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གྱི་ིབདོ་མ་ིརིགོས་ཤོགིོ་ཡནི་པོ་རདེ། ལ་ོསྟོང་ཕྲིགོ་གོ་ིགོངོ་ལ་

ང་ཚོོའི་ིཕེ་མསེ་དང་མསེ་པོ་ོབཅས་པོའི་ིམ་ིཐེོགོ་མང་པོའོི་ིརངི་

ལ་ནང་བསམ་པོའི་ིཡར་རྒྱས་གོཙོ་ོབརོ་འིཛིནི་པོ་དང་། ད་ེ

ལ་ཁྱད་པོར་མ་ིའིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་པོའི་ིནང་ནས། ང་ཚོའོི་ི

བསམ་བློའོི་ིཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐེབས་ད་ེབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་

བསྟན་པོའི་ིཐེབས་ལམ་འིདའིི་ིཐེོགོ་ནས་ཡནི་པོ་རདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བཤོད་ན། སྤྱོིར་བཏེང་བསམ་པོའིི་ཡར་

རྒྱས་ཐེབས་ལམ་ལ་ཁགོ་མང་པོོ་ཡོད་པོ། དཔོེར་ན། ནང་པོའིི་

ཆེོས་དང་། སིགོ་གོི་ཆེོས། ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས། ཁ་ཆེེའིི་ཆེོས། ཧིིན་

དཱུའིི་ཆེོས་སོགོས་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ལ་མི་ལོ་

སྟངོ་ཕྲིགོ་བཞི་ིལྔ་ཕྱོནི་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱིང་ཡདོ་པོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་

འིགོའི་ཤོས་ལ་ོལྔ་བརྒྱ་དྲུགོ་བརྒྱ་ལས་མ་སོང་བའིི་ཆེོས་ལུགོས་

ཀྱིང་ཡདོ། དམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བསམ་བློའོི་ི

ཡདི་ཆེསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐེའི་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་བསམ་བློའོི་ི

གྲུབ་མཐེའི་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བསམ་བློ་ོཡར་

རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིདམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་པོ་ཡནི། 

ང་ཚོོའིི་ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་མདུན་ལམ་དེ་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཇི་

ལྟར་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོསུངས་པོའིི་ཐེབས་ལམ་དེ་ལ་བརྟེེན་གྱིི་

ཡོད་པོ་དང་། ཚོིགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བཤོད་ན། མདུན་ལམ་དེ་



3
ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་སམ། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལྟ་

བ་ཟརེ། དརེ་བརྟེནེ་ང་ཚོ་ོབདོ་གོངས་ཅན་པོའི་ིབསམ་བློ་ོཡར་རྒྱས་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་ཡིན་ཡང་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་

ཐེབས་དང་། བྱདེ་ཐེབས་རྣམ་གྲེངས་མང་པོ་ོཡདོ། ཆེསོ་ལུགོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིནང་། གོཡུ་བསྡུར། རྟེ་བཅགོ་ཟརེ་བ་བཞིནི་

ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཐེོན་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་ཡནི་པོ་རདེ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་གོཞི་ིདངསོ་པོའོི་ིགོནས་ལུགོས་གོཏེན་ལ་

འིབེབས་པོའིི་གོནས་སྐབས་དང་། གོཞིི་ཡི་གོནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་

དེ་དང་བསྟུན་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ལམ་ཐེབས་ཤོེས་ཀྱིི་རིམ་པོ་ཟབ་པོ་

དང་རྒྱ་ཆེེ་བ་བཤོད་པོའིི་གོནས་སྐབས། དེ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་

ཏེ་ེའིབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གོཉེསི་ཐེབོ་ལུགོས་བཅས་མ་ིའིདྲེ་

བ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་རེད། གོང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ན། གོཞིིའིི་དངོས་

པོ་ོགོཏེན་ལ་འིབབེས་པོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེལམ་བགྲེདོ་

པོའིི་རིམ་པོའིི་ཚུལ་དང་། འིབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་གྱིི་རྣམ་

གོཞིགོ་ཚོང་མ་རིགོས་པོ་དང་ལྡན་པོ། སྒྲུབ་བྱེད་དང་ལྡན་པོ། 

མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིཐེགོོ་ལ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་ལྟར་འིཐེད་པོ་སྒྲུབ་བྱདེ་ལྡན་

པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། སྤྱོརི་འིཛིམ་བུའི་ིགླིངི་ལ་ཆེསོ་

ལུགོས་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང་། དེ་དགོ་ལ་ལེགོས་



4
པོའི་ིཆེ་དང་། ཉེསེ་པོའི་ིཆེ་བཅས་ཡདོ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེགོཞིན་

དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་རདེ།

ཁ༽ ཁུངས་བཙུན་གྱི་ིབརྒྱུད་པོ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱིི་དར་

ཁྱབ།

ནང་པོའིི་ཆེོས་དེ་རྩི་བ་ཤོིན་ཏུ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་དང་། བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དའེི་ིའིབྱུང་ཁུངས་སྟནོ་པོའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན། སྟནོ་པོ་

ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོ་ོདགོ་ེསྦྱོངོ་གོའོུ་ཏེ་མ་ཞུ་བ་ད་ེབདོ་ལུགོས་བརྩིསི་

ན་ལ་ོ ༢༨༤༧ དང་། རྒྱ་གོར་ལྟར་ན་ལ་ོ ༢༥༦༠ ཙོམ་གྱི་ིསྔནོ་དུ་

བྱུང་། གོཞིན་གྱིསི་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོའི་ིང་ཚོའོི་ིམད་ོ

སྡེ་ེབསྐལ་བཟང་ལ་སགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཁུངས་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཤོད་

ན། བསྐལ་པོ་འིདིའིི་ནང་རྣམ་འིདྲེེན་སྟོང་འིབྱོན་རྒྱུ་ཡོད་པོའིི་ནང་

ནས་རྣམ་འིདྲེེན་བཞིི་པོ་དེ་ཡིན་པོ་དང་། ཁོང་གོིས་ལེགོས་པོར་

གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིམ། ལེགོས་པོར་སྲིོལ་ཕྱོེ་བ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་གོསོལ་འིདེབས་ལམ་མཆེོགོ་སྒོ་འིབྱེད་ནང་

གོསལ་པོརོ་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། 

ད་ེཡང་འིདྲེནེ་པོ་མཉེམ་མདེ་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ནས་བཟུང་

སྟ།ེ རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པོ་མགོནོ་པོ།ོ འིཕེགོས་པོ་ཐེགོོས་མདེ། སློབོ་

དཔོནོ་དབྱིགོ་གོཉེནེ། མཉེམ་མདེ་ཇ་ོབ་ོཆེནེ་པོ།ོ ཁངོ་བདོ་གོངས་



5
ཅན་གྱིི་ལྗོོངས་ལ་བྱོན་ནས་ཁོང་གོི་སློོབ་མ་མཁས་ཤོིང་གྲུབ་པོ་

བརྙེེས་པོའིི་སྐྱེས་བུ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པོ་ཡོད་པོའིི་ནང་རབ་

དང་ཕུལ་དང་མཆེོགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་བསྟན་པོའིི་བདགོ་པོོ་ལ་མངའི་

གོསལོ་བ་འིབྲམོ་སྟནོ་རྒྱལ་བའིི་འིབྱུང་གོནས། བདོ་ཕྲུགོ་ཆུང་ངུ་

ཞིིགོ་གོིས་ཀྱིང་འིབྲོམ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མཚོན་རྣ་བར་ཐེོས་ཤོིང་ཤོེས་

པོ། བྲིས་ཆེ་དང་འིཇིམ་སྐུ་སོགོས་ལ་བལྟས་ན་དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོ་

ཡདོ་པོ། ན་བཟའི་ལྤགོས་ཚོགོས་བཞིསེ་པོ་ཚོང་མའི་ིམཐེངོ་ཆེསོ་

སུ་ཡདོ། སྐྱབས་གོནས་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་ཚོད་

མས་དྲེངས་པོའིི་དད་པོ་རྙེེད་ནས་སྐྱབས་སུ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་མེད་

ནའིང་། ཕེ་མའི་ིཁ་རྒྱུན་དུ་འིཇགོས་པོའི་ིམཚོན་བརྗེདོ་སྐབས་མགིོ་

སྤུ་ཟངི་ཟངི་བྱདེ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ།

འིབྲམོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་བཟུང་བཀའི་གོདམས་སྐུ་མཆེདེ་གོསུམ་ལ་

སགོོས་པོ་བརྒྱུད་པོ་བར་མ་ཆེད་པོ་བྱུང་སྟ་ེརྩི་བའི་ིབློ་མ་རྣམས་ཀྱི་ི

བར་བྱནི་རླབས་ཀྱི་ིནུས་པོ་མ་ཡལ་བ། ལྷད་མ་ཞུགོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་

ཡནི། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིཆེསོ་བཟང་བ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེགིོས་

པོ་དའེི་ིབརྒྱུད་པོ་ཁུངས་བཙུན་པོ་དང་། བར་མ་ཆེད་པོ་དགོསོ་པོ་

ལྟར་བཅམོ་ལྡན་འིདས་མྱ་ངན་ལས་འིདས་པོའི་ིཚུལ་བསྟན་ནས་

ལ་ོཉེསི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་ན་ཡང་། ཁངོ་གོ་ིགོསུང་དྲེ་ིམ་

མེད་པོ་ཉེམས་ཆེགོ་མེད་པོ་གོནས་ཐུབ་ཡོད། བོད་གོངས་ཅན་
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ལ་ཡོད་པོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོ་ཚོང་མ་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་པོ་ཆུ་འིགོ་ོགོངས་ཐུགོ་ཟམ་

མ་ིཆེད་པོས་བཟུང་བ་ཤོ་སྟགོ་ཡནི།

མ་ིའིགོའི་ཤོས་ནས་རང་གོསི་མ་ཤོསེ་པོར་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་གོར་ཧིིན་དཱུའིི་སྔགོས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་། 

བོད་སྔ་རབས་པོའིི་ཆེོས་གོཉེིས་པོོ་དེ་འིདྲེེས་པོ་ཡིན་ཚུལ་དང་། 

ད་ེལ་བློ་མའི་ིཆེསོ་ཞིསེ་མངི་བཏེགོས་ཏེ་ེད་ེའིདྲེའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ཡདོ་

པོ་ད་ེདགོ་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ང་ཚོསོ་བརྒྱུད་པོ་བར་མ་ཆེད་དུ་ཡདོ་

པོའིི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པོ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ན་བོད་གོངས་ཅན་

པོ་ལ་ཡོད་པོ་དང་། བསམ་བློོའི་ིའིགྲེོ་སྟངས་དེ་ཕྱོི་དངོས་པོོ་དང་

ནང་བསམ་པོ་བྱས་ན། ནང་བསམ་པོ་ལ་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་བྱདེ་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་པོ་དང་། ད་ེལའིང་ཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་ལ་སགོོས་པོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་

མང་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཧི་ཅང་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི་པོ་རདེ།

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ས་ེལནོ། བྷར་མ། ཀན་པོ་ོཌི་ི

ཡ། ཐེའི་ིལན། ཝི་ིཏེ་ིནམ་བཅས་སུ་ནང་ཆེསོ་དར་ཡདོ། ལྷགོ་པོར་

ཝི་ིན་ིནམ་དུ་དགོ་ེསློངོ་མ་ཡ་ིསྡེམོ་པོ་ཡང་ཡདོ་པོ་གོ་ོཐེསོ་འིདུགོ ད་ེ

ལྟར་ཡནི་ན་རྩི་བའི་ིསྡེམོ་རྒྱུན་བདོ་ལས་ལྷགོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། བདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དགོ་ེསློངོ་མ་ཡ་ིསྡེམོ་རྒྱུན་ཆེད་ནས་

མེད་ལ། ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། ནང་པོ་
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སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཐེོགོ་མར་དར་ས་དང་། སངས་རྒྱས་གོང་

དུ་འིཁྲུངས་སའིི་ཡུལ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིིས་དངོས་སུ་ཞིབས་མ་བཅགོས་པོའིི་ཕྱོིའིི་ཡུལ་ལ་ཆེོས་དར་

ཁྱབ་ཆེ་ེབ་བྱུང་ཡདོ། དངེ་སང་རྒྱ་ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོའི་ིརྒྱ་གོར་

འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ལ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་བདོ་གོངས་ཅན་པོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིཆེསོ་ནང་བཞིིན་མདེ། 

གོ༽ གོདུལ་བྱའི་ིཁམས་མསོ་དང་། སྟནོ་པོའི་ིདམ་ཆེོས།

གོཞིི་རྐང་འིདི་ཕྱོོགོས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་ཆེོས་ཁས་བློངས་

ནས་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་མཁན་སྤྱོརི་བཏེང་ཐེགེོ་ཆེནེ་ཐེགེོ་དམན་གོཉེསི་

སུ་ཕྱོེ་བའིི་ནང་ནས་ཕེལ་ཆེེར་ཐེེགོ་དམན་གྱིི་ཕྱོོགོས་སུ་འིགྲེོ་བ་

དང་། དེ་བཞིིན་ལྟ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཐེལ་འིགྱུར་བའིི་

གྲུབ་མཐེའི་དང་། བྱ་ེབྲགོ་སྨྲ་བའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སམེས་

ཙོམ་པོའིི་ལྟ་བ་སྨྲ་མཁན་དེ་ཙོམ་རེད། རྒྱ་ནགོ་དང་། ཉེི་ཧིོང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ཉེི་ཧིོང་ལ་སློོབ་དཔོོན་ལེགོས་ལྡན་འིབྱེད་ཀྱིི་སློོབ་

མ་སློབེས་མདེ་དམ།

གོང་ལྟར་ས་ཾསྀྐྲ་ཏེར་ཆེ་བཞིགོ་ན་སློོབ་དཔོོན་སྦ་པོི་ཡ་ཁོང་གོིས་

མད་ོསྡེའེི་ིཆེསོ་ཉེ་ིའིངོ་གོ་ིསྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པོའི་ི

ལྟ་བ་འིཛིིན་མཁན་ཕྲིན་བུ་ཡོད་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་ནང་ཁུལ་ལ་
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སམེས་ཙོམ་པོའི་ིལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཆེགོས་ཡདོ། སྤྱོརི་ཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེ

ཆུང་གོཉེིས་ནས་ཐེེགོ་དམན་གོཙོ་ོཆེེ་བ་དང་། ལྟ་བར་ཆེ་བཞིགོ་

ན་གོཙོ་ོཆེེ་བ་བྱེ་བྲགོ་སྨྲ་བའིི་གྲུབ་མཐེའི་རེད། དྲེགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་

ན་ཐེགེོ་ཆེནེ་ནང་ནས་སམེས་ཙོམ་པོའི་ིགྲུབ་མཐེའི་ཕྲིན་བུ་ཤུགོས་

ཆེ་ེབ་ཡནི་པོ་རདེ། དངེ་སྐབས་རྒྱ་གོར་ནང་ཐེགེོ་ཆེནེ་ལ་གོཞི་ིནས་

དོ་སྣང་བྱེད་པོའིི་སྐྱ་རེངས་ལྟ་བུ་ཤོར་ཏེེ་ཐེེགོ་ཆེེན་ཞིེས་པོ་གོོ་རྒྱུ་

དང་། ཐེསོ་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོཞི་ིནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། 

བོད་གོངས་ཅན་ལ་ཤོིན་ཏུ་ངོ་མཚོར་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མདོ་སྔགོས་

ཟུང་འིབྲལེ། 

ཕྱོ་ིརུ་ཉེན་ཐེསོ་སྤྱོདོ་པོས་ཞི་ིཞིངི་དུལ། །

ནང་དུ་རིམ་གོཉེསི་རྣལ་འིབྱོར་གོདངེ་དང་ལྡན། །

ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ལྟར་ཕྱོའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་འིདུལ་བའི་ིགོཞུང་ཐེགེོ་དམན་

གྱིི་བཤོད་པོ་ཇི་བཞིིན་ཉེན་ཐེོས་སྡེེ་པོའིི་ལུགོས་ལྟར་ལགོ་ལེན་

བསྟར་བ་དང་། ནང་བསམ་བློའོི་ིཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཐེགེོ་དམན་

གྱིསི་རང་ཉེདི་གོཅགིོ་པུ་ཞི་ིབད་ེདནོ་གོཉེརེ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོད་ེལ་སྐྱནོ་

དུ་བལྟས་ཏེེ་རང་ལས་གོཞིན་གོཅེས་པོར་འིཛིིན་མ་ཐུབ་ནའིང་

འིཛིནི་པོར་མསོ་ཏེ་ེཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ལ་བློ་ོཁ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཡདོ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་མད་ོསྔགོས་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་བཀའི་ཐེགེོ་ཆེེན་
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ཐེེགོ་དམན་གྱིི་གོདུལ་བྱ་བློོ་རབ་འིབྲིང་མཐེའི་གོསུམ་གྱིི་བློོ་དང་

འིཚོམས་པོའི་ིཆེསོ་གོསུངས་པོ་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ཆེ་ཚོང་

བ་མ་ནརོ་བ་ཧི་ལམ་བདོ་ལ་མ་གོཏེགོོས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། ཤོམ་

བྷ་ལ་སགོོས་ཡུལ་འིགོའི་ཤོས་ལ་ཡངོ་བ་ལས། ང་ཚོསོ་མཐེངོ་ཚོདོ་

ལ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་ལ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་

གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ ཐེགེོ་ཆེནེ་ཐེགེོ་དམན་ཞིསེ་ཕྱོགོོས་དང་རསི་

སུ་མ་ཆེད་པོ། ཐེེགོ་ཆེེན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མད་ོདང་སྔགོས། དོན་

སྙིིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་མེད་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོད་ཚོད་ཀྱིི་དོན་བསྡུས་

ཏེ་ེཆེ་ཚོང་བ་ད་ེཧི་ལམ་བདོ་ལ་མ་གོཏེོགོས་མདེ་པོ་ད་ེལྟར་ཡནི།

གོནས་ཚུལ་ད་ེལ་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཟརེ་མཁན་

ད་ེཁ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོམ་རདེ། ད་ལྟ་ཧིབོ་སྟ་ེབལྟས་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོམདགོོ་

ཁ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་བསམ་བློོའི་ིཡར་རྒྱས་དང་། འིགྲེ་ོསའིི་ལམ་

ངོ་ཐེོགོ་བློ་མ་གོོང་མ་རྣམས་ཀྱིིས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་གོཞིན་ལ་

འིགྲེམ་ཆུ་ལྡང་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་དངསོ་འིབྲལེ་ཡདོ། འིཛིམ་གླིངི་

འིདིའིི་ནང་ལ་མི་དུང་ཕྱུར་སུམ་ཅུ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ཚོོས་གོཞིི་

མི་འིདྲེ་བ་ཕྲིན་བུ་མ་གོཏེོགོས་མི་གོཅིགོ་གྱུར་རེད། ཡིན་ནའིང་

དངོས་འིབྲེལ་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་སོགོས་

གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱད་དུ་འིཕེགོས་པོ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཚོང་ལ་མ་

ནོར་བའིི་བསྟན་པོ་དང་མཇལ་མཁན་གྱིི་མི་དེ་བོད་པོ་ཙོམ་ལས་
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མེད་སྟབས། ང་ཚོ་ོབོད་གོངས་ཅན་པོ་ཞིེས་པོའིི་མི་རིགོས་འིདི་

རླབས་ཆེེན་གྱིི་མི་རིགོས་ལ་ོརྒྱུས་དང་ལྡན་པོ། སྙིིང་སྟོབས་དང་

ལྡན་པོ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ིམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་རདེ། དངེ་སང་ཨ་ཧྥི་ིར་ི

ཀའི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་དང་། ཨ་ོས་ིཀྲོ་ོལ་ིཡའི་ིནང་ཡདོ་

པོའི་ིམ་ིརགིོས་ལྟ་བུ་རང་གོ་ིརགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་གོང་ཡང་མདེ་

པོ་ད་ེའིདྲེ་མནི། ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་ཙོམ་མནི་པོར་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་

རླབས་ཆེེན་གྱིི་བྱས་རྗེེས་བཞིགོ་ཡོད། ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་མི་

རགིོས་ད་ེརྣམས་གོཟ་ིབརྗེདི་ཆེནེ་པོའོི་ིསྒང་ལ་བསྡེད་ཡདོ།

ང༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ་དང་། མཐེའི་འིབྲས་ཀྱི་ི

དཀའི་སྡུགོ

འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོོའིི་ད་ལྟའིི་མི་ཐེོགོ་འིདིའིི་རིང་ལ་ཁ་ཐེབས་ཞིན་པོོ་

ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ལ་གྱིར་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོའོིི་ཕེ་མསེ་དུས་ཀྱི་ིནང་

པོའིི་ཆེོས་བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་དེ་དགོ་ལ་མཆེོད་པོ་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཙོམ་ལས། ཐེོས་བསམ་བྱེད་མཁན་ཁགོ་པོ་ོརེད། གྲྭ་

ས་ཁགོ་ལ་གོཞུང་ཆེནེ་ལྔ་ཡ་ིབཤོད་པོ་བཙུགོས་ཡདོ་ཀྱིང་། འིགོའི་

ཤོས་ལ་ནུས་པོ་བསམ་གྱི་ིམ་ིཁྱབ་པོ་ཡདོ་ངསེ་ལས། སྤྱོརི་བཏེང་

གོཞུང་དོན་རང་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་ཏེེ་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་ོ

རེད། ཨ་ཁུ་ཤོེས་རབ་རྒྱས་མཚོོས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ཕེ་མེས་

ཀྱི་ིདུས་ལ་བཀའི་བསྟན་རྣམས་ལ་བཤོད་ལུང་གོ་ིརྒྱུན་ཡདོ། དུས་
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ད་ལྟ་བཀའི་བསྟན་ཆེེན་པོ་ོདེ་དགོ་བཤོད་ལུང་གོི་རྒྱུན་ཡོད་པོ་ཧི་

ཅང་ཉེགོ་ཕྲི་པོ་ོཆེགོས་འིདུགོ ཡོངས་འིཛིིན་ཡེ་ཤོེས་རྒྱལ་མཚོན་

ལ་བརྒྱད་སྟངོ་པོའི་ིབཤོད་ལུང་མདེ་ཀྱིང་། ལུང་གོ་ིརྒྱུན་ཡདོ་པོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་བཤོད་པོ་གོནང་བ་ལ་ཨ་མད་ོབཀྲོ་ཤོསི་འིཁྱལི་གྱི་ིབློ་མ་

ཚོོས་ང་ོམཚོར་ཆེེན་པོ་ོདང་། ཡགོ་པོ་ོརེད་ཅེས་བསྟོད་བསྔགོས་

གོནང་འིདུགོ སྔར་གྱིི་བསྟན་པོ་སྔ་དར་དང་། ཕྱོི་དར་གྱིི་སློོབ་

དཔོོན་ཆེེན་པོོ་དེ་དགོ་དང་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་གོསར་རྙེིང་གྲུབ་

མཐེའི་སྨྲ་བ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེདགོ་གོསི་བསྟན་བཅསོ་མང་པོ་ོམཛིད་ཡདོ་

ཀྱིང་། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་མཁྲེགེོས་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་

ཡདོ། ད་ེདགོ་ལ་བསམས་ན་སམེས་སྐྱ་ོཔོ།ོ 

ང་ཚོོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་རླབས་ཆེེན་གྱིི་མི་རིགོས་དེའིི་རྒྱུན་

ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའིི་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་དགོ་ཁ་ཐེབས་ཞིན་པོ་ོ

ཡདོ་པོའི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཕེ་མསེ་

མ་ིརབས་ད་ེདགོ་གོསི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་སྟནོ་པོ་

ད་ེཚོའོི་ིཞིབས་འིདེགོས་ཀྱི་ིརྗེསེ་ཟནི་པོ་ང་ཚོསོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ།

སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོའོི་ིཕེ་མསེ་ཆེསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་

བཙོན་སྒམ་པོ་ོནས་བཟུང་ཆེསོ་རྒྱལ་ཁྲེ་ིསྲིངོ་ལྡའེུ་བཙོན་དང་། ལྷགོ་

པོར་མངའི་བདགོ་ཁྲེི་རལ་པོ་ཅན་དེ་དགོ་གོི་སྐུ་དུས་སུ་དཔོལ་

འིབྱོར་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་ནུས་པོ་ཆེེན་པོོ། སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་
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ནུས་པོ་ཆེནེ་པོོ། དམགོ་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ།ོ མདརོ་ན་རྒྱ་

ནགོ་གོངོ་མ་ཤོའིི་ིརྔན་དུ་ཡདོ་པོར་བདོ་དམགོ་ཡངོ་སྐབས་གོངོ་མ་

བྲསོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་ིརགིོས་རླབས་ཆེནེ་ཞིགིོ་

རདེ། བར་ལམ་ང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཤོའིི་ིརྔན་ལ་

སློབེས་རྒྱུའི་ིཚོབ་ལ་ང་ཚོའོི་ིཆེབ་མད་ོབསྐྱལ་བ་རདེ། གོཞིན་སར་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལྟར་བཞིགོ་རང་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། ཐེ་མ་ཆེལོ་ཁ་ཡངོས་སུ་

རྫོགོོས་པོ་མའིི་ིལགོ་པོར་ཤོརོ་ནས་ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོ་གྱིར་བ་རདེ། 

ང་ཚོོས་ཆེོས་དང་མཐུན་པོར་རང་གོིས་འིབད་བརྩིོན་བྱས་ནས་

ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ཉེནོ་མངོས་ཁ་ོརང་གོསི་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ནས་ཉེནོ་མངོས་རང་ཞི་ིབྱས་ནས་ང་ཚོརོ་ཆེསོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ི

དུས་སྐབས་ཤོིགོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མ་རེད། རང་གོིས་འིབད་བརྩིོན་ཞིིགོ་

བྱས། ལགོ་ལེན་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེེ་ཆེོས་ཀྱིི་དོན་ཉེམས་སུ་བློངས་

ནས་ཉེོན་མོངས་ལ་ཁ་གོཏེད་བཅགོ་སྟེ་ཉེོན་མོངས་ཇེ་ཆུང་དུ་

གོཏེོང་རྒྱུ་ལས། སྔོན་ལ་སྒུགོ་ནས་ཉེོན་མོངས་པོས་ཕྱོིར་འིཐེེན་

བརྒྱབ་སངོ་ན་ད་ེནས་ངས་ཆེསོ་ཤོགིོ་བྱདེ་བསམ་པོ་ད་ེའིདྲེ་གོཏེན་

ནས་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། 

ད་ེབཞིནི་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་དགྲེ་ན་ིརྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ཡདོ་

མུས་རདེ། ང་ཚོ་ོརང་གོསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ཏེ་ེརང་ས་རང་སྲུང་

བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། དགྲེ་དའེི་ིཐུགོས་རྗེ་ེལ་བློསོ་བཀལ་ནས། ང་



13
ཚོསོ་འིབད་བརྩིནོ་དང་གྲེ་སྒྲིགིོ་གོཏེན་ནས་མ་བྱས་པོར་དགྲེ་རང་

ལ་སྐྱབས་བཅལོ་ཏེ་ེབསྡེད་ན་རྩི་བ་ནས་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། ང་ཚོསོ་

བར་ལམ་གྱི་ིདུས་རབས་ནང་ས་ོསའོི་ིརང་ཡུལ་སྲུང་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང་། རང་རིགོས་འིཚོ་ོཐུབ་པོའིི་སྲིིད་དོན་གྱིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེད་

རྒྱུའིི་ཚོབ་ཏུ་ཁ་འིཕེངས་ལགོ་ཕྱོིས་བློ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་བྱས་

ནས་དོན་སྙིིང་ས་ོས་ོཉེལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཡོང་

དུས་ལས་དང་། དཀོན་མཆེོགོ་ལ་ཁགོ་འིཇོགོ་གོི་ཡོད། ལས་དེ་

རང་གོསི་བསགོས་པོ་ལས། ལས་གོཞིན་གྱིསི་བསགོས་ཏེ་ེརྣམ་

སྨནི་རང་གོསི་མྱངོ་དགོསོ་པོ་ད་ེལྟར་མནི། 

ཅ༽ ལས་འིབྲས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་། སྐྱབས་གོསུམ་

གྱི་ིམཐེར་ཐུགོ

ལས་བསགོས་རྒྱུ་སོ་སོའི་ིལགོ་ཏུ་ཡོད། བདགོ་ཉེིད་བདགོ་གོི་

མགོོན་ཡིན་ཞིེས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་པོ་ལྟར་ཡིན་

ཐེགོ་ཆེདོ་རདེ། མ་འིདདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་སྐབས་ལས་ལ་ཁགོ་བཞིགོ 

ལས་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགོས། ད་དུང་འུ་ཐུགོ་ན་དཀནོ་མཆེགོོ་མདེ་

པོ་འིདྲེ་ཞིསེ་བཤོད། ནོར་རྒྱུ་ས་ོསསོ་ནརོ་བ་རདེ། དཀནོ་མཆེོགོ་

གོསི་བློང་དརོ་གྱི་ིགོནད་སྟནོ་རྒྱུ་མལས་དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་མ་ེམདའི་

མདེ་ལ། དཀནོ་མཆེོགོ་ལ་རྡུལ་ཕྲིན་མཚོནོ་ཆེ་ན་ིམདེ། ཡང་རླུང་

ན་ིམདེ། དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་ནུས་པོ་གོང་ཡདོ་ཟརེ་ན་ལམ་སྟནོ་རྒྱུ་ད་ེ
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ཡནི་པོ་བརྟེནེ་ཆེསོ་དཀནོ་མཆེགོོ་སྐྱབས་དངསོ་ལ་བཞིགོ་དགོསོ་

པོ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། སངས་རྒྱས་དཀནོ་མཆེགོོ་ད་ེསྐྱབས་དངསོ་ལ་མ་

བཞིགོ་པོར་སྐྱབས་སྟནོ་པོ་པོ་ོལ་བཞིགོ་སངས་རྒྱས་དཀནོ་མཆེགོོ་

གོི་ལས་འིགོན་ལམ་སྟོན་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆེོས་དཀོན་མཆེོགོ་སྐྱབས་

དངསོ་རདེ། ད་ེགོཞིན་གྱི་ིརྒྱུད་ལ་ཡདོ་པོས་མ་ིཕེན་པོར་རང་རྒྱུད་

དུ་ཡདོ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་ལུང་རྟེགོོས་གོཉེསི་

ཡོད་པོ་ལས། རྟེོགོས་པོའིི་ཆེོས་གོཙོ་ོབོ་ཡིན་པོ་ལས་ལུང་ཆེོས་

ད་ེགོཙོ་ོབ་ོམནི། 

སྤེངས་ཕྱོརི་བསླུ་བའི་ིཆེསོ་ཅན་ཕྱོརི། །

མདེ་ཕྱོརི་འིཇིགོ་དང་བཅས་པོའི་ིཕྱོརི། །

ཞིསེ་པོ་ལྟར། གོང་ལྟར་ཆེསོ་སྐྱབས་དངསོ་ལ་རྩི་ིརྒྱུ་དང་། སངས་

རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟནོ་པོ་པོ་ོཟརེ་བ་དརེ་གོ་ོརྒྱུ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། དནོ་ལ་

རང་གོསི་འིབད་བརྩིོན་བྱས། རང་གོསི་དཀའི་ལ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་

ལས།་གོཞིན་ལ་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་མདེ། བར་ལམ་ང་ཚོརོ་ཁ་

ཆེགོ་སྣ་རལ་གྱི་ིལས་ཀ་ཐེབས་རྡུགོས་མང་པོ་ོབྱུང་སྐབས། སྐབས་

རེ་ལས་འིབྲས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་ཁགོ་བཞིགོ་པོ་དང་། སྐབས་རེ་བློ་མ་

དཀོན་མཆེོགོ་གོི་ཐེོགོ་ཏུ་ཁགོ་བཞིགོ་ནས་དོན་སྙིིང་ང་ཚོོའིི་ལུང་

པོར་འིཐུས་ཤོོར་སོང་བ་རེད། དེ་དགོ་རང་གོི་མ་ིརིགོས་ས་ོསོས་

མ་འིགྲེིགོས་པོ་ལས་མ་ིགོཞིན་ལ་ལན་པོ་ཡདོ་བཟ་ོམ་ིའིདུགོ
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ཆེ༽ བདོ་མརི་བཙོན་གོནནོ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་ལ་གོཏེརོ་

བཤོིགོ

ཧིོབ་སྟེ་བལྟས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོིས་ང་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ཏུ་གོནོད་པོ་སྐྱེལ་

སྐབས། རྒྱ་ནགོ་གོིས་ང་ཚོོའིི་ལུང་པོར་བཙོན་འིཛུལ་ཐུབ་ཚོོད་

དང་འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་ཟསོ་བྱས་བྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་། རྒྱ་ནགོ་གོསི་

འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་བྱེད་པོའིི་གོོ་སྐབས་དེ་ང་རང་ཚོོས་སྤྲོད་པོ་

རེད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་ཉེོན་མོངས་པོ་རྣམ་པོ་ཐེམས་

ཅད་དུ་ཡོད་པོ་བཞིིན། སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་དུས་ཀུན་ཏུ་དགྲེ་

དེ་མུས་ཡིན་སྟབས། འིབད་བརྩིོན་ཡང་དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་

བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དགྲེ་བོར་གོོ་སྐབས་མ་ཐེོབ་པོ་ང་རང་

ཚོོས་བྱེད་དགོོས། ཉེནོ་མོངས་པོའིི་དགྲེ་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པོ་

བཞིནི། ད་ེལ་གོ་ོསྐབས་མ་སྤྲོད་པོར་ཆེསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་རྣམ་པོ་

ཀུན་ཏུ་བྱེད་དགོོས་པོ་ལས། ཉེནོ་མོངས་ཀྱིི་དགྲེ་རང་ཞིིར་འིགྲེོ་

རྒྱུར་ང་རང་ཚོསོ་བསྒུགོས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མནི། 

ང་ཚོའོི་ིམསེ་པོ་ོད་ེདགོ་གོསི་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

པོ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཡདོ། ད་ེལྟར་

ཆེོས་སྲིིད་གོང་གོི་ཆེ་ནས་སྔ་མོའི་ིམི་རིགོས་དེ་དགོ་གོིས་ལ་ོམང་

པོོའི་ིརིང་དཀའི་ངལ་བརྒྱབ་པོའིི་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་དེ་དགོ་ང་

ཚོོས་ཉེིན་ཁ་ཤོས་ཤོིགོ་ལ་བསྐྱལ་བ་རེད། དེ་ནི་ནོར་འིཁྲུལ་དང་
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བློ་ོཕེམ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟའི་ིདུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ོམའིིི་ལུང་པོར་གྱིར་

ནས་གོནས་ཚུལ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟར་

སྐྱདི་པོ་མདེ་ལ། ལས་སློ་པོ་ོཞིགིོ་ཀྱིང་མ་ིའིདུགོ བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོཞིིས་ལུས་དེ་རྣམས་རྒྱ་ནགོ་དམར་པོོའི་ིབཙོན་ཤུགོས་དང་། 

མཚོོན་གྱིིས་སྡེིགོ་ར་སྤྲོད་པོའིི་བཙོན་གོནོན་གྱིི་འིགོོ་ལ་གོནས་པོ་

ལ་ལྟོས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་གོནས་པོ་རྣམས་བསམ་

བློའོི་ིནང་ལ་ལྷདོ་པོ་དང་། སྐྱདི་པོ། ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་ལ་བརྟེནེ་

པོ་ལས། རྩི་བ་བཙོན་བྱོལ་ཞིེས་པོའིི་མིང་ཞིིགོ་འིཁྱེར་ནས་དེ་ལ་

སྡུགོ་བསྔལ་དང་། མ་སྐྱདི་པོ་ཡདོ།

གོཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ནི་རྒྱ་ནགོ་དམར་པོོའི་ིབཙོན་

དབང་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཚོགིོ་ཐེ་ོཁགོ་ཚོང་

མར་གོསལ་བ་བཞིིན། ང་ཚོོའིི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པོའིི་དམྱལ་བ་མི་

ཡུལ་དུ་འིཕེོས་པོ་ཟེར་བ་དེ་བྱུང་ཡོད། སྲིིད་དོན་ཐེོགོ་དེ་ལྟ་བུར་

གྱིར་ཞིིང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་། ང་ཚོའོི་ིབདོ་རྒྱ་

ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བློ་མ་དཀོན་མཆེོགོ་

ཁས་བློངས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་རང་གོི་འིདི་ཕྱོིའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

ཚོགོོས་བསགོས་ཆེདེ་བཞིངེས་པོའི་ིསྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་ཇ་ིསྙིདེ་

ཅགིོ་གོསརེ་དངུལ་ཟངས་ལྕགོས་སོགོས་ཀྱིསི་བཞིངེས་ཡདོ། ཐེ་

ན་འིཇམི་པོ་ཡན་གྱི་ིསྐུ་འིདྲེ་བཞིངེས་ཡདོ། ད་ཆེ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་
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ཡས་མས་ནང་ཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་ལྷགོ་པོ་ལས། དཔོརེ་ན། འིཇམི་པོའི་ི

སྐུ་རྟེནེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལམ་དང་། ལུད་སྦྱོརོ། གོཟུངས་ད་ེརྣམས་

ལུད་སྦྱོརོ་ལ་བཏེང་། གོསརེ་དངུལ་ཟངས་ལྕགོས་ད་ེདགོ་བཤོགིོས་

ནས་གོ་ོམཚོོན་བཟ་ོརྒྱུར་བེད་སྤྱོོད་བྱས། རྒྱ་ནགོ་ཏུ་དབོར་རྒྱུ་རྒྱ་

ནགོ་ཏུ་དབརོ་བ་སོགོས་བྱས་ཡདོ།

ང་ཚོོའི་ིགོསུང་རབ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མརེ་བསྲིེགོས། ལྷམ་མཐེལི་

བཟསོ། གོསང་སྤྱོདོ་དུ་རྐུབ་འིཕྱོསི། སྤྱོ་ིཔོའི་ིཚོངོ་ཁང་ནང་དུ་ཡང་

ལཱ་སོགོས་བཅའི་དངོས་སྒྲིིལ་བྱེད་དུ་བཏེང་། ང་ཚོོའིི་ཕེ་མེས་

མི་རབས་ཀྱིིས་དཀའི་ངལ་བརྒྱབ་པོའིི་དངོས་པོ་ོཆུད་ཟོས་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱས་ཡོད། བོད་གོངས་ཅན་ལ་དགོོན་ཁགོ་མང་པོོ་ཡོད་པོ་

དེ་རྣམས་སྤུས་དགོ་པོོ་དང་། དགོེ་འིདུན་དཀོན་མཆེོགོ་གོི་བསྟི་

གོནས་སྐྱབས་གོནས་ཀྱི་ིཡུལ་ཡནི་ནའིང་། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་

ལ་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེལྷགོས་མདེ་ཅངི་། སྔར་ང་ཚོའོི་ིཕེ་མསེ་ཚོའོི་ིམ་ིཐེགོོ་

ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདི་དགོ་རང་དོན་མིན་པོར། ང་ཚོོའིི་

ཕེ་མེས་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་གོཞིན་དོན་འིབའི་ཞིིགོ་གོི་ཆེེད་དུ་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་བསྒྲུབས། བསམི་དགོོས་པོ་

བསམ་པོའིི་རྩི་ཆེེའིི་ཤུལ་བཞིགོ་དེ་དགོ་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་སུ་

ད་ེལྟ་བུའི་ིཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་ཡདོ།

ཇ༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ་དང་། བཤོད་སྒྲུབ་ཟུང་
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འིབྲལེ།

སྔར་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ད་ེརླབས་ཆེནེ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་ི

གོནས་སྐབས་ལ་ཁ་ཐེབས་ཞིན་པོ། ཐེབས་སྡུགོ་པོ།ོ ལྷདོ་ཡངས་

ཚོ་དྲེགོས་པོ། ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་ཚོ་དྲེགོས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཐེབས་

སྡུགོ་འིདི་འིདྲེ་བྱུང་བ་རེད། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། བསློབ་བྱ་བརྒྱ་ལས་སྣ་སུན་

གོཅིགོ་ཟེར་བ་དངོས་གོནས་རེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་བསློབ་

བྱའི་ིརམི་པོ་ཟབ་མ་ོདང་། ད་ེབཞིནི་བདོ་གོངས་ཅན་གྱི་ིམཁས་པོ་

དེ་དགོ་གོིས་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀའིི་བསློབ་བྱ་ཇི་སྙིེད་ཅིགོ་བརྒྱབ་

ཡདོ་ཀྱིང་། ང་ཚོསོ་ལྷདོ་ཡངས་སུ་ཤོརོ་ནས་ད་ཆེ་ང་ཚོརོ་དངསོ་

སུ་དཀའི་ངལ་འིད་ིའིདྲེ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ཆེ་དངསོ་གོནས་བསྟན་པོའི་ི

བདགོ་པོ་ོཐུབ་དབང་ནས་བཟུང་། ང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

འིགོ་ོཁྲེདི། ཆེསོ་སྲིདི་སློབོ་དཔོནོ་ད་ེདགོ་གོསི་བསློབ་བྱ་བརྒྱབ་པོ་

དེ་དགོ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོ་ལས། 

བཤོད་ཡམས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ཆེོས་སྲིིད་

གོང་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་ད་ེརང་རདེ།

ལོ་མང་པོོའི་ིལོ་རྒྱུས་བཤོད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ཉེེ་བའིི་ལོ་ཤོས་

ཀྱིི་གོོང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཤོད་པོ་ཡོད་ལ། 

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱིི་བཤོད་པོ་དང་། གོཞུང་ཆེེན་གྱིི་བཤོད་པོ། 
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གོཞུང་ཆེེན་བཅུ་གོསུམ་གྱིི་བཤོད་པོ་སོགོས་མང་དུ་ཡོད། སློོབ་

གོཉེརེ་རྒྱགོ་ས་ཡང་ཡདོ། སློབོ་གོཉེརེ་རྒྱགོ་མཁན་ཡང་ཡདོ། འིནོ་

ཀྱིང་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། གོང་འིདྲེ་བྱས་ནས་ཕྱོནི་པོ་རདེ་ཟརེ་

ན། བཤོད་པོ་ཇི་བཞིིན་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་མ་ཐུབ་པོའིི་འིཐུས་

ཤོོར་ཕྱོིན་པོ་རེད། བཤོད་པོ་ཁ་ོནས་འིགྲེིགོས་ན་དུས་ད་ལྟ་ཡང་

སྐྱནོ་མདེ་ཅགིོ་ཡདོ། སྔར་བཞིནི་མདེ་ནའིང་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོས་བཤོད་པོ་ཁ་ོནས་ཁུངས་སྐྱལེ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ནས་བཟུང་ཡར་རྒྱས་ཤོགིོ་འིགྲེ་ོཨ་ེཐུབ་བལྟས་ན་ཆེསོ་སྲིདི་

གོཉེིས་ཀའིི་ཐེོགོ་ལ་ལགོ་གོདང་དཔུང་སྦྲེེལ་གྱིིས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་

ལས། བློ་མ་ཡིན་ཞིེས་ཁྲེིའིི་སྒང་ལ་བསྡེད་ནས་བཤོད་པོ་ཙོམ་

གྱིསི་མ་ིའིགྲེགིོས། དམ་ཆེསོ་བུ་རམ་སྒརོ་མ་ོཟརེ་བ་ད་ེལྟར་བྱ་རྒྱུ་

མདེ། ལགོ་ལནེ་བསྟར། ལགོ་གོདང་སྦྲེལེ་ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་ང་ཚོའོི་ི

བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ཡང་འིགྲུབ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིདནོ་

ཡང་འིགྲུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེམནི་བློ་མའི་ིཁ་ནས་བཤོད་པོ་རྐྱང་རྐྱང་མ་

གོཏེགོོས་ལགོ་ལནེ་དུ་བཀལ་མ་ཐུབ་ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིམདེ།

སྤྱོརི་ཆེསོ་ཞིེས་པོ་ལ་ོསྟངོ་ནས་སྟངོ་དང་། བསྐལ་པོ་ནས་བསྐལ་

པོའིི་བར་གྱིི་མདུན་མ་གོཏེན་ལེགོས་དང་གོཏེན་ཉེེས་སུ་གོཏེོང་

བའིི་རྩི་དོན་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ལྷགོ་པོར་དུ་དེང་གོི་དུས་

སྐབས་འིདིར་ཆེོས་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོཞིན་དགོ་མ་
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བྱུང་ཡང་མ་ིདགོ་ེབཅུ་སྤེངོ་གོ་ིཚུལ་ཁྲེམིས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བསྲུངས་

ཏེ་ེལགོ་ལནེ་དུ་ང་ོཐེགོོ་བསྟར་ན་དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་གོང་དུ་ཕྱོནི་

ནའིང་། ལུང་པོ་ས་ོསའོི་ིནང་ཆེསོ་ཡདོ་མདེ་གོང་ལྟར་ཡང་ཁྲེམིས་

ལུགོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན། མ་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིགྲེས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ིརདེ།

ཆེེ་ས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་དགོེ་བཅུ་སྤེོང་གོི་ཚུལ་ཁྲེིམས་དེ་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་སྲུང་ན་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་འིབྲས་ལགོ་ལནེ་དུ་བསྟར་

གྱི་ིཡདོ་པོ་སྨསོ་མདེ་ཐེགོོ སྲིདི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་མ་ིཡ་

རབས་སུ་ཚུད་ཟནི་པོ་རདེ། ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་ཚོསོ་

རྟེགོ་ཏུ་དནོ་དགོ་ལགོ་ལནེ་ཐེགོོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། འིགོའི་ཤོས་ཀྱི་ིརྣ་བར་ཚོིགོ་ད་ེགོ་ོཐེོས་ཡངོ་སྐབས་སུན་

པོ་ོཡདོ་སྲིདི། སུན་ཡང་མ་བཤོད་པོར་ཐེབས་མདེ་ཅངི་། གོང་ཡནི་

ཟརེ་ན། གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོའི་ིབཤོད་པོ་སྒྲུབ་པོ་གོཉེསི་ལས། བཤོད་

པོ་མེད་ན་སྒྲུབ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མེད། འིནོ་ཀྱིང་བཤོད་པོ་ཁ་ོནས་

མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་སྒྲུབ་པོ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབར་བཤོད་པོ་དསེ་ལགོ་

ལནེ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིརྟེགོས་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། ཚོང་མས་ལགོ་

ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཉེ༽ མཆེགོོ་གོསུམ་གྱི་ིམཆེདོ་པོ་དང་། རྒྱུ་སྤུས་ལ་དང་

དདོ།
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ཁ་སྔནོ་ཡང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི། ང་ཚོ་ོཆེསོ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བདོ་

པོ་ཚོང་མས་སྤྱོརི་བཏེང་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཆེསོ་པོའི་ིཁུར་ཡང་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་འིབྲལེ་ལགོ་ལནེ་དུ་བསྟར་སྐབས་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེ

བཞིནི་ང་ཚོསོ་དཀནོ་མཆེགོོ་ཁས་ལནེ་གྱི་ིཡདོ། དཀནོ་མཆེགོོ་ལ་

སྐྱབས་འིགྲེ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དཀནོ་མཆེགོོ་

ངོས་འིཛིིན་རྒྱུ་ཡང་ཁགོ་པོོ་རེད། གོཉེིས་ནས་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་

མཆེདོ་པོ་འིབུལ་སྐབས་དཔོ་ེམདེ་པོའི་ིམཐེངོ་ཆུང་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་

ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ཉེནོ་མངོས་པོ་དང་། ལགོོ་རྟེགོོ་ལ་གོམོས་

ཤོས་ཆེ་ེབའི་ིསྐྱནོ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་ཕྱོ་ིལོགོས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོ

ཁ་ོན་བྱདེ་པོ་འིདསི་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བསྐལ་ཆེེན་གྲེངས་

མདེ་གོསུམ་དུ་ཚོགོོས་བསགོས་པོར་བརྟེནེ། ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་ཐེ་

མལ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེས་སངས་རྒྱས་རང་ལ་སྣང་ཡངོ་དུས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིརང་སྣང་ལ་དགོ་པོ་འིབའི་ཞིགིོ་ལས་སྡུགོ་པོ་སྣང་གོ་ིམདེ་

ཀྱིང་། ང་ཚོསོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་མ་ཕུལ་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། བདོ་ལ་བརྒྱ་

མཆེོད་སྟོང་མཆེོད་འིབུལ་མཁན་མང་པོོ་ཡོད་ཀྱིང་། མཆེོད་པོ་

སྤུས་དགོ་པོ་ོའིབུལ་མཁན་ཧི་ཅང་དཀནོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོའོི་ིབདོ་ཀྱི་ི

ལུགོས་སྲིོལ་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ལའིང་བསྡེད་ཡོད། ཉེེར་ལྔ་ཚོེས་བཅུར་

ཚོོགོས་ཤོིགོ་བཞིེངས་དགོོས་ན། རང་གོི་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་དགོོས་
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སྟབས། བུ་རམ་དང་ཕྱུ་ར་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བཞིངེས་ཀྱི་ིམ་རདེ། སང་

ཉེནི་སྟངོ་ཚོགོོས་ཤོགིོ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡནི་ན་རྩིམ་པོ་སྐམ་སགོོ་དང་། ཆུ་

ཆུ་རྐྱང་། དཀར་རྒྱན་ད་ེཕྱོའིི་ིམཐེངོ་སྣང་དུ་དགོསོ་སྟབས་ད་ེལ་དང་

དོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། གོཞིན་བསམ་བློ་ོམི་འིདུགོ དེ་ཤོིན་ཏུ་

ཐེབས་རྡུགོས་པོ་ོརདེ།

ཚོིགོ་གོཞིན་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན། དཀོན་མཆེོགོ་མུ་གོེས་

ཤོི་གོི་ཡོད་ན་ཆུ་སྤེགོས་ཤོིགོ་བརྫོིས་བཞིགོ་ན་མུགོ་ཤོི་མ་ཐེེབས་

ཙོམ་ཡོང་སྲིིད། དེ་མིན་དཀོན་མཆེོགོ་ལ་ཕེན་གྱིི་མེད། ང་རང་

ཚོོའིི་ཚོོགོས་གོསགོ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་མཆེོད་པོ་འིབུལ་གྱིི་ཡོད་པོར་

བརྟེེན་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིབུལ་དགོོས། མཆེོད་པོ་ལྔ་ཚོར་ཞིིགོ་ཡིན་

ཀྱིང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཕུལ། བྱུང་ན་རང་གོ་ིཟ་རྒྱུ་ལས་ལགེོས་པོ་

ཞིགིོ་ཕུལ། གོལ་སྲིདི་རང་གོ་ིབཟའི་རྒྱུ་ལས་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་

ཡང་ད་ེདང་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་ཕུལ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེལས་ཞིན་པོ་

གོཏེན་ནས་བྱདེ་མ་ིརུང་། ཁྱདེ་རང་གོཉེམོ་ཆུང་ཚོང་མས་མཆེདོ་

པོ་བཞིངེས་ཀྱི་ིཡདོ། མཆེདོ་མ་ེཡང་འིབུལ་གྱི་ིཡདོ། སྤུས་དགོ་པོ་ོ

བཞིངེས་ཐུབ་ན་བཞིངེས། མ་ཐུབ་ན་བཞིགོ ཁྲེལ་སྐུལ་མཁན་མདེ། 

རང་གོ་ིབསདོ་ནམས་གོསགོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་མཆེདོ་པོ་འིབུལ་གྱི་ིཡདོ་

སྟབས་བསདོ་ནམས་གོསོགོ་ཐུབ་ཚོདོ་ཅིགོ་ཕུལ། བསདོ་ནམས་

འིགྲེབི་རྒྱུའི་ིལས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ན་དབྱུགོ་བཞིགོ་ན་ཡགོ་ཤོསོ་རདེ། 
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དེ་ལས་བདགོ་པོོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་དང་། དངོས་བཤོམས་

ཡིད་ཀྱིི་མཆེོད་པོ་ཞིིགོ་ཕུལ་ན་གོནད་འིགོགོ་མེད། ང་ཚོ་ོབསམ་

བློ་ོསྡུགོ་དྲེགོས་པོ་མིན་ནའིང་། སྔ་མ་ོནས་མ་དགོ་རྒྱུན་འིཇགོས་

དང་། ཆུ་ངན་ལམ་ཤོརོ་ལྟ་བུར་ཕྱོནི་ནས་ཡར་རྒྱས་རྩི་བ་ནས་མ་

བཏེང་བར་བརྟེནེ། བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ད་ེའིཆེར་ཅན་ཞིིགོ་ཏུ་ཕྱོནི་

པོ་རེད། དཔོེར་ན་ང་ཚོ་ོཉེོན་མོངས་པོའིི་ནད་ཀྱིིས་མནར་ཏེེ་ཡོད་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལ། དརེ་ལམ་རམི་ཀློགོོ དཔོ་ེཆེ་གོཞིན་ཀློགོོ་ཐེབས་

བྱདེ་རྒྱུ་ལས་ཉེནོ་མངོས་ཤོ་ིགོ་ིམདེ། ཉེནོ་མངོས་ཆུང་ཙོགོ་ད་ེདགོ་

སྨསོ་ཅ།ི ཉེནོ་མངོས་ཀྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོརྒྱལ་པོ་ོལྟ་བུ་བདགོ་འིཛིནི་མ་རགིོ་

པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་གོཏེན་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དེའིི་ཉེེར་ལེན་

གྱིསི་ལྕང་སྐྱ་རནི་པོ་ོཆེ་ེའུ་ཐུགོ་ནས།

ཚུགོས་ཐུབ་བདནེ་གྲུབ་ཀྱི་ིབརྡ་ལ་ཞིནེ་ནས། །

སྣང་བ་ལིང་ལངི་འིད་ིརང་སརོ་བཞིགོ་ཅངི་། །

དགོགོ་རྒྱུ་རྭ་ཅན་ཞིིགོ་འིཚོལོ་བ་འིདུགོ་སྟ།ེ །

ལང་ལང་ལངི་ལངི་ཞིིགོ་ཡདོ་སྐད་མ་ིའིདུགོ །

ཅསེ་གོསུངས་ཡདོ། བདགོ་འིཛིནི་གོམོས་པོར་བརྟེནེ་མངནོ་གོསལ་

མེད་པོར་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོད། དེར་བརྟེེན་ང་ཚོོས་ཡགོ་པོོ་

བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ལས་སློ་བཅོས་སུ་མ་སོང་བ་བྱེད་དགོོས། 

ང་ཚོའོི་ིསྔར་ལམ་གོམོས་སྲིལོ་ལ་ལགེོས་པོའི་ིཆེ་མང་པོ་ོཡདོ་ལ། 
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ཉེེས་པོའིི་ཆེ་ཡང་མང་པོོ་ཡོད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དང་མ་

འིཚོམ་པོ་དང་། མ་དགོ་རྒྱུན་འིཇགོས་སུ་ཕྱོནི་པོ་ཇ་ིསྙིདེ་ཅགིོ་ཡདོ། 

དེ་དགོ་སྔར་ལམ་དུ་མ་བཞིགོ་པོར་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས། 

འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ཅ་མ་སངི་གོསར་བརྗེ་ེབྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་

ཏེ་ེབསམ་བློ་ོསྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་གོ་ིཡདོ། ཁགོ་མདེ། དཔོརེ་ན། དུས་

ཡུན་རིང་པོོར་བདགོ་འིཛིིན་གོོམས་པོའིི་དབང་གོིས་བདགོ་མི་

འིདུགོ་སྙིམ་པོ་སྣང་སྐབས་ས་ོས་ོསྐྲགོ་པོ་དང་། རང་ཉེདི་ཞིདེ་སྣང་

ཡོང་རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད། རང་ཉེིད་གོང་དུ་གོོམས་པོ་ཆེེ་བ་དེ་

ནས་ཕྱོིར་བཤོིགོ་རྒྱགོ་དགོོས་བྱུང་ན་བློ་ོལ་མ་བདེ་བ་ཆེགོས་ཀྱིི་

ཡོད། ཡིན་ནའིང་ད་དུང་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེེ་མ་དགོ་རྒྱུན་འིཛིིན་མུ་

འིབྱམས་ནས་བསྡེད་ན་ད་ེདགོ་ལ་དགོ་ེམཚོན་གོང་ཡང་མདེ། མ་

དགོ་རྒྱུན་འིཇགོས་ད་ེདགོ་ལ་ལགེོས་བཅསོ་ཡགོ་པོ་ོབྱས། མཆེདོ་

པོ་འིབུལ་ལུགོས་ཚུན་གྱི་ིགོསར་བརྗེ་ེཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ།

དནོ་སྙིངི་ཚོགིོ་གོཞིན་ནས་བཤོད་ན། སྐྱབས་གོནས་དཀནོ་མཆེགོོ་

གོསུམ་པོ་ོད་ེང་ོཤོསེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ོཤོསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

བསྟེན་སྟངས་དེ་རང་གོི་ཁེ་ཕེན་ཆེེད་དུ་བསྟེན་གྱིི་ཡོད་པོ་ལས། 

དཀནོ་མཆེགོོ་གོ་ིདནོ་ལ་ང་ཚོསོ་བསྟནེ་པོ་མནི། རང་གོ་ིདནོ་ལ་

ཐུགོ་པོར་བརྟེནེ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ཡང་ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་དང་། དནོ་

ལ་སྨན་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། མདརོ་ན་ཆེསོ་འིབྲལེ་མདརོ་བསྡུས་
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ཞུས་པོ་འིདའིི་ིདནོ་ཚོང་མའི་ིཐུགོས་ལ་ངསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟར། བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཡར་རྒྱས་ལ་ོ

ར་ེབཞིནི་ཕྱོནི་ཡདོ་ལ། ད་དུང་སམེས་ཐེགོ་ཐུང་མ་ིརུང་བར་མགིོ་

རྒྱང་བསྲིངིས། ཁངོ་སྲིང་ལྷདོ་ཅསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་བློ་ོརྒྱ་སྐྱདེ་

ནས་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤོསོ་དང་། འིབད་བརྩིནོ་ཆེ་ེཤོསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ལས་སློ་བཅསོ་བདའེི་ི

ཐེགོོ་ནས་འིགྲུབ་ཐེབས་མདེ། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཚོང་མས་དཀའི་ངལ་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་འིབད་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་སལེ་ཐུབ་

ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་དང་། སལེ་གྱི་ིཡནི་བསམ་པོའི་ིསྙིངི་

སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དེ་རྣམས་

ཚོང་མའིི་བློ་ོལ་འིཇགོས་པོ་བྱེད་དགོོས། བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༧ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་དྷ་སར་ཀ་སྦུགོ་བུད་མདེ་ཚོོགོས་མ་ི

སྤྱོརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཔོའི་མའོི་ིརྗེསེ་དྲེན་དང་། ནུས་སྟབོས་གོངོ་འིཕེལེ།

ཁྱེད་ཚོོར་ལས་བྱེད་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་དམ། འིདི་ཐེོགོ་མར་འིགོོ་

འིཛུགོས་སྐབས་གོང་འིདྲེ་བྱས་པོ་ཡིན་ནམ། ཞིེས་བཀའི་འིདྲེི་བསྐྱངས་ཞིེས་བཀའི་འིདྲེི་བསྐྱངས་

པོར། ཐེགོོ་མར་བསངས་གོསལོ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོནོ་མསོ་མཐུན་རྣམས་ས་རྟེགོས་བཀདོ་ད་ེཔོར། ཐེགོོ་མར་བསངས་གོསལོ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོནོ་མསོ་མཐུན་རྣམས་ས་རྟེགོས་བཀདོ་ད་ེ

ས་ོསོས་བློསོ་བཅད་ཞིལ་འིདབེས་བསྡུ་གོསོགོ་དང་། ཕེར་ཚུར་སློངོ་མ་ོཡང་ཕྲིན་བུ་ཞུ་ས་ོསོས་བློསོ་བཅད་ཞིལ་འིདབེས་བསྡུ་གོསོགོ་དང་། ཕེར་ཚུར་སློངོ་མ་ོཡང་ཕྲིན་བུ་ཞུ་

དགོསོ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་པོ་འིད་ིདབུ་འིཛུགོས་ཞུས་པོ་ཡནི། ཐེགོོ་མར་དགོསོ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་པོ་འིད་ིདབུ་འིཛུགོས་ཞུས་པོ་ཡནི། ཐེགོོ་མར་

མཚོན་ཁངོས་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་། བར་ལམ་གོཞིསི་ཆེགོས་སགོོས་ལ་མཚོན་ཁངོས་མ་ིགྲེངས་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་། བར་ལམ་གོཞིསི་ཆེགོས་སགོོས་ལ་

ཕེབེས་ཏེ་ེད་ལྟ་མང་པོ་ོརང་མདེ་ཅསེ་ཞུས། ཕེབེས་ཏེ་ེད་ལྟ་མང་པོ་ོརང་མདེ་ཅསེ་ཞུས། ཁྱདེ་ཚོརོ་སྒྲིགིོ་གོཞི་ིལྟ་བུ་ཨ་ེཡདོ་

ཅསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་བར། ད་ེརིགོས་གོང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུས། ད་ེརིགོས་གོང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུས། 

གོཞིིས་ཆེགོས་དང་། སྡེོད་སྒར། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་སོགོས་ལ་འིབྲེལ་

བ་ཨེ་ཡོད། ཅེས་བཀའི་ཕེེབས་པོར། བུ་གོསོ་ཁང་དང་། ཟློས་གོར་ནས་དེ་རིང་ཅེས་བཀའི་ཕེེབས་པོར། བུ་གོསོ་ཁང་དང་། ཟློས་གོར་ནས་དེ་རིང་

