད། དེ་ཐོོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་ཕྲེན་བུ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་

བསམ། དུས་ཚོདོ་འིད་ིལྟ་བུའི་ིརིངི་ལ་ལས་ཀའི་ིབཀདོ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་

རིོགོས་བྱེེད་ཅེས་སྔོན་ཚུད་ནས་ཡིགོ་འིབྲེལ་བྱེེད་དགོོས། ལས་

ཁུངས་ཚོོས་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ལས་ཀརི་འིཐུས་ཤིོརི་མི་འིགྲེོ་བརི་

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཆེགོོ་ཆེགོོ་གོ་ོསྒྲིགིོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཚུརི་ཡངོ་ནས་འིདརིི་

སྔརི་མུས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཆེོགོ་པོ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

རྒྱ་གོརི་ནང་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་མི་ཚོོརི་བློ་བསྐྱེད་ཐོོན་ཐུབ་

ཆེེད་ཁེད་རིང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་
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གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་

བཙན་བྱེོལ་བོད་རིིགོས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲིོད་དུ་འིཚོོ་བ་མཉེམ་སྤྱོོད་

བྱེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཡང་ཉེམས་མོང་ཡོང་གོི་རིེད། གོཅིགོ་བྱེས་

ནས་ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ནང་སུད་སིརི་འིཚོོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོོ་

འིདིའིི་ནང་ད་དུང་ཆེོགོ་མི་ཤིེས་པོརི་ཡས་ཡས་བྱེེད་དགོོས། མས་

མས་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་མཁོན་དེ་དགོ་སྡུགོ་དཀའི་ལས་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་

གོི་ནང་ལ་གོང་འིཚོམ་བསྡེད་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། མིའིི་མི་

ཚོེའིི་ནང་ལ་སྡུགོ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཉེམས་མོང་གོསོགོ་རྒྱུ་

དེ་དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་རིེད། སྐྱིད་སྐྱིད་པོརི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་མཁོན་དེ་

གོནས་ཚུལ་ཕྲེན་བུ་ཞིིགོ་འིཕྲེད་ན་ལམ་སེང་སྡུགོ་སྐོད་ཁོོ་ན་བརྒྱབ་

ནས་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ཁེད་རིང་ཚོོ་

ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་པོ་འིདུགོ ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ནང་

ནས་རྒྱ་གོརི་ལ་བསྐྱོད་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱེས་

ཀྱིང་རུང༌། ཡང་ན་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ལས་ཀ་བྱེས་ཀྱིང་རུང༌། རྒྱས་

རྒྱས་སྤེམ་མཐོོ་མེད་ན་ཡང༌། ལས་བྱེེད་སྤྱོི་མཚུངས་ལྟ་གོི་རིེད། 

གོཉེིས་ནས་སོ་སོའིི་ལུས་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མི་ཐུབ་

ཀྱིང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཚོོའིི་ནང་རིོགོས་རིམ་གོཞིན་དགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོད་
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པོ་སྟེ། དཔོེརི་ན། མ་རྡའིི་པོརི་རྡེ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་འིཐུང་ཆུའིི་

དཀའི་ངལ་སེལ་ཆེེད་ཆུ་མཛོོད་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་འིདུགོ ཆུ་

མཛོོད་གོཉེིས་ཙམ་གྱིི་རིོགོས་རིམ་འིཇརི་མན་རིོགོས་ཚོོགོས་ཝེ་

ཀརི་ནས་བྱེས་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་ཐུབ་ན་མི་མང་

གོི་བདེ་རྩིརི་ཐུགོ་གོི་ཡོད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་བོད་མི་མང་དེ་

རྣམས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་རང་གོཞིི་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། དེ་

དགོ་ལ་ལྟ་རྟོགོ་དང་ཞིལ་འིདེབས་འིབུལ་མཁོན་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་

རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ངོས་ནས་དགོེ་བ་ལ་བརི་ཆེད་བྱེས་པོ་མིན་

ཏེེ་དེང་སང་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་དང༌། ཁོང་ཚོན་དེ་ལྟརི་ནས་སློོང་

མཁོན་མང་པོོ་རིེད། བལ་ཡུལ་ནང་དགོོན་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡིན་ཟེརི་

མཁོན་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་རིེད་ཀྱིང༌། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་དེརི་དགོོན་པོ་

གོཅིགོ་པུརི་ངོ་མཚོརི་ཆེེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། འིཇརི་མན་ལ་ངོ་ཤིེས་

པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཁོོང་གོིས་ངོས་ལ་ཡི་གོེ་ཞིིགོ་བཏེང་འིབྱེོརི་བྱུང༌། དེའིི་

ནང་ཁོོ་རིང་སྐོབས་རིེ་རྒྱ་གོརི་དང༌། སྐོབས་རིེ་བལ་ཡུལ་ལ་སྡེོད་

ཀྱིི་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནང་ད་ཕེན་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷགོ་ཙམ་རིིང་དགོོན་

པོ་མང་པོོ་བརྒྱབ་སོང༌། དེ་དགོ་རྒྱས་སྤྲོོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་ཁོང་རྒྱགོ་མཁོན་གོཅིགོ་ཀྱིང་

མ་བྱུང་མ་སོང༌། ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་པོ་གོཅིགོ་གོིས་ལོ་སུམ་ཅུའིི་རིིང་
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དགོོན་པོ་དེ་ཙམ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་དེ་མཉེམ་སློོབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་

ཁོང་ཏེན་ཏེན་རྒྱགོ་གོི་རིེད། ང་རིང་ནང་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། མ་རིིགོ་པོ་

དང༌། རོངས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སྐྱོན་མཐོོང་བ་མིན་ནམ་ཞིེས་ཡི་གོེ་

འིབྱེོརི་བྱུང༌། 

དྷ་སརི་གོསུང་ཆེོས་སྐོབས་ལ་བརྗེོད་པོ་ཡིན། དགོོན་པོ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཟེརི་བ་དེ་ཕྱོི་ལ་

མེད་པོརི་ནང་ལ་དགོོས་པོ་རིེད། ལུང་དང་རྟོགོས་པོའིི་བསྟན་

པོ་ཟེརི་བ་དེ་ནང་གོི་གོཤིིས་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་

ལས། ཕྱོི་ལ་ཁྲི་ཁྲི་ཟིང་ཟིང་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མིན། རྩི་བ་

དགོེ་འིདུན་གྱིི་རྟེན་གོཞིི་དགོོན་པོ་བཞིེངས་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིོན་

ཀྱིང་ད་ལྟའིི་ཆེརི་དགོོས་གོལ་ཆེེ་ལོས་དང༌། ཡང་ལྕི་བཏེེགོ་ནས་

བསམ་གོཞིིགོས་ནན་ཏེན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་ནང་

ཁུལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་འིཐུང་ཆུ་དང༌། 

འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་དཀའི་ངལ་ཡོད་མཁོན་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཁེད་

རིང་ཚོོས་མཐུན་རྐེན་སྤྲོད་ཐུབ་ན་དངོས་གོནས་དགོེ་བ་དཔོགོ་ཏུ་

མེད་པོ་དང་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ས་རིེད། དེ་ངོས་ནས་ཁེད་

རིང་ཚོོརི་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། 
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ཏེ༽ སྤེབོས་སམེས་ཀྱི་ིགོཞི་ིརྩི་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་

ཉེནེ།

ངས་ཁེད་རིང་ཚོོརི་གོཏེམ་ཁོ་གྲེོ་པོོ་གོཅིགོ་དང༌། རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

དམིགོས་བསལ་ཤིོད་རྒྱུ་མེད། སྤྱོི་ཡོངས་ནས་བཤིད་ན་ང་ཚོ་ོ

བོད་པོ་ཚོང་མ་སྤེོབས་པོ་ཞུམ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་མ་རིེད། བོད་ནང་

ལ་བལྟས་ཀྱིང་རུང༌། བོད་ཕྱོི་ལ་བལྟས་ན་ཡང་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་

རིདེ། ངསོ་ནས་ཁདེ་རིང་ཚོོརི་ལ་ོརྒྱུས་ཤིིགོ་བཤིད་ཆེོགོ རྒྱ་གོརི་

ནས་བོད་ལ་གོཉེེན་འིཕྲེད་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་མགོོ་འིཚོོས་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོད། ཁོོ་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་ལ་ཆེོས་མཇལ་ལ་འིགྲེོ་སྐོབས་ཆེོས་མཇལ་

ཞུ་མཁོན་ནང་རྒྱ་མོ་འིབྱེོརི་ལྡན་གྱིོན་ཆེས་སོགོས་ཡགོ་པོོ་གྱིོན་

མཁོན་ཞིིགོ་འིདུགོ དའེིི་རྣམ་འིགྱུརི་དང་བྱེདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་

ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་མ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་རིང་ནས་རིེད་འིདུགོ 

རྒྱ་མ་ོད་ེདང་རིགོོས་པོ་བདུན་བརྒྱད་ཅགིོ་འིདུགོ ཁོངོ་ཚོསོ་ལྷ་ཁོང་

ད་ེདགོ་གོང་དང་གོང་ཞིགིོ་རིདེ་དམ་ཞིསེ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིགོ་ིའིདུགོ རྩི་ེ

ཤིརི་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགོཟམི་ཆུང་འིགྲེམ་དུ་སློབེས་སྐོབས་དཀནོ་གོཉེེརི་

གོཅགིོ་ནས་འིད་ིཏཱ་ལའི་ིབླ་མའི་ིབཞུགོས་ས་རིདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་སངོ༌། 

རྒྱ་མོ་དེས་ལྟོ་ཕེད་ནང་ནས་ཁོ་བཏེགོས་གོཅིགོ་བཏེོན་ནས་དེ་
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ལགོ་ཏུ་བཏེགེོས་ཏེེ་གོཟིམ་ཆུང་གོི་སྒོ་ོའིགྲེམ་དུ་པུས་མ་ོབཙུགོས་

ནས་བསྡེད་སོང༌། དེའིི་རིོགོས་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིང་མཉེམ་དུ་པུས་

མ་ོབཙུགོས་ནས་བསྡེད་སོང༌། ཁོོང་རིང་ཡ་མཚོན་ཆེེན་པོ་ོསྐྱེས་

བྱུང་ཟརེི་གྱི་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་ཁོམས་དང༌། ཨ་མདོ་བླ་མ་དེ་ལྟརི་འིགོའི་ཤིས་ངོས་ནས་

ངོ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ཚོོའིི་དྲུང་དུ་རྒྱ་མི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

མཁོན། ལྷགོ་པོརི་དུ་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན། མཐོོ་

སློོབ་ཐོོན་པོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་གོོ་རྒྱུ་འིདུགོ ང་རིང་

ཚོོ་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་དུས་ཚོོད་གོང་འིཚོམ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་རིིན་ཐོང་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། འིདིས་མི་ལ་

ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོཞིི་ནས་མངོན་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ང་ཚོོ་ཐོོགོ་མརི་བཙན་བྱེོལ་དུ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་མི་ཚོོས་སྙིིང་

རྗེེའིི་བསམ་པོ་དང༌། མི་ཡགོ་པོོ་རིེད་བསམ་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། དུས་

ཚོོད་གོང་འིཚོམ་སོང་རྗེེས་བོད་པོ་ཟེརི་དུས་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་སའིི་

ཡུལ་དང༌། རྫུན་མི་ཤིོད་མཁོན། བགོ་ཡངས་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིི་གོི་

འིདུགོ རྗེེས་སུ་བོད་པོ་ཁྲིམ་པོ་ཤིོད་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཁོོང་ཚོོ་

ཧིོན་འིཐོོརི་གྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཨ་རིིརི་བོད་མི་ཆེིགོ་སྟོང་
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གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་ལེན་སྐོབས་ས་གོནས་སོ་སོརི་ཚོོགོས་ཆུང་

བཙུགོས་ནས་ལས་ཀ་འིཚོོལ་རིོགོས་བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་

བོད་པོརི་རིོགོས་རིམ་བྱེེད་པོ་འིདི་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བརི་རིོགོས་

རིམ་བྱེས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན། བོད་པོའིི་ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་

གོོམས་གོཤིིས་བཟང་པོོ་དེ་ཡུལ་ནང་མིགོ་དཔོེརི་འིཇགོས་ཐུབ་

པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་ཞིེས་ཤིོད་མཁོན་མང་པོོ་བྱུང༌། རྗེེས་སུ་གོོམས་

གོཤིིས་བཟང་པོོ་དེ་ཕེརི་མ་འིཇགོས་པོརི། གོོམས་གོཤིིས་སྡུགོ་

པོ་དེ་ཚུརི་འིཇགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ 

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་ན་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་ང་ཚོོ་

སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་བ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་

ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་འིདིའིི་རིིང་ལ་རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་མེད་སརི་

རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་ཞིིགོ་རྙིེད། རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་རྙིེད་པོས་མ་

ཚོད། འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་མཐོོང་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེརི་བ་

བྱུང་བའིི་སྐོབས་ལ་ད་དུང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་སྔརི་ལས་ལྷགོ་

པོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། སྔརི་ལས་ལྷགོ་པོའིི་རྒྱལ་ཁོ་ཞིིགོ་ཡོང་

གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་སྣང་བ་དགོ་ནས་ལྷོད་གོཡེང་ཕྱོིན། ལེགོས་

པོ་དེ་མ་སྒྲུབ། སྡུགོ་པོ་དེ་འིཇགོས་ནས་ཤིོགོ་བུ་སྣུམ་ཐོིགོ་ལྟ་བུ་
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བྱེས་ཏེེ་དེང་སང་རྒྱ་གོརི་ནང་གོཞིོན་སྐྱེས་ཨེ་ཌེས་ (AIDS) ན་

མཁོན་འིགོའི་ཤིས་ཡོད་ས་རིེད། 

དེ་བཞིིན་ཐོ་མགོ་ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོེན་མཁོན་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡང་ཡོད་

ས་རིེད། དེ་དགོ་ཤིིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་སྣང་མེད་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོ་ལེརི་ང་ཚོོ་སྤེོབས་པོ་བྱེེད་སའིི་གོཞིི་རྩི་བརླགོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ རྒན་པོ་ཚོོས་རྒན་པོརི་དཔོགོས་པོའིི་

སེམས་ཁུརི་བླངས་ནས་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིོན་

པོ་ཚོོས་གོཞིོན་པོརི་དཔོགོས་པོའིི་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཤུགོས་

མ་བརྒྱབ་ན་རིིམ་པོས་འིཐུས་ཤིོརི་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན། འིཐུས་ཤིོརི་དེ་

རིིགོས་གོཟུགོས་པོོརི་ནད་ན་ཚོ་བྱུང་ན་ཨ་རི་ཨུ་རུ་ཞིེས་ལམ་སེང་

ཤིེས་ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོརི་གོ་ལེརི་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་འིཐུས་ཤིོརི་

ཕྱོིན་པོ་དང་། དེ་རྗེེས་གོཞིི་ནས་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་

སྐོབས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡང་ཕྱོིས་དྲེགོས་པོ་རིེད། དྷ་སརི་ཚོོགོས་འིདུ་

དེ་ལྟརི་ཚོོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ལས་བྱེེད་པོ་གོསརི་

ཞུགོས་བྱེེད་མཁོན་དྲེགོ་པོ་སློེབས་མ་ཐུབ་པོརི་སྤུས་ཚོད་ཞིན་དུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། གོང་ཟགོ་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་ལ་ང་ཚོོས་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱེེད་ཐོབས་མེད། འིདས་པོའིི་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའིི་ནང་སློོབ་
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གྲྭ་ཆེེ་ཆུང་ཁོགོ་ནང་འིཛོིན་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་ཡོང་བའིི་སྐོབས་སུ་

འིབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོ་ཚོང་མས་ལྟ་རྟོགོ་སེམས་

ཁུརི་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོའིི་རྐེན་གྱིིས་ཕྲུ་གུརི་བཟང་པོོའིི་ཡོན་

ཏེན་མ་འིཇགོས་པོརི་གོཡོ་རྫུན་ཤིོད་རྒྱུ་དང༌། ཉེལ་ཐོགོ་འིཐོེན་རྒྱུ་

དེ་དགོ་འིཇགོས། མ་ཚོང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འིབྲས་བུ་གོང་གོིས་

ལྡོགོ་པོརི་འིགྱུརི། །ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ལོ་མང་པོོའིི་རིིང་

འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་པོའིི་འིབྲས་བུ་དེ་ང་ཚོོས་གོཞིི་ནས་མཐོོང་དུས་

ཨ་ཁོ་ཟེརི་རྒྱུ་ལས་ང་ཚོོས་ཉེེས་པོ་དང༌ཆེད་པོ་འིགོེལ་ས་མེད། དེ་

དགོ་ང་ཚོོས་ཉེམས་མོང་དུ་འིཁེརི་ནས་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་ལྟརི་མི་ཡོང་

བའིི་དོན་དུ་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོད། འིདི་ཁུལ་ལའིང་མངོན་གོསལ་མེད་

པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོ་ལེརི་གོོམས་གོཤིིས་སྡུགོ་པོ་དེ་འིཇགོས། བཟང་

པོོ་དེ་བརླགོས་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

རིོགོས་བྱེེད་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། 

ང་ཚོོ་སྤྱོིའིི་རྩི་དོན་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་གོཅིགོ་པུའིི་འིགོན་ཁུརི་

མིན་ལ། བོད་གོཞུང་གོཅིགོ་པུའིི་འིགོན་ཁུརི་ཡང་མིན། བོད་

དང༌བོད་རིིགོས་ཟེརི་བ་དེརི་བཟང་པོོའིི་མིང་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བོད་
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རིིགོས་སུ་གོཏེོགོས་པོ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

བོད་ཟེརི་བའིི་མིང་དེ་ཉེམས་ནས་མཐོོང་ཆུང་ཁད་གོསོད་བྱེེད་

ཡུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན། བོད་མི་མི་རིེ་ངོ་རིེ་ང་བོད་པོ་ཡིན་ཞིེས་ཤིོད་

མི་ནུས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། དེས་ན་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཚོང་མས་རིང་

དོན་རིང་གོཅེས་ཀྱིིས་རིིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། གོཞིན་དེ་གོ་ཡིན། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༡༥ ཉེནི་ཨ་

རི་ིནའིུ་ཡོགོ་ཏུ་ཉེ་ེསྐོོརི་ནས་བཅརི་འིཛོམོས་བདོ་མ་ི

སུམ་སྟངོ་སྐོོརི་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་རྒྱའི་ིགོནས་སྟངས་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ི

ཕེན་ནུས།

རྩི་དནོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཤིགིོ་ཞུས་ན། རྩི་བའི་ིབདོ་རྒྱའི་ིགོནས་སྟངས་

དེརི་འིགྱུརི་བ་གོསརི་པོ་གོང་ཡང་ཕྱོིན་མེད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

གོནས་སྟངས་མཁྲིེགོས་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

བྱེེད་ཕྱོོགོས་དེ་ནི་ཚོང་མས་མཁེན་གོསལ་རིེད། དབུ་མའིི་ལམ་

ཕྱོོགོས་ཐོོགོ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དེརི་འིགྱུརི་བ་གོང་ཡང་མེད་པོརི་ལངས་

ཕྱོོགོས་དེ་གོའིི་ཐོོགོ་བསྡེད་ཡོད། དེ་ནས་གོལ་གོནད་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་

ལ་བཀའི་ཤིགོ་དང༌། བཙན་བྱེོལ་གྲེོས་ཚོོགོས། དེ་བཞིིན་ལས་

བྱེེད་མཐོོ་རིིམ་འིཛོོམས་པོའིི་སྐོབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཞུ་གོི་ཡོད། 

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དེ་ང་ཚོ་ོགོཅིགོ་པུའིི་ལགོ་པོརི་མེད། 

གོང་ལྟརི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་རིགོ་ལུས་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེོང་དང་མི་གོཏེོང་གོི་
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གོནས་ཚུལ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་སྲིདི་བྱུས་ལྷུགོ་ཙམ་

དང་། བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པོ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་ཐུབ་དང་མ་ིཐུབ་ཟརེི་བ་

ད་ེཡང་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་རིགོ་ལུས་ཡདོ། དནོ་དགོ་ཆེ་ེ

ས་དེ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་འིགྱུརི་བ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུརི་བ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་ལས། ང་

རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་སྟངས་འིཛོནི་ཆེ་ཚོང་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། ང་ཚོསོ་འིད་ིགོ་ཙམ་བྱེས་ན་འིད་ིགོ་ཙམ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་

ཚོདོ་དཔོགོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ནུས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མདེ། 

ང་ཚོོརི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད། བཙན་བྱེོལ་

གོཞུང་ཞིིགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་གྲེོས་ཚོོགོས་ཤིིགོ་ཀྱིང་ཡོད། ཞིིབ་

རྩིིས་ཤིིགོ་བྱེས་ན་ང་ཚོོརི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིའིི་བཀའི་དྲེིན་

ལ་བརྟེན་ནས་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་ནང་ལ་ལས་ཀ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བྱེས་ཡོད་ལ། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡགོ་པོོ་

ཐོོན་ཡོད། དེ་རྣམས་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་

ཐོོན་པོ་ལས། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མེད་ན་དཔོེརི་ན་ང་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་

ཆེེ་ཞིེས་མི་ཚོོས་རིེ་བ་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཞིིགོ་ཡོད་ན་ཡང༌། ༸རྒྱལ་བ་རིིན་

པོོ་ཆེེ་མི་གོཅིགོ་ཁོེརི་རྐང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན། དེ་ཙམ་
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འིགྲུབ་ཐུབ་ཐོབས་མེད། དེ་ཙམ་ཡོང་བ་དེ་སྤྱོི་པོའིི་བྱེ་སྤུ་སྣོན་གྱིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། སྡེེ་ཚོན་སོ་སོས་ལས་འིགོན་

རིེ་འིཁེརི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོ་རིེད། 

སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཤི་ཚོ་

བྱེེད་རྒྱུ། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ད་དུང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐོབས་

ལ་ཚོང་མས་གོཅེས་པོོ་དང༌། ཞིེན་ཁོོགོ་བྱེས་ནས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཡིན་ན་ཡང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་

མིའིི་ངོས་ནས་ཚོད་མ་ལོངས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་བཞིིན་

ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་དེ་ལྟརི་ཧི་ལམ་ཡོང་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་ན་ཡང་

། གོལ་ཏེེ་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་གོང་བྱུང་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་

བྱུང་ན། མི་སྒོེརི་པོ་སོ་སོའིི་མིང་སྨོས་གོསལ་པོོ་བྱེས་ནས་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ངེས་པོརི་དུ་དེ་འིཕེོ་འིགྱུརི་གོཏེོང་བ་

དང༌། བསྒྱུརི་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོད་ན་འིབྲེལ་ཡོད་

ཚོོརི་ཐོད་ཀརི་བརྗེོད་ནའིང་འིགྲེིགོས། གྲེོས་ཚོོགོས་ནང་ལ་བརྗེོད་

ཀྱིང་འིགྲེིགོས། བཀའི་ཤིགོ་ལ་བརྗེོད་ན་ཡང་རུང༌། མཐོའི་མ་ང་

ཚོོའིི་ཁྲིིམས་ཞིིབ་ལས་ཁུངས་སུ་གོཏུགོས་ནས་བརྗེོད་དགོོས་པོ་
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ཡིན་ཡང་རུང༌། དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། 

བོད་གོཞུང་ལ་བརྩིི་བཀུརི་བྱེེད་དགོོས་ཟེརི་བ་དེའིི་གོོ་བ་བོད་

གོཞུང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་ཡིན་པོ་ཙམ་གྱིིས་ལས་བྱེེད་སུ་ལ་ཡང་

སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་མི་ཆེོགོ་པོ་དེ་ལྟརི་རྩི་བ་ནས་མ་རིེད། ང་རིང་ཚོོས་

སྐོབས་རིེ་ཉེ་ཉུང་མཉེམ་བསྲིེས་བྱེས་ཏེེ། ལས་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་

མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱུང་ན། མིང་རྗེེན་པོརི་བཏེོན་རྒྱུ་འིཚོེརི་སྣང་བྱེས། 

མཐོརི་ཐུགོ་བོད་གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཁོའིི་རྩིེ་མོ་

ནས་བརྗེོད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་དང༌། བརྗེོད་བདེ་པོོ་བྱེེད་པོ་དེ་ནོརི་འིཁྲུལ་

རིེད། གོང་ལྟརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་པོ་

རིེད། དེ་ལ་རྒྱལ་ཁོབ་གོཞིན་པོས་ངོས་འིཛོིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟརི་

ཡང་ང་རིང་ཚོོ་སོ་སོའིི་མིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ངོས་

འིཛོིན་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

སྐོབས་རིེ་བོད་ནས་ཡོང་མཁོན་འིགོའི་རིེས་༸རྒྱལ་བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་

གོཅིགོ་པུ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་བལྟ་ས་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ བོད་

གོཞུང་གོིས་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཟེརི་བ་དེ་ལྟརི་ཤིོད་མཁོན་

ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་ངོས་ནས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟརི་མ་

རིེད། བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིས་ཕེན་ཐོོགོས་
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ཆེེན་པོོ་ཡོད། ང་རིང་ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་ཡང་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོརི་བརྟེན་བདེ་

སྡུགོ་བཤིད་ས་ཞིིགོ་ཡོད། གོང་ཡིན་རུང་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་བཤིད་ས་ཞིིགོ་ཡོད། བཤིད་ས་ཡོད་པོ་ཙམ་གྱིིས་དྲེིན་ཆེེན་

པོོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ལས་བྱེེད་པོའིི་ནང་མིའིི་སྤུས་ཚོད་མ་

ལོངས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། 

སྐོབས་རིེ་སྐུ་དྲེགོ་གོསརི་པོ་ཞིེས་ཤིོད་མཁོན་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

གོང་ལྟརི་གོཞུང་ཞིབས་ལས་བྱེེད་པོའིི་མིང་གོི་ཐོོགོ་ནས་མརི་

བཀའི་སློོབ་གོནང་མཁོན་ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་པོ་ལས། མི་

མང་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་མཁོན་དང༌། མི་མང་གོི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་

མཁོན། ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་པོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་ཀུན་

སློོང་དང་རྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་མི་ཤིེས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ལས་ཀའིི་

ཐོོགོ་སེམས་ཁུརི་མི་ལེན་མཁོན་དེ་ལྟརི་མེད་པོ་མིན་པོརི་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ལས་བྱེེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་པོ་དེ་རིིགོས་

ལ་ཐོད་ཀརི་འིཛོེམས་ཟོན་མེད་པོརི་གོསལ་པོོ་བརྗེོད་དགོོས་པོ་

གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 

ཁོ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ལ་རིོགོས་ཕེན་དང་། ལས་རིིགོས་
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ཀྱི་ིཞིབས་ཞུ།

ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོརི་ཡདོ་པོ་རྣམས། རྒྱ་གོརི་ལས་དཔོལ་

འིབྱེརོི་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཕྲེན་བུ་ལགེོས་ལ། མཐོངོ་རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱའི་ིཆེ་

ནས་ཀྱིང་ཆེེ་བ་ཡོད། ཁོ་སང་སུད་སིརི་ཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་

རིང་ཚོ་ོབདོ་རིགིོས་ནང་ཁུལ་ནས་དགོནོ་པོ་གྲྭ་ཚོང་ལ་སགོོས་པོས་

དགོོན་པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡིན། ཟ་ཁོང་རྒྱགོ་གོི་ཡིན་ཟེརི་བའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཞིལ་འིདེབས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོརི་ཞིལ་འིདེབས་སྤྲོོད་ཀྱིི་

ཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། བསདོ་ནམས་གོསོགོ་པོ་ལ་ངསོ་ནས་བརི་

ཆེད་བྱེས་པོས་གོ་ལ་འིགྲེགིོས། ཡནི་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོཁོ་ཚོ་དགོསོ་

གོཏུགོ་གོ་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོགོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཅ་ེན། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིབདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཁོགོ དཔོརེི་ན། ཏེ་ེཛུ་གོཞིསི་ཆེགོས་ལ་

སགོོས་པོརི་བརི་སྐོབས་མ་སློབེས་པོརི་དུས་ཡུན་གོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་

པོ་རིདེ། ཉེ་ེཆེརི་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། ཁོངོ་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་དང་པོ་ོང་

ཚོསོ་ཚོདོ་དཔོགོ་དང༌། རི་ེབ་བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིནི་མ་འིགྲུབ་པོརི་

དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲེད་བསྡེད་འིདུགོ 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་ནང་ལ་དཔོེརི་ན་འིཐུང་ཆུ་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་
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རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཞིིང་ལས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་

རྒྱུ། ཤིིང་སྣ་འིདེབས་འིཛུགོས་བྱེེད་རྒྱུ། སྨན་བཅོས་ཀྱིི་མཐུན་རྐེན་

ཡགོ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་རིིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཁོ་ཚོ་དགོོས་

གོཏུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཏེན་ཏེན་རིེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རིང་

ཚོོ་བོད་པོའིི་ཁོོངས་ནས་ཕྲེན་བུ་མཐུན་རྐེན་སྦོརི་ཐུབ་མཁོན་དེ་

ལྟརི་བྱུང་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་ཡོད་པོའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་སྐྱོ་བ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ད་ལྟ་མཐུན་རྐེན་མ་

འིདང་བརི་ཛོ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་ཚོོརི་ཁེད་རིང་

ཚོོས་ཕྲེན་བུ་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་བསམ་བྱུང༌། 

ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཇི་ཙམ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིང་མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་ཕྲེན་

བུ་བསགོས་ཡོད་ལ། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ནས་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་ནང་

ལ་ཐོརི་ན་གོཅིགོ་དང༌། མ་ཐོརི་ན་གོཉེིས་ཞིེས་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་