འིདིར་རེ་ཟུང་ཡོད། དེ་བཞིིན་ཀ་སྦུགོ་དུས་ཆེེན་ཁགོ་ལ་སློོབ་ཁོངས་བུ་མོ་རྣམས་འིདིར་རེ་ཟུང་ཡོད། དེ་བཞིིན་ཀ་སྦུགོ་དུས་ཆེེན་ཁགོ་ལ་སློོབ་ཁོངས་བུ་མོ་རྣམས་

ཡོང་མུས་ལས། དེ་མིན་ད་ཕེན་དམིགོས་བསལ་འིབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་ཞུས་པོར། ཡོང་མུས་ལས། དེ་མིན་ད་ཕེན་དམིགོས་བསལ་འིབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་ཞུས་པོར། དེ་

རིང་དབང་རྡོར་ཡང་འིདི་གོར་སྡེོད་ཟེར་དོན་ནི། ནང་སྲིིད་ནས་

གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱིསི་མཚོནོ་བདོ་མ་ིསྡེདོ་སྒར་ཁགོ་ལ་ལྟ་རྟེགོོ་བྱདེ་
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བཞིནི་ཡདོ་སྟབས། ནང་སྲིདི་དང་འིབྲལེ་བ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་

གོི་རེད། ནང་སྲིིད་ནས་ཕེར་ཚུར་མཚོམས་སྦྱོོར་ཡང་བྱེད་ཐུབ་

པོ་དང་། སློད་ཕྱོནི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ཕེར་ཚུར་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་

ནས། ཕྱོི་རྒྱལ་དུ་བུད་མེད་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་

ཅིང་། དེ་དགོ་གོི་སྒྲིིགོ་གོཞིི་དང་མཐུན་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཟོས་ཏེེ་

འིདདོ་མསོ་ཀྱིསི་སྒྲིགིོ་ཁངོས་ཡངོ་མ་ིས་ོས་ོནས་མ་དངུལ་ཕྲིན་བུ་

རེ་བསྡུ་བསགོས་ཀྱིིས་སློད་བུད་མེད་ཉེམས་དམན་གྱིིས་མཚོོན། 

ནད་མནར་སོགོས་ལ་ལྟ་རྟེོགོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གོཞིན་ཡང་དགོོས་

པོ་གོལ་ཆེརེ་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིནང་ཡ་ིགོ་ེཤོསེ་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་དམ། ཞིསེ་བཀའི་ཕེབེས་ཞིསེ་བཀའི་ཕེབེས་

པོར། ཁ་ཤོས་ལས་མདེ་ཅསེ་ཞུས། པོར། ཁ་ཤོས་ལས་མདེ་ཅསེ་ཞུས། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབུད་མདེ་རྒོན་གོཞིནོ་ཚོང་

མས་བོད་ཡིགོ་འིདྲེི་ཀློོགོ་འིཕེེར་བའིི་སྦྱོང་བརྩིོན་ངེས་པོར་བྱེད་

དགོོས། རྒོན་འིཁོགོས་ཡིན་བསམས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་མེད། སློོབ་

སྦྱོངོ་བྱས་ཏེ་ེསློད་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཀྱི་ིལས་དནོ་བྱདེ་དགོསོ། ཆེསོ་

ཕྱོགོོས་ནས་བྱས་ན་སྔནོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་ཀྱིང་བུད་མདེ་ལ་

དགོ་ེསློངོ་མའི་ིསྡེམོ་པོ་སྟ།ེ ས་ོཐེར། བྱང་སམེས། གོསང་སྔགོས་

ད་ེདགོ་དགོ་ེསློངོ་དང་ཁྱད་མདེ་གོནང་ཡདོ། 

སྲིིད་ཕྱོོགོས་ནས་དེང་སང་ཁྱ་ོགོ་ལས་སྐྱེ་དམན་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ལྟ་

བུ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། དངེ་སང་ས་ེལནོ་གྱི་ིསྲིདི་བློནོ་དང་། ཡུའུ་པོའིི་ི
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སྤྱོ་ིཁྱབ་བུད་མདེ་ཡནི་པོ་མ་ཟད། ཨ་རའིི་ིནང་འིད་ིལ་ོསྲིདི་འིཛིནི་

འིསོ་ཤོགོོ་ཐེབོ་མནི་གོང་ལྟར་འིསོ་ཁངོས་སྐྱ་ེདམན་ཡང་ཡདོ། ཁྱདེ་

ཚོ་ོཡང་ཤོེས་ཚོད་གོོང་མཐེོར་བཏེང་། གོསར་ཤོགོོ་སོགོས་ལ་ད་ོ

སྣང་ཆེེན་པོོས་བལྟས་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་བྱས་ན་སློད་ཕྱོིན་འིཛིམ་

གླིིང་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་བུད་མེད་གྲེགོས་རྒྱུན་ཡོད་པོ་ངེས་

པོར་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནང་བདོ་རང་བཙོན་སྒརེ་ལངས་སྐབས་རྒྱ་དམར་

གྱིི་མཚོོན་རྩིེའིི་སྡེིགོ་རའིི་འིགོོ་རང་སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་གོིས་ང་ོརྒོོལ་

བྱདེ་མ་ིབུད་མདེ་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཁྱདེ་ཚོསོ་ལ་ོ

རྒྱུས་སྒྲིགིོ་གོཞིའིི་ིནང་ལ་འིཁདོ་པོ་དང་། རྗེསེ་དྲེན་ཡང་བྱདེ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ལམ་སང་གྲེ་འིགྲེགིོ་ཁགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ཡང་། ལ་ོཤོས་ནང་ཚུད་

དུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོ་བྱ་དགོོས། རྟེགོ་པོར་

སློོང་མོ་བྱས་ན་ཁགོ་པོོ་རེད། ཁང་གླི་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང་། ཡིགོ་ཆེས་

སོགོས་ཀྱིི་དགོོས་དངུལ་ཕྲིན་བུ་ཐེོགོ་མར་ཐེེངས་གོཅིགོ་གོཞུང་

ནས་རོགོས་རམ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ཁ༽ བུད་མདེ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། རིགོས་རྒྱུད་གོཙོང་

སྤེལེ།

སྔ་འིཕྲིསོ་བུད་མདེ་ཚོརོ་འིཁྲེ་ིབའི་ིལས་འིགོན་གོཙོ་ོབ་ོན།ི ཕྲུ་གུར་
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སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ། གོཙོང་སྦྲེ་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་དང་། བུད་མདེ་ཚོསོ་རང་

གོ་ིརིགོས་རུས་མ་འིགྱུར་བ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། 

རྒྱ་མསི་ང་རང་ཚོའོི་ིཕེ་ོམའོི་ིསྐྱ་ེསྒ་ོགོཅདོ་པོ་དང་། བདོ་རིགོས་ཁྱ་ོ

ཀས་རྒྱ་མ་ོམཉེམ་སྡེོད་མི་ཆེོགོ་པོ། རྒྱ་ཕེ་ོབོད་མ་ོམཉེམ་དུ་བཟའི་

འིབྲལེ་ཆེགོོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་འིད་ིཧི་ཅང་རྩི་

ཆེནེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས། ད་ེརྩིསི་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེཤོསེ་པོ་ཚོསོ་མ་

ཤོསེ་པོར་སློབོ་གོས་ོབྱདེ་དགོསོ། ང་དགོ་ེསློངོ་གོ་ིམངི་ཁྱརེ་ཏེ་ེསྐད་

ཆེ་ད་ེདགོ་བཤོད་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོམཁས་པོ་ོ

མཛིསེ་པོ་ོབཤོད་པོས་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ། ཁ་ཤོས་ནས་བུད་མདེ་ན་

གོཞིོན་རེ་ཟུང་སོ་སོའི་ིབཟའི་ཚོང་ཡིན་ཁུལ་གྱིིས་འིཁྲེིད་དེ་ཀ་ལི་

ཀ་ཏེ་དང་། ལྡ་ིལ།ི སྦམོ་འིབའེི་ིསོགོས་སུ་སློབེས་མཚོམས་སྨད་

ཚོངོ་བྱདེ་བཅུགོ་པོ་བྱུང་ཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ འིད་ིན་ིཧི་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་

ཅགིོ་རདེ། སློད་ཕྱོནི་ད་ེལྟར་མ་ིའིབྱུང་ཆེདེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབསམ་བློ་ོ

ཡདོ་པོ་ཚོསོ་བསློབ་བྱ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་ཕྲུ་གུ་སློབོ་

སྦྱོོང་བཏེང་བའིི་ཕེ་མ་ཚོོས་ཀྱིང་ཡི་གོེ་བཏེང་སྟེ་འིབྲེལ་བ་བྱས་

ན་དགོེ་མཚོན་ཆེེན་པོ་ོཡོད། ཚོང་མས་སེམས་ལ་ཞིོགོས། ཞིེས་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༤ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་དྷ་སར་བདོ་ཀྱི་ིགོཞིོན་ནུ་ལྷན་

ཚོགོོས་ཐེངེས་དང་པོའོི་ིསྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ཤོསེ་འིཇནོ་ལྷགོ་གོསུམ་དང་། འིགྱུར་མདེ་ཀྱི་ིསྙིངི་

སྟབོས།

དེ་རིང་ཁ་སང་གོི་དྲེི་བའིི་མཇུགོ་བསྐྱལ་ན་བསམ་པོ་བྱུང་ཡང་། 

དུས་ཚོོད་མི་འིདུགོ་པོས་མི་དགོོས་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཉེིན་ཤོས་ཀྱིི་

རིང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་བསམ་

བློ་ོབཏེང་། གོ་ོབསྡུར་བྱས། སྐད་ཆེ་བཤོད། རྩིདོ་པོ་བརྒྱབ། རྒྱུ་

མཚོན་བཀདོ། ཚོང་མས་དམགིོས་ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་བཟུང་བ་ད་ེ

བསྒྲུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་དང་། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིསམེས་

ལ་འིཆེར་སྒ་ོགོང་ཡདོ་ཤོདོ་རསེ་བྱས་ནས་ད་ེརངི་ཚོགོོས་འིདུ་ཟནི་

ཏེ་ེབཀྲོ་ཤོསི་ལ་ོལགེོས་བྱུང་བར། ངས་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བཀྲོ་

ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གོཞིན་དགོ་ངསོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིདརི་རྩི་བའི་ིཚོགོོས་འིདུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བྱདེ་མཁན་

ཚོ་ོཡིན་ཡང་རུང་། ཕྱོོགོས་མཐེའི་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་ོཡིན་ཡང་
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རུང་། ཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིཁྱརེ་ཏེ་ེའིདརི་འིཛིམོས་

ཤོངི་། ཉེནི་ཤོས་དའེི་ིརངི་མཐུན་རྐྱནེ་མ་འིཛིམོས་པོ་དང་། གོང་ཅའིི་ི

དཀའི་ངལ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སམེས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་འིདུ་

འིཚོོགོས་པོ་དེ་ཡགོ་པོ་ོརེད། སེམས་ཤུགོས་དང་ལྷགོ་བསམ་དེ་

དགོ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་ཟརེ་བ་ད་ེལགོ་ཆེ་

ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི། ལགོ་ཆེ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་

ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལྷགོ་བསམ་མདེ་ན་ཤོསེ་

བྱ་ཡནོ་ཏེན་ཕྱུགོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ནུས་པོ་འིཇགོོ་མ་ིཐུབ། 

ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་དུང་ཡང་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོ་བྱས་ཏེ་ེགོངོ་མཐེརོ་སྤེལེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརེད། མ་གོཞིི་མའིི་ིབསམ་པོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིགྱུར་སློ་

པོ་ོདང་། བརྟེན་པོ་ོམདེ་པོ། རང་བཞིནི་གྱིསི་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་

ཡནི་པོ་ཁ་སང་ཞུས་པོ་ལྟར་རདེ། ལྷགོ་པོར་ཉེམས་མྱངོ་མང་པོ་ོམ་

བསགོས། དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོའིཕྲིད་མ་མྱངོ་མཁན། སྤྱོརི་བཏེང་

བྱས་ན་གོཞིནོ་ནུ་ཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིརྐྱནེ་

དང་འིཕྲིད་སྐབས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། དརེ་

བརྟེེན་ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོོར་སེམས་ཤུགོས་དང་། ལྷགོ་བསམ། 

སྙིིང་སྟོབས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དང་འིཕྲིད་

པོའིམ། གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་རུང་འིགྱུར་
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བ་མེད་པོ་སེམས་ཤུགོས་རི་བཙུགོས་པོ་བཞིིན་དགོོས་པོ་དེ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིགྱུར་བ་མདེ་པོ་ཡངོ་བ་ལ་གོང་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། ང་

ཚོོས་དང་པོོ་ནས་དམིགོས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་བཟུང་ཞིིང་། དེ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་སེམས་ཐེགོ་བཅད་ནས། ལྷགོ་བསམ་བསྐྱེད་པོའིི་

སྐབས་དརེ་ལས་སློ་པོ་ོམདེ་པོ་ཞིགིོ་དང་། དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡདོ་

པོ་ཞིགིོ་བསམ་བློའོི་ིནང་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱས་ན། ཕྱོནི་ཆེད་ལས་ཀ་ད་ེསྒྲུབ་

པོའི་ིསྐབས་ལ་དཀའི་ངལ་ཞིགིོ་དང་འིཕྲིད་པོ་དང་། རྙེགོོ་དྲེ་ཚོ་པོ་ོ

གོང་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡང་། ཐེགོོ་མ་ནས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

བགྲེདོ་ལམ་བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་དང་། དུས་ཚོདོ་ཐུང་ཐུང་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་

ཀྱིི་ཡོད་བསམ་པོ་མེད་པོར་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་དུས་ཡུན་

རིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ཏུ་ལས་ཀ་མ་བྱས་ན་འིགྲེིགོས་ཐེབས་མེད་

བསམ་པོ་བསམ་བློའོི་ིནང་ཡདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་

པོའི་ིསྐབས་ལ་སམེས་འིགྱུར་བ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་དང་། སམེས་ཤུགོས་

ཆེགོ་གོ་ིམ་རདེ། 

ད་ལྟ་ཞུས་པོ་ལྟར། རྩི་བ་ང་རང་ཚོའོི་ིལྷགོ་བསམ་ར་ིབཙུགོས་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོོས་ཤོིང་། ཚོང་མས་མཁྱེན་གོསལ་ལྟར། ང་རང་

ཚོོའིི་རྩི་བའིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་དང་། དྲེང་བདེན་ཞིིགོ འིབད་བརྩིོན་བྱེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། 
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དེ་ལ་དཀའི་ངལ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲིད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་ཤོེས་ཀྱིི་

མེད་པོར་བརྟེེན་རེ་བ་རྒྱགོ་ས་དེ་ཡགོ་ཤོོས་ཤོིགོ་དང་། བཟང་

ཤོསོ་ཤོགིོ་ལ་ར་ེབ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོསོ་གྲེ་སྒྲིགིོ་

བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེསྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ལ་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱས་ན་སྡུགོ་པོ་ད་ེམ་བྱུང་ན་

ཨང་དང་པོ་ོད།ེ གོལ་སྲིདི་བྱུང་ཡང་བསམ་བློའོི་ིནང་གྲེ་སྒྲིགིོ་ཡདོ་

སྟབས། ང་ཚོོས་ལས་སློ་པོོར་འིགྲུབ་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་ནས་ལས་སློ་

བཅོས་བདེ་བྱེད་པོའིི་དབང་དུ་མ་སོང་བར། ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་གོ་ིཡནི་བསམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

རདེ། ད་ེགོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ཡནི། 

ད་ེནས་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་དུ་འིགོལེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་རསེ་ང་ཚོ་ོའིདརི་འིཚོགོོས་པོ་དང་། མ་ིམང་པོ་ོཕེན་

ཚུན་ང་ོཤོསེ་ཤོངི་། སྐད་ཆེ་བཤོད། གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཀྱི་ིགྲེསོ་

བསྡུར་བྱས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དངསོ་གོཞི་ིཐེནོ་དང་མ་ཐེནོ་ཟརེ་བ་ད་ེ

ང་ཚོསོ་དུས་ཚོདོ་གོཅགིོ་བསྲིངིས་ན་མ་གོཏེགོོས་ཤོསེ་མ་ིཐུབ། ད་ེ

ཡང་ལ་ོདང་ཟླ་བ་སྦྲེལེ་བ་དང་། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ཙོམ་མནི་པོར་ལ་ོ

བཅུ་དང་། བཅ་ོལྔ་ཉེ་ིཤུ་བར་སྦྲེལེ་ནས་ཡུན་བསྲིངིས་ན་རམི་པོས་

གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ངསེ་རདེ། ད་ལྟ་བསམ་བློའོི་ིནང་

གོ་ོརམི་ཞིགིོ་བསྒྲིགིོས་པོ་ལྟར་ལགོ་ལནེ་དུ་འིཁལེ་ཐུབ་པོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁ་ནས་ཤོདོ་སྐབས་ལས་སློ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་མང་
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པོོ་ཞིིགོ་བཤོད། ལགོ་ལེན་བསྟར་སྐབས་སྙུགོས་བསྲིིངས་མ་

ཐུབ་པོར་མཇུགོ་སྡུམ་ཆེགོ་པོའི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོ་

ད་ེའིདྲེར་མ་སངོ་བར། ལྷགོ་བསམ་ད་ེལགོ་ལནེ་ཐེོགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ིརདེ་ལ། ངསེ་པོར་དུ་སྒྲུབ་དགོོས་ཀྱི་ིརདེ། 

མད་ོདོན་ཚོིགོ་གོཉེིས་ཞུ་རྒྱུར། ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་པོ། དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཕྲིད་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་

དེ་རི་བཙུགོས་པོ་བཞིིན་འིགྱུར་བ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་མདུན་ནས་

མདུན་དུ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་བཟང་བ་

གོཅགིོ་པུས་ཀྱིང་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར། ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོད་ེསྦྱོརོ་

བ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་ཏེེ། ལགོ་ལེན་དངོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་རང་གོི་

ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོད་ེསྟནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང་། གྲུབ་འིབྲས་སྨནི་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་བཅས་དནོ་དགོ་ད་ེགོཉེསི་ཚོང་མའི་ིསམེས་

སུ་ངསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཁ༽ མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་ཞུ་དང་། གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཉེསི་

སྣནོ།

ཁ་སང་ནས་ད་ལྟའིི་བར་གོཞིོན་ནུ་རྣམས་འིཚོོགོས་ནས་ང་ཚོོས་

གོང་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཞིབས་

འིདགེོས་ཞུ་དགོསོ་ལ། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་བ་ལ་
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རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང་འིདྲེསེ་ནས། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིདཀའི་སྡུགོ་ད་ེ

རང་གོ་ིམཉེམ་དུ་མྱངོ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགོ་ོའིཁྲེདི་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་ལས། འིགོ་ོཁྲེདི་མཁན་ད་ེམང་ཚོགོོས་དང་ཁ་བྲལ་ན་ཡངོ་ཐེབས་

མདེ། འིགོ་ོའིཁྲེདི་པོ་ད་ེདང་འིགོ་ོའིཁྲེདི་ཡུལ་གོཉེསི་མཉེམ་དུ་འིདྲེསེ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ། འིགོ་ོའིཁྲེདི་མཁན་དའེི་ིབསམ་བློ་ོ

སྔནོ་དུ་སློབེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་མཉེམ་དུ་འིདྲེསེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། འིགོ་ོའིཁྲེདི་ཐུབ་པོ་དང་། རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་

གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་ཐུབ་ངསེ་རདེ། སྔནོ་མ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་

ཕྱོནི་སྐབས་པོ་ེཅངི་ནས་སང་ཞིགོོས་ཐེནོ་རྒྱུའི་ིད་ེརངི་དརེ་མའི་ོཙོ་ེ

ཏུང་དང་མཇལ་ནས་བཀའི་མལོ་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱུང་། ཉེནི་དརེ་མའི་ོཙོ་ེ

ཏུང་ནས་བསློབ་བྱ་དེ་བསྐྱོན་བྱུང་། དེ་དངོས་གོནས་བསློབ་བྱ་

རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་། ད་ེམའི་ོཙོ་ེཏུང་གོ་ིགོདམས་ངགོ་རདེ།

ད་རསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོདང་། གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱདེ་མཁན་ཚོ།ོ མདརོ་ན་མ་བྱན་

ཚུན་ཆེད་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་རདེ། ཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེ

ཞུ་གོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཕྱོགོོས་མཐེའི་ཁགོ་ནས་ཡངོ་མཁན། དཔོརེ་

ན། མའིེ་སོར་དང་། ཀ་རྡོར་ཁུལ་ནས་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན ལས་སློ་སྟབས་བདེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཐེབས་མེད་

པོར་འིགྲེིམ་འིགྲུལ་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོ

ཡདོ་ཀྱིང་། ད་རསེ་དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛིནི་
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བྱས་ཏེེ་སྤྲོོ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ཡོང་བར་བརྟེེན། ཕྱོོགོས་

མཐེའི་ནས་ཕེབེས་མཁན་ཚོརོ་ཡང་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

དེ་ནས་ད་རེས་འིདིར་ཉེིན་ཤོས་རིང་འིཚོོགོས། གོོ་བསྡུར་བྱས་

ནས་བསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ོརམི་སྒྲིིགོ་པོ་དརེ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ད་དུང་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཕྱོིར་ལོགོ་ཕྱོིན་ནས་འིདིར་ཡོང་མ་ཐུབ་པོའིི་གོཞིོན་

ནུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ད་རསེ་འིདརི་བསམ་ཚུལ་གོང་

ཞིིགོ་བྱུང་བ་དང་། བསམ་བློོའི་ིགོ་ོརིམ་གོང་ཞིིགོ་བསྒྲིིགོས་པོ་དེ་

དགོ་ཚོང་མ་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་དགོསོ་ཨ་ེཡདོ། ཡང་ན་ཁྱདེ་རང་

ཚོསོ་ས་གོནས་ས་ོསརོ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོསོ་ཨ་ེཡདོ། མདརོ་ན་

འིདརི་དངསོ་སུ་འིབྱརོ་མཁན་གྱི་ིགོཞིནོ་ནུ་གོཞིན་དགོ་ཚོརོ་ཡང་

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབརྒྱུད་ནས་ངས་འིཚོམས་འིདྲེ་ིབྱདེ་རྒྱུ་དང་། གོཞིནོ་

ནུ་ཚོང་མར་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་རང་ཚོོའིི་

དམགིོས་ཡུལ་བཟང་པོ་ོདང་། དྲེང་བདནེ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་

ཡདོ་པོ་འིད་ིབསྒྲུབ་རྒྱུར་ཚོང་མས་རང་རང་གོ་ིནུས་ཤུགོས་ཕྱོར་བ་

གྲུ་འིདགེོས་དང་། སྒ་ོགོསུམ་ཡདོ་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་གོསི་ཐེབས་ཤོསེ་

གོང་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིང་ཚོང་མས་མ་བྱས་དགོོས་མདེ་ལ། ངསེ་

པོར་བྱདེ་རོགོས་ཞིསེ་ངས་ར་ེའིདུན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་རྣམས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཕེན་ཚུན་ལ་བརྗེོད་རོགོས་གྱིིས། 

ང་རང་ཚོ་ོསྤྱོི་པོའིི་ལས་དོན་འིདི་ཚོང་མས་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་
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བསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེམནི་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་

མདེ། དརེ་བརྟེནེ་འིདརི་ཡངོ་ཐུབ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་རསི་སུ་མ་

ཆེད་པོ་ཚོང་མས་སྙིངི་སྟབོས་གོངོ་མཐེརོ་སྤེལེ་ནས་ང་ཚོའོི་ིམདུན་

ལམ་བཟང་པོ་ོའིདིའིི་ཐེོགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་འིགོ་ོའིཁྲེིད་མཁན་ཚོ་ོཡིན་ན་

ཡང་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱདོ་ངསེ་ཡནི་པོ་ལས་རྒྱབ་ཤོགིོ་རྒྱགོ་

གོི་མ་རེད་ལ། གོཞིོན་ནུ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གོཅིགོ་རྒྱབ་

གོཉེསི་སྣནོ་གྱིསི་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་

པོ་ད་ེཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༤ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚོེས་ ༡༠ 

ཉེནི་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་སྐབས་གོཉེསི་པོའི་ི

ཚོགོོས་མ་ིརྣམས་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིབྲལེ་ལམ་སངས་པོ་ོདང་། གོཅིགོ་ཡདི་གོཅགིོ་

ཆེསེ།

ཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཚོང་མས་སེམས་འིཁུར་

ཆེནེ་པོ་ོབྱས་ནས་སྔནོ་མའི་ིལས་དནོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུགོ་སྐྱལེ་

གྱི་ིཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། གོ་ོབསྡུར་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་བྱུང་ངམ། འིདྲེ་

ཆེགོས་པོོ་དང་སྤེམ་པོོ་བྱས་ནས་མ་བཞིགོ་པོར་སོ་སོའི་ིདངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་སམེས་ནང་གོ་ིའིཆེར་སྒ་ོརྣམས་ཕེར་ཚུར་ཤོདོ་

རེད་བཏེང་། གོ་ོབསྡུར་བྱེད་རེས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སོང་ངམ། དངོས་

གོནས་རང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སྦས་ནས་མ་

བཞིགོ་པོ་དང་། གོཡོལ་ནས་མ་བསྡེད་པོར་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་ཕེར་ཚུར་བཤོད། ས་ོསོའི་ིབསམ་ཚུལ་བཤོད་པོའིི་སྐབས་ལ་

ཡང་རང་ཤོདེ་མ་ིབྱདེ་པོ་དང་། དགོའི་པོ་ོཉེ་ེཔོའོི་ིཕྱོགོོས་ལྷུང་དང་། 

སྡེེ་རིས་གོཅོད་པོའིི་བསམ་བློ་ོདེ་ལྟར་མ་ཡིན་པོར་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་སྤྱོི་ལ་སྨན་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་འིཁྱེར་ནས་སྐད་ཆེ་གོང་
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དྲེན་པོ་རྣམས་གོསལ་པོརོ་ཤོདོ་དགོསོ། ད་ེལ་ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་

ལན་དང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ས་ོསསོ་སྐྱནོ་མཐེངོ་བཞིནི་དུ་ཨུ་

ཚུགོས་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་མིན་པོར་ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་བསམ་

ཚུལ་བཤོད་པོ་རྣམས་གོཟབ་གོཟབ་དང་། དྲེང་པོ་ོབྱས་ནས་ཉེན། 

ད་ེལ་བརྟེགོ་ཞིབི་བྱདེ་དགོསོ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིིང་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་སངས་

པོོ་བྱས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློོའི་ིརི་མོ་ཇི་ཡོད་ཤོེས་

པོ་ཞིིགོ་དང་། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཡིད་ཆེེད་ཐུབ་པོ། གོཅིགོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་བློོས་འིགོེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཚོང་མ་སྡེོད་ས་

ས་ཆེ་གོཅགིོ་ལ་མཉེམ་དུ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་ཇ་ིལྟར་ཡང་། བསམ་

བློའོི་ིཐེགོོ་ཏུ་ཚོང་མས་དམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་གྱུར་བཟུང་། དའེི་ིཐེགོོ་

འིགྲེོ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཐེབས་ལམ་ཡང་ཚོང་མས་གོསལ་པོོ་ཤོེས་ཏེེ་བློོ་

མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་ན་དངོས་གོནས་མཐུན་སྒྲིིལ་ཡོང་གོི་

རེད། མཐུན་སྒྲིིལ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ན་ནུས་ཤུགོས་དེ་ལ་དཔོགོས་པོ་

ཞིགིོ་ཐེནོ་གྱི་ིརདེ།།

ཁ༽ རྐྱནེ་ངན་རུ་འིཛིངི་དང་། ནུས་ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིལི།

དེང་སྐབས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་འིདི་ཛི་དྲེགོ་པོོ་དང་། རྐྱེན་ངན་མང་པོོ་

ཞིགིོ་འིཛིངི་ཡངོ་བའི་ིདུས་ཚོདོ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཞིན་ཡུལ་
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དུ་སློབེས་འིབྱརོ་ཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་མ་གོཏེོགོས་མདེ་ཀྱིང་། བདོ་ནང་

ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོསི་ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་

དང་། བློསོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་འིགོལེ་གྱི་ིཡདོ། དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་ཚོསོ་

ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

པོ་ཡནི་ཞིསེ་བྱས་ཡུས་ཤོདོ་རྒྱུ་ནམ་ཡང་མདེ། བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ི

མ་ིཚོརོ་སྡུགོ་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲགོ་ད་ེལྟ་བུ་ཡདོ་ཀྱིང་། ང་ཚོརོ་

དེ་ལྟ་བུའིི་དངངས་སྐྲགོ་དང་སྲིོགོ་ལ་ཐུགོ་པོའིི་ཉེེན་ཁ་གོང་ཡང་

མདེ། ང་ཚོསོ་ལས་དནོ་སྒྲུབ་པོ་རྣམས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་དོན་དགོ་དང་། བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་དེ་དགོ་གོི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོོས་

བྱས་ཡུད་ཤོདོ་ཡུལ་ཏེལི་འིབྲུ་ཙོམ་ཡང་མདེ། 

ཡནི་ནའིང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོམ་ིགོཞིན་གྱི་ིལུང་པོར་བསྡེད། རྐྱནེ་ངན་གྱི་ི

རུ་འིཛིངིས་ནས་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི། ང་རང་ཚོ་ོཉུང་ཤོས་ཡདོ་

པོ་ཚོསོ་ནུས་པོ་གོང་ལས་མདེ་པོ་རྣམས་ལེགོས་པོར་འིདནོ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེཡངོ་བ་ལའིང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་

མས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཕེར་ཚུར་ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་རེས་དང་། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སྐྱནོ་འིདགོོས་རསེ་ལྟ་བུ་དནོ་མདེ་ཀྱི་ིསྐད་

ཆེ་ཤོསོ་རསེ་གོཏེངོ་གོནི་བསྡེད་ན་དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ལ་ཤུགོས་

འིགྲེལི་པོ་ོཞིགིོ་དང་། རྡགོོ་འིགྲེལི་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་ཕེངས་པོ་ོརདེ། 
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དེར་རྟེེན་དུས་དུས་ལ་མཉེམ་དུ་འིཚོོགོས་ཏེེ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པོ་རྣམས་ཕེར་ཚུར་བཤོད་དེ་གྲེོས་འིདོན་བྱ་

རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། ལས་དོན་བྱེད་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་

ལྟ་དགོསོ། 

མ་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་བྱ་ཐེབས་གོང་ཡང་མེད། ཡང་ལས་ཀ་

ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ོཞིིགོ་དང་། ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱདེ་པོ་ལ་ད་ེལ་དཔོགོས་

པོའི་ིམཐུན་རྐྱནེ་ཞིིགོ་འིཛིམོས་དགོསོ། གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་མཐུན་རྐྱནེ་ཚོང་བ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། བྱདེ་ཐུབ་ཚོདོ་ཅགིོ་

ཡདོ་པོ་ལ་ང་ཚོསོ་སྒྲུབ་སྟངས་མ་ཤོསེ་པོ་དང་། ཤོསེ་ཀྱིང་ད་ོསྣང་

ཆུང་དྲེགོས་པོ་ལྟ་བུ། ཡང་ཐེབས་ཤོསེ་གོནད་འིགོགོ་ཕྲིན་བུ་སྤྲོད་

ནས་འིགྲུབ་ཚོདོ་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཞིགིོ་སྤྱོ་ིསྙིམོ་དུ་ལུས་ན་དངསོ་གོནས་

ཕེངས་པོ་ོརདེ། དསེ་ན་ང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཆེ་ནས་

དུས་དུས་སུ་ཕེན་ཚུན་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱས། བསམ་འིགྲེསོ་འིདྲེ་

བསྡུར་ནས་ནུས་པོ་གོང་ཡདོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ ཐེགོོ་མའི་ིལས་འིཆེར་དང་། མཐེའི་འིཁྱངོས་ཀྱི་ི

སམེས་ཤུགོས།

སྤྱོིར་སྟངས་ལ་ོགོཞིོན་པོ་ཚོ་ོལུས་སྟོབས་འིཚོར་ལོངས་བྱེད་པོའིི་

དུས་སྐབས་ཡིན་སྟབས། བསམ་བློོ་ཡང་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་
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སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང་། མ་ིདྲེན་དགུ་དྲེན་དྲེན་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ལ་ོགོཞིནོ་པོ་ཚོརོ་དངསོ་སུ་ལས་ཀའི་ིཐེགོོ་

ལ་ཞུགོས་པོའི་ིསྐབས་ལ་ཐེགོོ་མར་བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ད་ེའིདྲེ་བྱས་

ན་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དེ་བཞིིན་མ་བྱུང་བ་དང་། ཐེོགོ་མའིི་

བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་མདེ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲིད་སྐབས། 

ལམ་སངེ་ཡདི་ཐེང་ཆེད་ནས་འིད་ིརྙེགོོ་དྲེ་ཚོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ནས་སེམས་ཞུམ་པོ་དང་། སྙུགོས་བསྲིིངས་མ་ཐུབ་པོ་ཡོང་སྲིིད་

པོས། ད་ེརིགོས་ལ་ངསེ་པོར་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། 

དང་པོོ་སོ་སོས་བསམ་བློོ་བཏེང་ནས་སེམས་ཐེགོ་གོཅོད་པོའིི་

སྐབས་ལ་ལས་དོན་འིདི་དངོས་གོནས་སོ་སོའི་ིམི་ཐེོགོ་སྨོས་ཅི་

དགོསོ། མ་ིཐེོགོ་རྗེསེ་མས་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ནའིང་འིགྱིདོ་

པོ་མདེ་པོས། ཕྱོརི་འིཐེནེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མནི་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་

བསྐྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་ིཁ་ཤོས་ལ་ོཤོས་

གོངོ་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལ། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ཕྱོནི་རྗེསེ་

ད་ེསྔནོ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོལྟ་བུ་མདེ་པོར། དབུགོས་རངི་གོཏེངོ་མཁན་

དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ཁགོ་མེད། གོཅིགོ་ནས་ང་རང་

ཚོའོི་ིལས་ཀ་འིད་ིདཀའི་ངལ་ཡདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། 

དཀའི་ངལ་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མ་རེད། གོཉེིས་ནས་ང་རང་

ཚོོའིི་རྩི་བའིི་གོནད་དོན་འིདི་ཡང་རྒྱ་མིར་ཁ་གོཏེད་བྱ་རྒྱུའིི་ལས་
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དནོ་ཞིིགོ་ཡནི་སྟབས་ལས་སློ་པོ་ོཞིིགོ་མདེ་པོ་ཤོསེ་གོསལ་རསེ། 

ང༽ ལས་དནོ་གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བདོ་མའིི་ིབད་ེ

སྡུགོ

ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་འིདི་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་བྱས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མནི་ལ། ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་རང་བཞིནི་གྱིསི་མ་དགོའི་བ་བྱས་པོ་ཡང་

མིན། ཡང་ང་ཚོོས་སྲིིད་དོན་གྱིི་ལྟ་བའིི་འིཁྱེར་སོའི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་

མརི་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡང་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། ཡང་

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་གྱིར་བའིི་བོད་མི་ཚོོའིི་ཁེ་ཕེན་གྱིི་དོན་དགོ་

ལ་བོད་དོན་གྱིི་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ཡང་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན། འི་ོ

ན་གོང་ཡིན་ཟེར་ན། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་

པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་སྔལ་དནོ་དགོ་ལ་ཐུགོ་

ནས་ང་ཚོ་ོདཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོ་དང་། ཁོང་ཚོོའིི་དོན་དུ་ང་

ཚོསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡདོ། བདོ་ནང་ལ་

བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་པོ་དང་། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེའེི་ིབདོ་མ་ིམང་ཆེ་ེབའི་ིབློ་ོ

ཁ་ཚོིམས་པོ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ོའིདིར་བོད་དོན་

གྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོོད་དགོོས་པོ་དང་། བོད་རང་བཙོན་ཡིན་ཞིེས་སྐད་

རྒྱགོ་པོ། དའེི་ིདནོ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། 

བཙོན་བྱོལ་བ་བོད་མི་ཁྲེི་བརྒྱད་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ལས་མེད་པོས། 
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དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིཐེགོ་གོཅདོ་མཁན་དང་། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱིི་རྩི་བའིི་བོད་ཀྱིི་བདགོ་པོོ་སུ་རེད་དམ་ཞིེ་ན། བོད་

ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་ཡནི། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ོད་ེཙོམ་

ཕྱོནི་པོའི་ིརངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་ཡདོ་ལ་བལྟས་ན་ཁ་ནས་ཤོདོ་

དུས་ང་ཚོ་ོསྤུན་ཟླ་མ་ིརིགོས་ཡནི་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེབཞིནི་ཡ་ིགོེའི་ི

ཐེགོོ་ལའིང་ཧི་ཅང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབྲསི་ཏེ་ེད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་མནི་ན་གོང་

ཡིན་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀྱིང་། དོན་དངོས་པོོའི་ིལགོ་ལེན་བྱེད་

སྐབས་ཕྱོིན་ཅི་ལོགོ་ཏུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་ནས་དངོས་གོནས་ང་

རང་ཚོོའིི་མི་རིགོས་རྣམས་ཤོིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་པོོ་དང་། ཧི་ཅང་

དངངས་སྐྲགོ་ཆེེན་པོོའི་ིའིགོོ་ཏུ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་ཚོསོ་འིདརི་སྐད་འིབདོ་

དང་། ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་འིད་ིདགོ་རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོ་དང་། ཡང་

དགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། དཔོརེ་ན་ང་རང་ལ་མཚོནོ་ན་ཡང་ས་ོསའོི་ིསྒརེ་

གྱི་ིདནོ་དགོ་དང་། དགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེསེ་

ལྷད་གོཏེན་ནས་མདེ། 

ཡང་རང་བཞིིན་རྨོངས་ཞིེན་ལྟ་བུས་ང་ཚོ་ོབོད་དེ་སྔ་ས་ནས་རང་

བཙོན་ཡནི། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་སུ་བདོ་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་

ཡདོ་རུང་མདེ་རུང་ད་ེསྔ་རང་བཙོན་ཡནི་སྟབས། ད་ཆེ་ཡང་རང་

བཙོན་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་པོའིང་མནི། ད་ེསྔ་རང་བཙོན་ཡནི་ནའིང་
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ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་རང་ཚོོར་

རང་བཙོན་ཡོད་པོའིི་དུས་སྐབས་ལས་ལྷགོ་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་

ན་ཁྱད་པོར་གོཏེན་ནས་མེད། དེས་ན་ང་ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

དགོོས་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིདི་མང་རུང་ཉུང་རུང་བོད་མི་ས་ཡ་

དྲུགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་ལ་ཐུགོ་པོ་ཡིན་སྟབས། 

དངོས་གོནས་བློོ་སྤེོབས་བྱེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚོོས་ད་ལྟ་

བར་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་བཞིནི་པོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིའིགྲུབ་ཀྱི་ིརདེ་ལ། 

གོལ་སྲིིད་མ་འིགྲུབ་ན་ཡང་ས་ོསོའི་ིམི་ཚོེ་འིདི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་

གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དུ་བཏེང་བ་ཡིན་པོས། དོན་དང་

ལྡན་ལ། རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོ་ཡང་རདེ། 

ཅ༽ དྲེང་བདནེ་གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། དནོ་ལྡན་གྱི་ིམ་ི

ཚོ།ེ

ཡང་ང་ཚོོའིི་མི་འིགོའི་ཤོས་ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ང་ཚོོས་དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདརི་གྲུབ་འིབྲས་ཤོགིོ་ཐེནོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་རིན་ཆེོགོ་པོ་ཡིན་ཡང་། གོལ་ཏེེ་གྲུབ་འིབྲས་ཤོིགོ་ཐེོན་རྒྱུ་

མེད་ན་སྙིིང་པོ་ོགོང་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་བསམ་མཁན་ཡོང་སྲིིད་པོས་

ད་ེཡང་མ་རདེ་སྙིམ། དཔོརེ་ན་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་མ་ིཐེགོོ་མང་

པོའོི་ིརངི་ལ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱས་རྗེསེ་

བཞིགོ་པོ་ཆེེས་མང་པོོ་ཡོད། མི་དེ་དགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིམི་ཐེོགོ་དེ་
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ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་དེ་ལོངས་སྤྱོོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་

བ་མཐེོང་ན་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། སོ་སོའི་ིམི་ཐེོགོ་དེར་འིབྲས་བུ་

ལོངས་སྤྱོོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་གོི་མ་རེད་བསམ་པོ་འིདུགོ་ན་དཀའི་ལས་

མ་བརྒྱབ་པོ་ད་ེལྟར་བྱས་མདེ། 

ཉེེ་བའིི་ཆེར་རྒྱ་གོར་གྱིི་མེས་པོ་ོགྷན་དྷཱིི་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་གོཙོ་ོ

ཆེ་ེབ་ཁགོ ད་ེབཞིནི་ཐེབས་འིཛིངི་པོ་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་བྱས་རྗེསེ་འིཇོགོ་

མཁན་མི་དེ་དགོ་གོིས་ཐེོགོ་མར་སོ་སོས་གོང་བརྩིམ་རྒྱུའིི་ལས་

དོན་དེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང་། ཡང་དགོ་པོ་ཡིན་མིན་བསམ་བློ་ོ

བཏེང་། དཔྱད་པོ་བཅུགོ་སྟ་ེདམིགོས་ཡུལ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་

དང་། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་ས་ོསོའི་ིབསམ་བློོའི་ིནང་

ལ་ངསེ་པོ་རྙེདེ། ད་ེརྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་ནས་བྱ་

བ་ད་ེའིགོ་ོབརྩིམས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ད་ེས་ོསའོི་ིམ་ིཚོའེི་ིཐེགོོ་ལ་འིགྲུབ་

ན་ཡང་རུང་མ་འིགྲུབ་ན་ཡང་རུང་འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོདེ་ས་ོསོས་

ལོངས་སུ་སྤྱོོད་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་

ཡང་དགོ་པོ་དེའིི་ཆེེད་དུ་སོ་སོའི་ིམེ་ཚོེ་ཡོངས་སུ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་

པོ་དང་། སོ་སོའི་ིམི་ཚོེ་ཙོམ་མ་ཚོད་དམིགོས་ཡུལ་བཟང་པོོ་དེ་

འིགྲུབ་པོ་ལ་མི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐེོགོ་སྦྲེེལ་ཏེེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་

དམིགོས་ཡུལ་འིགྲུབ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེས་ན་ང་རང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་ཡང་ལོ་ཁ་ཤོས་ནང་
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ལ་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་ན་ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་དང་། ལ་ོཤོས་ནང་དུ་གྲུབ་

འིབྲས་མ་བྱུང་ན་ལས་ཀ་བྱས་མ་བྱས་མི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོོད་ཤོེས་

ཐེབས་མདེ། རྩི་དནོ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདྲེང་བདནེ་དང་། རྒྱུ་

མཚོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང་། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་བདེ་དོན་

གོཞིན་ཕེན་གྱིི་ལས་དོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ང་རང་སྒེར་གྱིི་ལྟ་

ཚུལ་དང་བསམ་བློ་ོད་ེལྟར་ཡནི། དརེ་རྟེནེ་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་སྐབས་

བསུན་སྣང་དང་ཉེབོ་ནས་སྡེདོ་པོ། ཡདི་ཐེང་ཆེད་པོ་སགོོས་བྱས་ན་

མ་འིགྲེགིོས་ཤོངི་། ཚོང་མར་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེམ་ཆེགོས་

པོ་བྱེད་དགོོས། འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོདེ་འིགྲུབ་པོ་ལ་ས་ོསོའི་ིམི་ཚོེ་

འིདི་ཙོམ་མ་ཚོད་མི་ཐེོགོ་རྗེེས་མ་ཚོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོོས་

བྱུང་ནའིང་རྒྱགོ་སྙིམ་དུ་སམེས་ཐེགོ་བཅད་ན་ཇ་ིཙོམ་གྱིསི་སམེས་

ཐེགོ་གོཙོང་མ་བཅད་པོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཐེནོ་མྱུར་

བ་ཞིིགོ་དང་། གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཐེནོ་ཆེ་ེབ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ།

ཆེ༽ བལ་འིབྲུགོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་དང་། ཉེསེ་སྐྱནོ་སལེ་

ཐེབས།

ད་ལོའི་ིལོ་འིདི་ལོ་ནགོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོ་ནས་འིབྲུགོ་དང་། བལ་

ཡུལ་སགོོས་སུ་གྲེ་མ་འིགྲེགིོས་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང་། ཆེ་ེས་

ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ན་དེ་དགོ་ཆུང་ཙོགོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་ལྟ་

བུའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་སམེས་ཞུམ་པོ་དང་། སམེས་སྦུགོ་དགོོ་པོ་ོབྱདེ་མ་ི
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དགོོས། རྩི་བ་འིབྲུགོ་དང་བལ་ཡུལ་གོཉེིས་ཀ་ང་ཚོ་ོདང་མི་ཐེོགོ་

ནས་མ་ིཐེོགོ་གོ་ིབར་ལ་འིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིཁྱམི་མཚོསེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་སྟབས། བར་ལམ་གླི་ོབུར་འིཕྲིལ་རྐྱེན་གྱིི་གོནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་དེས་དུས་ཡུན་རིང་པོོའི་ིབར་དུ་གོནས་པོའིི་མཛིའི་

འིབྲལེ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རདེ། 

ང་རང་ཚོོས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དགོེ་སྐྱོན་མང་པོོ་

མཐེངོ་གོ་ིརདེ། དཔོརེ་ན་ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ད་ེའིདྲེ་མང་པོ་ོ

ཡོང་མྱོང་། སྐྱོན་མཐེོང་མ་ཐེགོ་ལམ་སེང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

སྐྱོན་བརྗེོད་ངན་སྨྲས་བྱེད་ཀྱིིན་བསྡེད་ན། དེ་ནི་སྟོང་བཤོད་ཙོམ་

ལས་ཕེན་ཐེོགོས་ཡངོ་བའི་ིངསེ་པོ་མདེ། རང་གོསི་སྐྱནོ་མཐེངོ་ན་

སྐྱནོ་ད་ེསལེ་བའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་། 

སྐྱནོ་ད་ེསལེ་བའི་ིཐེབས་ལམ་རྙེདེ་ན་སྐྱནོ་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་པོ་དང་

ཆེབས་ཅགིོ་སྐྱནོ་ཆེ་སལེ་ཐུབ་པོ་བྱ་དགོསོ། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོ

རདེ། ད་ེམནི་ཚོགིོ་སྐམ་པོའོི་ིསྐད་ཆེ་བརྒྱ་བཤོད་སྟངོ་བཤོད་བྱས་

ཀྱིང་། དུས་ཚོདོ་ཆུད་ཟསོ་ལྟ་བུ་ལས་ཕེན་ཐེོགོས་འིབྱུང་མ་ིཐུབ།

ང་ཚོསོ་སྐབས་ར་ེད་ེའིདྲེའི་ིརགིོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་པོས། ད་ེརགིོས་

ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེབཞིནི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོཞིནོ་ནུ་ནང་

ཁུལ་ལ་ད་ལྟ་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་བཞིནི་ད་དུང་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་

བ་བྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ཀུན་སློོང་ངན་པོ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་
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ཡང་། ཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་བཤོད་ད་ེལེགོས་ཉེེས་ཀྱི་ིརྐྱནེ་པོས་ཚོིགོ་

རྩི་སྒྲུགོ་རསེ་བྱས་ནས་སམེས་ལ་ང་ཚོ་ོདང་ཁ་ོཚོ་ོཟརེ་བ་ལྟ་བུའི་ི

འིཐེནེ་འིཁྱརེ་ཞི་ེའིཁནོ་བྱུང་ན་ད་ེན་ིདུགོ་དང་འིདྲེ་བའི་ིགོནདོ་སྐྱནོ་

ཆེེན་པོ་ོཡིན། ང་ཚོོས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྒྲུབ་པོའིི་སྐབས་ལ་ཕེར་

ཚུར་སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྐབས་ཡགོ་པོོ་བྱས་ནས་ཤོོད་པོ་དང་། ཚོིགོ་

གོནད་བརྗེདོ་དུས་ཙོ་ན་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ།

ཇ༽ རྒོན་གོཞིནོ་བར་གོསུམ་དང་། རང་འིགོན་ལེགོས་

སྒྲུབ།

ད་ེབཞིནི་མ་ིགོཞིནོ་པོ་དང་། མ་ིརྒོན་པོའི་ིབར་ལ་བསམ་བློའོི་ིའིཁརོ་

སྟངས་མི་འིདྲེ་བའིི་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོོགོས་ཡོང་བ་དེ་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་

གོཅགིོ་པུ་མནི་ཞིངི་། འིཛིམ་གླིངི་གོང་སར་མ་ིཐེགོོ་རྒོན་གོཞིནོ་བར་

ལ་བསམ་ཚུལ་རངི་ཐུང་དང་། བསམ་བློའོི་ིའིཁྱརེ་ས་ོའིདྲེ་མནི་ཡངོ་

གོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་མི་ཐེོགོ་རྒོན་པོ་རྣམས་བོད་

ནང་ལ་ཚོར་ལོངས་བྱས། བོད་ནང་གོི་གོོམས་གོཤོིས་འིཇགོས་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་ལ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཆུང་བ་ཁ་ཤོས་ནི་རྒྱ་གོར་

ལ་སྐྱསེ་པོ་དང་། ཁ་ཤོས་རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱསེ་མདེ་ནའིང་བདོ་ནས་

ཚུར་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་འིདིར་སློེབས་ཏེེ་འིཚོར་ལོངས་བྱས་

ཡོད་སྟབས། གོཅིགོ་ནས་ལོ་ནའིི་བབས་དང་། གོཉེིས་ནས་རྩི་

བའིི་འིཚོར་ལོངས་བྱེད་ས་མི་འིདྲེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་
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བསམ་བློའོི་ིབར་ཁྱད་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་ངསེ་རདེ། 

མ་ིརིགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་ད་ེལྟར་ཡངོ་སྐབས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་རྒོན་

གོཞིོན་བར་ལ་བསམ་བློོའི་ིཁྱད་པོར་ལོས་ཡོད། དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཆེགོས་པོ་ད་ེལྟར་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྒོན་གོཞིནོ་

བར་ལྟ་ཚུལ་དང་། བསམ་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་

དེའིི་སྐོར་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་། བསམ་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤོོད་

རསེ་བྱས་ནས་རྒོན་གོཞིནོ་བར་མཐུད་ཁ་ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་མ་ཐུབ་ན། 

བསམ་བློའོི་ིནང་མ་སྐྱདི་པོ་དང་། བགོ་མ་ིཕེབེས་པོ་ཡངོ་རྒྱུར། ད་ེ

རགིོས་མ་ིའིབྱུང་བའི་ིཡདི་གོཟབ་བྱདེ་དགོོས། 

ངས་ལྷགོ་བསམ་ལགོ་ལནེ་དུ་འིཁྱལོ་དགོསོ་ཞིསེ་དུས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར། ས་ོསའོི་ིལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཁ་ནས་བཤོད་

པོའིི་ཚོིགོ་དེ་ལགོ་ལེན་གྱིིས་ནོན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཁ་

ནས་བཤོད་པོ་དེ་ལགོ་ལེན་གྱིིས་ནོན་མ་ཐུབ་ན་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་

བཞིིན་བརྒྱ་བཤོད་སྟོང་བཤོད་ཇི་ཙོམ་བྱས་ནའིང་སྙིིང་པོོ་མེད། 

དེར་བརྟེེན་ཚོང་མས་སོ་སོ་སོ་སོར་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་

དནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་། ས་ོ

སརོ་སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་འིཁུར་དའེི་ིཐེགོོ་ཏུ་སམེས་ཤུགོས་

བསྒྲིིལ་ནས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་བྱེད་མི་དགོོས་པོའིི་གོཙོང་མ་

ཞིགིོ་བྱས་ན་ད་ེལ་དཔོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཕེན་གྱི་ིརདེ།
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ཉེ༽ དྲེགོ་པོའོི་ིསློོབ་སྦྱོངོ་དང་། གོངོ་བུའི་ིནུས་ཤུགོས།

བར་ལམ་ལ་ོཤོས་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲིན་བུ་འིཇམ་དུ་ཕྱོནི་

ཡོད་ཀྱིང་། བར་ལམ་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་

འིདུགོ གོང་ལྟར་ཡང་མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོབོད་དང་རྒྱ་ནགོ་བར་

ལ་རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པོའི་ིསྐད་ཆེ་བྱས་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་ད་ེ

འིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་ལས་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་རབ་དང་

ཕུལ་རདེ། ད་ེལས་དགོའི་བ་གོང་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་གོཅགིོ་བྱས་ན་

གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཡང་ཡངོ་མ་ི

སྲིདི་མནི། དརེ་བརྟེནེ་གོཞིནོ་ནུ་ཕེ་ོམ་ོཚོའོི་ིནང་ལ་དྲེགོ་པོོའི་ིསློོབ་

སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་མིན་ནམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ད་ེལྟའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་དུས་ཚོདོ་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

འིགྲེོ་གྲེབས་ཡོད་མེད་ཆེ་མ་མཆེིས་སྟབས། གོལ་སྲིིད་དགོོས་

གོལ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐེོགོས་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ།

མ་གོཞི་ིམ་ིབསད་ཁྲེགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་

རདེ། ཡནི་ནའིང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ད་ེལས་ཐེབས་ལམ་

གོཞིན་འིགྲེ་ོས་མེད་ན་བྱ་ཐེབས་མེད། རྩི་བ་ནི་ཀུན་སློོང་ལ་རགོ་

ལུས་ཤོངི་། ཀུན་སློངོ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང་འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་

ཡིན་ན། ཀུན་སློོང་དང་འིབྲས་བུ་གོཙོ་ོཆེེ་བ་ལས་ཐེབས་གོཙོ་ོཆེེ་

བ་མིན། ཐེབས་དེ་འིབྲས་བུ་སྒྲུབ་པོའིི་ཐེབས་ཤོེས་ཡིན་པོ་ལས་
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བསྒྲུབ་བྱ་མིན། བསྒྲུབ་བྱ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང་ཀུན་སློོང་བཟང་པོོ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན། ཐེབས་ལམ་ཞི་ིརྒྱས་དབང་དྲེགོ་སྣ་ཚོོགོས་ཤོགིོ་ནང་

པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོསུངས་ཡོད། དེར་རྟེེན་ང་ཚོོར་དེ་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་མིན་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོགོཞིོན་ནུའིི་ནང་

ནས་དྲེགོ་པོོའི་ིསློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུར་ད་ོསྣང་མང་ཙོམ་བྱས་ན་ཡགོ་

པོ་ོམནི་ནམ་སྙིམ་གྱི་ིའིདུགོ

ས་གོནས་གོཡས་གོཡནོ་ནས་ཡངོ་མཁན་གོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོགོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོས་གོནས་ས་ོསོར་གོཞིོན་ནུའིི་རྩི་འིཛུགོས་

ཡགོ་པོ་ོབྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོསོ། སྤྱོརི་ས་གོནས་མང་པོརོ་

ཁ་གྲེམ་ནས་བསྡེད་པོའི་ིཁར། ཕེན་ཚུན་ཡགིོ་འིགྲུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་

སྐབས་འིཕྲིལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོའིབྲལེ་བ་མ་བྱུང་བའི་ིཉེརེ་

ལེན་གྱིིས་བསམ་ཚུལ་རིང་ཐུང་དང་། འིདོད་པོ་ཁེངས་མིན་ཡོང་

སྲིདི། དརེ་བརྟེནེ་འིཛིམོས་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་བའི་ིསྐབས་སུ་གོང་

ཅའིི་ིགོ་ོབསྡུར་ཞིབི་ལྷུགོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཁྱདེ་ཚོ་ོས་ོས་ོ

ས་ཁུལ་གོང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་རུང་ཁུངས་སོ་སོར་གོཞིོན་ནུའིི་

ཚོོགོས་མི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་ོའིདིར་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་ཕྱོོགོས་གོ་ོ

བསྡུར་བྱས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཕེར་སློེབས་ནས་ས་གོནས་

སོ་སོར་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། ས་གོནས་སོ་སོར་སློོབ་

གྲྭ་བ་ལྟ་བུ་ར་ེཟུང་ཞིིགོ་ལས་མདེ་ནའིང་། ཚོང་མ་བསམ་ཕྱོོགོས་
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གོཅགིོ་གྱུར་རྡགོོ་འིགྲེལི་པོ་ོབྱས་ནས་ང་ཚོའོི་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་ཤུགོས་

འིདོན་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

མ་ིར་ེར་ེགོཉེསི་རའེི་ིནུས་པོ་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེ

ཙོམ་ཞིགིོ་རདེ། གོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་བྱུང་ན་ད་ེལ་ནུས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བར་ཆེ་མཚོནོ་ན་མ་ིགྲེངས་མང་པོ་ོགོང་

ཡང་མ་རེད། འིཛིམ་གླིངི་ནང་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིབཙོན་བྱལོ་བ་མང་པོ་ོ

ཡོད། མང་ཉུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོ་ོལས་ཤོར་ཏུར་ཀི་སི་ཐེན་

ནམ་ཤོནི་ཅང་གོ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་མང་བ་ཡདོ། ཧི་ལམ་འིབུམ་ཕྲིགོ་

གོཉེསི་ལྷགོ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ད་ེབཞིནི་ཤོསེ་ཚོད་ཧྲགོ་ལདོ་ཀྱི་ི

སྒ་ོནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཕེལ་ཆེརེ་བདོ་པོ་རྣམས་ཧྲགོ་པོ་ཡདོ་བཟ་ོ

མི་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་ཤོིན་ཅང་གོི་བཙོན་བྱོལ་བ་དང་། བོད་པོ་

བཙོན་བྱལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་བདོ་པོ་བཙོན་བྱལོ་བར་རྒྱ་མརི་

ན་ཟུགོ་ཆེ་ེབ་ཡངོ་བ་འིད་ིལ་རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་དགོ་ཡདོ་ཤོགོ་ཀྱིང་། 

གོཙོ་ོབོ་གོཅིགོ་ནི་ང་ཚོོར་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིས་

བྱས་པོ་ཡིན་སྟབས། འིདི་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེར་བརྟེེན་

ང་ཚོསོ་ཕྱོགོོས་མཐེའི་གོང་དུ་ཡནི་ན་ཡང་གོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་འིདནོ་

དགོསོ། ས་ཕྱོགོོས་མཐེའི་དབུས་གོང་དུ་གོནས་ཡདོ་ཀྱིང་ཚོང་མའི་ི

བསམ་བློའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་པོ་དང་། 

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་ནས་སེམས་ཐེགོ་ཉེེ་པོོ་
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བྱས་ཏེ་ེ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གོངོ་བུའི་ིནུས་ཤུགོས་བྱུང་ན་འིགྲེགིོ་པོ་རདེ།

༼མཚོམས་འིདིར་བོད་མི་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་ཐེབས་ཐེོགོ་གྲེོས་ཆེོད་ཅིགོ་ཕུལ་༼མཚོམས་འིདིར་བོད་མི་ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་ཐེབས་ཐེོགོ་གྲེོས་ཆེོད་ཅིགོ་ཕུལ་

ཡདོ་ལགོས་པོ་ཞུ་ཕྱོོགོས་ཇ་ིའིགོབ་བཀའི་སློབོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབ་ཞིསེ་ཞུས་པོར།༽ཡདོ་ལགོས་པོ་ཞུ་ཕྱོོགོས་ཇ་ིའིགོབ་བཀའི་སློབོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེབ་ཞིསེ་ཞུས་པོར།༽

ཏེ༽ དགོསོ་ངསེ་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བརྗེདོ་དང་། འིབྲལེ་ལམ་དམ་

ཟབ།

སྤྱོརི་བཏེང་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཡངོ་བའི་ིམཐུན་རྐྱནེ་སྒྲུབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐེབས་

ཤོསེ་གོཅགིོ་དང་། གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཡངོ་བའི་ིའིགོལ་རྐྱནེ་འིགོགོོ་ཐེབས་

གོཅགིོ་བཅས་གོཉེསི་ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། དགོགོ་ཕྱོགོོས་ནས་

བཤོད་ན་གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་རང་གོསི་ཇ་ིབཞིནི་མ་ཤོསེ་ཤོངི་། ད་ེལ་

རྒྱུ་མ་ཕུ་འིདདེ་ཀྱིསི་བརྩིད་དཔྱདོ་མཐེལི་ཕྱོནི་ཡང་མ་བྱས་པོར་ཟརེ་

སྐད་རྗེེས་འིབྲང་གོིས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་ཁ་མང་པོོ་བཏེང་། 

རང་ཉེདི་དགོའི་མནི་གོཞི་ིབཞིགོ་གོསི་སྣནོ་མའི་ིསྒྲི་ོའིདགོོས་བྱས་ཏེ་ེ

སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོརྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་ཏེེ་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟེོགོ་འིཕེར་སྣོན་

བྱེད་པོ་འིདི་དགོ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ལ་གོནོད་འིགོལ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

པོས། ད་ེརགིོས་གོང་ཉུང་བྱདེ་དགོསོ་ལ། སྒྲུབ་ཕྱོོགོས་ནས་ང་ཚོ་ོ

ཡང་ཡང་འིཚོགོོས་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱས་ཏེ་ེབསམ་བློའོི་ིནང་དགོོས་