ནས་ཚུརི་ཡོང་བ་རིེད། གོ་ལེརི་རྒྱ་གོརི་ལ་ཕེརི་གོཅིགོ་ཡོང་ཐུབ་

ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། བལ་ཡུལ་ནང་

ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་

སྨན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིིན་སྨན་རིོགོས་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ལས་ཀའིི་ཐོོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ལ་

ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ། 
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ཡང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བསྡེད་ནས་རྩིིས་ཞིིབ་བྱེེད་རྒྱུ་ལ་སོགོས་

པོ་དཔོལ་འིབྱེོརི་འིདུ་འིགོོད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ། དེ་ལྟ་བུའིི་ལས་

རིིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་ལ་ཡུན་རིིང་པོོ་སྡེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང༌ལོ་གོཅིགོ་

ཙམ་དང་། ཡང་ན་ཟླ་བ་དྲུགོ་ཙམ་བསྡེད་ན། ཁེད་རིང་ཚོོརི་རྒྱས་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཕེོགོས་སྤྲོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

གོཞིིགོས་པོའིི་ལས་བྱེེད་པོ་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་དང་ལྟ་རྟོགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། ལས་བྱེེད་པོ་ཚོོས་ལས་ཀ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས་

པོ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཐོོབ་ཐོང་དང་ལྟ་རྟོགོ་

ཀྱིང་ངེས་པོརི་དུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་སྟབས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཤིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། ཁོ་སང་སུད་

སིརི་ཡང་བརྗེོད་པོ་ཡིན་ལ། དེ་རིིང་འིདིརི་ཡང་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་དཀའི་ངལ་

ཆེེ་ས་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ངས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་བསམ་པོའིི་ཀུན་

སློོང་སྐྱེས་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱུང་ན། འིདིརི་དོན་གོཅོད་ཡོད་ལ། དེ་

བཞིིན་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་འིབྲེལ་ཡོད་ཀྱིི་ལས་ཁུངས་སྡེེ་ཚོན་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་འིདོད་ཡོད་ཅེས་སྔོན་ཚུད་ནས་ཕེརི་

འིབྲེལ་བ་བྱེས། ཕེརི་ཕྱོོགོས་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་བཀོད་
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སྒྲིིགོ་བྱེས། ཁེད་རིང་ཚོོ་དུས་ཚོོད་གོཏེན་འིཁོེལ་ནས་རྒྱ་གོརི་དུ་

སློེབས་པོ་དང་ལམ་སེང་ལས་ཀ་བྱེས་ཆེོགོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་

གོརི་ནས་ཕྱོིརི་འིཁོོརི་མཚོམས་འིདི་གོརི་ལས་ཀ་བྱེས་ཆེོགོ་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་ས་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོ་ཨ་

རིིརི་སྡེོད་སྐོབས་ལ་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ༌གོི་ནང་ལ་དུས་ཡུན་གོང་ཙམ་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་ཚུརི་འིཁོོརི་

ཡོང་སྐོབས་རྒྱ་གོརི་ནང་གོི་གོནས་སྟངས་གོསལ་པོོ་ཤིེས་ཀྱིི་རིེད། 

ཡང་འིདི་ནས་ཚུརི་རིོགོས་རིམ་ཚོོགོས་པོ་དང་། ངོ་ཤིེས་པོ་དེ་

ལྟརི་ལ་ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་འིགྲེེལ་བཤིད་

རྒྱགོ་རྒྱུ་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐོད་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། སྒོེརི་

པོ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། སྡུགོ་པོོ་སྐྱིད་པོོའིི་མདོགོ་

འིདོན་ཡིན་ཟེརི་བ་བཞིིན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་གོི་མི་མང་ཉེམ་

ཆུང་དེ་རྣམས་ཀྱིི་འིཚོོ་གོོས་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་

ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟུང་སྟེ་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོ་ཤིེས་ན་ཁེད་རིང་ཚོོརི་སློོབ་གོསོ་དང༌། 

ཉེམས་མོང་གོི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ཡང་ངོས་ནས་བཀའི་བཏེང་བ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བཤིད་པོ་མིན་
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ཡང༌། འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

གོ༽ སློབོ་སྦངོ་རྒྱུན་འིཁངོས་དང་། མཐོ་ོརིིམ་གྱི་ིསློབོ་

སྦངོ་།

ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་ནས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། ཁེད་རིང་ཚོ་ོལུང་པོ་ཡརི་

རྒྱས་ཡདོ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦངོ་གོ་ིམཐུན་རྐནེ་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་ཡགོ་

པོ་ོཡདོ་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་སློབེས་ཡདོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཕེ་ོམ་ོརྣམས་

ཀྱི་ིནང་ནས་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་རྒྱུརི་ས་ོསའོི་ི

རྣམ་དཔྱདོ་དང་ནུས་པོ་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་འིཕྲེལ་སལེ་དངུལ་ཕྲེན་

བུ་ཞིགིོ་གོ་ིདནོ་དུ་ལས་ཀ་ཙགོ་ཙགིོ་ལ་མགོ་ོའིཁོརོི་ནས་མ་བསྡེད་

པོརི་སློོབ་སྦོང་རྒྱུན་རིིང་ཙམ་དང༌། སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་

ཐོོགོ་ལ་ལྷོད་གོཡེང་རྩི་བ་ནས་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་རིོགོས་

རིམ་བྱེདེ་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརིདེ། སློབོ་སྦངོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོ

སྐོབས་ཡདོ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ནུས་པོ་ཡདོ་མཁོན་ཚོསོ་

ཡནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་སློབོ་སྦངོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། 

ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ལུང་པོརི་ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་ལ་དཀའི་ངལ་འིདི་

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲེད་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདིརི་གླིོ་བུརི་དུ་བྱུང་བ་
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ཞིིགོ་མིན། མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་གོི་རིིང་ལ་རྒྱུ་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

བྱུང་བ་གོསལ་པོོ་རིེད། མངའི་བདགོ་ཁྲིི་རིལ་པོ་ཅན་བཀྲོངས་ཏེེ་

བོད་སིལ་པོོརི་གྱུརི་པོའིི་མཚོམས་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའིི་རྐེན་ངན་

བརི་གྱིི་གོཙོ་བོའིི་ས་བོན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ནས་མརི་བྱུང་བ་གོསལ་པོོ་

རིེད། དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུ་རྐེན་གོཅིགོ་ནི་ང་རིང་ཚོོ་མཐོོང་རྒྱ་ཐོོས་རྒྱ་

ཆུང་དྲེགོས་པོ་དང༌། འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདི་འིགྱུརི་བ་གོང་འིདྲེ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད་པོ། ལྷགོ་པོརི་ཁིམ་མཚོེས་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་གོང་འིདྲེ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ང་རིང་ཚོོས་དོ་སྣང་དང༌། ཉེམས་ཞིིབ་ཡགོ་

པོོ་མ་བྱེས་པོརི་འིགྲེིགོ་ཙམ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་

འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་པོ་ཤིིན་ཏུ་གོསལ་པོོ་རིེད། འིདས་པོ་དེ་རྣམས་

ཚོརི་བ་རིེད། དེརི་ང་ཚོོས་འིགྱིོད་པོ་བྱེས་ནས་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་

ཡང་མེད། ད་ཆེ་མ་འིོངས་པོརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདི་རྫིོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་ལྔརི་སློེབས་པོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་ལ་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། མི་ཐོོགོ་འིགྱུརི་འིགྲེོ་

གོི་རིེད། འིོན་ཀྱིང་བོད་མི་རིིགོས་མུ་མཐུད་བསྡེད་དགོོས་པོ་རིེད། 

ང་ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲེལ་ཡོད་ཀྱིང་ང་ཚོོའིི་
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མི་ཐོོགོ་རྗེེས་མའིི་ཐོོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་ཉུང་ཙམ་ཡོང་བ་དང༌། ང་

ཚོོའིི་བོད་མི་རིིགོས་འིདི་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཅིགོ་ཡོང་ཐོབས་ལ་ང་རིང་

ཚོོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདིས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། མི་སྒོེརི་

པོ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ལས་མ་བྱུང་ཡང་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དེ་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་རིེད། དེ་

ཡང་དཔོའི་བློ་ཁོོགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་སྐོད་

ཆེ་མ་ཡིན་པོརི། ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་དགོོས་པོ་རིེད། ང་ཚོོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་

སློོབ་སྦོང་གོི་གོོ་སྐོབས་ཡོད་མཁོན་ཚོོས་ངེས་པོརི་དུ་ལྷོད་གོཡེང་

མ་སོང་བརི་མཐོོ་རིིམ་གྱིི་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

ང༽ བདོ་མའིི་ིའིདུ་ཤིསེ་དང་། མ་ིབཟང་གོ་ིགོཅེས་ནོརི། 

གོོང་དུ་ཞུས་པོ་བཞིིན། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་

ཤིསེ་མ་བརླགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ས་གོནས་དང་སྤྱོ་ིཚོོགོས་གོང་

དང་གོང་དུ་ཡོད་ཀྱིང་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་མ་བྲལ་
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བ་དང༌། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་མི་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་བརི་

དུ་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་བོད་པོརི་སྨད་རི་གོཏེོང་མཁོན་ཧི་

ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། དེ་ནི་བོད་པོརི་རྒྱུ་ཡོད་ནས་བསྟོད་རི་

བཏེང་བ་མིན་ལ། བོད་པོརི་དབང་ཡོད་ནས་བསྟོད་རི་བཏེང་བ་

ཡང་མིན། བོད་པོརི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཆེ་ནས་

བསྟོད་བསྔགོས་དེ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེས་ན་མི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་

ཏེན་ད་ེང་རིང་ཚོའོི་ིགོཅསེ་ནརོི་རྩི་བ་ཆེ་ེཤིསོ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིཐོགོོ་

ནས་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་

ད་ལྟ་བདོ་པོརི་མ་ིཚོསོ་དགོའི་ཞིནེ་བྱེདེ་པོ་དང༌། བསྔགོས་བརྗེདོ་

བྱེདེ་པོ། མངནོ་པོརི་བསྟདོ་ཡུལ་ད་ེགོ་ལརེི་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁོན་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་ཤིནི་ཏུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརིདེ། 

བསྟོད་བསྔགོས་ཡོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ལས་སློ་པོོ་མིན་ཞིིང༌། ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལས་སློ་པོོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ལྟརི་

ཡིན་སྟབས་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོས་རྒྱུན་

དུ་དྲེན་ཤིེས་བསྟེན་ནས་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་མ་

བྲལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོའིི་མིགོ་དཔོེ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མིའིི་

དཔོེརི་འིོས་པོའིི་བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། 
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སོ་སོ་རིང་ཉེིད་དེ་ལྟརི་བྱེས་པོས་མ་ཚོད་སོ་སོའིི་ཁིམ་ཚོང་ནང་

ལ་ཡང་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀ་བཟང་པོོ་དེ་འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སོ་སོའིི་བུ་ཕྲུགོ་མི་རིབས་གོསརི་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའིི་

བཟང་པོོའིི་གོོམས་གོཤིིས་བརྒྱུད་སྤྲོོད་བྱེས་ཏེེ། ང་རིང་ཚོོའིི་མི་

ཐོོགོ་འིདི་རྫིོགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་དེ་རྣམས་བོད་པོ་

སྤུས་གོཙང་མིགོ་དཔོེརི་འིསོ་པོ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་ཐོབས་ལ་ཚོང་

མས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། གོཞིན་དེ་གོ་ཡིན། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚོེས་ ༢༦ ཉེནི་

མའི་ེསོརི་གོཞིསི་ཆེགོས་གོསརི་རྙིངི་གོ་ིམ་ིམང་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་བསྡེམོས་དང་། མ་ིམང་གོ་ི

ཡདི་ཆེསེ།

སརེི་སྐྱ་མ་ིམང་རྒན་བྱེསི་ཐུན་མངོ་ཐོགོོ་ལ་ཞུ་རྒྱུརི། ད་ེརིངི་འིདརིི་

ང་ཚོ་ོའིཁྱུགོ་ཙམ་ཐུགོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་རིེད། ང་རིང་ཚོོའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རྙིིང་ཤིོས་ཤིིགོ་དང༌། གོཞིི་རྒྱ་ཡང་ཆེེ་ཤིོས་

ཤིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིདགོནོ་པོ་ཡང་ཆེ་ེཤིསོ་ཁོགོ་

གོཉེིས་ཆེགོས་ཡོད་ལ། གོང་ཅིའིི་མཐུན་རྐེན་གྱིི་ཆེ་ནས་དྲེགོ་པོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ས་གོནས་འིདརིི་ཚོརི་མང་པོ་ོསློབེས་ཡདོ་པོ་མ་ཟད། 

ད་ེརིངི་ཡང་བསྐྱརི་ང་རིང་ཚོ་ོམང་ཚོགོོས་ཐུགོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་

བརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཟེརི་གྱི་ིཡནི། 

ད་ལྟ་ཞིིབ་ཕྲེ་བཀའི་བློན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོསལ་བཤིད་འིདྲེ་ཆེགོས་

ཆེགོས་དང༌། སྤེམ་པོོ་དེ་ལྟརི་མ་ཡིན་པོརི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

འིགྲེེལ་བཤིད་གོསལ་པོོ་བྱུང་སོང༌། དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་རིང་
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ཚོོའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡིན་ན་ཡང་རིང་

རིང་སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡིད་ཆེེས་རྙིེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ནུས་

པོ་བཏེོན་ན། ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་དང་། ལས་ཀ་

དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། སེམས་ནང་ཡིད་ཆེེས་དང༌། བྱེེད་འིདོད་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་མེད་པོརི་ཉེིན་མ་གོང་འིཁོལ་དང༌། འིཕྲེལ་སེལ་

ལེ་འིགྲེིགོས་བྱེས་ཏེེ་ཕྱོིན་ན། དེའིི་འིབྲས་བུརི་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཚོགོས་མ་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

མིའིི་སེམས་ལ་ཡིད་ཆེེས་སྐྱེས་པོ་དང༌། མིའིི་སེམས་ནང་མོས་པོ་

སྐྱེས་པོ་ང་རིང་ཚོོའིི་དགོེ་དང་སྐྱོན་གོང་ཡིན་ཀྱིང་གོསལ་པོོ་བྱེས་

ནས་ཤིོད་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བཀའི་ཤིགོ་དང༌། སྤྱོི་

འིཐུས་ལ་ཡང་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོ་ལས་བསྡེོམས་འིདྲེ་འིཚོོགོས། 

མི་མང་གོི་ཚོོགོས་འིདུ་དེ་ལྟརི་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོོ་ཤི་སྟགོ་བཤིད་ན་ཉེན་མཁོན་གྱིི་སེམས་ནང་ཡིད་ཆེེས་དེ་ཙམ་

ཡོང་གོི་མ་རིེད། ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོའིི་

དོན་རྣམས་སེམས་ལ་དེ་ཙམ་ཟུགོ་མ་ཐུབ། སྲིང་ལམ་བརི་གྱིི་

སྐོད་ཆེ་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཆེེ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས། གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་དགོ་ལ་འིཐུས་ཤིོརི་དང༌། སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 
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ཁོ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིགོཏེོརི་བཤིིགོ་དང་། བཙན་བྱེོལ་དུ་

གྱིརི་དནོ།

ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་བཞིིན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིརྩི་བའི་ི

སྲིིས་བྱུས་ཡིན་མིན་གོང་ལྟརི་ཡང་འིབྲེལ་ཡོད་ཁོགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ནང་གོསལ་ལྟརི་ན། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བོད་མིའིི་གོོང་བུ་

གོཅགིོ་གྱུརི་གྱི་ིནུས་པོ་གོཏེརོི་བཤིགིོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་ཆེདེ་དུ་

གོཉེརེི་ནས་གོ་ོསྒྲིགིོ་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་ཐོནོ་ཡངོ་

གོི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོ

ནང་ཚོགོས་རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་མནི་ན་ཡང༌། ས་ོསའོི་ི

སེམས་ནང་ལ་ང་ཚོོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་འིདི་ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

རྡོགོ་ལ་བསྒྲིིལ་བའིི་བསམ་བློ་མེད་ན་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་

ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་མཁོན་ལ་གོ་ོསྐོབས་རྙིདེ་ཀྱི་ིརིདེ། 

གོཉེིས་ནས་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་མཁོན་དེ་རིིགོས་ལ་

དཔོལ་འིབྱེོརི་གྱིི་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ནུས་ཤུགོས་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་སློེབས་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོ་སེརི་

སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་སྤྱོི་སེམས་ཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་
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ནུས་བསྒྲིིལ་ཐོབས་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཡང་ཡང་སྐོད་ཆེ་བཤིད། ཡང་

ཡང་གོོ་བསྡུརི་བྱེས། གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྱོི་གོསལ་

ནང་གོསལ་བྱེས་ནས་བཤིད་རྒྱུ་དེ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་

ཚོོརི་ལེགོས་ཆེ་ཡོད་ལ། སྐྱོན་ཆེ་ཡང་ཡོད། ལེགོས་ཆེ་བཤིད་དེ་

སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། སྐྱོན་ཆེ་བཤིད་

དེ་མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་གོི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

བཀའི་བློན་གྱིིས་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་

སོང༌། དེ་ཚོོ་ཁེད་རིང་ཚོོས་གོལ་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ཏེེ་སེམས་ལ་

ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་བཀའི་བློན་གྱིིས་བརྗེོད་པོ་དེའིི་སྒོང་

ལ་ངོས་ནས་དམིགོས་བསལ་ཁོ་སྣོན་བཤིད་དགོོས་དོན་གོང་

ཡང་མི་འིདུགོ མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་ང་ཚོོ་བོད་མི་རྣམས་གོནད་དོན་

མང་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིབྲེལ་ནས་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་ཡོད། སྔ་མོ་

བང་ལ་རྡེ་ཤིའིི་བཙན་བྱེོལ་བ་མང་པོོ་བྱུང་བ་རིེད། དེ་དང་འིདྲེ་བ་

ཡུལ་ལུང་མང་པོོརི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང༌། དེ་ཚོོའིི་གོནས་

སྟངས་དང་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་མི་འིདྲེ་ཞིིང་། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་

བ་རྣམས་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རིང་བཞིིན་འིབྱུང་བའིི་གོནོད་པོ་

བྱུང་སྟེ་ཡུལ་གྱིརི་ཕྱོིན་པོ་མིན་ལ། ཡང་ན་སོ་སོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་
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ལ་ང་རིང་ཚོོ་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པོརི་ནང་འིཁྲུགོ་ཤིོརི་ནས་ང་ཚོོ་ཚུརི་

བྲོས་ཡོང་བ་ཡང་མིན། ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ལུང་པོརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོིས་དབང་བསྒྱུརི་བྱེས་པོའིི་རྗེེས་ལ་ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་ལ་དངོས་

སུ་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་དེ་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་དང༌། བོད་པོའིི་

བསམ་བློ་དང༌། བོད་པོའིི་རིེ་འིདུན་ལ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མི་བརྩིི་བརི་

རྒྱ་མི་རིང་གོི་རིང་ཤིེད་ཁོོ་ནའིི་སྒོང་ནས་སྲིིད་བྱུས་བསྐྱངས་པོརི་

བརྟེན་བོད་པོརི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིཕྲེད་དེ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་

ཆེགོས་པོ་རིེད། དེའིི་རྐེན་གྱིིས་ལས་འིགོན་ཤིིན་ཏུ་ལྕི་པོོ་ཞིིགོ་ང་

ཚོོའིི་སྒོང་ལ་སློེབས་བསྡེད་ཡོད། 

གོ༽ བཙན་བྱེལོ་བའི་ིལས་འིགོན་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་

སྲི་བརྟན།

ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བའི་ིལས་འིགོན་རིམི་པོ་གོཙ་ོབ་ོད་ེབདོ་མ་ིརིགིོས་

ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཉེམས་མདེ་རྒྱུན་འིཛོནི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་

མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་རྒྱུན་འིཛོནི་བྱེདེ་པོ་ད་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་

པོའིི་ཤི་ཁྲིགོ་རུས་གོསུམ་གྱིི་རིིགོས་བརྒྱུད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། 

གོཙ་ོཆེ་ེཤིསོ་ང་རིང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རིགིོ་གོཞུང་འིད་ིདགོ་དང༌། ད་ེ

རྣམས་གོང་ལ་བརྟནེ་སའི་ིབདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡགིོ་རྣམ་པོ་ཟུརི་གོསལ་
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དང༌། འིབུརི་ཐོོན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་

མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེེན་པོ་ོའིདིའིི་ནང་གོི་

ས་ཆེ་གོང་སརི་བོད་པོ་ཁོ་གྲེམ་སྟེ་སིམ་ཕྱོིན་ན། བོད་པོའིི་རྣམ་

པོ་འིཛོནི་འིདདོ་ཡདོ་ཀྱིང་འིཛོནི་མ་ིཐུབ། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོསོ་

མཐོོང་གོསལ་ལྟརི་བོམ་བེ་ཁུལ་དང༌། ཀ་ལི་ཀ་ཏེའིི་ནང་ལ་མི་

ཐོོགོ་ཁོ་ཤིས་ཕྱོིན་པོའིི་བོད་པོ་དེ་ལྟརི་ཡོད། ཀ་རྡརོི་ཁུལ་ལ་ནམ་

རྒྱུན་ཡངོས་གྲེགོས་རྒྱ་གོརི་ཁོམས་པོ་ཟརེི་བ་ད་ེསྔ་བདོ་ནས་ཡངོ་

བ་ཕྱོདེ་ཀ་བདོ་པོ་ཡནི་པོ་ལྟ་བུ། ཕྱོདེ་ཀ་རྒྱ་གོརི་ཡནི་པོ་ལྟ་བུ། ད་ེ

ལྟརི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ། 

བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོརི་རྒྱ་གོརི་ནང་

ས་གོནས་གོང་སརི་ཁོ་གྲེམ་སྟེ། རྒྱ་གོརི་ཡུལ་མི་མཉེམ་དུ་འིདྲེེས་

ནས་ཕྱོིན་ན་འིཕྲེལ་སེལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གོསརི་

པོ་བྱེེད་མི་དགོོས་ལ། ཤིིང་ནགོས་གོཅོད་འིབྲེགོ་བྱེེད་རྒྱུས་མཚོོན་

པོའིི་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ནས་དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་ཀྱིང་བྱེེད་མི་

དགོོས་པོ། རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་ནས་ཀྱིང་མཐུན་རྐེན་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་སྤྲོད་ན་འིགྲེིགོས་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་

ལྟརི་བྱེས་ན་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་ལ་རིན་གྱིི་མེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
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བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ས་ཆེ་ཟུརི་གོསལ་གོཅིགོ་གོི་ཐོོགོ་

ལ་ཁོེ་གོཙང་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ནེ་ཧི་རུ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱ་གོརི་དབུས་

གོཞུང་ལ་ཞུས། ནེ་རུས་རྒྱ་གོརི་གྱིི་མངའི་སྡེེ་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་

ཕྱོགོ་བྲིས་གོནང༌། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་མའིེ་སོརི་ཁུལ་ནས་ས་

ཆེ་གོང་འིཚོམ་གོནང་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་རིེད། མའིེ་སོརི་ནང་སྙིན་

གྲེགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་སྐུ་ཞིབས་ནི་ཇ་ལིང་ཀ་པོ་ཁོོང་ ༡༩༥༦ ལོ་

ནས་ངོས་ཀྱིིས་ངོ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད། མཇུགོ་ལ་སྐུ་ཞིབས་ནི་ཇ་ལིང་

ཀ་པོ་མངའི་སྡེེའིི་གོཙོ་འིཛོིན་གོནང་བའིི་སྐོབས་ལ་སྔོན་མ་ལྔ་བཅུ་

ང་དྲུགོ་ནང་ངོ་ཤིེས་པོ་ཡིན་སྟབས་ཁོོ་རིང་ལ་ས་ཆེ་འིདི་བོད་མིརི་

འིཕྲེོད་པོོ་དང༌། ཡགོ་པོོ་འིདུགོ ད་དུང་ས་སྣོན་གོང་འིཚོམ་གོནང་

རིོགོས་ཞིེས་བསྐྱརི་དུ་འིབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་མཐོའི་མའིི་དུས་ལ་ང་

ཚོོ་འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་གོསརི་རྙིིང་ཁོགོ་བསྡེོམས་ཡོང་སྐོབས་

ས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་འིདི་ཆེགོས་པོ་རིེད། མི་འིབོརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

འིཕེརི། གོང་ལྟརི་རྒྱ་གོརི་ནང་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོོངས་ནས་

འིདི་ཆེེ་ཤིོས་ཆེགོས་པོ་རིེད། 

ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གོརི་ནང་སྡེོད་སྟངས་དེ་བོད་
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པོ་རིང་གོི་གྲེོང་སྡེེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ན། མདོརི་ན་མི་བརྒྱུད་

ཚུན་ཆེད་གོཙང་མ་བསྡེད་ཐུབ་པོ་དང༌། རིང་བཞིིན་གྱིི་ཁོོརི་ཡུགོ་

དེ་ཡང་བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རིེད། བོད་

པོའིི་རྣམ་པོ་ཡོད་པོའིི་ཁོོརི་ཡུགོ་ནང་ལ་སྐྱེས་ཏེེ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་

མཁོན་གྱིི་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་ཚོོ་ཡང་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་བོད་པོའིི་དྲེི་

མ་འིཇགོས་སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོོས་གོཞིིས་

ཆེགོས་བྱེེད་སྟངས་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ། བོད་པོའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུརི་གོསལ་འིཛུགོས་ཐོབས་ལ་འིབད་རྩིོལ་བྱེས། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་རིེད། 

ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་རྗེེས་ལས་འིགོན་རིིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་

དེ་ལྷ་ཁོང་དང་དགོོན་པོ་བཞིེངས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པོརི། གོལ་ཆེེ་ཤིོས་

ཤིིགོ་སྔོན་ལ་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་བཙུགོས་པོ་རིེད། སྐོབས་དེརི་བོད་ནས་རྒྱ་གོརི་དུ་སློེབས་

པོ་དགོེ་འིདུན་པོ་སྟོང་ཕྲེགོ་ལྔ་དྲུགོ་ཅིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་དྲེགོ་

སྒྲུགོ་བརྒྱབ་སྟེ་རིིས་མེད་དགོེ་འིདུན་ཆེིགོ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིགོ་

མ་འིོངས་པོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་འིཛོིན་སྐྱོང་གོི་དོན་དུ་བསློབ་པོ་སློོབ་

གོཉེེརི་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་སྒོརི་ཞིིགོ་རྩི་འིཛུགོས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་
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པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐོབས་དེརི་སྦགོ་སའིི་ས་ཆེ་དེརི་མཐུན་

རྐེན་མ་འིཛོོམས་པོ། ས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ ཚོ་བ་ཆེེ་བ། མཁོའི་རླུང་

ཞིན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིོགོ་ལ་ཆེགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། 

ང༽ ཐོགོོ་མའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་དང་། ཆེསོ་རིིགོ་གོ་ིབསྟ་ི

གོནས།

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་སྐོབས་དེརི་ང་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཚོོའིི་

ནང་ལ་སློབོ་གྲྭ་དང༌། གོཏེན་འིཇགོས་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་འིཛུགོས་རྒྱུརི་

ཤུགོས་བརྒྱབ་པོ་རིདེ། དའེིི་རྩི་དནོ་གོང་ཡནི་ཟརེི་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་

པོ་བཙན་བྱེལོ་བ་རྣམས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱི་ིལས་འིགོན་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་ང་ཚོོས་འིཆེརི་གོཞིི་བཀོད། གོོ་རིིམ་

བསྒྲིིགོས་ཏེེ་ལགོ་ལེན་བསྟརི་བ་རིེད། ད་ཆེ་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་

བཅུ་ལྷགོ་ཙམ་ཕྱོིན་པོའིི་རིིང་ལ་གོཞིི་ནས་ང་ཚོོས་ཕྱོི་མིགོ་ཅིགོ་

བལྟས་ན། གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ས་ཆེ་འིདི་དགོ་ཐོོགོ་མརི་ནགོས་

གོསབེ་དང་། གླིང་ཆེནེ་སྡེདོ་ས་ཞིགིོ་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིནགོས་ཚོལ་

ས་སྟངོ་འིདརིི་བདོ་པོ་གོནམ་གོཤིསི་བསལི་ས་ནས་འིབྱེརོི་མཁོན་

གྱི་ིམ་ིཚོསོ་ཐོགོོ་མརི་ཤིངི་ནགོས་གོཅདོ་འིབྲགེོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ཤིངི་
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རྩི་བཀགོོ་རྒྱུ། གོསརི་སྦལོ་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོདང་

ལནེ་བྱེས་པོའི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་འིད་ིདགོ་བཙུགོས་

པོ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིལགོ་པོརི་གོཞིསི་སའི་ིས་ཆེ་བྱུང་རྗེསེ་

དའེི་ིནང་རིམི་བཞིནི་སྦགོ་ས་ནས་གོདན་ས་གོསུམ་གོཙ་ོབརོི་གྱུརི་

པོའི་ིདགོ་ེའིདུན་པོ་ད་ེདགོ་སྤེ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་གྱི་ིས་དགོ་ེབཀའི་

རྙིིང་རིིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་སྡེེ་དགོོན་སྡེེ་རིིམ་པོས་འིཛུགོས་

རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་བ་རིདེ། 

པོད་ནོརི་རིིན་པོོ་ཆེེ་ལྟ་བུརི་ཆེ་བཞིགོ་ན། དང་པོོ་འིདིརི་ཆུང་ཆུང་

ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་མེད་ན་ཡང༌། རིིན་པོོ་ཆེེས་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་

གོའིི་ནང་ལ་ནུས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་གོནང་བརི་

རྗེེས་སུ་ཡི་རིངས་ཡོད། གོང་ལྟརི་པོད་ནོརི་རིིན་པོོ་ཆེེས་ས་ཆེ་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་བསྐྱོན་ཏེེ་བཞུགོས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་སོ་སོ་

རིང་བདགོ་གོི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དང༌། སློོབ་སྦོང་གོི་སྡེེ་ཚོན་ཁོགོ་

ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ལས་འིགོན་ཆེེན་པོོ་

བསྒྲུབས་པོའིི་ཆེ་ཤིས་ཤིིགོ་དང༌། དེའིི་ནང་གོི་དོན་དགོ་འིགོངས་

ཆེེན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་ད་ཕེན་ལོ་དེ་དགོ་གོི་རིིང་ལ་ང་ཚོོརི་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་
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གྱིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་ཡོད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་

པོ་འིདི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ཐོམ་པོ་འིདི་ཚོོའིི་སྐོབས་འིབྱེོརི་

བའིི་མི་འིདི་དགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་བཟོ་ཐུབ་ཙམ་ཞིིགོ་གོི་དོན་དགོ་

ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེས་པོ་མ་རིེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ཟླ་བ་བཞིི་

པོའིི་ནང་ང་ཚོོ་རྒྱ་གོརི་ལ་འིབྱེོརི། སྐོབས་དེརི་མི་ས་མ་རིི་དང༌། 

སྦགོ་ས། བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་སློེབས་པོའིི་བོད་མི་ཁྲིི་བརྒྱད་

ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་དུས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་

མིན་ཁོ་ཤིས་བྱུང༌། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོ་རྒྱ་གོརི་ལྷོ་ཕྱོོགོས་ཚོ་

བའིི་དཀྱིིལ་ལ་ཕྱོིན་ན་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལས་ཧིི་

མ་ལ་ཡའིི་རིི་རྒྱུད་བསིལ་སརི་བསྡེད་ན་ཡགོ་གོི་རིེད་ཟེརི་མཁོན་

བྱུང༌། ཡིན་ནའིང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ས་བསིལ་སརི་བོད་མི་

མང་པོོ་མཉེམ་སྡེོད་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐུབ་པོའིི་ས་ཆེ་ཐོོབ་རིེ་མེད་

པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་

མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་འིདིརི་ས་ཆེ་ཚོ་གྲེང་གོི་སྐོད་ཆེ་

ཤིོད་རྒྱུ་བསྡེད་མེད། སྔོན་ལ་ང་ཚོོ་རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་ཞིིགོ་དང༌། 

བོད་པོ་གོང་མང་མཉེམ་རུབ་བྱེས་ནས་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་ས་ཆེ་བྱུང་

ན་དེ་གོལ་ཆེེ་བ་འིདུགོ་ཅེས་དང༌། སྔོན་ལ་རྐང་པོ་འིཛུགོས་སའིི་

ས་ཆེ་མ་ཐོོབ་ན་ས་བསིལ་སརི་ཁོ་འིཐོོརི་དུ་བསྡེད་ན་མི་ཐོོགོ་ནས་
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མི་ཐོོགོ་མཇུགོ་མཐུད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད་ཅེས་སྐོབས་དེརི་ང་

ཚོོས་བསམ་བློ་དེ་ལྟརི་བཏེང་བ་རིེད། 

ཅ༽ རི་ེབ་བཟང་ས་དང་། གྲེ་སྒྲིིགོ་སྡུགོ་ས།

ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་ཏུ་བཤིད་མུས་ལྟརི། ང་ཚོསོ་རི་ེབ་བཟང་ཤིསོ་ཤིགིོ་

ལ་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིང་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་སྟངས་སྡུགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་གོི་སྒོང་

ལ་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ། དེ་དུས་ནས་ང་ཚོོས་ལས་ཀའིི་གོོ་རིིམ་

བསྒྲིིགོས་པོ་རིེད། སྡུགོ་ཤིོས་ཟེརི་བ་དེ་ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེོལ་བ་མི་

ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲེགོ་འིགོའི་

ཤིས་བསྡེད་དགོོས་པོ་བྱུང་ན་ཡང་བསྡེད་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ལ་ོ

བརྒྱ་ཕྲེགོ་གོ་ིརིངི་ལ་བདོ་མ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་འིཛོནི་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དམིགོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེའིཆེརི་གོཞི་ིབཏེངི་བ་རིདེ། དཔོེརི་ན། 

དེ་རིིང་ཚོོགོས་འིདུ་འིདིའིི་ནང་ལ་དེ་སྔ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐོོགོ་མརི་

ཚུགོས་པོའི་ིསྐོབས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་གྱིི་མི་རྣམས་ཧི་ལམ་

རྫིགོོས་ཚོརི་བ་རིདེ། 

འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཐོོགོ་མརི་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་ཤིིང་གོཅོད་

འིབྲེགོ་བྱེེད་ས་དང༌། ས་ཆེ་ཁྲུ་སློོགོ་རྒྱགོ་སརི་ཕྱོེད་ཀ་ལྟད་མོ་དང༌། 
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ཕྱོེད་ཀ་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལྟ་སྐོོརི་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། རོས་

གླིང་དེ་དགོ་ལ་ལྟད་མོ་ཡང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་དུས་ངོ་ཤིེས་པོ་དེ་

ལྟརི་མང་པོོ་ཡོད། སྙིིང་རྗེེ། གྲེོང་གོསེབ་པོ་སྤེོའོི་ལགོས་ཧི་ལས་

པོའིི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་ལྟརི་

ཡོད། རྗེེས་སུ་འིདི་ཁུལ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་དུས་སྤེོ་གོཅིགོ་ཡོད། བརྒྱ་དཔོོན་གོཅིགོ་ཡོད། མང་ཆེེ་

བ་རྫིོགོས་ཚོརི་བ་རིེད། སྙིིང་རྗེེ། ང་རིང་ཡང་ལོ་དྲུགོ་ཅུའིི་ནང་ལ་

སློེབས་ཏེེ་རྒས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ལ། དེ་སྔ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་མཁོན་

མི་རྒན་པོ་མང་པོོ་རྫིོགོས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་མི་ཐོོགོ་གོསརི་པོ་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོ་རྐང་འིགོན་ཁུརི་མཁོན་ཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོོས་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུརི་གོསལ་བཙུགོས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་ད་ཆེ་མི་

ཐོོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མུ་མཐུད་ནས་

འིཛོིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། འིདིས་ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་

གོཅིགོ་འིགྲུབ་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོ་མི་ཐོོགོ་གོཞིོན་པོ་རྣམས་ནས་དེ་སྔ་ང་ཚོོས་ཐོོགོ་མརི་

འིཆེརི་གོཞིི་བཏེིང་བའིི་སྐོབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་དེ་གོ་རིང་མུ་མཐུད་

བཟུང་སྟེ། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ལས་འིགོན་བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་
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རིིགོ་གོཞུང༌། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡིགོ བོད་པོའིི་མི་

རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་བོད་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡིན་བསམ་པོའིི་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་

སྒོང་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། སྐོབས་དེརི་ཐོོགོ་

མརི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེེད་དུས་གོཙོ་བོ་ཞིིང་ལས་བྱེས། དེ་ནས་

རུམ་ཐོགོ་བཟོ་གྲྭས་མཚོོན་པོའིི་བཟོ་ལས་ཙགོ་ཙིགོ་གོི་ལས་ཀ 

རིིམ་པོས་འིཕྲུལ་ཆེས་ལ་བརྟེན་ནས་ལགོ་ཤིེས་མང་ཙམ་བྱེེད་ཐུབ་

ན་བསམ་པོའིི་རིེ་བ་བརྒྱབ་པོ་རིེད། ཕྱུགོས་ལས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིོ་

མ་ཐོོན་སྐྱེད་བྱུང་བ་ལས། ཕྱུརི་བ་དང༌། མརི་གྱིི་ཐོོན་སྐྱེད་ཁུངས་

འིཁོལ་པོོ་མ་བྱུང་བ་རིེད། 

གོཙོ་བོ་ས་ཞིིང་སྒོང་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོརི་བརྟེན། ཞིིང་

ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་ལ་བསྒྱུརི་རྒྱུརི་ཤུགོས་བརྒྱབ་པོ་རིེད། དེ་

ལ་དམིགོས་ཡུལ་རྒྱུ་མཚོན་གོཉེིས་ཡོད། རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ནི་སོ་

ནམ་འིཕྲུལ་ལས་ཅན་ལ་བསྒྱུརི་ཐུབ་ན་ལས་ཆེོད་ཆེེ་བ་དང༌། ཐོོན་

འིབབ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་གོཉེིས་པོ་དེ་མ་འིོངས་

པོ་ལ་ཤིེས་ཡོན་ལྡན་པོའིི་ཞིིང་པོ་བཟོ་དགོོས། སྐོབས་དེརི་དཔུང་

པོ་ས་འིོགོ་ལ་བཅུགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚོོ་སློོབ་སྦོང་མེད་
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པོའིི་ཞིིང་པོ་རྒས་པོ་ཚོོ་རིེད། ཁོོང་ཚོོའིི་རྗེེས་ལ་ཡོང་མཁོན་མི་

ཐོོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚོོ་སློོབ་སྦོང་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཞིིང་ལས་བྱེེད་མཁོན་

ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་དམིགོས་ཡུལ་དེ་བཟུང་སྟེ་ཞིིང་

ལས་འིཕྲུལ་ཆེས་ཅན་དུ་བསྒྱུརི་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤིེས་བྱེས་པོ་རིེད། 

ཆེ༽ ཨ་རིིརི་བསྐྱདོ་ཐོབས་དང་། ཐུགོས་ཕེམ་གྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

བརི་སྐོབས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས་པོའི་ིསྣང་ཚུལ་ལ། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་གོི་གོཞིོན་སྐྱེས་སློོབ་སྦོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་འིཕུརི་ནས་འིགྲེོ་རྩིིས་བྱེེད་པོ་

ལས། གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་ད་ེཙམ་མདེ་མཁོན་དང༌། 

གོཉེསི་ནས་བརི་སྐོབས་ཨ་མ་ིརི་ིཀརི་གོཞིསི་ཆེགོས་གོང་འིཚོམ་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོང་སྐོབས་གོཞིོན་སྐྱེས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཨ་མི་

རིི་ཀརི་འིགྲེ་ོགོི་ཡིན་ཟེརི་བ་ལས། ང་ཚོ་ོབོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

བསྟ་ིགོནས་ཨ་མ་ད་ེརྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡདོ་པོ་ང་དའེི་ིནང་ལ་བསྡེད་

ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡནི་ཟརེི་མཁོན་ཉུང་ཉུང་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེ

ལ་བླ་ོཕེམ་གྱིི་འིདུགོ ཚོང་མ་ཨ་མི་རིི་ཀརི་འིགྲེ་ོཐུབ་ཐོབས་མེད། 

གོཞིི་རྐང་ཨ་མི་རིི་ཀརི་ཕྱོིན་པོའིི་བོད་པོ་ཚོ་ོཡང་ལུང་པོ་གོསརི་
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པོ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་སློབེས་དུས་རིམི་པོས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་

ཁོགོོ་ལྟ་བུ་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་གོརི་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་སྡེོད་མཁོན་ནམ་རྒྱུན་བོད་པོའིི་ཞིེན་

ཁོོགོ་དང༌། བོད་པོའིི་ལྟ་བ་དེ་ཙམ་མེད་མཁོན་དེ་གྲེས་ཨ་མི་རིི་

ཀརི་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོཞིི་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

དང༌། མི་རིིགོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཏེེ་ཡགོ་པོོ་

འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་བསྟི་གོནས་

ཨ་མ་རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་འིདིརི་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ 

གོཉེིས་ནས་སློོབ་སྦོང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོོན་ན་དེས་སོ་ནམ་གྱིི་

ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧི་ལས་མ་འིོས་པོའིི་བཟོ་ལྟ་བུ་བྱེེད་པོ་དེ་ནོརི་

འིཁྲུལ་རིེད། འིཛོམ་གླིིང་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོ་ཚོོའིི་ནང་

ལ་ཚོད་མཐོོའིི་སློོབ་སྦོང་ཐོོན་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཡོད་པོ་ཚོོས་འིཕྲུལ་

འིཁོོརི་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་སོ་ནམ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། སོ་

ནམ་གྱིི་ལས་ཀ་ཤིེས་ཡོན་མེད་པོས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་མིན། 

བོད་མི་ཡོངས་རྫིོགོས་ཤིེས་ཡོན་ཅན་བཟོ་དགོོས། མི་ཡོངས་

རྫིོགོས་ཤིེས་ཡོན་ཅན་ཆེགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་སོ་ནམ་གྱིི་ལས་ཀ་
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ཤིེས་ཡོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་འིདིའིི་

ནང་ལ་སོ་ནམ་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་རིེད་དམ། དེ་ལྟརི་

ཡོང་ཤིེས་ཐོབས་མེད། སློོབ་སྦོང་ཐོོན་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོཙོ་བོ་རྒྱ་

གོརི་ནང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་ས་ཆེ་འིདི་གོའིི་སྒོང་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་

དགོོས། ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་རྣམ་གྲེངས་མང་པོོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་བ་དང༌། རྣམ་གྲེངས་མང་པོོའིི་ཐོོགོ་

ནས་དགོོས་མཁོོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། 

ཤིེས་ཡོན་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་ཕྱོིན་ལ་ཐོོན་འིགྲེོ་རྒྱུ་རྩི་བ་ཉེིད་

ནས་མ་རིེད། འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ཇ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུརི་བ་དང་། འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ིའིཆེརི་

གོཞི།ི

ད་ལྟ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་གོསལ་བཤིད་གོནང་བ་བཞིནི། རྒྱ་གོརི་རིང་

གོ་ིགོནས་སྟངས་ཡང་ཧི་ལམ་ཟླ་རི་ེབཞིནི་དུ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་སྲིིད་གོཞུང་འིདིས་དཔོལ་འིབྱེོརི་

ཡརི་རྒྱས་གོཏེོང་ཐོབས་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་

གོཙ་ོབ་ོནི། གུང་བྲན་ཏེང་གོི་སྲིིང་གོཞུང་ལ་མི་མང་གོི་རྒྱབ་སྐྱརོི་

ཡོང་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་
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མང་གོཙ་ོདོན་གོཉེེརི་བྱེེད་མཁོན་དང༌། གོཏེམ་བརྗེོད་རིང་དབང་

ལ་དནོ་གོཉེརེི་བྱེདེ་མཁོན་འིགོགོོ་ཐོབས་མདེ་པོརི་མང་དུ་འིགྲེ་ོདང་

འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་རིདེ།

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུརི་བ་མ་ཕྱོིན་

པོརི་གོནས་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། བོད་དོན་ཐོོགོ་ལ་ཆེ་མཚོོན་

ན། ད་ལྟའིི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱིི་མཚོན་མཐོོང་ལ་གོནོད་པོ་ལས་ཕེན་ཐོོགོས་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། 

འིཛོམ་གླིིང་གོི་མི་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡིད་ཆེེས་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་ཡོང་

རྒྱུརི་ཡང་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད། དེས་རྐེན་པོས་ཐོའིེ་ཝན་དང་ཟླ་བསྒྲིིལ་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལའིང་འིགོལ་རྐེན་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་སྤྱོི་མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོོངས་ལ་ཟླ་

བསྒྲིིལ་ཟིན་པོའིི་ཧིོང་ཀོང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ལྟ་ཧིོང་ཀོང་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་མི་མང་པོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་དང་། དངངས་

སྐྲགོ་འིོགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་གོི་མཐོོང་

དང་ཆེ་འིཇོགོ་ལ་མཚོན་ཤིས་སྡུགོ་ཤིོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། བོད་

ཀྱིི་ནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་བསྒྲུབ་བྱེ་གོཙོ་བོ་དེ་བརྟན་ལྷིང་
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མཐུན་བསྒྲིིལ་གོཉེིས་པོོ་དེ་ཡིན་པོ་རིེད། བརྟན་ལྷིང་དང་མཐུན་

བསྒྲིིལ་ཡོང་བ་ལ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་མོས་པོ་དང་ཡིད་ཆེེས་

ཐོོབ་དགོོས་པོ་ལས། འིཇིགོས་སྣང་གོི་འིོགོ་ནས་བརྟན་ལྷིང་དང་

མཐུན་བསྒྲིིལ་ཡོང་མི་ཐུབ། མིའིི་སེམས་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཐོེབས་པོ་

ལ་ཡིད་ཚོིམས་ནས་གོཡོ་འིགུལ་ཐོེབས་དགོོས་པོ་ལས། དབང་

ཡོད་བཤིད་ནས་མིའིི་སེམས་ལ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་མི་ཐུབ། ད་ལྟ་

རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་མིའིི་ལུས་ལ་དབང་ཡོད་བཤིད་ནས་སྒྲིིགོ་

གོཅུན་ཐུབ་ཐོབས་མེད། ད་ལྟ་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་གོཅིགོ་སྡུད་

རིིང་ལུགོས་འིོགོ་ནས་ཐོབས་ཤིེས་དེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་ལྟརི་ཕྱོི་དང་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་བལྟས་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་

བདེན་མཐོའི་ཡང་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ན་

ཡང་ང་རིང་ཚོོའིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་སྟངས་དེ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། 

མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་འིགོོརི་ན་ཡང་ང་ཚོོ་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་ཐུབ་

པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དཔོེརི་ན། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལོ་

རྒས་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་

ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་བཞིི་རིེད། ད་ལྟ་ལོ་སྒོང་ཚོང་བརྩིིས་ན་དྲུགོ་ཅུ་རིེ་
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བཞིིན་ཡིན་པོ་རིེད། ད་དུང་མ་འིོངས་པོརི་བཞིི་བཅུ་བསྡེད་ཐུབ་

པོའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན། དྲུགོ་ཅུ་རིེ་བཞིི་ནས་བདུན་ཅུ་དོན་བཞིི། 

བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིི། དགུ་བཅུ་གོོ་བཞིི། བརྒྱ་དང་བཞིི་ཧི་ལམ་ཁོགོ་

པོོ་རིེད། དེ་ནི་འིདོད་མ་འིདོད་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་རིེད། མི་ཐོོགོ་རྒན་པོ་རྫིོགོས་འིགྲེོ་གོི་རིེད། ༸རྒྱལ་

བ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཡང་རྫིོགོས་འིགྲེོ་གོི་རིེད། རྫིོགོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ལ་

སློེབས་ན་ཡང༌། ང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་བསྡེད་དགོོས་པོ་རིེད། ང་

ཚོོའིི་འིཐོབ་རྩིོད་འིདི་ཡང་མི་ཐོོགོ་གོཅིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་མ་ཡིན་

པོརི། མི་རིིགོས་ཤིིགོ་གོི་འིཐོབ་རྩིོད་རིེད། དཔོེརི་ན། རྒྱ་གོརི་རིང་

དབང་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡང་མི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་

སྦེལ་ཏེེ་རྩིོད་གླིེང་བྱེས་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོོས་ཀྱིང་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་

པོོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

ང་རིང་ཚོོ་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བཀྲ་ཤིིས་ལོ་ལེགོས་ཀྱིི་ཉེི་

མ་ཤིརི་བའིི་ཉེིན་མོ་དེ་ང་ཚོོས་འིདིརི་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་འིདི་

དགོ་སྐོོརི་ཁོ་སང་པོད་ནོརི་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། རྒྱ་

གོརི་ནི་སྔརི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཡོད་པོའིི་ལུང་པོ་གོཅིགོ་

རིེད། དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་
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ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ཡང་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད། སྔརི་བོད་པོས་

འིཛུགོས་སྐྲུན་འིདི་དགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ཅེས་དྲེན་གོསོ་ཐོེབས་ཐུབ་པོ་

དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེེད་དུ་ང་རིང་ཚོོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ་འིདི་དགོ་རྒྱ་

གོརི་གོཞུང་དང༌། མི་མང་ལ་ཕེན་པོ་བྱེས་ཏེེ་བཞིགོ་ན་ཕུན་སུམ་

ཚོོགོས་པོ་ཡིན་པོ་ལས། འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ང་རིང་

ཚོོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་མགྱིོགོས་པོོ་གོཅིགོ་ཡོང༌། མགྱིོགོས་པོོ་

གོཅིགོ་ཡོང་བསམས་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་འིཐུས་

ཤིོརི་ཕྱོིན་ན་ཟླ་བ་གོཅིགོ་གྱིོང་ཕེོགོ ལོ་གོཅིགོ་གྱིོང་ཕེོགོ ལོ་ལྔ་

དང༌། ལོ་བཅུ་གྱིོང་ཕེོགོ་ནས་འིཐུས་ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོ་ཤིས་ནང་ལ་ཤིིང་སྣ་འིདེབས་འིཛུགོས་

བྱེེད་རྒྱུ་སོགོས་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་འིབྲས་བུ་སོན་པོརི་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་

འིགོོརི་གྱིི་རིེད། གོང་ཡོང་བསམས་ནས་ཕྱོི་བཤིོལ་ལེ་ལོ་བྱེས་ཏེེ་

འིཐུས་ཤིོརི་ཡོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། མི་ཐོོགོ་ནས་མི་

ཐོོགོ་བསྡེད་དགོོས་བྱུང་ན་ཡང་ཡརི་རྒྱས་ལྡན་པོ་དང་། གོཟི་བརྗེིད་

ལྡན་པོ། ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བསྡེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་
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བློ་བཏེང་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཉེ༽ རིགིོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོནི་དང་། མཐོ་ོརིམི་གྱི་ིསློབོ་

གོཉེརེི།

སློབོ་སྦངོ་ཐོགོོ་ལ་གོངོ་དུ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་གོསུངས་པོ་ནང་བཞིནི་

རིདེ། ངསོ་ནས་དམིགོས་བསལ་ཁོ་སྣནོ་བཤིད་དགོསོ་གོང་ཡང་

མ་ིའིདུགོ ཚོང་མས་སློབོ་སྦངོ་ཐོགོོ་ལ་ཧུརི་བསྐྱདེ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་

རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཕེ་མ་སློབོ་སྦངོ་ད་ེཙམ་བྱེདེ་མ་མངོ་བ་ཞིགིོ་གོ་ིཕྲུ་

གུས་སྐོད་ཡགིོ་གོང་འིཚོམ་ཤིསེ། ཡ་ིགོ་ེབྲསི་ཀློགོོ་ཤིསེ་པོ་བྱུང་ན་

སློབོ་སྦངོ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་བསམ་པོ་ད་ེལྟརི་དྲེན་སྲིདི་ཀྱི་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་

བསམས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚོོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོས་གོཞིི་རིིམ་སློོབ་

སྦངོ་ཐོགོོ་དམགིོས་བསལ་རིགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛོནི་གྱི་ིསློབོ་སྦངོ་

ཚོད་མཐོ་ོཔོོརི་སློེབས་དགོོས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརིེད། སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་དུ་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོརི་བདོ་ལ་ང་ཚོ་ོ

གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་ལས་རིིགོས་

མང་པོའོི་ིནང་ལ་ས་ཕྱོདོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་

བ་ལ་རིགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛོནི་གྱི་ིསློབོ་སྦངོ་ངསེ་པོརི་དུ་དགོསོ་པོ་

རིེད། སློོབ་སྦོང་སྤྱོརིི་བཏེང་ཙམ་གྱིིས་དེ་ལྟ་བུའིི་རླབས་ཆེེན་པོོའི་ི
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ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེལྟརི་ན་རིགིོས་གོཅགིོ་

རྐང་འིཛོནི་གྱི་ིསློབོ་སྦངོ་ཐོགོོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

ཏེ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིརིིགོ་གོཞུང་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ིལམ་

སྟནོ།

དེ་ནས་ངས་འིདིརི་བརྗེོད་འིདོད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ལ། ང་རིང་ཚོ་ོབོད་

ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་ཡ་རིབས་བཟང་པོོའི་ིསྤྱོོད་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་ནི་རྩི་བ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད། ཚོང་མས་ལས་རྒྱུ་

འིབྲས་ཟེརི་བའིི་སྐོད་ཆེ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་ཙམ་གྱིིས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་པོའིི་ནུས་པོ་འིདང་གོི་

མ་རིེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིཛོིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་བྱེེད་པོ་

ལ་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་དགོསོ་ལ། སློབོ་སྦངོ་བྱེས་པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་བསྟརི་

ནས་ཉེམས་ལནེ་བྱེས་ཏེ་ེམང་དུ་ཐོསོ་པོའི་ིལུང་གོ་ིཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་

དང༌། ཚུལ་བཞིནི་སྒྲུབ་པོའི་ིརྟགོོས་པོའི་ིཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟ་བུ་

ཞིགིོ་གོ་ིསྟངེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛོནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་

བྱེདེ་དགོསོ། འིད་ིལྟརི་བྱེདེ་མཁོན་ན་ིགྲྭ་ས་ཁོགོ་དང༌། རིིས་མདེ་

ཆེསོ་སྒོརི་ཁོགོ་ནང་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་མཁོན་འིད་ིདགོ་ཡནི། 
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ཁོོང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ཆེོས་དང༌། རིིགོ་གོཞུང་

གོཏེིང་ཟབ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་གོཞུང་

ལུགོས་རྣམས་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉེི་ཤུ་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ཏེེ་བསྟན་པོའིི་

རྩི་བ་འིཛོིན་གྱིི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཐོབས་སྐྱོ་བ་ཞིིགོ་ལ་སློོབ་གོཉེེརི་

བྱེེད་སའིི་བསྟི་གོནས་ཁོགོ་ནས་ལོ་ནས་ལོ་སྦེལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་

མཁོན་གྲེས་ལ་མི་ཚོང་དྲེགོ་པོའིི་ཕྲུ་གུ་གོཏེོང་གོི་མེད། དེང་སང་

གོདན་ས་སེ་འིབྲས་དགོའི་གོསུམ་དང༌། བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པོོ། ད་

ལྟ་འིདིརི་རྙིིང་མའིི་ཆེོས་སྒོརི། པོད་ནོརི་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དགོོན་པོ་

སོགོས་སློོབ་གོཉེེརི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་

མཁོན་ཕེལ་མོ་ཆེེ་བོད་ནས་གོསརི་འིབྱེོརི་དང༌། ཡང་ན་ལ་དྭགོས་

ཁུལ་ནས་ཡོང་བ། འིབྲུགོ་དང༌། འིབྲས་ལྗོོངས་ཁུལ་ནས་ཡོང་བ་

བཅས་ཀྱིིས་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བ་ལས། ང་རིང་ཚོོ་གོཞིིས་ཆེགོས་

རིང་གོི་ནང་ནས་སློོབ་སྦོང་མཐོརི་བསྐྱལ་ནས་ཐོོན་མཁོན་ཁོ་ཤིས་

ཙམ་ལས་ཤིིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་རིེད། མིགོ་ལྟོས་དེ་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ ང་

རིང་ཚོོ་བོད་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོང་མ་གྲྭ་པོ་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ད་

ལྟའིི་ཆེརི་བོད་མི་ཉུང་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་བོད་མི་མང་ཙམ་བྱེས་

ན་ལེགོས། འིོན་ཀྱིང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་

ཡོད་པོ། ཆེོས་དད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པོ་དེ་ལྟརི་ཏེན་ཏེན་
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ཡོང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རིེད། འིདི་ཚོོའིི་རིིགོས་ལ་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་

ནས་ལམ་སྟོན་བྱེས། ཆེོས་ཀྱིི་བགོ་ཆེགོས་ཕྲེན་བུ་ཡོད་པོ་དེ་མ་

ཉེམས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོ་ལེརི་རིིས་མེད་ཆེོས་སྒོརི་ཚོོའིི་ནང་ལ་

ཞུགོས། ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦོང་མཐོའི་བསྐྱལ་ནས་སློོབ་སྦོང་ཐོོན་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་རིང་ཚོོའིི་བུ་གོསོ་ཁོང་ཡས་མས་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་ལ་

ཡོད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ནས་

ཕྱོིན་པོ་ལས། གོདན་ས་ཁོགོ་དང༌། རིིས་མེད་ཆེོས་སྒོརི་ཁོགོ་ནང་

འིཛུལ་ཏེེ་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་

བུ་གོང་ཡང་མིན། གོཞིི་རིིམ་གྱིི་སློོབ་སྦོང་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཁིམ་

ནས་ཁིམ་མེད་པོརི་རིབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བཤིད་གྲྭ་ཆེེན་པོོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་

བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཤིིན་ཏུ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་

རིེད། འིདི་ཡང་ཁེད་རིང་ཚོོརི་ཁྲིལ་འིགོེལ་བྱེས་ནས་གྲེ་འིཕྱོགོ་

བརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་གོང་ཡང་མ་རིེད། ཁེད་རིང་ཚོོས་མོས་པོ་ཡོད་

པོ་དེ་ལྟརི་ཡོད་ན་མོས་པོ་དེ་མ་བརླགོ་པོརི། དེ་དང་མཐུན་པོའིི་

ལམ་སྟོན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད་སྙིམ། འིདི་གོཅིགོ་

བཤིད་སྙིིང་འིདོད་སོང༌། གོཞིན་དམིགོས་བསལ་ཞུ་ཡགོ་མི་འིདུགོ 
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ཐོ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིཕེན་ནུས།

ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོརི་ངསོ་ནས་ཤིདོ་མུས་ལྟརི། བཙན་བྱེལོ་གོཞུང་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིརི་ཡས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ མས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་

འིདུགོ་ཅསེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་བཤིད་

ས་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཏེན་

ནས་མེད་ན། ད་ལྟ་འིདིརི་ཁེད་རིང་ཚོ་ོགོཞིིས་སྒོརི་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་

ཐོོགོ་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲེད་ན་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཞུས་ཟེརི་གྱིི་ཡོད། 

སྔོན་ལ་དོན་དགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་བཤིད་ས་ཞིིགོ་ཡོད་

བསམས་ནས་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོད། ང་ཚོོརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་གོང་ཡང་མེད་ན་གོཞིིས་སྒོརི་འིདི་ཚུགོས་ཐུབ་ཐོབས་