པོ་རྣམ་རྟེོགོ་ཡདོ་ན་ད་ེརིགོས་སལེ་ཐེབས་བྱེད་དགོསོ། 

རྩི་བ་ངས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ང་ཚོསོ་ལས་དནོ་ཅ་ིབྱས་ཕྱོ་ིནང་
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ངོ་ལྐོོགོ་ཏེིལ་འིབྲུ་ཙོམ་ཡང་བྱེད་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། 

མདུན་ལ་བསྟན་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང་རྒྱབ་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་

མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། དརེ་བརྟེནེ་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་བདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ལ་

ཕྲིན་བུའི་ིབསམ་བློ་ོརངི་ཐུང་ཡངོ་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་ཕེལ་ཆེ་ེབ་ན་ིགོནས་

ཚུལ་མ་ཤོསེ་པོ་དང་། དགོསོ་ངསེ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་གོསལ་པོ་ོམ་

བྱུང་བ། འིབྲལེ་བ་འིདང་ངསེ་མ་བྱུང་བའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་བྱུང་བ་ཞིིགོ་

ལས། ང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ལ་ནརོ་འིཁྲུལ་ཡདོ་

པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་བྱས་པོའིམ། ང་ོལྐོགོོ་དང་ཕྱོགོོས་ལྷུང་ཡདོ་པོའི་ིརྐྱནེ་

གྱིསི་བྱུང་བ་རདེ་བསམ་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། 

ཆེེས་རེ་ཟུང་ནི་ཐེགོོ་མ་ནས་རང་གོི་ཀུན་སློོང་འིཁྱོགོ་པོ་ཡོང་སྲིིད་

ཅངི་། ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་

འིགྲེེལ་བཤོད་གོསལ་པོ་ོབྱེད་རེས་དང་། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོ

རྟེོགོས་རེས་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པོ་

ལས། གོཅགིོ་སྒྲིལི་མ་ིཡངོ་བའི་ིགོཞི་ིརྩི་གོང་ཡང་མདེ། རྒྱུ་མཚོན་

ད་ེའིདྲེར་བརྟེནེ་ང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕེན་ཚུན་འིགྲེལེ་བཤོད་

ཡགོ་པོ་ོབྱས་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་པོ་ཞིགིོ་དང་། ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་

བ་དམ་ཟབ་ཅགིོ་བྱུང་ན་སྒྲུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱནེ་ད་ེརདེ། ཆེལོ་

ཁ་དང་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཁྱེར་འིཐེེན་བྱེད་པོ་འིདི་སྡུགོ་

ཤོསོ་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་གོཞིནོ་ནུ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐེནེ་
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འིཁྱེར་བྱེད་མཁན་ཕྲིན་བུ་ཉུང་བ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་འིདུགོ ད་

ལྟ་དྲེན་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ

ང་རང་ཚོ་ོམ་ིས་ོསསོ་ས་ོསརོ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

རྒོན་གོཞིནོ་བར་པོ་སུ་ཡནི་རུང་། གོཞིན་ལ་ཤོདོ་པོ་ལ་ཐེོགོ་མར་

རང་ཉེིད་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་དགོོས་ཤོིང་། དེར་བརྟེེན་རང་གོིས་རང་

ལ་དུས་རྟེགོ་ཏུ་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེད་དགོོས། ངའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

ཕྱོགོོས་དང་། བྱདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིལ་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འིཁྲུལ་ཡདོ་མདེ། 

རང་གོིས་རང་ལ་ཞིིབ་འིཇུགོ་ཡགོ་པོོ་བྱ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡནི། རང་གོསི་རང་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་མ་ཐུབ་ན། རང་

ཉེདི་སྣང་བ་དགོ་ནས་རང་ཉེདི་སྐྱནོ་གྱི་ིགོངོ་བུ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་། 

ང་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཡནི་བསམ་པོ་དྲེན། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐེགོོ་ནས་སྐད་

ཆེ་སྟོང་བཤོད་སོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྨྱོོ་མཆེོངས་རྒྱགོ་མཁན་གྱིི་

རགིོས་ཡངོ་སྲིདི། དརེ་རྟེནེ་རང་གོསི་རང་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་ནན་ཏེན་

བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་མིན་གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་

འིདུགོ བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༡༠ ཚོེས་ ༡༡ ཉེནི་

གོཞིནོ་ནུ་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་གོཉེསི་པོའི་ི

སྐབས་ཀྱི་ིདབུས་རྒྱུན་ལས་དང་། ས་གོནས་ཁགོ་

གོ་ིཚོོགོས་གོཙོ་ོབཅས་ཚོོགོས་མ་ིཧྲགོ་བསྡུས་

རྣམས་ལ་བསྐྱར་དུ་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རང་བཙོན་སྒྲུབ་སྐབས་དང་། ཐེབོ་རྗེསེ་ཀྱི་ིལམ་

ཕྱོགོོས།

དེ་རིང་ང་ཚོ་ོཚོོགོས་མི་ཧྲུགོ་བསྡུས་ཤོིགོ་བྱས་ཏེེ་ཐུགོ་ན་བསམ་

པོ་བྱུང༌། རྩི་བ་ཁ་སང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་གོཞིོན་ནུ་རྣམས་

མ་འིངོས་པོའིི་མི་རབས་ཡར་མཐུད་མཁན་གྱིི་གོལ་གོནད་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། མ་གོཞིི་མི་སྒེར་ས་ོསོར་བསྡེད་པོ་དེ་མ་

འིགྲེིགོས་པོ་མེད་ཀྱིང༌། ཚོོགོས་པོའིམ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་

ན་མིའིི་སེམས་ནང་རང་བཞིིན་གྱིིས་གོོང་བུའིི་ནུས་པོ་འིདོན་

རྒྱུའིི་དགོེ་མཚོན་ཡོད་སྟབས། གོཞིོན་ནུ་ལྷན་ཚོོགོས་བཙུགོས་

པོ་བཞིནི་རྩི་བ་རྒྱལ་གོཅསེ་ཀྱི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། བདོ་རང་དབང་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ཐེགོོ་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་རྣམས་རྡགོོ་
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ལ་འིགྲེལི་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཞིིགོ་རདེ།

བསྒྲུབ་བྱའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུར་དེ་སྒྲུབ་ཐེབས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་

སོ་སོའི་ིའིདོད་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་དང༌། ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་ད་ལྟ་ཕྲིན་བུ་

ཡོང་གོི་ཡོད་ཤོས་ཆེེ། གོང་ལྟར་རིམ་པོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་

སྲིདི། འིཕྲིལ་སལེ་ང་ཚོའོི་ིརང་བཙོན་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་ིརངི་ལ་བྱདེ་

ཕྱོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་མིན་དང༌། ལྷགོ་པོར་བོད་རང་

བཙོན་ཐེབོ་ཟནི་རྗེསེ་གོཞི་ིརྩི་ཁ་སང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི་བདོ་ནང་

ཡདོ་པོའི་ིབདོ་རགིོས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་

རྒྱུ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོས་ོསོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་མ་འིངོས་

པོའིི་བོད་དེ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རེད་སྙིམ་པོ་ཡོང་སྲིིད་

པོ་སྟ།ེ དཔོརེ་ན། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་རང་དབང་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་

ང་རང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་གོནས་སྟངས་དང་། ས་

རྒྱ་ཆེེ་ཆུང༌། མི་འིབོར་མང་ཉུང་སོགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ལ་གོཞིིགོས་པོས་དམར་པོོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཛིིན་

སྐྱོང་བྱས་ན་ཏེན་ཏེན་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང༌། སྤྱོི་སྨན་ལེགོས་པོ་

ཡོང་གོི་རེད་སྙིམ་པོ་སོ་སོས་ཉེལ་ལངས་སྒུར་གོསུམ་བསམ་བློོ་

གོང་ནས་བཏེང་ཡང་ད་ེརང་ལགེོས་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མ་བྱདེ་

མཁན་ཞིིགོ་ཡངོ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་ད་ལྟ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་པོའིི་རིང་ལ་ཡང་། རྒྱ་གོར་ནང་
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གོི་བོད་མི་ཡོད་པོའིི་སྡེེ་ཚོོགོས་ཁགོ་ནང་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་འིཁྱེར་

ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཚོགོས་ཚུད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཏེན་ཏེན་ང་

ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སྡེོད་པོའིི་གོནས་སྐབས་སུ་ཡང་ལས་ཀ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང་། སྤྱོ་ིསྨན་ལགེོས་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ་

པོའི་ིལྟ་བ་འིཁྱརེ་མཁན་ཡངོ་སྲིདི།

གོཞིན་ཡང་དེ་བཞིིན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས། རྒྱ་གོར་ལུང་པོ་དང་

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་སྤྱོརི་བཏེང་ཨ་མ་ིར་ིཀ་ལྟ་བུར་མང་གོཙོའོི་ིརང་དབང་

ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་ཞིིགོ་ཡོད། དཔོལ་འིབྱོར་

གྱིི་ཐེོགོ་ལ་སོ་སོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་ན་གོཞིན་གྱིིས་སྟངས་

འིཛིིན་མེད་པོར་གོང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ། མི་སྒེར་ས་ོསོར་རང་

དབང་སྤྲོད་ནས་རང་བཞིནི་གྱིསི་ནུས་པོ་གོང་ཡདོ་འིདནོ་དུ་བཅུགོ་

པོ། ས་ོསསོ་ནུས་པོ་ཇ་ིཙོམ་བཏེནོ་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ས་ོསརོ་ཁ་ེཕེན་

ཡངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས། རང་བཞིནི་གྱིསི་མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་རུང་

རང་གོཅེས་འིཛིིན་གྱིི་བསམ་བློོས་རྐྱེན་པོས་དེང་སང་འིཛིམ་

གླིིང་ནང་མིགོ་མཐེོང་ལགོ་ཟིན་གྱིི་དཔོལ་འིབྱོར་ལོངས་སྤྱོོད་ནུབ་

ཕྱོགོོས་པོ་རྣམས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང་། ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་

གོི་ཡོད་པོ་ལྟར། བོད་པོ་ལའིང་རང་དབང་གུ་ཡངས་ཀྱིི་འིགྲེོ་

སྟངས་ད་ེརན་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ་སྙིམ་དུ་ས་ོསསོ་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་

པོ་དང༌། ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ་ཡང་ད་ེའིདྲེའི་ིལྟ་བ་
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ཞིགིོ་འིཁྱརེ་ཏེ་ེལས་དནོ་བྱས་ན་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་སགོོས་

གོང་ནས་ཀྱིང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཀྱིང་ཡངོ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ།

ཡང་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཁ་ས་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི་ཆེསོ་

སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ི

མི་རིགོས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཐེོགོ་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་འིགྲེ་ོདགོོས་

པོ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེ་ེབས་ད་ེབསྟུན་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོསརོ་ཤུགོས་སྣནོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་སགོོས་བྱུང་ན་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཞིགིོ་ཀྱིང་ཡངོ་མདགོོ་

ཁ་པོ་ོརདེ། ཡང་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་ཆེསོ་དང་སྲིདི་གོཉེསི་རྩི་བ་ནས་

ཐེ་དད་རེད། གོཞུང་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་དོན་སྒྲུབ་པོའིི་སྐབས་ལ་ཆེོས་

གོཏེན་ནས་མདེ་པོའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་ལ་ཕྱོནི་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ་སྙིམ་པོའི་ི

ལྟ་བ་སོགོས་བསམ་བློའོི་ིལྟ་ཚུལ་མང་པོ་ོཡངོ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ།

ད་ེའིདྲེའི་ིལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་ལ་ཐེད་ཀར་བལྟས་ན་རྒྱབ་འིགོལ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང༌། དེ་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་བསམ་བློོ་

གོཏེངོ་སའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ལམ་དམགིོས་འིབནེ་ལྟ་བུ་ད་ེགོང་ཡནི་

སྙིམ་ན། ང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། ང་ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱ་རང་

བཙོན་ད་ེམྱུར་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོརོ་རང་བཙོན་བྱུང་

མཚོམས་སུ་ཡང་ང་རང་ཚོའོི་ིལུང་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོདང༌། ཚོགོས་ཚུད་

པོ་ོཡངོ་བའི་ིདནོ་དུ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ཐེབས་ལམ་ད་ེདགོ་འིདནོ་
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གྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། ང་ཚོརོ་རང་བཙོན་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ། དརེ་བརྟེནེ་

ང་ཚོའོི་ིལྟ་བ་འིད་ིའིཛིནི་གྱི་ིཡནི་ཟརེ་བ་མནི། གོལ་ཏེ་ེང་ཚོརོ་རང་

བཙོན་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ་ཅསེ་པོའི་ིལྟ་བུ་འིཛིནི་མཁན་ནམ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་ལེགོས་ཞིེས་བརྗེོད་མཁན། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་དགོོས་པོ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་མཁན་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གོཞིོན་ནུའིི་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ཁོངས་

ནས་རང་བཞིནི་གྱིསི་བུད་པོ་རདེ། ད་ེན་ིསྤྱོའིི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་

འིགོལ་བ་རདེ།

ཁ༽ སྲིདི་དནོ་ཚོགོོས་པོ་དང་། མཐུན་སྒྲིལི་ལ་འིགོལ་

རྐྱནེ།

ང་རང་ཚོ་ོམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོའི་ིདུས་སྐབས་འིདརི་

བཙུགོས་པོའིི་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིར་སྤྱོི་པོའིི་དམིགོས་

ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ཡདོ། རྩི་བའི་ིབསྒྲུབ་བྱ་དམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་

གྱུར་གྱིི་གོཞིོན་ནུ་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེའིི་འིགོོ་ནས་ནང་གོསེས་

རང་རང་ས་ོསོའི་ིསྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་རྣམས་སྦས་

གོསང་བྱདེ་མ་ིདགོསོ་པོར་བཤོད་ཆེོགོ་པོ་དང༌། ད་ེསྒརེ་ས་ོསསོ་

ལགོ་ལེན་བསྟར་ཆེོགོ་པོ་མ་ཟད། དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་དང་། མང་

གོཙོོའིི་ལྟ་བ་ལྟ་བུའིི་ཚོོགོས་པོའིམ་རྩི་འིཛུགོས་ཤོིགོ་བཙུགོས་ན་

ཡང་མི་འིགྲེིགོས་པོ་ཨེ་ཡོད་སྙིམ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོར་
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གོནས་ཡོད་སྟབས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པོའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ལྟ་

བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མེད་ངསོ་ནས་མ་ིཤོསེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིིང་རང་རང་ས་ོསོའི་ིལྟ་བ་མཐུན་པོ་རྣམས་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤོགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་བྱུང་ན་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ལྟ་བ་ད་ེལ་མསོ་པོའི་ི

མ་ིད་ེདགོ་གོ་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ཞིིགོ་ཐེནོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། ནུས་པོ་ད་ེ

དགོ་སྤུངས་ས་ད་ེབདོ་རང་བཙོན་བསྒྲུབ་པོའི་ིསྤྱོའིི་ིདམགིོས་ཡུལ་

དའེི་ིཐེགོོ་སྤུངས་ན། ཆེ་ེས་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ཆུ་བརྒྱ་

ཟམ་འིདུས་ལྟ་བུར་སློེབས་ཐུབ་པོ་དང༌། ནང་གོསེས་སོ་སོ་སོ་

སའོི་ིལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བསྒྲུབ་

བྱ་དམགིོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ལ་ནུས་པོ་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་

འིདོན་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་མ་ིཡངོ་ངམ། ལྟ་ཚུལ་མ་ིརེ་ང་ོརའེི་ིཆེ་ནས་

ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེད་ཐུབ་ན་སྤྱོི་ལའིང་ཕེན་པོ་དང་། 

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་དོན་ལའིང་ད་ལྟ་ནས་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་

ཐུབ་པོ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིསྤྱོའིི་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཡང་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་

པོའི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་བསམ་པོའི་ི

བསམ་ཚུལ་ཡདོ་ན་རང་རང་ས་ོསསོ་ལས་རམི་ཞིགིོ་བཟསོ་ནས་

ང་ཚོརོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང༌། བསྟན་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་ཚོསོ་

དརེ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱས། བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ལེགོས་ཆེ་ཐེནོ་རྒྱུ་
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ཡོང་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརེད། རང་རང་ས་ོསོའི་ིབསམ་ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་

ནུས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་དང༌། བེད་སྤྱོོད་ལགོ་

ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་ཐེད་ཀར་ས་ོསའོི་ི

འིདདོ་པོ་ཡང་ཚོམིས་པོ་དང་། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ང་ཚོའོི་ིསྤྱོའིི་ིདནོ་དགོ་

ཐེགོོ་ལ་ཡང་ནུས་པོ་གོཟངེས་ཐེནོ་ཐུབ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་མ་ིཡངོ་ངམ་

སྙིམ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རྒྱ་གོར་ནང་རན་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ནས་བཙུགོས་ན། དེ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་འིགོལ་རྐྱེན་སེལ་ཐེབས་

ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ། 

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་བོད་ནས་ཆེགོས་བསྡེད་པོའིི་ཆུ་བཞིི་སྒང་དྲུགོ་གོི་

ཚོོགོས་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་གོསར་ཆེགོས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཚོོགོས་

པོ་སགོོས་བཙུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཁ་ཤོས་ན་ིལུང་ཚོན་ལུང་ཚོན་

ལྟ་བུ་དང་། ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཚོོགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཐེོགོ་མར་སྲིིད་དོན་གྱིི་ཆེ་

ནས་བཙུགོས་རུང༌། ད་ེཙོམ་ནུས་པོ་ཐེནོ་མ་ཐུབ་པོའི་ིཁར། ཚོགོོས་

པོ་བཙུགོས་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ནང་ཁུལ་འིཐེནེ་འིཁྱརེ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

འིདུགོ་ཅསེ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ད་ེལྟར་

ཡནི་པོ་ལྟ་བུ་ཡང་ཆེགོས་ཡདོ། ཚོགོོས་པོས་རྐྱནེ་པོས་མཐུན་སྒྲིལི་

ལ་འིགོལ་རྐྱནེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིད་ལྟ་ཕེན་གྱི་ིཉེམས་མྱངོ་ཞིགིོ་

རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བལྟས་ན་ཚོོགོས་པོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་སྐྱནོ་ད་ེལྷགོ་པོ་རདེ་དམ་བརྗེདོ་ན། གོཅགིོ་
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བྱས་ན་ཡནི་མདགོོ་ཁ་པོ་ོམ་རདེ། ཚོགོོས་པོ་ཡདོ་པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ་

ཚོོགོས་མི་བྱེ་བྲགོ་པོ་ས་ོསོའི་ིབྱེད་སྤྱོོད་ཀྱིི་རྐྱེན་པོས་སྐྱོན་བྱུང་བ་

ཡང་ཡནི་སྲིདི། གོང་ལྟར་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཚོགོོས་པོ་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་

མཐུན་སྒྲིལི་མ་ིཡངོ་བའི་ིརྩི་རྐྱནེ་ཚོགོོས་པོ་ཡདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་བྱུང་

བའིམ། ཡང་ན་བྱདེ་སྟངས་ཤོགིོ་མ་འིགྲེིགོས་པོའི་ིཆེ་ནས་འིགོལ་

རྐྱནེ་བྱུང་བ་ཇ་ིཡནི་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

གོ༽ གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། དམར་ཤོོགོ་

གོསར་འིཛུགོས།

གོང་ལྟར་ཕྱོནི་ཆེད་རྩི་བ་ད་ེསྲིདི་དནོ་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་བསམ་ཚུལ་ཞིགིོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཙུགོས། རྒྱལ་གོཅསེ་ལྷགོ་

བསམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སོ་སོའི་ིལྟ་ཚུལ་དེ་དགོ་སྤྱོིའིི་རང་བཙོན་

བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནའིི་ཐེགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱས། ཚོོགོས་པོ་ཕེན་ཚུན་རྒྱུན་

དུ་འིབྲེལ་བ་ལེགོས་པོོ་བྱེད་ཐུབ་པོ། གོོ་བསྡུར་ལྷུགོ་པོོ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མཐུན་སྒྲིིལ་ལ་

གོནདོ་སྐྱནོ་རང་ཆེགོས་ཨ་ེཡངོ་སྙིམ། གོང་ལྟར་ད་ེའིདྲེའི་ིཚོགོོས་

པོ་གོསར་པོ་བཙུགོས་ན་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོལྷགོ་ཡངོ་བའི་ིའིགོལ་རྐྱནེ་

ཞིགིོ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་ཡནི་པོས། འིགོལ་རྐྱནེ་ད་ེསལེ་ཐེབས་ཤོགིོ་ཀྱིང་

བྱེད་ཐུབ་པོ་དགོོས། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་བསམ་བློོ་རིགོས་

འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཞིགིོ་རམི་པོས་ཐེནོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་སྟབས། བསམ་
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བློ་ོདེ་དགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེད་པོའིི་གོ་ོསྐབས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་མིའིི་

བསམ་བློོའི་ིནུས་པོ་འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེོ་བ་དང༌། ཉེམས་མྱོང་མང་

པོ་ོཐེནོ་པོའི་ིདགོ་ེམཚོན་མདེ་དམ་སྙིམ་པོ་ད་ེངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི།

ཡང་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་ཞིེས་བརྗེོད་པོའིི་སྐབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

བསམ་ཚུལ་ལ་ཆེོས་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་མཁན་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་ཡོད་

ཀྱིང༌། དེ་སྔོན་ནས་སྐབས་མང་པོོར་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར་ང་

སྒེར་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། དེའིི་

ནང་ནས་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན། དམར་

པོོའི་ིལྟ་ཚུལ་དེ་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་ལགོ་ལེན་ཆེ་ཤོས་ཤོིགོ་

ཏུ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ལྟ་བུར་མཐེངོ༌། ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡོད་པོ་

དང༌། དམར་པོོའི་ིལྟ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་མི་གོཅིགོ་པུ་དང༌། དེའིི་ནང་

ནས་དཀའི་ངལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིམང་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་གོ་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

བསམ་ཚུལ་དང་སྦྱོོར་བ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་

བལྟས་ན་ཧི་གོོ་ཐུབ་པོ་དེ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་བདེ་བར་མི་བསམ་པོར་

གོཞིན་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབད་ེབ་སྒྲུབ་པོར་གོཅགིོ་ཏུ་གོཞིལོ་བའི་ིསྒྲིགིོ་

དང་ལམ་སྲིལོ་ཞིིགོ་རདེ། 

རྒྱ་གོར་གྱིི་གུང་བྲན་ཏེང་མི་འིགོའི་ཤོས་ངས་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱེད་

མྱངོ༌ཞིངི་། རྒྱ་གོར་ནང་ཡུལ་གོམོས་གོཤོསི་ལུགོས་སམ། ཆེསོ་
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ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་སྤྱོིར་བཏེང་སྨོན་ལམ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། འིདོན་པོ་བཏེོན་

པོ། སྔགོས་བགྲེངས་བ་སོགོས་བྱས་ཆེོགོ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་གུང་

བྲན་ཏེང་མི་བྱེད་པོ་ལ་སོ་སོའི་ིཧིིན་དཱུ་སོགོས་ཆེོས་ལུགོས་གོང་

ཡིན་ཡང་དེ་བཞིགོ་མི་དགོོས་པོར་ཆེོས་དད་ཉེམས་ལེན་བྱས་

ཆེོགོ་ཚུལ་བརྗེོད་མཁན་བྱུང༌། སོགོ་པོོ་ལའིང་དེ་བཞིིན་ཡོད་པོ་

ལྟ་བུ་འིདུགོ ལུང་པོ་སོ་སོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིཚོམས་པོར་དེ་

རིགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་འིདུགོ དཔོེར་ན་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་ལ་ཆེ་

མཚོནོ་ན། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ཏེང་མ་ིབྱས་ཕྱོནི་ཆེད་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ི

ལྟ་བ་གོང་ཡནི་ཡང་བཞིགོ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་ཕེལ་ཆེརེ་དནོ་ཚོན་

གོཅགིོ་ནང་ཡངོ་བ་ཡདོ། ད་ེའིདྲེར་བརྟེནེ་དམར་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་

ནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིགོལ་བ་རདེ་ཅསེ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེརེ་མནི་ནམ་སྙིམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་མའིི་ིནང་བསམ་བློ་ོའིདྲེ་མནི་

སྣ་ཚོོགོས་ཤོགིོ་ཐེནོ་ཡངོ་རྒྱུ་དང༌། བསམ་བློ་ོའིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ཇ་ི

བཞིིན་ལེགོས་ཆེ་ཡང་ཡོང་གོི་རེད། ལེགོས་ཆེ་ཡོད་པོ་དེ་སྟོན་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདེ་སྤྱོདོ་བྱདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤོགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོ་ོམནི་ནམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡདོ། ས་ོསོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེ

བཏེནོ། བསམ་ཚུལ་ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ལགོ་ལནེ་

གོང་ཞིགིོ་བསྟར་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་རྣམས་བསྟར་ནས་སྤྱོའིི་ིདམགིོས་ཡུལ་
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གོཅིགོ་ཏུ་འིཐེབ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཤོིགོ་ཆེགོས་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ལ། འིགྲེ་ོསྟངས་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་མཐུན་སྒྲིལི་ཡང་ཡགོ་ཏུ་

འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ལྟ་ཚུལ་གོཅགིོ་དང༌། བསམ་ཚུལ་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་

གོཞིན་དགོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱདེ་ས་མདེ་པོ་དང༌། ལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུའི་ི

གོ་ོསྐབས་མ་བྱུང་ན། སྒརེ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཡདོ་པོ་

དེ་སྦས་ནས་བེད་མེད་དུ་ལུས་འིགྲེོ་བའིི་ཆུད་ཟོས་དང་། མཐུན་

སྒྲིིལ་ལའིང་གོནོད་སྐྱོན་བྱེད་སྲིིད། རྒྱུ་མཚོན་དེ་འིདྲེར་བརྟེེན་

འིཐེབ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེབས་ཤོསེ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱདེ་ཐུབ་ན་དགོ་ེམཚོན་མདེ་དམ་སྙིམ་པོ་བྱུང༌།

ངོས་ནས་དེ་རིང་གོཞིོན་ནུ་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགོོ་ལ་དམར་

པོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དང༌། རང་དབང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུ་བཟསོ་

ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ངས་ཐེགོ་བཅད་ནས་ཤོདོ་མ་ིཐུབ་ལ། བརྗེདོ་

རྒྱུ་ཡང་མདེ། ད་ེབཞིནི་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་རསེ་འིདརི་གོ་ོབསྡུར་

བྱས་ནས་ལམ་སེང་ཐེགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ལམ་སེང་ཐེགོ་

མ་བཅད་པོར་སྔནོ་ལ་གོནད་དནོ་འིད་ིསྐརོ་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང༌། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོས་གོནས་ས་ོསོར་ཕེར་སློེབས་ནས་བློ་ོརོགོས་གྲེོས་

རགོོས་ལྟ་བུ་ཡངོ་རྒྱུར་གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཀྱི་ིགོ་ོབསྡུར་བྱས། ད་ེ

ནས་ལ་ོགོཅགིོ་ཙོམ་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིཛིམོས་པོའི་ིསྐབས་

ལ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱས་ན་ཡང་འིགྲེགིོས། ཡང་དའེི་ིགོངོ་ལ་དགོསོ་གོལ་
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བྱུང་ན་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུགོ་ཐེོགོ་ལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་ཏེེ་གོོ་བསྡུར་

བྱས། དེ་དུས་ཐེགོ་བཅད་ན་ཡང་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། ཐེགོ་གོ་དུས་

བཅད་ཀྱིང་འིགྲེགིོས་རྒྱུར་བརྟེནེ་བྲལེ་འིཚུབ་བྱདེ་མ་ིདགོསོ། སྔནོ་

ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩི་ལྟ་བུར་གོནས་ཚུལ་འིདི་དེ་རིང་

བརྗེདོ་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། ཞིེས་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་དྷ་སར་ཆུ་སྒང་འིགོན་འིཛིནི་མ་ི

འིཐུས་བཅས་ནང་འིགྲེིགོས་ཀྱིསི་མཇལ་བཅར་

སྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱབ་མདུན་དབྱརེ་མདེ་དང་། ལས་འིབྲས་དཔོང་

འིཕེརེ།

ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིཚོོགོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོའི་ིཡགིོ་ཆེ་སྔ་རྗེསེ་ལ་ཞིབི་

ཕྲི་བལྟས་ཆེོགོ་གོི་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ངགོ་ཐེོགོ་ནས་

བཤོད་པོ་བཞིིན། ཁྱེད་རང་ཚོོ་རྙེོགོ་དྲེ་ཤོོད་རེས་མ་བྱས་པོར་

བོད་མི་གོཅིགོ་གོིས་བོད་པོ་བྱེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་ོཞིིགོ་དང་། བོད་

ལུང་པོའིི་ནང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ན་བསམ་པོ་ཚོང་མར་ཡང་དགོོས་ལ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་ནས་ཚོང་མ་འིཆེམ་པོ་ོདང་། སྤྱོ་ི

པོའི་ིལས་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ཏུ་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་སྔར་ལས་

ཤུགོས་ཆེ་ེབ་འིདནོ་རྒྱུའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་བ་ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོལོ་བཅོ་བརྒྱད་རིང་སྡུགོ་ས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཉེམས་མྱོང་

མང་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ཚོགོོས་འིདུ་མང་པོ་ོའིཚོགོོས་པོ་དང་། ཡགིོ་ཆེ་

བཞིགོ་པོ། ས་ཡིགོ་མང་པོོ་བརྒྱབ་ཀྱིང་། མདུན་དུ་བཤོད་པོ་དེ་

དང་ལགོ་ལེན་གོཉེིས་མི་མཚུངས་པོའིི་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོོགོས་ཡོང་
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གོི་ཡོད། ད་ཆེ་དེ་ལྟར་མིན་པོར་ངོས་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་ངསེ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོོད་མཁན་ཤོ་སྟགོ་

རེད། གོཞིན་དགོ་བསམ་བློོ་མ་འིཁོར་ཡང་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཤོོད་

དགོསོ་བྱུང་ན། མདུན་དུ་བཤོད་པོ་དང་། རྒྱབ་ཏུ་ལགོ་ལནེ་བྱདེ་

པོ་གོཉེིས་གོཅིགོ་གྱུར་དགོོས་པོ་ལས་རྒྱབ་ཏུ་མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ་

དང་། མདུན་དུ་མི་འིདྲེ་བ་གོཅིགོ་བྱས་ན་ང་ཚོོའིི་ལས་དོན་གོང་

ཡང་འིགྲུབ་ཐེབས་མེད། གོ་ོབསྡུར་བྱས་ཀྱིང་ཚོད་འིཛིིན་རྒྱུ་མེད་

པོ་དང་། སྐད་ཆེ་བཤོད་ཀྱིང་ཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེར་བ་མེད་པོ་དེ་འིདྲེ་

མནི་པོར། རྒྱབ་མདུན་གོང་དུ་བཤོད་ཀྱིང་རངི་ཐུང་ཧི་ེབགོ་མདེ་པོ་

ཞིགིོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཚོགོོས་འིདུ་

འིཚོགོོས་ནས་ཞིབི་གྲེསོ་བྱས་ཏེ་ེཡགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་བཞིགོ་པོ་དང་། ད་ེ

རངི་འིད་ིགོར་སྒརོ་སྒརོ་བྱས་ནས་བཤོད་པོ་ད་ེངའི་ིམདུན་དུ་ལན་

བསྐྱལ་བ་ལྟ་བུ་མནི་པོར་དནོ་དངསོ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ལགོ་ལནེ་ཚུལ་

བཞིནི་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོང་མས་སམེས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ད་ཕེན་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་རངི་ལ་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་མང་པོ་ོབྱས་ཡདོ་

པོ་ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། རྐང་རྗེསེ་ལགོ་བསུབ་མང་པོ་ོབྱས་

ཡདོ། ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་རང་གོསི་རང་ལ་ཞུ་དགོ་ཞིབི་བཤོརེ་བྱས་
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ཏེ་ེརྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱས་ན། ང་ཡང་དགོའི་པོ་ོཡངོ་

རྒྱུ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤོད་ན་ཡང་འིད་ིཕྱོ་ིདཔོང་དུ་འིཕེརེ་བ་

དང་། འིཇགིོ་རྟེནེ་ཡ་རབས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡནི་ནའིང་དྲེང་བདནེ་ཚོད་

ཐུབ་ཅགིོ་བྱུང་བ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཡིགོ་ཆེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཞིགོ་

པོར་ཆེ་འིཇགོོ་མ་བྱས་པོར་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་

དགོསོ་པོས་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་ཡདི་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ།

རྩི་བའིི་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་བོད་མི་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོོས་འིཐེབ་

རྩིོད་བྱེད་པོ་འིདི་བོད་མིའིི་དོན་དུ་རེད། རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་ཟེར་བ་

གོཉེིས་རྩི་བ་རང་ནས་ཐེ་དད་རེད། ལྟོ་ཟ་སྟངས། སྐད་ཆེ་ཤོོད་

སྟངས། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་སགོོས་སྒ་ོཀུན་ནས་ཐེ་དད་ཡནི་

པོ་ལ། བོད་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་སྐབས་ནད་ཐེགེོ་ཐེབས་

མེད། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་མི་རྣམས་

རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ཁེ་ཕེན་

བཟང་བ་ཞིིགོ་ཡདོ་ན། ང་ཚོོས་འིད་ིགོར་རྩིདོ་དགོསོ་པོ་དང་། ན་

རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུའི་ིསྐད་ཆེ་ཤོདོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡང་མདེ་ཀྱིང་། 

ད་དུང་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་དབྱ་ེབ་མདེ་པོར་བདོ་

རགིོས་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་པོ་དང་། 

རྒྱ་མརི་མ་དགོའི་བ་ཆེགོས་ཡདོ། 

དེང་སང་ཡང་ས་གོནས་ཁ་ཤོས་ནང་ཟང་ཟིང་ཕྲིན་བུ་ཡོད་པོའིི་
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གོནས་ཚུལ་ཐེསོ་རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེདགོ་མ་ིཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་གོསི་རྒྱ་མརི་

དགོའི་མནི་ཞི་ེའིཛིནི་བྱས་པོ་མནི་པོར། མ་ིམང་པོ་ོདཔུང་བསྒྲིགིོས་

ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིདསི་རྟེགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་

མནི་ན་ཟང་ཟངི་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། རྒྱ་ཆེའེི་ིབདོ་མ་ིམང་རྣམས་

རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་

ལྟར་རདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོརྒོན་པོ་ཚོསོ་རང་ཐེོགོ་ལ་རྒྱ་མའིི་ིསྡུགོ་པོ་ོ

གོ་ཚོདོ་ཉེམས་སུ་མྱངོ་ཡདོ་པོ་སྨསོ་མདེ་ཐེགོོ ༡༩༥༩ ཚུན་ད་ེལས་

ཀྱིང་སྡུགོ་པོ། འིགུལ་བསྐྱོད་བྱེད་ས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་

བསྡེད་ཡདོ་ན་ཡང་། སམེས་ཤུགོས་ཧི་ལས་ཞིིགོ་ཡདོ་སྟབས་ང་

ཚོ་ོའིདི་གོར་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་

མ་བརྗེེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེེན་པོོའི་ིའིོགོ་ལ་ཆུང་ཆུང་བརྗེེད་རྒྱུ་

དང་། གོཡུགོས་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྡུགོ་

པོ་ོདང་། ད་ེའིདྲེའི་ིཛི་དྲེགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་རྣམས་གོཏེངི་བརྗེདེ་བཏེང་སྟ་ེ

ཚུར་ཕྱོགོོས་འིདརི་ཚོགིོ་ཁ་མཐེ་ོདམན་ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་ལ་ནད་ཐེགེོ་མ་

ཐེགེོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་རྫོགོོས་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཟླ་བ་དང་ལ་ོསྦྲེལེ་ནས་ཤོདོ་ཀྱིནི་

བསྡེད་ན་ད་ེལ་སྙིངི་པོ་ོདང་། དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོཚོང་མས་ཕྱོར་གྲུ་མཉེམ་འིདེགོས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་

སམེས་ཤུགོས་འིཁྱརེ་ཏེ་ེཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོར་ང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ད་ཆེ་

ལགོ་ལེན་ང་ོམའི་ིཐེོགོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ། 
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ཁ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་དང་། གོཞུང་

འིབངས་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ།

ང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེད་རྒྱུ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

ཡིན། མ་འིངོས་པོར་བོད་རིགོས་སྟོབས་ཤུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོང་

མིན་མི་རིགོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་མིན་ལ་རགོ་ལས་ཤོིང་། ང་ཚོ་ོ

ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱུང་ན་ས་ཆེའིི་ཆེ་ནས་དང་། གོཙོ་ོབ་ོམིའིི་ཆེ་སོགོས་

གོང་ནས་ཡནི་ན་ནའིང་། དངསོ་གོནས་ང་ཚོརོ་ནུས་ཤུགོས་ཤོགིོ་

ཡོང་གོི་རེད། ང་ཚོ་ོཆེིགོ་སྒྲིིལ་མ་བྱུང་ན་དེ་སྔ་ཡང་བོད་སིལ་བུ་

ཆེགོས་ནས་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡང་བདོ་

སིལ་བུར་ཕྱོིན་ན་བོད་རིགོས་ཡས་མས་ཚོང་མར་གྱིོང་རགོ་རྒྱུ་

ཞིགིོ་ལས་མདེ་ངསེ་ཡནི། སྔར་ཕེན་བདོ་དབུས་གོཞུང་ནས་མཐེའི་

མཚོམས་ཁགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་དང་། ལྟ་རྟེགོོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་བ་

དང་། མཐེའི་མཚོམས་ཁགོ་གོ་ིམ་ིཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བདོ་དབུས་

གོཞུང་འིད་ིགོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོདང་། རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ། འིད་ི

བདོ་མ་ིཡངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིཁ་ེགྱིངོ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཡང་གོསལ་པོ་ོགོ་ོརྟེོགོས་མ་ཐུབ་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་

འིདུགོ 

ད་ེསྔ་༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིསྐབས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་

བྱུང་ཡདོ་མདེ་ཞིབི་ཕྲི་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་རྟེགོོས་མ་བྱུང་བ་དང་། བར་
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ལམ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲིངེ་རྣམས་དགུང་ལ་ོཆུང་ཆུང་ལས་མ་བཞུགོས་

པོར་སྐུ་ཚོེ་མཛིད་འིཕྲིིན་རྒྱས་པོ་ོཞིིགོ་མ་བྱུང་ཞིིང་། སྐུ་ཕྲིེང་བཅུ་

གོསུམ་པོ་༸རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའོི་ིསྐབས་སུ་ཐུགོས་འིཁུར་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བཞིེས་ཡོད། ཁམས་ཕྱོོགོས་སུ་གོལ་

གོནད་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོཟིགོས་ཏེེ་ས་ཆེ་དེ་དགོ་ནས་རྒྱ་དམགོ་གོི་

ནུས་ཤུགོས་མཐེར་སྐྲོད་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། མཐེར་སྐྲོད་བཏེང་སྟེ་

ས་ཆེ་གོཙོང་མ་ཆེགོས་པོ་དེ་རྣམས་རང་མགོ་ོརང་ཐེོན་ཐུབ་པོའིི་

ཆེདེ་དུ་ཁམས་པོ་ཚོརོ་འིགོན་དབང་ཆེ་ཚོང་སྤྲོད་ད་ེརང་སྲུང་བྱདེ་

རྒྱུའིི་དགོོངས་བཞིེས་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང་། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ལ་

འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མི་རྒོན་རྒྱུས་ཅན་ཁུངས་ལྡན་གྲེས་

ནས་ཐེོས་རྒྱུ་འིདུགོ དེ་དགོ་རྣམ་ཐེར་ནང་དུ་གོསལ་པོོ་མི་འིདུགོ 

ཁམས་ཁུལ་མི་དྲེགོ་ཚོོའིི་བརྒྱུད་འིཛིིན་གྲེས་ལྷ་སར་སྐད་བཏེང་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་འིབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དགོོངས་

པོ་བཞིེས་འིདུགོ་ཀྱིང་། དངོས་སུ་ལགོ་བསྟར་མ་ཐུབ་པོ་དེ་དགོ་

བློ་ོཕེམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། 

ཁམས་ཀྱི་ིཡུལ་ལུང་དུ་བདོ་དབུས་གོཞུང་གོ་ིལས་བྱདེ་འིགྲེ་ོདུས་

བརྡབ་གོསིགོ་གོཏེོང་མཁན་དང་། སྒེར་གྱིི་དངུལ་ཁུགོ་རྒྱོང་ཆེེད་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་ལས། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ས་

ཁུལ་དེའིི་མི་མང་གོི་བདེ་རྩི་དང་། ས་ཁུལ་དེའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡར་
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རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་བ་དང་། སམེས་ཤུགོས་འིཁྱརེ་

ཏེེ་འིགྲེོ་མཁན་དེ་ཙོམ་བྱུང་མེད། གོཞིི་རྩི་དེ་དུས་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་

པོའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིབདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཁ་ོརང་ཤོནི་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་

ལ། ལྷགོ་པོར་དུ་ཡང་མཐེའི་མཚོམས་ཁགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིིས་ལྟ་རྟེོགོ་བྱ་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ། དམིགོས་བསལ་གྱིི་ལྷོད་ཡངས་

ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། 

ངོས་ནས་གོསལ་པོོར་བཤོད་ན། ཁམས་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བློ་ོཕེམ་

བྱུང་ཡདོ་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ཐེོགོ་མ་ཡངོ་སྐབས་ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོནས་དགོའི་བསུ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡདོ། ད་ེདུས་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

ཡོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་རྒྱབ་གོཅིགོ་གོནོན་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱས་ཏེ།ེ ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༥-༡༩༥༦ མཚོམས་ནས་རྒྱ་མརི་ང་ོལགོོ་

བྱས་པོ་ནང་བཞིིན་ང་ཚོ་ོབོད་མི་ཚོོས་ཆེེ་བཞིགོ་ཆུང་བཤོོལ་གྱིི་

ནུས་པོ་བཏེནོ་ནས་རྒྱ་མརི་འིཛིངིས་ཡདོ་ན་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༠-༡༩༥༡ 

དེའིི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིར་ནུས་པོ་ཡང་དེ་ཙོམ་མེད་པོས་ལོ་གོཅིགོ་

གོཉེསི་ང་ཚོསོ་ཏེན་ཏེན་བཀགོ་འིགོགོོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། དའེི་ིམཚོམས་

ནས་རྒྱ་གོར་ནས་ཀྱིང་རགོོས་རམ་བྱདེ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། གོང་ས་

ནས་གོནས་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་ནའིང་དེ་ཡང་མ་

བྱུང་བ་རདེ། མ་བྱུང་བའི་ིརྩི་བ་གོང་ཞིགིོ་རདེ་དམ་ཞི་ེན། ཁམས་པོ་

ཚོསོ་བློ་ོལགོོ་ཅངི་། བདོ་གོཞུང་གོསི་ཀྱིང་ལྟ་རྟེགོོ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་
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བྱེད་མ་ཐུབ། ཐེབས་ཤོེས་ཡགོ་པོ་ོབྱེད་མ་ཐུབ་པོ་སོགོས། གོང་

ལྟར་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལྷོད་ཡངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཐུས་ཤོོར་

ཕྱོིན་པོ་རེད། འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོཆེགོས་འིདུགོ ད་ཆེ་ང་ཚོོས་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒོལོ་བྱས་ནས་

རང་བཙོན་ཐེབོ་པོའི་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ི

བདོ་ཡུལ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིི་འིདུགོ 

གོ༽ ཡར་མར་གྱི་ིས་མཚོམས་དང་། གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ི

རྒྱལ་ཁབ།

ང་ཚོ་ོཁ་བཤོད་སྐམ་པོརོ་ཕྱོནི་ན་ཚོང་མར་ཧི་ལས་པོའི་ིགྱིངོ་ཕེགོོ་

གོ་ིརདེ། དབུས་གོཙོང་གོ་ིམ་ིལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོའིི་ིསྟབོས་

ཤུགོས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་སྟབས་དབུས་གོཙོང་མ་ིལ་ཡང་གྱིངོ་

རགོ་པོ་རདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཁམས་པོ་དང་། ཨ་མདརོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ད་རསེ་ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིཡར་འིགྲེ་ོམར་འིགྲེའོི་ིས་མཚོམས་ར་ེབ་

རྒྱགོ་ས་ཡོད་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་རེད། དུས་ཚོོད་འིདིའིི་སྐབས་

སུ་འིཐུས་ཤོོར་ཕྱོིན་ན། ཁམས་དང་ཨ་མད་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་འིགྲེ་ོ

མཁན་དེ་རྣམས་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲིགོ་མང་པོོའི་ིརྗེེས་ལ་ཇི་ཡོང་བརྗེོད་མི་

ཐུབ་ཀྱིང་། གོནས་སྐབས་གོཅིགོ་གོ་ིརངི་ལ་རྒྱ་མའིི་ིཚོ་ེགོཡོགོས་

གོཙོང་མར་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་པོ་རེད། དེར་བརྟེེན་
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ད་རེས་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་འིདིར་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་

ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོོས་

ངསེ་པོར་དུ་སམེས་ལ་བཅངས་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་མད་ོསྟདོ་

སྨད་དབུས་གོཙོང་ཚོང་མས་ནུས་པོ་གོང་ཡདོ་བཏེནོ་ཏེ་ེཕྱོར་བ་གྲུ་

འིདགེོས་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོས་ཚོང་མས་

ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་ཧུར་ཐེགོ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོོས།

དེ་ཡང་རྒྱ་སྡེེ་བོད་སྡེེ་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་བཤོད་ཡོད་དུས་དབུས་

གོཙོང་གོ་ིམ་ིཚོ་ོཕྲིན་བུ་འིདྲེ་གོ་ིམ་རདེ། དབུས་གོཙོང་གོ་ིམ་ིརྣམས་

མི་ཐེོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བོད་གོཞུང་གོི་ཁུངས་སུ་བསྡེད་པོར་བརྟེེན། 

རང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་བློོའི་ིཡོང་སྟངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བལྟ་སྟངས་

དང་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་འིདུགོ ཁམས་པོ་དང་ཨ་མདོ་སྤྱོི་དང་། 

དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་སྡེོད་མཁན་ཚོོའིི་རང་བཞིིན་

གྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ང་ཚོོའིི་ཚོེ་ཕྱོི་མའིི་བློ་

མ་ཡིན། ཚོེ་འིདིའིི་དཔོོན་པོོ་རྒྱ་མི་ཡིན་བསམ་མཁན་ཡོང་སྲིིད་

ཀྱིི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་མི་འིདྲེ་བ་ལྟ་བུའིི་གོནས་སྟངས་

ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། 

དཔོེར་ན་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཨ་

མད་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཨ་མདའོི་ིསྐད་ན་ིརྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། ང་

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཟ་ིལངི་ཁུལ་གྱི་ིརྒྱ་མའིི་ིསྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལས། 
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ཨ་མདའོི་ིསྐད་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཐེབས་སྐྱ་ོ

པོོ་ཞིིགོ་གོི་སྒང་ལ་བསྡེད་འིདུགོ རྩི་བ་ང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ཡིན་པོ་

རདེ། འིནོ་ཀྱིང་རང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་དཔོནོ་རྨཱ་ཕུ་ཕེང་

ཡནི་བསམ་པོ་ལས། དཔོནོ་པོ་ོབདོ་གོཞུང་ཡནི་བསམ་པོ་ཧི་ལམ་

དྲེན་གྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེརགིོས་རྩི་བ་ནས་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། བདོ་

གོཞུང་ནས་ཀྱིང་ད་ེསྔ་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་འིདུགོ མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་

གོཞུང་ངས་དབང་ཆེ་ཟནི་ནས་འིགོན་འིཁྱརེ་བའི་ིརངི་ལ་ད་ེརགིོས་

རྩི་བ་ཉེིད་ནས་ཡོང་གོི་མ་རེད། ཕྱོིན་ཆེད་ངས་ལས་ཀ་བཞིགོ་

པོའིི་མཚོམས་ལ་མི་གོསར་པོ་དུས་ཚོོད་ལ་རན་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་

མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། དསེ་ཀྱིང་ད་ེའིདྲེའི་ིལམ་ཀྱིགོོ་དང་ཕྱོགོོས་སུ་ལྷུང་

བའིི་ལས་ཀ་བྱེད་མདོགོ་ཁ་པོ་ོམ་རེད། དེ་འིདྲེ་མེད་པོའིི་རྗེེས་ལ་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོད་ོབདགོ་ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་སྤྱོི་ལ་ཕེན་པོའིི་

སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་དགོོས་པོ་ལས། དེ་སྔའིི་བགོ་ཆེགོས་རྙེིང་

པོ་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་སྡེེ་ཡིན་བསམ་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མི་རིགོས་

ཡནི་བསམ་པོ་ལྟ་བུ། གུང་བྲན་གྱིསི་ང་ཚོ་ོསྡེདོ་བཟདོ་མ་བད་ེབ་

བཟསོ་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིཁངོས་ཡནི་བསམ་པོའི་ིབགོ་ཆེགོས་

རྙེངི་པོ་སམེས་ལ་བཅངས་ན། ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ནརོ་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོའོི་ི

བསམ་བློ་ོརདེ། གོཟབ་གོཟབ་བྱས་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོནང་ཚོགོས་

གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་སློབོ་གོས་ོཡགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 
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སྔ་ལོ་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་བཟོས་ཏེེ་

གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱས་པོ་རེད། དེ་སྐོར་བཀའི་བློོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་གོསལ་བཤོད་བྱས་པོ་རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ད་ེདགོ་ང་ཚོསོ་འིཕྲིལ་ཕུགོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བསམ་

བློ་ོབཏེང་ནས་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱས་པོ་རདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཁ་ཤོས་

ལས་བྱདེ་ཚོགོོས་འིདུའི་ིཐེགོོ་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་ཤོསེ་གོསལ་

རདེ། ད་ེཚོརོ་དམིགོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་ཡགོ་པོ་ོམ་

བྱས་ན་ཉེནེ་ཁ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་མནི་རྐྱནེ་གྱིསི་

ང་ཚོོའིི་ནང་ལ་ཁྲེགོ་གོི་འིཁྲུགོ་གོི་ཡོང་བ་དང་། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དུ་ཚོང་མས་ཕྱོར་གྲུ་མཉེམ་འིདགེོས་ཀྱི་ིསྤྱོའིི་ིནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་འིདནོ་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ལ་གོཡས་ཁགོ་གོཡནོ་དཀྲོའིི་ིགོནས་ཚུལ་

དེ་འིདྲེ་ཆེགོས་སྲིིད་པོ་ཡིན་པོས། དེ་དགོ་ལ་ཚོང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱས་ཏེ་ེབསམ་བློ་ོཡགོ་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ལ། ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱདེ་དགོསོ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་ང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་གོངོ་བུ་གོཅགིོ་

ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིགོ་ཆེགོས་རྒྱུར་ཚོང་མས་སེམས་

ཤུགོས་བསྐྱདེ་ནས་ངསོ་འིཛིནི་གོསལ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ང༽ གོ་ོམནི་གྱི་ིབྱདེ་ལུགོས་དང་། གོཞུང་མང་གོ་ིལངས་

ཕྱོགོོས།

གོ་ོམིན་ཏེང་གོི་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན། ང་ཚོ་ོབོད་མི་



80
རིགོས་ཀྱིིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་གུང་བྲན་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་

པོ་འིདི་གོོ་མིན་ཏེང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་པོ་ལྟ་

བུ་སྟེ། ཉེེ་ཆེར་ལས་བྱེད་ཚོོགོས་འིདུའིི་སར་ཨ་རིའིི་རོགོས་རམ་

སྐརོ་བཤོད་པོ་བཞིནི། ཧི་ལམ་ང་ཚོའོི་ིབདོ་མ་ིམང་པོའོི་ིལུས་སྲིགོོ་

ལོངས་སྤྱོོད་བློོས་བཏེང་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདི་ཨ་རིའིི་

ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚོོས་

རྒྱ་མ་ིརིགོས་ལ་ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུར་སམེས་ཐེགོ་བཅད། ས་ོས་ོ

རང་གོིས་འིདོད་པོས་དང་དུ་བློངས་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་རྒྱུར་

སེམས་ཐེགོ་བཅད་པོ་དེ་ལ་མཐུན་འིགྱུར་གྱིི་རོགོས་རམ་བྱུང་ན་

གོཅགིོ་ཕེན་གོཉེསི་ཕེན་གྱིསི་ང་ཚོསོ་རགོོས་རམ་བློངས་པོ་ལས། 

ཨ་མི་རི་ཀའིི་རོགོས་རམ་ཡོད་ན་ང་ཚོོས་རྒྱ་དམར་ལ་ཁ་གོཏེད་

གོཅགོོ་རྒྱུ་དང་། ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིརགོོས་མདེ་ན། ང་ཚོསོ་རྒྱ་དམར་ལ་

གོཏེད་གོཅགོོ་རྒྱུ་མནི་པོ་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། བར་སྐབས་

གོནས་ཚུལ་ཡངོ་སྟངས་ད་ེཁྱད་མཚོར་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ལྷགོ་པོར་གོོ་མིན་ཏེང་གོི་ངོས་ནས་དེང་སྐབས་ཀྱིང་བོད་ཀྱིི་ས་

མཚོམས་ཁགོ་ལ་ཟང་ཟིང་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་གོོ་མིན་ཏེང་གོི་

ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ལུགོས་དང་། གོ་ོམིན་ཏེང་གོི་སྲིིད་

བྱུས་འིགོོ་ནས་ལས་འིགུལ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ལུགོས་ཉེེ་ཆེར་གོསར་

ཤོོགོ་ཅིགོ་ནང་ཐེོན་འིདུགོ དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་བོད་མི་
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རགིོས་སྤྱོའིི་ིདནོ་དུ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་ང་ཚོསོ་ལུས་སྲིགོོ་བློསོ་

བཏེང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། ཐེའི་ེཝིན་གྱི་ིས་སྡེའེི་ིསྒང་ལ་སྡེདོ་མཁན་

གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིལྟ་བའི་ིའིཁྱརེ་ས་ོདང་། གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིསྲིདི་གོཞུང་

ལ་ཤོ་ཞིནེ་བྱས་ནས་བདོ་ནང་ལ་ཤོ་ིམཁན་སུ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་གོནས་ཚུལ་བཤོད་ན། གོལ་སྲིདི་བདོ་

ནང་ལ་ལུས་སྲིགོོ་བློསོ་བཏེང་བྱདེ་མཁན་གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིལས་ཀ་

བྱདེ་མཁན་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཆེ་ནས་བྱུང་ན་ཡང་བློསོ་གོཏེངོ་མཁན་

དའེི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་དང་། ངས་བརྗེདོ་

ན་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཀྱིང་། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདནོ་དགོ་

ཡནི་བསམས་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལས། ཚུར་ཕྱོགོོས་

འིདརི་འིཁྱགོོ་བཤོད་ད་ེལྟ་བུ་བྱདེ་པོ་ད་ེཧི་ཅང་གོ་ིསམེས་ཕེམ་དང་། 

ཐེབས་སྐྱ་ོཔོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཚོང་མས་ཤོསེ་

གོསལ་རདེ། ད་ཆེ་ཡནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་སྔར་ལས་ལྷགོ་པོའི་ི

གོཟབ་གོཟབ་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཅ༽ རྒྱ་སྡེ་ེབོད་སྡེེ་དང་། གོཅིགོ་སྒྲིལི་གྱི་ིརང་བཙོན།

ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་ཡནི་ལུགོས་ཟརེ་བའི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་རང་

བཙོན་ཡངོ་དང་མ་ིཡངོ་སྐརོ་ལ་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟེགོོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེ

ལ་ཁགོ་མདེ། ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། རྩི་བ་བདོ་སྤྱོའིི་ིརང་བཙོན་ཡངོ་
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དང་མི་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་གོིས་སྟེར་

སློོང་གོི་རྩི་བ་མ་རེད། ང་རང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་མ་བརྒྱབ་

རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་བྱ་ེབྲགོ་ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁོངས་སུ་ཚུད་པོའི་ིས་སྡེ་ེ

མི་གོསུམ་པོོ་དེ་ཕྱོིན་ཆེད་བོད་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་བཙོན་

གྱིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དང་མི་ཚུད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་

མང་གོི་བསམ་བློརོ་རགོ་ལུས་པོ་ལས། བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྟརེ་སློངོ་

གོ་ིསྐད་ཆེ་མ་རདེ། དཔོརེ་ན། ང་རང་སྐྱསེ་ས་ཨ་མདརོ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་

ཨ་མད་ོམ་ིམང་ལ་ཡདོ་ན་བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིཁངོས་ལ་ཡངོ་རྒྱུའི་ི

རང་དབང་ཡདོ། ཨ་མདའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ནང་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་

སྡེདོ་འིདདོ་ཡདོ་ན། ལྷ་སར་ཕྱོནི་ཆེད་རང་བཙོན་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

དསེ་ཨ་མད་ོཡངོ་དགོསོ་བཤོད་ཀྱིང་སུས་ཡངོ་གོ་ིརདེ་དམ། ཨ་

མད་ོམི་མང་གོིས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེར་ན། སུ་

གོཅགིོ་གོསི་འིཕྲིོགོ་ལནེ་བྱདེ་ཐེབས་མདེ། 

དེ་བཞིིན་དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཡོད་པོའིི་ཁམས་པོ་ཚོོས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན། ང་ཚོ་ོབོད་རང་བཙོན་ཁོངས་ལ་འིགྲེོ་

གོི་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན། དེར་སུ་གོཅིགོ་གོིས་ཕེར་བསྒྲིིལ་དགོོས། 

ཚུར་བསྒྲིལི་དགོསོ་བརྗེདོ་མཁན་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། ད་ེབཞིནི་བདོ་སྤྱོ་ི

ཡངོས་ཁ་ོརང་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡནི། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་
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ལ་སྐྱིད་པོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། སུ་གོཅིགོ་གོསི་རང་བཙོན་སྐད་

ཆེ་ཤོདོ་དནོ་མདེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེའེི་ིབདོ་མ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་སྐད་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་

པོར་བརྟེནེ། ང་ཚོསོ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ད་ེབཞིནི་ད་ེསྔ་

རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་སུ་ཚུད་པོའི་ིཨ་མད་ོདང་། ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་ཚུད་

པོའི་ིཁམས་པོ་སུ་ཞིིགོ་ཡནི་ནའིང་། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་

ནས་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ནད་ཐེེགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་ལྟར་ང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེམནི་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། 

དེ་རིགོས་ང་ཚོོས་དེ་སྔ་ནས་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་བཀོད་

ཡོད་པོ་ལྟར། ཚོང་མས་ངོས་འིཛིིན་གོསལ་པོ་ོཡགོ་པོ་ོཐུབ་པོའིི་

ཐེགོོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོོས། 

ད་ཕྱོནི་ཆེད་ཁ་སྐྱགོོ་སྣ་སྐྱགོོ་མ་ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ཚོང་མས་གོཟབ་

གོཟབ་ཡགོ་པོོ་གྱིིས། ཚོང་མར་ལྷགོ་བསམ་ནི་ཡོད། བོད་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེའིི་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་གོཅིགོ་ལ་བསྡེད་ཡོད་པོ་

དེ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་མ་བརྗེེད་པོ་གྱིིས། དེ་ནས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་

མེད་པོ་ཞིིགོ་དང་། ལས་ཀ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་དེ་མཇུགོ་འིཁྱོལ་བ་

བྱདེ་དགོསོ། གོཞིན་དགོ་བརྗེདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ བཀྲོ་ཤོསི་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡༠ ཚོེས་ ༡༣ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་ཐེེགོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོ་ིཕེ་ོབྲང་

ཚོམོས་ཆེནེ་དུ་བདོ་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་

ཐེངེས་གོསུམ་པོའི་ིཚོོགོས་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིརྒྱང་མཆེངོས་དང་། ལན་དགུ་ཆེད་

མཐུད།

ད་རསེ་ས་གོནས་ཁགོ་ཇ་ིཙོམ་ནས་འིཛིམོས་ཡདོ་དམ་ཞིསེ་བཀའི་

འིདྲེི་གོནང་བར། ས་གོནས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་ཤོིགོ་གོི་འིཐུས་མི་

འིཛིམོས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུས་རྗེསེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཁུར་བློངས་

ཏེ་ེདནོ་དགོ་ཅགིོ་ལ་བརྩིསི་ནས་འིདརི་ཡངོ་། ཚོང་མས་ཕེན་ཚུན་

ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་བཤོད་རསེ་བྱས་པོ་

ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡདོ་པོའི་ི

སྐབས་ལ་གོ་ོབསྡུར་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། གོཞིནོ་ནུ་རང་གོ་ིསྒརེ་གྱི་ི

གོནས་ཚུལ་ཡནི་ཡང་རུང་། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་ཡང་རུང་། 

ཡགོ་ཉེསེ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡདོ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་སངས་པོ་ོ

བྱས་ནས་བཤོད། ད་དུང་ལགེོས་ཆེ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་གོང་

ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་བ་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་
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གོང་ཡདོ། གོ་ོབསྡུར་ཞིབི་ཞིབི་མལོ་མལོ་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་

དགོསོ། གོང་ཡང་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་ས་ཡདོ་པོ་དང་། གོང་ཡང་ཐེབས་

ཤོསེ་སྤྲོདོ་ས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིདརི་འིཛིམོས་ནས་གོ་ོ