མདེ་ལ། ཚུགོས་ནས་ཡདོ་པོ་འིདརིི་དཀའི་ངལ་ཞིགིོ་འིཕྲེད་ན། ལྡ་ི

ལིརི་ཕྱོིན་ཏེེ་རྒྱ་གོརི་གོཞུང་གོི་འིབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོརི་

གོཅགིོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་བངེ་ལརོི་དུ་ཕྱོནི་ནས་མངའི་སྡེའེི་ིགོཞུང་

ལ་ཞུ་རྒྱུ་རིེད། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བྱེས་ནས་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་

མདེ་ན་དཀའི་ངལ་རིདེ། 
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དེ་བཞིིན་གོཞིིས་ཆེགོས་སོ་སོའིི་ནང་ལ་ཡང་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིིགོ་དང༌། དོན་གོཅོད། བདེ་དོན་བཅས་ཡོད་སྟབས་བཤིད་ས་

ཞིིགོ་ཡོད། བཤིད་ས་མེད་པོ་ལས་བཤིད་ས་ཡོད་པོ་དེ་ལེགོས། 

ང་ཚོོརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་རྒྱ་གོརི་

ནང་ལ་ཡོད་པོ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེེ། ཨ་མི་རིི་ཀརི་ཡོད་མཁོན་དང་། ཡོ་

རིོབ། ཉེི་ཧིོང༌། ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ། ཨུ་རུ་སུ་དང༌། སོགོ་པོོ་ཕྱོི་ནང་

གོང་སརི་འིབྲེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱིི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་མེད་ན། མའིེ་སོརི་ཁུལ་འིདིརི་བོད་མི་

ཁྲིི་རིེ་ཟུང་ཡོད་པོའིི་ནུས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་གོང་སརི་

བོད་པོ་ཡོད་ས་ཚོང་མརི་འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། སྤྱོི་པོའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་བོད་མི་སྡེོད་ས་མལ་

ལེ་སྟོང་ཕྲེགོ་མང་པོོས་ཆེོད་ཀྱིང༌། བོད་པོ་ཚོང་མརི་ཕེན་ཚུན་

འིབྲེལ་བ་བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་

པོའིི་དབང་གོིས་བོད་མི་སྡེོད་ས་མལ་ལེ་སྟོང་ཕྲེགོ་མང་པོོས་ཆེོད་

པོ་ཡིན་ནའིང༌། བོད་པོ་ཚོང་མརི་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་མཐུད་དེ་བོད་

གོངས་ཅན་པོ་གོཅིགོ་གྱུརི་ལ་ཚོང་མ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་

སྟབས་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཤིིན་

ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 
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ད༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་བརྩི་ིབཀུརི་དང་། སྒོེརི་སྐྱནོ་ལ་

ཐོརེི་འིདནོ།

སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་མ་ིབྱེ་ེབྲགོ་

པོ་ནས་འིཐུས་སྒོོ་མ་ཚོང་བ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ཡོང་བའིི་

སྐོབས་ལ་གོཞིིས་འིགོོ་སོ་སོའི་ིཐོོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་

ནའིང་རུང༌། དྷ་རིམ་ས་ལའི་ིལས་ཁུངས་ཚོའོི་ིནང་ལས་བྱེདེ་འིབྲལེ་

ཡདོ་ཚོསོ་མ་འིགྲེགིོས་པོ་ཡདོ་ནའིང་རུང༌། མངི་སྨསོ་བྱེས་ཏེ་ེཐོརེི་

འིདོན་གོསལ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ལས་བྱེེད་པོ་འིདིས་ནོརི་འིཁྲུལ་

འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་སོང༌། མི་མང་གོི་ཐོོགོ་ལ་བརྡབ་གོསིགོ་འིདི་

འིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་སངོ༌། ལྐོགོོ་བརྔོན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཟས་སངོ༌། བྱེདེ་

ཐུབ་པོའི་ིལས་ཀ་མ་བྱེས་པོརི་འིཐུས་ཤིརོི་འིད་ིའིདྲེ་ཕྱོནི་སངོ་ཞིསེ་

གོསལ་པོ་ོབྱེས་ཏེ།ེ ཡནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅིགོ་བརྗེདོ་དགོསོ། འིགོ་ོ

བཀའི་བློན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། 

སུས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱུང་རུང༌། མ་འིགྲེིགོས་པོ་དེ་གོསལ་པོོ་

བྱེས་ནས་ཤིདོ་དགོསོ། 

དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་ཐོོགོ་ནས་གོསལ་བཤིད་དགོ་འིབུད་བྱེེད་རྒྱུ་
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ཡོད་ན་གོསལ་བཤིད་བྱེེད་ཀྱིི་རིེད། གོསལ་བཤིད་བྱེས་པོའིི་

མཚོམས་ལ་ཚོང་མ་བློ་དོགོས་སངས་འིགྲེོ་གོི་རིེད། གོསལ་བཤིད་

བྱུང་ན་དཀྲོགོ་གོཏེམ་བཤིད་གོཞིི་མེད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། ཡང་

གོསལ་བཤིད་བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། ངོ་ཐོོགོ་ནོརི་འིཁྲུལ་བྱེས་ན། 

དོ་བདགོ་སོ་སོའིི་ངོས་ནས་དགོོངས་དགོ་ཅེས་བརྗེོད་ནས་ལ་

དགོ་གོི་ཡོད་ན་ནི་དགོོངས་དགོ་ཅེས་བརྗེོད་དགོོས། དགོོངས་

དགོ་ཅེས་བརྗེོད་ནས་ལ་དགོ་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་གོནས་

དབྱུང་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོད། གོནས་རིིམ་ཕེབ་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་

ཡོད། ཕེོགོས་བཅགོ་དགོོས་ཨེ་ཡོད། མཐོའི་མ་གོཞུང་ཞིབས་

གྲེལ་ནས་ཕུད་དགོོས་ཀྱིི་ཨེ་ཡོད། བྱེེད་རྒྱུ་ཡིན་པོ་ལས་ཐོབས་

ཤིེས་གོང་ཡང་བསྡེད་མེད། 

མི་སྒོེརི་གྱིིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་བྱུང་བ་ལ་འིཛོེམས་ཟོན་བྱེས་ཏེེ། བོད་

གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཟེརི་བ་དེ་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། 

བོད་གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཟེརི་བ་འིདིརི་འིཛོེམས་བགོ་

བྱེེད་དགོོས། མི་སྒོེརི་པོ་ཞིིགོ་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ནའིང་

འིདྲེ། བླ་མ་གོཅིགོ་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་ནའིང་འིདྲེ། མཁོན་

པོོ་གོཅིགོ་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་ནའིང་འིདྲེ། ལས་བྱེེད་པོ་སུ་
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དང་སུ་ཞིིགོ་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་ནའིང་མིང་སྨོས་བྱེས་ཏེེ། 

འིདིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་འིཛོེམས་ཟོན་མ་བྱེས་པོརི་གོསལ་

པོོ་བརྗེོད་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་གོནད་འིགོགོ་གོཅིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོལ་སྲིིལ་འིབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཤིིགོ་ལ་བརྗེོད་ནས་བདགོ་པོོ་

རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ན་ང་ཚོོརི་ཁྲིིམས་ཁོང་ཡོད། ཁྲིིམས་ཞིིབ་ཁོང་ལ་

ཁོ་མཆུ་བཙུགོས་ན་འིགྲེིགོས། དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་མ་འིསོ། མ་དྲེང་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་ན་ཁོ་མཆུ་བརྒྱབ་ནས་

བདེན་པོ་བདེན་སརི་འིཁོལ་བ་ངེས་པོརི་དུ་བྱེེད་དགོོས། ཤིེས་

སོང་ངམ། དེ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

ན༽ ཁམི་པོ་བསུན་འིབྱེནི་དང་། སྒྲིིགོ་ཁོངོས་ལ་རྩིིས་

སྤྲོདོ།

གྲྭ་བཙུན་གྱི་ིསྤྱོདོ་ལམ་སྐོརོི་ལ། ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་མཁོན། སྤྱོདོ་

ལམ་དེ་ཁིམ་པོ་བསུན་འིབྱེིན་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

ན་སྔོན་མ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ཧིོན་སུརི་ལའིང་

སྔོན་མ་བརྗེོད་པོ་ཡིན། གོཞིིས་འིགོོ་བདེ་དོན་དང༌། བུད་མེད་

དང༌། གོཞིནོ་ནུ་ཚོགོོས་པོ་ཁདེ་རིང་ཚོརོི་ས་གོནས་ས་ོསརོི་སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་ཡོད། ཁེད་རིང་ཚོོས་གྲྭ་པོ་ཁད་མཚོརི་གོང་བྱུང་བྱེེད་
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མཁོན་དེ་ལྟརི་འིདུགོ་ན་གྲྭ་པོ་དེརི་ལམ་སེང་ཁེད་རིང་ཆེོས་སྒོརི་

གོང་ནས་ཡིན་མིན་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་ཏེེ། ཆེོས་སྒོརི་གོང་ནས་ཡིན་པོ་

དེརི་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང་། ཆེོས་སྒོརི་དེའིི་ལས་བྱེེད་པོ་

རྣམས་ལ་འིདསི་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིདསི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིན་

བཟའི་བཞིསེ་ཏེ་ེམཚོན་ཤིས་བཟ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱེས་ན་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ དངེ་སང་སྐྱ་མནི་སེརི་མནི། ཁུངས་འིད་ིཡནི་མདེ་

མཁོན། རྟགོས་ཆེ་ལུགོས་ཕྱོདེ་ཀ་གྲྭ་པོ་ཡནི་པོ་ལྟ་བུ། ཕྱོདེ་ཀ་སྐྱ་

བ་ོཡནི་པོ་ལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས། ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་

པོའི་ིམཚོན་ཤིས་ད་ེདགོ་ེའིདུན་སྤྱོ་ིལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོ

མ་ིའིདུགོ ད་ེརིགིོས་ལ་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་འིདུགོ ད་ེནས་

དམགིོས་བསལ་འིསོ་བསྡུའི་ིསྐོརོི་ལ་ང་ཚོ་ོགོ་ལརེི་འིསོ་བསྡུ་རིན་པོ་

ཡནི་སྟབས་དའེི་ིཐོགོོ་ལ་མ་ིམང་གོསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིསྐོརོི་

གོསལ་བཤིད་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ད་ེགོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

པོ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིདགོ་ེརྒན་དང་། སློབོ་ཕྲུགོ་གོ་ིཤིསེ་

ཡནོ།

ད་ལྟ་འིདརིི་རྒྱ་གོརི་གྱི་ིདགོ་ེརྒན་ཚོརོི་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིཚོམས་

འིདྲེི་ཡོད། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཡོད་སརི་ཁེད་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་
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དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་ཚོ་ོཡང་གོནས་སྐོབས་ཤིིགོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་

གྲེས་ལ་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚོའེི་ིདུས་ཚོདོ་ཡགོ་ཤིསོ་

ད་ེབདོ་མ་ིབཙན་བྱེལོ་བའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་སྐྱལེ་གྱི་ིཡདོ། ཁདེ་རིང་

ཚོ་ོཚོང་མ་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྟགོ་པོརི་ཤིདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་ཁདེ་རིང་ཚོརོི་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེི་

གྱི་ིཡནི། རྒྱ་གོརི་དགོ་ེརྒན་འིགོའི་ཤིས་ད་ཆེ་རྒས་ཡལོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་

དང༌། འིགོའི་ཤིས་འིདས་ཟནི་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། ད་ེདགོ་ཚོང་མརི་

ང་ཚོོས་བཀའི་དྲེིན་རྗེེས་དྲེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་གོཞུང་

གོ་ིཔོཎྜ་ིཏེ་ན་ེཧི་རུ་བཞུགོས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུརི་

དུ་བཙུགོས་པོའི་ིདགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དང་། དམགིོས་ཡུལ་ངསེ་པོ་

ཅན་ཡདོ་པོ་འིད་ིངསེ་པོརི་དུ་ཤིསེ་དགོསོ། ད་ེཤིསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་

བོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་དགོ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ་བསམ་པོའི་ིངསོ་འིཛོནི་ཡདོ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་

བྱེདེ་རིོགོས་ཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོང་མརི་སློོབ་སྦོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོོས་

རྒྱ་གོརི་གོཞུང་ལ་རྟགོ་པོརི་ཞུ་གོི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་ཡུལ་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

ས་ཡ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་མཐུན་རྐེན་མེད་པོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུ་
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ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་སློོབ་སྦོང་དམིགོས་

བསལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དངོས་གོནས་ཞུ་མ་འིོས་

པོ་ལྟ་བུ། སེམས་ནང་ལ་འིཚོེརི་སྣང་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིོན་ཀྱིང་ང་

ཚོོའིི་བོད་མི་རིིགོས་རིིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་མེད་ཤུལ་མེད་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོད་པོ་དང༌། བོད་དང་རྒྱ་གོརི་ས་འིདྲེེས་ཆེགོས་

ཡོད། གོཉེིས་ནས་བོད་ཀྱིི་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་རྒྱ་གོརི་ནས་བྱུང་བའིི་

རིིགོ་གོཞུང་རིེད། ཇི་ཙམ་བོད་མིའིི་རྣམ་པོ་དེ་མ་ཡལ་བ་ཞིིགོ་དང༌། 

བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་བསམ་བློ་དེ་ཇི་ཙམ་གོནས་པོ་

དེ་སྲིིད་དུ་རྒྱ་གོརི་གྱིི་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་འིཕྲེལ་

ཕུགོས་མང་པོོའིི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གོརི་གྱིི་

དགོེ་རྒན་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད་ལ། ད་དུང་ཡང་

ཧུརི་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁེད་རིང་ཚོོའིི་བཀའི་དྲེིན་ནམ་

ཡང་བརྗེེད་མི་ཡོང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེང་སང་དུས་ཚོོད་འིགྲེོ་གོིན་འིགྲེོ་གོིན་ལ་བོད་རིིགོས་དགོེ་རྒན་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ངོས་ནས་གོོ་ཐོོས་ལ་ཁེད་རིང་ཚོོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་སྐོད་ཆེ་འིདུགོ རིེ་ཟུང་དེ་ཙམ་གྱིི་སེམས་

ཁུརི་མེད་མཁོན། ཉེིན་མ་གོང་འིཁོལ་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡང་
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ཡོང་སྲིིད་པོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤིས་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་རིིགོས་

ཀྱིིས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་རིོགོས་བྱེེད། གོང་

ལྟརི་ང་རིང་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་

ཡོད། སློོབ་སྦོརི་ཟེརི་བ་འིདི་ཉེིན་རིེའིི་འིཛོིན་གྲྭ་འིཚོོགོས། དེ་ནས་

རྒྱུགོས་སྤྲོོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་རྒྱུགོས་འིཕྲེོད་ཙམ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་

གོིས་མི་འིགྲེིགོས། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་སློོབ་ཚོན་གོང་དང་

གོང་ཡིན་པོ་དེའིི་གོནད་དོན་སེམས་ནང་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

སེམས་ནང་འིཇགོས་ནས་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྐོབས་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས། འིཕྲེལ་སེལ་ལེ་གོང་འིགྲེིགོས་ལ་ཕྱོིན་ན་མི་

འིགྲེིགོས། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཁེད་རིང་དགོེ་རྒན་ཚོོས་ཧུརི་ཐོགོ་

འིབད་ཐོགོ་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་དམིགོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཕེ༽ ཚོོགོས་ཁོགོ་གོ་ིལས་དནོ་དང་། གོཙང་འིཕྲེོད་སྨན་

བཅསོ།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤིིགོ་དང༌། བུད་མེད་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད། ད་

ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་གོཉེིས་པོོ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ནང་ལ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་ཏེེ་བྱེས་རྗེེས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོོན་ཏེེ་
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ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། ས་གོནས་འིད་ིགོའི་ིཐོགོོ་ལ་ཡང་ཁདེ་རིང་ཚོ་ོགོཞིནོ་

ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དང༌། བུད་མདེ་ཀྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

སྐོབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་རིགིོས་མང་པོའོི་ིཐོགོོ་ལ་ཁདེ་རིང་ཚོསོ་

ད་ོསྣང་དང་སམེས་ཁུརི་བྱེས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ་པོས་བསྔགོས་

བརྗེདོ་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་བཟང་པོའོི་ིལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡནི་ཀྱིང་

ཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུརི་མཐོའི་མདེ་པོ་ཞིགིོ་རིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ི

ཚོགོོས་ནང་ལ་བྱེ་བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་

རྫིགིོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས། ད་ེནས་ལ་ོགོཅགིོ་སངོ༌གོཉེསི་སངོ༌དང་། ལ་ོང་ོ

བཅུ་བཅ་ོལྔ། ཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཕྱོནི་སྐོབས་འིཆེརི་ཅན་ལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་

ཏུ་ཕྱོིན་ཏེེ། དེ་ཙམ་གྱིི་ནུས་པོ་ཐོོན་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཙམ་གྱིི་དང་དོད་

མདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ བགོ་ཆེགོས་སམ། མགིོ་ལྟསོ་ངན་

པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟ་བུརི་མ་སངོ་བརི་མུ་མཐུད་ནས་ཐོགོོ་

མའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ཇ་ིལྟརི་ཡདོ་པོ་ནང་བཞིནི་མཐོའི་བསྐྱལ་ནས་

མཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེ་ནས་འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཕྱོི་ལུགོས་ཀྱིི་སྨན་པོ་

རྣམས་དང༌། བོད་ལུགོས་ཀྱིི་སྨན་པོ་རྣམས་ནས་ང་ཚོོ་ས་ཆེ་ཆེེན་

པོོ་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བསྡེད་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་
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གོི་འིཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་བླངས་ཏེེ་

སློོབ་སྟོན་ཡགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀརི་ཛོ་

དྲེགོ་མ་བྱུང་ན་མགོོ་ན་བ་ལྟ་བུའིི་རིིགོས་སྣང་མེད་ལུས་ཏེེ་འིཐུས་

ཤིོརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་རྟགོ་པོརི་ངོས་ནས་ཤིོད་མུས་ལྟརི། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ཤིོད་རྒྱུན་ལ་མགོོ་ན་གོི་འིདུགོ་བརྗེོད་ན་པོགོ་རྒྱགོ་ཚོད་

ཟོ། ཉེལ་ནས་སྡེོད་ཟེརི་བ་དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ལྷོད་ཡངས་ལ་འིགྲེོ་གོི་

འིདུགོ དེ་ལྟརི་ནམ་ཡང་བྱེེད་མི་རུང༌། ཕྲེན་བུའིི་མ་བདེ་བ་བྱུང་མ་

ཐོགོ་ལམ་སེང་སྨན་པོ་བསྟེན་ཏེེ་བཅོས་ཐོབས་བྱེེད་ཐུབ་ན། ན་ཚོ་

ཆུང་དུས་བཅོས་ཐོབས་བྱེས་ན་ལས་སློ་ཞིིང་། དེ་མིན་ན་ཚོ་ཐོོགོ་

མརི་ཡོང་སྐོབས་ཨའུ་ཙམ་མིན་ནམ་བསམས་ནས་ལྷོད་ཡངས་

བྱེས། ན་ཚོ་གོཞིི་ལྕི་པོོ་ཆེགོས་ཟིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྱོི་ལུགོས་

ཀྱིི་སྨན་པོ་བསྟེན་ནའིང་བཅོས་ཐོབས་མེད་པོ། བོད་པོའིི་སྨན་པོ་

བསྟེན་ནའིང་བཅོས་ཐོབས་མེད་པོ་ཆེགོས་ཚོརི་ན་ལས་ཀ་ཚོང་

མ་བཟོ་ཉེེས་དྲེས་ཐོལ་ལ་ཕྱོིན་ཚོརི་དུས་ཤིིན་ཏུ་ཕེངས་པོོ་རིེད། 

བླ་མ་དེ་ལྟ་བུའིི་སརི་སྐྱབས་འིཇུགོ་ཞུ་གོི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་བླ་མས་

གོནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རིེད། དང་པོོ་ནས་ན་ཚོ་སྔོན་འིགོོགོ་བྱེེད་

རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་ན་ཚོ་མི་ཡོང་བ་དང༌། 
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ན་ཚོ་བྱུང་ནའིང་གོཞིི་ལྗོིད་པོོ་མི་ཡོང་བརི་ཕེན་གྱིི་རིེད། དེ་དགོ་

ལ་ཚོང་མས་དོ་སྣང་བྱེེད་རིོགོས་ཞིེས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། ད་ནི་ཁེད་

རིང་ཚོོ་ཉེི་མས་འིཚོིགོ དཀའི་ལས་ཁོགོ་ཡོད། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་

ལེགོས། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།



768

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༤ ཉེནི་

ཧིནོ་སུརི་རིབ་རྒྱས་གླིངི་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་སེརི་

སྐྱ་མང་ཚོགོོས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཐོོགོ་མའི་ིལའེུ་དང་། ལམ་སྟནོ་གྱི་ིཆེབིས་སྒྱུརི།

དེ་རིིང་འིདི་གོརི་བྱེང་རྩིེ་ཆེོས་རྗེེ་རིིན་པོ་ོཆེེ་དང༌། མཁོན་པོ་ོལས་

ཟུརི། བླ་སྤྲུལ་དགོེ་བཤིེས་གྲྭ་མང་ཁོན་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཕེེབས་ཡོད་

པོ་དང༌། ད་ེམནི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚོ་ོདང༌། སརེི་སྐྱ་མ་ི

མང་སྤྱོ་ིབྱེངིས། གོཞིསི་འིགོ་ོདང༌། ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚོ་ོབཅས་

འིཛོོམས་པོའིི་ས་འིདིརི་དམིགོས་བསལ་མང་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་

མི་འིདུགོ སྔོན་མ་ནས་མང་པོོ་ཞུས་ཡོད། སྤྱོིརི་བཏེང་བཤིད་

ན་མི་ཕེལ་ཆེེ་བས་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད། ཤིེས་པོ་འིདི་ལགོ་

ལེན་བསྟརི་མིན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལས། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་

ཕེལ་ཆེ་ེབས་ཤིསེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས་མང་པོ་ོཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

དེ་སྔ་མི་ས་མ་རིི་དང༌། སྦགོ་སརི་སློེབས་ཐུབ་མ་སོང༌། དེ་མིན་

རྒྱ་གོརི་བྱེང་རྒྱུད་ཅམ་པོ་དང་། ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ལམ་བཟོ་བྱེེད་སའིི་
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ས་གོནས་ཁོགོ་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ཚུགོས་ཡུལ། སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་བཅས་ལ་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོr་བརྩིིས་ཏེེ་ཐོེངས་མང་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། 

སྐོབས་དེརི་མི་མང་ཚོོ་དངོས་གོནས་འིཐོོམས་ནས་བསྡེད་པོའིི་

སྐོབས་རིེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འིཇོགོ་གོི་ངོས་རིང་གོཏེེ་པོོའིི་དཀྱིིལ་

གྱིི་གོཟུགོས་བཟང་ཡིན་པོའིི་ཁུལ་གྱིི་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བཤིད་ཡོད། 

ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད། འིདིའིི་

ལེའུ་དེ་རྫིོགོས་པོ་ལྟ་བུ་རིེད། ད་ལྟ་བཀའི་བློན་གྱིིས་བཤིད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོོ་སྐོད་ཆེ་གོང་བཤིད་ན་ཡང་དྲེང་པོོ་དྲེང་

བཞིགོ ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་བྱེས་ཏེེ་བཤིད་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། འིདྲེ་

ཆེགོས་པོོ་བྱེས་ཏེེ། ལས་བསྡེོམས་དང་ཚོོགོས་འིདུའིི་སྐོབས་སུ་

ཡགོ་ཡགོ་ཤི་སྟགོ་བཤིད། སྐྱོན་ཆེ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མངོན་གོསལ་

མེད་པོས་སྦས་ཏེེ་བཞིགོ་ན་སྙིིང་པོོ་གོང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་འིདིརི་

བཀའི་བློན་གྱིིས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་བཤིད་པོའིི་ནང་ལེགོས་པོའིི་

ཆེ་ཡང་ཡོད། ཡང་ཕྲེན་བུའིི་སྐྱོན་ཆེ་དང༌། ཡང་ཉེེན་ཁོ་ཡོང་སྲིིད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་གོསལ་བཤིད་ཡགོ་པོོ་བྱུང་སོང༌། 

ངོས་ནས་ཁོ་སྣོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡང་མི་འིདུགོ 

ཁོ༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་



770
འིཛོནི། 

ང་ཚོསོ་འིཛོམ་གླིངི་གོ་ིལུང་པོ་ཁོགོ་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ སྤྱོ་ིཚོགོོས་

གོང་དུ་བལྟས་ཀྱིང༌ཤིསེ་ཡནོ་ཚོད་ལངོས་པོ་དང༌། ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ི

ཐོགོོ་ནས་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ། ནམ་འིཕེང་གོཅདོ་ཐུབ་མཁོན་

གྱིི་མི་ཡོད་སའིི་ལུང་པོ་རྣམས་ཡརི་རྒྱས་ཆེེ་བ་དང༌། སྤྱོི་ཚོོགོས་

ཀྱི་ིབྱེ་བ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཡདོ་ལ། ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐོོགོ་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོ

སྣང་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིལུང་པོ་རྣམས་གོནས་སྟངས་སྐྱ་ོབ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ང་རིང་ཚོོརི་ད་ལྟ་རྐེན་

ངན་ཐོབས་སྡུགོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་

རིང་ཚོོའིི་སྔོན་བསགོས་ལས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་རིེད། ཡིན་ནའིང་དེའིི་

འིཕྲེལ་རྐེན་གྱིི་ནང་ལ་ང་རིང་ཚོ་ོབོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ལྷོད་ཡངས་

དང་། འིཐུས་ཤིརོི། མགོ་ོམ་འིཚོསོ། མཐོངོ་རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱུ་ཆུང་དྲེགོས་

པོ། ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་གྱིིས་མ་འིདང་བརི་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་རྟགོོས་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོའི་ི

ཐོགོོ་ནས་འིཐུས་ཤིརོི་ཕྱོནི་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོརིདེ།

ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིིགོས་འིཚོོ་ཐུབ་པོ་དང༌། བཙན་བྱེོལ་བའིི་མི་
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རིིགོས་འིཚོོ་ཐུབ་པོའིི་རྩི་དོན་གོཅིགོ་ཤིེས་ཡོན་ལ་ཐུགོ་ཡོད་པོརི་

བརྟེན། ང་ཚོོས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་དང་ ༡༩༧༠ ནང་ལ་སློོབ་གྲྭ་

ཚུགོས་ཨེ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེ་བ་བརྒྱབ་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་རིེད། 

ད་ཆེ་དེའིི་རིིམ་པོ་བརྒལ་ནས་སློོབ་སྦོང་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོང་རྒྱུའིི་

བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། བོད་པོའིི་ཕེ་མ་དེ་ཙམ་གྱིི་སློོབ་སྦོང་མེད་

པོ་ཚོོས་ཕྲུ་གུས་ཡི་གོེ་འིབྲི་ཀློོགོ་ཤིེས་པོ་ཙམ་དང༌། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་

སྐོད་ཡིགོ་འིབྲི་ཀློོགོ་འིཕེེརི་ཙམ་བྱུང་ན་ཕྲུ་གུརི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་

སྙིམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང་དེ་ལྟ་བུས་འིགྲེིགོ་ཐོབས་མེད། 

དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོ་བོད་པོརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། བོད་ཡིགོ་འིབྲི་

ཀློོགོ་ཤིེས་པོ་ཙམ་གྱིིས་བོད་པོའིི་ཤིེས་ཡོན་ཡོད་པོརི་ཆེ་འིཇོགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་མ་རིེད། 

དེ་བཞིིན་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་ཡང་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

དགོོས། སོ་སོས་མ་ཐུབ་ན་དེ་གོ་ཡིན་པོ་ལས། ཐུབ་ན་རིིགོས་

གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་ཐོོན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། ང་

རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་

རིེད་ལ། མ་འིོངས་པོརི་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོོམས་བྱུང་བའིི་

མཚོམས་ལ་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་



772
རྒྱལ་ཁོགོ་ལ་འིགྲེོ་མཁོན་ཚོོ་ཡང་ཤིེས་ཡོན་ཡགོ་པོོ་མེད་ན་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མ་གོཞིི་དེང་སང་རྒྱ་གོརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིིས་

ཡིད་མ་ཚོིམས་པོརི། ཨ་མི་རིི་ཀརི་འིགྲེོ་གོི་ཡིན་ཞིེས་ཤིོརི་ཤིོརི་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་པོ་རྫུན་མ་ཡང་ཐོོན་ཡོང་གོི་ཡོད། མ་གོཞིི་ཨ་

མི་རིི་ཀརི་སློེབས་ཟིན་པོ་ཁོ་ཤིས་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་གོརི་དང་བལ་

ཡུལ་ནང་སྡེོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། 

མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མེད་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་སློེབས་རྗེེས་

གོཞིི་ནས་སོ་སོའིི་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཤིིགོ་

སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཡིན་ནའིང་རྒྱ་གོརི་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་འིདི་དགོ་ང་ཚོོ་རྩི་བའིི་

རྟེན་གོཞིི་ཆེགོས་ཡོད། རྩི་བ་འིདི་ཡགོ་པོོ་འིཛོིན་རྒྱུརི་ང་ཚོོ་ཚོང་

མས་འིགོན་འིཁེརི་དགོོས་པོ་ལས། འིདི་འིཕྲེལ་སེལ་ལྟ་བུ་དང༌། 

འིདི་ལས་ལྷགོ་ཙམ་གོཅིགོ་ལ་འིཕུརི་རྒྱུ་བྱུང་ན་འིཕུརི་ཆེོགོ་ཆེོགོ་

བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། ང་ཚོོརི་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་ཐུབ་པོ་

མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནུས་པོ་

ཐོོན་ཐུབ་མཁོན་ཉུང་ཉུང་རིེད། རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་ལས་ཀ་འིགྲེིགོ་ཙམ་

བྱེེད་མཁོན་དེ་དགོ་ཀྱིང་ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཟ་ཁོང་གོི་གོཡོགོ་པོོ་རྒྱུགོས་
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ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། གོང་ལྟརི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་སོ་སོ་

རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་གྱིི་གོནས་ཚོད་མེད་ན་ལས་ཀ་བཟང་

བ་ཐོོབ་མ་ཐུབ་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་དཀའི་ངལ་འིདུགོ ཕྱོོགོས་གོང་དུ་

བལྟས་ན་ཡང་ཤིེས་ཡོན་ཚོད་མཐོོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། རིང་སྐྱ་འིཕེེརི་

བ་དགོོས་པོ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

དེ་ནས་གོོང་དུ་བཀའི་བློན་གྱིིས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། ང་རིང་ཚོོ་བོད་

པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ནང་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་འིབྱུང༌དང་། རྒྱལ་རིབས་

ལ་སོགོས་པོརི་སློོབ་སྦོང་དང༌། ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་དགོོས། འིདས་

པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་ལེགོས་ཆེ་ཡོད་ལ་སྐྱོན་ཆེ་ཡང་ཡོད། དེ་

རིིགོས་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་དཔྱད་པོ་བྱེེད་སྟངས་ནང་བཞིིན་བློ་གོཟུ་

བོརི་གོནས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་དགོོས། ད་ཕེན་ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱིི་མིའིི་ནང་ནས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་

མཁོན་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ནས་ཉེམས་ཞིིབ་

བྱེེད་མཁོན་མི་འིདུགོ འིདི་རིིགོས་ངེས་པོརི་དུ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་རིིགོས་རྣམས་ལའིང་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཁེད་རིང་ཚོོའིི་ཕྲུ་གུ་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐོོན་

པོ་དེ་དགོ་གོི་གྲེས་རིིགོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛོིན་གྱིི་མཁོས་པོའིི་སློོབ་
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སྦོང་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རིེད། སོ་སོ་རིང་ས་ནས་མཐུན་

རྐེན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་ལས་ཆེེ་ཞིེས་

འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། རྒྱ་གོརི་ནང་ལའིང་དེ་བཞིིན་བྱེེད་རྒྱུ་

གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

གོ༽ ཤིསེ་ཡནོ་གྱི་ིལགོ་ཆེ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་

རྟནེ།

སློོབ་སྦོང་ཡོད་ཀྱིང་རྩི་བའིི་མིའིི་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་རྒྱབ་འིཁོགོས་

པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མི་འིགྲེིགོས། སློོབ་སྦོང་ཕྲེན་བུ་ཡོད་པོའིི་རྐེན་

གྱིིས་བསམ་རྒྱུ་དྲེན་རྒྱུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས། རིེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཀྱིང་སློབེས། རི་ེབ་ཚོང་མ་འིགྲུབ་མ་ཐུབ། རི་ེདགོོས་ཀྱི་ིརྣམ་རྟགོོ་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུརི་སོ་སོ་སྐྱིད་པོ་གོང་ཡང་མེད་

ལ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་མདེ་པོ་བྱུང་ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་

མེད། ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་པོ་དེས་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། རིང་ཉེདི་སྒོརེི་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བརི་

ལྷགོ་བསམ་ཡདོ་དགོསོ། ལྷགོ་བསམ་ཟརེི་བ་འིད་ིཡ་རིབས་སྤྱོདོ་

བཟང་གོ་ིདནོ་དགོ་རིདེ། ང་ཚོསོ་བྱེསི་པོ་ཆུང་ཆུང་འིགྲེ་ོསའི་ིའིཛོནི་

གྲྭ་ནས་བཟུང་སྟ་ེའིཛོནི་གྲྭ་རིམི་པོའི་ིནང་ལ་སློབོ་སྦངོ་སྤྲོདོ་པོ་འིད་ི
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བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདནོ་ལ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། བད་ེསྐྱདི་ཅསེ་པོ་ད་ེང་ཚོའོིི་

ཐོོབ་ཐོང་རིེད། བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་ནི་སེམས་ཞིི་ཞིིང་དུལ་

བ་ཡནི། སམེས་མ་ཞི་ིན་བདེ་སྐྱདི་ཡངོ་ཐོབས་མདེ། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ི

དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་རྣམས་ཁོས་བླངས་མནི་ཇ་ིལྟརི་ཡང༌། གོང་

ལྟརི་མ་ིཚོ་ེསྐྱདི་པོ་ོཡངོ་བ་ལ་སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ི

རི་སྤྲོདོ་འིཕེེརི་བ་ཡནི། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་དང་ང་རིང་ཚོོའིི་ཁིམ་མཚོེས་ཕེན་ཚུན་གོང་ལ་

བལྟས་ཀྱིང་རི་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རིེད། མིའིི་མི་ཚོེརི་དགོོས་

མཁོོ་བདེ་སྐྱིད་ཡིན་ཞིིང་། བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་སེམས་བཟང་

པོོ་བྱེེད་དགོོས། སེམས་བཟང་པོོ་བྱུང་ན་མི་ཚོེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་

བྱུང་བ་རིེད། སེམས་པོ་མ་རུང་ཁོོགོ་བཅུགོ་གོི་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་

ཡོང་ཐོབས་གོཏེན་ནས་མེད། ཁིམ་ཚོང་ནང་ལའིང་སྐྱིད་པོ་མེད། 

ཕེ་མ་སེམས་པོ་ནགོ་པོོ་ཡོད་པོའིི་ཁིམ་ཚོང་ནང་ལ་སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་

གུ་ཡང་བསོད་ནམས་དམན་པོ། གོ་དུས་ཡིན་ནའིང་སྡུགོ་བསྔལ་

མོང་དགོོས་པོ་དང༌། གོ་དུས་ཡིན་ན་ཡང་མ་སྐྱིད་པོ་བྱེས་ནས་

སྡེོད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་མི་སེམས་པོ་ནགོ་པོོ་ཡོད་མཁོན་གྱིི་ཁིམ་ཚོང་གོང་དུ་
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ཡོད་སའིི་གྲེོང་སྡེེ་དེ་ཡང་སྐྱིད་པོ་ཡོང་གོི་མ་རིེད། རྒྱ་གོརི་རྒྱལ་

ཁོབ་ཆེེན་པོོ་འིདིརི་དེ་སྔོན་གྷན་དྷི་ལྟ་བུ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱིི་མི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། སྙིིང་སྟོབས་ཅན། གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་

ཅན་དེ་ལྟརི་མང་པོོ་ཐོོན་པོའིི་ལུང་པོ་ཡིན་ཡང༌། དེང་སང་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་མི་བཟང་པོོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། 

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་མ་འིདང་བརི་ཡུལ་ནང་དཀའི་ངལ་

འིཕྲེད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་གོརི་དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་གོནས་གོཞུང་སོ་

སོ་ནས་འིགྲེོ་སོང་ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། མི་མང་

པོོ་སྐྱོ་པོོ་རྣམས་ནི་ད་དུང་སྐྱོ་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་འིདུགོ དེའིི་རྩི་

བ་གོང་གོིས་ལན་པོ་རིེད་ཟེརི་ན་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ལན་པོ་རིེད། 

ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཕྱུགོ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། མི་ཚོེའིི་ནང་ལ་སྐྱིད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་མི་ཡོང་བ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་

པོ་ཐོགོ་ཆེོད་པོ་རིེད། 

ང༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིལས་འིགོན་དང་། རིང་དཔོ་ེགོཞིན་

སྟནོ།

ཆེསོ་ཁོས་ལནེ་མིན་ཇ་ིལྟརི་ཡང༌། མ་ིཚོ་ེསྐྱདི་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་བ་ལ་

མ་ིལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེི་བའི་ིབསློབ་བྱེ་འིད་ི
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ཕྲུ་གུའིི་རྒྱུད་ལ་ངེས་ཤིེས་འིདྲེོངས་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེེ། བསློབ་བྱེ་

བྱེདེ་མཁོན་དགོ་ེརྒན་གྱི་ིཁོ་ནས་བྱེམས་བརྩི་ེབྱེདེ་དགོསོ། བཟདོ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ་བཤིད་ཀྱིང༌། ས་ོསོའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་ད་ེདང་མཐུན་པོ་

མདེ་ན་ཕྲུ་གུས་ཡདི་ཆེསེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རིདེ། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་

དནོ་སྤྱོདོ་པོ་དང༌། དནོ་མཐུན་པོ་ཞིསེ་གོསུངས་ཡདོ་པོ་ལྟརི། དགོ་ེ

རྒན་ས་ོསསོ་ཀྱིང་འིཛོནི་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིམདུན་

ལམ་གྱིི་ལས་འིགོན་ཡོད་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ་གོིས་སེམས་ཁུརི་བླངས་ནས་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ་ཕྲུ་གུ་ཚོརོི་ལྷགོ་བསམ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་

གྱི་ིབསམ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེས་ན། ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་

བློའི་ིནང་རྒན་ལགོས་ཀྱིིས་བྱེེད་སྟངས་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བསློབ་བྱེ་

བྱེེད་པོ་འིདི་དངོས་གོནས་རིེད་བསམ་པོའིི་སེམས་ལ་ཡིད་ཆེེས་

དང༌། ད་ེལ་དནོ་གོཉེརེི་སློབེས་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། ད་ེལྟརི་ཡནི་

སྟབས་དགོ་ེརྒན་རྣམས་ཤིནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། 

དེང་སང་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་བོད་རིིགོས་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

བོད་རིིགོས་དགོེ་རྒན་ཚོོས་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀྱིིས་ཁུརི་ཆེེན་པོོ་

ལེན་དགོོས། བོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་རིེ་ཟུང་ཐོེབས་ཆེགོ་དེ་ལྟརི་འིདུགོ་
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ཅེས་གོོ་ཐོོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་མ་གོཏེོགོས། 

ཕེོགོས་རིང་བསམ་བསྡེད་པོ་ལས། སེམས་ཁུརི་བླངས་ནས་ཕྲུ་

གུའིི་དོན་དགོ་ལ་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་འིཕྲེལ་སེལ་ཉེིན་

མ་གོང་འིཁོལ་བྱེས་ན་ཡགོ་པོོ་མ་རིེད། རྒྱ་གོརི་དགོེ་རྒན་ཚོོརི་ཆེ་

བཞིགོ་ན། རིེ་ཟུང་ནི་ཐོེབས་ཆེགོ་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་བྱེིངས་

དེ་དགོ་ནི་འིདས་པོའིི་ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་གོི་རིིང་ལ་བོད་མི་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཡོད་སརི་བསྡེད་ནས་བོད་ཕྲུགོ་གོི་ཤིེས་ཡོན་ཐོོགོ་ལ་

ཞིབས་འིདེགོས་ཧུརི་ཐོགོ་བསྒྲུབས་ཡོད་པོས་ཧི་ཅང་བཀའི་དྲེིན་

ཆེེན་པོོ་རིེད། རྒྱ་གོརི་དགོེ་རྒན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་

ཚོརི་བ་རིེད། གོང་ལྟརི་ཁེད་རིང་ཚོོ་ནས་ད་ལྟ་བརི་དུ་བྱེས་རྗེེས་

ངེས་ཅན་བཞིགོ་ཡོད་པོས། ད་རིེས་གོོ་སྐོབས་ཟིན་ནས་ངོས་ནས་

ཁོད་རིང་ཚོོརི་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོད་ལ། ད་དུང་མ་འིོངས་པོརི་

ཡང་ཚོང་མས་ཧུརི་བསྐྱེད་བྱེེད་རིོགོས་ཟེརི་རྒྱུ་ཡིན། བོད་པོའིི་དགོེ་

རྒན་ཚོོ་ནས་རིང་དོན་རིང་གོཅེས་ཀྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་

ནས་ཕེ་མ་ཚོོས་ཀྱིང་སོ་སོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་གོཞིེན་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

རིང་སྦོང་གོི་གོོ་སྐོབས་སྤྲོོད་རྒྱུརི་ཕེ་མ་ཚོོས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེེད་

རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 
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ཅ༽ དགོ་ེའིདུན་པོའི་ིཀུན་སྤྱོདོ་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་ལ་ཉེམས་

ཞིབི།

དགོ་ེའིདུན་པོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ན་ིཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ནའིང་ཞིབས་

འིདྲེེན་ཞུ་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཁོ་སང་ལུགོས་

བསམ་གོཞིིས་ཆེགོས་ལ་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན་ནས་རྣམ་འིགྱུརི་

མ་མཛོསེ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེལྟརི་འིདུགོ་ན་གོཞིསི་འིགོ་ོདང༌། བརྒྱ་

དཔོོན། བཅུ་དཔོོན། སྤྱོིརི་བཏེང་མི་མང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་

ཁདེ་རིང་གོ་ནས་ཡནི་ནམ་ཞིེས་སྐོད་ཆེ་དྲེསི། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚོང་འིད་ི

ཡིན་ཟེརི་གྱིི་འིདུགོ་ན། དེརི་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེེད་དགོོས། འིདིས་འིདི་

འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ དྷ་རིམ་ས་ལརི་

ཡང་དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། གྲྭ་ས་གྲྭ་

ཚོང་སོ་སོ་དང༌། མཁོན་པོོ་རྣམ་པོ། དགོེ་བསྐོོས་བཅས་ཀྱིིས་

བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། གོདན་སའིི་གླིིང་གྲེོལ་རྗེེས་འིཁྲིབ་མཁོན་དེ་

ལྟརི་ཡོང་སྐོབས་མི་མང་རིང་གོིས་ཁུརི་མཉེམ་ལེན་བྱེས་ཏེེ་ལམ་

སེང་བརྡ་སྦོརི་བྱེས་ན་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་དགོེ་འིདུན་

པོ་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོོ་དགོོས་པོ་འིདི་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 

གོཞིི་རྐང་ཧུརི་བརྩིོན་ཆེེན་པོོས་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་སྟངས་སོགོས་
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ཧི་ལས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཕྱོནི་ཆེད་མཐུད་ཀ་རྒྱགོ་སྟངས་འིདརིི་ང་

ཚོསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། དརེི་ཉེམས་ཞིབི་བྱེདེ་མཁོན་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་དང་། གྲེསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ།

གོངོ་དུ་སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིསྐོརོི་ལ་བཀའི་བླནོ་གྱིསི་འིགྲེལེ་བཤིད་བརྒྱབ་

སངོ༌། ད་ེགོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ རྩི་བ་སྤྱོ་ིའིཐུས་ནང་

དང༌། གོང་དང་གོང་ནས་ཡནི་ཀྱིང་བདོ་གོཞུང་གོསི་མ་འིགྲེགིོས་མ་

འིཐུས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ལྷགོས་པོ་རྩིལ་འིདནོ་བྱེས་ཏེ་ེབཤིད་པོ་འིད་ིཧི་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། ང་རིང་ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ནང་ལ་རྩི་བ་མང་གོཙའོི་ི

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། མང་གོཙའོི་ིཀ་བ་གོསུམ་ཞིསེ་པོ་ཆེ་

ཚོང་ང་ཚོོས་ལགོ་ལེན་བསྟརི་གྱིི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ། གོཞུང་གོི་སྲིིད་དབང་འིཛོིན་མཁོན་གྱིི་ཚོོགོས་

པོ་དང༌། ཁོ་གོཏེད་ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཚོད་ལོངས་པོ་ས་ོསོརི་ཡོད་ན། 

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཚོགོོས་པོ་སྲིདི་དབང་འིཛོནི་མཁོན་དརེི་ང་ོརྒལོ་ཤིགོོ་

ཁོགོ་གོསི་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས། སྐྱནོ་བརྗེདོ་ད་ེརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། 

ཡིད་ཆེེས་འིཕེེརི་བ་བྱུང་བའིི་མཚོམས་ལ་འིསོ་བསྡུ་བྱེས། འིསོ་
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བསྡུའིི་རྒྱལ་ཕེམ་གྱིི་ཐོོགོ་གོཞུང་སྲིིད་འིཛོིན་མཁོན་བརྗེེས་བསྒྱུརི་

བྱེེད་དུས་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་དང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་

ང་ཚོརོི་འིད་ིམདེ། 

གྲེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་འིཐུས་མི་ཚོོས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིང༌། བྱེེད་སྟངས་ཐོད་ད་ལྟ་ང་ཚོོརི་བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་དབུ་འིཕེང་སྨད་གོཞིི་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་དེ་

ཡགོ་པོོ་རིང་མི་འིདུགོ ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱིང་མི་འིདུགོ ང་ཚོོརི་བཙན་

བྱེོལ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང་མེད་པོ་གོཉེིས་ལས་ཡོད་པོ་བཀའི་

དྲེིན་ཆེེ་ཞིིང་། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ཀྱིང་འིདི་ལ་དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

བརྩིི་གོི་འིདུགོ དཔོེརི་ན་གོཞིན་དགོ་ཕེརི་བཞིགོ ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོི་འིགོོ་ཁྲིིད་ལ་ཡི་གོེ་བྲིས་ཏེེ་སྐོབས་རིེ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

ཚོབ་བརྒྱུད་ནས་བཏེང་བའིི་སྐོབས་ལ་བརྗེོད་བྱེ་འིགྲེིགོས་འིདུགོ་

ཀྱིང་དེའིི་ལས་ཤིོགོ་འིདི་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ དེརི་བོད་གོཞུང་དགོའི་

ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཟེརི་བའིི་ལས་རྟགོས་འིདུགོ་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་

དཔོེ་མཚོོན་གོཅིགོ་རིེད། 

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་ཡོད་ན་དེས་ཚོང་

མརི་བལྟ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་མེད་
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ན་སོ་སོ་རིང་མགོོ་གོང་ཐོོན་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ལས་སྤྱོི་པོ་དེརི་

བརྗེོད་ས་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོོ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཤིརི་ནིའུ་

ཛོི་ལཎ་ཌི་དང༌། ནུབ་ཀེ་ན་ཌ་དང༌། ཨ་མི་རིི་ཀ བྱེང་སོགོ་ཡུལ་

སོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲེངས་ཤིིགོ་ནང་ལ་བོད་པོ་ཁོ་འིཐོོརི་

ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་གོརི་ནང་ང་ཚོོརི་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་མི་ཡོངས་རྫིོགོས་ལ་འིབྲེལ་

བ་མཐུད་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེས་ཕེན་གྱིི་འིདུགོ དོ་བདགོ་སོ་

སོརི་ཡང་སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ང་ཚོོརི་སྤྱོི་པོ་སོ་སོའིི་ལུས་

ལྟ་བུ་གོཅིགོ་ཡོད་སྙིམ་པོའིི་བློ་བཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་

པོའིི་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཐོོན་པོ་ལ་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤིིགོ་ཡོད་

དགོོས་པོ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་ནུས་པོ་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་བ་ལ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོད་དགོོས། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་

རྒྱབ་སྐྱོརི་ཡོང་བ་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་དགོོས། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཡིད་

ཆེེས་བརླགོ་གོཞིིའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོན་ན། གོཞིི་ལྗོི་པོོ་དང་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ད་ལྟ་བཀའི་བློན་གྱིིས་ཟེརི་བ་ལྟརི་སྤྱོི་འིཐུས་ཡོང་མཁོན་ཚོོ་བཙན་

བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྩིེ་གོཅིགོ་ཡོད་
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མཁོན་དང༌། ང་ཚོོརི་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་སྐོབས་ཀྱིང་ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་

བྱེེད་བཞིིན་པོ་དེ་དགོ་ཚོགོས་ཚུད་དུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ནུས་པོ་ཐོོན་

དུ་གོཏེོང་བའིི་དོན་དུ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེེད་པོ་ལས། བཙན་བྱེོལ་གོཞུང་

གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་གོཉེའི་གོཅོགོ་རྒྱུ་དང༌། དམའི་ཕེབ་རྒྱུའིི་དོན་

དུ་མ་སོང་བ་ཞིིགོ་དགོོས། ང་ཚོོརི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཧྲ་ཏེགོ་

ཏེགོ་གོཉེིས་ཡོད་ན་རྦད་དེ་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། སྐོབས་རིེ་ངོས་

ནས་རྩིེད་མོ་དང་སྦགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོརི་ད་ལྟ་རྡོགོ་ཁྲིེས་

འིཁེརི་མཁོན་རྟ་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མེད། དྲེེལ་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཀྱིང་མེད། བོང་བུ་ཐོེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ཡོད་པོ་དེ་མེད་པོ་ལས་ཡོད་

པོ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་གོི་རིེད། 

ཇ༽ སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིསོ་ཆེསོ་དང་། རྒྱུན་གོཏེན་གྱི་ིཉེམས་

ཞིབི།

ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་གྲེོས་ཚོོགོས་འིདི་ཁྲིིམས་བཟོ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་གོཏེན་འིབེབས་བྱེེད་མཁོན་དེ་རིེད། འིདིའིི་ནང་ལ་

ཡོད་པོའིི་མི་ཚོ་ོང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གོི་ཨ་ཏེིགོ་ཡང་ཏེིགོ་ལྷགོ་

བསམ་གྱིསི་ཕྱུགོ་པོ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

ཐུབ་མཁོན། བསམ་བླ་ོའིཁོརོི་ཐུབ་མཁོན་ད་ེརིགིོས་སློབེས་ཐོབས་
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བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ འིདི་ཡོང་བརི་རྒྱུན་ལྡན་ནས་མི་མང་

ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ལས་འིསོ་བསྡུ་བྱེདེ་ཁོརི། སུ་ཡགོ་

གོ་ིརིདེ་དམ་ཞིསེ་ཕེརི་ཕེརི་ཕྱོནི། ཚུརི་ཚུརི་ཕྱོནི་པོས་མ་ིའིགྲེགིོས། 

དངུལ་གྱིིས་ཐོབས་ཤིེས་བྱེེད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོང་མ་སྲིིད་པོ་

མིན། སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ལ་བདེན་པོ་ཡོད་པོའིི་མི་དེས་

ཕེརི་རྒྱུགོས་ཚུརི་རྒྱུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། རིང་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་

ལ་གོདངེ་འིཁོལེ་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བདེན་པོ་དེ་ཙམ་མེད་མཁོན་དེ་དགོ་སོ་སོའིི་སེམས་ཀྱིི་ནང་བདེན་

པོའིི་སྤེོབས་པོ་མེད་སྟབས་ཕེརི་རྒྱུགོས་ཚུརི་རྒྱུགོས་མང་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རིེད། ཕེརི་རྒྱུགོས་ཚུརི་རྒྱུགོས་

མང་པོོ་བྱེེད་མཁོན་དེ་ཕུགོས་ལ་སོ་སོ་རྫུན་མ་ཆེགོས་རྒྱུ་གོསལ་པོོ་

རིེད། འིནོ་ཀྱིང་འིཕྲེལ་སེལ་སྐོབས་རིེརི་ཁོེ་བཟང་རིགོ་གོི་ཡོད། དེ་

རིིགོས་ལ་གོདན་སའིི་དགོེ་འིདུན་པོ་དང༌། མི་མང་ཚོང་མས་དུས་

རྒྱུན་ལྡན་ནས་བསམ་བློ་བཏེང༌། བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས། དོ་སྣང་བྱེེད་

དགོོས། ང་རིང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་འིདིའིི་ནང་གོི་མི་དངོས་གོནས་

ལྷགོ་བསམ་ཡོད་པོ། སྤྱོི་སེམས་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོས་གྲེས་སྤྱོི་འིཐུས་

ནང་ལ་སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ 
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ཉེ༽ ནང་ཁུལ་གྱི་ིདཀའི་རྙིགོོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདཀྲུགོ་

ཤིངི་།

དེ་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་ནང་ཚོགོས་རྙིོགོ་དྲེ་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཡོང་

སྲིདི་པོ་ཞིིགོ་རིདེ། ཐོགོོ་མརི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལརོི་ང་ཚོ་ོམ་སུ་རིིརི་

འིབྱེོརི། དེ་ནས་དྲུགོ་ཅུ་ཐོམ་པོའིི་ལོརི་ཚུརི་དྷ་རིམ་ས་ལརི་ཡོང་

བ་རིདེ། ད་ེནས་ཌལ་ལ་ཧིའི་ོསརེི་བདོ་པོའི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་གོཅགིོ་

ཚུགོས་པོ་རིདེ། ཌལ་ཧིརོི་ནས་བདོ་པོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་རྙིགོོ་དྲེ་

ཞིགིོ་བྱུང༌། ད་ེནས་ཀ་རྡརོི་ཁུལ་ལ་ཡང་རྙིགོོ་དྲེ་བྱུང་བ་རིདེ། མའིི་ི

སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་རྙིོགོ་དྲེ་ཡོང་བ་དེ་ཆེོས་ཉེིད་རིེད། ཡོང་གོིན་

ཡོང་གོིན་སེལ་གྱིིན་སེལ་གྱིིན་བྱེས་ནས་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས། ཡོང་མི་

སྲིིད་པོ་གོང་ཡང་མ་རིེད། དེ་དུས་ཀྱིི་རྙིོགོ་དྲེ་དེ་རིིགོས་ལ་རྒྱ་མི་

གུང་བྲན་དང་འིབྲལེ་བ་གོང་ཡང་མདེ། 

བརི་སྐོབས་ཤིིགོ་ནས་ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་རྙིོགོ་དྲེ་ཡོང་བའིི་

སྐོབས་ལ་ཐོའིེ་ཝན་བོད་སོགོ་ལས་ཁུངས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

མཁོན་འིདྲེ་པོོ། རིིམ་པོས་པོེ་ཅིང་གོི་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་འིབྲེལ་བ་

དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙིམ་པོ་ལྟ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ལྷགོ་དོན་



786
གོོང་དུ་བདེ་སྲུང་བཀའི་བློན་གྱིིས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན། བརི་སྐོབས་རྒྱ་

མིའིི་གོསང་བའིི་ལས་བྱེེད་པོའིི་ཚོོགོས་འིདུ་དེ་ལྟ་བུའིི་སརི་གྲེོས་

ཆེོད་བཞིགོ་པོའིི་ཡིགོ་ཆེ་འིགོའི་ཤིས་ང་ཚོོརི་ལགོ་སོན་བྱུང་བའིི་

ནང་ལ། བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བའིི་ནང་དཀྲུགོ་ཤིིང་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་

དང༌། བོད་པོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཏེོརི་བཤིིགོ་གོཏེོང་

དགོོས་ཟེརི་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་བཀོད་འིདུགོ དེ་

རིིགོས་ལ་ང་ཚོོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན་མ་

འིགྲེིགོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་

གྱིི་རྙིོགོ་དྲེརི་གོནད་འིགོགོ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱིང༌། རྒྱ་བོད་གོཉེིས་དབརི་

དཀའི་རྙིོགོ་ཡོད་པོ་དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་བྱུང་ན། དེ་ལ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

ཏེ༽ དབུ་མའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་དང་། མ་ིརིིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ།

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ནི་དམིགོས་བསལ་གོསརི་པོ་

ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། 

ལམ་ཕྱོགོོས་ན་ིདབུ་མའི་ིལམ་ཟརེི་བ་ད་ེགོའི་ིསྒོང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་ང་ཚོོའིི་
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ལམ་ཕྱོོགོས་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་མ་བདེ་བ་མེད་པོ་ལྟརི། 

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཁུརི་བླངས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབོད་

སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཏཱ་ལའི་ིབླ་མས་རིང་བཙན་རྩིདོ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ཁོ་

བྲལ་སྐོད་ཆེ་ཤིདོ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རིདེ། 

རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་སྐོད་ཆེ་ཤིདོ་རྒྱུ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

རྒྱ་ནགོ་རིང་ཉེདི་ཀྱི་ིབརྟན་ལྷངི་དང༌། གོཅགིོ་གྱུརི་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཐོགོོ་ལ་

ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རིེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་ཏཱ་ལའིི་བླ་མ་

དང་མཉེམ་དུ་བཀའི་མོལ་གོནང་ན་ཡགོ་པོ་ོརིེད་ཅེས་འིབོད་སྐུལ་

ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་དཔོོན་

རིིགོས་གོཅིགོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་ཧི་ལམ་སྐོད་ཆེ་འིདི་འིཆེརི་

ཅན་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ཡིན་

ནའིང་གོང་ལྟརི་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོཅགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གོལ་ཆེེ་ཤིོས་ནི་ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། 

སེམས་ཤུགོས་ངོ་མཚོརི་སྐྱེ་བ་འིདི་ཡིན། ངོས་ནས་གོནས་ཚུལ་

ངེས་འིདྲེོངས་ཤིིགོ་ནས་གོོ་ཐོོས་ལ། ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་གོོང་ལ་

རྒྱ་ནགོ་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་མི་རིིགོས་
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ཀྱིི་ལྟ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་དང༌། རིང་བཙན་གྱིི་བསམ་བློ་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་མེད་སྐོོརི། གོསང་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཉེམས་ཞིིབ་གོཅིགོ་

བྱེས་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་ཚོོས་སོ་སོའིི་མིང་བྲིས་མི་དགོོས་

པོརི་སོ་སོའིི་འིདོད་པོ་གོང་ཡོད་པོ་དེརི་རྟགོས་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་ཉེམས་

ཞིིབ་ཅིགོ་བྱེས་ཡོད་པོ་འིདྲེ། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ད་ལྟ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་

བཞིིན་པོའིི་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྲིི་ཁོ་ཤིས་ཤིིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་

བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་ཐོམ་པོས་བོད་རིང་དབང་ལ་འིདོད་པོ་བྱེས་འིདུགོ 

བརྒྱ་ཆེ་བཅུས་དེརི་ངོ་རྒོལ་བྱེས་འིདུགོ རིང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཀྱིི་ནང་