བསྡུར་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། འིདདོ་བློ་ོཁངེས་པོ་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ངམ། 

ང་རང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་གོི་གོནས་སྟངས་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་

གོི་དངོས་པོ་ོཡར་རྒྱས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང་བསྟུན་ན་ཧི་ཅང་རྗེེས་

ལུས་རེད། དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲིགོ་ཁ་ཤོས་རྗེེས་ལ་ལུས་པོའིི་མི་

ཐེགོོ་གོཅགིོ་ནས་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོའི་ིའིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་རྒྱང་མཆེངོས་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ནང་སློབེས་

ཡོད་པོ་དང་། རང་དབང་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་

ན་ལས་སློ་གོ་ིརདེ། ད་ེཡང་མདེ་པོ་རདེ། རང་གོ་ིལུང་པོ་མའིི་ིལགོ་

པོར་ཤོརོ། དཔོནོ་པོ་ོགོསར་པོ་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེ་ེཐེགོ་ཆེདོ་ཅགིོ་སློབེས། 

བོད་མི་རིགོས་ལ་མཐེོང་ཆུང་ཁྱད་གོསོད་ཤུགོས་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་

ནས་མནན་མཁན་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་དང་། ང་རང་ཚོ་ོན་ིས་ོསའོི་ིརང་

ས་བྲལ་ཞིངི་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་ཏེ།ེ མཐུན་རྐྱནེ་མ་འིཛིམོས་པོའི་ི

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིངང་ང་ཚོ་ོརྒྱང་མཆེངོས་རྒྱགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

སྤྱོའིི་ིདུས་རབས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་ནང་ལ་སློབེས་པོ་ཞིགིོ་

དང་། སྒསོ་སུ་ང་རང་ཚོ་ོབྱ་ེབྲགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་

ཁགོ་པོའོི་ིསྐབས་ལ་སློབེས་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིདུས་ཚོདོ་གོཉེན་འིཕྲིང་



86
རགིོ་པོས་མ་ིའིདུམ་པོ་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ་ཚོང་མས་སྤྱོ་ི

སེམས་ཡགོ་པོ་ོའིཁྱེར། ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་

པོ་བྱེད་དགོོས། ལས་ཀ་གྲེ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོང་གོི་རེད་ལ། གྲེ་མ་

འིགྲེིགོས་པོ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གྲེ་འིགྲེིགོས་པོ་ཁ་ཤོས་ཤོགིོ་ཡངོ་

གོ་ིརདེ། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཁ་ཤོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཆེོས་ཉེདི་རདེ། གྲེ་མ་

འིགྲེིགོས་ཐེོན་པོའིི་སྐབས་ལ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་གྲེ་མ་

འིགྲེགིོས་ཐེནོ་གྱིནི་ཐེནོ་གྱིནི་ལ་ང་རང་ཚོསོ་ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཀྱིནི་

བྱེད་ཀྱིིན་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོདགོོས། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཁ་རྒྱུན་ལ་

ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་ཟརེ་བ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་འིདུགོ ཚོང་མས་

ཧུར་ཐེགོ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཁ༽ ཀུན་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིམིགོ་དཔོ་ེདང་། རང་འིགོན་ལེགོས་

སྒྲུབ།

ད་རསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིདརི་འིཛིམོས་ཤོངི་། རང་ཉེདི་འིདདོ་བློ་ོཁངེས་

པོའིི་ཕེར་ཚུར་བཤོད་རེས་བཏེང་སྟེ་གོོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་

ན་ཡགོ་པོོ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་རེད། 

གོ་ོབསྡུར་བྱེད་པོའིི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ། སྟོང་ཐེམ་པོ་

ཤོོད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་བཤོད་དགོོས། ཡིན་ན་ཡང་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་

ནང་བཞིནི་ལགོ་ལནེ་ཡགོ་པོ་ོའིགོལེ་དགོསོ། ང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ནས་དནོ་སྤྱོདོ་པོ་དང་། དནོ་མཐུན་པོ་ཞིསེ་བཤོད་
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པོ་ལྟར། དུས་རྒྱུན་ས་ོསོར་ལས་འིགོན་གོང་འིཁྲེི་ཡོད་ན་ཡང་དེ་

ཆུ་ཚོོད་ཉེི་ཤུ་རྩི་བཞིི་སྦྲེེལ་ནས་ཡགོ་པོོ་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོ་ོགོཞིིས་ཆེགོས་ནང་ནས་ཡོང་མཁན་

ཚོ་ོཡནི་ན་གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་ལ་ས་ོསའོི་ིནམ་རྒྱུན་ཉེནི་རའེི་ིལས་

འིགོན་གོཅིགོ་ཡོད། སོ་སོའི་ིཉེིན་རེའིི་ལས་ཀའིི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་

འིཐུས་ཚོང་མ་བྱས་པོར་མི་གོཞིན་ལ་ཁགོ་འིཕེངས་ལགོ་འིཕྱོིས་

བྱས། ས་ོས་ོརང་ས་ནས་མ་སྒྱིདི་པོ་དང་། ཁུར་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཀྱིང་

མ་བློངས། ཐེ་ེགུ་སྣ་ེཤོརོ་གྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ་བཏེང་ན། ཚོགོོས་འིཛིམོས་

བྱེད་པོའིི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོབཤོད་པོ་དེ་དགོ་སྟོང་བཤོད་

དང་སྟངོ་སྐད་ཡནི་པོས་དེ་ལ་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

འིད་ིསྐརོ་ངས་སྔནོ་མ་ནས་ཚོར་ཁ་ཤོས་བརྗེདོ་ཟནི་པོ་ཡནི། དགོ་ེ

སྐྱནོ་བཤོད་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། སྐྱནོ་འིདནོ་བྱས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

སྐྱནོ་ད་ེསལེ་ཐེབས་འིད་ིལྟར་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་སལེ་

བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ སྐྱནོ་ཆེ་སལེ་བའི་ིཐེབས་ལམ་བསྟན་རྒྱུ་མདེ་

པོར་ཆུ་དཀྲུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་རྙེོགོ་དྲེ་ཤོོད་ཀྱིིན་བསྡེད་ན་དགོོས་པོ་མི་

འིདུགོ བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གྲེབས་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

རྩི་བ་ནས་ཡོང་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང་། འིགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ལ་སྟོང་བཤོད་མང་པོ་ོབྱས་པོར་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ འིཕུར་རྒྱུའིི་

གོོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་ལས་འིཕུར་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་ན་ངས་
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འིཕུར་གྱིི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན་འིཕུར་རྒྱུ་མེད་པོ་ཚོང་མས་ཤོེས་

གོསལ་རདེ། མ་ཡངོ་ས་ཞིགིོ་ནས་བཤོད་ན་གོད་མ་ོཤོརོ་གྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་བདོ་པོ་བཙོན་བྱལོ་བའི་ིཁྲེདོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཆེ་ེཕྲི་ཆུང་གོསུམ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོ

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང་། བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིབྲལེ་

བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེང་ཚོསོ་ཉེནི་ར་ེབཞིནི་སྒྲུབ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་དང་། སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབས་ན་

དའེི་ིནུས་པོ་བསགོས་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཚོགོས་སུ་

ཚུད་པོར་ཕེན་འིགྲེ་ོགོི་ཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་ད་ལྟ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ཡདོ་པོ་ཚོརོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དམགིོས་

བསལ་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་པོའི་ིརམི་པོར་ད་ལྟ་སློབེས་མདེ་ཀྱིང་། ས་ོ

ས་ོསློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་སྡེདོ་སྐབས་ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ིལནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང་། གོལ་སྲིདི་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ིལནོ་མ་ཐུབ་ནའིང་སྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ི

ལནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་རྒྱུ་འིདུགོ མཐེ་ོསློབོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་མ་ིརིགོས་

འིདྲེ་མནི་གྱི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཡདོ་ལ། ད་ེལྟར་མདེ་ནའིང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཕྲུ་གུ་

མང་པོ་ོཡདོ་ཅངི་། ད་ེདགོ་གོ་ིཁྲེདོ་དུ་སྐད་ཆེ་བཤོད་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

ཡོང་ངེས་ཡིན། བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་དང་། བོད་པོའིི་མི་རིགོས་

ཀྱི་ིགོཤོསི་ཀ་སྟནོ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐབས་སུ་
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བོད་པོའིི་ཞིབས་འིདྲེེན་མ་ཞུས་པོར་བོད་པོའིི་མཚོན་མཐེོང་ལ་

རྒྱ་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་དང་། བོད་དོན་གྱིི་གོནས་ལུགོས་འིགྲེེལ་བཤོད་

རྒྱགོ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

མི་གོཞིན་དགོ་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་

ནོར་འིཁྲུལ་ཅན་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ལ་གོསལ་བཤོད་བྱེད་རྒྱུའིི་

གོོ་སྐབས་ཤོིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། རང་རང་སོ་སོའི་ིཉེིན་རེའིི་མི་ཚོེ་

སྐྱེལ་སའིི་ནང་ལ་རང་གོིས་རང་ལ་ཞུས་དགོ་འིཕེེར་བའིི་གོཟབ་

གོཟབ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ས་ོས་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་

དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེརེ་བ་

ཞིགིོ་དང་། ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ མའིི་ིམིགོ་དཔོ་ེའིསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱས་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ན་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་རེད། སུ་ཡིན་

ན་ཡང་བརྩི་ིའིཇོགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ེལྟར་མནི་པོར་ས་ོས་ོསྒརེ་གྱི་ིསྤྱོདོ་ལམ་འིཁྱརེ་སྟངས་དང་། རྣམ་

འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དེ་ཁྲེམ་པོ་དང་། གོཡ་ོསྒྱུ། ང་ོལྐོོགོ རང་ཤོེད་

སགོོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་བསྡེད་ནས་སྐད་ཆེ་སྟོང་བཤོད་བྱས་ན། རྒྱུས་

མདེ་འིགོའི་ཤོས་གོཏེམ་ཆེནེ་པོ་ོགོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ་བསམ་མཁན་ཡངོ་

ཤོས་ཆེ།ེ འིནོ་ཀྱིང་བོད་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། མའིི་ིསྤྱོ་ི

ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་བདེ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་སྐད་ཆེ་སྟོང་པོ་ཚོར་

གོཅགིོ་བཤོད་ནས་འིགྲེགིོས་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་མནི་པོར། ལ་ོདང་ཟླ་བ་
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སྦྲེལེ་ནས་ནུས་པོ་འིདནོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ཆུ་ཚོདོ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་བཞི་ི

ནང་སོ་སོའི་ིཀུན་སྤྱོོད་དེ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡོད་པོ་དང་། 

གོདངེ་འིཁལེ་བ། བློ་ོགོཏེད་འིསོ་པོའི་ིམ་ིགོཅགིོ་བྱས་ཏེ་ེཚོར་རྒྱུ་ཡངོ་

མདོགོ་ཁ་པོོ་རེད། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་དང་། ལྷགོ་དོན་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། ལ་ོདང་ཟླ་བ་སྦྲེེལ་ནས་ལས་

ཀ་བྱེད་དགོོས་པོ་དང་། དེ་ཡང་ཐེོགོ་མར་ས་ོས་ོཆེ་འིཇོགོ་འིཕེེར་

བ་ཞིིགོ་བྱས་ཏེེ། དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་སྙུགོས་བསྲིིངས་

དགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོ༽ ཡ་རབས་ཀྱི་ིསྡེངོ་པོ་ོདང་། ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཡལ་

འིདབ།

ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་མུས་ལྟར། མ་ིཡ་རབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརེད་བསམ་པོ་རྟེགོ་ཏུ་དྲེན་གྱིི་ཡོད། ངས་རྟེགོ་པོར་ཡ་རབས་

དང་ཡ་རབས་ཞིེས་བརྗེོད་སྐབས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོགོཅིགོ་བྱས་ན་

རྣ་བ་བསུན་གྱིི་མེད་དམ་སྙིམ། མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་ཡ་རབས་ཟེར་

བ་དེ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། མི་ལ་བསམ་བློོ་མང་པོོ་འིཁོར་

རྒྱུ་ཡོད་ལ། བསམ་བློ་ོདེའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་ཏེེ་མིས་ཐེབས་ཤོེས་

མང་པོ་ོབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིབསམ་བློ་ོམང་པོ་ོའིཁརོ་ཐུབ་

མཁན་དང་། ཐེབས་ཤོསེ་མང་པོ་ོབྱདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ིམ་ིདའེི་ིརྩི་བའི་ི

བསམ་བློ་ོད་ེམ་རབས་ཤོགིོ་ཆེགོས་ན། མ་ིལ་སྡུགོ་བསྔལ་སྣནོ་མ་
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ཡངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་དང་། རྙེགོོ་དྲེ་སྣནོ་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ཞིིགོ་ལས་ཡངོ་ཐེབས་

མེད། ང་རང་ཚོོའིི་ཁ་ནས་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཅེས་བཤོད་

པོ་བཞིིན་འིབུ་སྲིིན་གྲེོགོ་སྦུར་ཚུན་ཆེད་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་

བསམ་མ་ཐུབ་ན་ཡང་། སྔནོ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིརགིོས་ནང་ཁུལ་ལ་

བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། མའིི་ིརིགོས་རང་གོཞིན་སུ་

ཡནི་ཡང་བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་

རདེ། དསེ་ན་ཡནི་པོ་ཤོསེ་བཞིནི་དུ་རང་བད་ེཁགོོ་ཏུ་བཅུགོ་ཅངི་། 

གོཞིན་གོནདོ་ལ་ཇ་ིམ་ིསྙིམ་པོར་མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོར་ཞུགོས་ན་

མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་ཧི་ལས་པོའི་ིཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ།

ཡང་སྒསོ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མ་རབས་

ཅན་གྱི་ིམ་ིགོཅགིོ་ཡནི་ནའིང་མང་དྲེགོས་པོ་དང་། ཡ་རབས་ཅན་

གྱི་ིམ་ིབརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཡདོ་ཀྱིང་ཉུང་དྲེགོས་པོ་རདེ། ཆེསོ་ཁས་བློངས་

མིན་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཁས་བློངས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། སྨྲ་ཤོེས་

དནོ་གོ་ོབའི་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཡ་རབས་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་

གོནས་གོལ་གོནད་ཆེེ་ལ། དེ་ནི་ང་ཚོོ་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་

གོལ་ཆེ་ེཞིིགོ་རདེ། ཡ་རབས་ད་ེརྩི་བའི་ིསྡེངོ་པོ་ོལྟ་བུར་ཆེ་བཞིགོ་

སྟ།ེ སྡེངོ་པོ་ོདའེི་ིཐེགོོ་འིཇནོ་ཐེང་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཡལ་གོ་དང་། 

ལོ་མ། འིབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཇི་ཙོམ་རྒྱས་པོ་བྱུང་ཡང་

ལགེོས་ཤོངི་། རྩི་བ་སྡེངོ་པོ་ོལྟ་བུའི་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོས་གོཞི་ིརྩི་
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འིཛིནི་མ་ཐུབ་ན། ཤོསེ་ཡནོ་གྱིི་བཀྲོགོ་མདངས་དང་། ཕུན་སུམ་

ཚོགོོས་པོའི་ིཡལ་གོ་དང་། ལ་ོམ། འིབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་

ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་དུགོ་དང་སྨན་གོང་ཡནི་མ་ིཤོསེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ།

དངེ་སང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་སྒང་ལ་རྙེོགོ་དྲེ་ཡདོ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིརྩི་

བ་ད་ེཡ་རབས་མ་རབས་གོཉེསི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ཡ་

རབས་ཇ་ིཙོམ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོ་ད་ེསྐྱདི་པོ་དང་། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་ལའིང་བགོ་ཕེབེས་པོ་ཡདོ། མ་རབས་ཇ་ིཙོམ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ད་ེ

ཙོམ་གྱིསི་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་ལ་འིཁསོ་མ་སྙིམོས་པོ་དང་། ལྷངི་

མ་འིཇགོས་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཡ་རབས་ལགོ་ལནེ་དུ་བསྟར་རྒྱུ་ཁགོ་

པོ་ོཡནི་ན་ཡང་། ད་ེངསེ་པོར་དུ་ང་ཚོསོ་མའིི་ིསྲིགོོ་དང་འིདྲེ་བར་ལྟ་

དགོསོ། དབང་པོ་ོཡན་ལགོ་གོཞིན་དགོ་ལ་སྐྱནོ་མདེ་ན་ཡང་སྲིགོོ་

དང་བྲལ་ན་ར་ོཡནི་ཞིངི་། སྲིགོོ་དང་མ་བྲལ་ན་མགིོ་གོསལ་པོ་ོམདེ་

ཀྱིང་ད་དུང་གོསནོ་པོའོི་ིགྲེལ་སུ་ཚུད་ཐུབ་པོ་ཡནི། ད་ེབཞིནི་དུ་ཡ་

རབས་ཀྱིི་སྲིོགོ་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཤོེས་བྱ་ཡོན་ཏེན་ལ་

སགོོས་པོ་གོཞིན་དགོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་མདེ་ཀྱིང་མའིི་ིགྲེལ་དུ་

སློབེས་ཐུབ་པོ་དང་། ཚུད་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། སྲིགོོ་དང་འིདྲེ་བའི་ིཡ་

རབས་དང་བྲལ་ན་དབང་པོ་ོཡན་ལགོ་གོཞིན་རྣམས་ཆེ་ཚོང་ཡདོ་

ཀྱིང་བཟང་པོོའི་ིཆེ་ནས་མིའིི་གྲེལ་ལ་མ་ཚུད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། 
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ཡ་རབས་དེ་མིའིི་སྲིོགོ་དང་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་ཨང་བསམ་པོ་ཞིིགོ་

དམ་བཅའི་བཞིགོ་སྟ་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོསོ། 

ཉེནི་རའེི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྐབས་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་བསམ་བློ་ོགོཟབ་གོཟབ་

བཏེང་། རང་གོིས་རང་ལ་ཞུས་དགོ་འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་བྱེད་སྙིམ་དུ་

སྙིིང་ལ་དམ་བཅའི་བཀོད་དེ་འིབད་བརྩིོན་བྱས་ན། རིམ་པོས་ལ་ོ

ང་ོགོཅགིོ་སངོ་གོཉེསི་སངོ་རྗེསེ་གོ་ལརེ་རང་ཉེདི་ཀྱིང་གོདངེ་འིཁལེ་

བ་ཞིགིོ་དང་། བཟང་པོའོི་ིཕྱོགོོས་ལ་གོམོས་ཆེ་འིཕེལེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་

གོི་རེད། གོཞིན་དོན་དང་འིབྲེལ་བའིི་དགོོས་པོ་རླབས་ཆེེན་ཞིིགོ་

གོི་དོན་དུ་ཡིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་ཡིན་པོ་ལས། དེ་མིན་རྫུན་

ཤོདོ་དགོསོ་བསམ་ཡང་ཁ་ནས་བརྗེདོ་མ་ིནུས་པོ་ཞིིགོ་དང་། མ་ི

ལ་མགོ་ོསྐརོ་གོཏེངོ་དགོསོ་བསམ་པོ་བློའོི་ིཟུར་ནས་དྲེན་ནའིང་ཁ་

ནས་ལམ་སང་མ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། མ་རབས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ལ་གོམོས་ན་སྐབས་དརེ་བློའོི་ིནང་ནས་རྫུན་ཤོདོ་དགོསོ་བསམ་པོ་

མེད་ཀྱིང་ངམ་ངམ་ཤུགོས་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཁ་ནས་རྫུན་ཐེལ་འིགྲེོ་

མཁན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ མི་ཁ་ཤོས་སྐད་ཆེ་ཤོོད་པོའིི་སྐབས་

ལ་ཁ་ོརང་ང་ོཚོ་གོི་མེད་ཀྱིང་དེ་ཉེན་མཁན་ང་ོཚོ་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ཁ་ོརང་ང་ོཚོ་གོི་མེད་པོ་དེ་མ་རབས་ཐེོགོ་ལ་གོོམས་པོས་

རེད། བཟང་པོོའི་ིསྤྱོོད་པོ་དེ་དུས་གོཅིགོ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་ཡིན་

ནའིང་ད་ེལ་གོམོས་འིདྲེསི་བསྟནེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡ་

རབས་དང་། གོཞིན་ཕེན། སམེས་བསྐྱདེ་བཟང་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་པོ་

སགོོས་ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ངསོ་རང་ལ་ོབཅུ་གྲེངས་ནང་ནས་རྣ་

བར་གོ་ོཐེསོ་ཡདོ་ཀྱིང་། ལམ་སངེ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོ

འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ལ་ོཟླ་རམི་སངོ་གོསི་ད་ཆེ་བཞི་ིབཅུའི་ིནང་སློབེས་

ཡདོ། ད་ལྟ་ནས་བརྩིསི་པོའི་ིལ་ོབཅུའི་ིགོངོ་དང་། ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

གྲེངས་ནང་ངའི་ིབསམ་བློ་ོདང་། དའེི་ིགོངོ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཀྱི་ིབསམ་

བློ་ོདང་བསྡུར་སྐབས། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབློ་ོད་ེཡར་རྒྱས་ཕྲིན་བུ་ཕྱོནི་

ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། ད་དུང་ངསོ་རང་ཚོད་ལངོས་པོ་གོང་ཡང་མནི་

པོར་ཆེསོ་པོ་ཐེབེས་ཆེགོ་ཅགིོ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་རང་རང་ས་ོསའོི་ི

མ་ིཚོའེི་ིནང་ལ་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའི་ིགོངོ་གོ་ིབསམ་བློ་ོདང་བསྡུར་ན་

ཕྲིན་བུ་བསམ་བློ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་དང་། སམེས་དུལ་

དུ་ཕྱོནི་པོ་ལྟ་བུ་ཤོསེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

དེ་འིདྲེའིི་བསམ་བློོ་ཡར་རྒྱས་དང་། བསམ་བློོའི་ིནང་ཡ་རབས་

འིཇགོས་པོ་ཟེར་བ་དེ་ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ལ་ཤོེས་ཙོམ་ཉེིན་ནས་ལམ་

འིཕྲིལ་ལགོ་ལནེ་འིཁལེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང་། ལམ་འིཕྲིལ་འིགྲུབ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་མ་རདེ། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་རམི་པོས་དའེི་ིཕྱོོགོས་སུ་བློོའི་ི

གོོམས་འིདྲེིས་བསྟེན། རྩིོལ་བ་བྱས། བློ་ོདེ་ཡི་ཕྱོོགོས་སུ་དྲེངས་

ཏེེ་རྒྱུན་བསྲིིངས་རིམ་པོས་ཡགོ་པོོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་
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རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིཉེནི་རའེི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཡགོ་

པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང་། སོ་སོ་སྒེར་གྱིི་དོན་དགོ་

གོང་ཡནི་ཀྱིང་། ཕེན་གོནདོ་འིབྲལེ་བ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ང༽ བསྒྲུབ་བྱའི་ིརང་བཙོན་དང་། ཉེནི་རའེི་ིཞུ་སྒ།ོ

ཁྱེད་རང་ཚོོ་ཚོོགོས་འིདུ་གྲེོལ་ནས་ཁ་གྱིེས་པོའིི་རྗེེས་ལ་སྔར་

ལས་ལྷགོ་པོའིི་རང་རང་སོ་སོའི་ིམཇིང་པོའིི་སྒང་ལ་འིཁྲེི་བའིི་

འིགོན་འིཁུར་དེ་མིས་འིདེད་མཁན་དང་། ཞུ་དགོ་གོཏེོང་མཁན། 

རྩིསི་བཤོརེ་གོཏེངོ་མཁན་ཞིགིོ་མདུན་དུ་ཡདོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་

ས་ོསསོ་ལས་འིབྲས་དཔོང་དུ་འིཕེརེ་བ་ཞིགིོ་དང་། རྒྱབ་མདུན་ང་ོ

ལྐོགོོ་འིཕེརེ་བ་ཞིགིོ་བྱདེ་བསམ་པོ་བྱས་ཏེ་ེའིགོན་འིཁྱརེ་དགོསོ་པོ་

ད་ེགོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཔོའི་ི

དནོ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ོཆུ་ཐེིགོས་ལྟ་བུར་ཕེན་གྱི་ིརདེ། 

དེ་མིན་ཚོོགོས་འིདུ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས་པོ་དང་། སྐད་ཆེ་མང་

དགོ་ཅིགོ་བཤོད། གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་སོགོས་བྱས་ཀྱིང་། སོ་

སོས་འིགོན་འིཁྱེར་ས་དེར་སློེབས་སྐབས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

དང་། ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེ་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་ལས་འིགོན་གོཉེིས་པོོ་ཐེ་

དད་ལ་ཕྱོནི་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ས་ོསའོི་ིའིགོན་འིཁུར་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེལས་

ལོགོས་སུ་བོད་རང་བཙོན་སྒྲུབ་པོའིི་ཐེབས་ཤོེས་འིདི་ཡིན་ཟེར་
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བའི་ིད་ལྟ་དམིགོས་བསལ་བྱ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། བདོ་རང་བཙོན་

བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེའིི་དོན་དུ་ང་ཚོོས་བོད་གོཞུང་ཞིིགོ་

བཙུགོས་ཡདོ། བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་ཡངོས་གྲེགོས་ཀྱིསི་ཁས་ལནེ་

ཡདོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ནང་ལྟར་དུ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་མཚོནོ་

པོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ིཆེ་འིཇགོོ་དང་ནུས་པོ་ཡདོ་པོའི་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་ཡོད། རྩི་བ་ཆེ་རྐྱེན་གོཅིགོ་འིདི་ཡིན་ལ། 

འིདི་ད་དུང་ཚོགོས་སུ་ཚུད་པོའིི་ཐེབས་ཤོེས་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་

གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞིིགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཚོགོས་ཚུད་

ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐེབས་དང་། བདོ་མ་ིསྤྱོའིི་ིནུས་པོ་ཆེ་ཚོང་དའེི་ིཐེགོོ་

བསྒྲིལི་རྒྱུ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོཞིསི་ཆེགོས་དང་། སློབོ་

སྦྱོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མ་བོད་རང་བཙོན་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་

དང་སྦྲེལེ་ནས་ང་ཚོསོ་དང་པོ་ོནས་འིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ཡདོ་པོ་ལྟར། 

ས་ོསརོ་སྐབས་བབས་ལས་འིགོན་གོང་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཧུར་

ཐེགོ་གོིས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་སྒྲུབ་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་སྤྱོི་དོན་ལ་ཕེན་ཡོང་

གོ་ིཡདོ། བསམ་བློ་ོཐེགོ་རངི་པོ་ོདང་། རྒྱང་རངི་པོ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསོ་སོ་སོ་སོའི་ིལས་འིགོན་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་རོགོས་ཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།

མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཡ་རབས་ཟེར་བ་དེ་སྲིོགོ་གོི་སྙིིང་པོ་ོལྟ་བུར་

བཟུང་སྟེ་ཡ་རབས་ལེགོས་པོོ་ཞིིགོ་བྱས་ན། སོ་སོའི་ིསྐད་ཆེར་
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ཚོིགོ་བཙུན་པོ་ཞིེས་པོ་དེ་ཡོང་གོི་རེད། སོ་སོས་སྐད་ཆེ་བཤོད་

པོ་དརེ་མསི་ཡདི་ཆེསེ་དང་། ཆེ་འིཇགོོ་ཐེབོ་ཅངི་། མསི་ཆེ་འིཇགོོ་

དང་མསི་ཡདི་ཆེསེ་བྱས་ན་དསེ་ནུས་པོ་ཐེོན་གྱི་ིརདེ། མསི་ཡདི་

ཆེེས་དང་། མིས་ཆེ་འིཇོགོ་མ་བྱས་ན་ཚོིགོ་འིདྲེ་ཆེགོས་ཇི་ལྟར་

བཤོད་ཀྱིང་ནུས་པོ་ཐེནོ་མ་ིཐུབ། ས་ོསོའི་ིལུས་ངགོ་གོ་ིསྤྱོདོ་ལམ་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིལ་གོཟངེས་ཐེནོ་སྟནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ལས་

མ་ིཚོང་མ་ལྐུགོ་པོ་མནི། 

ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་ལ་ོབཅུ་དགུ་ཙོམ་གྱིི་དུས་ཡུན་གོང་

འིཚོམ་ཕྱོིན་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཡིད་ཐེང་ལྟ་བུ་

ཆེད་ད་ེཉེ་ིམ་རངི་དྲེགོས་སོང་བསམ་པོ་ཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ ང་ལ་ཡང་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་ང་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགྲེངས་ཤོགིོ་ལ་སློབེས་ཡདོ། 

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་བདོ་ལ་ལོགོ་ཐུབ་པོ་དང་། བདོ་ལུང་པོའི་ི

ནང་ངས་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་ཤོར་ན་ཆེབ་སྲིདི་

ཀྱི་ིལས་ཀ་དང་། བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ད་ེལས་ཀ་བྱདེ་བསམ་

པོ་མདེ་ཀྱིང་། བདོ་མ་ིཚོསོ་སྤྱོརི་བཏེང་ང་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་དང་། ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ཕེན་གོནས་ཚུལ་མཐེངོ་ཐེསོ་

མང་པོོ་བྱུང་། ཆེོས་དང་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ངས་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་གོང་སར་ཕེར་ཚུར་ཕྱོིན། 

བསློབ་བྱ་རྒྱགོ་པོ། ལྟ་རྟེོགོ་བྱ་རྒྱུ། བདེ་སྡུགོ་ཉེན་སོགོས་གོང་
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ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་གོ་ིཕེན་བཏེགོས་འིདྲེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ན་ད་ལྟ་ན་རྒོས་རྫོ་ི

རྡབི་མ་བྱུང་གོངོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་འིགྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་དུང་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉེ་ིཤུ་ཕྱོནི་ཚོ་ེང་

ཡང་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུར་སློབེས་ན། ད་ེའིདྲེའི་ིམཚོམས་ལ་བདོ་

དུ་སློེབས་ན་ཡང་སོ་སོ་ན་རྒོས། རྫོི་རྡིབ། དབང་པོོ་མ་གོསལ་

བ་ཆེགོས། ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ན་སམེས་ཀྱིསི་སློབེས་སར་ལུས་པོསོ་

སློབེས་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རདེ། 

ཚོགིོ་གོཞིན་དགོ་ཅགིོ་ནས་བཤོད་ན། ང་རང་གོ་ིར་ོསྐྱལེ་བར་འིགྲེ་ོ

མཁན་ལྟ་བུ་ལས། ས་ོསོའི་ིལ་ོན་ཚོོད་ཀྱིི་རྣམ་དཔྱོད་གོཏེོང་ཐུབ་

རྒྱུ་དང་། རང་རིགོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཕྲིན་བུ་ཞུ་

ཐུབ་པོའིི་དུས་ཚོོད་དེ་མིའིི་ལུང་པོར་རྫོོགོས། རང་ཉེིད་སེམས་

ཀྱིསི་སློབེས་སར་ལུས་པོསོ་མ་སློབེས་པོའི་ིསྐབས་སུ་ས་ོས་ོཡང་

ཡིད་ཐེང་ཆེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང་། བོད་མི་ཚོ་ོཡིན་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེའིི་གོདོང་མཐེོང་བའིི་སྐབས་ལ་སེམས་སྐྱོ་བའིི་གོནས་ཚུལ་

དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན། ངའིི་མི་ཚོེ་དེ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཆེགོས་སོང་བསམ་པོ་

དྲེན་རྒྱུ་ང་ཡང་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཡནི་ན་ཡང་ང་རང་ཚོའོི་ིསམེས་ནང་ལ་ལ་ོམ་འིཁྱལོ་བ་དང་། ཉེ་ི

མ་མ་འིཁྱལོ་བའི་ིདངངས་སྐྲགོ་དང་། སྡུགོ་བསྔལ་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་

པུས་ང་ཚོའོི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིའིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་
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ནས་སྤྱོ་ིམཐུན་གྱི་ིལས་དང་། ཡང་སྒསོ་མའིི་ིཐེབས་ཤོསེ་ལ་བསྟནེ་

དགོསོ། ང་ཚོསོ་ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་ས་ད་ེརྒྱ་མརི་གོཅོགོ་དགོསོ་ཀྱི་ི

ཡོད་པོས་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་མ་རེད། དུས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་

ཏེ་ེདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དུས་ཚོདོ་སྨནི་པོ་ཞིིགོ་མ་

བྱུང་བར་དུ་ང་རང་ཚོའོི་ིའིདདོ་པོར་ཉེ་ིམ་འིཁྱལོ་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་

འིཚོབ་འིཚུབ་དང་། ཟང་ཟངི་བྱས་པོས་འིགྲེིགོས་ཐེབས་མདེ།

ཅ༽ ས་མཚོམས་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བ།

བར་ལམ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་ས་མཚོམས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆེ་

ཤོོད་སྐབས་ང་ཚོོའིི་ནང་ནས་ད་ོསྣང་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརེད། རྩི་བ་

བདོ་པོའི་ིས་ཆེའི་ིསྐརོ་ལ་བདགོ་ཐེབོ་མདེ་པོའི་ིརྒྱ་མསི་ཐེགོ་གོཅདོ་

བྱ་རྒྱུ་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ དེ་ལ་ང་ཚོོས་བརྩིི་འིཇོགོ་མེད་ཅེས་

བཤོད་པོ་དེ་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། སྒེར་སྒེར་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་རྣམ་

འིགྱུར་བསྟན་པོར་ཁྱད་པོར་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཁ་ཤོས་ལ་དགོསོ་

པོ་དགོེ་མཚོན་འིདྲེ་ཡང་ཡོང་མདོགོ་ཁ་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ོདུས་ཚོོད་

ངེས་ཅན་ཞིིགོ་ཏུ་སློེབས་ན་དེ་སྐབས་ས་མཚོམས་སྐོར་སྐད་ཆེ་

བཤོད་པོ་དེར་ང་ཚོོས་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་ངས་བརྗེོད་མ་བདེ་བ་

ཡདོ་པོ་མ་རདེ། བདོ་ད་ེརྒྱ་མསི་ཐེབོ་ཐེང་མདེ་པོར་ཟནི་པོར་བརྟེནེ་

དེ་ལ་ང་ཚོོས་ངོས་ལེན་མེད། བརྩིི་འིཇོགོ་མེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུའིི་
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ཐེོབ་ཐེང་ང་ཚོོར་ཡོད། དེ་ལྟའིི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཡོང་བ་ལས། 

ད་ལྟ་དོན་མེད་རྒྱ་གོར་གོཞུང་བསུན་པོོ་བཟོས་པོས་ཕེན་ཐེོགོས་

གོང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའི་ཤོགོ་དང་སྐད་ཆེ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་

རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ནས་མཁྱེན་རྟེོགོས་ཡགོ་པོོ་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང་། ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ད་དུང་

ཡང་ཕེལ་ཆེརེ་ད་ེམུར་གོནས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིགོཙོ་ོ

ཆེ་ོཤོསོ་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱནེ་ཞིིགོ་རདེ། 

ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་འིད་ིལྟར་དྲེན་གྱི་ིམདེ་དམ་སྙིམ། ང་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོ་ིསྐུ་མགྲེནོ་ཡནི་ཞིསེ་མངི་བཏེགོས་པོར་བརྟེནེ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ

ཆེེས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་སྐུ་མགྲེོན་དེ་བློོས་མ་ཐེོངས་པོར་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་ལ་སྤྲོལེ་ལད་འིཁྲེབ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་གོམ། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ད་ེལས་ཡ་ཡུད་ཆེ་ེཙོམ་ཞིགིོ་བསྒྲིལི་ཐུབ་ན་

ད་ེལས་ཡགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་གོམ། 

ངས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་ཡང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡང་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚོརོ་ད་ལྟ་གོང་ཞིགིོ་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅ་ེན། རྒྱ་གོར་ནང་འིབྲལེ་

བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ལྡ་ིལརི་ཡདོ་པོའི་ིསྲིདི་དནོ་

གྱིི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོོར་འིབྲེལ་བ་ཕྲིན་བུ་ཡོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་

མི་འིགྲེིགོས། དེ་ནི་ཁ་ཡམ་ཡམ་ལ་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་རེད། འིབྲེལ་བ་
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གོཙོ་ོབོ་དེ་རྒྱ་གོར་ནང་ཤོེས་ཡོན་ཅན་གྱིི་མི་མང་ལ་བྱེད་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་དང་། དགོེ་རྒོན་གྱིི་རིགོས། ཤོེས་ཡོན་

ཅན་གྱིི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་དང་རྒྱ་གོར་གྱིི་བར་ལ་ཆེོས་དང་ཤོེས་

རགིོ་གོ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ད་ེང་ཚོསོ་འིགྲེལེ་

བཤོད་བརྒྱབ་སྟེ་གོཏེིང་ཟབ་པོོའི་ིའིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བཟ་ོཐུབ་ན། ལྡི་

ལའིི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཕྱོནི་ན་ཡང་། 

རྒྱ་གོར་བ་ཤོེས་ཡོན་ཅན་གྱིི་མིའིི་ནང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་དང་། 

དའེི་ིཚོརོ་བ་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་དསེ་ཏེན་ཏེན་ཕེན་གྱི་ིརདེ་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསོ་སོ་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་ནུས་པོ་འིདོན་ཐུབ་པོའིི་གོོ་

སྐབས་བྱུང་ན། ད་ེསམེས་ལ་འིཇགོོ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་གྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་

ཅན་དེ་སྔའིི་རྒྱ་གོར་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཤོེས་མཁན་ཚོོས་བོད་དང་རྒྱ་

གོར་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང་། མ་ི

ད་ེཚོསོ་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་འིཕྲིལ་སལེ་གྱི་ིཤོ་ཚོ་མནི་པོར་དནོ་དམ་

པོར་བོད་མི་རྒྱ་གོར་གྱིི་དགོེ་ཕྲུགོ་དང་། རྒྱ་གོར་གྱིི་སྤུན་མཆེེད་

ཡིན་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོདོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་སྤུན་ཟླའིི་

བཟོ་ལྟ་མེད་ན་ཡང་། ཆེོས་དང་ཤོེས་རིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་གོར་

གྱིི་སྤུན་མཆེེད་ཡིན་པོའིི་འིདུ་ཤོེས་དང་། དགོའི་བརྩིེ་སློེབས་ཡོང་

གོི་ཡོད་པོར་བརྟེེན་དེ་ང་ཚོོར་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ས་བོན་ལྟ་བུ་
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འིདེབས་ས་དེར་བཏེབ་སྟེ་ཡགོ་པོོ་སྨིན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ང་ཚོོར་

ཕེན་ཁྱད་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

མི་ཁ་ཤོས་ནས་དོན་དེ་རྒྱ་གོར་གྱིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

པོར་བརྟེནེ་ལྡ་ིལའིི་ིགོཞུང་ལ་རྒྱ་གོར་གུང་བྲན་སློབེས་ན་ཡང་བདོ་

དོན་བློོས་གོཏེོང་གོི་མ་རེད་ཅེས་ཤོོད་མཁན་ཡོང་གོི་འིདུགོ བོད་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོསེ་མཁན་དང་། བསམ་བློ་ོད་ེའིདྲེ་ཡདོ་མཁན་

གྱིསི་ད་ེའིདྲེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། གོཞི་ིརྩིའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ནས་མ་ིདང་

མའིི་ིབར་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོདང་། བརྟེན་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོ

རདེ། ད་ེཡང་ས་ོསའོི་ིཁ་ེཕེན་དང་། ཚོངོ་ལྟ་བུ་མནི་པོ། ཉེ་ིམ་གོཅགིོ་

གྲེགོོས་དང་། ཉེ་ིམ་གོཅགིོ་དགྲེ་ཡནི་མཁན་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར། ཆེསོ་

དང་ཤོསེ་རགིོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཟརེ་མཁན་ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

གོཏེིང་རིང་པོོའི་ིའིབྲེལ་བ་གོཞིི་རྩི་ཡོད་སྟབས་བེད་སྤྱོོད་ཡགོ་པོོ་

ཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེབྱུང་ན་བརྟེན་པོ་ོཡངོ་

གོ་ིརདེ། ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟར། བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ན་ི

རྒྱ་མརི་ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་དང་། རྒྱ་མརི་ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་

པོར་ད་ོཡ་ལནོ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོ་ོམ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོསི་

ད་ོཡ་ལནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེལ་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་ཡདོ་ན་མདེ་ན་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟའི་ིབར་རྒྱ་གོར་ནང་ང་

ཚོ་ོལོ་དེ་ཙོམ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ད་ལྟའིི་བར་ཨང་ཀི་དང་པོོ་རེད། ད་



103
དུང་ཡང་ཡགོ་པོ་ོསྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ

ཆེ༽ ལས་འིགུལ་གྱི་ིལྗོདི་ཚོད་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ི

གོསལ་བསྒྲིགོས།

ཡང་ཁ་ཤོས་ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཕྲིན་བུ་འུ་ཐུགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ལྟ་བུ་ཤོར་ནས་ཛི་དྲེགོ་གོམ། གོཏེརོ་བཤོིགོ་གོ་ིལས་ཀའི་ིརིགོས་

བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེ

བྱེད་པོ་ལ་ཡང་བྱེད་སྟངས་རེད། སྙིིང་པོོ་ཡོད་པོ་དང་། ཕྲིན་བུ་

ལྗོིད་ཚོད་ཡོད་པོ་བྱ་རྒྱ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། དེ་མིན་

གོནམ་གྲུ་གོཏེོར་རྒོོལ་གོཏེོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་

ཚོབ་ཀྱིི་མི་རེ་ཟུང་འིཛིིན་བཟུང་བྱས་པོ་ལྟ་བུས་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་

འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད་དམ། དྲེིལ་བསྒྲིགོས་གོཅིགོ་ཡོང་གོི་རེད། ང་

ཚོོར་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། ཤོ་

ཚོ་སློབེས་པོའི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་ཤོགིོ་དགོསོ་པོ་ལས། གོང་བྱུང་བྱས་

པོའི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་ཤོགིོ་བྱུང་ནའིང་ཡགོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟའི་ིདུས་

ཚོོད་འིདིར་ཕྲིན་བུ་སྔ་དྲེགོས་པོ་མིན་ནམ་སྙིམ། ད་དུང་ལོ་ཤོས་

ཕྱོནི་ན་དའེི་ིཚོ་ེདའེི་ིདུས་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་གྲེབས་ཡདོ་དམ། གོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་ད་ེའིདྲེའི་ིགླི་ོབུར་ལས་

སྦྱོརོ་གྱི་ིཟང་ཟངི་བྱས་ན་དགོསོ་པོ་ཆེེ་བ་ཨ་ེཡདོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ
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ཁ་སྔནོ་པོ་ེཅངི་དུ་ཉེ་ིཧིངོ་ནས་ལྟ་སྐརོ་ཡངོ་མཁན་དང་མཇལ་འིཕྲིད་

སར་ང་བོད་དུ་ཡོང་ན་རྩི་བའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དང་། བསམ་སྤྱོོད་

འིཁྱེར་སྟངས་མ་ནོར་བ་བྱུང་ན་འིཚོ་ོབའིི་བཀོད་སྒྲིིགོ་ཀྲུང་དབྱང་

ནས་གོནང་གོི་རེད་ཅེས་ང་ཕེོད་ཀྱིིས་གོསུངས་པོ་དེ་པོེ་ཅིང་ཤོིན་

ཧྭ་གོསར་འིགྱུར་ཁང་ནས་ཆེེད་མངགོས་གོསལ་བསྒྲིགོས་ལྟ་བུ་

བྱས་པོ་རདེ། ད་ེསྐརོ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཚོགོས་པོར་ནང་ལ་ཡང་གོནས་

ཚུལ་ཐེནོ་པོ་རདེ། ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལ་འིགོ་ོསྟདོ་ནས་

སྙིངི་པོ་ོད་ེཙོམ་མཐེངོ་མ་བྱུང་། 

ཉེ་ིཧིངོ་གོ་ིལྟ་སྐརོ་ཚོགོོས་པོ་ཁངོ་ཚོསོ་ངའི་ིམངི་དངསོ་སུ་སྨསོ་ཏེ་ེ

སྐད་ཆེ་དྲེིས་པོ་དེར་ང་ཕེོད་ཀྱིིས་རྩི་བ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་

སྲིདི་བྱུས་དང་། དའེི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་འིཐུས་མ་ི

ལྷན་ཁང་ཞིསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གྲེསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་པོའི་ིརྩི་དནོ་གོཞི་ིལ་

བཞིགོ་ནས་ཡུལ་གྱིར་ཕྱོནི་པོའི་ིམ་ིརྣམས་དང་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེམཚུངས་ཀྱི་ི

ལན་བརྒྱབ་པོ་ཞིགིོ་ལས། ད་ེདམགིོས་བསལ་གྱིསི་བཤོད་པོ་ཞིགིོ་

ཨ་ེཡནི་སྙིམ་སྟ་ེངས་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་མ་བརྩིིས། ཕེལ་ཆེརེ་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡནི་བཟ་ོའིདུགོ མ་འིངོས་པོར་གོང་འིདྲེ་ཡངོ་མནི་མི་ཤོསེ།

ཇ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབརྗེདོ་བབ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ།

ཡང་བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལ། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་ད་ལྟ་
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རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་བཞུགོས་པོ་བོད་ལ་གོདན་འིདྲེེན་ཞུས་ནས་རང་

འིཇགོས་ལས་ཀ་བསྐུལ་རྩིིས་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། པོཎ་ཆེེན་རིན་

པོོ་ཆེེས་གོསུངས་ན། ང་བོད་ལ་ཡོང་བ་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས། 

ད་ེསྔའི་ིཐེབོ་ཐེང་ཆེ་ཚོང་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་གོསུངས་པོ་རདེ་ཅསེ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་ཐེོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ བདེན་པོ་ཡིན་མིན་མི་

ཤོསེ། གོལ་སྲིདི་ད་ེའིདྲེའི་ིའིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ན་རྒྱ་མསི་བསམ་བློ་ོགོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་ཡངོ་། གོཅགིོ་བྱས་ན་འིགྱུར་བ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ལྟ་ཚོདོ་ཐེིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ང་ལ་གོསར་འིགོོད་པོ་འིགོའི་ཤོས་ཀྱིིས་སྐད་ཆེ་དྲེིས་བྱུང་། ངོས་

ནས་ཧི་ཅང་ལས་སློ་པོ་ོརེད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ལོགོ་དང་མ་

ལགོོ་ཟརེ་བ་ད་ེངའི་ིདནོ་དགོ་མནི་ལ། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཁྲེི་བཅུ་ཙོམ་གྱིི་དོན་དགོ་ཀྱིང་མིན། དེ་ནི་བོད་

མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་དོན་དགོ་ཆེགོས་ཡོད། ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་འིདོད་བློ་ོ

ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་བཙོན་བྱོལ་བ་ཚོ་ོའིདོད་པོ་ཁེངས་རུང་མ་

ཁངེས་རུང་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེའིདདོ་

པོ་ཁངེས་རུང་མ་ཁངེས་རུང་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། བདོ་མ་ིས་

ཡ་དྲུགོ་གོ་ིའིདདོ་པོ་ཁངེས་པོའི་ིམཇུགོ་ཏུ་བཙོན་བྱལོ་བ་མ་ིགོཅགིོ་

མདེ་ཀྱིང་བདོ་དནོ་རྙེགོོ་དྲེ་ཡདོ་མུས་ཡནི་པོ་ལས། རྙེགོོ་དྲེ་མདེ་པོ་

མནི་ཞིསེ་བཤོད་པོ་ཡནི།
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མ་ིའིགོའི་ཤོས་ནས་བདོ་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་སྤྱོརི་བཏེང་ཆེགོས་ཏེ་ེ

རྙེགོོ་དྲེ་གོང་ཡང་མདེ་པོ་དང་། རྙེགོོ་དྲེ་ལྷགོས་པོ་ད་ེབཙོན་བྱལོ་བ་

དང་། ཡང་སྒསོ་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་

ནས་བསྡེད་པོ་དསེ་བདོ་དནོ་རྙེགོོ་དྲེ་ལྷགོས་པོ་རདེ། ད་ཆེ་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབདོ་ལ་ལགོོ་ན་རྙེགོོ་དྲེ་ཞིགིོ་ཚོར་བ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་མ་ཤོསེ་པོའིམ། 

ཡང་ན་ཤོེས་བཞིིན་ཁྱད་གོསོད་བྱས་པོའིི་སྐད་ཆེ་རེད། ང་ཚོོས་

བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་ཐུགོ་སྟ་ེསྐད་ཆེ་བཤོད་

པོ་ད་ེམཐེར་གོཏུགོས་ན་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅགིོ་གོ་ིཁ་ེཕེན་

ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ེཡང་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་འིདདོ་

མཁན། རུལ་པོ། རྙེངི་ཞིནེ། རང་དནོ་མ་གོཏེོགོས་བསམ་རྒྱུ་མདེ་

མཁན། དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲིགོ་མང་པོ་ོརྗེསེ་ལུས་ཐེབེས་པོའི་ིདུས་

ཚོདོ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ད་དུང་ཀློད་པོ་རྙེངི་པོ་འིཁྱརེ་མཁན་ཞིགིོ་

ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིསྐད་ཆེ་ཡངོ་སྟངས་འིད་ིདགོ་ཤོནི་ཏུ་སྡུགོ་ཅགོ་

རདེ། འིད་ིདགོ་ན་ིདགོསོ་དབང་དང་། བསམ་གོནགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

བཤོད་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོབོད་པོའི་ིརྙེགོོ་དྲེ་འིད་ིཆེ་ེརུང་། ཆུང་རུང་། མང་རུང་། ཉུང་

རུང་། སྲིགོོ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིརྙེོགོ་དྲེ་རདེ། ད་ེདགོ་

མང་ཆེ་ེབའི་ིའིདདོ་པོ་ཚོམི་པོ་ཞིགིོ་དང་། གྲེདོ་ཁགོོ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་
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བྱུང་ན་འིགྲེགིོས་པོ་རདེ། ད་ེདགོ་གྲེདོ་ཁགོོ་ཁངེས་པོ་དང་། འིདདོ་

པོ་ཚོམི་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་འིགྲེགིོས་ཐེབས་མདེ་ཅསེ་ངས་ཤོདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་ལ། ཡནི་ཡང་འིད་ིརང་ཡནི། བདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ི

མང་དེ་དགོ་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་བཙོན་བྱོལ་བ་དེ་

དགོ་གོི་ནང་ནས་ཁ་ཤོས་ལོགོ་འིགྲེོ་གོི་རེད། ཁ་ཤོས་ནི་རྒྱ་མིར་

ད་དུང་ཞིདེ་སྣང་བྱས་ཏེ་ེམ་ིལགོོ་མཁན་ཡངོ་སྲིདི་ཅངི་། ངསོ་རང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་རང་གོ་ིའིདདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཞིངི་མ་བྱུང་བར་

ས་ོསོའི་ིམི་ཚོེ་མིའིི་ལུང་པོར་སྐྱེལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ལ་

རྒྱུ་མཚོན་ཞིིགོ་དང་གོཞིི་རྩི་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས། རང་བཞིིན་ཅོལ་

ཆུང་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་མ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་ནས་བྲསོ་ཡངོ་བའི་ིཉེནི་མ་ོདརེ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་

བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་བྲསོ་ཡངོ་བ་རདེ། མའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་

ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ོརང་བཙོན་དང་རང་བཙོན་ཟེར་བ་འིདི་ཡང་

སོ་སོའི་ིལུང་པོ་དྲེན་ནས་བཤོད་པོ་མིན་པོར་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་ནས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་

པོའིི་རྙེོགོ་དྲེ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ལོགོ་མིན་ལ་ཐུགོ་པོ་མ་རེད། 

ངོས་རང་ལོགོ་མིན་ཟེར་བ་དེ་ལས་སློ་པོ་ོདང་སྟབས་བདེ་པོ་ོརེད་

ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ཇི་སྲིིད་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་

རྣམས་འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་བྱུང་ན་ང་མ་ིགོཅགིོ་ལ་འིདདོ་པོ་ཁངེས་



108
མ་ཁངེས་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ། ངས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་

ཀྱིི་ནི་མེད། ལ་ོཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔར་མ་སློེབས་བར་དུ་ཐེོབ་ཐེང་བེད་སྤྱོོད་

བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས། ང་གྲེདོ་ཁོགོ་ད་ེགོས་རྒྱགོས་སངོ་། ད་ན་ིབསྐྱར་

དུ་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་འིདོད་ནམ་ཡང་མེད། རྒྱ་སེའིི་སྟོད་འིགོགོ་གྱིོན་

པོ་ཡིན། རྒྱ་སེའིི་ལྷམ་ཡང་གྱིོན་པོ་ཡིན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བལྟས་ན་བློ་མ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་རདེ། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བལྟས་

ནས་གོསརེ་གྱི་ིརླུང་ཙོིའི་ིནང་བླུགོ་བཞིགོ་ཡདོ། ཐེབོ་ཐེང་ཡགོ་པོ་ོ

ཡནི་ན་ཡང་གོསརེ་གྱི་ིརླུང་ཙོ་ིརདེ། སྡུགོ་པོ་ོཡནི་ཡང་གོསརེ་གྱི་ི

རླུང་ཙོ་ིརདེ། བདེ་སྤྱོདོ་བྱས་པོ་ཡནི། གྲེདོ་ཁགོོ་ཀྱིང་རྒྱགོས་སངོ་། 

ད་ཆེ་ང་ལ་དགོསོ་འིདདོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ང་སྒརེ་གྱི་ིཆེ་ནས་དགོ་ེསློངོ་ཞིགིོ་ཡནི། ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགྲེངས་ཕྱོནི་

ཚོར་སངོ་། ལ་ོལྷགོ་མ་བསྡེད་པོ་ད་ེཁ་ཁུ་སམི་པོའོི་ིངང་ཆེསོ་བྱས། 

མ་ིཚོ་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་སྐྱལེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ཡནི། ཚོ་ེགོཅགིོ་

ལ་ཟུང་འིཇུགོ་གོ་ིགོ་ོའིཕེང་རྙེདེ་ཐུབ་པོ་མ་བྱུང་ན་ཡང་། ཚོ་ེའིདརི་

ལམ་སྣ་ེཟནི་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་སྔནོ་མ་ནས་ཡདོ། ད་

ཆེ་ཆེསོ་ཉེམས་ལནེ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་སར་སློབེས་དུས་ན་

ཚོོད་སློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཁྲེོད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་སར་

སློབེས་དུས་ཆེགོས་སྡེང་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ིཁ་ཤོས་ལ་ཡགོ་

འིདུགོ་ཟརེ་བ་དང་། མ་ིཁ་ཤོས་ལ་སྡུགོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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དེ་ལྟར་བརྗེོད་དགོོས་དོན་ནི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་ལས། 

ང་མི་སྒེར་གྱིི་དོན་དགོ་མིན། ཡགོ་ཉེེས་ངའིི་ཁ་ནས་ཤོོད་དགོོས་

སྟབས། སེམས་ནང་ཆེགོས་སྡེང་གོི་བློ་ོཞིིགོ་སྐྱེ་གོི་ཡོད། དོན་དུ་

ང་རང་སྒརེ་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུར་གོནདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་

བྱ་ཐེབས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབྱ་བ་ན་ིཆེསོ་ཡནི་པོ་

དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོགོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཆེསོ་བཤོད་ད་ེ

གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་ན་ཡང་གོཞིན་ཕེན་རདེ། འིཇགིོ་རྟེནེ་གྱི་ིབྱ་བའིམ། 

སྲིདི་ལུགོས་ཀྱི་ིབྱ་བ་བྱས་ཏེ་ེགོཞིན་ཕེན་བྱས་ན་ཡང་གོཞིན་ཕེན་

རདེ། ཁྱད་པོར་མ་ིའིདུགོ་བསམ་སྟ་ེབསྡེད་ཡདོ་པོ་ལས། ང་རང་

དགོེ་སློོང་ཆེོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ངས་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱ་

རྒྱུ་འིདིས་རང་གོི་བསམ་བློ་ོཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུར་གོནོད་ཡོང་གོི་

འིདུགོ དཀའི་ངལ་འིདུགོ ང་སྒརེ་གྱི་ིའིདདོ་པོ་ད་ེརདེ། 

ད་ལྟ་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་སྒེར་གྱིི་སྔོན་མའིི་ཐེོབ་ཐེང་གོི་རེ་འིདོད་ནི་

བསམ་བློོའི་ིགོོ་ཡུལ་ལ་མེད་ལ། ངོས་ཀྱིི་རྨི་ལམ་ལ་མེད། འིནོ་

ཀྱིང་མིས་བེད་སྤྱོོད་དེ་འིདྲེ་བྱས་ཏེེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལོགོ་

མ་ལགོོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེལགོོ་མ་ལགོོ་

ཟེར་བ་དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་སྔར་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་མེད་ལ་

ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུ་བཤོད་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་བདེ་

བ་སྡུགོ་བསྔལ་ལ་ཐུགོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེམ་ིགོཅགིོ་ལ་ཐུགོ་
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པོ་ལྟ་བུ་བཟསོ་ན་གོང་བྱས་སངོ་ངམ། ཡགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ

དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲིན་བུ་ཞི་ིའིཇམ་ལྟ་བུར་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོད་པོ་དེ་ཐེགོ་རིང་ཐུང་ཇི་ཙོམ་འིགྲེ་ོགྲེབས་ཡོད་མེད་ཚོོད་མི་

ཐེགིོ་ཅངི་། བདོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིའིཁྱརེ་སརོ་བཞིགིོས་པོས་

ང་ཚོ་ོལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ང་རང་ཚོ་ོ

གོནས་ཚུལ་མང་པོརོ་སྤྱོང་པོ་ོདང་གྲུང་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་

དང་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོཤོདོ་མ་ིདགོསོ་པོ་

བྱས་ན་ལེགོས་པོ་མེད་དམ་སྙིམ། དེང་སང་གོསར་འིགོོད་པོ་ཁ་

ཤོས་ལ་གོཡལོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁ་ོརང་ཤོསེ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

དང་། གོསར་འིགྱུར་ཛི་དྲེགོ་ཅིགོ་བཀོད་སྙིིང་འིདོད་ནས་དྲེི་བ་

ཁྱད་མཚོར་ད་ེའིདྲེ་དྲེསི། དརེ་ལན་མ་བརྒྱབ་པོའི་ིསྐབས་ལ་རླུང་

སྟནོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཡང་འིགོའི་ཤོས་ཉེན་ཤོེས་གོོ་ཤོེས་ཡོད་མཁན་རིགོས་ལ་ལྷོད་

ལྷདོ་བྱས་ཏེ་ེབརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་དུས་ཚོདོ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབའི་ི

སྐབས་ལ་སྐད་ཆེ་གོསལ་པོ་ོབྱས་ཏེ་ེབརྗེདོ་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་

དང་། དནོ་དགོ་ཁ་ཤོས་གོསལ་པོ་ོམ་བརྗེདོ་པོར་བཞིགོ་ན་ལགེོས་

ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་།
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ཉེ༽ གོཞིནོ་ནུའི་ིགོལ་གོནད་དང་། རྒོན་རྗེསེ་གོཞིནོ་

མཐུད།

གོཙོོ་ཆེེ་ཤོོས་ནི་བོད་ནང་གོི་བདེ་སྐྱིད་རེད། བདེ་སྐྱིད་དེ་ལ་

གོཞིགིོས་པོས་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་། ལས་ཀ་བྱདེ་དགོསོ་པོར་

བརྟེནེ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྐབས་ལ་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དཔོརེ་ན། གོཞིནོ་ནུ་ཚོགོོས་པོའི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུ་རྩི་བ་དང་ཡན་ལགོ ཉེངི་ལགོ་བཞིནི་དུ་འིབྲལེ་

བ་དམ་པོ་ོདང་། སངས་པོ།ོ སྒྲིིགོ་ཁྲེམིས་ཡདོ་པོ། ནང་ཁུལ་སྐད་

ཆེ་མང་པོ་ོམ་ལྷགོས་པོ། བསམ་ཚུལ་རྡོགོ་ལ་འིགྲེལི་པོ།ོ ཡང་ཞི་ེ

ལྷོད་དུ་ཡེངས་ནས་བསྡེད་པོ་མིན་པོར་གོནས་ཚུལ་ཚོང་མར་དོ་

སྣང་ཡོད་པོ། ཚོང་མ་ཤོེས་ཐུབ་པོ། གོང་བྱེད་དགོོས་བྱུང་ཡང་

ཨང་གོསར་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ། དུས་ཚོདོ་སྨནི་པོ་དང་། སྲིདི་བྱུས་

གོཏེན་འིབབེས་བྱུང་བའི་ིསྐབས་སུ་ད་ེཐེགོོ་བཤོར་བསྐྱདོ་འིགྲེ་ོཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ། གོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ད་ེམནི་དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། ཤོདོ་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་མང་པོ་ོ

བཤོད་པོ་རདེ། ད་ལྟ་ནས་བརྩིསི་པོའི་ིལ་ོ ༡༨-༡༩ གོངོ་ལ་ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོཆུང་ཆུང་རདེ། ད་ཆེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབསམ་བློ་ོའིཁརོ་མཁན་

དང་། ཤོོད་ཐུབ་མཁན། མི་གོོ་གོཅོད་རྒྱུའིི་མཚོམས་ལ་སློེབས་

ཡོང་གོི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོམི་གོོ་གོཅོད་མཚོམས་སུ་མ་སློེབས་
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བར་དུ་བྱས་རྗེསེ་ཡདོ་མདེ་ཇ་ིལྟར་ཡང་། ད་ཆེ་ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐེགོོ་འིད་ི