ལ་བརྒྱ་ཆེ་དྲུགོ་ཅུས་རིང་བཙན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་

པོ་དང༌། བརྒྱ་ཆེ་ཉེི་ཤུས་ངོ་རྒོལ། བརྒྱ་ཆེ་ཉེི་ཤུ་བརི་གོནས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཐོོན་འིདུགོ ཕེལ་ཆེེརི་གོནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པོ་རིེད། 

རྒྱ་མི་ལས་བྱེེད་པོ་ཁོོ་རིང་ཚོོས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས། རིང་

སྐྱོང་ལྗོོངས་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡང་རིང་གོི་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་

ཚོོརི་ཞིེད་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་གོིས་བྱེས་པོ་ལས། དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་རིང་དབང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་མཁོན་བརྒྱ་

ཆེ་དྲུགོ་ཅུ་ལས་བརྒལ་གྱིི་རིེད་ཅེས་ཚོོད་དཔོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིདུགོ རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་པོརི་ང་ཚོོ་བོད་
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པོའིི་ཕྲུ་གུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་འིཆེརི་གོཞིི་དེ་ ༡༩༨༤ ནས་ ༡༩༨༥ ཙམ་

ལ་གོཏེན་འིཁོེལ་བྱེས་ཡོད། སྐོབས་དེརི་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་ནས་

བོད་ཕྲུགོ་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་བཏེང་བ་ཚོོརི་ཤིེས་བྱེ་ཡོན་ཏེན་ཡགོ་པོོ་

ཡོང་གོི་རིེད། བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་གོོམས་གོཤིིས་དེ་

རིིགོས་བརྗེེད་འིགྲེོ་གོི་རིེད་ཅེས་པོཎ་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་ངོ་རྒོལ་

གོནང་ཡོང་བ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་མཁོན་བོད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་སྔ་རྗེེས་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཚོོརི་གོཞིི་ནས་མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་

དང༌། མི་རིིགོས་ཀྱིི་ཤི་ཞིེན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོསལ་པོོ་འིདུགོ

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ནི་ཧི་

ལས་པོའིི་མཁྲིེགོས་པོོ་དང༌། མི་རིིགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌ཡོད། རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་ཡང་མང་གོཙོ་དོན་

གོཉེེརི་གྱིི་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ནས་འིགྱུརི་བ་ཆེེན་པོོ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། རིང་དབང་མང་གོཙོའིི་གོོ་སྐོབས་ཕྲེན་བུ་

ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྟོགོས་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐོབས་ཀྱིང་བཟང་དུ་ཕྱོིན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བརི་སྐོབས་རྒྱ་མི་

རྩིོམ་པོ་པོོ་དེ་འིདྲེས་རྒྱ་ཡིགོ་ཐོོགོ་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་སྐོོརི་བྲིས་
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པོའིི་དཔོེ་དེབ་ཐོོན་ཡོད། དེབ་དེ་གོང་འིཚོམ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོ་

ལྟ་བུ་འིདུགོ དྷ་རིམ་ས་ལ་ནས་བཤིད་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོིས་བརྗེོད་པོ་གོཉེིས་ཀའིི་རྗེེས་སུ་མ་འིབྲངས་པོརི་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱེས། རིང་ཉེིད་ཀྱིི་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་པོའིི་མཐོོང་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤིད་

བྱེས་པོ་དེ་དགོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

འིདི་རིིགོས་རྒྱ་རིིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་འིགྱུརི་བ་ཐོེབས་ཀྱིི་

ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་རིེད། 

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ལ་མཚོོན་ན་ཡང་རྒྱ་རིིགོས་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་

དོ་སྣང་གོསརི་པོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་སློེབས། 

བོད་པོའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་སྐོབས་རིིམ་པོས་བོད་དོན་

གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཤི་ཚོ་རྒྱབ་སྐྱོརི་དང༌། གོདུང་སེམས་མཉེམ་སྐྱེད་བྱེེད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཕྱོོགོས་གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་

ལ་བལྟས་ན། དེང་སང་ཨ་མི་རིི་ཀའིི་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོ་

མང་པོོའིི་ནང་ལ་རྒྱ་རིིགོས་སློོབ་ཕྲུགོ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེེད་མཁོན་ཧི་

ལམ་འིབུམ་བརྒལ་བ་ཡོད། སློོབ་གྲྭ་ཆེེན་མོ་རྒྱ་རིིགོས་ཡོད་ས་

འིགོའི་ཤིས་ནང་ལ་བོད་པོའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དེ་ལྟརི་ཡང་ཡོད། ཁོོང་

ཚོོ་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱུང༌རྗེེས་སྒོེརི་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་གྲེོགོས་པོོ་ནང་
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ཚོགོས་ཆེགོས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་གོོ་བསྡུརི་དང་བགྲེོ་གླིེང་བྱེེད་

སྐོབས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་གོཅིགོ་གོིས་ཁོད་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་ལོ་

རྒྱུས་དང༌། ཁྲིིམས་ལུགོས་བཤིད་སྐོབས་བོད་རིང་བཙན་གོཙང་

མ་རིེད། ཡིན་ནའིང་ང་རྒྱ་རིིགོས་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དེ་རྩི་བ་ནས་

བློ་ལ་ཆུད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤིད་འིདུགོ དེ་བདེན་པོ་རིེད། ཁོོ་

ལ་ཁོགོ་མེད། དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་ཀྱིིས་

ད་ལྟ་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་འིདིརི་རྒྱ་རིིགོས་གོནས་ཚུལ་ཤིེས་

མཁོན་དང་། བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་མཁོན་ཚོང་མས་བློ་མོས་ཀྱིིས་

རྒྱབ་སྐྱོརི་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཚོོ་ང་ཚོོའིི་མཐུན་པོའིི་ཕྱོོགོས་རིེད། 

འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་གོི་རིེད། 

བོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་འིཛོིན་སྟངས་

འིདི་རྒྱ་ནགོ་རིང་གོི་ནང་ལ་ཡང་རྟགོ་པོརི་ངོ་ཚོ་ཁོ་སྐྱེངས་ཡོང་གོི་

ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་དགོོས་རྒྱུ་ནི་བརྟན་ལྷིང་དང༌། གོཅིགོ་

སྒྲིིལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། འིོན་ཀྱིང་ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་འིདིས་བོད་པོའིི་

བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ན་ཚོ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། བོད་པོའིི་བསམ་

བློའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིརི་མ་དགོའི་མཁོན་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

འིདིས་རྐེན་པོས་ཕུགོས་རྒྱང་རིིང་པོོའིི་བརྟན་ལྷིང་དང༌། གོཅིགོ་
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སྒྲིིལ་ལ་གོནོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིིགོས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཤིེས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ཁོོང་ཚོོའིི་ནང་

མཁྲིེགོས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་རིིགོས་གོཅིགོ་དང༌། ལྷུགོ་ཙམ་བྱེེད་མཁོན་

རིིགོས་གོཅིགོ་བཅས་བསམ་ཚུལ་ཁོགོ་གོཉེིས་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ 

བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་དང་གོཞུང་འིབྲེལ་མིན་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་དེ་སྔ་ལོ་སྟོན་དུས་ནས་ཆེད་ཅིང་། དེ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་མང་པོོ་

ཡོད། བརི་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཕྱོི་འིབྲེལ་ལ་ཕེམ་ཉེེས་ཕྱོིན་པོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་འིཕྲེད། ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་བསམ་

འིཆེརི་མཐུན་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་ནམ་

རྒྱུན་ང་ཚོོརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་མཁོན་དེ་རིིགོས་གོནས་སྐོབས་བྱེེད་

ཁོགོ་པོོ་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེརི་ཡིན་བཟོ་འིདུགོ གོང་ལྟརི་མདོ་

དོན་སྙིིང་པོོ་ད་ལྟ་ངོས་ནས་ཞུས་པོ་བཞིིན་འིགྱུརི་བ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེོ་

གོི་རིེད། འིགྱུརི་བ་མ་ཕྱོིན་པོརི་ཐོབས་མེད། དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་

ང་ཚོོའིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེརི་བ་འིདི་འིཕྲེལ་ཕུགོས་གོང་ཅིརི་ཐོབས་

ཤིེས་ཡགོ་ཤིོས་ཆེགོས་ཡོད། 

ཐོ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་

གོསརི།
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དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིདགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་གོཅགིོ་ལ། མ་འིངོས་

པོརི་ང་ཚོོའིི་བོད་ལ་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོ་ོཡོད་པོའིི་ཆེོགོ་

ཤིེས་ཏེེ་ལུང་པོ་སྐྱོ་པོོ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོས་ཐོབས་མེད། 

ལུང་པོ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་དགོོས། ང་རིང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་

འིཛོམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཞིངི་པོ་དང༌། འིབྲགོོ་པོའི་ི

མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་དེ་སྔ་ནང་བཞིིན་ཡི་གོེ་སྣ་གོཅིགོ་མ་ཤིེས་པོརི་

སྡེདོ་མཁོན་ད་ེལྟརི་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་གོ་ིམ་རིདེ། གོང་ལྟརི་མ་འིངོས་

པོའིི་བོད་དེ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་ལུང་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས། 

དངོས་པོ་ོཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོདགོོས་ལ། དངོས་པོ་ོཡརི་རྒྱས་འིགྲེ་ོབ་

ལ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་དང་སྐྱདི་སྡུགོ་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ན་ཁོ་ེཕེན་ཡདོ། 

དེ་ཡང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་ཡགོ་པོོ་ཕྱོིན། རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་གོིས་བོད་པོརི་ལྟ་སྟངས་དེ་བོད་པོའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཁོགོ་ལ་ངོས་

འིཛོིན་བྱེས། སྔརི་མའི་ོཙེ་ཏུང་ཡོད་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཡང་བོད་ལ་རྒྱ་

ནགོ་གོི་ཞིིང་ཆེེན་སྤྱོི་མཚུངས་སུ་བལྟ་གོི་མེད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། 

དེ་བཞིིན་ཀྲུའུ་ཨན་ལེན་གྱིིས་པོཎྜི་ཏེ་ནེ་ཧི་རུརི་རྒྱ་ནགོ་དབུས་

གོཞུང་གོིས་བོད་འིདི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཞིིང་ཆེེན་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་

ཀྱིི་མེད། བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིདི་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ལ་
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ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་བཤིད་ཡོད། ང་རིང་ཚོོ་བོད་རིིགོས་

ནང་ནས་ང་ཕེོད་ཀྱིིས་ངོས་ལ་འིདི་ལྟརི་གོསུངས་མོང༌། ད་ཆེ་བོད་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤིས་ལ་ཕྱོིན་པོ་རིེད། ཡིན་ན་ཡང་ཆེ་ཤིས་ལ་འིགྲེོ་

སྟངས་དེ་དབུས་གོཞུང་དང༌། ས་གོནས་གོཞུང་གོི་དབརི་གྲེོས་

མཐུན་བཞིགོ་ནས་ཕྱོིན་པོ་རིེད། རྒྱ་ནགོ་གོི་ཞིིང་ཆེེན་གོཞིན་དགོ་

དང་དབུས་གོཞུང་གོི་དབརི་གྲེོས་མཐུན་བཞིགོ་པོ་གོཅིགོ་ཀྱིང་མེད། 

དེ་ལྟརི་ཡིན་སྟབས་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དམིགོས་བསལ་ཅན་

ཞིིགོ་རིེད་ཅེས་ང་ཕེོད་ཀྱིིས་གོསུང་གོི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་

གོིས་བོད་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཡིན་པོ་ངོས་འིཛོིན་དང་། དེ་ལ་ཆེ་འིཇོགོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་

ལྟ་སྟངས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོའིི་དཔོལ་འིབྱེོརི་ཡརི་རྒྱས་

གོཏེོང་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཕེན་གྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོང་

ལྟརི་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡང་ཁོེ་ཕེན་ཡོད་པོ། ང་ཚོོ་བོད་པོ་ལ་ཡང་ཁོེ་ཕེན་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམས་ནས་ངོས་ཀྱིིས་དབུ་མའིི་

ལམ་ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་པོའིི་གོནད་དོན་དེ་ཡིན། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌རིེད། 

ད༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དང་། ཆེགོ་འིཇིགོ་གོ་ིདཀའི་ཉེནེ།
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ཁདེ་རིང་ཚོང་མརི་མཚོམས་འིདྲེ་ིཡདོ། ཧུརི་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་

རིང་ཚོ་ོའིདིརི་ས་ོས་ོསྣང་བ་དགོ་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། བསམ་བླ་ོ

ཞིིབ་ཚོགོས་པོོ་བཏེང་ན་བོད་རྗེེ་གོཉེའི་ཁྲིི་བཙན་པོོ་དང༌། མེས་

དབོན་རྣམ་གོསུམ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ང་ཚོ་ོབོད་མི་

རིགིོས་ཞིསེ་པོ་འིཛོམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཟུརི་གོསལ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་

འིདི་ད་ཆེ་གོནས་དང་མ་གོནས་ཉེེན་ཁོའིི་ས་མཚོམས་སུ་སློེབས་

ཡདོ། གོནད་དནོ་འིད་ིཧི་ཅང་འིགོངས་ཆེནེ་པོ་ོརིདེ། བདོ་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ལྷ་ས་གྲེངོ་ཁརེི་གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིགོཞིསི་ཀ་རྩི་ེདང༌། 

རྒྱལ་རྩིེ། ཆེབ་མདོ་སོགོས་གྲེོང་ཁེརི་ཆེེ་ཁོགོ་མང་ཆེེ་བ་ཧི་ལམ་

རྒྱ་ཡུལ་དང༌། རྒྱ་གྲེངོ་ལ་འིགྱུརི་ཟནི་ཡདོ། གྲེངོ་ཁེརི་ད་ེདགོ་ནང་

དུ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་ཚོ་ོཉེིན་རིེའིི་ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་ནི་འིབྲས་དང༌། 

ཀྲིང་མོགོ་ལྟ་བུ་ལས། ཟ་ཁོང༌། ཚོོང་ཁོང་གོང་དུ་ཕྱོིན་རུང་མང་

ཆེེ་བ་རྒྱ་མི་ཤི་སྟགོ་ཆེགོས་ཡོད་ལ། ཉེིན་ཞིགོ་གོཅིགོ་གོི་ནང་དུ་

བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིསྐོད་ཡགིོ་ན་ིརྒྱ་སྐོད་དང་རྒྱ་ཡགིོ་སྤྱོདོ་རྒྱུ་ལས། 

བདོ་སྐོད་འིགྲེ་ོརྒྱུགོས་མདེ་པོ་ཆེགོས། ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

འིགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤིསི་ཆེ་ཚོང་འིགྱུརི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུརི་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་མ་
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ནས་བཤིད་ཡོད། གོང་ལྟརི་གྲེོང་ཁེརི་ཆེེ་ཁོགོ་དེ་རིིགོས་ཕེལ་

ཆེེརི་དེ་ལྟརི་ཆེགོས་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ འིདི་དགོ་དངོས་གོནས་བོད་

ཆེགོ་འིཇིགོ་གོི་མཚོམས་སུ་སློེབས་པོ་རིེད། ཡིན་ནའིང་བོད་ཀྱིི་

མི་རིིགོས་རིིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་རྩི་མེད་ཕྱོིན་ན་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཡང་ཕུགོས་ནས་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེས་རྒྱུ་ལས་ཕེན་ཐོོགོས་གོང་ཡང་

མེད། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོནས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁོ་

བྲལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དངངས་སྐྲགོ་བྱེེད་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་བྱེེད་

ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ཀྱིི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་གོནས་ན་ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་གོི་རིེད་བསམ་

པོའིི་དངངས་སྐྲགོ་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་མེད་པོ་

བཟོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་ནོརི་འིཁྲུལ་རིེད། ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོནས་

ནས་བོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡང་ཕེན། ཧིི་མ་ལ་ཡི་རིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཚོང་མརི་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་པོ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཆེེ་ས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཕེན་

ཐོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་ནུས་པོ་ཡོད་པོ་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདི་སྐྱོབ་པོའིི་

སྲིིད་བྱུས་ཤིིགོ་ཡིན། དེའིི་འོིགོ་ནས་ཁོ་བྲལ་ལ་མི་འིགྲེོ་བརི། བོད་
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ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིི་མཚོན་མཐོོང་ལ་ཕེན་པོ། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཁོབ་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་མཁོས་པོ་རིེད། 

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་འིདིས་བོད་མི་རིིགོས་ཟུརི་གོསལ་

ཡིན་པོའིི་རྣམ་འིགྱུརི་ཐོོན་གྱིི་འིདུགོ་པོས། དེ་མེད་པོ་བཟོ་དགོོས་

ཞིེས་བརྗེོད་ན་ཧི་ཅང་གླིེན་པོ་རིེད། མིགོ་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གོི་བྱེེད་

སྟངས་རིེད། གོང་ལྟརི་གོ་ལེརི་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བདེན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཆེེ་

སརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། ང་ཚོོ་བོད་པོའིི་གོཤིིས་ཀརི་ཛོ་དྲེགོ་

མེད་ན་ལྷོད་ཡངས་བྱེེད་པོ་དེ་ལྟརི་མིན་པོརི་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོོས། ཆེེ་ས་ནས་འིཐུས་མ་ཤིོརི་བ་བྱུང་ན་ཆུང་སའིི་དཀའི་ངལ་

དེ་དགོ་གོ་ལེརི་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། ཚོང་མ་བློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་

བཞུགོས། བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༧ ཉེནི་

ཧིནོ་སུརི་རིབ་རྒྱས་གླིངི་དུ་སེརི་སྐྱ་མང་ཚོོགོས་ལ་

སྩལ་བའི་ིཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཟུརི་བཙུགོས་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ི

དགོསོ་དམིགོས།

བཀའི་ཆེསོ་དངསོ་གོཞི་ིཚོརི་ནས་མཇུགོ་ཏུ་དགོ་ེབ་ཚོ་ེདབང་བྱེདེ་

རྒྱུ་ཡནི། ཧིནོ་སུརི་གོཞིསི་ཆེགོས་ལ་ཡང་བསྐྱརི་སློབེས་ཏེ་ེད་ེརིངི་

འིདིརི་ཁེད་རིང་ཚོ་ོམི་མང་སྔོན་མ་ནས་ང་ོཤིེས་པོའིི་རྒད་པོ་ོརྒད་

མ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་ཐུགོ་པོརི་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། གོཞིི་རྐང་ཁེད་རིང་ཚོ་ོ

དང༌། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་རྒས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོབཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་

ནས་ལོ་བཞིི་བཅུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་རྗེེས་སྐྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

ཚོ་ོཡང་ཕྲུ་གུའིི་ཕེ་མ་ཆེགོས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་བོད་ཀྱིི་དོན་དགོ་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོརི་བརྟནེ། ང་ཚོསོ་བོད་རིང་དབང་གོ་ིའིཐོབ་

རྩིདོ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ། ཐོགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་
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བ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཉེམས་པོ་སརོི་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་

རྒྱུན་འིཛོནི་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དནོ་གོལ་ཆེནེ་པོརོི་བརྩིསི་ཏེ་ེཚོང་མས་

འིབད་བརྩིནོ་ཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

འིདས་པོའིི་ལ་བཞིི་བཅུའིི་རིིང་ལ་ཕྱོི་མིགོ་བལྟས་ན་ང་རིང་ཚོོས་

བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་སྨན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་བསྒྲུབས་ཡོད། འིདིརི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ཡོད་པོའིི་

སྤེོ་ལགོས་རོ་ལགོས་ཚོོས་དུས་ཡུན་འིདིའིི་རིིང་ལ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད། མཐུན་རྐེན་འིཛོོམས་མིན་གྱིི་

དཀའི་ངལ་ལ་མ་ལྟོས་པོརི་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཞུམ་

པོ་མེད་པོའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རིེད། དོན་གོོ་ཆེོད་

ཡོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་

ཚོོ་ཡང་སྔོན་ལ་མཐུན་རྐེན་ཆེ་ཐོམས་ཅད་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་

པོ་ང་རིང་ཚོོའིི་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་ཁོགོ་པོོ་ཡིན་ན་ཡང༌། 

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་དང་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་དང༌། སྨན་

བཅོས་མཐུན་རྐེན་ལ་མཚོོན་ན་ཕྱོི་ལུགོས་ཀྱིི་སྨན་བཅོས་དང༌། 

བོད་རིང་གོི་གོནའི་རིབས་སྨན་གོཞུང་ནས་བཤིད་པོའིི་སྨན་བཅོས་

མཐུན་རྐེན་འིགྲེིགོས་ཙམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ངང་ནས་ང་ཚོོའིི་གོཞིིས་
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ཆེགོས་ནང་མི་རིབས་གོསརི་པོ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་

ཚོོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་མི་རིབས་གོསརི་པོ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་

མཁོན་འིདི་དགོ་ཐོོགོ་མརི་ང་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་འིཛུགོས་པོའིི་

སྐོབས་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་བ་བཞིིན། རྒྱ་གོརི་གྲེོང་ཁེརི་ཀ་

ལི་ཀ་ཏེ་དང༌། བོམ་བེའིི། ལྡི་ལི་སོགོས་གྲེོང་ཁེརི་དེ་དགོ་གོི་ནང་

དུ་སྐྱེས་ཏེེ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་མི་འིདྲེ་

བརི་ཡོད་པོའིི་གོོམས་གོཤིིས་ཀྱིི་དྲེི་མ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོད། འིདི་

ང་ཚོོས་དང་པོོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུརི་དུ་འིཛུགོས་པོའིི་དགོོས་

པོ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟརི་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོོས་བོད་པོ་རིང་ཉེིད་ཁོེ་གོཙང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་བཙུགོས་པོའིི་

ལགོ་རྗེེས་ལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚོོའིི་ནང་ནས་མི་རིབས་གོསརི་པོ་

འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་མཁོན་ཚོོརི་རིང་ཉེིད་བོད་པོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་

འིདུ་ཤིེས་རི་ལམ་ཚུན་ཆེད་ལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་འིདུ་

ཤིེས་དེ་ཡོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་པོ་རིང་གོི་ཁད་ཆེོས་དང༌། བོད་

པོའིི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་དེ་གོང་ཡིན་པོ། ང་ཚོོ་འིདིརི་བཙན་

བྱེོལ་བ་ཆེགོས་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་གོང་ཡིན་པོ་དེ་དགོ་ལ་རིང་

བཞིིན་གྱིིས་དོ་སྣང་དང༌། བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 
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ཁོ༽ བསམ་བླའོི་ིའིཁེརི་ས་ོདང་། ཐུན་མནི་གྱི་ིཁད་ཆེསོ།

ང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་རིང་དབང་གོི་དོན་ལ་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་པོ་

འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའིི་གོནད་དོན་

ལ་བརྟེན་ནས་འིདས་པོའིི་ལ་ོབཞིི་བཅུའིི་རིིང་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་པོ་

དང་། དེ་ཡང་ཐོོགོ་མརི་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ཐོམ་པོ་དེ་

དགོ་གོི་སྐོབས་སུ་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློའི་ིའིཁེརི་སོ་དེ་གོནས་ཚུལ་

སྡུགོ་ཤིསོ་ཤིགིོ་འིབྱུང་སྲིདི་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ནས་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་དང༌། རི་ེབ་ད་ེགོནས་ཚུལ་བཟང་ཤིསོ་ཤིགིོ་ལ་རི་ེབ་བརྒྱབ་སྟ་ེ

ཐོབས་ཤིསེ་བྱེས་པོ་རིདེ། 

ཕྱོོགོས་གོང་ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ན། བདེན་མཐོའི་གོསལ་

ལ་ཉེེ་བའིི་ཕྱོོགོས་སུ་འིགྱུརི་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་ཡིན་ན་

ཡང༌། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་རིང་ཚོོའིི་ལོ་ངོ་གོང་འིཚོམ་བསྡེད་

དགོོས་པོ་བྱུང་རུང༌། བོད་མི་རིིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མ་ཡལ་བ་ཞིིགོ་

དང༌། བོད་རིང་གོི་ཁད་ཆེོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་འིདི་དགོ་མི་

རིབས་ནས་མི་རིབས་རྒྱུན་འིཛོིན་ཐུབ་པོརི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འིཛོམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་
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སྣང་གོསརི་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་དུས་སྐོབས་

འིདིརི་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བ་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་

ཆེོས་དང་རིིགོ་གོཞུང་གོི་ཁད་ཆེོས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐུབ་པོ་དང༌། ངོ་སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐོབས་ཇེ་

བཟང་ནས་ཇེ་བཟང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་བོད་པོའིི་མི་གོོ་

ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་མཚོན་མཐོོང་ལ་རྒྱརི་ཕེན་པོའིི་ལས་

དོན་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེ་ནི་ཆེོས་ཀྱིི་བྱེ་བ་དང༌། ཡ་རིབས་སྤྱོོད་བཟང་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོས། སོ་སོ་རིང་ཉེིད་ཀྱིི་འིདི་ཕྱོིའིི་དོན་དགོ་ལ་

ཤུགོས་ཀྱིིས་ཕེན་གྱིི་ཡོད། དཔོེརི་ན། འིཚོེ་བ་ཆེོས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། 

འིཚོེ་བ་དང་དུ་ལེན་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་རྒྱུ་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། ལས་ངན་བསགོས་པོའིི་འིབྲས་བུ་སྡུགོ་

བསྔལ་རིང་ཉེིད་ཀྱིིས་མོང་དགོོས། ང་རིང་ཚོོས་ཡ་རིབས་བྱེེད་པོ་

དང༌། བསམ་པོ་བཟང་པོོ་བྱེེད་པོ། གོཅིགོ་གོི་གོཅིགོ་ལ་ཐུབ་ཚོོད་

མི་བྱེེད་པོ། མགོོ་སྐོོརི་མི་གོཏེོང་བ། དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེེད་པོ། 

གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ་བསྒྲུབ་པོ་འིདི་དགོ་ང་རིང་ཚོོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ཡིན་པོ་དང༌། འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་བོད་པོའིི་གོོམས་
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གོཤིིས་དང༌། བོད་པོའིི་ཁད་ཆེོས་ཡིན། 

ད་ལྟ་བརི་དུ་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུའིི་རིིང་ལ་ང་ཚོོ་ཚོང་མས་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད། བྱེས་པོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་ཀྱིང་ང་རིང་ཚོོས་མིགོ་གོི་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་མི་བཙན་བྱེོལ་བརི་མི་མཐོོང་

ཆེ་འིཇོགོ་འིོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོས། ད་དུང་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་

ཚོང་མས་ཧུརི་བསྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རིེད། གོཞིིས་ཆེགོས་

འིདིའིི་ནང་ལ་ཐོོགོ་མ་ནས་ཡོད་པོའིི་མི་རྒས་པོོ་རྒན་མོ་ཆེགོས་པོ་

ཁེད་རིང་ཚོོས་ད་ལྟ་བརི་དུ་ཧུརི་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རིེད། མི་ཚོེ་དོན་གོོ་

ཆེོད་པོ་རིེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེརི་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟ་འིཚོརི་ལངས་བྱེེད་

བཞིིན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ལ་ཡང་ང་རིང་ཚོོ་མ་འིོངས་མདུན་ལམ་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོརི་ང་རིང་ཚོོ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་

ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། 

གོ༽ ནང་པོའི་ིལྟ་སྤྱོདོ་དང་། སྟནོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ།

ད་ལྟ་འིདརིི་ཚོ་ེདབང་བྱེདེ་རྒྱུརི་ཆེསོ་ཀྱི་ིང་ོསྤྲོདོ་མདརོི་བསྡུས་ཤིགིོ་

བྱེས་ན། ང་རིང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ད་ེཐོགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་
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སྔགོས་དང་བཅས་པོ་གོཉེིས་སུ་འིདུས། ལྟ་བ་ནི་རྟེན་འིབྱུང་གོི་

ལྟ་བ་ཡནི། རྟནེ་འིབྱུང་ཟརེི་བ་ན་ིང་རིང་ཚོསོ་མཐོངོ་ཞིངི༌། ཉེམས་

སུ་མོང་བའིི་ཕྱོི་དང་ནང་གོི་ཆེོས་གོང་དང་གོང་ཡིན་ན་ཡང༌། རྒྱུ་

དང་རྐནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརྟནེ་

ནས་གྲུབ་པོ། རྒྱུ་རྐནེ་ཙམ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིགྱུརི་བ་སྣ་ཚོགོོས་འིགྲེ་ོ

བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ༌ལ་རྟེན་འིབྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་རྟེན་

འིབྱུང་གོི་དོན་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་སྟངས་འིདི་དེང་སང་ཚོན་རིིགོ་

པོས་འིགྲེལེ་བཤིད་རྒྱགོ་སྟངས་ད་ེདང་ཤིནི་ཏུ་མཐུན་གྱི་ིཡདོ། 

དེ་ནས་སྤྱོོད་པོ་ནི་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཡིན། འིཚོེ་བ་མེད་པོའིི་སྤྱོོད་པོ་

ཟེརི་བ་འིདིའིི་དོན་དགོ་སྙིིང་པོོ་ནི། རིབ་ལ་བྱུང་ན་གོཞིན་ལ་ཕེན་

བཏེགོས་པོ་དང་། གོལ་ཏེེ་གོཞིན་ལ་ཕེན་བཏེགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིང་

། གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་གོཏེན་ནས་མི་བྱེེད་པོ་འིདི་ཡིན། སྤྱོོད་པོ་

འིཚོེ་བ་མེད་པོ་ཟེརི་བ་འིདི་འིཚོེ་བ་ལས་གོཡོལ་ཐུབ་ཙམ་དང༌། 

འིཚོེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པོརི་གོཞིན་ལ་གུས་པོ་དང༌། བརྩིེ་བའིི་བློ་

བསྐྱེད། རིང་ཉེིད་ལ་བདེ་སྐྱིད་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ལྟརི་གོཞིན་