རྫོགོོས་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གྲེའིི་ིརྣ་ོལྟ་བུ་གོང་འིཚོམ་

རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་། ཡིན་ན་ཡང་རྣ་ོརྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ་ཅེས་

ལམ་འིཕྲིལ་བཞིགོ་པོས་ལ་དགོ་ཐེབས་དང་། འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རདེ། 

ད་ཆེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོགོཞིོན་སྐྱེས་འིཚོར་ལོངས་ཡོང་མཁན་ཚོོས་

རམི་པོས་ལས་འིགོན་འིཁྱརེ་ཏེ་ེལྷངི་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། དནོ་ཐེགོོ་ལ་

འིཁྱལོ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་གོ་ལརེ་མཐུད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་

དགོོས། ང་ཚོོའིི་རེ་བ་ཡང་དེ་རེད། ཡགོ་པོ་ོཡོང་གོི་རེད་བསམ་

པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རྒོན་པོ་དང་གོཞིནོ་པོའི་ིབར་རྙེགོོ་དྲེ་ཡངོ་གྲེབས་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ིསྤྱོརི་བཏེང་ཆེསོ་ཉེདི་རདེ། ཉེནི་གོཅགིོ་ལ་རྒོན་

པོ་གོཅགིོ་ཀྱིང་མདེ་པོར། གོཞིནོ་པོས་ཆེ་ཚོང་བྱདེ་ཐུབ་པོ་ད་ེཡང་

ཡངོ་ཐེབས་མདེ། མ་ེཏེགོོ་ལྡུམ་རའི་ིནང་ལ་ོཁརོ་མ་ོཡུགོ་ཏུ་མ་ེཏེགོོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོས། མ་ེཏེགོོ་རྙེངི་པོ་རྣམས་འིཐེགོོ་བཞིནི་དུ་གོསར་

པོ་འིཛུགོས་ཀྱིནི་བྱས་ཏེ་ེགོང་ལྟར་ལྡུམ་ར་དའེི་ིནང་མ་ེཏེགོོ་རྒྱུན་མ་

ཆེད་པོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ། མ་ེཏེོགོ་རྙེིང་པོ་ད་ེདགོ་བསྡེེབས་

གོཅིགོ་ལ་བཅད། མེ་ཏེོགོ་གོསར་པོ་དེ་དགོ་མ་ལོངས་པོར་ཟླ་བ་

ཁ་ཤོས་རིང་མེ་ཏེོགོ་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་བྱས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་

ན་ཡང་དགོསོ་པོ་མེད།

དེ་བཞིིན་དུ་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ལས་
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ཀ་བྱདེ་མཁན་རྒོན་པོ་རྫོགོོས་ཀྱིནི་རྫོགོོས་ཀྱིནི་གོཞིནོ་པོས་མཐུད་

ཀ་རྒྱགོ་གོིན་རྒྱགོ་གོིན་བྱས་ཏེེ་འིགྲེོ་རྒྱུ་རེད་མ་གོཏེོགོས། ང་

ཚོ་ོགོསར་བརྗེེ་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཉེི་མ་གོཅིགོ་ལ་བསྒྱུར་

བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ད་ལྟ་ངས་སྲིདི་བྱུས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་

འིཛིིན་གྱིི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོར་འིགོན་བསྐུར་གྱིི་མི་

འིདུགོ ཆེ་བཞིགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་ིདགོསོ་དནོ་མདེ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་

ཁ་ཤོས་ཁ་སྤུ་གོསོགོ་གོི་འིདུགོ ཁ་སྤུ་བསགོས་ཏེེ་རྒོན་པོའིི་རྒོན་

ཚུགོས་མ་བྱས་ན་མསི་སློབོ་ཕྲུགོ་གོ་ིམཐེངོ་མ་གོཏེགོོས་ཆེ་འིཇགོོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་མཁན་འིདུགོ ད་ེཡང་བདནེ་པོ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་རྒོན་བརྫུ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་དང་། 

ལྷགོ་དོན་ང་ཚོོས་འིཇོན་རུང་མ་འིཇོན་རུང་། བཙོན་བྱོལ་བོད་

གོཞུང་གོི་མིང་བཏེགོས་ཡོད་སྟབས་ཕྲུ་གུའིི་རྣམ་འིགྱུར་མ་ཡོལ་

གོངོ་དུ་བཀའི་བློནོ་ཡནི། ཡས་ཡནི། མས་ཡནི་བྱས་ན་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ རམི་པོས་རམི་པོས་མཐུད་བརྒྱབ་སྟ་ེསློབེས་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། བསྒྱུར་བཅསོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། 

ཡང་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་བཟདོ་སྒམོ་བྱདེ་དགོསོ། ང་ཚོསོ་འིཐུས་

ཤོརོ་དང་། སྲིདི་དནོ་རས་སུ་བརོ་བ་ཞིིགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ལ་དགོ་

གོ་ིམ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ན་ིམ་རདེ། གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། གོ་



114
ལརེ་གོ་ལརེ་ས་ོསའོི་ིསྒང་ལ་འིགོན་སློབེས་ཡངོ་གོི་རདེ། ད་ེདུས་

འིགོན་དེ་ཐེེགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས། ཁ་ནས་སྟོང་བཤོད་སྦར་བ་

གོང་། ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཐུགོ་པོ་ལུང་པོ་གོང་བསྐོལ་ན་དེ་

ལ་དགོའི་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བར་ལམ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གྲེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཏེ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། དཀྲོོགོ་གོཏེམ་

གྱི་ིསྐུ་ངལ།

ང་ཚོརོ་ད་ལྟ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ། ལས་ཀ་བྱདེ་

མཁན་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ཆེ་ནས་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་བཤོད་ས་དེར་

བཤོད། ཐེབས་ལམ་ཡང་དགོ་པོ་མིགོ་ཁ་ཕྱོེ་བ་ནང་བཞིིན་ཞིིགོ་

བསྟན་ཏེ་ེགོ་ོབསྡུར་བྱས། མཉེམ་རུབ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་

མདེ་པོར་མ་ིམང་གོ་ིཁྲེདོ་དུ་གོཏེམ་འིཆེལ་གོཡུགོས་ཏེ་ེབདོ་གོཞུང་

གོསི་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་རངི་ལ་གོང་ཡང་བྱས་ཡདོ་

པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

འིགྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་བདནེ་པོ་རདེ། ངའི་ིཁ་ནས་

ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་པོ་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོ་བྱདེ་དགོསོ་མདེ་ཅསེ་ནམ་

ཡང་བཤོད་མ་མྱངོ་། འིགྲུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་བསམ་

སྟ་ེབསྡེད་ཡདོ། བྱས་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་དང་

ཧིམ་པོ་རདེ། སྐྱགོ་རྫུན་བཤོད་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 
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ད་ལྟ་ང་རང་ཚོོར་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁལ་བསྐུར་སའི་ིདྲེལེ་ལགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་དགོསོ་

པོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་ཐེ་མ་དྲེེལ་མ་བྱུང་ན་བོང་བུ་ཆེད་ལ་ཁད་ཅིགོ་

ཡོད་པོ་དེ་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། བོང་བུ་དེ་མ་འིགྱིེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོ་ལས། དྲེལེ་རགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བངོ་བུ་ད་ེམདེ་པོ་

བཟསོ་ན་གོང་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་འིདུགོ་གོམ། ད་ེལྟར་ཡནི་མནི་བསམ་

བློོ་ཞིིགོ་ཐེོངས་དང་། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཁ་ཐེབས་དང་། 

ཤོེས་ཡོན་འིཇོན་ཐེང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དེང་དུས་

དང་མཐུན་པོའི་ིཤོསེ་ཡནོ་གོང་ཡང་བསློབས་མདེ། 

མདོར་ན་ངས་དབྱིན་ཇི་མགོོ་འིདྲེོངས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། 

སྤྱོརི་བཏེང་ཤོསེ་ཡནོ་ཡང་གོང་ཡང་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་

དུ་ལ་ོདགུ་ཙོམ་ཞིགིོ་བསྡེད་པོ་དང་། ད་ེནས་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་ཏེ་ེ

ཉེམས་མྱངོ་ཕྲིན་བུ་བསགོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རང་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིདུས་

ཚོོད་གོཉེན་འིཕྲིང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་འིགོ་ོཁྲེིད་མཁན་

མ་ིཁ་ཐེབས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་མ་གོཏེགོོས་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། འིཇནོ་གྱི་ི

མདེ་པོ་ང་རང་གོསི་ཤོསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚོ་ོཕེར་བཞིགོ་

ནས་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་བཙོལ་ན་ད་ེཡང་རྙེདེ་ཀྱི་ིམདེ། འིཇནོ་

གྱིི་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་མེད་པོ་ལས་དྲེགོ་པོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོད། ད་

དུང་དེའིི་ནུས་པོ་གོོང་མཐེོར་གོཏེོང་ཐེབས་དང་། ཚོད་ལོངས་པོ་
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ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེལ་འིཕྱོ་དམདོ་

བྱེད་པོ་དང་། ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་ལྟ་བུ་བྱས་ན་དེ་ཡང་གོད་མོ་

ཤོརོ་གྱི་ིའིདུགོ 

བར་ལམ་ད་ེའིདྲེ་ཁ་ཤོས་བྱུང་། བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་

ཅེས་མི་མང་གོི་ཁྲེོད་དུ་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤོིང་རྒྱགོ་མཁན་དེ་

དགོ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཐེངེས་མ་གོཅགིོ་

མནི་པོར་གོནས་ཚུལ་ཐེངེས་མ་གོསུམ་ཙོམ་བྱུང་བ་རདེ། ངས་རྟེགོ་

ཏུ་བཤོད་དང་ཤོདོ་མུས་ལྟར། བསམ་འིཆེར་ཨ་རུ་ཐེརེ་འིདནོ་བྱས་

ནས་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། སྤྱོ་ིསྤེམོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་

བཀའི་ཤོགོ་གོསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་གོཞུང་གོསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། ད་ེན་ིརང་གོསི་རང་ལ་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པོས་ཡགོ་པོོ་མི་འིདུགོ འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་

དངསོ་དང་བརྒྱུད་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤོད་གོ་ོབརྡ་

སྔ་རྗེེས་སྤྲོོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་། དེ་དགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ནུས་

པོ་མ་ཐེོན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་ཤོེས་བཞིིན་

དུ་ད་ེའིདྲེ་བྱས་ན་ཤོསེ་བཞིནི་ཁྱད་གོསདོ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 

ཡང་ན་ངས་བཤོད་པོ་ཞིགིོ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ང་ཡནི་ནའིང་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་གོ་ིརདེ། བསམ་

བློ་ོབཏེང་བའི་ིརྗེསེ་ལ་སྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ནརོ་འིཁྲུལ་
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ངསོ་ལནེ་བྱས་པོ་ལ་སྐྱནོ་གོང་ཡང་མདེ། དྲེང་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་ན་དགྲེ་

བསོ་བཤོད་ཀྱིང་བརྩི་ིའིཇགོོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང་། ནརོ་འིཁྲུལ་ཞིགིོ་

ཡནི་ན་ས་ོསསོ་བཤོད་ནའིང་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ཡནི་

ཡང་ད་ེའིདྲེ་གོང་ཡང་མདེ་པོར་ལས་འིགོན་བསྐུར་བའི་ིསྐབས་ལ་

ཡགོ་པོ་ོསྒྲུབ་མ་ཐུབ། སྐད་ཆེ་སྟངོ་བཤོད། ས་བཞིགོ་མ་ེའིབར་འིདྲེ་

པོ་ོབྱས་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། བར་ལམ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གྲེབས་བྱས་

བྱུང་། མ་གོཞི་ིཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་

གོསལ་རདེ། ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། ཤོསེ་སངོ་ངམ། 

ངས་གོསུང་བཤོད་དང་། བཀའི་སློོབ་གོནང་ཞིེས་ང་ལ་ཤོོད་རྒྱུ་

གོང་ཡང་མེད། ད་ཕེན་མང་པོོ་བཤོད་ཟིན་པོ་རེད། ད་ཁྱེད་རང་

ཚོསོ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་རགོོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ལས། 

གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་རོགོས། ང་ོལྐོགོོ་

མདེ་པོ་བྱདེ་རགོོས། སྐྱགོ་རྫུན་བཤོད། ང་ོལྐོགོོ་བྱས་ན་ང་རང་ཡང་

མགོོ་སྦོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ གོདོང་ཐུགོ་སྟེ་སྐད་ཆེ་ཤོོད་དུས་མི་དེ་

སམེས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ལ། ད་ེལྷགོ་བསམ་དགོ་མདགོོ་ལ་བསམ་པོ་

གོཅགིོ རྒྱབ་སློགོོ་པོ་དང་འིདྲེ་མནི་ཆེགོས་ཡངོ་དུས་གོང་འིདྲེ་ཡནི་

ནམ་བསམ་སྟེ་དངོས་གོནས་མགོ་ོསྦོས་པོ་དང་། སེམས་ཤུགོས་

ཆེགོ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་ོལྐོོགོ་བྱ་རྒྱུ་མེད། བསྲིེགོ་བཏུབ་

འིཕེརེ་བ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ།
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སྐད་ཆེ་དྲེ་ིརྒྱུ་ཡདོ་ན་དྲེསི་ཤོགོོ དགོའི་པོ་ོབྱུང་། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོལ་

ཆེནེ་པོརོ་བརྩིསི་ཏེ་ེའིདརི་ཡངོ་བ་རདེ། ངས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་

དུ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོརང་རང་ས་ོསརོ་ལས་འིགོན་འིཁྲེ་ིབ་ད་ེཡགོ་པོ་ོསྒྲུབ་

དགོསོ། མདུན་དརེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤོད། ཆེ་ེས་གོཅགིོ་ནས་མང་

པོ་ོཞིགིོ་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ེདསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐད་

ལུང་པོ་གོང་བརྒྱབ། འིགྲུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང་། གོམོ་པོ་རམི་བགྲེདོ་

བྱེད་དགོོས་པོ་དེ་འིཐུས་ཤོོར་བཏེང་ན་གོད་མོ་ཤོོར་རྒྱུ་རེད། དེ་

འིདྲེ་མ་སངོ་བ་བྱདེ་དགོསོ། 

ཡང་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཏེེ་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་

ཡོང་གོི་འིདུགོ་ན། ཁྱེད་རང་ཚོོར་གོཞིོན་ནུའིི་རྒྱུན་ལས་རྟེགོ་ཏུ་

ཡོད་མུས་ལ་བསམ་འིཆེར་བཤོད། ཡང་བསམ་འིཆེར་ང་ཚོོར་

ཐེད་ཀར་བཤོད་ཀྱིང་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་

གོཞིིགོས་པོས་བསམ་འིཆེར་གོང་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང་གོསལ་པོོ་

བཤོད་དགོསོ། དགོའི་བསུ་ཡདོ། ཧུར་ཐེགོ་གྱིསི། ཚོང་མར་བཀྲོ་

ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



119

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༩ ཉེནི་

ལྡ་ིལརི་གོནས་འིཁདོ་རང་རིགོས་གོཞིནོ་ནུ་ཁགོ་

གོཅིགོ་མཇལ་བཅར་སྐབས་བཀའི་འིདྲེ་ིཞུས་ཁགོ་

གོ་ིབཀའི་ལན་དང་། བཀའི་སློབོ། 

ཀ༽ སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིའིསོ་འིདམེས་དང་། གོཟུགོས་མདེ་

གྲེབི་གོཟུགོས།

ས་གོནས་གོཞིོན་ནུའིི་ཚོོགོས་གོཙོ་ོནས་བཀའི་འིདྲེི་ཞུས་སྙིིང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གོཞིོན་ནུ་ས་གོནས་གོཞིོན་ནུའིི་ཚོོགོས་གོཙོ་ོནས་བཀའི་འིདྲེི་ཞུས་སྙིིང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གོཞིོན་ནུ་

ལྷན་ཚོོགོས་ནས་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་འིསོ་འིདེམས་བྱེད་ཕྱོོགོས་ཐེད་ལ་འིགྱུར་བ་གོཏེོང་ལྷན་ཚོོགོས་ནས་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་འིསོ་འིདེམས་བྱེད་ཕྱོོགོས་ཐེད་ལ་འིགྱུར་བ་གོཏེོང་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་གྲེོས་ཆེོད་སྔ་རྗེེས་བཞིགོ་ནས་བཀའི་ཤོགོ་དང་། སྤྱོི་འིཐུས་ལྷན་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་གྲེོས་ཆེོད་སྔ་རྗེེས་བཞིགོ་ནས་བཀའི་ཤོགོ་དང་། སྤྱོི་འིཐུས་ལྷན་

ཁང་ལ་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིསྙིན་སངེ་ཞུས་ཀྱིང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དམགིོས་བསལ་ཁང་ལ་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིསྙིན་སངེ་ཞུས་ཀྱིང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དམགིོས་བསལ་

གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་པོ་གོང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེའིི་སྐོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ནས་བཀའི་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་པོ་གོང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེའིི་སྐོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ནས་བཀའི་

སློབོ་གོསལ་བཤོད་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། སློབོ་གོསལ་བཤོད་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

བཀའི་ལན། ད་ེསྐརོ་གོཞིནོ་ནུ་ཚོརོ་བསམ་འིཆེར་སྔ་རྗེསེ་བྱུང་ཡདོ། 

བསམ་འིཆེར་ད་ེདགོ་ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ལྷགོ་

བསམ་ཙོམ་མ་ཟད་ད་ེལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ། ད་ེདངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་

འིགོལེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་ལ་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ཚོགོོས་འིདུའི་ིཐེགོོ་ལ་གོ་ོ

བསྡུར་བྱས་པོ་རེད། རྒྱུན་ལས་ཚོོགོས་འིདུའིི་ཐེོགོ་ལ་གོོ་བསྡུར་

བྱས་པོ་དེ་དགོ་ཆེ་ཚོང་བཀའི་ཤོགོ་དང་། ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོཉེིས་
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བཅས་ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱུང་། ཁྱེད་ཚོོའིི་བསམ་འིཆེར་དེ་དངོས་སུ་

ལགོ་ལེན་འིགོེལ་བ་ལ་དཀའི་གོནད་ཕྲིན་བུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

བར་ལམ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་རོབ་ཙོམ་ཤོེས་ཡོད་ཤོས་ཆེེ། དེང་སང་

མདོ་སྟོད་སྨད་གོཉེིས་ལ་དགོོས་དབང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་ཉུང་དུ་གོཏེོང་

གོ་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིགོཟུགོས་མདེ་གྲེབི་ཆེགོས་ཀྱི་ིམཐེངོ་ཕྱོགོོས་

ཡོད་མུས་རེད། འིདི་འིདྲེའིི་དུས་སྐབས་ཤོིགོ་འིཁེལ་གྱིི་ཡོད་

སྟབས་གོནས་སྐབས་ད་ལྟའི་ིབྱདེ་སྟངས་ད་ེགོར་བཞིགོ་ན་ལགེོས་

པོ་འིདུགོ་ཅེས་ཐེགོ་ཆེོད་པོ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོ་ོབསྡུར་

ཏེན་ཏེན་བྱས་ནས་ཐེགོ་བཅད་པོ་རེད། ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་

ཡང་ད་ེགོ་རང་ཡནི།

ཁ༽ བདོ་ཀྱི་ིདམར་ཤོོགོ་དང་། ཐུན་མནི་གྱི་ིདམར་ཤོོགོ

དྲེི་བ། ཉེེ་བའིི་ཆེར་གོཞིོན་ནུ་འིགོའི་ཤོས་ཤོིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་དམར་པོོའི་ིཚོོགོས་པོ་ཞིགིོ་དྲེི་བ། ཉེེ་བའིི་ཆེར་གོཞིོན་ནུ་འིགོའི་ཤོས་ཤོིགོ་གོིས་བོད་ཀྱིི་དམར་པོོའི་ིཚོོགོས་པོ་ཞིགིོ་

དགོོས་པོ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོང་གོི་འིདུགོ་དེའིི་སྐོར་ལ་བཀའི་དགོོས་པོ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོང་གོི་འིདུགོ་དེའིི་སྐོར་ལ་བཀའི་

སློབོ་ཅིགོ་གོནང་རོགོས། སློབོ་ཅིགོ་གོནང་རོགོས། 

བཀའི་ལན། དམར་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་རྒྱ་མརི་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོ་འིད་ིལྟ་

བའིི་ཐེོགོ་ནས་མིན་ལ། ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་མིན་ཞིེས་ཟེར་

གྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་འིདྲེ་ཆེགོས་བཤོད་པོ་དེ་འིདྲེ་མ་རེད། ཕེལ་ཆེེར་

ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཤོསེ་ཡོད་ཤོས་ཆེེ། དེ་སྔ་ནས་ཕུན་ཚོོགོས་དབང་



121
རྒྱལ་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་བོད་རིགོས་གུང་བྲན་ཏེང་མི་ཡིན་པོ་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ངོས་ནས་ང་ོཤོེས་

ཀྱིི་ཡོད། སོ་སོ་སྒེར་གྱིི་ལྟ་བ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་རེད། ཁོང་ཚོོས་

བོད་རིགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུའིི་ཐེབས་ལམ་དྲེགོ་ཤོོས་དེ་

དམར་པོའོི་ིལྟ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་

དེ་འིཁྱེར་གྱིི་ཡོད་ལ། ཡིད་ཆེེས་ཀྱིང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་མི་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པོ་རེད། འིདིའིི་སྐོར་

སྔནོ་མ་ནས་སྐད་ཆེ་བྱུང་ཡདོ་པོ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་ཐེ་མ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཁངོ་ཚོ་ོརྒྱ་མསི་ལས་

བྱདེ་ནང་ནས་གོནས་དབྱུང་བཏེང་། ཁ་ཤོས་ན་ིཧི་ལམ་བརླགོ་པོ་

ལྟ་བུ་ཡང་བྱུང་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་དེང་སང་ང་རང་ཚོོས་གོོ་མིན་ཏེང་གོི་ཐེོགོ་མཁྲེེགོས་པོོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། སྤྱོིར་བཏེང་བྱས་ན། ང་ཚོོས་ལྟ་བའིི་ཆེ་ནས་གུང་

བྲན་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱ་རྒྱུ་ཁ་ོན་ཡནི་ཚོ་ེགོ་ོམནི་ཏེང་ལ་ང་ཚོསོ་ཧི་ལམ་

འིཐེབ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ནས་ལགོ་པོ་བརྐྱངས་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་

རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོན་ིལྟ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་

མནི་པོའི་ིརྟེགོས་གོསལ་པོརོ་སྟནོ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ི

ཐེགོོ་ལ་ཡནི་ནའིང་ང་ཚོསོ་ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོ་ིཡདོ། 

རྒྱ་གོར་ནང་རང་དབང་དུ་གོནས་པོའིི་བོད་རིགོས་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་
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འིདའིི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིརང་དབང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་ལ་

དགོའི་མསོ་དང་། ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཚོགོོས་པོ་བཙུགོས་

ན། ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིལྟ་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱལེ་ར་སྤྲོདོ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ་

པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་ནི་ཡགོ་པོ་ོརེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ན་

ཡང་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་དང་། རྫུན་བཤོད་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོ་ཞིགིོ་

དགོོས། ཁ་ནས་དམར་པོ་ོཡིན་པོ་ལ་ལགོ་ལེན་ང་ོཐེོགོ་བྱེད་དུས་

ངས་འིཇནོ་པོ་མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ།

ལྷགོ་དནོ་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་

མཉེམ་དུ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་

རང་ཚོའོི་ིབདོ་རགིོས་དམར་ཤོགོོ་ཚོགོོས་པོ་ད་ེཐུན་མངོ་མནི་པོའི་ི

དམར་ཤོོགོ་ཅགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། དཔོརེ་ན་རྒྱ་གོར་བའི་ིགུང་བྲན་

ནང་ཧིིན་དཱུའིི་ལམ་ལུགོས་དེ་དགོ་ཆེ་ཚོང་རྩིི་མཁན་དེ་འིདྲེ་འིདུགོ 

ང་ལ་སེ་ལོན་གྱིི་གྲྭ་པོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་མྱོང་། ཁོ་རང་ཐེེགོ་དམན་གྱིི་

དགོེ་སློོང་རེད། དགོེ་སློོང་ཡིན་མུས་ལ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། ཁངོ་གོསི་ས་ེལནོ་ནང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དད་ཡདོ་མཁན་

ལ་ལྟ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་ཡནི་པོའི་ིམ་ིམང་པོ་ོཡདོ་ཟརེ་

གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡནི་ན་སྙིངི་རྗེ་ེཔོ་ོརདེ།

ང་ཚོོས་ཀྱིང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩི་བྱས། ནང་པོའིི་ཆེོས་སྤྱོི་

དང་། ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་ཡོད་མཁན་དེའིི་ཐེོགོ་
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ལ་མི་ཚོེ་གོཅིགོ་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་། དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་འིགྲེ་ོ

སྟངས་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་འིཁྱེར་མཁན་བྱུང་ན་དམར་པོ་ོཐུན་མོང་

མནི་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། བདོ་ཀྱི་ིདམར་ཤོོགོ་གོ་ིརྟེགོས་ལ་ཟ་ོ

ར་དང་ཐེ་ོབའིི་ཐེོགོ་སྣོན་མ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་རེད། ང་

ད་ེའིདྲེ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ

གོ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོ

འིངོ་།

བཀའི་འིདྲེི། དེང་སང་ཡ་ོརོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཙོམ་ནང་བོད་ཀྱིི་ཟློས་གོར་ཚོོགོས་པོ་ཡིན་བཀའི་འིདྲེི། དེང་སང་ཡ་ོརོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཙོམ་ནང་བོད་ཀྱིི་ཟློས་གོར་ཚོོགོས་པོ་ཡིན་

ཟརེ་བ་ལྷ་ས་ནས་ལྟར་སྐརོ་ལ་བཏེང་བ་དང་། ད་ེབཞིནི་ཉེེ་ཆེར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བདོ་ཟརེ་བ་ལྷ་ས་ནས་ལྟར་སྐརོ་ལ་བཏེང་བ་དང་། ད་ེབཞིནི་ཉེེ་ཆེར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བདོ་

ལྗོངོས་མཛིའི་འིབྲལེ་མཐུན་ཚོགོོས་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་བཏེང་འིབྱརོ། ད་ེབཞིནི་རླུང་འིཕྲིནི་ཁགོ་ལྗོངོས་མཛིའི་འིབྲལེ་མཐུན་ཚོགོོས་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་བཏེང་འིབྱརོ། ད་ེབཞིནི་རླུང་འིཕྲིནི་ཁགོ་

ནང་སྔནོ་མ་མ་ིབཞི་ིཤོགོོ་ཚོགོོས་ལ་ཁ་འིཕེངས་དང་། ད་ཆེ་སྤྱོརི་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་རྒྱུ་ནརོ་ནང་སྔནོ་མ་མ་ིབཞི་ིཤོགོོ་ཚོགོོས་ལ་ཁ་འིཕེངས་དང་། ད་ཆེ་སྤྱོརི་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་རྒྱུ་ནརོ་

རང་བདགོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་ཟརེ་ནས་ཁྱབ་བསྒྲིགོས་བྱས་པོ་ད་ེདགོ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ།རང་བདགོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་ཟརེ་ནས་ཁྱབ་བསྒྲིགོས་བྱས་པོ་ད་ེདགོ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ།

བཀའི་ལན། རྒྱ་མསི་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིརྣམ་

འིགྱུར་ཞིིགོ་སྟནོ་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་ནང་དུ་ཡང་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེང་སང་སྤྱོིར་འིཛིམ་གླིིང་གོི་འིགྲེོ་

སྟངས་དང་། བྱ་ེབྲགོ་རྒྱ་མའིི་ིབྱདེ་སྟངས་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིང་ཚོའོི་ི

སྲིདི་བྱུས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ་དམ་ཟརེ་ན། གོནས་སྐབས་

རྒྱ་མིས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོའིི་གོོ་སྐབས་དེ་ཟིན་
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ནས་ང་ཚོསོ་བདོ་ནང་ལ་ཕེར་རང་དབང་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་དང་། ཚུར་ཡང་རང་དབང་བྱས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་རོགོས་བྱས་ནས་བསམ་པོ་དེ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན་བལ་

ཡུལ་ནང་ཁ་ོཚོ་ོལྟ་སྐརོ་ལ་ཡངོ་མཁན་ཁ་ོཚོའོི་ིགྲེས་ལ་རྒྱ་མ་ིའིགོའི་

ཤོས་ཡོད། ཡིན་ནའིང་རྩི་བའིི་བོད་ཀྱིི་སྐུ་ཚོབ་ཚོོགོས་པོ་ཟེར་

བའིི་མིང་ཞིིགོ་བཏེགོས་པོར་བརྟེེན་ང་ཚོོས་དེ་གོའིི་མིང་ནས་ཟིན་

ཏེེ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཁོང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལྟ་སྐོར་ལ་གོདན་ཞུའིི་

ཏེར་ཞིིགོ་བཏེང་བ་རདེ། ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤོསེ།

ཁ་སང་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིགོསུང་བཤོད་ནང་ལ་བརྗེདོ་པོ་

ལྟར་རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏེང་ཡདོ་ན་སྦས་དགོསོ་དནོ་

མདེ་པོ་དང་། བསྟན་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་བདོ་མ་ིཕེར་བཏེང་། བདོ་

ནང་གོི་མི་ཚུར་བཏེང་ན་མི་སུ་ཡིན་རུང་སྐྱིད་ས་དེ་འིདེམས་ངེས་

ཡིན་པོ་ལས། སྡུགོ་ས་དེ་འིདེམས་ཀྱིི་མ་རེད། བོད་ནང་དངོས་

གོནས་སྐྱིད་པོོ་ཡོད་ན་ཕེར་འིགྲེོ་མཁན་ཚོ་ོབོད་ནང་སྡེོད་མདོགོ་

ཁ་པོོ་རེད། བོད་ནང་གོི་མི་གོཅིགོ་རྒྱ་གོར་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཡོང་ན་

ཡང་བོད་ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་ན་ཁོ་རང་ཕྱོིར་ལོགོ་བྱེད་པོ་ལས་

རྒྱ་གོར་ཚོ་བའི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་ཚོསོ་བདནེ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་རྩིོད་པོ་བྱེད་དགོོས་པོར་བརྟེེན་ཁ་སང་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་

བཤོད་པོ་རདེ།
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ད་ེགོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིསྟངེ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་ན་བསམ་

པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོད། རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གོདོང་ཐུགོ་པོའིི་

ཉེིན་མོ་དེ་གོར་རང་བཙོན་དང་། རང་སྐྱོང་གོི་རྩིོད་རྙེོགོ་སྐད་ཆེ་

ཤོོད་དགོོས་ཀྱིི་མ་རེད། སྔོན་ལ་གོང་ཞིིགོ་ཤོོད་དགོོས་སམ་ཞིེ་

ན། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་འིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། སྔནོ་ལ་

དཀའི་ངལ་ཡོད་མེད་དེ་ང་ཚོོར་སྟོན་དང་། བོད་ནང་ས་ཆེ་གོང་

སར་སློེབས་ཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐབས་སྤྲོོད་མདོགོ་ཁ་པོ་ོམ་རེད། ཡིན་

ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་དེ་འིདྲེའིི་གོ་ོསྐབས་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་

བརྗེདོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྒྱ་གོར་ནང་

ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་ཡོད་པོ་འིཕྲིད་འིདོད་དང་། ཡོང་འིདོད་ཡོད་པོ་

ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེའིི་རིགོས་ཚུར་ཡོང་ཆེོགོ་པོ་བྱུང་ན་

དེ་མཚོམས་ང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་གོང་འིཚོམ་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། གོཞིི་

རྩི་ད་ལྟ་བར་ལོ་ཉེི་ཤུའིི་རིང་ལ་ང་ཚོོས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་ལྐོགོོ་དང་ངསོ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ།

ང་ཚོ་ོའིདརི་མའིི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ད་ེརྩི་བའི་ིབདོ་

ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིསྟངེ་ནས་

ལས་ཀ་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡང་ཡོད་པོ་ལས་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐེབོ་ཐེང་གོ་ིསྐརོ་ནས་ང་ཚོསོ་བདོ་ལ་རྩིདོ་ཀྱི་ི

མེད། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་
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ན་ང་ཚོ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒྱ་སྐརོ་ད་ེའིདདོ་པོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིཁངེས་ཀྱི་ིརདེ། 

གོལ་སྲིདི་འིདདོ་པོ་མ་ཁངེས་ན་ཡང་ས་ོས་ོསྡུགོ་གྱིངོ་ཡནི་པོ་ལས་

དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་རིན་ཐེང་རྩིི་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། དེར་བརྟེེན་བོད་

ནང་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་ཤོེས་

དགོསོ་པོ་ལྟར། ད་ཕེན་ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིརངི་ལ་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

གོང་ཐུབ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ད་ཆེ་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་དངོས་སུ་རྒྱ་མིས་

བཀགོ་འིགོོགོ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཕེར་འིགྲེོ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང་། བདོ་ནང་ནས་ཚུར་ཡངོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་

ཚོོས་གོནས་ཚུལ་ཇེ་གོསལ་དུ་ཤོེས་པོ་ཞིིགོ་དང་། མང་དུ་ཤོེས་

པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་ངསེ་རདེ། བདོ་ནང་ཕེར་འིགྲེ་ོཚུར་ཡངོ་བྱདེ་ཡུན་ལ་ོ

གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤོིགོ་བྱུང་ན་དེ་ནས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ་ང་

ཚོསོ་བལྟས་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ།

ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོནས་ཚུལ་སྤྲོད་པོ་ལས། གོལ་སྲིདི་རྩི་དནོ་ང་ོ

མའི་ིཐེགོོ་རྒྱ་མསི་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་ཏེ་ེབདོ་

མ་ིཚོསོ་རྒྱ་མརི་དགོའི་མསོ་ཡདོ་པོ་དང་། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་

ན་སྐྱདི་པོ་ོའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན་ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་བཞིགོ་རྒྱུ་

རེད། ང་ཚོོས་ད་དུང་བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མིར་

དགོའི་གོི་མ་རེད་བརྗེོད་དེ་རྩིོད་པོ་བརྒྱབ་ན་དེ་སྐྱགོ་རྫུན་རེད། དེ་

བཤོད་ནས་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ང་དེ་འིདྲེ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ང་དྲེང་
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པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་ཐེགོ་གོཅདོ་ད་ེརྗེསེ་ལ་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ།

ང༽ རྒྱ་བདོ་ཐེ་དད་དང་། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ།

ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་གོཞི་ིབཞིགོ་ན། ང་ཚོ་ོརང་བཙོན་རདེ། 

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་རྩི་བ་ནས་ཐེ་དད་རེད། ད་དུང་གོཙོ་ོགོལ་ཆེེ་ཤོོས་

གོང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའིི་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ད་ེཡནི་པོ་རདེ། ཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ི

གོནས་ཚུལ་ལ། ང་ཚོའོི་ིམ་ིརྣམས་སྔར་གྲེདོ་ཁགོོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་

ཞིིགོ་དེང་སང་རྒྱགོ་གོི་མེད་པོ་དང་། སྔ་མ་ོགྱིོན་གོོས་དང་དངུལ་

ཡདོ་ན་ས་ོསསོ་རྣམ་དཔྱདོ་འིདནོ་རྒྱུ་དང་། རང་དབང་དུ་སྤྱོདོ་རྒྱུ་

ཡོད་པོ་དེ་དེང་སྐབས་མེད་པོ། དོན་སྙིིང་སྲིིད་དོན་གྱིི་རང་དབང་

དང་། གོཏེམ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་། ཆེསོ་དད་རང་མསོ་སགོོས་ཀྱི་ི

སྐད་ཆེ་ཕེར་བཞིགོ་ནས། ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ིམའིི་ིགྲེདོ་པོ་མ་ིའིགྲེངས་

པོ་དང་། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་

ཚོོར་ཁེ་ཕེན་མི་འིདུགོ དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་མི་མང་ཆེེ་བ་ཚོ་ོརྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་བྱེད་ཀྱིི་མི་འིདུགོ རྒྱ་མིར་དགོའི་གོི་མི་

འིདུགོ རྒྱ་མིར་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ལྟ་བའིི་ཐེོགོ་ལ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་དང་། མང་གོཙོོའིི་ལྟ་བ་འིཁྱེར་

མཁན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལྟ་བ་གོང་ཞིགིོ་འིཁྱརེ་གྱི་ིཡདོ་རུང་མདེ་རུང་། 
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མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་ཁེ་ཕེན་མེད་པོའིི་

དབང་གོསི་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དངསོ་

ཡདོ་ལ་བརྟེནེ། ང་ཚོསོ་འིདརི་ལས་ཀ་བྱདེ་དནོ་དང་། བྱདེ་དགོསོ་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་རེད། ད་བར་དུ་ལས་ཀ་འིདི་དགོ་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེསེ་གོསར་བརྗེ་ེབྱས་ནས་བྱས་པོ་མནི་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ི

འིདུགོ མ་ིསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་

སྐད་བརྒྱབ་པོ་མིན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མ་ིམང་གོ་ིད་ེཚོའོི་ིཆེདེ་དུ་བསམས་ནས་ས་ོསསོ་དངསོ་གོནས་བློ་ོ

བད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ཡང་མ་ིཚོ་ེབློསོ་བཏེང་ནས་

ར་ིལ་སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་མ་ཐུབ་རུང་། མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེ

བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་འིདི་ཆེོས་

ལྡན་གྱི་ིལས་ཀ་རདེ། སྤྱོདོ་འིཇུགོ་སྐབས་ནས་གོསུངས་པོ་བཞིནི་

གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབྱ་བ་རདེ། སྔནོ་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོའི་ིནང་ལ་ས་ོས་ོ

བུགོ་སྒ་ོའིདགོ་སྦྱོར་དུ་བསྡེད་ནས་ཚོ་ེབློསོ་བཏེང་གོསི་སྒྲུབ་པོ་བྱས་

ནས་འིཚོང་རྒྱ་མཁན་གྱིི་རིགོས་གོཅིགོ་དང་། རིགོས་གོཅིགོ་སྤྱོི་

ཚོགོོས་ནང་ལ་འིདྲེསེ་ནས་གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་མཁན་རགིོས་གོཅགིོ་

བྱུང་ཡདོ། ང་རང་ནས་ད་ལྟ་སམེས་ཤུགོས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་འིཁྱརེ་ནས་

བསྡེད་ཡདོ། ད་ལྟ་ང་ཚོའོི་ིབདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོ་ོའིདདོ་པོ་
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མ་ཁངེས་པོར་བསྡེད་ཡདོ་པོའི་ིསྐརོ་ཡདི་ཆེསེ་འིཕེརེ་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ང་ཚོོས་བོད་རང་བཙོན་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ལ་

རྩིདོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་འིདིར་ང་ཚོ་ོབདོ་ནང་

ལ་ལྟ་སྐོར་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡིན་ཟེར་བ་འིདིས་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་དེའིི་ཐེོགོ་

ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ཚུལ་བཤོད། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིདགོའི་པོ་ོཉེ་ེ

པོ་ོང་ོཤོསེ་པོ་ཁ་ཤོས་བསྒྲུགོས་ནས་བདོ་ནང་ལ་འིཁྲེདི། དུས་ཡུན་

ཐུང་ཐུང་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་ཁ་ོཚོརོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཞིགིོ་བསྟན། ཁངོ་

ཚོསོ་ཕྱོདེ་ཀ་རྒྱ་མརི་གྲེདོ་པོ་ཚོངོ་བའི་ིསྒརེ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ཀྱིང་བྱས། 

ཕྱོདེ་ཀ་ད་ེསྔའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཀྱིང་མ་ཤོསེ། བསམ་བློ་ོཡང་ཇ་ི

བཞིནི་མ་བཏེང་། ས་ོསའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་གོང་ཤོར་ཡདོ་མདེ་

ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཟརེ་མཁན་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེ་ལྟར་ཡོང་སྐབས་ང་ཚོོས་ཁྱོད་རང་ཚོོས་མཐེོང་བ་དེ་བདེན་པོ་

མ་རདེ། ང་ཚོསོ་བཤོད་པོ་འིད་ིབདནེ་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་བྱབ་

ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་ལ་ལན་གོང་ཞིིགོ་རྒྱགོ་དགོོས་སམ་ཞིེ་

ན། འིགྲེིགོས་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོོར་ཡགོ་པོ་ོཡོད་ན་ང་ཚོོར་སྟོན་

དང་བརྗེོད་ན་ཡགོ་ཤོོས་རེད། སྟོན་སྐབས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་ནི་ང་

ཚོསོ་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མེད་ཀྱིསི་ཁས་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། སྟནོ་སྐབས་
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ཡགོ་པོ་ོམདེ་ན་ཁ་ོཚོ་ོཕེམ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡནི་སྟབས་བར་ལམ་

ངས་བདོ་ཀྱི་ིསྒ་ོཕྱོ་ེདགོསོ་ཟརེ་དནོ་ད་ེརདེ།

བཀའི་འིདྲེ།ི རྒྱ་མསི་༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་བདོ་ལ་ཕེབེས་ན་ཕེབེས་སྒྲིགིོ་ཞུ་གོ་ིཡནི་ལུགོས་བཀའི་འིདྲེ།ི རྒྱ་མསི་༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་བདོ་ལ་ཕེབེས་ན་ཕེབེས་སྒྲིགིོ་ཞུ་གོ་ིཡནི་ལུགོས་

བརྗེདོ་སྐརོ་དགོངོས་བཞིསེ་གོང་ཡདོ་དམ།བརྗེདོ་སྐརོ་དགོངོས་བཞིསེ་གོང་ཡདོ་དམ།

བཀའི་ལན། ང་ཕེར་ཤོོགོ་ཟེར་གྱིི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ འིནོ་

ཀྱིང་ད་ལྟ་ང་ལོགོ་སྤྱོདོ་པོའི་ིགྲེས་ལ་བསྡེད་པོ་རདེ། སྔནོ་ལ་ལོགོ་

སྤྱོོད་པོ་དེ་བཀྲུས་ཏེེ་གོཙོང་མ་བཟ་ོདགོོས། ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་མ་རེད་

ཡར་ཐེནོ་པོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་ཕྱོནི་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ། ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་

ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཡགོ་པོ་ོམི་འིདུགོ་ན་ཡགོ་པོ་ོམི་འིདུགོ་ཟེར་རྒྱུ་

རདེ། ད་ེན་ིད་ལྟ་བསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ིརྣམ་རྟེགོོ་ཙོམ་ལས་དུས་ཚོདོ་

ལ་དངསོ་སུ་སློབེས་མདེ། ད་ེགོང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ།

ཅ༽ རྒྱ་དཀར་ནགོ་དང་། རྒྱ་གོར་གྱི་ིགོཟིགོས་སྐྱོང་།

བཀའི་འིདྲེི། རྒྱ་གོར་གྱིི་ཕྱོི་སྲིིད་བློོན་ཆེེན་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོཟིགོས་སྐོར་ཕེེབས་སྐད་ལྟར། བཀའི་འིདྲེི། རྒྱ་གོར་གྱིི་ཕྱོི་སྲིིད་བློོན་ཆེེན་རྒྱ་ནགོ་ལ་གོཟིགོས་སྐོར་ཕེེབས་སྐད་ལྟར། 

གོལ་སྲིིད་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཕྱོི་སྲིིད་བློོན་ཆེེན་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕེེབས་ན་བོད་དོན་ཐེོགོ་ཁྱད་པོར་གོལ་སྲིིད་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཕྱོི་སྲིིད་བློོན་ཆེེན་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཕེེབས་ན་བོད་དོན་ཐེོགོ་ཁྱད་པོར་

གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ།གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ།

བཀའི་ལན། ཁྱད་པོར་དེ་ཙོམ་ཕྱོིན་ཨེ་ཡོང་སྙིམ། རྩི་བ་བོད་རྒྱ་

འིགོོ་རེད་ཅེས་དེ་གོོང་ནས་བཤོད་ཟིན་པོ་རེད། རྒྱ་མིར་དགོའི་

དྲེགོས་ནས་བཤོད་པོ་ནི་མ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་བྱེད་
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ཐེབས་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་

པོ་ཞིིགོ་རེད། རྩི་བ་རྒྱ་གོར་བར་གོནས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཐེོགོ་ནས་

སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའིང་གྲེོགོས་པོ་ོསྒྲིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ལྷགོ་པོར་

དུ་ཁྱིམ་མཚོེས་ཚོ་ོདང་གྲེོགོས་པོོ་སྒྲིིགོ་རྒྱུ་ནི་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་དང་

མཐུན་པོ་ཞིགིོ་རདེ་ལ། རྒྱ་གོར་གྱིསི་ཀྱིང་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་

གོ་ིཡདོ། དནོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ནས་ཡནི་ནའིང་རྒྱ་ནགོ་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིསི་

དམགོ་རྒྱགོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོམ་རདེ། དམགོ་རྒྱགོ་འིདདོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་

ཡིན་ན་ཁུངས་འིཁྱོལ་པོ་ོཡོང་གོི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ཞིི་འིགྲེིགོས་

མ་བྱས་རང་བྱས་ཡིན་པོ་ལས། དེ་མིན་པོའིི་ལམ་ཁ་གོསུམ་པོ་

ཞིིགོ་འིདེམས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། འིཆེམ་པོ་ཡིན་ཟེར་ལྟ་རྒྱུ་མེད་

མཁན། མ་འིཆེམ་པོ་ཡནི་ཟརེ་བ་ཡང་མདེ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་

གོནས་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་དནོ་ཐེགོོ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་གོར་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་ཕྱོ་ིའིབྲལེ་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་། ཕེར་ཚུར་གོདངོ་བསྟན་རསེ་བྱས། 

ཕེར་ཚུར་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རསེ་བྱས་ན་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་མཐུན་ལམ་འིདྲེ་

ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་འིབྲལེ་བ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་ན་

ད་ེལ་ང་ཚོསོ་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་སྐྱནོ་ཨ་ེཡདོ་བསམ། དཔོརེ་

ན་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་རྒྱ་

གོར་གྱིསི་བདོ་དནོ་རྩི་བ་ནས་བརྗེདེ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིབློ་ོགོཡངེ་
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གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཕྱོ་ིསྲིདི་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་རིགོས་སྡེདོ་ས་

ཁགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་ཡ་ིགོ་ེམང་པོ་ོཞིགིོ་འིབྱརོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཡ་ི

གོེའིི་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་ཕྱོི་སྲིིད་བློོན་ཆེེན་རྒྱ་ནགོ་ཕེེབས་རྒྱུའིི་སྐོར་

དང་། བོད་དོན་ཐེོགོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་མི་

འིདུགོ་ཟེར་བའིི་སྐྱོན་བརྗེོད་མང་པོོ་བྱས་ཚུལ་ནང་ཚོགོས་བྱས་

ནས་གོསལ་པོ་ོཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོརོ་རགོོས་རམ་བྱས་པོ་ལྟ་བུ་

གོཞིན་དགོ་བྱདེ་མཁན་སུ་ཡདོ་དམ། མ་འིགྲེགིོས་པོ་མ་འིཐུས་པོ་ཤོ་

སྟགོ་བཤོད་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། རྒྱ་གོར་གོཞུང་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

བདོ་པོར་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་གོར་རང་གོ་ིདཀའི་ངལ་ལ་མ་

འིཛིམེས་པོར་ཐུབ་ཚོདོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་བྱས་ཡདོ། 

འིདས་པོའི་ིལ་ོཉེ་ིཤུ་ཐེམ་པོའི་ིརངི་ལ་ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིམགིོ་བལྟས་ན་ང་

ཚོའོི་ིགོཞི་ིརྩི་ད་ེམ་བརླགོ་པོ་དང་། མ་ཡལ་བའི་ིསྒྲིམོ་གོཞི་ིབརྟེན་

པོརོ་འིཛིནི་ཐུབ་པོ་འིད་ིགོཙོ་ོབ་ོརྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིརགོོས་རམ་དང་། 

ཕྱོདེ་ཀ་ང་རང་ཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ང་ཚོ་ོ 

༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་སྐབས་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་དང་། 

ཏཱ་ལའི་ིབློ་མའི་ིདའེི་ིའིགོོ་ནས་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིགོནས་སྟངས་

སྐརོ་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིགོསུང་ཕྱོགོོས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་། ལྷུགོ་

པོ་ོཡདོ་པོ་མ་རདེ། 
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དནོ་སྙིངི་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ནས་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཐུན་མངོ་

མ་ཡནི་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ངསོ་འིཛིནི་དང་། 

མ་ིམཐེངོ་ཆེ་འིཇོགོ་བྱས་པོ་རདེ། ད་ེབྱས་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་ད་ལྟ་ལ་ོ

ཉེ་ིཤུ་ཐེམ་པོའི་ིརྗེསེ་ལའིང་ང་ཚོ་ོམཆེདོ་རྟེནེ་མགོ་ོམཇུགོ་ལགོོ་ཀྱིང་

བང་རམི་སྐདེ་པོར་གོནས་ཐུབ་པོ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། ད་ེདུས་ང་ཚོ་ོ

ནི་མགོ་ོསྦོས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོནི་གོཞིི་ནས་འིཚོར་

ལངོས་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། སྐབས་དརེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་སྤྱོརི་བཏེང་

རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་ཚོརོ་བྱས་པོ་བཞིནི་ང་ཚོརོ་སྲིདི་དནོ་བཙོན་བྱལོ་

བ་སྤྲོད་པོ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིདམགིོས་བསལ་གོང་ཡང་མདེ་

པོར་མཁྲེེགོས་ཐེགོ་ཆེོད་བྱས་ནས་བསྡེད་ན། ད་ཚོོད་ང་ཚོ་ོསྐད་

རྒྱགོ་སའི་ིཡུལ་ཁ་ོརང་བསྡེད་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་

ང་ཚོརོ་ད་བར་དུ་ཡང་བྱམས་སྐྱངོ་གོང་ཆེ་ེབྱས་ནས་ང་ཚོ་ོབཟ་ོལྟ་

ཕྲིན་བུ་འིད་ིཆེགོས་ཡངོ་དུས་ད་ེལས་ལྷགོ་ཙོམ་གོཅགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། ད་ེལས་ལྷགོ་ཙོམ་གོཉེསི་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་འིསོ་

པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ང་ད་ེའིདྲེ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་

ཐུབ་པོ་ད་ེང་ཚོརོ་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོབྱས་ཡདོ། 

ངས་རྒྱ་གོར་ལ་སྤྲོལེ་ལད་ཤོདོ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་མདེ། དཔོརེ་

ན་རྒྱ་མིར་ཨ་མི་རི་ཀས་སྤྲོེལ་ལད་གོ་ཚོོད་འིཁྲེབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ་

གོམ། ཡ་ོརབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོསོ་སྤྲོལེ་ལད་གོ་ཚོདོ་འིཁྲེབ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁ་ོ
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ཚོསོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་འིབྱར་རྒྱུའི་ིགོཡ་ོབྱུས་དང་། 

གོཉེསི་ནས་གོང་འིགྲེིགོ་འིགྲེིགོ་འིདྲེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་རང་

བྱེད་དགོོས་ཨེ་ཡོད་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། གོནས་ཚུལ་

ད་ེདགོ་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་དཀའི་རྙེགོོ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་

ཡོད་པོས། རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ཧི་ཅང་བསུན་པོ་ོབཟོས་ན་ཡགོ་པོ་ོ

ཨ་ེཡདོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་དནོ་དགོ་སྙིངི་པོ་ོརང་གོ་ིདྲེ་ིབ་དའེི་ིསྐརོ་ལ་བློ་ོགོཡངེ་གོང་ཡང་

མདེ། ལར་ནས་ང་ཚོསོ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བདནེ་པོ་ཞིིགོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་མ་ིབདནེ་རྫུན་

སྒྲིིགོ་ཧིམ་པོའིི་ཐེགོོ་ནས་འིགྲེ་ོགོི་མེད། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་ལགོ་

ལནེ་འིཁལེ་ཚོདོ་གོཅགིོ་དང་། ཐུབ་ཚོདོ་ཅགིོ་ཀྱིང་མ་བྱས་པོར་ང་

ཚོརོ་སྣང་ཆུང་ཁྱད་གོསདོ་བྱས་བྱུང་ན། དའེི་ིདུས་ང་ཚོསོ་རྩིདོ་པོ་

རྒྱགོ་རྒྱུ་འིདུགོ་ན་རྒྱགོ་ཤོདེ་ཡདོ། རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ། ང་ཚོ་ོགོཟུ་བརོ་

གོནས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བལྟས་ན་ད་ལྟའིི་ཆེར་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་

དེ་ལྷགོ་གོནང་ཐེབས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་མི་

ནུས་མི་ཐུབ་བཞིིན་དུ་ཚོད་ལས་བརྒོལ་བ་ཞིིགོ་དང་། དེ་ལས་

ལྷགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་ཞིེས་རྙེོགོ་དྲེ་ཤོོད་ཀྱིིན་བསྡེད་ན་སེམས་

ལ་ཕེོགོ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཤོ་ཚོ་ཕྲིན་བུ་ཡོད་པོ་དེ་ཡང་བརླགོ་རྒྱུའིི་

རྐྱནེ་མ་གོཏེོགོས་གོང་ཡང་མེད།
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ཆེ༽ འིཕེགོས་བདོ་རྒྱ་གོསུམ་དང་། ས་མཚོམས་ཀྱི་ི

དཀའི་རྙེགོོ

བཀའི་འིདྲེ།ི རྒྱ་གོར་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་དབར་ས་མཚོམས་སྐརོ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་བཀའི་འིདྲེ།ི རྒྱ་གོར་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་དབར་ས་མཚོམས་སྐརོ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

སྟབས་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐེབོ་ཐེང་མདེ་པོར་བྱདེ་ཆེོགོ་གོ་ིཨ་ེཡདོ།སྟབས་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐེབོ་ཐེང་མདེ་པོར་བྱདེ་ཆེོགོ་གོ་ིཨ་ེཡདོ།

བཀའི་ལན། ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་བཤོད་ན། ད་ེསྐརོ་ང་

ཚོརོ་བྱུས་གོཏེགོོས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་བདོ་

རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤོས་རེད་བརྗེོད་ཟིན་པོ་རེད། དེང་སང་བོད་ཀྱིི་ས་

མཚོམས་རྒྱལ་སྲུང་བྱདེ་མཁན་ལ་པོ་ེཅངི་ནས་བཀའི་བཀདོ་གོཏེངོ་

གོ་ིཡདོ་པོ་ལས། ལྷ་ས་ནས་བཀའི་བཀདོ་གོཏེངོ་མཁན་ཡདོ་པོ་མ་

རདེ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིསྤྱོརི་བཏེང་སྲིདི་བྱུས་ཐེགོོ་ནས་བདོ་རྒྱ་མའིི་ི

ཆེ་ཤོས་སུ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་པོའི་ིསྐབས་ཤོགིོ་ཡནི་སྟབས་ཁགོ་པོ་ོ

རདེ། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིས་མཚོམས་སྐརོ་ལ་རྒྱ་གོར་གྱིསི་

ས་ཡིགོ་རྒྱགོ་མི་ཆེོགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་བཀགོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། འིནོ་

ཀྱིང་ང་རང་ཚོའོི་ིཕྱོགོོས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་མ་ིཡནི། རྒྱ་མ་ི

བདོ་ལ་ཡངོ་བ་ད་ེཁྲེམིས་མཐུན་མནི། ཁྲེམིས་འིགོལ་ཡནི། བཙོན་

འིཛུལ་ཡནི་ཞིསེ་ང་ཚོསོ་སྐད་རྒྱགོ་བཞིནི་པོ་རདེ། བདོ་པོའི་ིས་ཆེའི་ི

ཐེགོོ་ལ་རྒྱ་མསི་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་མདེ་ཅསེ་ཤོདོ་རྒྱུའི་ིརྒྱུ་

མཚོན་ཡདོ་ལ། ང་ཚོརོ་བབས་ཐེབོ་ཡདོ་པོ་ད་ེབཤོད་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ལྟ་ལམ་སང་རྒྱ་དཀར་ནགོ་དབར་ས་མཚོམས་ཐེགོ་ཆེདོ་གོཙོང་
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མ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོལ་སྲིདི་བྱུང་ན། དའེིི་

སྐབས་སུ་ངའིི་མིང་ཐེོགོ་ནས་གོང་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་

བལྟས་ཆེོགོ་གོི་རེད། གོསུང་བཤོད་ལྟ་བུའིི་ཡིགོ་ཆེ་འིགྲེེམས་

སྤེལེ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། དསེ་ཁ་ོཚོའོི་ིལགོ་ལནེ་ལ་

བསྒྱུར་བཅསོ་ཐེབེས་མནི་གོང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོསོ་དརེ་ངསོ་འིཛིནི་ཆེ་

འིཇོགོ་མ་བྱས་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཕྱོནི་ཆེད་ཡིགོ་

ཆེའིི་ནང་སྡེོད་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེསྐརོ་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡདོ།

ཇ༽ ཡ་རབས་སམེས་བཟང་དང་། ཞུ་མདེ་ཀྱི་ིསམེས་

ཤུགོས།

བཀའི་སློབོ་ཅིགོ་གོནང་རོགོས་ཞུས་པོར། བཀའི་སློབོ་ཅིགོ་གོནང་རོགོས་ཞུས་པོར། 

བཀའི་སློོབ་གོནང་རྒྱུ་དེ་ཙོམ་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་

དགོསོ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོལ་ོཡར་འིཚོར་ལངོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱས་པོའིི་དགོོས་དོན་ལེགོས་ཉེེས་དཔྱོད་པོའིི་རྣམ་དཔྱོད་འིཕེེལ་

ཡོང་བའིི་སྐབས་ཡིན་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོོས། ཆེོས་

ཚོགོོས་ཤོགིོ་ཏུ་ནང་པོའི་ིཚོབ་བྱས་ནས་བཤོད་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོར། 

མ་ིལ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་བཤོད་པོ་རདེ། ངས་མར་

ཁ་བསློགོོས་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབཟང་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ། ང་

རང་གོསི་བཟང་པོའོི་ིལྡགོོ་ཕྱོགོོས་བྱས་པོས་ལ་གོ་ནས་དགོ ང་རང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྤྱོོད་འིཇུགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས། སྤྱོོད་འིཇུགོ་གོི་
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ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཁུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། སམེས་བཟང་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་དང་། 

གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བློོ་ཕྲིན་བུ་བཟང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་གོི་

ཡདོ། ཉེམས་ལནེ་ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་ཁུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཡནི་ནའིང་ད་ེབཞིནི་གྱི་ིབཟང་པོའོི་ིབློ་ོལ་གོམོས་འིདྲེསི་

བྱས། མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་ས་ོས་ོཡང་སྐྱདི་པོ། རགོོས་པོ་ཚོ་ོ

ཡང་བགོ་ཕེེབས་པོ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་

གོ་ིརདེ། བྱ་ེབྲགོ་ཏུ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ི

རགིོས་ལ་ལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིརིགོས་

འིད་ིརྩི་མདེ་དང་། ཤུལ་སྟངོ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁའི་ིམཚོམས་ལ་སློབེས་

ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། ཚོང་མ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོས་པོ་བྱས། 

ང་ཚོ་ོབོད་མ་ིརིགོས་ཤོགིོ་ཡནི་བསམ་པོ་བྱས། བདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང་། སྤེོབས་པོ་ཆུང་དུ་

མ་བཏེང་བར་ད་དུང་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་ཡིན་པོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་

མ་ིའིདྲེ་བ་ཡནི་བསམ་པོའི་ིསྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་དགོསོ། 

ཉེནོ་མངོས་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་སྤེངོ་དགོསོ་ཀྱིང་། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིསྤེབོས་

པོ་དང་བཅས་པོའི་ིང་རྒྱལ་བསྐྱདེ་དགོསོ། ངས་ནུས་ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་

ཚོསོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ་བསམས་ནས་ཞུམ་ན་སྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་

ཚོསོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཅ་ིཡདོ་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོཞིན་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་
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རྣམས་སྣང་མདེ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ངན་གོམོས་སུ་འིཇགོས་འིགྲེ་ོམཁན་

ཞིིགོ་དང་། བཟང་པོོའི་ིསྤྱོོད་པོ་རྣམས་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་རྩིོལ་བ་བསྐྱེད་ན་མ་གོཏེོགོས་མི་ཡོང་མཁན་

ཞིགིོ་ཡནི་དུས། དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་གོསི་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ོམི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དེ་

བཤོད་པོ་རེད། མ་རེད་དམ། ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་དགོོས། བཀྲོ་ཤོིས་

བདེ་ལེགོས། སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱས་ནས་སྡེོད། ཅེས་བཀའི་སློོབ་

སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི་

མད་ོསྨད་པོའི་ིཚོོགོས་མ་ིབརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་མཇལ་

བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིགླིངེ་རྙེོགོ་དང་། མ་ིམང་གོ་ིབསམ་

ཚུལ།

དེང་སང་སྐད་ཆེ་བཟང་ངན་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལ་

ཐེལ་ཆེ་གོང་ཡང་ཡོད་པོ་མ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་དུས་ཚོོད་ཁོ་རང་

འིགྱུར་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་མང་གོཙོ་ོཟེར་བ་འིདི་དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་དང་། ཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིམང་གོཙོ་ོ

ཡནི་པོས་ར་ེཟུང་གོསི་འིདྲེ་མནི་གོང་བྱུང་བཤོད་པོར་ཚོགིོ་ཟ་ཁངོ་

ཁྲེ་ོབྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་ད་ེརངི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོ

འིད་ིགོར་ཡངོ་བ་རདེ། ད་ེཡང་ས་གོནས་ས་ོསོའི་ིམ་ིམང་གོ་ིཚོབ་

བྱས་ཏེ་ེཡངོ་བ་ཡནི་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་སློབེས་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སྐརོ་ཕྱོིན་པོ་རདེ། མ་ི

རང་ཡནི་སྟབས་བསམ་བློ་ོཕྲིན་བུ་མཐུན་མནི་ལྟ་བུ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། 

ད་ལྟ་ཕེན་ལའིང་ཁ་ཤོས་བྱུང་བ་རདེ། ད་དུང་མ་འིངོས་པོ་ལའིང་
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ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ནས་ཛི་དྲེགོ་པོ་ོདང་། 

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཡནི་ནའིང་མ་ིམང་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཁྲེདོ་ལ་གོཏེམ་ངན་པོ་འིཁྱརེ་ཏེ་ེ

ཟངི་ཆེ་སློངོ་བ་དང་། བློ་ོཕེམ་པོ། སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྐྱནེ་ད་ེའིདྲེ་

ཡོང་གོི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་མང་ཚོགོོས་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་དང་། རྣམ་འིགྱུར་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོམི་རེ་ངོ་རེའིི་

གོདངོ་ལ་འིཁྱརེ་ཏེ་ེཡངོ་བ་ཡནི་པོ་ལ་ངས་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་ཚོོས་མི་མང་གོི་དོན་ལ་མང་གོཙོོའིི་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནའིང་རེད། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་ནའིང་རདེ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་མང་ཚོགོོས་

ཀྱི་ིབད་ེསྡུགོ་དང་། མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོད་ེང་ཚོསོ་གོཙུགོ་ཏུ་

འིཁྱེར་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིཚོབ་

བྱས་ཏེེ་ཡོང་བ་དེ་ལ་ངས་ད་ོད་ོཏེན་ཏེན་བྱས་ནས་དོགོས་གོཅོད་

བྱས་པོ་ཡནི་ལ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་གོསལ་བཤོད་བྱས་པོ་བཞིནི་

ངས་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ལ། 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ཡདོ། ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་རིང་ང་ཚོ་ོབཀའི་ཤོགོ་ཚོོགོས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ོ

འིབྱརོ་ཞིརོ་ལ་ངས་ད་ལྟ་འིདརི་བསྡེད་ན་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེ

རིང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཕྱོོགོས་མཐེའི་ནས་ཨ་མདོ་རྣམས་ཡོང་བ་རེད། 

གོཞི་ིརྩི་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཤོསེ་མུས་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེརངི་འིདརི་གོ་ོ
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སྐབས་ཤོགིོ་བྱུང་བར་བརྟེནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་ངས་འིདརི་འིགྲེལེ་བཤོད་ཅིགོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡནི།

ཁ༽ བསྒྲུབ་བྱའི་ིརང་བཙོན་དང་། གོཅིགོ་སྒྲིལི་གྱི་ིགོལ་

གོནད།

ང་རང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་གོང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་རང་

བཙོན་རདེ། བར་ལམ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་བྱས་ན་འིབྲ་ིཆུ་ཕེར་བཅད་

ཚུར་བཅད་ཀྱི་ིས་མཚོམས་ཕྱོ་ེནས་བདོ་ཀྱི་ིདུམ་བུ་གོཅགིོ་གོ་ིབདོ་

ཆེགོས་པོ་རེད། བར་སྐབས་བོད་གོཞུང་གོི་མངའི་འིགོོ་ཏུ་བོད་

ཡངོས་རྫོགོོས་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིལི་ཐུབ་མདེ། དངེ་སང་ང་ཚོསོ་བདོ་

རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཡནི་ཟརེ་ན། སྐད་

དང་ཡ་ིགོསེ་ཤོན་ཕྱོ་ེབའི་ིབདོ་རགིོས་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་གོཅགིོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིབདོ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡནི་པོ་ངས་སྔ་རྗེསེ་རམི་

པོར་བཤོད་པོ་ལྟར་རདེ། མད་ོསྟདོ་སྨད་གོཉེསི་ནས་ཡནི་ནའིང་། 

ད་རེས་ཀྱིི་དུས་སྐབས་འིདི་ལ་སྐད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། ཤུགོས་རྒྱགོ་

རྒྱུའིི་དུས་སྐབས་ཡིན་པོ་ལས། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདིར་ང་རང་

ཚོ་ོསྐྱིད་སྡུགོ་གོཅིགོ་ཏུ་མ་བསྒྲིིལ་བར་མད་ོསྟོད་སྨད་གོཉེིས་ཟུར་

དུ་ཡིན་མདོགོ་མདོགོ་དང་། མདོ་སྟོད་སྨད་གོཉེིས་དེ་སྔ་དགོའི་

ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་མྱོང་མེད་མདོགོ་བཤོད་དེ་ད་རེས་

ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིསྤྱོ་ིས་བར་ས་བྱས་ཏེ་ེའིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་ན། ད་ེསྔ་
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རྒྱ་སྡེའེི་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་པོ་རྣམས་སློར་ཡང་དུས་ཡུན་རངི་པོ་ོགོཅགིོ་

རྒྱ་སྡེེའིི་འིགོོ་ལ་ཚུད་དེ་ཕྱོིན་ཆེད་སྐབས་གོཅགིོ་གོི་རིང་སྐད་རྒྱགོ་

ས་དང་། ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ན་རྒྱ་སྡེའེི་ིའིགོོ་ལ་ཚུད་པོ་ད་ེདགོ་སྐབས་གོཅགིོ་གོ་ིརངི་ར་ེ

བ་རྒྱགོ་ས་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོར་རྒྱ་མའིི་ིཚོ་ེགོཡགོོ་དང་བྲན་གོཡགོོ་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང་། དབུས་གོཙོང་ཁུལ་རྣམས་བདོ་རགིོས་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོ

དང་། ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཚུར་ཕྱོོགོས་འིདརི་

བདོ་རགིོས་ས་ཁུལ་དུམ་བུ་གོཅགིོ་ལ་རང་བཙོན་བྱུང་ནའིང་ད་ེལ་

སྟབོས་དང་གོང་ཅའིི་ིནུས་པོ་ཞིན་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། 

རྒྱུ་མཚོན་དེ་ལྟར་ཡིན་སྟབས་ང་རང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་བོད་

རགིོས་ཡངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་ནས་བདོ་རང་བཙོན་ལནེ་

རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའོི་ིསྲིགོོ་ལ་ཐུགོ་ཀྱིང་བློསོ་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིརྩི་དནོ་ཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་རདེ། རྩི་དནོ་ད་ེང་ཚོསོ་ཐེགོོ་མ་ཉེདི་ནས་དམགིོས་ཡུལ་དུ་

བཟུང་ཡདོ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་སློབེས་པོའི་ིཉེནི་མ་ོནས་བདོ་རགིོས་

འིད་ིདགོ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་ཀྱི་ིབདོ་རགིོས་དང་། བདོ་རགིོས་འིད་ིདགོ་

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོ་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་མཁན་གྱི་ིབདོ་རགིོས་རདེ་ཅསེ་

སུ་གོཅགིོ་གོསི་བཤོད་མདེ་ལ། སུ་གོཅགིོ་གོསི་དབྱ་ེབ་ཕྱོ་ེཡདོ་པོ་

མ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརང་བཙོན་གྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་ན་ིང་རང་ཚོ་ོཆེལོ་

ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་བཙོན་དགོསོ་པོ་ད་ེརདེ། 
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ང་རང་ཚོོས་ལས་ཀ་བྱེད་པོ་དང་། སྒྲུབ་པོའིི་སྐབས་ལའིང་ཆེོལ་

ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་ཕྱོར་གྲུ་མཉེམ་འིདེགོས་བྱས་ཏེེ་

སྒྲུབ་དགོསོ། སྔར་ཕེན་བདོ་གོཞུང་གོ་ིཁངོས་ཡནི་མནི་དང་། ད་ེ

སྔ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཡིན་མིན་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོ

དུས་ཚོོད་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒང་ལ་སློེབས་ཡོད་ལ། དམིགོས་

ཡུལ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་འིཛིིན་གྱིི་ཡོད། ང་རང་ཚོོའིི་དེ་སྔའིི་རྒྱལ་

རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ཆེསོ་འིབྱུང་མང་པོོའི་ིནང་དུ་ཁམས་པོ་དང་

བོད་ཅེས་པོ་དང་། ཨ་མད་ོདང་བོད་ཅེས་པོ། བོད་དང་བོད་ཆེེན་

པོ་ོཞིསེ་དབྱ་ེབ་ཕྱོ་ེསྟ་ེཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ།

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་རྒྱ་མསི་བདོ་རགིོས་ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་སྡུགོ་པོ་ོ

བཏེང་བ་ལས། ཨ་མད་ོདང་ཁམས་པོ་གོཉེསི་ལ་དམགིོས་བསལ་

གོང་ཡང་བྱུང་མེད། ཚོང་མར་སྡུགོ་པོ་ོགོཅིགོ་གྱུར་བཏེང་བ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོཚོང་མས་སྡུགོ་པོ་ོགོཅགིོ་གྱུར་མྱངས་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ལ་ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱིསི་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེཡང་བདོ་རགིོས་

ཡོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བྱས་པོ་ལས། དུམ་བུ་

གོཅགིོ་གོསི་ང་ོརྒོལོ་བྱས་པོ་དང་། དུམ་བུ་གོཅིགོ་གོཉེསི་ཀྱིསི་ང་ོ

རྒོོལ་མ་བྱས་པོ་མ་རེད། ང་ཚོ་ོདེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་དུས་ཚོོད་འིགོོ་ལ་

བསྡེད་ཡོད་དུས་ང་རང་ཚོོ་རྡོགོ་རྩི་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་ཐེོགོ་

ནས་རང་བཙོན་ཞིིགོ་སྒྲུབ་དགོོས་ཀྱི་ིཡདོ། 



144
ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་སུ་ཚུད་པོའི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་རང་བཙོན་ཡངོ་

མནི་གྱི་ིསྐརོ་ལ་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟེགོོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེལ་ཁགོ་མདེ་

ཅིང་ཡོང་སྲིིད་པོ་རེད། རྩི་བ་བོད་སྤྱོིའིི་རང་བཙོན་ཡོང་དང་མི་

ཡངོ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་ཅགིོ་གོསི་སྟརེ་སློངོ་གོ་ིརྩི་བ་

མ་རདེ། ང་རང་ཚོསོ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་མ་བརྒྱབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

རེད། དེ་བཞིིན་དུ་བྱེ་བྲགོ་དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པོའིི་ས་

སྡེ་ེམ་ིགོསུམ་པོ་ོད་ེཕྱོནི་ཆེད་བདོ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་བཙོན་

གྱིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དང་མི་ཚུད་ཅེས་པོ་དེ་ཡང་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་

མང་གོི་བསམ་བློརོ་རགོ་ལུས་པོ་ལས། བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྟརེ་སློངོ་

གོ་ིསྐད་ཆེ་མ་རདེ། དཔོརེ་ན། ང་རང་སྐྱསེ་ས་ཨ་མད་ོལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ཕྱོནི་ཆེད་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་

ཨ་མད་ོམ་ིམང་ལ་ཡདོ་ན་བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིཁངོས་ཡངོ་རྒྱུའི་ིརང་

དབང་ཡདོ། ཨ་མདའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ནང་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་

འིདདོ་ཡདོ་ན། ལྷ་སར་ཕྱོནི་ཆེད་རང་བཙོན་གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དསེ་

ཨ་མད་ོཡངོ་དགོསོ་བཤོད་ཀྱིང་སུས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཨ་མད་ོམ་ིམང་

གོིས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེར་ན། སུ་གོཅིགོ་གོིས་

འིཕྲིགོོ་ལནེ་བྱདེ་ཐེབས་མདེ། 

དེ་བཞིིན་དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཡོད་པོའིི་ཁམས་པོ་ཚོོས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་

འིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡནི། ང་ཚོ་ོབདོ་རང་བཙོན་ཁངོས་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིམནི་
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ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་སུ་གོཅགིོ་གོསི་བསྒྲིལི་དགོསོ་བརྗེདོ་མཁན་ཡངོ་གོ་ི

མ་རེད། དེ་བཞིིན་བོད་སྤྱོི་ཡོངས་ཁ་ོརང་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡནི། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྐྱདི་པོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། སུ་

གོཅིགོ་གོིས་རང་བཙོན་སྐད་ཆེ་ཤོོད་དོན་མེད། སོ་སོའི་ིསེམས་

ཤུགོས་ཐེགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་སྐད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོོས་རང་བཙོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད། དེ་དེ་བཞིིན་

སྔ་རྒྱ་མིའིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པོའིི་ཨ་མད་ོཚོ་ོཡིན་ནའིང་འིདྲེ། དེ་སྔ་

རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཡོད་པོའིི་ཁམས་པོ་ཚོ་ོཡིན་ནའིང་འིདྲེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་

མིའིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ནད་ཐེེགོ་གོི་མི་འིདུགོ 

ང་ཚོ་ོཚོང་མ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་བོད་གོཅིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅེས་ས་གོནས་དེ་གོའིི་མིས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་གོཅིགོ་བསྒྲིིལ་ཡོང་

བ་བྱེད་དགོོས་པོ་ལས། རང་དགོར་ཡོང་ཐེབས་མེད། དེ་ཚོོའིི་

གྲེས་ང་ཚོསོ་དེ་སྔ་ནས་དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་བཀོད་ཡོད་

པོ་ལྟར་ཚོང་མས་ངསོ་འིཛིནི་གོསལ་པོ་ོཐུབ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱདེ་དགོོས།

གོ༽ རང་ས་རང་སྲུང་དང་། སྔནོ་བྱས་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ།

ང་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་འིབྱརོ་སྐབས་ངས་འིགོ་ོའིཁྲེདི་པོའི་ིའིགོོ་ཏུ་

བཀའི་ཤོགོ་ཡོད་པོའིི་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་གོཅིགོ་པུས་

ནུས་པོ་འིདང་གོི་མེད་པོ་དང་། དེ་སྔ་བོད་གོཞུང་གོི་འིཛིིན་སྐྱོང་



146
བྱདེ་སྟངས་ཐེགོོ་ལ་འིཐུས་ཤོརོ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོའི་ིསྐྱནོ་ང་རང་ཚོསོ་

མཐེངོ་གོ་ིཡདོ། སྔ་མ་ོསྔ་མ་ོན་ིམ་ིཤོསེ། ༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པོའི་ིསྐུ་དུས་

སུ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཚུགོས་པོ་ནས་གོཞུང་གོ་ིའིཛིནི་སྐྱངོ་དབུས་

གོཙོང་གོ་ིམ་ིཁ་ེགོཙོང་གོ་ིཐེབོ་ཐེང་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། 

ཁམས་རགིོས་དང་། ཨ་མད་ོཔོ་ར་ེཟུང་ཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ འིད་ིང་ཚོསོ་

ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་འིདུགོ་ཅསེ་གོསལ་པོ་ོབྱས་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

སྐུ་གོངོ་མའི་ིསྐབས་ལའིང་ས་མཚོམས་མ་ིམང་ད་ེདགོ་གོལ་ཆེནེ་

པོརོ་བརྩིསི་ཏེ་ེཁམས་ཁུལ་མ་ིདྲེགོ་གོ་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོལྷ་སར་བསྐངོ་ནས་

སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་དགོོངས་བཞིེས་གོནང་འིདུགོ་པོ་དང་། དེ་

བཞིིན་ཁམས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་དབུས་གོཙོང་གོི་དམགོ་མི་

གོཏེོང་མི་དགོོས་པོ་བྱས་ཏེེ་ཁམས་རིགོས་རང་ནས་རང་ས་རང་

སྲུང་བྱས་ཏེེ་འིཇོགོ་རྒྱུའིི་དགོོངས་བཞིེས་གོནང་འིདུགོ་ཀྱིང་དེ་

དགོ་ལགོ་ལེན་ཡགོ་པོོ་འིཁེལ་མི་འིདུགོ འིདི་ང་ལ་མི་རྒོན་རྒྱུས་

ཅན་སྤེོམ་མདའི་རབ་དགོའི་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་གོསལ་པོོ་བྱས་

བྱུང་། སྐུ་གོངོ་མའི་ིསྐབས་ལ་དགོངོས་པོ་འིད་ིའིདྲེ་བཞིསེ་འིདུགོ་

ཀྱིང་། གོང་ལྟར་ལགོ་ལནེ་མ་འིཁལེ་བར་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ཁམས་ཁུལ་ལ་མད་ོསྤྱོི་ང་ོལས་ཀྱིིས་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ཡིན་

ནའིང་། མི་མང་དང་ལས་བྱེད་པོའིི་དབར་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་གུས་བརྩི་ིདང་། ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཐུབ་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་བཟང་པོ་ོརྒྱུན་
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བསྲིངིས་བྱུང་མ་ཐུབ་པོར་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་ཨ་མད་ོལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ད་ལྟ་ཡི་གོེའིི་

ནང་བྲསི་པོ་ལྟར་ད་ེསྔ་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་ལ་ལྷ་ས་ནས་དམགོ་

དཔུང་བཏེང་བའིི་རིགོས་རྒྱུད་ལས་མཆེེད་དེ་བསྡེད་པོའིི་མི་རྒྱུད་

ད།ེ མཁས་གྲུབ་རྗེསེ་མཛིད་པོའི་ིརྣམ་ཐེར་ཞིགིོ་ནང་སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་

ཚོའོི་ིསྐབས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིམངའི་འིབངས་སུ་གོཏེགོོས་པོ་ཞིསེ་གོསལ་

པོོ་བྱས་ཏེེ་བཀོད་འིདུགོ མཁས་གྲུབ་རིན་པོོ་ཆེེས་སྲིིད་དོན་གྱིི་

སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་མནི་པོར་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་བཤོད་པོ་རདེ། 

བར་ལམ་བདོ་སལི་བུར་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཕྱོསི་སུ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་

ཚུགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་མདོ་སྨད་ཁུལ་རྒྱ་བོད་ཧིོར་གོསུམ་ཞིེས་

པོའི་ིཧིརོ་ཁངོས་སུ་བརྩི་ིགོ་ིམདེ་དམ། གོསལ་པོ་ོཤོསེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

སྐུ་འིབུམ་མཁན་པོ་ོསགོོས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ཐེད་ཀར་བསྐ་ོ

གོཞིགོ་བྱེད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྐབས་རེ་ལྷ་ས་ནས་གོ་ོགོནས་

ཀྱི་ིམངི་སྤྲོད་པོ། སྐབས་ར་ེདནོ་བྱདེ་པོ་བཏེང་བ་འིདྲེ་མ་གོཏེགོོས། 

ཡུལ་གྱི་ིདཔོནོ་པོ་ོལས་བྱདེ་གོཏེན་སྡེདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱུང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེཚོ་ོནརོ་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དགོ་ེའིདུན་ཆེསོ་འིཕེལེ་གྲྭ་སར་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་ང་ཚོ་ོཨ་མད་ོ

ཚོསོ་བདོ་དབུས་གོཙོང་གོཞུང་ལ་བློ་ོགོཏེད་ཆེནེ་པོ་ོབཅལོ་གྱི་ིཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་བདོ་དབུས་གོཙོང་གོཞུང་ནས་ལྟ་རྟེགོོ་ཡགོ་པོ་ོགོནང་ཐུབ་



148
ཀྱིི་མི་འིདུགོ་པོས་བློ་ོཕེམ་ཡོད་ཅེས་དགོེ་འིདུན་ཆེོས་འིཕེེལ་གྱིིས་

དགོེ་བཤོེས་ནང་ཁུལ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་དགོེ་འིདུན་རྒོན་པོ་ཚོོས་

ང་ལ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེདངསོ་གོནས་རདེ། ད་ེསྔ་བདོ་གོཞུང་ནས་

ཁྱབ་ཆེནེ་པོའོི་ིལྟ་རྟེགོོ་མ་ཐུབ་པོར་ནརོ་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་ད་ེང་

ཚོསོ་ནརོ་འིཁྲུལ་རང་ལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང༽ མང་གོཙོའོི་ིསྲིདི་གོཞུང་དང་། གྲེསོ་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་

ཆེ།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་སློེབས་པོ་དང་། ང་ཚོོའིི་བཀའི་ཤོགོ་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་འིདསི་ནུས་པོ་འིདང་གོ་ིམདེ་པོའི་ིངསོ་འིཛིནི་གོསལ་པོ་ོ

བྱས་ཏེ་ེབཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིང་ོབ་ོཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་

བའི་ིབདོ་གོཞུང་གོཅགིོ་ལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་རྒྱུ་གོཏེན་འིབབེས་བྱས། 

དའེི་ིབཀའི་བློནོ་ནང་ལའིང་ཨ་མད་ོདང་། དབུས་གོཙོང་། ཁམས་པོ་

བཅས་ཀྱི་ིམ་ིཡདོ། ཡང་ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་དང་། རན་པོ་ོམདེ་བཞིནི་

དུ་རྐུབ་སྟགེོས་སྲུང་མཁན་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཡང་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་

མདེ། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོའི་ིམ་ིདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་གོང་འིཚོམ་ནས་

ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་གོསུམི་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་

བྱས་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ད་ེན་ིཅལོ་ཆུང་རདེ། དཔོརེ་ན། 

དགོ་ེལུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དགོའི་ལྡན་ཁྲེ་ིཔོ་གོསུམ་ིདགོསོ་ཟརེ་

བ་ལྟ་བུ་སུ་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལའིང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེ
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གོནས་ཚུལ་རྦད་ད་ེཐེ་དད་རདེ། 

ཡང་རྩི་བའི་ིའིགོན་འིཁུར་མཁན་ནང་ལ་དབྱ་ེབ་མདེ་པོ་ངསེ་པོར་

དགོསོ་པོ་མ་ཟད། དམགིོས་བསལ་མད་ོསྟདོ་སྨད་ཀྱི་ིམ་ིདགོསོ་ཀྱི་ི

འིདུགོ་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ད་ཆེ་ང་ཚོོའིི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེེན་པོོའི་ི

རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ད་ེཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཚོང་མ་གོཅགིོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་ཏེ་ེདབྱེ་བ་མདེ་པོར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་མང་གོཙོའོི་ི

བསྒྱུར་བཀདོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྤྱོ་ིའིཐུས་འིདམེས་བསྐ་ོབྱས་ཡདོ། རྒྱ་

གོར་ནང་མ་ིམང་ཉུང་གོ་ིཆེ་ནས་བརྩིསི་ན་སྟདོ་དང་དབུས་གོཙོང་

ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་བ་དང་། ཨ་མད་ོཉུང་ཤོསོ་ལྟ་བུ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་མ་

འིངོས་པོར་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོང་རྒྱུའིི་དོན་ལ་སྤྱོི་

འིཐུས་གྲེངས་ཀ་ཐེབོ་ཐེང་འིདྲེ་མཉེམ་བྱས་ཏེ་ེབཞིགོ་ཡདོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དུ་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་ས་དགོེ་བཀའི་

རྙེངི་བཞི་ིདང་། མདརོ་ན་བནོ་དང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་རྒྱུད་ཁགོ་གོཙོ་ོ

ཆེེ་བ་ལྔ་ཡོད། དེ་སྔ་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་འིབྲས་སྤུངས་ཀྱིི་བློ་མ་

བྱས་ཏེ་ེཆེགོས་པོ་རདེ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོའི་ིསྐབས་ལ་གོཞུང་ཟརེ་

ནའིང་ཕེལ་ཆེརེ་སྒརེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་སྒརེ་པོའི་ིཁྱམི་ཚོང་ལྟ་བུ་དང་། 

བློ་མ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་དེའིི་བློ་བྲང་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་གོཞུང་འིཛིིན་སྐྱོང་

བྱདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེང་ཚོ་ོསྡུགོ་དྲེགོས་པོ་མ་རདེ། སྤྱོརི་

བཏེང་སྐབས་ད་ེདང་དའེི་ིགོནས་དུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་
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རདེ། དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཐེོགོ་མར་ཆེགོས་ཡངོ་དུས་དགོ་ེལུགོས་

པོའི་ིབློ་མ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བར་བརྟེནེ་དམགིོས་བསལ་དགོ་ེ

ལུགོས་པོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཆེགོས་པོ་རདེ། 

རྒྱ་གོར་ནང་འིབྱརོ་སྐབས་དསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་པོས་རསི་མདེ་

ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྲིདི་བྱུས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བཏེངི་བ་ཡནི། 

ཆེོས་ལུགོས་རིས་མེད་ཀྱིི་སྤྱོི་པོའིི་གོཞུང་ཚོང་མར་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་

མཉེམ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་སྲིིད་བྱུས་

གོསར་པོ་འིད་ིལ་ཆེལོ་ཁའི་ིདབྱ་ེབ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་

མེད་པོར་རིས་མེད་རྩིམ་ཟན་བོད་རིགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་བཙོན་ད་ེང་ཚོའོི་ིབསྒྲུབ་བྱའི་ིདམགིོས་ཡུལ་དུ་

བཟུང་གོ་ིཡདོ།

ཅ༽ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྱུར་ལྡོགོ་དང་། ཡང་དགོ་གོ་ིསྲིདི་

བྱུས།

ད་ཕེན་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཙོམ་སོང་རིང་འིཛིམ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད། རྒྱ་མིར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་དགྲེ་གོཉེེན་ལ་ཕྱོིན། གོཉེེན་དགྲེ་

ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། འིཛིམ་གླིིང་འིཕེོ་འིགྱུར་གྱིི་རྐྱེན་པོས་དེ་སྔ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དེང་སང་མི་དགོའི་བ་བྱེད་པོ་དང་། དེ་སྔ་དགོའི་

པོོ་བྱེད་མཁན་དེང་སང་མི་དགོའི་བ་བྱེད་པོ་སོགོས་འིགྱུར་འིགྲེོ་
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གོི་ཡོད། བོད་དོན་འིདི་བོད་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་སྟབས་བོད་པོས་

ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་། རྒྱ་གོར་གྱིསི་

ཐེགོ་གོཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། དགྲེ་བོས་ཀྱིང་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རདེ། རགོོས་རམ་བྱདེ་མཁན་བྱུང་ན་ཡང་རགོོས་རམ་བྱདེ་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱུགོས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

དཔོེར་ན། ཨུ་རུ་སུར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཐེོགོ་མར་ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་

རགོོས་རམ་གོང་འིཚོམ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་། ང་ཚོསོ་རགོོས་

བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེེན་ནས་དེའིི་མཇུགོ་ལ་

རྒྱུགོས་དགོསོ་པོའིང་མདེ། དུས་ད་ལྟ་ཕེན་འིཛིམ་གླིངི་འིདརི་འིཕེ་ོ

འིགྱུར་མང་པོ་ོཕྱོནི་ཀྱིང་། ང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་

གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་རྩི་བ་ནས་མདེ། སྲིདི་བྱུས་ཡང་དགོ་པོ་

ཡནི་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ སྲིདི་བྱུས་ཡང་དགོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིབདནེ་མཐུའི་ི

ནུས་པོ་ཇེ་ཆེེ་ནས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་

སྲིདི་བྱུས་འིད་ིཡང་དགོ་པོ་བྱུང་འིདུགོ་བསམས་ནས་ང་རང་ཡང་

སྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ལ། བློ་ོསྟབོས་ཀྱིང་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་དུ་ང་ཚོའོི་ིནང་ཆེོལ་ཁ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་

འིཛིནི་སྟངས་ད་ེཡང་དགོ་པོ་ཡནི་སྙིམ་ནས་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིམ་ིསུ་ཞིགིོ་

ནས་བློ་ོམ་རངས་པོའི་ིསྐད་ཆེ་བྱུང་ནའིང་ང་ཚོའོི་ིགོདངོ་སྦས་དགོསོ་

པོ་དང་། ང་ོདམའི་དགོསོ་པོ་ཏེལི་འིབྲུ་ཙོམ་མདེ་སྙིམ་པོའི་ིསྤེབོས་
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པོ་ཡདོ། མ་ིསུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་ཡ་ིགོའེི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་

རྒྱགོ་དགོོས་ཨེ་ཡོད། ངགོ་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་དགོོས་

ཨ་ེཡདོ། ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་བསྡེད་ད་ེཆེལོ་ཁ་གོསུམ་དབྱེ་བ་མདེ་པོ་

དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་པོའི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུར་ང་

ཚོ་ོང་ོདམའི་དགོསོ་པོ་དང་། མད་ོསྦུགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་

ཏེལི་འིབྲུ་ཙོམ་ཡང་མདེ། ད་ེཚོ་ོང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིསྲིིད་བྱུས་རེད།

ཆེ༽ ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། རྩི་དནོ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས།

ཨ་མད་ོདང་། ཁམས་པོ་རྣམས་ནས་དངེ་སང་བསམ་བློ་ོགོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། སྡེདོ་སའི་ིཆེ་ནས་བྱས་ན་ང་ཡང་ཟ་ི

ལངི་སྐུ་འིབུམ་རྨ་ཕུ་ཕེང་འིགོོ་ལ་སྡེདོ་མཁན་རདེ། གོ་ོམནི་ཏེང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། རྩི་དནོ་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་འིཛིནི་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིདྲེ་

མཚུངས་རདེ། ལུགོས་སྲིལོ་ཐེད་པོ་ེཅངི་དམར་པོ་ོདང་། གོ་ོམནི་

ཏེང་རང་དབང་མང་གོཙོ་ོཡིན་པོ་རེད། བོད་རྒྱ་ཁོངས་རེད་ཟེར་

མཁན་འིདྲེ་མཚུངས་ཤོིགོ་ལ་ང་ཚོོས་མོས་པོོ་བྱས། གོཅིགོ་ལ་

ང་ཚོོས་དགྲེ་ལྟ་བུར་བལྟས་ན་ང་ཚོོས་བོད་རང་བཙོན་སྒྲུབ་པོའིི་

འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་ངོ་བོ་འིདི་ལྟ་བའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་

རེད། གོོ་མིན་ཏེང་གོི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་བོད་མི་

ནང་ཁུལ་དཀྲུགོ་ཤོངི་དང་། དངུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཁ་བྲལ་གོཏེངོ་བ་

སགོོས་ལས་ཀ་བཙོོགོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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གོཉེིས་ནས་བོད་རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ནི་ལྟ་བའིི་ཆེ་

ནས་མིན་པོར་རྩི་དོན་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོོས་གོོ་མིན་

ཏེང་གོི་ཐེོགོ་ལ་སྲིིད་བྱུས་འིཛིིན་སྟངས་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ མ་ིའིགོའི་ཤོས་ད་ེསྔ་རྒྱ་མ་ིདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་དང་། རྒྱ་

མིའིི་མི་སེར་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཏེེ་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་

བའི་ིལྷདོ་ཡངས་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། དརེ་ཁགོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་

ཆེ་ངེས་པོར་དུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོོས། མ་ནོར་བ་ཞིིགོ་བྱེད་

དགོོས། འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད། གོོ་མིན་

ཏེང་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ང་རང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་རྩི་དོན་ཞིིགོ་དང་། 

ལྟ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་

སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཡནི། 

སྲིིད་བྱུས་དེ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་སྟངས་ལ་མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོའིི་

ཐེབས་ཤོེས་ཡོད་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོས་བྱས་ཡོད། གོ་ོམིན་ཏེང་རང་ལ་

ང་ཚོོས་ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱས་ཡོད། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་

རང་ཐེགོ་རང་གོཅདོ་ཟརེ་བའི་ིསྐད་ཆེ་ད་ེཀུན་ལ་གྲེགོས་ཤོངི་གྲུབ་པོ་

དང་། ཀུན་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་གོསར་པོ་འིད་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་དར་བའི་ིསྐབས་ཡནི་སྟབས། གོ་ོམནི་ཏེང་ཁ་ོརང་ཚོའོིི་

ངསོ་ནས་ཡནི་ནའིང་ཕྲིན་བུའི་ིབསམ་བློ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་གོཏེངོ་གོ་ི

མེད་དམ་སྙིམ་ནས་ང་ཚོོས་ཐེབས་ཤོེས་མ་བྱས་པོ་མིན། ཐེབས་
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ཤོསེ་བྱས་པོ་ཡནི་ནའིང་རྒྱ་རྒོན་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིཀློད་པོ་མཁྲེགེོས་ཐེགོ་

ཆེདོ་ནས། ད་ེསྔའི་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ོནའི་ིཐེོགོ་ཏུ་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་

བྱདེ་པོ་ལས། ང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཉེན་ཤོསེ་གོ་ོཤོསེ་གུ་ཡངས་

ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོརྩི་བ་ནས་མ་ིའིདུགོ 

དེར་བརྟེེན་ང་ཚོོའིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མིང་ཐེོགོ་ནས་

མཐེའི་གོསལ་མཐེིལ་མཐེོང་གོི་གོནས་ལུགོས་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱེད་དགོོས་པོ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོཨ་མདོ་ཚོང་མས་གོནད་

དོན་འིདི་དགོ་གོསལ་རྟེོགོས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང་། འིདི་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོ་ཤོེས་དགོོས་པོ་ལས། ང་ཚོོས་རང་དགོར་དགོའི་

མནི་དགོའི་མདགོོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མནི། 

ང་ཚོ་ོསྒེར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོོ་མིན་ཏེང་ལ་སྡེང་སེམས་བྱེད་དགོོས་

དནོ་མདེ། ང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་གོཅིགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་དང་། རྩི་དནོ་གྱིི་སྲིིད་

བྱུས་གོཅགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་བསམ་པོ་ད་ེངསོ་འིཛིནི་གོསལ་

པོ་ོབྱདེ་དགོསོ།

ཇ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། བད་ེསྡུགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ།

ང་རང་ཚོསོ་ཁ་གོཏེད་གོཅགོོ་ས་མ་ིརགིོས་ད་ེཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དངེ་སང་རྒྱ་མསི་འིཛིམ་གླིངི་གོང་སར་ཕྱོ་ིའིབྲལེ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་གུ་



155
ཡངས་པོོ་དང་། རྒྱ་ཆེེན་པོོའི་ིབསམ་བློོ་བཏེང་ནས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཐེགོོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེབོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་

ནགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་མཁན་དང་། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིལམ་འིགྲེརོ་དགོའི་

པོོ་བྱེད་མཁན་གྱིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིི་

བོད་དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱང་ཐེགོ་རིང་དུ་འིགྲེོ་བ། དཔོེར་ན། གོཙོ་ོ

བ་ོཨ་མི་རི་ཀ་ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེ་ཕྲིན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་ནའིང་། ང་ཚོོས་

སེམས་ཤུགོས་ནམ་ཡང་ཆེགོ་དགོོས་ཀྱིི་མ་རེད། བོད་ཀྱིི་གོནད་

དོན་འིདི་དངོས་འིབྲེལ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་གོཅིགོ་དང་། བདེན་པོ་

བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་མ་གོཏེགོོས། ང་རང་ཚོསོ་

ཧིམ་པོས་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲིིགོ་བཤོད་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་དནོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་སྐརོ་ལ་རྒྱ་

གོར་དཔོནོ་རགིོས་ཤོགིོ་ཐུགོ་ན་ཡང་ངས་སྐད་ཆེ་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་

གོཉེསི་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ཐུགོ་སར་ཡང་སྐད་

ཆེ་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་གོཉེསི་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིལ་དགོའི་པོ་ོབྱདེ་

མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེའིདྲེ་ཐུགོ་གོ་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེདགོ་དང་། ད་ེབཞིནི་ཨུ་རུ་

སུའི་ིཚོགོས་པོར་རྒྱགོ་མཁན་དང་། ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིམ་ིསུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཐུགོ་ན་ཡང་ངས་སྐད་ཆེ་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་གོཉེསི་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེ

གོང་ཡནི་ཟརེ་ན། ང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་དང་། མང་ཡང་ཉུང་ཡང་བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ི
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བད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ཡནི། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ི

ལུགོས་སྲིལོ་རྙེངི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐེབོ་ཐེང་ཐེགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་

མནི། བདོ་མ་ིམང་རྣམས་ད་ེསྔ་བདོ་རང་བཙོན་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་

ལས་ཀྱིང་ལྷགོ་ཙོམ་གྱི་ིབདོ་ནང་ལ་བད་ེསྐྱདི་དངསོ་འིབྲལེ་ཡདོ་ན་

ང་ལ་བསམ་འིཆེར་རྩི་བ་ནས་མདེ། ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཁ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི་པོ་ལས། ངས་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོབཤོད་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མནི། 

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་མ་གོཞི་ིསྐབས་འིགོར་སྟབོས་དང་། ནུས་

པོའི་ིཐེོགོ་ནས་བདནེ་པོ་ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱལ་ཁ་ཐེབོ་པོ་དང་། སྐབས་

རེ་རྫུན་པོ་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་ཡང་། 

སྙུགོས་བསྲིངིས་ཏེ་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ཕྱོནི་སྐབས་རམི་པོས་བདནེ་

པོའི་ིརྒྱལ་ཁ་ད་ེནུས་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ལ་ོཉེ་ི

ཤུ་ཐེམ་པོའི་ིགོངོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་དང་བདོ་དནོ་ཟརེ་

བ་མར་མེ་ལྟ་བུ་ནགོ་བསུབ་བཏེང་སྟེ་རྩི་མེད་བཟོས་པོ་རེད། དེ་

དུས་ཨ་མ་ིར་ིཀས་མཚོནོ་པོས་རྒྱལ་ཁབ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ཁ་ོརང་

ཚོོས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་པོའིི་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་དེའིི་ཡན་ལགོ་

གོི་གྲེས་སུ་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

རདེ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་ལྟ་རྟེོགོ་དང་། ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 
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ད་ཆེ་ལ་ོཉེི་ཤུ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་པོའིི་སྲིིད་

བྱུས་ཆེེན་པོོ་དེའིི་ཡན་ལགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ལ་རོགོས་རམ་

བྱེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིགྱུར་བ་རེད། དེའིི་ཆེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ད་ེཚོསོ་བདོ་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་དམགིོས་སུ་བཀར་ནས་རགོོས་རམ་

བྱེད་ཤུགོས་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་

བལྟས་ན། ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིགོངོ་ལ་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དང་། 

བདོ་དནོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་མཁན་ཕེལ་ཆེ་ེབ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་མཁན་ཤོ་སྟགོ་རདེ། ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་བདོ་དནོ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིཤོསེ་རགིོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརགིོས་

ད་ེལ་ཁྱད་ཆེསོ་ཤོགིོ་འིདུགོ་བསམ་པོའི་ིསྒ་ོནས་དནོ་དམ་གྱི་ིཤོ་ཚོ་

དང་། ད་ོསྣང་ཞིིགོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོོར་བདེན་པོ་མེད་པོ་དང་། དེ་སྔ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའི་ིཟིང་

འིཁྲུགོ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབདེ་སྤྱོདོ་འིགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་

ན། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིདུས་སྐབས་ད་ེཡལོ་བའི་ིརྗེསེ་ལ་བདོ་དནོ་བརླགོ་

ཚོར་བ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོའོི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབདནེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡིན་པོར་བརྟེེན། ལ་ོཉེི་ཤུ་སོང་བའིི་རྗེེས་ལ་སྲིིད་དོན་ལ་ད་ོ

སྣང་མེད་པོ་དང་། འིགྲེོ་བ་མིའིི་ལྟ་སྤྱོོད་བཟང་པོོ་ལ་དགོའི་མོས་

ཡདོ་པོའི་ིམསི་རང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོའི་ིཤོསེ་རགིོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེབདོ་མརི་ཤོ་ཚོ་སློབེས་པོ་འིད་ིང་
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ཚོརོ་བདནེ་པོ་ཡདོ་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་བྱུང་བ་རདེ། སྲིདི་དནོ་གོནས་

ཚུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འིགོའི་ཤོས་ཀྱིསི་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆུང་

དུ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ནའིང་། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་བདེ་སྡུགོ་བདེན་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡིན་པོ་འིདི་ལ་ད་དུང་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་

ཡངོ་རྒྱུ། ང་ཚོ་ོསམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་དགོསོ་དོན་རྩི་བ་ནས་མདེ།

ཉེ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིབསམ་རྩིསི་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

ད་དུང་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་མསི་བདོ་

དུ་དྲེགོ་གོནོན་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཁྲེིད་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ི

ནང་། ལོ་ཉེི་ཤུ་ཙོམ་ཕྱོིན་རྗེེས་ད་ལྟའིི་བོད་དོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་རྩི་བ་ནས་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་

མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བདོ་ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་བཅངིས་བཀྲོལོ་དམགོ་

མསི་དྲེགོ་གོནོན་བྱས་ཏེ་ེགོསདོ་དགོསོ་པོ་བསད། གོཏུབ་དགོསོ་

པོ་བཏུབ། བཙོོན་ལ་འིཇུགོ་དགོོས་པོ་བཙོོན་འིཇུགོ་བྱས། བོད་

ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོའིི་བསམ་བློོ་མ་འིགོོས་པོ་དང་། 

གོསར་བརྗེེའིི་སློོབ་གོས་ོམཐེིལ་ཕྱོིན་པོ་བརྒྱབ། རྒོན་གོཞིོན་བར་

ལ་འིབྲེལ་མཚོམས་གོཙོང་མར་བཅད། ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་མཚོོན་

པོས་ཕྱོི་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་བཙོལ་བྱོལ་བ་ཉུང་ཤོས་རྣམས་སྡུགོ་གྱིོང་

དུ་བཏེང་སྟེ་བཞིགོ་ན། ལོ་ཇི་སོང་གོི་ནུས་པོ་ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་
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ནས་མཐེར་འིཇལ་ཡལ་བ་བཞིནི་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཚོདོ་

དཔོགོ་བྱས་ཡདོ། 

འིནོ་ཀྱིང་། ལ་ོཉེི་ཤུ་སོང་རྗེེས་ཏཱ་ལའིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་དང་མཉེམ་དུ་

པོཎ་ཆེནེ་ལགོོ་སྤྱོདོ་པོ་ཞིསེ་བདོ་མ་ིམང་གོ་ིམ་ིགྲེལ་ནས་ཕུད་ཟནི་

པོ་ཞིགིོ་སློར་ཡང་ཕྱོསི་བདར་བཏེང་ནས་གོཙོང་མ་བཟ་ོདགོསོ་པོ་

དང་། སློར་ཡང་ར་ེབ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་དང་། བདོ་མ་ི

ས་ཡ་དྲུགོ་རྒྱ་མིས་མནན་ནས་བསྡེད་ཡོད་ཀྱིང་། བོད་དོན་ཟེར་

བ་རྙེོགོ་དྲེ་དེ་ད་དུང་སེལ་མ་ཐུབ་པོར་བསྡེད་ཡོད་པོར་རྒྱ་མིས་

ངོས་འིཛིིན་བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་བདེན་པོའིི་

གོཟ་ིབརྗེདི་རདེ།

ད་ེབཞིནི་དུ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་དྲེགོ་གོནནོ་བྱས་རྗེསེ་རྒྱ་མསི་བདོ་

ཀྱི་ིཆེསོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་པོ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ལ་གོནདོ་མཁན། 

རུལ་པོ། ཤོནི་ཏུ་ཐེ་ཆེད་ཅགིོ་རདེ་ཅསེ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་དགོགོ་པོ་

བྱས་པོ་རེད། བོད་མི་ལྐུགོ་པོ་ཚོོས་ཆེོས་ལ་རྨོངས་དད་བྱས་པོ་

ཡནི་ཤོས་ཆེ་ེསྟ།ེ དངེ་སང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙོམ་སངོ་རྗེསེ་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་

ཚོན་རིགོ་དང་། ཤོེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པོ། ཀློད་པོ་གྲུང་པོོ་

ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་སྤྱོརི་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་། ལྷགོ་པོར་བདོ་

ཀྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེེ་འིདི་ལ་བྲ་ོབ་མྱང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་

ཞིགིོ་དང་། ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ།
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རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་། ཤོསེ་རགིོ་རྩི་མདེ་བཟསོ་ན་

འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ཆེ་ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་

མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་མདེ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཅངི་། ད་ེལྟར་ཡངོ་བ་ན་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང་། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་བདནེ་པོ་ཡནི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

དེར་བརྟེེན་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་མི་རུང་། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་

ན་འིགྲུབ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་འིགྲུབ་མ་ིཐུབ་ལ། སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོཡདོ་ན་སྤྱོརི་བཏེང་འིགྲུབ་མ་ིསྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཀྱིང་འིགྲུབ་སྲིདི་

ཀྱི་ིརདེ། འིད་ིན་ིབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིརྩི་དནོ་ཡནི་པོས་ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་

ཅསེ་པོའི་ིདཔོ་ེལྟར་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོཡནི་པོས་འིད་ིདགོ་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱ་དགོསོ།

ཏེ༽ བར་སྐབས་ཀྱི་ིཟང་ཟངི་དང་། ཚོགོོས་ཁགོ་བཅུ་

གོསུམ།

དེ་ནས་ད་རེས་ཉེེ་ཆེར་གོནས་ཚུལ་ཟང་ཟིང་ཕྲིན་བུ་བྱུང་བ་རེད། 

དེས་རྐྱེན་པོས་ང་བློ་ོཕེམ་བྱུང་མེད་དམ་སྙིམ་པོའིི་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོབློ་ོ

དོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་བློ་ོཕེམ་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ོམི་

གོཅགིོ་པོ་རདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་སྡེདོ་དུས་རྙེགོོ་དྲེ་རྒྱུན་དུ་ཡངོ་

གོི་རེད། ད་ཕེན་ལོ་ཉེི་ཤུའིི་རིང་ལ་ཡང་རྙེོགོ་དྲེ་བྱུང་ཡོད་ལ། ད་

དུང་མ་འིངོས་པོར་རྙེོགོ་དྲེ་ཡོང་གོི་རེད། མིའིི་ལུས་བློངས་ཤོིང་། 
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མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་གོནས་དགོསོ་པོའི་ིཚོ་ེརྙེགོོ་དྲེ་སངས་གོནི་ཡངོ་

གོིན་ཡོང་གོིན་བྱ་རྒྱུ་ཆེོས་ཉེིད་རེད། ཡོང་མི་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

མནི་པོས། ང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ དཀའི་ངལ་དང་། 

རྙེོགོ་དྲེ་བྱུང་ན་གོདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་། ཧིམ་པོ་བཤོད་

པོ་དང་། ཐུབ་ཚོོད་བཤོད་པོ་མ་ཡིན་པོར། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་

དང་། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱདེ་དགོསོ། ཚུར་ངར་པོ་ོབྱས་པོར་

ཕེར་ཡང་དེ་བཞིིན་བྱས་ཏེེ་གྲེི་དང་། མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་བྱས་ན་

ཅལོ་ཆུང་ཡནི་པོས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ི

གོསལ་བཤོད་བྱས་པོ་ལ་ཉེན་ཤོསེ་མདེ་པོར་ཚུར་ཧིམ་རྩིདོ་བྱས་ཏེ་ེ

མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་ན་ད་ེལ་བློ་ོཕེམ་དང་། ཞུམ་པོ་བྱ་དནོ་མདེ། 

དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེད་པོ་མི་ཡི་ཁྱད་ཆེོས་ཤོིགོ་ཡིན་པོ་

དང་། དའེིི་ནང་ཚོན་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་དཀའི་ངལ་ལ་

གོཡོལ་ན་མི་འིགྲེིགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིགོཞུང་

ནས་བཤོད་པོའིི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའིི་ཉེམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་ིམཚོན་ཉེདི་མ་ཚོང་བ་ཡནི། ང་ན་ིརྙེགོོ་དྲེ་མང་ཙོམ་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོ་ོརདེ། ང་ཚོ་ོའིགྲེལེ་བཤོད་མང་ཙོམ་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡངོ་གོ་ི

རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་རསེ་ཚོགོོས་པོ་བཅུ་གོསུམ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་

འིདརི་ཡངོ་དུས་བཀའི་ཤོགོ་དང་། ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཉེསི་ལ་ཡགོ་པོ་ོ

རདེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་། གོང་ཡནི་ཞི་ེན། བློ་ོམ་རངས་པོ་དང་། དགོོས་
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པོ་རྣམ་རྟེོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྐད་ཆེ་དྲེི་བར་ཡོང་བ་དེ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

རེད། དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་གོཅིགོ་ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་ཏེེ་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོའི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་སྤེབོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱགོ་

རྒྱུ་དང་། ངམོས་འིསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་རྒྱུ་བྱུང་། 

ད་ེརིགོས་ཀྱིསི་རྐྱནེ་པོས་ང་བློ་ོཕེམ་དང་། གུ་དོགོ་བྱུང་མདེ་དམ་

སྙིམ་པོའི་ིཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡངེ་བྱདེ་མ་ིདགོོས།

ཁྱདེ་ཚོསོ་བརྟེན་བཞུགོས་འིབུལ་དགོསོ་ཟརེ་ཡང་། ད་ལན་བརྟེན་

བཞུགོས་མ་ིདགོསོ་ཤོངི་། རྗེསེ་སུ་དུས་སྐབས་བྱུང་ན་བལྟས་ཆེགོོ་

ལ། བརྟེན་བཞུགོས་ཀྱིི་ཆེོ་གོ་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཁ་

ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིསྒ་ོནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེར་ེབ་རྒྱགོ་ས་ཡནི་

པོས། ཚོ་ེརངི་པོ་ོཡངོ་བ་ཤོགོོ་ཅསེ་ཟརེ་བ་ད་ེཉེདི་བརྟེན་བཞུགོས་ང་ོ

མ་ཡིན། དེ་སྐོར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡེང་བྱེད་མི་དགོོས། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམཁྲེགེོས་ཐེགོ་ཆེདོ་ཅགིོ་ཡདོ་སྙིམ་དུ་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་

ནས་སྡེདོ། སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོབྱུང་ན་ཞུམ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཅགིོ་ཡདོ་སྙིམ་

པོ་གོཏེན་ནས་བྱདེ་མ་ིདགོསོ།

བར་ལམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་སྐོར་ཁ་སང་འིདིར་ཚོོགོས་འིདུ་བྱེད་

པོའི་ིསྐབས་ལ་གོསལ་བཤོད་གོང་འིཚོམ་བྱས་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་

གོསལ་བཤོད་བྱས་པོ་མ་ཉེན་པོར་མུར་རྫོོགོ་བསྒྲིེངས་ཏེེ་ཤོ་ལན་

ལེན་དགོོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཤོོད་དུས་གོནས་སྐབས་བྱ་ཐེབས་མི་
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འིདུགོ མི་ཁོང་ཁྲེ་ོལངས་པོར་ཁགོ་མེད་ཅིང་། རིམ་པོས་ཁོང་ཁྲེ་ོ

ཞིི་འིཇགོས་བྱུང་མཚོམས་ང་ཚོོས་སྐད་ཆེ་ཤོོད་ས་ཡོང་གོི་རེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཐེ༽ གོནས་ཚུལ་ལ་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། ལས་བྱདེ་པོའི་ི

འིཐུས་ཤོརོ།

མཐེའི་མ་ང་ཚོའོི་ིསྐད་ཆེའི་ིབཞིགོ་མཚོམས་ན།ི ཨ་ཁུ་ཚུལ་ཁྲེམིས་

རྐྱེན་འིདས་བྱུང་བའིི་སྐོར་ཁྲེིམས་ས་ནས་ཐེགོ་ཆེོད་བྱུང་བའིི་

མཚོམས་ལ། ཚོོགོས་ཁགོ་བཅུ་གོསུམ་གྱིི་མི་རྣམས་དང་། ཆུ་

བཞིི་སྒང་དྲུགོ ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཚོོགོས་པོ། དབུས་གོཙོང་དང་། དེ་

བཞིིན་མདོ་སྟོད་སྨད་ཚོང་མའིི་འིཐུས་མི་ཡོད་པོའིི་ཚོོགོས་འིདུ་

གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་ཙོམ་ཞིིགོ་འིཚོོགོས། དེའིི་སར་བོད་གོཞུང་གོི་སྲིིད་

བྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནོར་འིཁྲུལ་ཏེིལ་འིབྲུ་ཙོམ་མེད་པོའིི་འིགྲེེལ་བཤོད་

མཐེིལ་ཕྱོནི་པོ་བརྒྱབ། སྲིདི་བྱུས་ལ་ནརོ་འིཁྲུལ་མདེ་ཀྱིང་། ལས་

བྱེད་རེ་ཟུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོང་སྲིིད་ལ། ཡང་སྐབས་

རེ་དོ་སྣང་ཆུང་སྐྱོན་དང་། ལྷོད་ཡངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིགོའི་ཤོས་

ལ་གྱིངོ་ཕེགོོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་སྲིདི། ད་ེལྟར་བྱུང་ཡདོ་ན་ངར་པོ་ོདང་། 

འུར་ཤོདོ་མནི་པོར་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་གོ་ིསྒ་ོནས་ས་གོནས་འིདརི་

ཟླ་དུས་ཚོེས་གྲེངས་འིདི་ལ། ལས་བྱེད་འིདིས་བྱ་སྤྱོོད་འིདི་ལྟ་བུ་

བྱས་སངོ་། ད་ེལ་ང་ཚོ་ོནད་ཐེེགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་ན། ད་ེ
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ལ་སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ་མདེ་པོ་ཁ་ཞི་ེ

གོཉེསི་མདེ་གོནས་ཚུལ་ཡནི་པོ་ལས། ངས་མགོ་ོསྐརོ་བཏེང་བའི་ི

སྐད་ཆེ་མིན། ས་གོནས་བྱེ་བྲགོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་གོནས་དུས་བྱེ་བྲགོ་

པོའིི་འིགོོ་ཏུ་ལས་བྱེད་བྱེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་གོིས་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་

བ་གོཅིགོ་ཡོད་ན། སྐབས་དེའིི་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་ཆེོགོ་གོི་རེད། 

དགོོས་པོ་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་པོར་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་ངེས་

ཤོགིོ་ཡནི་ན་དགོངོས་དགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ལས་ད་ེལ་ང་ོཚོ་དགོསོ་པོ་

དང་། ད་ེལ་སྤེམ་ཤོརོ་རྒྱུ་རྩི་བ་ནས་མདེ། དཔོརེ་ན། ང་ལ་ོགོཅགིོ་

ལ་དྭགོས་སུ་འིགྲེ་ོསྐབས་སློའེི་ིའིགོ་ོའིཛིནི་ཀརྨ་དང་། བྱང་ཐེང་འིགོ་ོ

འིཛིནི་ཟླ་བ་ཆེསོ་འིཕེལེ་གོཉེསི་ནས་ས་གོནས་ཐེགོོ་ཏུ་འིཐུས་ཚོང་

མ་བྱུང་བའིི་སྐོར་ལ་ལས་བྱེད་པོ་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེད་རེད། 

བོད་གོཞུང་གོི་འིགོོ་ངས་འིཁྲེིད་ཀྱིི་ཡོད། གོོ་མ་ཆེོད་བྱུང་བ་དེར་

ནང་ཚོོགོས་ལ་ངས་དགོོངས་དགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ཡིན། དེ་ལ་ངོ་

ཚོ་དནོ་གོང་ཡང་མེད། 

ད་ེབཞིནི་དུ་ལས་བྱདེ་པོའི་ིངསོ་ནས་ནརོ་བ་དང་། ལྷདོ་ཡངས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་ཡདོ་ན་ངར་དགོསོ་དནོ་མདེ་ལ། དཔུང་

ཡང་ངམོས་མ་ིདགོསོ། གྲེ་ིམགོརོ་ལགོ་པོ་འིཆེང་མ་ིདགོསོ། ང་ཚོསོ་

རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་ཤོེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དགོོངས་དགོ་བརྗེོད་ངེས་
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རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཞིིབ་ཞིིབ་མོལ་མོལ་བྱེད་པོའིི་ཚོོགོས་འིདུ་ཞིིགོ་

འིཚོོགོས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང་། དེ་སྐབས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཚོོགོས་

པོ་དང་། ཚོོགོས་པོའི་ིལས་བྱདེ་པོའི་ིནརོ་འིཁྲུལ། ཡང་ང་ཚོསོ་མ་

ཤོསེ་པོར་ཆེགིོ་སྒྲིལི་ཚོགོོས་པོའི་ིལས་དནོ་མད་ོསྦུགོ་གོཉེསི་ཡདོ་

པོ་ལྟ་བུ་སགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་ན་གོསལ་པོརོ་བཤོད། ལས་

ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོོས་ཀྱིང་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་རྣམས་

བརྒྱབ། ནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་ཡདོ་ན་དགོོངས་དགོ་ཞུས། 

དེ་བཞིིན་དུ་ཆུ་བཞིི་སྒང་དྲུགོ་ལའིང་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་

སྐོར་ཤོོད་མཁན་ཡོད་ན་སྐབས་དེར་བཤོད། ལན་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོད་

ནའིང་དེའིི་སྐབས་སུ་བརྒྱབ། ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་ན་དགོོངས་

དགོ་ཅསེ་བརྗེདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཚོགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་འིཚོགོོས་ནས་ད་ཕེན་

ལ་ོཉེ་ིཤུའི་ིརངི་ལ་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབི་ཞིབི་མལོ་མལོ་

གྱིིས་ཤོོད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་རྣམས་བཤོད། དེ་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་ཅིགོ་

བྱེད་ཐུབ་ན་སྙིམ་པོ་ངའིི་རེ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡིན། ཡགོ་པོ་ོ

ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

མང་ཚོགོོས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤོསེ་པོ་བྱས། དའེི་ིབར་

ལ་མ་ིར་ེཟུང་གོསི་དཀྲུགོ་ཤོངི་བརྒྱབ། ད་ེལ་བློ་ོཕེམ་བྱུང་བ་དང་། 

བློ་ོཕེམ་པོའིི་དབང་གོིས་བསམ་བློོའི་ིནང་འུར་འིདྲེོགོས་ལངས་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། སྐྱནོ་གོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཚོོགོས་པོ་བཅུ་གོསུམ་དང་། མདོ་སྟོད་སྨད་གོང་ཟེར་ཡང་། རྩི་

བའིི་མི་ས་ོསོའི་ིངོས་ནས་བྱས་ན་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བ་ཞིིགོ་དང་། 

བོད་མི་རྒྱ་མི་བྱེད་འིདོད་མེད་པོ་ཞིིགོ་རང་གོཞིན་ཚོང་མར་ཡོད་

པོས། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཕྱོགོ་འིཚོལ་འིསོ་པོ་དང་། བློ་ོ

གོཏེད་བཅལོ་འིཕེརེ་བའི་ིམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་ཡནི་པོར་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

གོནས་ཚུལ་གོང་ཅིར་ངང་རིང་དང་། ཞིི་ལྷིང་པོོའི་ིངང་ནས་ཕེན་

ཚུན་འིགྲེེལ་བཤོད་ཡགོ་པོ་ོབྱེད་ཐུབ་ན། ད་ཕེན་བྱུང་བའིི་དགོོས་

པོ་རྣམ་རྟེོགོ་རྣམས། ནམ་མཁའི་གོཡའི་དགོ་དང་། ས་གོཞི་ིརྡུལ་

དགོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་ཁུར་བློངས་ཏེེ་འིགྲེེལ་བཤོད་

ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། ད་དུང་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོནས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིལས་

ཀ་བྱདེ་སྟངས་ཤོསེ་འིདདོ་ཡདོ་པོ་དང་། གོཞུང་གོ་ིབྱདེ་སྟངས་མ་

འིགྲེགིོས་པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་འིདྲེ་ཡདོ་ན་ད་རསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིཛིམོས་

ཐེགོོ་འིདརི་བཀའི་ཤོགོ་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་ན་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱས་ཆེགོོ་

གོ་ིརདེ། དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་ཞིབི་ཆེ་བྱས་ན་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོས་གོནས་ས་ོ

སརོ་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་དུས་གོདངེ་འིཁལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ།

ད་ེལྟར་ཞིབི་ཞིབི་མལོ་མལོ་བྱདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་

བ་སྟོང་ཕྲིགོ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་ཆེེས་རེ་ཟུང་ར་

ཅོ་ཀྱིོགོ་ནས་སྐྱེས་པོ་ཡང་ཡོང་སྲིིད་པོ་སྟེ། གོནས་ཚུལ་མ་གོོ་
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མ་ཐེོས་མདེ་པོ་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། རྒྱུ་མཚོན་བཤོད། ར་སྤྲོདོ་

འིཕེརེ་བ་ཡདོ་བཞིནི་དུ་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་དང་། གོ་ོབ་ལགོོ་སྒྲུབ། 

གོཞིན་གྱིསི་རྒྱུད་བསྐུལ་སགོོས་མདརོ་ན་ཤོསེ་བཞིནི་ཁྱད་གོསདོ་

བྱས་ན། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་གླིངི་འིདརི་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་དང་འིབྲལེ་

བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ལས་དོན་གྱིི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན། འིདི་རིགོས་

རྒྱལ་ཚོོང་པོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་རྒྱལ་ཚོོང་པོ་བྱུང་ན་དགྲེ་གོཉེེན་གྱིི་

ནང་ནས་དགྲེ་ཕྱོགོོས་སུ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེརགིོས་ཡངོ་

མདོགོ་ཁ་པོོ་མ་རེད། གོལ་ཏེེ་དེ་རིགོས་ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་བྱུང་ན། 

དེ་ལ་ང་ཚོོས་དཀར་ནགོ་ཚོད་ཐེིགོ་གོིས་དབྱེ་བ་གོསལ་པོ་ོཕྱོེ་སྟེ། 

འིདི་ཕེན་དང་འིདི་ཚུན་ཞིེས་བཤོད་ཆེོགོ་ལ་བཤོད་འིསོ་པོ་རེད། 

ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་བསྟུན་ན་ཡང་བདནེ་པོ་རདེ། འིཇིགོ་རྟེནེ་སྲིདི་