གྱིི་བདེ་སྐྱིད་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོརི་བརྩིིས་ཏེེ་གོཞིན་ལ་གོནོད་

ཅིང་། སྡུགོ་བསྔལ་བསྐྱེད་པོའིི་རིིགོས་རྩི་བ་ནས་མི་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་
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དགོོས་པོ་ཡིན།

ང་རིང་ཚོོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཉེམས་སུ་ལེན་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའིོ། །ཆེོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའིོ། །དགོེ་

འིདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆེིའིོ། །ཞིེས་བརྗེོད་བཞིིན་དུ། ལགོ་ལེན་

གྱིི་ཐོོགོ་ཧིམ་པོ་བཤིད། ཐུབ་ཚོོད་བཤིད། མགོོ་བདེ་དྲེན་འིཕྲུལ། 

རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་མི་མཚུངས་པོ་དེ་ལྟརི་བྱེས་ན་ཁོ་ནས་སྐྱབས་

འིགྲེོ་བཏེོན་པོ་དེ་རྫུན་རིང་རིེད། སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དགོེ་འིདུན་

ལ་སྙིིང་ཐོགོ་ནས་སྐྱབས་གོནས་སུ་བསྟེན་གྱིི་ཡོད་ན། ལགོ་ལེན་

གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་དགོོངས་པོ་དང་མཐུན་ཞིིང་། སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་དགོོངས་པོ་དང་མི་འིགོལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། 

དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོ་མི་ཕེལ་པོ་ཕེན་ཚུན་དགོའི་པོོ་ཉེེ་པོོ་ཡིན་ན། 

དགོའི་ཉེེའིི་མི་དེའིི་ངོ་ལ་བལྟས་ཏེེ་སྤྱོོད་ལམ་དེ་དང་བསྟུན་དགོོས་

པོ་སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤིིགོ་རིེད། 

དེས་ན་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་མཉེམ་མེད་ཤཱཀྱི་སེང་གོེ་ཐོབས་

མཁོས་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་དང་ལྡན་པོ། དེ་ལ་སྙིིང་ནས་དད་

པོ་དང་མོས་པོ་ཡོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེའིི་བཀའི་དྲེིན་ཤིེས་
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པོ་བྱེས། བཀའི་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་དགོོས། དེའིི་

བཀའི་སྤྱོོད་པོ་འིཚོེ་བ་མེད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་དུས་རྟགོ་ཏུ་དྲེང་

པོོ་བྱེས། སྙིོམས་ཆུང་བྱེས། གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་མི་སྐྱེལ་བ། ཡ་

རིབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེེད་དགོོས། ལྟ་བ་རྟེན་འིབྱུང་གོིས་ཡ་རིབས་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། བློ་ཞུམ་མི་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཤིོད་ཀྱིི་

ཡོད། བློ་གུ་ཡངས་པོོ་དང༌། རྒྱ་ཆེེན་པོོ་བཟོ་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། 

ང་རིང་ཚོོརི་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་དང༌། མི་ཤིི་རྐེན་ཆེགོས་ལྟ་

བུའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དཀའི་ངལ་དེ་གོཅིགོ་པུརི་བལྟས་ཏེེ་

བསྡེད་ན་སེམས་ཁྲིལ་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེོ་རྒྱུ་རིེད། དཀའི་ངལ་འིདི་རྟེན་

འིབྱུང་རིེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རིེད། 

རིང་ལ་ཡགོ་པོོ་གོཅིགོ་བྱུང་ན་ཡང༌རྒྱུ་རྐེན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་རིེད། ཡགོ་པོོ་རིེད། འིོན་ཀྱིང་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཞིེན་ཆེགོས་

བྱེེད་རིིན་མེད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྡུགོ་པོ་གོཅིགོ་བྱུང་ན་ཡང་རྒྱུ་

རྐེན་སྣ་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་དང༌། མཐོརི་གོཏུགོས་ན་སོ་

སོའིི་བྱེེད་ལས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་མ་འིཐུས་པོ་

ཚོང་མའིི་ལེ་ཁོགོ་གོཞིན་ལ་དཀྲི་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། 

རྟེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བ་འིདིས་གོནས་ཚུལ་གོང་དང་གོང་ཡིན་རུང་
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དེ་རྒྱུ་རྐེན་གྱིི་གོཞིན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བརི་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེས་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་དགོའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོའིི་འིཁྲུགོ་རྐེན་མི་ཡོང་

བརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། རིབ་ལ་གོཞིན་ལ་ཕེན་བཏེགོས་

དགོོས། གོལ་ཏེེ་ཕེན་བཏེགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིང་གོཞིན་ལ་གོནོད་པོ་

མི་བྱེེད་པོ་འིདི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་རིེད། དེ་ཡིན་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་རྟེན་འིབྱུང་གོི་ལྟ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་གོི་

ཡོད། འིདི་ཁེད་རིང་ཚོོ་ཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་ཡོད་ན་དེ་ཤིེས་དགོོས་ལ། དེ་དགོ་

ལ་སློོབ་སྦོང་ཡང་བྱེེད་དགོོས། 

ང༽ ནང་ཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦངོ་དང་། བུ་ཕྲུགོ་ལ་སློབོ་སྟནོ།

ད་ེསྔ་བདོ་ནང་གོ་ིགོམོས་གོཤིསི་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་སློབོ་སྦངོ་

བྱེདེ་མཁོན་བཤིད་གྲྭ་ཚོའོི་ིནང་གོ་ིགྲྭ་པོ་ཡནི་པོ་ལས་སྤྱོརིི་བཏེང་གྲྭ་

པོ་བྱེངིས་ནས་འིདནོ་ཁོ་ཁྲིལ་ཤིསེ་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། མ་ི

མང་ནང་དུ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིབྲལེ་བ་གོང་ཡང་མདེ་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐོངོ་གོ་ིཡདོ། འིད་ིདགོ་ང་ཚོསོ་ནོརི་བ་རིདེ། ང་རིང་

ཚོ་ོརྒྱ་གོརི་ནང་བཙན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་སྐོབས་ན་གོཞིནོ་ཚོང་མས་
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སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་དགོོས་ལ། མི་ཚོང་མས་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་

ཞིེས་བཤིད་པོ་ལྟརི། ང་རིང་ཚོ་ོཚོང་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

སློོབ་དགོོས་པོ་དང༌། ཤིེས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། ལྷགོ་དོན་ཁིམ་

ཚོང་སོ་སོའི་ིནང་གོི་ཕེ་མ་ཚོོས་ཐུབ་ན་རྒྱས་བསྡུས་ལ་མ་ལྟོས་

པོརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་དོན་རིགོས་རིིམ་རྟོགོས་ཐུབ་ཚོེ་

ཞིགོོས་པོ་ཡརི་ལངས་ནས་སྐྱབས་འིགྲེ་ོའིདནོ་པོ་དང་། ཡནོ་ཆེབ་

འིབུལ་བ། མཆེདོ་མ་ེའིབུལ་བ། སྤེསོ་འིབུལ་བ་སགོོས་བྱེདེ་སྐོབས་

བུ་ཕྲུགུ་རྣམས་ལ་ད་ེདགོ་གོ་ིདགོསོ་པོ་དང་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡནི་པོ་

དང༌། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ། འིཕེགོས་པོ་

སྤྱོན་རིས་གོཟིགོས་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་སོགོས་འིགྲེེལ་བཤིད་རྒྱགོ་

ཐུབ་ན་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་རིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ངེས་ཐུབ་

པོ་དང༌། བུ་ཕྲུགོ་ཚོོརི་ཡང་ད་ོསྣང་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། 

ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིི་སྐུ་བརྙིན་དང༌། 

སྟོན་པོ་ཡེ་ཤུ། དེ་བཞིིན་ཁབ་འིཇུགོ་དང༌། དབང་ཕྱུགོ་ལ་སོགོས་

པོའིི་སྐུ་བརྙིན་གྱིི་མདུན་དུ་མཆེོད་མེ་ཕུལ་བ་དང༌། སྤེོས་ཕུལ་བ་

ལ་ཁད་པོརི་འིབྱེེད་མ་ཤིེས་ན་ཧི་ཅང་སྐྱོ་པོོ་རིེད། ཁིམ་ཚོང་ཚོོ་སོ་

སོའིི་ནང་གོི་ཕེ་མ་ཚོོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་དང༌། 
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འིཛོམ་གླིིང་ནང་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་མང་པོོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་

གོིས་ཀྱིང་རིང་རིང་སོ་སོའིི་གོདུལ་བྱེརི་ཕེན་གྱིི་ཡོད་པོ། སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁད་

པོརི་གོང་ཡོད་པོ་བཅས་ངེས་པོརི་དུ་ཤིེས་དགོོས། དཔོེརི་ན། ང་

རིང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ངོས་རིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པོ་ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་

ཡིན་པོའིི་ཁུལ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ནས་བལྟས་ན། ཆེོས་ལུགོས་

གོཞིན་དགོ་ཚོོ་ཡང་ན་རྟགོ་མཐོའི། ཡང་ན་ཆེད་མཐོརི་ལྷུང་ཡོད། 

ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་དགོོས་དོན་མི་ལ་ཕེན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། 

དེའིི་ཆེ་ནས་དཔྱད་ཞིིབ་བྱེས་ན། རྟགོ་ཆེད་ཀྱིི་མཐོརི་ལྷུང་བའིི་ལྟ་

བ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཐོད་ཀརི་དོན་དུ་འིགྱུརི་གྱིི་ཡོད་ན་དགོོས་དོན་

ཆེ་ཤིས་ཤིིགོ་ཚོང་གོི་ཡོད། ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་གོིས་སྐྱེ་བོ་འིབུམ་ཕྲེགོ་དང་། ས་ཡ་མང་པོོརི་སྔརི་འིདས་

པོའིི་དུས་སུ་ཕེན་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད་པོ་དང༌། དེང་སྐོབས་ཀྱིང་ཕེན་

བཞིིན་པོ་ཡིན་སྟབས། མ་འིངོས་པོརི་ཡང་ཕེན་པོརི་འིགྱུརི་བ་ཡིན་

པོས། ང་ཚོོས་བརྩིི་བཀུརི་དང༌གུས་ཞིབས་བྱེེད་དགོོས། 

ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཁད་ཆེོས་རྣམས་ཤིེས་དགོོས་རྒྱུ་
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གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། རྒྱུ་མཚོན་ཤིེས་ནས་ཐོོབ་པོའིི་དད་

པོ་དེ་བརྟན་པོོ་ཡོང་གོི་རིེད། རྒྱུ་མཚོན་མ་ཤིེས་ན་བླུན་པོོ་ཆུ་སྣ་

གོརི་འིཁྲིིད་ཆེགོས་ཉེེན་ཡོད། ཕེ་མ་ཚོོས་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་ནང་པོའིི་

ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་འིགོགོ་ཤིེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་བླ་མ་དང༌། དགོེ་བཤིེས་

གོཅིགོ་ལ་བསྟེན་མི་དགོོས་པོརི་ཕྲུ་གུ་ཚོོརི་ཁིམ་ཚོང་ནང་དུ་ཕེ་

མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོོ་བརྡ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་

ལྟརི་བྱུང་ན་མི་རིབས་ནས་མི་རིབས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་

དད་པོ་བརྟན་པོོ་གོནས་ཐུབ་པོའིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེ་བྱུང་ན་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་གོཉེེརི་དམིགོས་བཀརི་བྱེེད་སའིི་ཆེོས་སྡེེ་

ཁོགོ་ལ་གོསརི་ཞུགོས་བྱེེད་མཁོན་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་མང་པོོ་

ཡོང་གོི་རིེད། གོང་ཡིན་ཟེརི་ན། ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའིི་ནང་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དེ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་གོནད་འིགོགོ་

ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་ན། སློོབ་སྦོང་བྱེེད་སའིི་བསྟི་གོནས་ལ་

དད་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལ་ཞུགོས་འིདོད་ཡོང་གོི་རིེད། དེ་ལྟརི་

མེད་ན་ད་ལྟ་དགོོན་པོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད་ན་ཡང༌། འིདི་ཚོོའིི་ནང་

གོསརི་པོ་ཞུགོས་མཁོན་མ་བྱུང་ན་ལྟགོ་ཆུ་ཆེད་པོའིི་རྫིིང་བུ་ལྟ་

བུརི་འིགྱུརི་ཉེེན་ཡོད། 
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ཅ༽ གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ིཡངོ་ཁུངས་དང་། འིཐུས་ཤིརོི་གྱི་ིརིིམ་པོ།

བརི་སྐོབས་ང་རིང་ཚོའོི་ིཉེམས་མངོ་ལ་བལྟས་ན། དཔོེརི་ན་སྨད་

རྒྱུད་གྲྭ་ཚོང་དང༌། གོདན་ས་ཁོགོ་གོ་ིནང་དུ་སློབོ་གོཉེརེི་བྱེདེ་མཁོན་

ཕེལ་མ་ོཆེེ་བོད་ནས་གོསརི་འིབྱེོརི་ཚོ་ོམ་གོཏེོགོས། ང་རིང་ཚོོའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ལ་སྐྱེས་ཏེེ་འིཚོརི་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་

རིབས་ནང་ནས་ཉུང་ཤིས་ལས་མ་ིའིདུགོ ང་ཚོསོ་མཐུད་ཀ་རྒྱགོ་

སྟངས་དང༌། མཚོམས་སྦོརི་བྱེེད་སྟངས་ཡགོ་པོོ་མ་ཤིེས་པོའིི་

འིཐུས་ཤིོརི་ཕྱོིན་འིདུགོ དགོོན་ཁོགོ་ནས་གོསརི་ཞུགོས་པོ་ཚོོརི་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལྟ་རྟོགོ་བྱེེད་སྲིོལ་མེད་པོ་དང༌། ཁིམ་ཚོང་

ཁོགོ་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་མཁོན་ཚོོས་འིགྲེེལ་བཤིད་ལམ་སྟོན་

བྱེདེ་རྒྱུ་གོང་ཅ་ིནས་འིཐུས་ཤིརོི་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟརི་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ནས་སློོབ་གྲྭརི་ཕྱོིན། གོཞིི་རིིམ་གོི་

སློོབ་སྦོང་བྱེས། སྤྱོིརི་བཏེང་གོི་ཤིེས་ཡོན་རྣམས་བསློབས། དེ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁོན་དང༌། ཤིསེ་འིདདོ་

ཡོད་མཁོན། ཁིམ་པོ་ཕེོ་མོའི་ིཁོོངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

སློོབ་འིདོད་ཡོད་ན་ཝཱ་རི་ཎཱ་སཱིིའིི་སློོབ་གོཉེེརི་ཁོང་ལྟ་བུརི་ཞུགོས་

ན་འིགྲེིགོས། དེརི་རིབ་བྱུང་ཡོད་ལ། རིབ་བྱུང་མིན་ནའིང་དེརི་



812
ཞུགོས་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་བཟསོ་ཡདོ། ཡང་བུ་ཕྲུགོ་གོ་ིཁྲིདོ་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་སློོབ་འིདོད་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་རིབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་

རྟནེ་ནས་སློབོ་སྦངོ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་ངསེ་རིདེ། ངསོ་

ནས་ངོ་ཤིེས་པོ་དེ་ལྟརི་ཡང་འིགོའི་ཤིས་ཡོད། ཁོོང་ཚོོརི་དང་པོོ་

ཆེསོ་ལ་བགོ་ཆེགོས་ཕྲེན་བུ་ཡདོ་པོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གོནས་ཐུབ་

པོ་དང༌། བགོ་ཆེགོས་དེ་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེརི་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་མཐུན་རྐེན་མ་

འིཛོོམས་པོའིི་ཁོརི། འིགོལ་རྐེན་འིཕྲེད་དེ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ནས་

ཆེོས་ཀྱིི་ད་ོསྣང་བརླགོས་མཁོན་དེ་ལྟརི་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་

འིཐུས་ཤིརོི་རིདེ། ད་ེསྐོོརི་ང་རིང་ཚོོརི་བྱེདེ་སྟངས་གོཅིགོ་ཚོང་གོི་

མ་ིའིདུགོ དའེི་ིཚོའོི་ིཐོགོོ་ལ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒན་དང༌། ཕེ་མ་རྣམས་

ཀྱིསི་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་བཞིིན་བཤིད་གྲྭ་དགོོན་པོ་གྲྭ་ཚོང་ཚོོས་ཀྱིང་སློོབ་ཕྲུགོ་གོསརི་པོ་

ཡོང་མཁོན་ཚོོའིི་གྲེས་ལ་ལྟ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་གོམ། འིདི་སྐོོརི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་གོི་བུ་ཕྲུགོ་གྲྭ་སརི་ཞུབས་མཁོན་མང་པོོ་མེད་

པོའིི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་ཕྲུ་གུརི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་མེད་ནས་བྱུང་བ་རིེད་དམ། 

ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་ན་ཡང༌། དགོོན་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་
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སྟངས་ལ་ཡིད་མ་རིངས་པོརི་བྱུང་བ་གོང་ཡིན་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེེད་

དགོོས། ཕྲུ་གུརི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་མེད་པོའིམ། ཡོད་ཀྱིང་བརླགོས་

ནས་གྲྭ་སརི་གོསརི་ཞུགོས་མ་བྱེས་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རིེད། དེ་

ཕེལ་ཆེེརི་མ་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཏེན་ཏེན་ཡོང་

གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོ་བཙན་བྱེོལ་བའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ཕྱོི་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་ཐོམ་པོའིི་ལོ་ནང་དང་བསྡུརི་ན། དེང་

སང་ཆེོས་དད་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་ནང་ལགོ་པོརི་ཕྲེེང་བ་འིཛོིན་མཁོན་མང་དུ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ང་རིང་ཚོོ་བོད་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧིི་མ་ལ་

ཡའིི་རིི་རྒྱུད་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས་ཤིརི་མོན་བརི་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་

བལྟས་ན་བོད་ཕྲུགོ་ཚོོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་དོ་སྣང་བརླགོས་པོ་ཨེ་ཡིན་སྙིམ། 

འིོན་ཀྱིང་ང་ཚོོས་མཐུད་ཀ་ཡགོ་པོོ་རྒྱགོ་མ་ཤིེས་པོའིི་སྐྱོན་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ དེ་རིིང་འིདིརི་དགོོན་པོའིི་ལས་སྣེ་མང་

པོོ་ཕེེབས་ཡོད་པོ་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་མང་པོོ་ཡོད་སྟབས་འིཕྲེོས་

བཤིད་ལྟ་བུརི་ཞུས་པོ་ཡིན། ཁོ་སང་ལུགོས་བསམ་གོཞིིས་ཆེགོས་

ལའིང་ངོས་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བརྒྱབ་པོ་ཡིན། གོང་ལྟརི་མི་མང་
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ཚོོས་ཞིརི་དང་ཞིོརི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཡིན་པོ་

དོ་སྣང་དང༌། སློོབ་སྦོང་བྱེས་ནས་ཤིེས་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡིན། དེ་ཆེོས་ཀྱིི་ངོ་སྤྲོོད་ལྟ་བུ་ཡིན། ༼དེ་ནས་ཚོེ་དབང་གོི་རིིམ་

པོ་རྣམས་སྩལ།༽

ཆེ༽ ཚོན་རིིགོ་སློབོ་སྦོང་དང་། ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིདཔྱད་

ཡུལ།

ད་ལྟ་གོསལོ་ཇ་བཞིསེ་པོའི་ིརིངི་ལ་ངསོ་ནས་གོནས་ལུགོས་ཞུ་རྒྱུ་

ཞིགིོ་ཡདོ། ད་ལྟ་དཔོ་ེམཛོདོ་ཀྱི་ིཨ་མཆེགོོ་རིནི་པོ་ོཆེ་ེའིདརིི་ཕེབེས་

ཡདོ། དའེི་ིགོནད་དནོ་ན།ི གོདན་ས་གོསུམ་ནང་གོ་ིམཁོས་པོ་དང༌། 

སློོབ་གོཉེེརི་བ་རིིགོ་པོ་བཀྲ་བ་ཚོོའིི་ནང་ནས་རིིམ་པོས་ཚོན་རིིགོ་

ཤིེས་མཁོན་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྙིམ། ཚོན་རིིགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཆེ་ཚོང་ང་ཚོོས་ཤིེས་དགོོས་དོན་མེད་ཀྱིང༌། སེམས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་དང༌། འིཛོམ་བུ་གླིངི་གོ་ིརྣམ་གོཞིགོ དངསོ་པོའོི་ིརྡུལ་

ཕྲེ་རིབ་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སགོོས་འིད་ིརིགིོས་ལ་ང་ཚོསོ་ཚོན་རིགིོ་གོ་ི

སྡེེ་ཚོན་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མཁོས་པོ་དེ་ལྟརི་མཉེམ་དུ་གོ་ལེརི་

གོོ་བསྡུརི་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོས་ན་དཔོེ་མཛོོད་ནས་འིགོན་

ཁུརི་བླངས་ཏེ་ེདུས་ཚོསེ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་རིངི་སློབོ་ཚོན་རིང་གོ་ིཐོགོོ་
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ནས་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞིེས་ལོ་ཤིས་སྔོན་ནས་བསམ་

ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟརི། ད་ལམ་ཨ་མཆེོགོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་འིདི་ཁུལ་ཡོང་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེརིདེ། 

མ་གོཞིི་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རིིན་པོོ་ཆེེས་བཟོས་འིདུགོ གོང་ལྟརི་

དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་འིདིརི་ཡོངས་གྲེགོས་ལ་ཚོན་

རིིགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་བདེན་དོན་གོཏེན་ལ་འིབེབས་མཁོན་ཞིིགོ་ལ་

ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། དོན་ལའིང་དེ་གོ་རིང་རིེད། སྤྱོིརི་

བཏེང་ཚོན་རིིགོ་པོས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་ཡུལ་གོཙོ་བོ་གོཟུགོས་

ཅན་གྱིི་ཆེོས་ཡིན་པོརི་བརྟེན། སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིི་རྣམ་

གོཞིགོ་དང་བསྡུརི་ན་འིདི་གོཞིི་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་རིེད། ཚོན་རིིགོ་པོའིི་

ནང་ལའིང་ལྕི་ཡང་ལྟ་བུའིི་སྡེེ་ཚོན་གོཉེིས་འིདུགོ ཡང་བ་དེའིི་ནང་

ནས་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་སོགོས་བཤིད་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། 

ལྕི་བ་དེའིི་ནང་ནས་གོཟུགོས་ཅན་དངོས་པོོ་རིང་གོི་རྡུལ་ཕྲེ་མོའིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ལ་སོགོས་པོ་འིདི་རིིགོས་ཤིེས་པོ་དང་མ་འིབྲེལ་བའིི་

དངོས་པོོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ཚོན་རིིགོ་པོས་ད་ལྟ་བརི་དུ་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་

ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་དང༌། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཕེལ་མོ་ཆེེརི་སྒྲིོ་
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བཏེགོས་རིེད་ཅེས་ཧི་ལམ་ཁུངས་མེད་པོརི་བརྩིི་གོི་ཡོད། གོང་ལྟརི་

ཚོན་རིིགོ་པོས་དངོས་པོོའིི་བདེན་དོན་བཙལ་ཏེེ་རྫིས་ཀྱིི་འིགྱུརི་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཕེན་གོནོད་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་ཤིེས་ཏེེ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དངོས་པོོ་ཡརི་རྒྱས་

ཤིིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོརི་ན་ཚོ་ཛོ་དྲེགོ་ལྟ་

བུ་བྱུང་ན། དེང་དུས་ཀྱིི་སྨན་ཁོང་ལ་འིགྲེོ་དགོོས། སྨན་ཁོང་ནས་

བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་པོ་དང༌། སྨན་བཅོས་བྱེེད་པོ་འིདི་དགོ་ང་ཚོོའིི་

སྨན་གོཞུང་ལྟརི་སྨན་པོའིི་རྒྱལ་པོོའིི་གོསུང་ལ་བརྟེན་པོ་མ་ཡིན་

པོརི། མི་ཕེལ་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས། བརྟགོ་དཔྱད་

ལན་མང་བྱེས་ནས་ཤིེས་པོ་ཞིིགོ་རིེད། རིིགོས་འིགོའི་ཤིས་ལ་ནོརི་

འིཁྲུལ་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་འིཕྲེལ་སེལ་ཕེན་ན་ཡང་མ་འིངོས་པོརི་

ལོ་བཅུ་ཉེི་ཤུའིི་རྗེེས་ལ་གོནོད་པོའིི་རིང་བཞིིན་ཅན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

འིོན་ཀྱིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིརི་དེང་དུས་ཀྱིི་

སྨན་བཅོས་འིདི་དགོ་ཡོངས་སུ་གྲེགོས་ཤིིང་གྲུབ་པོ་དང༌། མི་མང་

པོོརི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་ང་ཚོོས་ཤིེས་གོསལ་རིེད། དེ་ཐོམས་ཅད་

མངོན་ཤིེས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་མི་ཕེལ་པོ་གོཅིགོ་གོིས་བརྟགོ་

དཔྱད་ལན་གྲེངས་དུ་མ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་རིེད། བརྟགོ་དཔྱད་
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བྱེེད་སྐོབས་སེམས་ཅན་མང་པོོརི་ཚོོད་ལྟ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ཐོབས་

སྐྱོ་པོོ་ཡིན་པོ་ལས། གོང་ལྟརི་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་ཤིེས་པོ་

རིེད། དཔོེརི་ན། ང་རིང་ཚོོས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སྒྲི་འིཛོིན་

འིཁོོརི་ལོ་ལ་སོགོས་པོ་འིདི་དགོ་མངོན་ཤིེས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཟོས་

པོ་མིན་པོརི། བརྟགོ་དཔྱད་མང་པོོ་བྱེས་ནས་ཤིེས་པོ་ཤི་སྟགོ་རིེད། 

གོང་ལྟརི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཚོན་རིིགོ་པོས་བདེན་དོན་བཙལ་ནས་རྙིེད་པོའིི་དངོས་པོོ་མིས་

བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ཏེེ་མི་ལ་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད་པོ་

མིགོ་མཐོོང་ལགོ་ཟིན་ཡིན་པོརི་ཚོང་མས་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་དང༌། ཁོས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ཆེ་འིཇོགོ་ཀྱིང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྤྱོིརི་བཏེང་ང་རིང་ཚོོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོད་པོ་ལ་

མེད་པོརི་བཤིད་ན་སྐུརི་འིདེབས་ལོགོ་ལྟ་དང༌། མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོརི་བཤིད་ན། སྒྲིོ་འིདོགོས་ལོགོ་ལྟ་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད། སངས་

རྒྱས་པོའིི་གོཞུང་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་ནི་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་དེ་ཁོས་བླངས་དགོོས་པོ་རིེད། ཆེོས་

ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ཚོོའིི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཚོན་

རིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་སྐོབས་དེ་དགོ་རྣམ་རྟོགོ་གོི་
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སྒྲིོ་བཏེགོས་པོ་རིེད་ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། སྤྱོིརི་བཏེང་ཚོན་རིིགོ་དརི་

སའིི་ལུང་པོ་ཚོོའིི་ནང་ལ་གོནའི་རིབས་ནས་ཡོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་

ཕེལ་མོ་ཆེེརི་ཚོན་རིིགོ་པོས་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ནུབ་ཕྱོོགོས་

ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཚོན་རིིགོ་དང་ཆེོས་ཞིེས་བརྗེོད་ན་ཧི་ལམ་འིབྲེལ་

བ་མེད་པོའིམ། དེ་གོཉེིས་མཐུན་ཐོབས་མེད་པོ་ལྟ་བུའིི་བལྟ་ཚུལ་

དང་མཐོོང་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད། 

ཇ༽ ཚོན་རིིགོ་དང་འིཕྲེད་ཚུལ་དང་། ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ི

མཉེམ་ལས།

ང་རིང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་ཚོན་རིགིོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། འིཕྲུལ་

ཆེས་རིིགོས་ལ་དགོའི་པོོ་ཡོད། གོང་ལྟརི་ཤིེས་བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་

འིདྲེ་མིན་ཤིེས་འིདོད་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ནས་ཡོད། ཚོན་རིིགོ་གོི་

ཤིོད་སྟངས་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ལོ་བཅོ་

ལྔ་ཉེི་ཤུའིི་གོོང་ལ་ཚོན་རིིགོ་པོ་དེ་ལྟརི་མཉེམ་དུ་འིབྲེལ་བ་བྱེས་

པོ་ཡིན། དེ་བྱེེད་དུས་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་ངོས་ཀྱིིས་ངོ་ཤིེས་པོ་

ད་ེལྟརི་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཀྱིསི་ངསོ་ལ་དངསོ་སུ་ཚོན་རིགིོ་ཟརེི་བ་ད་ེ

ཆེསོ་ཀྱི་ིདགྲེ་རིདེ། ནུབ་ཕྱོགོོས་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཆེསོ་མདེ་པོ་བཟ་ོ

མཁོན་ཚོན་རིིགོ་པོ་རིེད། དེརི་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་རྒྱུརི་གོཟབ་གོཟབ་
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བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ད་ེལྟརི་བཤིད་མངོ༌། 

ཡིན་ན་ཡང་ངོས་རིང་ལ་བློ་གོདེང་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོོས་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་ནས་བདེན་དོན་འིཚོོལ་

གྱིི་ཡོད་སྟབས། གྲུབ་མཐོའི་འོིགོ་མ་འོིགོ་མའིི་འིདོད་ཚུལ་གྲུབ་

མཐོའི་གོོང་མ་གོོང་མས་ལུང་དང་རིིགོས་པོའིི་སྒྲུབ་བྱེེད་བཀོད་

ནས་བཀགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དཔོེརི་ན། ད་ལྟ་ང་རིང་ཚོོ་འིཆེད་ཉེན་

བྱེེད་བཞིིན་པོའིི་སྔགོས་ཀྱིི་སྐོོརི་ལ་མཚོོན་ན། གོཞིི་དངོས་པོོའིི་

གོནས་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་བགྲེོད་པོའིི་རིིམ་པོ་དང༌། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་འིབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེེད་ལུགོས་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའིི་ཆེོས་སྤྱོིའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། 

གོཞིི་བདེན་པོ་གོཉེིས་དང་། ལམ་ཐོབས་ཤིེས་གོཉེིས། འིབྲས་བུ་

སྐུ་གོཉེིས་ཞིེས་གོང་ལྟརི་གོཞིི་ལ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྟེང་ནས་ལམ་

དང༌། འིབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེེད་ཚུལ་བཤིད་པོ་ལས། གོཞིི་ལ་མེད་

པོ་ཞིིགོ་ཤིོད་ཀྱིི་མེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་བཙལ་ནས་བདེན་

དོན་གོཏེན་ལ་འིབེབས་ཀྱིི་ཡོད་པོརི་བརྟེན། ཚོན་རིིགོ་པོརི་འིབྲེལ་

བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེས་ཏེེ། རིིམ་པོས་ཚོན་རིིགོ་པོ་ངོ་ཤིེས་མང་

པོོ་བྱུང་བ་རིེད། 
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ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་འིཇིགོ་རྟེན་ཆེགོས་ཚུལ་དང༌། རྫིས་ཀྱིི་རིང་

བཞིིན་གོཟུགོས་ཅན་ཕྲེ་མོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཤིོད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། 

ང་ཚོོས་དུས་ཀྱིི་ཐུང་མཐོའི་སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་གོཅིགོ་གོི་སེ་གོོལ་

གོཏེོགོས་པོའིི་དུས་ཡུན་སུམ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུརི་བགོོས་པོ་དང༌། ཕྲེ་

རིབ་ཀྱིི་རྡུལ་དང༌། རྡུལ་ཕྲེན་དང༌། དེ་ནས་ལྕགོས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། 

ཉེི་རྡུལ། རིི་བོང་གོི་རྡུལ་ཟེརི་བ་དེ་རིིགོས་ཧི་ཅང་རིགོས་པོ་རིེད། 

ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་སྟངས་རིིགོས་ཁོ་ཤིས་ནས་

ང་ཚོོརི་བློ་སྐྱེད་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཚོན་རིིགོ་པོས་

གོཟུགོས་ཅན་དངོས་པོོ་ཕྲེ་མོའིི་མཐོརི་གོཏུགོས་ཏེེ་བརྟགོ་དཔྱད་

བྱེེད་སྐོབས་དངོས་པོོ་བདེན་པོ་ཞིིགོ་ངོས་ཟིན་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ་

ཅེས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ནང་ལོ་སྟོང་ཕྲེགོ་གོོང་

དུ་ཆེོས་ཐོམས་ཅད་བཏེགོས་དོན་བཙལ་ནས་རྙིེད་རྒྱུ་མེད་པོརི་

གོསུངས་ཡོད། ཚོན་རིིགོ་པོས་ཀྱིང་གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་དངོས་པོོ་

བཏེགོས་དོན་བཙལ་ནས་རྙིེད་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་གོི་ཡོད། དེ་

ལྟ་བུའིི་ངང་ནས་སྐོབས་རིེ་ཐོམས་ཅད་སེམས་ཀྱིི་རྟོགོ་བཏེགོས་ལྟ་

བུ་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ ཤིོད་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། 

གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་དེང་སང་ཚོན་རིིགོ་ཚོད་མཐོོན་པོོརི་སློེབས་ཏེེ་
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གོཞིི་ནས་ལྟ་བ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྔ་མོ་

ཡིན་ན་ལྟ་བ་ཞིེས་བརྗེོད་ན་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་རྟོགོ་གོིས་བཟོས་པོ་ལྟ་

བུ་དང༌། ཚོན་རིིགོ་ཅེས་བརྗེོད་ན་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུརི་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་བརི་ཐོགོ་ཉེེ་རུ་ཕྱོིན་

ཡོད། གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་དངོས་པོོརི་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

ཚོད་ལས་བརྒལ་སྐོབས་ལྟ་བའིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ལས་དེ་མིན་འིགྲེོ་

ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཚོན་རིིགོ་པོས་བཙལ་ནས་

རྙིེད་རྒྱུ་མེད་པོ་དེ་ལྟརི་གོང་བྱེས་སོང་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་

ཏུ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ནས་རྟེན་འིབྱུང་ཞིེས་མིང་

གོི་དབང་གོིས་ཡོད་ཙམ་ཞིེས་གོསུངས་ཡོད། ཁོོང་ཚོོས་སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་གོསུངས་པོ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་གོསུངས་པོ་ཟེརི་གྱིི་

མེད། ཁོོ་རིང་ཚོོས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས། བརྟགོ་དཔྱད་བྱེས་པོའིི་

འིབྲས་བུརི་ཡུལ་དངོས་པོོ་བདེན་པོ་བ་གོཅིགོ་མི་འིདུགོ་ཟེརི་བ་

ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་སློེབས་ཡོང་གོི་འིདུགོ 

ཉེ༽ ཆེསོ་ཚོན་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། ཚོན་རིིགོ་པོའི་ིཐུགོས་

སྣང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའིི་ནང་
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ནས་གོཞིི་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསུངས་པོ་དེ་རིིགོས་འིགྲེེལ་

བཤིད་བྱེདེ་སྐོབས་ཚོན་རིགིོ་པོ་ཚོའོི་ིནང་ནས་དརེི་ད་ོསྣང་སློབེས་

ཡོང་གོི་འིདུགོ དཔོེརི་ན། ང་ཚོ་ོཚོན་རིིགོ་པོ་དང་མཉེམ་དུ་ཐུགོ་

འིཕྲེད་བྱུང་སྟེ། ཐོོགོ་མརི་ཚོོགོས་འིདུ་དང་པོོ་དེ་འིཚོོགོས་པོའིི་

སྐོབས་ལ། ཚོན་རིིགོ་པོ་ཁོ་ཤིས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུརི་ལ་ཁེད་རིང་ཚོ་ོ

ཆེོས་པོ་རིེད། ཆེོས་པོ་མཉེམ་དུ་ང་ཚོ་ོཚོན་རིིགོ་པོས་གོང་ཞིིགོ་

བཤིད་དགོོས་སམ། ང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུརི་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩི་མེད་ཟེརི་

བ་ལྟ་བུའི་ིརྣམ་འིགྱུརི་བསྟན་ཡངོ་གོི་འིདུགོ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརྗེསེ་

འིབྲང་པོས་འིཇགིོ་རྟནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོདང༌། གོང་ཟགོ་རིང་དབང་གོསི་

གྲུབ་པོའི་ིབདགོ་ཁོས་ལནེ་གྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། སྣདོ་བཅུད་ཐོམས་ཅད་

རྒྱུ་དང་རྐནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ། རྐནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་འིགྱུརི་བ་

སྣ་ཚོགོོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་སགོོས་བཤིད་པོའི་ིཚོ་ེགོཞི་ིནས་འིདརིི་

ད་ོསྣང་ཞིགིོ་སློབེས་ཏེ་ེཁདེ་རིང་ཚོསོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་འིགྲེལེ་

བཤིད་ཁད་མཚོརི་ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཚོགོོས་ཐོངེས་དང་པོ་ོ

ལས་གོཉེསི་པོརི་ད་ོསྣང་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་སངོ༌། ཚོགོོས་ཐོངེས་གོཉེསི་པོ་

གོསུམ་པོ་ནས། ཁོ་ོརིང་ཚོའོི་ིབཤིད་གོཞི་ིའིདའིི་ིསྐོོརི་ལ། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤིད་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་གོ་ིརིདེ་ཅསེ་

གོཞི་ིནས་ཚུརི་དྲེསི་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོརི་མ་ཟད། ཚོགོོས་དབརི་གྱི་ིཇ་
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འིཐུང་བའི་ིསྐོབས་ལའིང་སྐོད་བསྒྱུརི་ཐུབ་བསྟན་སྦནི་པོ་བརྒྱུད་ནས་

གོོང་དུ་ཏཱ་ལའིི་བླ་མས་འིགྲེེལ་བཤིད་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་སོང༌། 

ད་ེགོང་འིདྲེ་རིདེ་ཅསེ་ད་ོསྣང་ཚུརི་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་དངསོ་སུ་བྱུང༌། 

གོང་ལྟརི་ཚོན་རིིགོ་པོ་དངོས་གོནས་ཚོད་མཐོོན་པོོརི་སློེབས་པོ། 

བསམ་བློ་གོཏེོང་མཁོན་དེ་རིིགོས་ཀྱིི་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལྟ་བརི་དོ་

སྣང་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེེད་མཁོན་ཡང་ཁོ་ཤིས་ཁོ་ཤིས་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཚོན་རིིགོ་པོ་

ཐོམས་ཅད་ཀྱིིས་ནང་པོ་ཁོས་ལེན་གྱིི་མེད་ཀྱིང༌། ཚོན་རིིགོ་པོའིི་

ནང་ནས་ཉུང་ཤིས་བློ་གོཟུ་བོརི་གོནས་པོ་དང༌། ཤིེས་ཚོད་མཐོོ་

པོོ་ཡོད་མཁོན་དེ་ལྟརི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་

ཀྱིི་འིདུགོ ཚོན་རིིགོ་པོ་ཚོོས་དུས་རིབས་ཉེི་ཤུ་པོ་རྫིོགོས་ཏེེ་དུས་

རིབས་ཉེེརི་གོཅིགོ་པོའིི་ནང་ལ་ཚོན་རིིགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཡརི་རྒྱས་

འིགྲེོ་གོི་རིེད། ཚོན་རིིགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཡརི་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དང་

མཉེམ་དུ་ཡརི་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་ཆེོས་ནང་པོ་མ་གོཏེོགོས་

མེད་ཅེས་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཀྱིིས་ཤིོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཏེ༽ ཤིཪ་ཕྱོོགོས་པོའི་ིལྟ་གྲུབ་དང་། ཚོན་རིིགོ་གོ་ིབརྟགོ་

ཞིབི།
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ད་ེནས་ཁོ་སང་ངསོ་ནས་ཞུས་པོ་ལྟརི། སྤྱོརིི་བཏེང་གོ་ིཆེསོ་ལུགོས་

གོཞིན་དགོ་ནང་དུ་དད་པོ་དང༌། ཤིསེ་རིབ་གོཉེསི་པོ་ོའིབྲལེ་མེད་

ལྟ་བུ་དང་། ཤིེས་རིབ་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་རྩིལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོང་

བ་དང༌། དད་པོ་ན་ིརྩི་ེགོཅགིོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིགིོ་ལས་ཤིསེ་རིབ་

ཀྱིསི་གྲེོགོས་བྱེས་པོའི་ིདད་པོ་ཟརེི་བའི་ིཐོ་སྙིད་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

འིདུགོ སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ནས་ཤིེས་རིབ་ཀྱིི་གྲེོགོས་བྱེས་པོའིི་

དད་པོ་བཤིད་པོ་འིད་ིལ་ཡང་ཁོངོ་ཚོ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ང་ོམཚོརི་

སྐྱསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟརི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ི

ལ་ཚོན་རིིགོ་པོས་དོ་སྣང་གོསརི་པོ་བྱེེད་སྟངས་དེ་ལྟརི་བྱེེད་ཀྱིི་

འིདུགོ 

དེ་ནས་ཡང་སྔ་ལོ་ཚོན་རིིགོ་གོི་ཚོོགོས་འིདུ་གོཅིགོ་དྷ་རིམ་ས་ལརི་

འིཚོོགོས་པོ་ཡིན། དེའིི་སརི་ཤིརི་ཕྱོོགོས་པོ་རྒྱ་མི་གོཅིགོ་གོཉེིས་

ཤིིགོ་དང༌། ཉེི་ཧིོང་གོི་མི་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤིིགོ་ཡོད། ཉེི་ཧིོང་གོི་སྐྱེ་

དམན་ཞིིགོ་འིདུགོ་ལ། སྐྱེ་དམན་དེ་ཚོན་རིིགོ་པོ་མིན་པོརི་དོ་སྣང་

བྱེས་ཏེེ་ཟུརི་ཉེན་དུ་ཡོང་བའིི་གྲེས་རིེད། ཚོོགོས་འིདུ་ཉེིན་གོཉེིས་

ཕྱོིན་པོ་དང་། ཉེིན་མ་གོསུམ་པོརི་ཉེི་ཧིོང་ནས་ཡིན་པོའིི་ཨ་ལྕགོ་

དེས་ངོས་ལ་སྐོད་ཆེ་བཤིད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡོད་ཟེརི། སྐོད་ཆེ་བཤིད་
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རྒྱུརི་མོ་རིང་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ཉེི་ཧིོང་གོི་མི་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་བརི་དུ་སོ་

སོའིི་བསམ་བློའིི་ནང་ལ་ཤིརི་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའི། 

ཆེོས་ཞིེས་པོ་འིདི་ལ་དད་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལས། དངོས་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཏེན་ལ་འིབེབས་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་རིེད་བསམ་གྱིི་མེད་ལ་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་

ཚོན་རིིགོ་གོིས་དངོས་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་ནུས་

པོ་ཡོད་པོ་དང༌། དངོས་པོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་ཐོོགོ་

ནས་ཁོ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་མི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་སྦིན་ཐུབ་མཁོན་ཞིིགོ་

ལ་ངོས་འིཛོིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད། ད་རིེས་འིདིརི་ཚོོགོས་འིདུརི་ཉེིན་

གོཉེིས་ཕྱོིན་པོའིི་མཚོམས་སུ་ཤིརི་ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་བ་འིདི་དངོས་

པོོའིི་གོནས་ཚུལ་འིཚོོལ་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། དངོས་པོོའིི་གོནས་

ཚུལ་བཙལ་ནས་གོཏེན་ལ་འིབེབས་མཁོན་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་གོསལ་

པོོ་མཐོོང་སོང༌། དེས་ང་རིང་གོི་སེམས་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཆེེན་པོོ་

ཐོེབས་བྱུང་ཞིེས་བཤིད་བྱུང༌། 

གོང་ལྟརི་ང་རིང་ཚོོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་པོརི་

ཕྱོོགོས་གླིང༌། ཆེོས་གྲེགོས་ཀྱིིས་དབུ་ཚོད་ཀྱིི་གོཞུང་ནས་གོསུངས་

པོའིི་དངོས་པོོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་གོཏེན་ལ་འིབེབས་ལུགོས། དཔོེརི་
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ན། རྣམ་འིགྲེེལ་གྱིི་དབུ་ནས་རིང་བཞིིན་རྟགོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་

སྐོོརི་དང༌། སེལ་འིཇུགོ་དང༌། སྒྲུབ་འིཇུགོ་ཟེརི་བ་འིདི་དགོ་གོིས་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཤིོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། རྣམ་རྟོགོ་གོིས་

སྒྲིོ་བཏེགོས་པོའིི་དོན་མིན། གོང་ལྟརི་དབུ་ཚོད་ཀྱིི་གོཞུང་ནས་

གོསུངས་པོ་འིདི་དགོ་ཡུལ་གྱིི་གོནས་ལུགོས་བརྟགོ་དཔྱད་བྱེེད་

སྟངས་ལ་ནུས་པོ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཤིིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རིེད། སྤྱོིརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ཐོེགོ་ཆེེན་

གྱིི་ཆེོས་ལ་དེ་ལྟ་བུའིི་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་བརི་དུ་

འིཛོམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ནུས་པོ་མངོན་མ་ཐུབ་པོརི་བསྡེད་

པོ་རིེད། ད་ཆེ་ནུས་པོ་མངོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་གོ་ལེརི་ཡོང་གོི་རིེད། 

དེ་ལྟརི་ཡོང་བའིི་དོན་དུ་དབུ་ཚོད་ཀྱིི་གོཞུང་གོཙོ་བོརི་གྱུརི་པོའིི་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་སློོབ་གོཉེེརི་བྱེས་

པོའིི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེ་རྒྱུ་ནུས་པོ་ཆེེ་ཤིོས་ཡོད་

ལ། མཐུན་རྐེན་ཡང་ཚོང་ཡོད། དེ་མིན་གྱིི་དཔོེ་ཆེ་ཁོ་ཤིས་རིེ་

ཀློོགོ་མོང་བ་ཙམ་གྱིིས་ཁོགོ་པོོ་རིེད། 

ཐོ༽ ནང་པོའི་ིཤིསེ་ཚོད་དང་། ཕྱོོགོས་སྔའི་ིའིདདོ་པོ།
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ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིམཁོས་པོ་ཚོརོི་མཐོངོ་ཆུང་བྱེས་པོ་ལྟ་མནི་ནའིང་

། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་མཁོས་པོ་ཚོོས་ལ་ོརྒྱུས་དང༌། དེ་ལ་ོགོ་དུས་

བྱུང་བ། མཚོན་གོང་དགོ་ཡིན་མིན་སོགོས་ཧི་ལས་པོའིི་ངེས་པོ་ོ

དང༌། མང་པོ་ོགོསུང་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ད་ེརིགིོས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ད་ེ

ལྟ་བུའི་ིཞིབི་འིཇུགོ་བྱེས་པོ་ཙམ་གྱིསི་ཤིནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརིདེ། ཡནི་ན་

ཡང་ང་རིང་ཚོ་ོམཚོན་ཉེིད་པོས་དཔོེ་ཆེ་བལྟས་པོ་བཞིིན་གོཅིགོ་

ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་པོའིི་རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་དཔྱད་

པོ་བྱེེད་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་དེ་ཁོགོ་པོ་ོརིེད། དེའིི་ཐོད་བོད་པོ་ཡགོ་ཤིོས་

རིདེ་འིདུགོ བདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཧི་ལམ་ཡངོ་བ་ཤིནི་ཏུ་དཀའི་ལ། ད་ལྟའི་ི

གོནས་སྐོབས་ལ་འིཇོན་མི་ཡོང༌། གོཞིན་དགོ་ཕེརི་བཞིགོ སྐོད་

ཡགིོ་རིང་གོ་ིཐོོགོ་ནས་ཁོགོ་པོ་ོཡནི།

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་གོཏེན་ལ་འིབེབས་པོ་ལ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིགོ་

འིདི་ཧི་ལས་པོའིི་ཕྱུགོ་པོོ་དང༌། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རིེད། བརྡ་དགོ་མིང་

ཚོིགོ་ཆེ་ཚོང་གོཏེན་འིཁོེལ་ཡོད་པོའིི་དགོེ་མཚོན་དང༌། ཁད་ཆེོས་

ཆེེན་པོོ་ཡོད། གོང་ལྟརི་ཡང་སྙིིང་ད་ལྟའིི་ཆེརི་བོད་པོའིི་མཁོས་

པོ་རྣམས་དྲེགོ་ཤིོས་ཆེགོས་ཡོད། ད་ལྟ་བརི་སྐྱོན་ཆེ་དང་རྗེེས་

ལུས་གོང་ཞིིགོ་ཐོེབས་ཡོད་དམ་ཟེརི་ན། ཚོན་རིིགོ་པོ་དང་མཉེམ་



828
དུ་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་སྟངས་ཤིེས་ཀྱིི་མེད། འིདི་ལ་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦོང་

ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ཕྱོོགོས་སྔརི་རྩིོད་པོ་མིན་པོརི་བདེན་དོན་

འིཚོོལ་གྱིི་ཡོད། 

ཕྱོོགོས་སྔའིི་འིདོད་པོ་ཤིེས་དགོོས། དཔོེརི་ན། དཔོལ་ཆེོས་ཀྱིི་

གྲེགོས་པོས་མུ་སྟེགོས་པོའིི་སློོབ་དཔོོན་མཁོས་པོ་གོཅིགོ་གོི་དགོེ་

ཕྲུགོ་ལ་བཞུགོས་ཤིིང་། ཞིབས་ཕྱོི་ཞུས་ཏེེ་མུ་སྟེགོས་པོའིི་གྲུབ་

མཐོའི་སྦངས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དཔོེ་དེ་བཞིིན་དུ་ང་རིང་ཚོོས་ཀྱིང་

སྔརི་གྱིི་འིདས་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་འིདི་དགོ་གོནད་ཆེེན་པོོ་རིེད། འོིན་

ཀྱིང་དེང་སང་བྱེ་བ་བྱེེད་མཁོན་མེད། མུ་སྟེགོས་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་

ཁོ་ཤིས་ལས་མང་པོོ་ཞིིགོ་དེང་སང་མེད། དེང་སང་འིཛོམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་འིཚོོ་གོནས་མེད་མཁོན་གྱིི་གྲུབ་མཐོའི་རྙིིང་ཁུངས་དེ་

ལྟརི་སྦངས་པོ་ལས། ད་ལྟ་འིཛོམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་འིཚོོ་གོནས་

ཡོད་བཞིིན་པོའིི་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་ལ་སོགོས་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་མི་འིདྲེ་

བ་དགོ་གོི་ལྟ་གྲུབ་གོང་འིདྲེ་མིན་གོཙོ་ཆེེ་བ་དེ་རིིགོས་སློོབ་སྦོང་

བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། དེ་ཡང་དགོགོ་པོ་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་མིན་པོརི། ཁད་

པོརི་གོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ཤིེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཇི་ཙམ་

གྱིི་ཁད་པོརི་ཤིེས་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོད། མུ་སྟེགོས་
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གོཞིན་གྱིི་གོཞུང་ལུགོས་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟརི་རྣམ་བསམ་པོ། །དེ་

ལྟ་དེ་ལྟརི་མགོོན་ཁོད་ལ། །བདགོ་གོི་ཡིད་ནི་དད་པོརི་འིགྱུརི། 

།ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དད་པོ་བརྟན་

དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། དད་པོ་ཟབ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རིེད། 

ད༽ བསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདེགོས་དང་། ཚོན་རིིགོ་སློབོ་

གོཉེརེི།

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤིོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ལྟ་གྲུབ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

མཁོན་གྱིི་ཚོན་རིིགོ་དེ་རིིགོས་ལ་སློོབ་སྦོང་བྱེེད་ཐུབ་ན་རིང་རིང་

སོ་སོའི་ིདད་པོ་བརྟན་དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་

གོཏེིང་ནས་ང་ོམཚོརི་སྐྱེས་པོ་དེ་ལྟ་བུའིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད། 

བསྟན་པོ་སྤྱོིའིི་ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུརི་ཡང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོང་

གོི་རིེད། མ་འིངོས་པོརི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་གོསུང་ལ་འིདི་ལྟརི་ཡོད། ཚོན་རིིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་

རིེད་ཅེས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། བོད་པོའིི་མི་རིབས་

གོསརི་པོ་འིཚོརི་ལོངས་ཡོང་མཁོན་ཚོོརི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོསུང་

ང་ོསྤྲོོད་ཟབ་ཤིོས་ཤིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ བོད་པོའིི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་འིདི་མུརི་མ་བསྡེད་པོརི་འིགྱུརི་ངེས་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོ
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རྒྱ་གོརི་ནང་ལ་འིགྱུརི་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ལ། མ་འིངོས་པོརི་གོཞིིས་

བྱེསེ་མཉེམ་འིཛོམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་ཡང་འིགྱུརི་བ་འིགྲེ་ོགོ་ི

རིདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིདུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེདེ་སྐོབས་

ཚོན་རིིགོ་གོི་འིདོད་ཚུལ་ཤིེས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤིད་བྱེས་

ན་ཉེན་མཁོན་གྱིི་བླ་ོལ་འིཇུགོ་ཆེེ་བ་དང༌། ཟབ་པོ་དང༌། སེམས་

པོ་ངེས་ཤིེས་ཆེེ་བ་སྐྱེས་ཐུབ་པོའིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོང་གོི་

རིདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དེ་ལྟརི་ན། ང་ཚོོས་གོ་ལེརི་ཚོན་རིིགོ་གོི་སློོབ་སྦོང་གོ་ོསྒྲིིགོ་ཅིགོ་

དྷ་རིམ་སརི་དཔོ་ེམཛོདོ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཐོགོོ་

མའིི་བསམ་བླ་ོཡོང་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟརི་ཡིན། ཞིིབ་ཕྲེ་

རིནི་པོ་ོཆེསེ་ང་ོསྤྲོདོ་གོནང་གོ་ིརིདེ་ལ། ཁདེ་རིང་ཚོ་ོཞིབི་ཕྲེའི་ིབཀའི་

མལོ་ཡངོ་གོ་ིརིདེ། དའེི་ིགོནད་འིགོགོ་ད་ེདགོ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང༌། 

དེ་མིན་བོད་པོའིི་སྣང་བརི་སྔ་མོ་ཤིིང་འིབྲུགོ་དམགོ་བྱུང་བའིི་

སྐོབས་ལ་དབྱེནི་ཇིརི་བསྟན་དགྲེ་ཕྱོ་ིགླིངི་བ་ཟརེི་གྱི་ིཡདོ། བསྟན་

དགྲེ་ཕྱོ་ིགླིངི་བ་ཞིསེ་བསྟན་པོའི་ིདགྲེ་བ་ོསྡུགོ་ཤིསོ་ཤིགིོ་ཏུ་བརྩི་ིགོ་ི

ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མརི་གོནམ་གྱི་ིལྷ་འིཇམ་དབྱེངས་གོངོ་

མ་ཆེེན་པོོ། ཞིསེ་དད་པོ་ལྟ་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ཆེ་བསྟན་དགྲེ་ཕྱོི་
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གླིིང་བ་ཇི་ཙམ་ཐོབས་སྡུགོ་ཀྱིང༌རིང་དབང་ཡོད་པོ་དང༌། མང་

གོཙ་ོཡདོ་པོ། ཁྲིམིས་ཀྱི་ིདབང་བསྒྱུརི་བའི་ིལུང་པོ་དངསོ་གོནས་

ཡགོ་པོ་ོཡདོ། གོནམ་གྱི་ིལྷ་འིཇམ་དབྱེངས་གོངོ་མ་ཆེནེ་པོའོི་ིཡུལ་

ཁོམས་ལ་ཁྲིམིས་མདེ་ལ། རིང་དབང་ཡང་མདེ། མང་གོཙ་ོཡང་

མདེ་པོརི་ཧི་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐོོགོ་ཏུ་བསྡེད་ཡདོ། 

ཚོན་རིིགོ་པོ་ཟེརི་ན་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་གོཅིགོ་པུའིི་སྐོད་ཆེ་མིན་པོརི་

འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཤིེས་ཡོན་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། སྤྱོིརི་བཏེང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་

ཚོོས་ཚོན་རིིགོ་བསློབས་པོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་སྦང་མོང་

མཁོན་དང་། དབུ་ཚོད་ཀྱིི་གོཞུང་ཤིེས་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་ཚོན་རིིགོ་

ཐོོགོ་སློོབ་སྦོང་བྱེས་ན་ཏེན་ཏེན་ལེགོས་པོ་ཤིེས་ཀྱིི་རིེད་ལ། གོོ་

བ་གོཏེིང་ཟབ་པོ་རྟོགོས་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རིེད། དྲེི་བ་ཡང་མང་པོོ་

ཞིིགོ་ཐོོན་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། དོགོས་གོཅོད་དངོས་སུ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རིེད། 

ཚོན་རིིགོ་སློོབ་ཁྲིིད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དབུ་ཚོད་ཤིེས་མཁོན་མི་

གོཅིགོ་གོིས་དྲེི་བ་དྲེིས་ཤིིང་། དོགོས་པོ་བླངས་ན་ཚོན་རིིགོ་སློོབ་

ཁྲིིད་བྱེེད་མཁོན་ཁོོ་རིང་ལའིང་ཏེན་ཏེན་བློ་བསྐྱེད་ཡོང་རྒྱུརི་ཕེན་

ཐོོགོས་ཡོང་གོི་རིེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ངོ་སྤྲོོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལྟརི་ཡིན་
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པོས་དགོོངས་པོརི་བཅངས་དགོོས། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་སྩལ།། དེ་

ནས་ཚོེ་དབང་འིཕྲེོ་སྐྱོང་བསྐྱངས།། །།

པོརི་བྱེང་སྨནོ་ཚོིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོོརི་རི་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིལོ་བའི་ིམཐོའི་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚོགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རིསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤིད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀརི་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲེགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེོས་ནོརི་བུའི་ིམཛོདོ་ལ་དབང་འིབྱེོརི་ཤིགོོ །

ཅེས་པོ་འིདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀྱིིས་རྒྱུད་བརླམས་པོའིི་ཀློ་ཀློོའི་ིསྡེིགོ་སྤྱོོད་མི་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་ཉེིན་མོའི་ིབཟད་པོས་གོངས་ལྗོོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཉེིན་མོའི་ི

སྣང་བ་ལྟརི་འིབརི་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོརི་བྱེས། ཕྱོོགོས་སྣང་བ་ལྟརི་འིབརི་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོརི་བྱེས། ཕྱོོགོས་

དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲེན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་གྱི་གྱུའིི་སྦོརི་བ་ནི་དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲེན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་གྱི་གྱུའིི་སྦོརི་བ་ནི་

ཉེིན་རིེ་བཞིིན་དུ་དརི་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚོོགོས་མཚོ་ོལྟརི་བརྡོལ་ཉེིན་རིེ་བཞིིན་དུ་དརི་བ་སོགོས་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚོོགོས་མཚོ་ོལྟརི་བརྡོལ་
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བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བོད་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་རི་ོསློརི་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་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༌། འིཛོམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁོན་ལ་དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དརི་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛོམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁོན་ལ་

འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེའིི་རིིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེའིི་རིིང་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་

སོགོས་འིཕྲེལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའི་སོགོས་འིཕྲེལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའི་

རིིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རིབ་དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གོང་ལའིང་སྦརི་ཆེོགོ་པོའིི་རིིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རིབ་དཔོརི་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གོང་ལའིང་སྦརི་ཆེོགོ་པོའིི་
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