ལུགོས་དང་བསྟུན་ན་ཡང་འིསོ་པོ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ངར་ངར་

ཕེད་ཕེད་བྱས་ཏེེ་གོསོད་ཀྱིི་ཡིན། གོཏུབས་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བཤོད་

ན་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

ད༽ ཚུལ་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཤོ་ིརྐྱནེ་དང་། ཤོ་འིཁནོ་གྱི་ིདཀའི་

རྙེགོོ

ད་རསེ་གུང་ཐེང་ཚུལ་ཁྲེམིས་རྐྱནེ་འིདས་བྱུང་བ་རདེ། ཚུལ་ཁྲེམིས་

གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་མཁན་ཞིགིོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་བཞིནི་དུ་ལ་ོ

ཤོས་རིང་གོི་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོ་ོའིགོན་འིཁུར་བྱེད་
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མཁན་ཚོ་ོདངསོ་གོནས་བློ་ོཕེམ་དགོསོ་པོ་བྱུང་། གུང་ཐེང་བསྟན་

པོའི་ིསྒྲིནོ་མ་ེཞིསེ་པོ་སྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིབློ་བྲང་གོ་ིལས་

བྱེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། མིང་ལ་གུང་ཐེང་ཚུལ་ཁྲེིམས་ཞིེས་ཐེོགོས་

ཤོིང་། ཚུལ་ཁྲེིམས་ཀྱིི་མིང་སྨོས་པོའིི་སྐབས་ལ་གུང་ཐེང་རིན་པོ་ོ

ཆེེའིི་མཚོན་ནས་དྲེངས་ཡོད་དུས་བློོ་ཕེམ་པོའིི་གོཞིི་ལྟ་བུ་རེད། 

གུང་ཐེང་བསྟན་པོའིི་སྒྲིོན་མེ་ནི་མད་ོསྔགོས་གོང་གོི་ཆེ་ནས་རི་བ་ོ

དགོེ་ལྡན་པོའིི་མཁས་པོ་ཚོད་འིཛིིན་ས་ཞིིགོ་རེད། བར་ལམ་སྐུ་

ཐེོགོ་འིདི་ཡང་ང་བཀྲོ་ཤོིས་འིཁྱིལ་ལ་འིགྲེ་ོདུས་མཇལ་མྱོང་། ང་

ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིདཀྱིལི་ལ་ཡདོ་པོས་ཧི་ཅང་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོད་ེཙོམ་ཤོདོ་

ས་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་བཀའི་མལོ་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་ཀྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་ལ་བདོ་

མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་དང་། སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའིི་ཞིེན་ཁོགོ་

དད་པོ་སྐྱེ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེའིི་དྲུང་དུ་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་

ནའིང་། སྤྱོརི་བདོ་མ་ིརིགོས་ལ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་། དའེིི་ནང་ཚོན་

ཨ་མདོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ། བྱེ་བྲགོ་ཏུ་དགོེ་ལུགོས་པོ་

ལ་བསམས་ཀྱིང་ཤོནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱས་སངོ་། ཁ་ོརང་གོསནོ་

པོའི་ིསྐབས་ལ་ཡང་བསྙིད་ས་ེབསྐ་ོསའིི་ིརྙེགོོ་མ་གོཏེངི་སློངོ་ཤོ་སྟགོ་

བྱས་བྱུང་། གྲེངོས་པོའི་ིསྐབས་སུ་ཡང་མ་ིཚོ་ེལས་གོཏེམ་ཚོ་ེརངི་

བ་ལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རེད། སྤྱོརི་བཏེང་

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ན། མི་གྲེོངས་པོའིི་རྗེེས་

ལ་མཆེོད་འིབུལ་བྱེད་པོ་དང་། མི་མང་པོོའི་ིརྒྱུད་ལ་དགོེ་བའིི་བློ་ོ
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བསྐྱེད་ཐེབས་བྱེད་དགོོས་པོ་རེད། ཚུལ་ཁྲེིམས་གྲེོངས་ཁའིི་སྐད་

ཆེ་དསེ་མང་པོའོི་ིརྒྱུད་ལ་དགོ་ེབ་སྐྱ་ེརྒྱུའི་ིཚོབ་ལ་མ་ིདགོ་ེབའི་ིབློ་ོསྐྱ་ེ

བ་དང་། སམེས་འིཁྲུགོ་པོའི་ིརྐྱནེ་བྱུང་བ་ད་ེཤོནི་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོ

རདེ། སྙིངི་རྗེ་ེབའི་ིཡུལ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་སངོ་། ཚུལ་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིཡངོ་

སྟངས་ད་ེཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོ་ོབློ་ོཕེམ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ལམ་དུ་འིགྲེ་ོམཁན་ཞིིགོ་ཡིན་པོས། ཤོོད་རེས་

གོཏེངོ་བ་ད་ེམང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོརདེ། གོཉེསི་ནས་ང་ཚོསོ་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡིན་ལས། གོསོད་དགོོས་དོན་

གོཏེན་ནས་ཡོད་པོ་མ་རེད། ང་ཚོོས་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ནི། ཅུང་ཟད་ཅིགོ་མ་འིགྲེིགོས་པོར་ལམ་སེང་

གོསོད་གོཏུབས་བྱེད་པོ་དེ་ཡིན་པོས། རྐྱེན་འིདས་བྱུང་བ་དེ་

ལ་རང་གོཞིན་ཚོང་མ་བློ་ོཕེམ་སྐྱ་ེདགོསོ་པོ་དང་། ཐེབས་སྡུགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཆེགོས་སོང་ཡང་། ད་ཆེ་བྱ་ཐེབས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ རྐྱནེ་

ངན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བཞིིན་དུ། ངར་ནས་ཤོ་ལན་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་

ཞིསེ་བཤོད་ན་དགོསོ་པོ་འིདུགོ་གོམ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་

བཤོད་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། མཐེའི་མཇུགོ་རྒྱ་གོར་བཙོོན་

ཁང་ནང་བཙོོན་པོ་མང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ལས། དགོེ་མཚོན་གོང་ཡང་

མེད་པོས་ངར་པོོ་བྱེད་མི་རུང་། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཚུལ་ཁྲེིམས་ལ་

དགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་བྱས་པོ་མནི་པོར་སྲིདི་བྱུས་ཤོགིོ་གོ་ིཐེགོོ་
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ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ན་ིཡགོ་པོ་ོརདེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ། སྤྱོརི་བཏེང་

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ལམ་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དང་། གོཉེིས་ནས་མིའིི་

ལུང་པོར་བསྡེད་ཡོད། གོསུམ་ནས་ང་ཚོོས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱ་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། རྡ་ོདང་དབྱུགོ་པོའི་ིལས་ཀ་བྱདེ་དགོསོ་

དོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ཚུལ་ཁྲེིམས་རྐྱེན་འིདས་ཕྱོིན་པོ་དེར་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ང་ོརྒོལོ་ཡདོ། ད་ེའིགྲེིགོས་ཤོགོ་བསམ་པོ་རྩི་བ་ནས་

མེད། བོད་གོཞུང་དང་འིབྲེལ་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ། 

མི་འིགོའི་ཤོས་ནས་བོད་གོཞུང་གོིས་བསད་པོ་རེད་ཅེས་མཐེའི་

བཀགོ་གོིས་ཤོོད་སྟངས་དང་། བྱེད་སྟངས་དེ་ཤོིན་ཏུ་ཐེབས་

སྡུགོ་པོོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོོས་ཁོགོ་ཡངས་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་

རླུང་ལངས་ཐེགོོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་རདེ་བསམས་ནས་ཚུར་བྱདེ་སྟངས་ལྟ་

བུ་ཕེར་བྱས་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད། རྒྱུ་མཚོན་བསམ་བློོ་བཏེང་སྟེ་

གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། ཨ་མད་ོདང་། ཁམས་པོའི་ིབྱདེ་སྟངས་

ཕྲིན་བུའི་ིམ་འིགྲེིགོས་པོར་ལམ་སངེ་ཀ་ིཧི་ིཧི་ིབྱས་ན་གོཏེན་ནས་

ཡགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

ད་རསེ་ཤོ་ལན་ལནེ་དགོསོ་ཟརེ་དུས་ངསོ་རང་བགོད་མ་ོཤོརོ་བྱུང་། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་བསྡེད་ཡོད་ལ། རྒྱ་གོར་ལ་ཁྲེིམས་

ཡོད། སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྟངས་དེ་དགོ་ལ་ལྟ་སྐབས་བྱང་ཐེང་མི་མེད་

ལུང་སྟངོ་དཔོནོ་དང་། ཁྲེམིས་མདེ་པོའི་ིསར་སློབེས་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 
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སྐད་ཆེ་ཤོདོ་མཁན་ད་ེདགོ་གོ་ིསྣང་བར་འིབྲངོ་ལྟ་བུ་ཤོར་གྱི་ིཡདོ་པོ་

རེད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་མི་རུང་། ལྷིང་པོ་ོདང་ཞིི་འིཇམ་

བྱདེ་དགོསོ། ད་ེམནི་གོཞིན་དགོ་ཟརེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། བཀྲོ་ཤོསི་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༢༩ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིའིགོན་འིཛིིན་ལྷན་ཚོོགོས་

མཇལ་བཅར་སར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིལགོ་རྗེསེ་དང་། མ་ིམཐེོང་ཆེ་འིཇོགོ

ཁྱདོ་རང་ཚོསོ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་འིདྲེ་ཡདོ་དམ། ང་ལ་དམགིོས་བསལ་

ཤོདོ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བར་དུ་གོཞིནོ་ནུ་ཚོསོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་

པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོཙོམ་མ་ཟད། སུད་སརི་

ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཚོ་ོཡང་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་། ས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་

པོ་རྒོན་གོཞིོན་ཚོང་མ་ནང་ཚོགོས་རྡོགོ་འིགྲེིལ་པོོ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱདོ་རང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་

ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་རདེ། ད་དུང་ཡནི་ན་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ང་རང་ཚོ་ོདེང་སང་དུས་ཚོོད་འིགོངས་ཆེེན་པོ་ོཞིགིོ་གོི་སྐབས་སུ་

སློབེས་ཡདོ་སྟབས་ཚོང་མས་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་

པོོ་བྱེད་དགོོས། རང་ཉེིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་

གོང་དང་གོང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཚོགོས་ཚུད་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙོམ་སངོ་བ་འིདའིི་ི

རངི་ལ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་
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ལྷགོས་ཏེ་ེབསུན་པོ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་དང་། འིགྲེགིོས་མ་འིགྲེགིོས་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ཆེ་ེས་ནས་བཤོད་ན་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཐེམ་པོ་འིདའིི་ིརངི་

ལ་ང་ཚོསོ་བྱས་རྗེསེ་ངསེ་ཅན་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཡདོ། 

ང་ཚོ་ོསྡེོད་ས་རང་ཡུལ་མ་ཡིན་པོར་མིའིི་ལུང་པོར་སྡེད་ཡོད་པོ་

དང་། མཐུན་རྐྱེན་གོཞིན་ལ་རེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ། མི་ལ་བསྟུན་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་སོགོས་འིགོལ་རྐྱེན་དང་། དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཆེསོ་

དང་ཤོེས་རིགོ་གོིས་མཚོོན་པོའིི་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མ་

ཡལ་བར་རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོས་མིའིི་ལུང་པོར་ཡགོ་པོོ་

བྱས་ཡོད། རང་གོི་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་མི་ཚོོས་རང་གོི་ཆེོས་དང་

ཤོེས་རིགོ་དང་། སོ་སོའི་ིགོོམས་གོཤོིས་དེ་དགོ་ལ་དགོའི་ཞིེན་

མེད་པོ་དང་། དེ་ལ་ལྷོད་ཡངས་སུས་བྱེད། དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཧི་ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཡདོ་ནའིང་། དགོའི་ཞིནེ་བྱདེ་

སར་སློབེས་དུས་ཁྲེམིས་འིགོལ་ལ་བརྩིི་གོ་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིདཀའི་

ངལ་འིགོོ་ལ་རང་གོ་ིལུང་པོར་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་རམི་པོས་ཡལ་

འིགྲེ་ོབའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་མའིི་ིལུང་པོར་

རང་གོི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་། ཤོེས་རིགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའིི་

ཐེགོོ་ལ་བྱས་རྗེེས་ཡགོ་པོ་ོབཞིགོ་ཡོད། སྤེོབས་པོ་དང་བཅས་མི་

ལ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། 
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ད་ེབཞིནི་ང་ཚོསོ་མའིི་ིལུང་པོའི་ིནང་ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་། ཤོསེ་རགིོ་

དང་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ཡནི་ཟརེ་ནས་ཀློད་པོ་གུ་དགོོ་

དང་གོཏེི་ཐུགོ་བྱས་ནས་མ་བསྡེད་པོར། སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་

བསམ་བློ་ོད་ེཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་

སུ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ང་ཚོསོ་འིབད་རྩིལོ་བྱས་ཡདོ་ལ། ད་ེལྟར་བྱས་པོའི་ི

ལགོ་རྗེེས་ལ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཡིན་ཡང་རུང་། ཕྱོི་

རྒྱལ་ལུང་པོ་ཁགོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོ་ཚོ་ོཡནི་ཡང་རུང་། ལུང་པོ་གོང་

དུ་ཡོད་ཀྱིང་ལུང་པོ་དེ་གོའིི་ནང་གོི་འིཚོ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་ཆེ་ཚོང་

ཤོེས་ཤོིང་། ལུང་པོ་དེ་གོའིི་ནང་གོི་མི་རྣམས་དང་ཁྱུ་འིདྲེེས་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་མ་ིཚོང་མས་རང་རང་ས་ོས་ོསྡེདོ་སའི་ིལུང་པོ་ད་ེ

གོའི་ིནང་ལ་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོརྒྱུགོས་འིཕེརེ་བ་བྱས་ནས་

བསྡེད་ཡདོ། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡནི་ན་ཡང་བདོ་པོ་ཞིསེ་

བརྗེདོ་སྐབས་ལྟ་ོགོསོ་འིཚོལོ་སྒྲུབ་ལ་མགོ་ོགྲུང་པོ་ོདང་། སྡུགོ་དཀའི་

ལས་རྒྱགོ་ཐུབ་མཁན། མ་ིགོཞུང་བཟང་པོ།ོ མ་ིརྒྱུ་སྤུས་དགོ་པོ།ོ 

བོད་མི་ལ་བློོས་བཀལ་ན་ཆེ་འིཇོགོ་དང་། ཡིད་བརྟེན་འིཕེེར་བ་

ཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡང་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། འིད་ིལ་ོགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐབས་ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་

ལྟར་རདེ། ད་ེབཞིནི་ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་། སུད་སརི་ཡང་བདོ་པོར་ཡདི་
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ཆེསེ་འིཕེརེ་བ་ཡདོ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིསྤྱོ་ི

ཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ།

ཁ༽ གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ིདཀའི་སྤྱོད་དང་། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ི

གོནས་སྟངས།

གོཉེིས་ནས་གོཞིོན་ནུའིི་ནང་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོན་མཁན་དང་། 

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་མཐེ་ོརམི་སློབོ་སྦྱོངོ་

གོི་གོནས་ཚོད་ཡོད་མཁན་སུམ་བརྒྱ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད། བོད་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་ནང་ལ་གོཞིོན་ནུ་

ཧི་ཅང་མང་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང་། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་གོ་ིསྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ི

མཚུངས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་གོནས་ཚོད་ཡདོ་མཁན་ཧི་ལམ་སྟནོ་རྒྱུ་མདེ།

གོང་ལྟར་འིདས་པོའི་ིལ་ོད་ེདགོ་རངི་ལ་ང་ཚོ་ོའིཛིམ་གླིངི་ནང་བཙོན་

བྱལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་གྱི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

པོ་དང་། ཕྲི་ཞིགིོ་ཚུགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ད་ེདགོ་རྩི་བའི་ིཡངོ་ས་

ང་ཚོོའིི་ཁ་ནས་ཚོིགོ་སྐམ་པོོ་ཞིིགོ་བཤོད་ནས་བྱུང་བ་གོང་ཡང་

མནི། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཆེ་ནས་སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོསོ་དཀའི་ངལ་ལ་བཟདོ་བསྲིན་དང་། དཀའི་ངལ་ལ་གོདངོ་ལནེ་

བྱས། སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་འིབད་རྩིལོ་ལུ་

གུ་བརྒྱུད་དུ་བྱས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེདགོ་ལམ་སངེ་
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ཡངོ་ཆེགོོ་ཆེོགོ་ཅགིོ་མནི། ད་ེདགོ་ལ་བསམས་ན་བདོ་མ་ིརིགོས་

དེ་གྱིོང་པོོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང་། བོད་མི་རིགོས་དེ་ཀློད་མེད་ནུས་

མདེ་ཅགིོ་མནི་པོ་གོཞི་ིནས་ས་ོསའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་རྙེདེ་པོ་དང་། 

ངསེ་པོ་རྙེདེ་སྐབས་སྤེབོས་པོ་སྐྱདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ ང་

ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོའི་ིནང་གོནས་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱས་ནས་བསྡེད། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རྒྱ་མསི་མནར་གོཅདོ་

དང་གོདུགོ་རྩུབ་ཇི་ཙོམ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་ཀྱིང་། བོད་མི་ཚོོའིི་སེམས་

ཤུགོས་ཧི་ལས་པོའིི་མཁྲེེགོས་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དེ་ལྟར་

བསྡེད་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་རྒྱ་མསི་བདོ་པོར་སྡུགོ་སྦྱོངོ་

གོཏེངོ་རྐྱང་བྱེད་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེཕེལ་ཆེརེ་འིགྱུར་གྱི་ིཡདོ། བདོ་

པོ་ཚོོར་ང་ོགོདོང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བསྟན་ནས་ཐེབས་ཤོེས་གོསར་

པོ་ཞིགིོ་བཙོལ་ན་མ་གོཏེགོོས། ད་ལྟ་ཕེན་གྱི་ིབྱདེ་སྟངས་འིད་ིའིགྲེ་ོ

ཐུབ་པོ་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དྲེན་གྱི་ིཡདོ། རྩི་བ་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་

ཡངོས་ཀྱི་ིནང་ལའིང་ཁ་ོརང་ཚོའོི་ིསྲིདི་བྱུས་འིགྱུར་གྱི་ིཡདོ་ལ། ད་ེ

དང་བསྟུན་པོའི་ིབདོ་ནང་ལའིང་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་པོ་དསེ་དམགིོས་

ཡུལ་བསམ་ཐེགོོ་དནོ་འིཁལེ་མ་ིཡངོ་བ་མཐེངོ་ནས། ད་ཆེ་ང་ོགོདངོ་

གོསར་པོ་ཞིགིོ་བསྟན་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེདགོ་བདོ་

ཕྱོ་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོང་མས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སམེས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་བསྡེད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་
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རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དེར་བརྟེེན་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ད་དུང་སེམས་ཤུགོས་སྔར་ལས་

ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེད་དགོོས་པོ་དང་། ལས་ཁུར་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་ཏུ་

བབས་པོ་དང་། གོ་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་སྐབས་དང་འིཚོམས་པོའི་ི

བྱདེ་ཐེབས་གོང་དང་ཅ་ིཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་རྗེསེ་ལུས་མ་ཐེབེས་པོ་

དང་། ལྷདོ་ཡངས་མ་ཤོརོ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། འིདས་

པོའིི་ལ་ོཉེི་ཤུའིི་རིང་ལ་བྱུང་བའིི་ཉེམས་མྱོང་ལ་གོཞིིགོས་པོས་མ་

འིངོས་པོར་ད་དུང་ང་ཚོོས་གོང་དང་གོང་བྱེད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། དེ་

དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ཁྱདོ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོསི་

བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་དགོོས། སྐད་ཆེ་འིདྲེི་རྒྱུ་འིདྲེ་

ཡདོ་དམ། གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ།

༼ཞིསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་བར། གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་གོཙོསོ། ཉེ་ེདུས་པོ་ེཅངི་ལ་འིབྲལེ་བ་༼ཞིསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་བར། གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་གོཙོསོ། ཉེ་ེདུས་པོ་ེཅངི་ལ་འིབྲལེ་བ་

གོནང་སྟངས་སྐརོ་བཀའི་སློབོ་ཡངོ་བ་ཞུས་པོར།༽ གོནང་སྟངས་སྐརོ་བཀའི་སློབོ་ཡངོ་བ་ཞུས་པོར།༽ 

གོ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། སྐུ་ཚོབ་ཀྱི་ིགོཟིགོས་

སྐརོ།

བར་ལམ་རྒྱ་མི་དང་ང་ཚོ་ོའིབྲེལ་བ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོད། དང་པོ་ོ

གྲེསོ་འིགོ་ོད་ེརྒྱ་མསི་ཚུར་བཏེནོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིརྩིདོ་པོ་བྱདེ་སྟངས་

སྐརོ་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་བཤོད་མུས་ལྟར། ཚུར་ཙོམ་དརེ་རྒྱ་
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གོར་ཡནི་ནའིང་རུང་། ཕེར་ཙོམ་དརེ་རྒྱ་མ་ིཡནི་ནའིང་རུང་། ད་ེ

བཞིིན་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་། ཨུ་རུ་སུ་སོགོས་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་

ང་ཚོོས་གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་དགོོས་

པོ་ཡནི། ང་ཚོསོ་བདོ་དནོ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོ་འིད་ིང་ོགོདངོ་བསྟན་

མ་ནུས་པོ་དང་། བཤོད་མ་ནུས་པོར་རྒྱབ་ལགོོས་ལ་རྒྱབ་བཤོད་

བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་དགོོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མིན། རྒྱ་མིས་ཚུར་ང་

ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགྲེསོ་འིགོ་ོབཏེནོ་སྐབས། ང་ཚོ་ོང་ོགོནངོ་

དགོསོ་པོ་དང་། གོདངོ་སྦས་དགོསོ་དནོ་མདེ་སྟབས། ཚུར་ལགོ་

པོ་རྐྱངོ་སྐབས་ཕེར་ལ་ཡང་ང་ཚོསོ་སྤེབོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་

ལགོ་པོ་བརྐྱངས་ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་བྱས་པོ་རདེ། 

རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཆེེན་པོ་ོབཏེང་ལུགོས་དང་། བོད་མི་

རྣམས་སྔོན་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིཚོ་ོབར་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོད་

ལུགོས་བཤོད་པོ་ལྟར། དངོས་འིབྲེལ་ཡོད་མེད་ང་ཚོོས་དངོས་

སུ་མཐེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་དེ་བོད་ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་ལ་

འིགྲེོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་སྔོན་མ་མི་བརྒྱད་བོད་

ལ་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱས་ནས་འིགྲེོ་ཐེབས་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མིའིི་

ས་ནས་ལགོ་འིཁྱེར་ལེན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང་། ལགོ་འིཁྱེར་

ལེན་དགོོས་སྟབས་མི་རིགོས་བཀོད་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོར་

དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་རསེ་ལྟ་སྐརོ་ལ་ད་ེའིདྲེའི་ིཡངོས་
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བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ཡིགོ་ཆེ་ལེན་མི་དགོོས་པོར་ཧིོང་ཀོང་བར་དུ་ཕྱོིན། 

ཧིངོ་ཀངོ་ནས་རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདམགིོས་བསལ་སྐུ་མགྲེནོ་ལྟ་བུ་བྱས་

ནས་ཕྱོིན་པོ་རདེ། 

རྩི་བའིི་ལས་དོན་གྱིི་ང་ོབ་ོདེ་བོད་ནང་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ལྟ་རྟེགོོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་། བདོ་ནང་གོ་ིབདོ་མ་ིཚོརོ་

འིཚོམས་འིདྲེ་ིབྱདེ་རྒྱུ། ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཐེམ་པོ་བསྡེད་

པོའིི་རིང་ལ་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་མེད། བོད་

པོའི་ིཆེསོ་དང་། རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱས་ཡོད་མེད། ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་རྒྱུད་འིཛིར་བོད་རིགོས་

གོཙོང་མ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོགོང་འིདྲེ་གོཏེངོ་

གོི་ཡོད་པོ་དང་། ང་ཚོོས་ལས་དོན་གོང་འིདྲེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་སྟོན་ཐུབ་པོའིི་དོན་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལས། ལྐོོགོ་ལ་ཕེར་ཚུར་འིགྲེོ་

མཁན་གྱི་ིས་ནས་ང་ཚོསོ་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་

ཡང་། ཕེར་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། བཤོད་ས་ད་ེཡང་ས་ོ

སའོི་ིབློ་ོའིཁལེ་བའི་ིམ་ིར་ེཟུང་ལས། རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ཤོདོ་ཐུབ་

པོ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་མའིི་ིཆེོགོ་མཆེན་ལྟ་བུ་ཐེབོ་ནས་རྒྱ་གོཞུང་གོ་ི

ངསོ་ལནེ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཇ་ིཙོམ་མནི་ཟརེ་

ན་ཡང་ཡངོས་བསྒྲིགོས་བྱས་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ད་ེ

བྱུང་འིདུགོ 
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རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེདགོ་བདོ་མ་ིརུབ་རུབ་བདོ་

ས་དེ་དགོ་ལ་སྤེོབས་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་

ཤོདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་འིདུགོ དང་པོ་ོནས་ལྟ་སྐརོ་ལ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ི

བསམ་བློོ་དེ་འིཁོར་སྐབས་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཆེོལ་

ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏེེ་སྐྱིད་སྡུགོ་ལེགོས་ཉེེས་གོང་ཞིིགོ་

བྱུང་ཡང་། སྐྱིད་གོཅིགོ་སྡུགོ་གོཅིགོ་བྱེད་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་

པོ་འིདི་བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་ཤོེས་དགོོས་

པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་ལ་

ང་ཚོོས་རྒྱ་གོར་ནང་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་དབྱེ་བ་མེད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་

བྱས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོད་པོ་དང་། ང་ཚོོས་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

འིཁྱེར་གྱིི་ཡོད་པོ་རྣམས་ཕེར་བཤོད་ན་གོོ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་

ཀྱིི་རེད། ང་ཚོོས་སློོབ་གོས་ོགོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་

མ་ིའིདུགོ་སྙིམ་པོ་ང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརདེ།

ང༽ གོཟགིོས་སྐརོ་དང་པོ་ོདང་། གོསང་རྒྱའི་ིརྒྱུ་མཚོན།

བར་ལམ་ལྟ་སྐརོ་བ་རྣམས་པོ་ེཅངི་བརྒྱུད་ནས་བདོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

པོ་ེཅངི་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ཁ་ཤོས་ཐུགོ་སྐབས་སྐད་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོ

བྱུང་འིདུགོ ད་ེནས་ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་ལྟ་སྐརོ་བྱས་ཤོངི་། ཉེ་ེཆེར་ལྷ་

སའི་ིཁུལ་ལའིང་ལྟ་སྐརོ་བྱས། དངེ་སང་ཁམས་ཕྱོགོོས་ལ་སློབེས་

བསྡེད་མདེ་དམ། ད་ེནས་པོ་ེཅངི་བརྒྱུད་ཚུར་ལོགོ་ཡངོ་གོི་རདེ།
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ད་ེནས་ལྟ་སྐརོ་བའི་ིམ་ིའིགྲེའོི་ིཐེད་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ལས་འིགོན་

གྱི་ིབསམ་བློ་ོདང་། གོཉེསི་ནས་ཆེལོ་ཁའི་ིབབས་གོང་ཅརི་བསམ་

བློ་ོཏེན་ཏེན་བཏེང་སྟེ་གོཏེན་འིཁེལ་བྱས་པོ་ཡིན། གོསང་བ་བྱེད་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ན་ིརྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་གོསང་བ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཅསེ་ང་ཚོརོ་བརྗེདོ་ད་ེགོསང་བ་བྱས་པོ་རདེ། གོསང་བ་བྱདེ་པོའི་ི

དགོསོ་དནོ་གོཙོ་ོབ་ོང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་ད་ེལྐོགོོ་ལ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡིན་པོའིི་དབང་གོིས་ང་ཚོོས་གོསང་བ་བྱས་པོ་མ་རེད། དེ་ལ་

དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་ཞིགིོ་ཡདོ། དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཡདོ་ཟརེ་

ན། ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་བྱས་ན། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་འིཁྱརེ་ལནེ་དགོསོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་གོཅགིོ་འིཕྲིད་

ཀྱིི་ཡོད་ལ། གོཉེིས་ནས་ཡོངས་བསྒྲིགོས་བྱས་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་རྒྱ་

མའིི་ིགོསར་ཤོགོོ་ཁགོ་གོ་ིནང་ལ་གོནས་ཚུལ་བཀདོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་རིགོས་ས་ཁུལ་ཁགོ་གོི་གོསར་ཤོོགོ་ཁགོ་ནང་

གོནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོང་གོི་རེད། གོསར་ཤོོགོ་ཁང་ནང་རྒྱ་མི་ཁ་ོ

རང་ཚོའོི་ིའིདདོ་པོ་གོང་ཡདོ་པོ་ལྟར། ཁངོ་ཚོ་ོཀྲུང་དབྱང་ལ་གུས་

བཏུད་ཞུ་བར་ཡོང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་

ཁུངས་མ་འིཁྱལོ་བར་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་ལ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་བྲསི་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་བྲསི་ན་ང་རང་

ཚོོའིི་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་གོསར་ཤོོགོ་གོར་ཁྱབ་སར་སློེབས་ཐུབ་
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ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིམ་ིང་ོམ་སློབེས་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ཚོསོ་ཀྲུང་དབྱང་

ལ་མཐེེ་བོང་ཀེར་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་མིན་དང་། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་

ཁུངས་མ་འིཁྱལོ་བར་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་བ་ཡནི་མནི་

ངོ་མ་གོདོང་ཐུགོ་པོ་དེ་དགོ་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། ས་གོནས་ས་ཐེོགོ་ལ་

ང་ཚོོའིི་མི་ང་ོམ་སློབེས་མ་ཐུབ་པོའིི་ས་ཆེ་དེ་དགོ་ལ་བོད་པོ་ཚོོས་

སེམས་ཤུགོས་ལ་ཕེན་གོནོད་ཇི་ཡོང་ཚོོད་དཔོགོ་ཁགོ་པོོ་འིདུགོ 

དརེ་བརྟེནེ་རྒྱ་གོཞུང་ནས་གོསང་བ་བྱདེ་དགོསོ་བཤོད་པོ་ལྟར། ང་

ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་གོསང་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། འིནོ་

ཀྱིང་རྗེསེ་ལ་གོསང་བ་ཡངོས་གྲེགོས་ཆེགོས་པོ་རདེ། ལྟ་སྐརོ་བ་

རྣམས་རིམ་པོས་ཚུར་འིཁོར་བའིི་མཚོམས་ལ་གོནས་ཚུལ་གོང་

དང་ཇི་བྱུང་ཡོངས་གྲེགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གོསར་འིགོོད་མཁན་ཁགོ་

ལ་ཤོོད་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ེབཞིནི་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་ལས་བསྡེམོས་ལྟ་

བུ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟའི་ིཆེར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཚོགོས་པོར་

རྒྱགོ་མཁན་ཁགོ་ལ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མ་ིདང་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཡནི་

ནའིང་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཟརེ་

གྱི་ིཡདོ། ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་། སུད་ས་ིཁུལ་ལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེཤོསེ་

ཚོར་འིདུགོ ལྷགོ་དནོ་ཨ་མ་ིར་ིཀར་ཚོང་མ་ཡངོས་བསྒྲིགོས་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་ཏེ་ེཚོགོས་པོར་རྒྱགོ་མཁན་ཚོསོ་ང་ལ་རྟེགོ་པོར་སྐད་ཆེ་ད་ེ
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འིདྲེ་ིགོ་ིའིདུགོ་པོར། ང་ལ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཕེན་

ཐེགོོས་ཡདོ་མདེ་ལ་ལྟ་དགོསོ། སྐབས་ར་ེསྐད་ཆེ་མང་ཙོམ་བཤོད། 

འིགྲེལེ་བཤོད་མང་ཙོམ་བརྒྱབ་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ཤོགིོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། སྐབས་ར་ེསྐད་ཆེ་མང་པོ་ོམ་བཤོད་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེ་ེ

བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོམ་བཤོད་

ན་ལགེོས་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ

ཅ༽ འིབྲུགོ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་གོནས་

སྤེསོ།

དངེ་སང་འིབྲུགོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཛི་དྲེགོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ནས་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་

བདོ་མ་ིལནེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཡནི་འིདུགོ ང་ཚོསོ་ཐེབས་ཤོསེ་གོཙོ་ོ

བ་ོད་ེའིབྲུགོ་གོཞུང་རང་གོསི་རྒྱབ་ཁབ་ཁགོ་བདུན་བརྒྱད་ཅགིོ་ལ་

འིབྲེལ་བ་གོནང་ནས་འིབྲུགོ་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་འིབྲུགོ་ནང་ལ་

སྡེོད་འིདོད་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ལུང་པོ་དེ་གོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་

ཐེབས་ཤོསེ་གོནང་བ་ད་ེགོའི་ིམཇུགོ་མཐུད་ད་ེཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་། ཁ་ེ

ན་ཌི། ད་ེབཞིནི་ཨ་ོས་ིཊི་ིལ་ིཡ། ནརོ་ཝི་ེསགོོས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་

ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་འིབྲུགོ་པོར་ང་ོརྒོལོ་བྱས་

པོ་གོང་ཡང་མ་རདེ། 
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བོད་པོ་འིབྲུགོ་ནང་སྡེོད་འིདོད་མེད་པོ་དེ་དགོ་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་ཚུར་

ཡོང་ཐེབས་ཟེར་བ་འིདི་སྐོར་ཕྱོིན་ཆེད་འིབྲུགོ་བོད་གོཉེིས་དད་པོ་

དམ་ཚོིགོ་གོཙོང་མ་ཡོང་བ་ཞིིགོ་དང་། བོད་གོཞུང་ལ་རྒྱ་གོཅིགོ་

སྒྲིིལ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་རྩི་བ་ལ་ཕྱོིན་ཆེད་འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་

རྟེགོ་པོར་སྙིན་བསུན་མ་ིཡངོ་བ་དང་། འིབྲུགོ་གོཞུང་དང་ང་ཚོ་ོབདོ་

རིགོས་དབར་ལ་ཕྱོིན་ཆེད་སྐད་ཆེ་ཉུང་བ་དང་། རྙེོགོ་དྲེ་ཉུང་བ་

ཞིགིོ་གོི་རྩི་བར་འིབྲུགོ་ནང་སྡེོད་འིདོད་མེད་པོ་རྣམས་འིབྲུགོ་ནས་

ཕྱོརི་ཐེནོ་ཆེགོོ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བསམ་འིཆེར་བྱུང་བ་

ལས། ང་ཚོསོ་འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་དང་། འིབྲུགོ་

གོཞུང་ལ་མ་དགོའི་བའི་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་པོ་གོང་ཡང་མ་རདེ། ཁ་

སང་ང་ཨ་མ་ིར་ིཀར་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་དམགིོས་བསལ་གོཞུང་

འིབྲེལ་གོང་ཡང་བྱུང་མེད། སྔོན་ལ་སྒེར་གྱིི་ང་ོཤོེས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཁ་

ཤོས་ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང་། ལྡ་ིལརི་འིབྱརོ་ནས་རྒྱ་གོར་སྲིནི་བློནོ་མཇལ་

འིཕྲིད་མ་བྱུང་ཡང་། ཁ་སངེ་ཕྱོ་ིསྲིདི་དྲུང་ཆེརེ་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་

རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ལནེ་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིདུགོ 

འིབྲུགོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། 

འིབྲུགོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་ང་ཚོསོ་སམེས་འིཁུར་མ་

བློངས་པོ་གོ་ལ་སྲིདི་ཀྱིང་། ཨ་མའི་ིཔོང་ནས་ཕྲུ་གུ་གོཡུགོས་པོ་ལྟ་

བུ་བྱས་བྱུང་ཞིེས་འུ་ཐུགོ་གོི་ཡི་གོེ་བཏེང་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོས་
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སེམས་འིཁུར་བློངས་ནས་ཐེབས་ཤོེས་མ་བྱས་པོ་མིན་ཡང་། 

འིགྲུབ་དང་མ་ིའིགྲུབ་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོའོི་ིལགོ་པོར་མདེ་པོར་གོཞིན་

ལ་རགོ་ལས་ཡདོ་སྟབས། ལམ་སངེ་བྱ་ཐེབས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་པོ་དང་། རྒྱ་གོར་

གོཞུང་ལ་མཛིད་དཀའི་བཟ་ོརྒྱུའི་ིལས་ཀ་བྱས་ན་དགོསོ་པོ་ཨ་ེཡདོ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིལས་བྱདེ་རྣམས་དང་ང་ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུ་

ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་བསྡེད་ཡོད། ད་ལྟ་

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་སྟབས་ངས་ཕྲིན་བུ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི།

ཆེ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཚོགོས་ཚུད་དང་། ལས་དནོ་གྱི་ི

འིགོན་འིཁུར།

ཁྱདོ་རང་ཚོ་ོགོ་ོབསྡུར་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་

གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡོང་བའིི་དོན་དགོ་

གོང་དང་གོང་བྱེད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། ད་ལྟ་བར་གྱིི་ཉེམས་མྱོང་ལ་

གོཞིགིོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུར་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། ངས་བཀའི་

ལྟ་བུ་གོཏེང་ནས་བྱདེ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ས་ོསསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་། 

སོ་སོས་སེམས་འིཁུར་བློངས་དགོོས། ངས་གོནས་ཚུལ་གོང་

བྱུང་བ་དེ་དགོ་དང་། ངའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཤོོད་

ཀྱི་ིརདེ། གོཙོ་ོབ་ོས་ོསསོ་སམེས་འིཁུར་ལནེ་དགོསོ། 
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ང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཚོང་མས་ཁུར་

བློངས་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་ལས། ར་ེཟུང་གོསི་བྱདེ་རྒྱུའི་ིལས་

ཀ་གོང་ཡང་མ་རདེ། ང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ང་ཚོ་ོནང་ཚོགོས་

ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོའི་ིསྐབས་ལ་ནང་ཞི་ོདཀྲོགོོ་ནས་དགོ་ེསྐྱནོ་

སྦྱོང་བཤོད་བྱ་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་གོསལ་པོ་ོབྱས་ནས་བཏེང་

ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ནང་ཁུལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས། གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་

སྐབས་སྦྱོང་བཤོད་བཏེང་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་བྱུང་བར་རྒྱབ་ལོགོས་

ལ་ཡས་བྱས་འིདུགོ མས་བྱས་འིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་ནས་བསྡེད་ན་

ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

དཔོེར་ན། ད་ལམ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལའིང་ངས་དེ་ལྟར་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་། 

ཚོགོས་པོར་རྒྱགོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ནས་ཨ་མ་ིར་ིཀར་མཐེངོ་ཚུལ་གོང་

ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། ལགེོས་པོའི་ིཆེ་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་

གོམ། ཡང་ཉེསེ་པོའི་ིཆེ་ནས་མཐེངོ་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིསེ་

དྲེསི་བྱུང་བར། ང་རང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་དྲེང་པོ་ོབྱས་ནས་

བཤོད་དེ་ལེགོས་པོའིི་མཐེོང་ཚུལ་འིདི་དང་འིདི་ལྟར་འིདུགོ ཉེེས་

པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་འིད་ིདང་འིད་ིལྟར་འིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཡནི། ད་ེ

ལ་ཉེེས་སྐྱོན་སེལ་ཐེབས་བྱེད་རྒྱུ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་བར། 

སེལ་ཐེབས་ཤོོད་རྒྱུ་ཁགོ་པོོ་རེད། སྐྱོན་སྒྲུགོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་ཡིན་

ནའིང་། སྐྱནོ་སལེ་ཐེབས་བྱ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ངས་ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ི
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འིདུགོ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

དེ་བཞིིན་དུ་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཡང་ཉེེས་སྐྱོན་

སེལ་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོོ་ཡིན་པོས། ང་ཚོ་ོ

ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས། གོོ་བསྡུར་བྱེད་པོའིི་སྐབས་ལ་དགོེ་སྐྱོན་

གོང་དང་གོང་ཡོད་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱས། སྐྱོན་ཆེ་དེ་དགོ་སེལ་བའིི་

ཐེབས་ཤོེས་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ངེས་པོར་དུ་གོོ་བསྡུར་

ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། 

སྔོན་ལ་ངས་ཐེེངས་གོཅིགོ་བརྗེོད་པོ་ཡིན་བསམ་གྱིི་འིདུགོ སྐྱོན་

རེ་རེ་བཤོད་ན་སྐྱོན་དེ་སེལ་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་འིདི་དང་འིདི་འིདྲེ་

བྱེད་དགོོས་ཞིེས་ཤོོད་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཉེེས་སྐྱོན་སེལ་བའིི་

ཐེབས་ཤོེས་འིདི་ཡིན་ཞིེས་མཛུབ་མོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་མེད་པོར་རང་

དགོར་གོང་བྱུང་ཤོདོ་ཀྱིནི་བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ མགོ་ོའིཚོསོ་

མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། མགོ་ོམ་འིཚོསོ་མཁན་

ཚོསོ་ང་ོཐེགོོ་འིཐུས་ཤོརོ་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་སྙིམ་ནས། མའིི་ི

བསམ་བློ་ོདཀྲུགོ་ཐུབ་ཙོམ་ལས། ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོརང་གོི་ལུང་པོ་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ཤོིགོ་ཡིན་ན་གོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་གོནས་སྟངས་ཁགོ་པོོའི་ི

ངང་བསྡེད་ཡོད་པོའིི་གོནས་སྐབས་འིདིར་ཡང་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེགོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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ཇ༽ རུ་སུར་འིབྲལེ་ལམ་དང་། བདོ་རྒྱའི་ིའིབྲལེ་ལམ།

ཁྱདོ་རང་ཚོརོ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡདོ་དམ། ༼ཞེསེ་བཀའ་འདྲི་ིགནང་བར། ཨུ་

རུ་སུར་ང་ཚོསོ་འབྲེལེ་བ་བྱས་ན་གང་འདྲི་ཡོོད་དམ་ཞུས་པར།༽ ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

གོཅིགོ་བྱས་ན་མ་འིོངས་པོར་ང་ཚོོར་གོོ་སྐབས་འིདྲེ་མི་ཡོང་

ངམ། སྒརེ་གྱི་ིརྣམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱས་ན་སྐྱནོ་གོང་ཡང་

མ་ིའིདུགོ བར་ལམ་ཨུ་རུ་སུའི་ིརྩི་བའི་ིལྟ་སྟངས་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཕྱོནི་པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་དང་། སྤྱོ་ི

པོའིི་དོན་དགོ་ལ་རན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན། རིང་ལུགོས་ཀྱིི་

ཕྱོགོོས་ནས་རྩིདོ་པོ་གོང་ཡང་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། མ་འིངོས་པོའི་ི

བདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རངི་ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དང་། ལམ་དང་

ལུགོས་སྲིལོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱདེ་མནི་ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་

ཐེགོ་གོཅོད་རྒྱུ་ལས། ང་ཚོོས་ལུགོས་སྲིོལ་འིདི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིན། ང་

ཚོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ིཡནི་ཞིསེ་ང་ཚོསོ་ཤོདོ་ཐེབས་གོང་ཡང་མདེ། 

ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཨུ་རུ་སུར་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱེར་

བའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ཨུ་རུ་སུའི་ིཕྱོགོོས་ནས་ཀྱིང་བདོ་པོར་ལྟ་སྟངས་

ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ཡདོ། ཁ་སང་ང་རང་སགོོ་ཡུལ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིགོ་ོ

སྐབས་ཤོགིོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེལ་སགོོ་པོ་ོཚོསོ་དགོའི་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཁངོ་ཚོརོ་ཆེསོ་དད་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ གོཞུང་གོ་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་

བོད་དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཏེན་ཏེན་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་
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ང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་སྒརེ་ས་ོསའོི་ིརྣམ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ི

ཐེབས་ཤོསེ་བྱས་ཡདོ། ད་དུང་སྒརེ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་

བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་ང་ཚོ་ོརྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་བྱས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་སུ་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་འིབྲལེ་

བ་བྱུང་བ་དང་། བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་བོད་ནང་ལ་

ཕྲིན་བུ་ལྷུགོ་ཏུ་དང་། གུ་ཡངས་སུ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཡོད། མཐེའི་མའིི་རྩི་དོན་ཐེོགོ་བཟ་ོལྟ་ཆེགོས་རྒྱུ་ལམ་སེང་དཀའི་

ལ། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེིས་ནང་ལ་ཚོོད་ཐེིགོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརེད། ཡིན་ན་

ཡང་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་འིབྲལེ་བ་བྱུང་བའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་བདོ་ནང་གོ་ི

མི་ཚོོས་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོར་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐེམ་པོའིི་རིང་ལ་ང་ཚོོའིི་

གོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་གོནས་ཚུལ་མང་བ་ཤོེས་པོའིི་

ཚོོད་ཀྱིིས་སེམས་ཤུགོས་འིཕེེལ་བ་དང་། དགོའི་སྤྲོ་ོཡི་རངས་སྐྱེ་

བ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱུང་ཡདོ།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་མི་དང་མཉེམ་དུ་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་ཡོང་དུས་ཕྱོོགོས་ཁ་

ཤོས་ནས་རྒྱ་མསི་དགོོས་པོ་དང་། ད་ེལ་མ་ིདགོའི་བ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་

གོི་རེད། ཁ་སེང་ང་ཨུ་རུ་སུ་བརྒྱུད་ནས་སོགོ་ཡུལ་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐབས་ལ་རྒྱ་མསི་མ་འིདདོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དངེ་སང་རྒྱ་
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མ་ིདང་ཨུ་རུ་སུ་གོཉེསི་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགྲེ་ཟླ་དགྲེ་གོཤོདེ་

ལྟ་བུའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས་ང་ཚོསོ་ཐེབས་

ཤོསེ་མཁས་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ།

ཉེ༽ ཕེན་ཚུན་མཐུན་ལམ་དང་། དཀྲོོགོ་གོཏེམ་ལ་ཡདི་

གོཟབ།

ང་རང་ཚོོས་རྒྱལ་འིབྲེལ་གྱིི་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་དགོོས་པོ་མ་ཟད། 

ང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཡང་ཡིད་གོཟབ་

བྱེད་དགོོས། སྐབས་རེ་གོནས་ཚུལ་མགོོ་མ་འིཚོོས་པོར་དཀྲོོགོ་

གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤོངི་བྱདེ་པོ་དང་། མགོ་ོམ་འིཚོསོ་ཀྱི་ིགོཏེམ་འིཆེལ་

སྤེལེ་བ་ད་ེརགིོས་མ་ིཡངོ་བ་དང་། ཉུང་ཙོམ་ཡངོ་བའི་ིད་ོཁུར་བྱདེ་

དགོོས། ཆེོས་ལུགོས་ཐེོགོ་ནས་འིཐེེན་འིཁྱེར་མི་བྱེད་པོའིི་སྐོར་

ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་ཡོད་ན་ཡང་། ད་དུང་དོན་མེད་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཕྲིན་བུ་

ལྷགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དཀྲོོགོ་གོཏེམ་བློ་ོལ་ཤོར་མ་ིཐུབ་པོ་ད་ེའིདྲེ་

ཡང་བཤོད་འིདུགོ ང་ཚོོ་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ལ་

བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྙིན་གྲེགོས་ཅན་གྱིི་བློ་མ་དེ་དགོ་བཀྲོོང་

རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། རང་བཙོན་ལས་འིགུལ་གྱིི་

དངུལ་སྣེ་སེལ་ཞིིགོ་བསྡུས་པོ་དེ་དགོ་ཀྱིང་བློ་མ་བཀྲོོང་རྒྱུའིི་དོན་

དགོ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་ཆེོལ་ཁའིི་འིཐེེན་འིཁྱེར་

བྱདེ་པོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐེནེ་འིཁྱརེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། གོནས་
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ཚུལ་ང་ོམ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཁགོ་མདེ། ནད་མ་ཐེགེོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བཤོད་

པོ་རདེ། རྨ་ིལམ་ལའིང་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དཀྲོགོོ་གོཏེམ་ད་ེའིདྲེ་

ཤོོད་སྐབས་ཧི་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། བསམ་མེད་རེ་ཟུང་གོིས་

བཤོད་པོ་དེ་མཐེའི་འིཁྱོལ་ཐེབས་མེད་ན་ཡང་། སྤྱོིར་བཏེང་མང་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིསམེས་ནང་ལ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ནམ་བསམས་ནས་རྣམ་

རྟེགོོ་སྐྱ་ེགོཞི་ིད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ད་ལམ་ཨ་མི་རི་ཀར་མི་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་དེ་འིདྲེ་བཤོད་བྱུང་། ཁོང་

ཚོོས་ང་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱས་ནས་བཤོད་པོ་རེད། ངས་གོནས་ཚུལ་

འིད་ིདགོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོདགོོས་པོ་གོཏེན་ནས་བྱདེ་མ་ིདགོསོ། བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་རྩི་བ་ནས་བདནེ་པོ་མནི་པོ་ངས་ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ེལས་ལྷགོ་པོ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་དུ་ཡངོ་ནས་ང་ཚོསོ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ལྟ་བར་ཡོང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་ཡིན། གོཏེན་ནས་བློ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤོོང་པོའིི་དཀྲུགོ་ཤོིང་གོི་སྐད་

ཆེ་འིད་ིའིདྲེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིད་ིརགིོས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤོད་བྱདེ་པོ་ལ། ང་

ཚོསོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ཆེགོོ་མཆེན་ཞུ་མ་ིདགོསོ་ལ། རྒྱ་མརི་ཡང་

འིབྲེལ་བ་བྱེད་མི་དགོོས་པོར་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཞིིགོ་རེད། སྐད་ཡིགོ་གོཞིན་དགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེད་མི་དགོོས་

པོར་སོ་སོའི་ིབོད་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཤོོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་དང་། ང་ཚོ་ོངོ་
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གོདོང་བསྟན་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། གོནད་

དོན་འིདི་དགོ་གོི་སྐོར་མི་གོཅིགོ་གོིས་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བཤོད་ན། 

ཁྱོད་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ལམ་སེང་ངར་ངར་ཕེད་ཕེད་བྱས་ནས་

ད་ེལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་པོ་དང་། གོཅགིོ་ལན་གོཉེསི་ལན་འིཇལ་བ་

ལྟ་བུ་བྱས་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་དང་། 

ཞིིབ་ཞིིབ་མོལ་མོལ་གྱིི་སྐད་ཆེ་དྲེིས་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་

པོའིི་སྒོ་ནས་རྣམ་རྟེོགོ་སེལ་ཐེབས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེ་ེམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཏེ༽ དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་དང་། ཕུན་དབང་གོ་ིགོནས་

སྟངས།

དམར་པོའོི་ིལྟ་བའི་ིསྐརོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ངས་གོཞིནོ་ནུ་ཚོརོ་བཤོད་

ཟིན་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོོས་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། སྔོན་མའིི་

བསམ་ཚུལ་ད་ེགོ་རང་ཡནི། གོང་ལྟར་འིཕྲིལ་དང་ཕུགོས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་བ་རེད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་

ཉེམས་མྱངོ་ཡནི་ནའིང་ཕེལ་ཆེརེ་ཚོདོ་ཐེགིོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། ཕུན་

ཚོོགོས་དབང་རྒྱལ་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་བོད་པོ་གུང་བྲན་རྒོན་པོ་དེ་

ཚོོར་དངོས་གོནས་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་ཧི་ལས་པོ་རེད། ཕུན་

ཚོགོོས་དབང་རྒྱལ་ལ་རྒྱ་གོཞུང་གོསི་ནགོ་མདེ་ཉེསེ་འིཛུགོས་བྱས་

ཏེེ་ ༡༩༦༠ ལ་ོནས་བཙོོན་ཁང་དུ་བཀགོ་ཉེར་མི་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་
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ཙོམ་བྱས་འིདུགོ ཁ་ོརང་ཡང་ནད་པོ་ཆེགོས། ཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་ལ་ཤོསེ་

ཡནོ་སྦྱོངོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་མ་བྱུང་བའི་ིཁར། འིགོའི་ཞིགིོ་གླི་ོནད་ཀྱིསི་

མནར་ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའོི་ིཕེ་གུང་བྲན་ཏེང་

ཡོན་རེད། ཆེོས་ལ་དད་པོ་མེད་པོས་ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ལ་ཡང་ཆེོས་

དད་ཡོང་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརེད། འིནོ་ཀྱིང་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིེན་ཁོགོ་ཆེེན་

པོ་ོཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༨ ཉེནི་

གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་བཞི་ིཔོའི་ིཐེོགོ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགོ་ོའིཛུགོས་དང་། གོ་ོབསྡུར་ཞིབི་

ལྷུགོ

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོདུས་དུས་ལ་ཚོགོོས་འིཛིམོས་བྱདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་འིདྲེ་

ཆེགོས་ཆེགོས་དང་། སྤེམ་པོ་ོམནི་པོར། ཚོགོོས་འིཛིམོས་བྱདེ་གོ་ོ

ཆེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཕྱོོགོས་མཐེའི་ནས་ཡོང་

མཁན་ཚོསོ་ཕྱོ་ིནས་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མནི་གོ་ོབ་དང་། བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་

མནི། མཐེངོ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་བཤོད། ད་ེཡང་བཀའི་

ཤོགོ་གོསི་མཚོནོ་པོའི་ིལས་ཁུངས་ཚོང་མ་འིདརི་ཡདོ་པོས། ཁྱདེ་

རང་ཚོསོ་བསམ་འིཆེར་འིདྲེ་ཡདོ་ན་བཤོད། དགོོས་པོ་སལེ་དགོསོ་

པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་ན་སྐད་ཆེ་དྲེསི། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་ཕྱོགོོས་མཐེའི་ལ་

ཡདོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་དང་མཐེངོ་ཚུལ་ད་ེདགོ་གོསལ་པོརོ་བཤོད་

དགོོས། གོང་ལྟར་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོ་དང་། གོཡོ་ཟོལ་

དང་། འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་གོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོ་ོཤོསེ་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་དང་། གོ་ོབསྡུར་གོསལ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ།
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ད་ལོ་དམིགོས་བསལ་བོད་ནང་ལ་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེོ་འིངོ་གོི་གོོ་

སྐབས་བྱུང་བ་ལྟར། ཁ་སང་ཁོང་ཚོ་ོལྟ་སྐོར་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ད་

ལམ་ཉེ་ེཆེར་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མགོ་ོའིཚོསོ་

མཁན་ཁ་ཤོས་ཡོད། དེ་རིགོས་ལ་ཕེར་ཚུར་འིབྲེལ་བ་བྱས་ཏེེ་

གོནས་ཚུལ་ཤོེས་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་བྱེད་དགོོས། ཁོང་ཚོོས་དཀའི་

ངལ་དང་བདེ་སྡུགོ་དངོས་སུ་མྱངས་ཡོད། ཡང་གྲེོང་གོསེབ་

པོ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མགོོ་མ་འིཚོོས་པོར། 

ཤོདོ་སྟངས་ཁ་མཐུན་པོ་ོམདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཁ་ཤོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེ

ཚོརོ་ད་ོསྣང་ཞིབི་འིཇུགོ་ནན་ཏེན་བྱདེ་དགོོས།

ང་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་མཐུན་བསྒྲིལི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། བདོ་

ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཚོང་མ་དགྲེ་བའོི་ིབཙོན་གོནནོ་འིགོོ་ལ་གོནས་

ཡོད་སྟབས་རང་བཞིིན་གྱིིས་རྡོགོ་འིགྲེིལ་པོོ་དང་། རང་བཞིིན་

གྱིིས་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་གྱིི་ནུས་པོ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་

གོི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་སྡེོད་མཁན་ཚོ་ོ

གོཞི་ིརྩིའི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་སྟངས་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཡདོ་ཀྱིང་། བདོ་

ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིདངངས་སྐྲགོ་ད་ེལྟར་མདེ་པོའི་ིདབང་གོསི་ང་རང་

ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ངར་ཤུགོས་ཕྲིན་བུ་ཆུང་

དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིཆེསོ་ཉེདི་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་དནོ་དགོ་

ཆེེ་སའིི་བསམ་བློ་ོམ་འིཁོར་བར། ཆུང་ཙོགོ་ཕྲིན་བུར་ལམ་སེང་
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ཁངོ་ཁྲེ་ོལངས་པོ་དང་། བཤོད་རསེ་བྱདེ་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྲེངས་ཡདོ་པོའི་ིནང་ལ་ད་ེའིདྲེ་ར་ེ

ཟུང་ཡདོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེདགོ་ན་ིས་ོསསོ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོ

ཞིགིོ་མ་རྟེོགོས། སྲིང་ལམ་ནང་གོ་ིགོཏེམ་འིཆེལ་ལ་བདནེ་འིཛིནི་

བྱས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཆེ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་དུས་དུས་ལ་ཚོོགོས་འིཛིམོས་

ཡོང་བའིི་སྐབས་ལ་ཕེར་ཚུར་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤོད་དང་། 

གོནས་ཚུལ་སྦྱོངས་བཤོད་བཏེང་ནས་གོསལ་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་ན། དའེི་ི

ཚོདོ་ཀྱིསི་ཕེན་ཚུན་ཡདི་ཆེསེ་མང་དུ་རྙེདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ས་

གོནས་ས་ོསའོི་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་གོསལ་པོ་ོརྟེགོོས་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོའི་ིདཀྲོགོོ་གོཏེམ་དང་། 

དཀྲུགོ་ཤོངི་གོ་ིསྐད་ཆེ་ད་ེཚོརོ་ཕེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཚོགོོས་འིཛིམོས་

བྱདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་དུས་ཚོདོ་ཆུད་ཟསོ་མ་བཏེང་བར་སྦྱོངས་བཤོད་

ཡགོ་པོ་ོབྱས་ཏེེ་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཚོིམས་པོ་ོདང་། བསམ་བློོའི་ི

ནང་བློ་ོཁ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། མཐུན་སྒྲིལི་དའེི་ིཐེགོོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ཡདི་ཆེསེ་ཀྱིང་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ང་རང་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུ་

ཡང་ཡང་འིཚོགོོས་ནས་ཉེམས་མྱངོ་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། གོནས་

ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ། གྲུབ་འིབྲས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བར་

ཚོང་མས་འིབད་བརྩིནོ་དང་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཁ༽ གོཞིསི་བྱསེ་རྒྱུས་ལནོ་དང་། གོཞིསི་ལུས་ཀྱི་ིདཀའི་
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སྡུགོ

རྩི་བའིི་ང་རང་ཚོོའིི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ནི། འིདས་པོའིི་ལོ་དེ་

དགོ་གོ་ིནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཇ་ེབཟང་དུ་ཕྱོིན་པོ་རདེ། ང་རང་ཚོའོི་ི

རྩི་དོན་ཐེོགོ་ལ་བཟོ་ལྟ་ཐེོན་རྒྱུའིི་དུས་སྐབས་ལ་སློེབས་མེད་

ན་ཡང་། བོད་ཕྱོི་ནང་ཕེར་ཚུར་འིགྲེོ་འིངོ་གོི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་

ཡོད། དེ་ཡང་ཁུགོ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ཀྱིོགོ་མིན་པོར། གོདོང་དང་གོདོང་

བསྟན་ནས་ཡོངས་གྲེགོས་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐབས་

ཤོིགོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ཕེན་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་

འིགོན་གོཙོ་ོབོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ནས་ང་ཚོོས་གོནས་ཚུལ་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ད་ཆེ་ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིས་གོནས་

ས་ཐེོགོ་ལ་གོཅིགོ་མཇུགོ་གོཉེསི་མཐུད་ཀྱིསི་ཕྱོནི། ས་ོསོས་མིགོ་

གོསི་མཐེངོ་ཞིངི་། ལགོ་གོསི་ཟནི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་རྟེགོོས་

ཐུབ་པོའི་ིཕེན་ཐེོགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

གོཉེིས་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བོད་མིའིི་གོནས་སྟངས་དང་། 

བསམ་ཚུལ་སྤྱོདོ་ཚུལ་གོང་ཡདོ་བདོ་ནང་ལ་བཤོད་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

བྱུང་སྟབས། བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིད་ེདགོ་བློ་ོབད་ེཔོ་ོཡངོ་བ་དང་། སྤེབོས་

པོ་རྙེདེ་པོ་བྱུང་ཡདོ། བདོ་ནང་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་མུས་ཐེགོོ ད་དུང་

འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེ་ོབར་ཕེན་ཐེོགོས་བྱུང་ཡོད། བོད་དོན་ནི་བོད་མི་

མང་གོི་དོན་དགོ་ཡིན། བོད་མི་མང་གོི་དོན་དགོ་ནི་བོད་མི་མང་
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གོི་བསམ་བློོ་ལ་རགོ་ལུས་པོ་རེད། བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས་ལ་ཡོད་

པོའིི་བོད་མི་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརྟེོགོས་ཡོང་

དུས་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ལྟ་སྐརོ་ཐེངེས་

གོསུམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཐེངེས་བཞི་ིཔོ་ད་ེགོནས་སྐབས་འིགྱིངས་པོ་

རདེ། 

གོང་ལྟར་ཐེེངས་གོསུམ་ཕྱོིན་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་

པོ་ོབྱུང་ཡདོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་བར་སྐབས་དཀའི་སྡུགོ་མྱངོ་

ཚུལ་རྣམས་བདོ་ནས་བསྐུར་བའི་ིཡ་ིགོ་ེདང་། འིཕྲིནི་ལན། མ་ིའིགྲེ་ོ

རྣམས་ཀྱི་ིངགོ་ཐེགོོ་གོ་ིའིགྲེལེ་བཤོད་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་སྐབས་ཧི་ལས་

པོ་དང་། བློ་ོཡུལ་དུ་མ་ཤོངོ་བ་ལྟ་བུ། མགིོ་ཆུ་མ་ཤོརོ་ཐེབས་མདེ་

པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་དམགོ་ཆེེན་གོཉེིས་པོའིི་སྐབས་སུ་ཧིི་

ཀྲོི་ལར་གྱིིས་མི་ཁྲེི་ཕྲིགོ་འིབུམ་ཕྲིགོ་འིཁྲུལ་འིཁོར་བརྒྱུད་ནས་

བསད་པོ་ལྟར། གྲེངས་ཀ་མང་ཉུང་དང་། བྱདེ་སྟངས་རྣམ་པོ་མ་ི

འིདྲེ་བ་ཙོམ་ལས་གོདུགོ་རྩུབ་དཀའི་སྡུགོ་མྱོང་སྟངས་གོཅིགོ་

གྱུར་མྱངས་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་དངེ་སང་ས་ཁུལ་འིགོའི་ཞིགིོ་ལ་བདོ་མ་ིཁྱ་ོགོ་

རྒོན་པོའི་ིགྲེས་ཧི་ལམ་མཐེངོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆེགོས་འིདུགོ ད་ེདགོ་ཚོང་

མ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཐེར་མདེ་པོར་མང་ཆེ་ེབ་བསད་པོ་དང་། ལྟགོོས་

ཤོ་ིཐེབེས་པོ། རང་ཤོ་ིབརྒྱབ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་རྫོགོོས་པོ་ཞིགིོ་
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རདེ། ས་གོནས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ན་ཡང་། ཚོང་མ་ལྟ་ོཆེས་

ཕྱོདེ་འིགྲེངས་བྱས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་དང་། ད་ེཡང་ལྟ་ོཆེས་རྙེངི་

པོ་བཟའི་དགོསོ་པོ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤོས་ལ་གྲེ་ོཞིབི་དང་རྩིམ་པོའི་ིནང་

ལ་ཤོིང་ཕྱོེ་འིདྲེེས་པོ་དེ་འིདྲེ་ལོ་དང་ཟླ་བ་བསྟུད་ནས་བཟས་པོའིི་

རྐྱེན་གྱིིས་ཕེོ་བར་སྐྱོན་ཤོོར་བའིི་ནད་པོ་མང་པོོ། དངངས་སྐྲགོ་

དང་བསམ་བློ་ོམ་སྐྱདི་པོའི་ིདབང་གོསི་རླུང་ནད་ཅན་མང་པོ།ོ སྨྱོནོ་

པོ་མང་པོ།ོ གྲེབི་སྐྱནོ་ཕེོགོ་མཁན་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་སོགོས་ཧི་ལས་

པོའི་ིདཀའི་སྡུགོ་མང་པོ་ོམྱངས་འིདུགོ 

ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཧི་

ལས་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རྒྱ་མསི་བསླུ་བྲདི་ཐེབས་

ཤོེས་བྱས་པོ་དང་། བཙོན་པོོ་དབང་ཡོད་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་

བྱས་ཡོད། སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་བྱས་ཡོད་། ཐེབས་

ཤོསེ་འིཇམ་རྩུབ་རྣམ་པོ་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་བྱས་ཡདོ་ཀྱིང་། གོང་

ལྟར་ད་ེདགོ་ཕེམ་ཉེསེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ད་ཆེ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིཁ་ནས་

ད་ལྟ་བར་བདོ་ལ་སྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་སྟངས་ནརོ་འིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ།

གོ༽ གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། སྲིདི་དནོ་གྱིི་

རྩི་དནོ།

བོད་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན་བསམ་པོའིི་བསམ་བློོ་དེང་སང་
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ཧི་ཅང་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དཔོེར་ན། ཨ་མད་ོཁུལ་དང་། ལྷ་

ས་ཁུལ་ནས་ང་ལ་ཡི་གོེ་བཏེང་བ་དེ་ཚོོའིི་ནང་ལ་གོངས་ལྗོོངས་

དང་། ང་ཚོ་ོགོངས་ཅན་པོ་ཟེར་བ། བོད་དང་བོད་ཆེེན་པོོ་ཞིེས་

པོའིི་མིང་ཚོིགོ་བྲིས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེས་རྟེགོས་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་

སྟོན་གྱིི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་

ཡནི་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་གྱི་ིཡདོ། བསམ་ཚུལ་འིད་ིདངསོ་གོནས་

རླབས་ཆེནེ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱོལ་བ་མི་ས་མ་རིར་ཐེོགོ་མར་འིབྱོར་

སྐབས་ནས་བཟུང་ང་ཚོསོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེརེ་བརྩིསི་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཡདོ། དཔོརེ་ན། མ་ིགྲེངས་མང་ཉུང་

ཆེ་ནས་བརྩིིས་ན་དབུས་གོཙོང་དང་། སྟོད་ཁུལ་གྱིི་མི་མང་ཤོོས་

ཆེགོས་ཡདོ་ཀྱིང་། མད་ོསྟདོ་སྨད་ཆེལོ་ཁ་འིདྲེ་མཉེམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་

སྤྱོ་ིའིཐུས་ཀྱི་ིམ་ིགྲེངས་གོཏེན་འིབབེས་བྱས་ཡདོ། གོང་ལྟར་ཡང་

སྙིིང་ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་པོ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ཆེོལ་ཁ་

གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིདང་པོ་ོནས་རྩི་དནོ་གོཅགིོ་ལ་ཟནི་ཏེ་ེ

མང་ཚོགོོས་ལ་སློོབ་གོས་ོབཏེང་། འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ཡདོ། ད་ེ

དུས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཡང་། དེང་སང་ཁྱེད་རང་

ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཟརེ་བའི་ིབསམ་བློ་ོདང་། 

བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ཅསེ་པོའི་ིགོ་ོདནོ་ཞིགིོ་བློ་ོལ་འིཆེར་གྱི་ིཡདོ། གོང་
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ལྟར་ང་ཚོསོ་བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་སྐྱདི་ན་སྐྱདི་མཉེམ་དང་། སྡུགོ་ན་

སྡུགོ་མཉེམ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེཟནི་པོ་རེད། 

སྔར་བདོ་རྗེ་ེཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་སུ་བདོ་རགིོས་ཡངོས་རྫོོགོས་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་། དུས་ཕྱོསི་

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོསི་སྲིདི་བྱུས་སྐྱངོ་སྟངས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་

ནས་འིཐུས་ཤོོར་ཕྱོིན་པོ་རེད། དཔོེར་ན། ང་སྐྱེས་ས་ཨ་མདོར་

ཆེ་བཞིགོ་ན། དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲིགོ་འིགོའི་ཤོས་ཁ་བྲལ་ནས་

བསྡེད་པོ་རདེ། ཁམས་ཁུལ་ལ་མཚོནོ་ན་ཡང་། སྐབས་བསྟུན་ས་

མཚོམས་ཡས་མས་ངེས་མེད་ལྟ་བུར་བསྡེད་པོ་ལས། མད་ོསྟོད་

ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་བདོ་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་གོ་ིམངའི་འིགོོ་

ཏུ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་ཟནི་པོ་གོསལ་པོ་ོཨ་ེཡདོ་སྙིམ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཐེགོོ་

གོནས་པོ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་དངེ་སང་བདོ་རིགོས་ཡངོས་རྫོགོོས་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོ་འིད་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བགོ་ཆེགོས་

གོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་འིད་ིཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོའོི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིཆེ་

རྐྱནེ་གོཙོ་ོབ་ོཡང་འིད་ིརདེ། 

བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིསྐད་ཡགིོ་དང་། 

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་། མདརོ་ན་གོཞིས་དང་ཞིབས་བྲསོ་མཚོནོ། 

སོ་སོའི་ིགོོམས་གོཤོིས་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེད་པོ་འིདི་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་

རེད། ང་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་རང་དབང་ཐེོབ་ཐེང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་
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ཅསེ་བཤོད་པོ་འིད་ིཡང་རྩི་བ་མ་ིརགིོས་ཐེ་དད་ཡནི་པོ་དང་། ཆེསོ་

དང་རགིོ་གོཞུང་། བསམ་བློ།ོ གོམོས་གོཤོསི་སགོོས་ཐེ་དད་ཡནི་

པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་འིདི་དགོ་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་

རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་བདོ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེ་རྐྱནེ་

ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་དགོ་ཡོང་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕྱོེད་ཀ་རྒྱ་མིའིི་

བཀའི་དྲེནི་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིབཀའི་དྲེནི་ཡནི་ལུགོས་ཇ་ིལྟར་ཡནི་ཞི་ེན། 

ཐེགོོ་མར་རྒྱ་དམགོ་བདོ་ལ་ཡངོ་དནོ་ན།ི བཙོན་རྒྱལ་རངི་ལུགོས་

ཀྱིི་བཙོན་དབང་འིགོོ་ནས་བོད་བཅིངས་བཀྲོོལ་གོཏེོང་བའིི་ཆེེད་

དང་། བོད་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་ཆེེད་ཡིན་ཞིེས་བཤོད་ཡོད། བོད་

ནང་ལ་བཙོན་རྒྱལ་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་བཙོན་དབང་མེད་ཀྱིང་། བོད་

ནང་ལ་གྲེལ་རམི་རྙེངི་པོ་དང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོའི་ིབྱདེ་སྟངས་རན་

མནི་ཕྲིན་བུ་དང་། རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། ད་ེདགོ་ཁ་

ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་སྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་། ལུང་པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་བྱས། གྲེོས་མཐུན་ནང་བོད་དམགོ་སྲིིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

འིཛུགོས་རྒྱུ་གོསལ་བ་དེ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རང་པོེ་ཅིང་

དུ་སློེབས་སྐབས་བོད་ལ་དམགོ་སྲིིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འིཛུགོས་

མི་དགོོས་པོར། ད་ཆེ་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

བཙུགོས་ན་འིགྲེིགོས་པོའིི་གོཏེན་འིཁེལ་བྱུང་བ་རེད། རང་སྐྱོང་
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ལྗོོངས་ཟེར་བ་འིདི་མི་རིགོས་རང་གོི་ས་ཁུལ་ལ་མི་རིགོས་རང་

ཉེདི་ཀྱིསི་བདགོ་དབང་འིཛིནི་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་རདེ། 

ང༽ བདོ་རྒྱ་ཐེ་དད་དང་། བདནེ་པོའི་ིནུས་ཤུགོས།

ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་བཙུགོས་ཤོངི་། རྒྱ་མསི་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་། བྱམས་

སྐྱངོ་། རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཀྱི་ིམངི་དནོ་མཚུངས་པོའི་ིལས་དནོ་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱས་ཡདོ་ན། ད་ཚོདོ་རྒྱ་མ་ིདང་བདོ་པོའི་ིདབར་འིགོལ་ཟླ་

འིད་ིལྟ་བུ་ནམ་ཡང་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། དངེ་སྐབས་མཐེ་ོབ་ལས་བྱདེ་

པོའི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་ཟརེ་བའི་ིབསམ་ཚུལ་ཐེ་

དད་དུ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། བར་དུ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་དང་། བཟ་ོཔོའི་ི

ནང་དུ་ཡནི་ཡང་རུང་། སྤྱོ་ིབཏེང་སྲིང་ལམ་ནང་ལ་ཡནི་ཡང་རུང་། 

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ནང་ལའིང་རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་རྣམ་པོ་ཐེ་

དད་དུ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དམའི་ས་བཙོནོ་ཁང་ནང་ལའིང་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། རྒྱ་མའིི་ིབཙོནོ་

པོ་དང་བོད་པོའིི་བཙོོན་པོ་གོཉེིས་ལ་ཁྱད་པོར་ཐེོན་ཡོང་གོི་ཡོད། 

གོང་ལྟར་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོོས་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་དེ་དགོ་རྒྱ་མི་

རགིོས་ཆེནེ་པོ་ོདང་མཉེམ་དུ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་ནས་མསེ་རྒྱལ་ཁྱམི་

ཚོང་ཆེནེ་མ་ོའིཛུགོས་སྐྲུན་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ཁ་ནས་བཤོད་པོ་ཙོམ་
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ལས། ངོ་ཐེོགོ་ཡང་སྙིིང་གྲེངས་ཉུང་མི་རིགོས་རྣམས་ལ་མནར་

གོཅདོ་སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་བའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ད་ཆེ་གྲེངས་ཉུང་མ་ིརགིོས་

ཚོང་མ་ཞིེ་ཐེགོ་པོ་ནས་བློ་ོཕེམ་དང་། ཡིད་ཐེང་ཆེད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིད་ིརྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚོོས་བཟསོ་པོ་རདེ། 

བདོ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱ་མརི་ཞི་ེལགོོ་པོ་འིད་ིཕྱོདེ་ཀ་རྒྱ་མསི་བཟསོ་

པོའིི་བཀའི་དྲེིན་དང་། ཕྱོེད་ཀ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་

ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་ཞིནེ་དང་ཤོ་ཚོ་བྱས་པོའི་ིའིབྲས་བུ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིིང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་མི་རིགོས་

རྣམས་བསམ་བློ་ོརྡགོོ་ལ་བསྒྲིལི་ཏེ་ེབརྟེན་པོའོི་ིཐེགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡདོ། 

ད་ེན་ིང་ཚོའོི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་

རདེ། བདོ་ནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེལ། མཐུན་རྐྱནེ་མ་འིཛིམོས་པོ་ད་ེ

ལྟ་བུའི་ིའིགོོ་ནས་སྙིངི་སྟབོས་མ་ཞུམ་པོར་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་བཞིནི་

ཡདོ། སྲིགོོ་ལ་ཕེངས་སམེས་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར་ཡནི་

ཐེགོ་ཆེདོ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསམེས་ཐེགོ་གོཅདོ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། བདོ་

ནང་སྒུགོ་ཡུན་མ་འིཁྱོངས་པོར་འིདོད་ཐེགོ་ཐུང་ཐུང་བྱས་ནས་ཛི་

དྲེགོ་གོི་ཐེལ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཕྱོིན་མི་ཡོང་ངམ་སྙིམ་པོའིི་ང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡེང་

བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་སྐབས་སུ་སློབེས་ཡདོ། 

ཅ༽ འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིའིགོན་ལནེ་དང་། རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་ི
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འིབད་བརྩིནོ།

སྔནོ་མ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིདཔོོན་རིགོས་ཚོསོ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། རང་དབང་

གོ་ིདནོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོ་འིདརི་འིགོན་ལནེ་བྱདེ་མཁན་སུ་ཡང་

མདེ། རང་ཉེདི་ཀྱིསི་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོའི་ིང་ོབ་ོད་ེདྲེང་བདནེ་ཡནི་

པོ་དང་། འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཏུ་བལྟས་ཏེ་ེསམེས་ཐེགོ་བཅད་ནས་ད་ེསྒྲུབ་

ཀྱི་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་གོར་རང་བཙོན་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་སྐབས་

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༤༧ ལརོ་རང་བཙོན་ཐེབོ་རྒྱུའི་ིའིགོན་ལནེ་བྱདེ་མཁན་

སུ་གོཅགིོ་མདེ་ཀྱིང་། སམེས་ཐེགོ་བཅད་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ཏེ་ེ

དནོ་འིབྲས་བྱུང་བ་རདེ། དཔོ་ེད་ེབཞིནི་བདོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། 

གོཙོ་ོབ་ོས་ོསའོི་ིསམེས་ཤུགོས་ལ་རགོ་ལས་ཤོངི་། སྔནོ་མ་ང་རང་

ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་དུ་སློབེས་སྐབས་ང་ཚོརོ་བདནེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་

པོ་དང་། སམེས་ཤུགོས་དང་སྙིངི་སྟབོས་ཀྱིསི་སམེས་ཐེགོ་བཅད་

ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱས་པོའིི་དགོོས་དོན་དེང་སྐབས་འིཛིམ་གླིིང་

འིདའིི་ིཐེགོོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབཙོན་བྱལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་

བར་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་ལས་དོན་སོགོས་གོང་

ཅའིི་ིཆེ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་གོང་འིཚོམ་ཐེནོ་ཡདོ། 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚོ་ོཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྱུར་བ་

འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ་པོ་དང་། མདུན་ལམ་ཡང་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་
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པོར་བརྟེེན། ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་དམ་

བཅའི་བརྟེན་དུ་གོཏེོང་བ་དང་། ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱེད་དགོོས་

པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོད་པོས། ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་སྔར་

ལྷགོ་གོསི་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། ལྷདོ་ཡངས་དང་། སྒྱིདི་

ལུགོ་བྱས་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲེིགོས། 

དངོས་གོཞིི་སེམས་ཤུགོས་འིཁྱེར་ནས་ལགོ་ལེན་གོང་ཞིིགོ་བྱེད་

དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། སམེས་ཤུགོས་འིཁྱརེ་ནས་བདོ་ནང་དམགོ་ལ་

འིགྲེ་ོདགོསོ་ཟརེ་བ་མནི། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལ་འིཆེར་

གོཞིི་འིདྲེ་མིན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་

འིཆེར་གོཞིི་དང་། སློབོ་གྲྭའི་ིའིཆེར་གོཞི།ི འིཕྲིདོ་བསྟནེ་གྱི་ིའིཆེར་

གོཞི།ི དཔོལ་འིབྱརོ་འིདུ་འིགོདོ་ཀྱི་ིའིཆེར་གོཞི་ིསགོོས་འིཆེར་གོཞི་ི

འིདྲེ་མིན་མང་དུ་ཡོད་པོའིི་འིདི་དགོ་གོི་རྩི་བ་མི་རིགོས་གོཅིགོ་ཧྲ་

ཏེགོ་ཏེགོ་ཡོང་བའིི་དོན་དགོ་ཤོ་སྟགོ་དང་། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་

འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་རདེ། དཔོརེ་ན། མའིི་ིལུས་པོ་ོབད་ེཐེང་

ཡངོ་བར་ཡན་ལགོ་གོ་ིཆེ་ཕྲི་མ་ོར་ེར་ེནས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་ཏེ་ེལུས་

ཧྲིལ་པོ་ོནད་མེད་བདེ་ཐེང་བཟ་ོདགོོས་པོ་ལྟར། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་ལ་ཡན་ལགོ་དང་ཉེངི་ལགོ་གོ་ིཚུལ་དུ་འིབྲལེ་ཡདོ་ལས་རགིོས་

རྣམ་པོ་སྣ་ཚོོགོས་འིད་ིདགོ་ཚུལ་བཞིནི་དུ་སྒྲུབ་དགོསོ། ཁྱདེ་རང་

གོཞིོན་ནུ་ཚོོར་རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་ལྟར། 
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རང་ཉེིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡོད་

ད་ེདགོ་ལགོ་ལནེ་དནོ་ཐེགོོ་འིཁྱལོ་བ་བྱདེ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། དངེ་

སྐབས་རྒྱ་མིའིི་སྐད་ཆེར། ཏེང་གོི་སྲིིད་བྱུས་དོན་འིཁྱོལ་ཡོང་བ་

བྱེད་དགོོས་ཟེར་བ་ལྟར། རང་ཉེིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོད་དོན་

དགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་

གོལ་གོནད་ཆེ་ེབ་ལས། ས་བཞིགོ་མ་ེའིབར་བྱས་ཏེ་ེསྐད་ཆེ་མང་

དུ་བཤོད། ང་ོཐེགོོ་ལས་འིགོན་ཞིགིོ་འིཁྲེ་ིསྐབས་ཕེར་ཁགོ་ཚུར་དཀྲོ་ི

དང་། ལགོ་པོ་འིཕྱོསི་མ་ཚོར་བར་བསྡེད་ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

རང་ཉེིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོད་དེ་

དགོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང་། ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོར་སྒྲུབ་དགོསོ།

ཆེ༽ གོཞིནོ་ནུའི་ིལས་འིགོན་དང་། སྐྱནོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

དགོསོ་དམིགོས།

ལྷགོ་པོར་དུ་གོཞིོན་ནུ་རྣམས་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་འིགོན་འིཁྱེར་མཁན་ཡིན་པོ་དང་། 

གོཉེིས་ནས་ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྟེོགོས་མང་བ་ཡོད་པོས། 

སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཞིབས་འིདེགོས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོ་

རེད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་ནང་དུ་སྤྱོིར་བཏེང་

མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། 

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིགོཙོང་སྦྲེ་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་འིབདོ་སྐུལ་བྱདེ་
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རྒྱུ་སོགོས་ད་ལྟ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་དེ་དགོ་ཤོིན་ཏུ་ལེགོས་ལ། 

ལས་དོན་དེ་དགོ་གོིས་རང་བཙོན་གྱིི་དོན་དགོ་དང་། ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོད་སྟབས། སྤྱོིར་

བཏེང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཚོད་གོོང་མཐེོར་གོཏེོང་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པོའིི་ལས་འིགོན་ཡགོ་པོོ་སྒྲུབ་དགོོས། 

མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་ངེས་ཡིན། 

དེ་རིགོས་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་སྐབས་གོསལ་པོོ་བྱས་ཏེེ་སྟོན་

དགོསོ་ལ། རྒྱབ་བཤོད་མནི་པོར་མདུན་ལ་གོསལ་པོརོ་ཤོདོ་དགོསོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་པོ་ད་ེམང་གོཙོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཐེགོོ་དགོ་ེ

མཚོན་ཡོད་ཀྱིང་། དེང་སྐབས་ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་གོཞིན་

ཡུལ་དུ་རང་གོ་ིས་ཆེ་སྦར་མཐེལི་ཙོམ་ཡང་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ། 

སྐྱོན་བརྗེོད་བྱས་པོ་དེས་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡིན། དགོེ་སྐྱོན་

གྱི་ིབསམ་འིཆེར་ངསེ་པོར་ཤོདོ་དགོསོ་ཀྱིང་། དའེི་ིདམགིོས་ཡུལ་

བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང་། ལྡགོོ་ཕྱོགོོས་མནི་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་གོལ་ཆེ།ེ 

འིད་ིལྟ་བུའི་ིཚོགོོས་འིཛིམོས་བྱདེ་སྐབས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ི

འིགོན་འིཁུར་ང་ཚོ་ོཚོང་མར་ཡོད་པོ་ལྟར་དགོེ་སྐྱོན་ཤོོད་རྒྱུ་གོང་

ཡོད་གོསལ་པོོར་ཤོོད་དགོོས། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ོདེ་ཙོམ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

ཉེམས་མྱོང་གོང་འིཚོམ་བསགོས་ཡོད། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་རྟེགོོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ད་ཆེ་ཤོསེ་མ་བྱུང་ཟརེ་
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བའི་ིདུས་ཚོདོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཡལོ་ཟནི་ཅངི་། མ་སྒྱིདི་པོ་དང་། མ་ནུས་

པོ། གོཡལོ་བ། སྤྱོ་ིཟམོ་བྱས་པོ་སོགོས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་འིཐུས་ཤོརོ་

མ་སངོ་བར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོོས། 

ཇ༽ བདོ་རྒྱའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བདོ་རྒྱའི་ིདཀའི་རྙེགོོ

ད་ཕེན་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

བརྟེགོ་ཞིབི་བྱདེ་པོར་ཕྱོནི་པོ་ལས། དནོ་དགོ་རང་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་རྒྱ་མ་ི

དང་གོོ་བསྡུར་བྱེད་པོར་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་མིན། དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱས་ནས་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོརྟེགོོས་པོ་རྣམས་

བཤོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཕེན་གྱིི་བྱེད་སྟངས་བོད་ཀྱིི་

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང་མ་རན་པོ་རྣམས་སྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་

གོ་ིཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁ་ོརང་ཚོསོ་ཁ་ནས་བཤོད་པོ་ལྟར་

ལགོ་ལནེ་དུ་ཇ་ིཙོམ་བསྟར་མནི་ང་ཚོསོ་བལྟ་དགོསོ་པོ་ཡནི། བདོ་

ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་རྒྱ་མི་ལ་ཡང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་ོ

བོད་པོ་ལའིང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། བོད་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་མི་

དང་བོད་པོ་གོཉེིས་ཀའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་པོ་རེད། རྒྱ་མིས་

ཁ་ནས་བཤོད་པོ་དེ་བདེན་པོ་ཡིན་ཚོེ། ལགོ་ལེན་ལ་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་བསྟར་མནི་ང་ཚོསོ་བལྟ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ད་ེནས་རྩི་བའི་ིའིཛིམ་གླིངི་གོ་ིསྲིདི་དནོ་ཐེགོོ་འིཕེ་ོའིགྱུར་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོ
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བཞིིན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་བར་ལའིང་སྲིིད་དོན་

གྱིི་འིཕེོ་འིགྱུར་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་

ལའིང་དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་དཀའི་ངལ་དང་། བར་སྐབས་ཤོེས་ཡོན་

སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་དངེ་སྐབས་རྒྱ་

ནགོ་མི་མང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་བློོ་ཕེམ་དང་། ཡིད་མ་རངས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ གྲེངས་ཉུང་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིས་ཁུལ་དུ་སྡུགོ་ནད་མ་ིཐེགེོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ལྟར་རྒྱ་མ་ི

རིགོས་ཁ་ོརང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་དུའིང་བློ་ོཡིད་མ་རངས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེཡདོ་པོས། ད་ེདགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོསོ་བལྟ་

དགོསོ། ད་ལྟ་ང་ཚོརོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ལངོ་ཡདོ། ཧིལོ་རྒྱུགོ་ཤོརོ་

ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་སྔ་དྲེགོས་ན་ཉེནེ་ཁ་ཡདོ་པོས། ཐེགོ་གོཅདོ་ཕྱོསི་

དྲེགོས་ནའིང་མི་འིགྲེིགོས། ཕྱོི་ནང་གོི་ཆེ་རྐྱེན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་སྒ་ོ

བསྟུན་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་རམི་པོས་རྒྱ་མརི་དནོ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་སྐད་ཆེ་

ཤོདོ་རྒྱུ་དང་། གོ་ོབསྡུར་བྱས་ན་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེལྟར་རདེ། 

ད་བར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཁྱེད་རང་ཚོོར་རགོས་ཙོམ་ཞིིགོ་

བརྗེོད་ན་སྙིམ་བྱུང་། གོཞིན་དེ་གོ་ཡིན། བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས། 

ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༣ ཉེནི་

མད་ོསྨད་ཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་གོཉེསི་པོའི་ིཚོོགོས་མ་ི

རྣམས་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། སྒརེ་འིབྲེལ་གྱི་ི

གོསལ་བཤོད།

བདོ་ཀྱི་ིརྩི་བའི་ིདནོ་དགོ་ཐེགོོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོའིདརི་སློབེས་པོ་ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་

འིདིར་རྒྱ་མིས་བསམ་བློ་ོཇི་ལྟར་གོཏེོང་མིན་དེ་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་

ནང་ས་གོནས་སོ་སོར་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་ཚོོས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

སྟངས་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལ་རགོ་ལུས་ཡོད། ང་ཚོ་ོ

ཐེོགོ་མར་མི་ས་མ་རིར་འིབྱོར་སྐབས་ནས་བཟུང་ང་ཚོོས་བསམ་

བློ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཏེང་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་

ལྟར། ཆེོལ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཐེོགོ་ལ་བསམ་བློོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། 

བར་སྐབས་དབུས་གོཙོང་ཁུལ་དང༌། འིབྲི་ཆུ་ནུབ་བརྒྱུད་དུམ་

བུ་དེ་ཡི་ནང་སྡེོད་མཁན་ཚོ་ོམ་གོཏེོགོས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་དེ་

ཙོམ་བྱུང་མདེ། 

ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོརང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་བའི་ིཉེནི་
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མ་ོའིདིར་གོཞིི་ནས་བློ་ོཁོགོ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཏེེ་ཆེོལ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་

བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཁགོ་དང༌། གོང་ལྟར་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཆེ་ེཆུང་ཚོང་མའི་ིནང་ལ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་དབྱ་ེབ་མདེ་

པོ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ང་ཚོསོ་ནུས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཡདོ། དངེ་སང་གོཞི་ིནས་

བོད་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་ཚོོད་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐབས་

འིདརི་ང་ཚོ་ོཐེགོོ་མར་རྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་པོའི་ིཉེནི་དང་པོ་ོནས་ཆེལོ་

གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱ་རྒྱུའི་ིདམ་བཅའི་ཡདོ་པོ་ད་ེབརྟེན་པོརོ་འིཛིནི་

དགོསོ། རྒྱ་མརི་ངའི་ིངསོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་སྐབས་བདོ་མ་ིས་ཡ་

དྲུགོ་ཅེས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ཕྱོོགོས་ལ་ངས་ཐེབས་

ཤོསེ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོ་དུས་ཡནི་ནའིང་བྱདེ་ངསེ་ཡནི། 

མད་ོསྨད་ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་ིམང་ཚོརོ་ཤོསེ་ཡནོ་ད་ེཙོམ་མདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བ་འིད་ིསྔ་མའོི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་

དུ་ཡདོ་པོ་ལས། བར་སྐབས་དུས་རབས་འིགོའི་ཤོས་རངི་ལ་བྱུང་

མདེ་སྟབས། ཨ་མད་ོཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་དམགིོས་བསལ་ད་ོ

སྣང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིབསམ་

ཚུལ་འིད་ིསྐརོ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེཕེན་ཚུན་སྒརེ་གྱི་ིཡ་ི

གོེ་གོཏེོང་སྐབས་དང༌། འིགྲུལ་མིར་གླིེང་མོལ་བྱེད་སྐབས་ཆེོལ་

གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱ་རྒྱུའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་གོསལ་

པོརོ་བརྗེདོ་བད་ེཡདོ་ན་འིགྲེིགོས། 



213
ཡང་གོསལ་པོོར་བརྗེོད་བདེ་མེད་རིགོས་ལ། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་

ལ་ཆེལོ་གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོའི་ིལ་ོ

རྒྱུས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བདོ་མ་ིཧི་ཅང་

མང་པོ་ོཡདོ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་ནང་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ 

དགོནོ་པོ་ཁགོ གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་ཚོང་མའི་ིནང་ལ་ང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁ་

གོསུམ་གྱི་ིབདོ་རགིོས་ཚོང་མ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཅསེ་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ན་འིགྲེགིོས། ང་ཚོ་ོའིདརི་རྒྱ་གོར་ནང་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོ་ོའིཁྲེདི་ནས་བསམ་བློ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། ད་ལྟ་བར་དུ་ལགོ་ལནེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བསྟར་

གྱི་ིཡདོ་པོ་སགོོས་རང་བཞིནི་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་སྟ་ེབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་སློབེས་ཐུབ་པོའི་ིཐེབས་

ཤོསེ་བྱདེ་དགོསོ། 

ལྟ་སྐརོ་ཐེངེས་བཞི་ིཔོ་གོནས་སྐབས་འིགྱིངས་པོ་རདེ། རམི་པོས་

གོང་འིདྲེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་མ་ིཤོསེ། ཨ་མད་ོས་ཁུལ་ལ་དམགིོས་

བསལ་མི་མང་ཙོམ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་མི་ཤོེས། 

གོང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསྒེར་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་མི་ཐུགོ་འིཕྲིད་དང་

ཡགིོ་འིགྲུལ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ོབོད་གོསར་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་འིདིར་

རྐྱེན་ངན་གྲེོགོས་ལ་ཤོར་ནས་མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་
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ཡོང་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོད། ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབ་ོ

ཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིབདོ་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་པོ་དང༌། 

འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོད་གོཅིགོ་ཡོང་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་མུ་མཐུན་ནས་

བྱདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང་ཚོསོ་དངེ་ཡང་རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་གོདངོ་

ནགོ་པོ་ོབསྟན་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ལགོོ་དགོསོ་ཞིསེ་ཕྱོ་ི

ཕྱོགོོས་སུ་ཡདོ་མཁན་ཚོསོ་བཤོད་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚོན་

ཡདོ། ཤོདོ་རྒྱུ་བབས་འིསོ་ཀྱིང་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚོའོི་ི

ཐེགོོ་ནས་ད་ེའིདྲེའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བསྟན་ན་ད་ེན་ི

བཅངིས་བཀྲོལོ་དམགོ་མ་ིམང་དུ་གོཏེངོ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ལས་དནོ་ཕེན་ཡངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟའི་ིཆེར་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་

མསེ་འིཚོགིོ་མརེ་གོཏུགོ་བྱས་ནས་དནོ་དགོ་སྒྲུབ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་

ང་ཚོསོ་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ལ་བྱདེ་ཐེབས་གོང་མཁས་ཤོགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

དནོ་དགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུའི་ིདུས་སུ་སློབེས་ཡདོ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་ཡགིོ་འིགྲུལ་ཡངོ་སྐབས་སུའིང་ད་ེབཞིནི་གྱི་ི

མཁས་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་དོན་དགོ་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་གོནད་དོན་འིདི་

སམེས་ལ་བཞིགོ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ཁ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་དང་། གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོ
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འིངོ་།

ཡང་འིདི་ནས་ཕེར་ཡིགོ་འིགྲུལ་བྱེད་ལེགོས་ཉེེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་

བོད་ནང་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིར་མ་དགོའི་བ་ཡོད་

པོའིི་ཐེོགོ་དེང་སྐབས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་སུ་

ཕྱོིན་ནས་ཞིེད་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རྣམ་

འིགྱུར་སྡུགོ་ཆེགོ་དེ་ལྟར་ཐེོན་ན་འིགོོགོ་རྐྱེན་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་

ཡོད་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོོས། རྒྱ་མིའིི་དཔོོན་རིགོས་ཏེིང་

ཞིའི་ོཕེངི་དང༌། ཧུ་ཡའི་ོཕེང་ཟརེ་བ་ད་ེརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཅུང་

ཟད་ལེགོས་པོ་མདེ་དམ་སྙིམ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེསོ་

ལྟར་ན་ང་ཚོ་ོབོད་པོར་འིབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ཐེོགོ་ལ་པོེ་ཅིང་གོི་

འིགོ་ོཁྲེིད་ཚོོའིི་ནང་བསམ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་གོཉེིས་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ 

རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་བོད་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེད་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁན་རིགོས་གོཅིགོ་དང༌། རིགོས་གོཅིགོ་

གོསི་བདོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ཅསེ་མཁྲེགེོས་བཟུང་

བྱདེ་མཁན་ཁགོ་གོཅིགོ་ཡདོ། 

ལྷགོ་དོན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ནང་གོི་འིགོན་འིཁྱེར་མཁན་མི་དེ་

དགོ་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུར་

དགོའི་མོས་མེད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་མད་ོསྟོད་སྨད། བོད་རིགོས་

ཁུལ་གྱིི་ས་གོནས་ལས་བྱེད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་ཀྱིང་ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་
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བོད་པོ་དགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུར་དགོའི་མོས་རྩི་བ་ནས་མེད་

པོའིི་ཐེོགོ ཁོང་ཚོོས་ཞིེད་སྣང་ཆེེན་པོ་ོབྱེད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་གོཞུང་གོི་

འིགོན་འིཁྱརེ་མཁན་ནང་བསམ་འིཆེར་མ་ིའིདྲེ་བ་ད་ེལྟར་ཡདོ་པོའི་ི

སྐབས་འིདརི་ང་ཚོསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱས་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ བོད་ནང་གོི་བོད་མི་ཚོོས་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་

རྒྱ་མིར་མངོན་གོསལ་དོད་པོོའི་ིང་ོརྒོོལ་གྱིི་རྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་བྱེད་

ཐེལ་ཤོརོ་ན་བདོ་ས་གོནས་ཀྱི་ིལས་བྱདེ་ཚོསོ་ཁགོ་འིདགོོས་བྱདེ་

ཡུལ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་བགྲེང་བདའེི་ིལགོ་ཆེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རདེ།

དངེ་སང་རྒྱ་མསི་ང་ལ་རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ད་ེསྔ་ལ་ོའིགོ་ོསྟདོ་

ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་མི་འིདྲེ་བར་རྣམ་འིགྱུར་ཕྲིན་བུའིི་

མཁྲེགེོས་སུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་

ལ་བསྡེད་ཡོད་སྟབས་སྒེར་པོ་སོ་སོའི་ིསྒེར་གྱིི་རྣམ་འིགྱུར་དང༌། 

མི་མང་གོི་རྣམ་འིགྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་

ཚོོས་སྐད་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ནི་བབས་འིསོ་ཡོད། 

ཡིན་ནའིང་བོད་ནང་ལ་གོནས་སྟངས་ཐེ་དད་ཡིན་པོས་མཁས་

པོ་ོབྱདེ་དགོསོ།

རྩི་བའིི་དོན་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

ང་ཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཙོ་ོབོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསྒེར་སོ་

སསོ་ཡ་ིགོ་ེགོཏེངོ་སྐབས་རྒྱ་གོར་ནང་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་
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སྟདོ་པོ་མང་ཤོསོ་དང༌། ཨ་མད་ོཉུང་ཤོསོ་ཡནི་ནའིང༌། འིཐུས་མའིི་ི

གྲེངས་ཀ་སོགོས་ཆེོལ་གོསུམ་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་མཉེམ་ཡིན་ལུགོས་

འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ན་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་འིཁརོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ལྟ་

བར་དུ་རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་ལ་ོགོཉེསི་ལྷགོ་ཙོམ་ཞིགིོ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡདོ། དསེ་ལྟ་སྐརོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་སགོོས་ང་ཚོརོ་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་

པོ་ོབྱུང་ཡདོ་པོ་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། ད་དུང་ཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

བོད་ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་མུ་མཐུད་ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་རྒྱགོ་གོི་

ཡདོ། གོཉེསི་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་རྩི་བའི་ིང་རང་ཚོའོི་ིམ་འིངོས་

པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་སྐརོ་སྐད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤོད་ན་བསམ་པོའི་ི

ཐེགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡདོ། 

(མཚོམས་འིདརི་འིཐུས་མ་ིགོཅིགོ་ནས་ཡར་བསམ་ཚུལ་༸སྙིན་སངེ་ཞིིགོ་ཞུས་པོར་) (མཚོམས་འིདརི་འིཐུས་མ་ིགོཅིགོ་ནས་ཡར་བསམ་ཚུལ་༸སྙིན་སངེ་ཞིིགོ་ཞུས་པོར་) 

བཀའི་ལན་དུ། ད་ེཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་གོཞུང་འིབྲལེ་ཐེོགོ་

ནས་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོནས་སྐབས་འིགྱིངས་པོ་རེད། ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་

སུའིང་ཧི་ཅང་ལྷོད་ལྷོད་ཅིགོ་ཡོང་གོི་མེད། མི་སྒེར་སོ་སོའི་ིཐེོགོ་

ནས་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོ་ོདེ་ལྟར་

འིགྲེ་ོཐུབ་ན་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཨ་མད་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ཤོགིོ་ཕྱོནི་

འིདུགོ་པོས་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ འིགྲེ་ོཐུབ་པོའིི་ཐེབས་

ཤོསེ་བྱདེ་དགོསོ། འིགྲེ་ོམཁན་དསེ་རང་ཉེདི་སྡེདོ་སའི་ིས་ཆེ་གོཅགིོ་

པུའིི་གོནས་ཚུལ་ལས་མ་ཤོེས་མཁན་དེ་ལྟར་མིན་པོར་འིདི་ཁུལ་
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ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་དགོནོ་པོ་ཁགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡནི་པོ་

དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་གོང་དགོ་ཡདོ་པོ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་གོང་དགོ་

ཡདོ་པོ་སགོོས་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་བྱས་ཏེ་ེཕྱོནི་ན་

ས་ོསའོི་ིདགོའི་ཉེ་ེབློ་ོདཀར་སགོོས་ལ་གོནས་ཚུལ་ཤོདོ་ཐུབ་ན་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༢༡ ཉེནི་

འིབྲས་ལྗོོངས་སུ་གོཞིོན་ནུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིདས་པོའི་ིབསློབ་བྱ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིཞུ་སྒ།ོ

བར་ལམ་རྒྱ་གོར་དང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་ནགོ་

དང་ཨུ་རུ་སུའི་ིའིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས། ཨ་ིརགོ་དང་ཨ་ིརན་གྱི་ི

གོནས་ཚུལ་དེ་རིགོས་དང༌། ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐེན་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ད་ེདགོ་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ལྷངི་འིཇགོས་མདེ་པོར་བསྡེད་

ཡདོ་པོའི་ིདུས་འིདརི། ང་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་གོཟུ་སྤྱོང་པོའོི་ིཡདི་གོཟབ་

བྱས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་ཡནི། གོང་ལྟར་ཡང་བདོ་

ནང་ལ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཀྱི་ིརྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་བྱུང་བར་

ཁས་ལནེ་དང༌། ཡདི་ཆེསེ་བྱས་ཏེ་ེད་ཆེ་སྲིདི་བྱུས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་

གོ་ིསྒང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ཁ་སྔོན་ཧུ་ཡའི་ོཕེང་ལྷ་སར་འིབྱོར་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ཁས་ལེན་བྱས་ཤོིང་། ང་ོཐེོགོ་ལགོ་ལེན་མཐེའི་འིཁྱོལ་བ་

ཇ་ིཙོམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ་ད་ལྟ་ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟའི་ི

ཡངོ་བབས་ལ་བལྟས་ན་ལ་ོཁ་ཤོས་ནང་བཟང་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་

གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཐེབེས་མ་ིཡངོ་ངམ་སྙིམ་པོའི་ིར་ེབ་ཡདོ། ང་རང་

ཚོ་ོམིའིི་མཐེོང་ཆེོས་ཀྱིི་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོི་འིགྱུར་བའིི་འིགྲེོ་སྟངས་
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དང༌། དེ་བཞིིན་མིས་མཐེོང་ཆེོས་སུ་མེད་པོའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

ནུས་པོ་སོགོས་ཕྱོོགོས་གོང་སར་གོཞིིགོས་ན་ལ་ོཤོས་ནང་ལ་ང་

རང་ཚོོར་དུས་ཚོོད་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཤོར་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོད། ཡིན་

ན་ཡང་ངས་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་ད་ལྟ་བརྗེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེལྟའི་ི

དུས་སུ་སློབེས་ཡདོ་སྟབས་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྙིིང་ལ་བཅངས་ཏེེ་ཆུ་ཚོོད་སྐར་མ་གོཅིགོ་

གོཉེསི་ཡནི་ན་ཡང་འིཐུས་མ་ིཤོརོ་བའི་ིགོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། 

ཆུང་ཙོགོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ཕེན་ཚུན་བཟདོ་བསྲིན་དང་བརྗེདེ་དུ་བཅུགོ་སྟ་ེ

བྱབ་ཆུང་བྱདེ་མ་ིརུང༌། ང་ཚོ་ོབདོ་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་

ནང་ལའིང་བྱབ་ཆུང་བ་མང་པོསོ་ཉེནི་མ་བསྐྱལ་ཡདོ། ང་ཚོརོ་དུས་

ཚོདོ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ལ་དནོ་དགོ་ཆུང་ཆུང་རགིོས་ལ་མགོ་ོ

འིཁརོ་ཏེ་ེསྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐེགོོ་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་ང་ཚོསོ་

མཐེོང་རྒྱུ་ཡདོ། ང་ཚོསོ་འིདས་པོའི་ིཉེམས་མྱངོ་བསགོས་ནས་ད་

ཆེ་ང་ཚོོས་བྱབ་ཆུང་བ་གོཏེན་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཕྱོི་ལུས་ལ་གྲྭ་

ཆེས་གྱིནོ་པོ་དང༌། ནང་དུ་ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ། རྒྱུ་

དངསོ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་བྱབ་ཆུང་བ་བྱས་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མདེ།

ཁ༽ འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་། གོཞིསི་སྤེསོ་ཀྱིི་དཀའི་

ངལ།
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ད་ེནས་འིབྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་སྐརོ། སྐབས་དརེ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་བྱུང་ན་ཡང་དའེི་ིརྗེསེ་ལ་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་ལྷངི་འིཇགོས་པོ་

རེད། དོན་སྙིིང་འིབྲུགོ་ནང་བོད་མི་སྟོང་ཕྲིགོ་བཞིི་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད་

པོའིི་ནང་ནས། བོད་མི་སྟོང་ཕྲིགོ་གོསུམ་ཙོམ་ཞིིགོ་གོིས་སེམས་

ཐེགོ་གོཙོང་མ་བཅད་ད་ེའིབྲུགོ་གོ་ིནང་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ིམནི་ཞིསེ་འིབྲུགོ་

གོཞུང་ལ་སྙིན་སངེ་ཞུས་པོ་རདེ། འིབྲུགོ་གོཞུང་ནས་ཀྱིང་འིབྲུགོ་

ནང་བསྡེད་འིདདོ་མདེ་པོ་རྣམས་ཕྱོནི་ན་འིགྲེགིོས་ཞིསེ་ཐེགོ་བཅད་

པོ་རདེ། འིབྲུགོ་ནང་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ིསྐརོ་འིབྲུགོ་

གོཞུང་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ཞུས་ཡདོ་པོ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིངསོ་

ནས་ཀྱིང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་སྔ་ཕྱོི་རིམ་པོར་ཞུས་ཏེེ་མཐེའི་མ་མི་

ཆེགིོ་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བློངས་ཏེ་ེགོཞིསི་ཆེགོས་

བྱེད་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་བྱུང༌། དེ་འིཕྲིོས་ཆེིགོ་སྟོང་བཞིི་བརྒྱ་ལྷགོ་

ཙོམ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་སའིི་འིགྲེོ་ཁུངས་གོསལ་པོོ་གོཏེན་འིཁེལ་མ་ཐུབ་

པོར་བསྡེད་ཡདོ། 

རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་འིབྲུགོ་ནས་བདོ་མ་ིཆེིགོ་སྟངོ་

ལྔ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ལས་ལེན་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་

ཡང་ད་དུང་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེད་རྒྱུ་སྟོང་ཕྲིགོ་བརྒྱད་ཙོམ་

ཞིགིོ་བསྡེད་ཡདོ་པོས་དཀའི་ངལ་འིདུགོ་གོསུང་གོ་ིཡདོ། སྔནོ་མ་

འིབྲུགོ་གོཞུང་གོིས་ཕྱོི་རྒྱལ་འིགོའི་ཤོས་ལ་འིབྲེལ་བ་གོནང་ཡོད་
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ལ། ང་ཚོོས་ཀྱིང་དེའིི་རྗེེས་སྣོན་བྱས་ཏེེ་ཕྱོི་རྒྱལ་འིགོའི་ཤོས་ལ་

འིབདོ་སྐུལ་བྱས་ཡདོ་ཀྱིང༌། སྐབས་དརེ་ཝི་ིརྡ་ིནམ་གྱི་ིབཙོན་བྱལོ་

བ་ལེན་གྱིི་ཡོད་སྟབས། བོད་པོ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་

བཤོད་པོ་རདེ། ད་ེནས་སྔ་ལ་ོང་ཨ་མ་ིར་ིཀར་སློབེས་སྐབས་འིཛིམ་

གླིངི་རྒྱལ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབཙོན་བྱལོ་བར་ལྟ་རྟེགོོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིལས་

ཁུངས་དརེ་ང་ོནས་ཡ་ིགོ་ེཞིིགོ་ཕུལ་བ་ཡནི། ལས་ཁུངས་ད་ེནས་

ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱས་ཏེ་ེའིབྲུགོ་ནང་ལ་ལྟ་སྐརོ་བ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིའིབད་

བརྩིོན་བྱས་ཀྱིང༌། འིབྲུགོ་གོཞུང་གོིས་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཞིིང་། 

ད་ལམ་ཡང་བསྐྱར་ལས་ཁུངས་དརེ་ཡ་ིགོ་ེཞིགིོ་ཕུལ་བ་ཡནི། ད་ེ

ནས་ཁ་ེཎ་ཌིར་སློབེས་པོའི་ིཞིརོ་དུ་ཁ་ེཎ་ཌིའི་ིསྲིདི་བློནོ་ལའིང་ཕྱོགོ་

བྲསི་ཤོགིོ་ཕུལ་ཏེ་ེའིབྲུགོ་ནས་བདོ་མ་ིགོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ལནེ་ཐེབས་

ཡངོ་བའི་ིཞུ་བསྐུལ་བྱས་ཡདོ། 

(བཀའི་སློབོ་འིདའིི་ིའིཇུགོ་ནས་ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་གོསུང་པོར་གོསལ་མནི་གྱིསི་ཡགིོ་ཐེགོོ་ཕེབ་(བཀའི་སློབོ་འིདའིི་ིའིཇུགོ་ནས་ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་གོསུང་པོར་གོསལ་མནི་གྱིསི་ཡགིོ་ཐེགོོ་ཕེབ་

འིགོདོ་ཞུ་མ་ཐུབ་པོར་བཟདོ་གོསལོ་ཞུ་རྒྱུ།)འིགོདོ་ཞུ་མ་ཐུབ་པོར་བཟདོ་གོསལོ་ཞུ་རྒྱུ།)
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚོསེ་ ༢༢ ཉེནི་

གོཞིནོ་ནུའི་ིའིགོན་འིཛིནི་ལྷན་ཚོོགོས་སུ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཐེནེ་འིཁྱརེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ི

ཕེན་ཐེགོོས།

ང་ཚོའོི་ིམཐུན་འིབྲལེ་སྐརོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོལ་མཐེངོ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་

འིདུགོ་གོམ། ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་སྐད་ཆེ་ལྷགོས་པོ་རིགོས་

གོཅགིོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སྔར་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ 

༡༩༦༥ ད་ེདགོ་གོ་ིབར་དུ་ཆེསོ་ལུགོས་འིཐེནེ་འིཁྱརེ་ཕྲིན་བུ་ཡདོ་

པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡང༌། དངེ་སང་ཆེསོ་ལུགོས་འིཐེནེ་འིཁྱརེ་དྲེགོ་

ཏུ་ཕྱོནི་ཡདོ།

བོད་ནས་ཚུར་གོཉེེན་འིཕྲིད་ཡོང་མཁན་དང༌། ཕེར་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་གོ་ོ

སྐབས་བྱུང་བ་འིདསི་རྐྱནེ་བྱས་ཏེ་ེང་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ཞིགིོ་བྱུང་འིདུགོ་གོམ། བདོ་

ནང་གོ་ིམ་ིཚོསོ་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་མྱངས་པོ་དང༌། ད་ལྟ་སམེས་

ཤུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་སྐབས་

ང་ཚོརོ་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་པོ་དང༌། བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་འིཁརོ་
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རྒྱུར་ཕྲིན་བུ་ཕེན་གྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་འིདུགོ

བར་སྐབས་ཆེོལ་ཁའིི་འིཐེེན་འིཁྱེར་སྐད་ཆེ་ཕྲིན་བུ་ལྷགོས་པོ་དེ་

རེ་ཟུང་གོིས་རྒྱུད་བསྐུལ་བྱས་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་མངོན་གོསལ་

དོད་པོོ་ཆེགོས་པོའིམ། ངོ་ཐེོགོ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་ཆེོལ་

ཁའི་ིའིཐེནེ་འིཁྱརེ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་

གོི་འིདུགོ་གོམ། ཕེན་ཚུན་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་རྟེོགོས་པོར་

བསམ་བློའོི་ིནང་དགོོས་པོ་རྣམ་རྟེགོོ་སློབེས་པོ་དང་། འིཕྲིལ་སལེ་

སྐད་ཆེ་བཤོད་མཁས་མ་མཁས་ལ་ཚོགིོ་གོནད་སྒྲུགོ་རསེ་བྱས་པོ་

སོགོས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐེོན་པོ་དེ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོ་མཐེོང་བ་

ལས། ང་ོཐེོགོ་དོན་དམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱས་ན་ཚོང་མ་ཡགོ་ཐེགོ་

ཆེོད་རེད། དེ་ཙོམ་གྱིི་འིགོལ་བ་ངས་མཐེོང་གོི་མི་འིདུགོ ཡིན་ན་

ཡང་འིད་ིརགིོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་མ་ིའིབྱུང་བའི་ིཐེབས་

ཤོསེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

ཁ༽ གོཞིནོ་ནུའི་ིགོལ་གོནད་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་རནི་

ཐེང་།

སྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་དུ་ཡནི་ན་ཡང་གོཞིནོ་ནུ་རྣམས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོའིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་དངསོ་

གོནས་རང་སྤེམ་ཤོརོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེ་འིཇོགོ་ཡདོ་པོ། 
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སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རེད། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་ནས་ད་བར་གོང་

ཡོད་ཅི་ཡོང་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོར་བརྟེེན། སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཆེ་འིཇོགོ་དང༌། བརྩིི་མཐེོང་ཇེ་

ཆེེ་ཇེ་ཆེེར་ཕྱོིན་པོ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་བར་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་

ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་མ་འིངོས་པོར་ད་ཕེན་དུས་

ཚོདོ་ཕྱོནི་པོ་ལས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་མང་བ་བསྡེད་ཡདོ། དཀའི་ངལ་ལ་གོདངོ་

ལནེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་རམི་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ཐེགོ་ཆེདོ་

པོ་རེད། ཚོང་མས་སྔར་བཞིིན་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེད་རོགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།

ནམ་རྒྱུན་ངས་མཐེོང་ཚུལ་བཤོད་མུས་ལྟར། མ་གོཞིི་ཚོང་མས་

ཤོེས་གོསལ་རེད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོར་སྤྱོིར་བཏེང་རྗེེས་ལུས་ཀྱིི་

རྣམ་པོ་མང་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེགོཞུང་

བཟང་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིཡདི་ཆེསེ་འིཕེརེ་བ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་བདོ་པོ་

དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་མང་པོོའི་ིབསམ་ཚུལ་དང་མཐེོང་ཚུལ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། འིད་ིདངསོ་གོནས་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརེད། ཤོསེ་

བྱ་ཡནོ་ཏེན་ཡདོ་མདེ༌དང་། འིབྱརོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་ཇ་ིལྟར་ཡང་། མའིི་ི

ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ཞིསེ་པོ་ད་ེན་ིརནི་ཐེང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོཞིགིོ་

རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་པོ་འིདྲེསི་རྒྱུས་ཡདོ་རགིོས་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིནང་
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ནས་ཀྱིང་བོད་མི་རིགོས་ནི་སེམས་པོ་བཟང་པོ་ོདང༌། གོཤོིས་ཀ་

ཡགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དང༌། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡང་དེ་བཞིིན་ཤོོད་མཁན་ཡོང་གོི་ཡོད། གོནས་

ཚུལ་དརེ་ང་ཚོསོ་ལྷོད་ཡངས་དང༌། སྣང་ཆུང༌། ད་ོསྣང་མདེ་པོར་

འིཇགོོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མནི། ཁ་ནས་བརྒྱ་བཤོད་སྟངོ་བཤོད་ཇ་ི

ལྟར་བྱས་ཀྱིང༌། དནོ་དགོ་ཡང་སྙིངི་རང་རང་ས་ོསའོི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ད་ེ

འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་མ་ིཡ་རབས་ཀྱི་ིགྲེས་ལ་སློབེ་ཐུབ་པོ་

བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ངསོ་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ང་རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེེ་ཡནི། ཆེསོ་

པོ་ཡནི། བློ་མ་ཡནི་ཞིསེ་ཇ་ིལྟར་བརྗེདོ་ཀྱིང་། དནོ་དགོ་ཡང་སྙིངི་

ས་ོསའོི་ིཉེནི་ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིསྤྱོདོ་པོའི་ིནང་ལ་ཡ་རབས་ཟརེ་

བ་དརེ་ཁ་མགིོ་ཡར་བལྟ་བྱས་ཏེ་ེངས་མ་རབས་མ་ིབྱདེ་བསམ་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། ངས་ཡ་རབས་ལ་འིབད་བརྩིོན་དང་། འིགྱིོད་པོ་མེད་

བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ང་རང་ཚོ་ོརང་གོཞིན་སུ་ཡནི་ན་

ཡང་ད་ེཤོནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་

གྱི་ིའིདུགོ མ་ིཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཡ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་ལམ་བྱུང་ན་

རང་དང་གོཞིན། ཚོ་ེའིད་ིདང་ཕྱོ་ིམ། འིཕྲིལ་དང་ཡུན་གོང་དུ་ཡང་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་བདནེ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། རྩིདོ་
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པོ་རྒྱགོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིདསེ་ཡ་རབས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ན་

ནུས་པོ་ཆེ་ེབ་ཡདོ། ས་ོསསོ་རྒྱུན་དུ་མ་རབས་བྱས་ན་དའེི་ིཁ་ནས་

སྐད་ཆེ་དྲེང་བདནེ་ཞིགིོ་བཤོད་ཀྱིང༌ད་ེལ་ཆེ་འིཇགོོ་དང༌། རནི་ཐེང་

མ་ིའིདྲེ་བ་ཡངོ་ངསེ་རདེ། དབང་དང་ནུས་ཤུགོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

ཐེ་དད་རེད། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་སྤྱོིར་བཏེང་གོཞིི་རྩིའིི་ཆེ་

ནས་དྲེང་བདནེ་ཞིསེ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེ་ེལ། བདནེ་པོའི་ིཆེ་རྐྱནེ་གོཅགིོ་

ན།ི བདནེ་པོའི་ིཚོགིོ་བད་ེསྤྱོདོ་བྱདེ་མཁན་གོང་ཟགོ་རང་ཉེདི་བདནེ་

པོ་བདནེ་གོཏུགོས་བྱདེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡནི་དགོསོ་ཤོངི་། གོང་ཟགོ་

རང་ཉེིད་ཁྲེམ་པོ་ཁྲེམ་ནགོ་ཡིན་ན། དེའིི་སྐད་ཆེར་སུས་ཀྱིང་ཆེ་

འིཇགོོ་མ་ིབྱདེ་པོ་ཡནི། ཆེསོ་ཁས་བློངས་མནི་དང༌། སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམའི་ི

སྐད་ཆེ་བཤོད་མནི་ཇ་ིལྟར་ཡང༌། མའིི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་དུ་ཡ་རབས་

སྤྱོདོ་བཟང་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེསྐརོ་ངསོ་ནས་

ཡང་ཡང་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དོ་སྣང་མ་བྱས་ན་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་

རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། 

དཔོེར་ན་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་གོར་ནི་སྟོན་པོ་བཅོས་

ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིའིཁྲུངས་ཡུལ་རདེ། དངེ་སྐབས་སུ་ཡང་རྒྱ་གོར་ནང་

གོི་མི་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་ཤོེས་མཁན་དང་། ཆེབ་སྲིིད་

མཁན་དང༌། ཤོསེ་ཡནོ་ཅན། གྲུབ་མཐེའི་སྨྲ་བ། ཆེསོ་པོ་སོགོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་ཡདོ་
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པོ་དང༌། ང་རང་ཚོརོ་དགོའི་པོ་ོབྱདེ་པོ་དང་། ང་ཚོརོ་རོགོས་རམ་

དང༌རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བརྩི་ིབཀུར་

འིསོ་པོ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ར་ེཟུང་གོ་ིགོཤོསི་ཀ་དམར་ཤོདེ་ཚོ་པོ།ོ 

ཁྱད་མཚོར་པོ་ོདེ་འིདྲེ་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཕེར་གུས་ཞིབས་དང་

གོཉེམོ་ཆུང་བྱས་ན། ཚུར་མཐེངོ་ཆུང་བྱདེ་མཁན་ལྟ་བུ་དང་། ཕེར་

གྱིོང་ཙོམ་བྱས་ན་གོཉེམོ་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་སྐབས་རེ་

ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདི་རིགོས་ཀྱིི་གོཤོིས་ཀ་གོ་ལེར་སྣང་མེད་ཐེོགོ་

ནས་བདོ་པོར་འིགོསོ་ན་ཤོནི་ཏུ་ཕེངས་པོ་ོརདེ། 

ཕེར་ཕྱོགོོས་བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཚོརོ་རྒྱ་མའིི་ིགོདུགོ་རྩུབ་དང༌། 

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དོགོས་པོ་རྣམ་རྟེོགོ་བྱེད་པོའིི་གོཤོིས་ཀ་

གོཅིགོ་འིགོོས་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོའིདིར་མི་གོཞིན་གྱིི་ལུང་པོར་སྡེོད་

མཁན་ཚོརོ་གོཡ་ོསྒྱུ་ཁྲེམ་པོ་བྱདེ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་ད་ེའིདྲེ་འིགོསོ་ན། 

ང་ཚོོས་རང་བཙོན་དང་རང་བཙོན་ཞིེས་སྐད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། 

ཕྱོིན་ཆེད་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་སྡེོད་མཁན་ཁོ་རང་མ་རབས་རུབ་

ཚོགོོས་ཆེགོས་ན། རང་བཙོན་བྱུང་ནའིང་དགོའི་རྒྱུ་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་

དམ། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཐུབ་ཚོདོ་བྱདེ་པོ་དང༌། གོསདོ་རསེ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་སགོོས་ད་ལྟ་ལས་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མནི། ང་

ཚོསོ་རང་བཙོན་དགོསོ་ཟརེ་བ་དང༌། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ི

མིན་ཟེར་བ་འིདི་ང་ཚོ་ོསྐྱིད་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་བཤོད་
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པོ་ལས། མངི་ཚོགིོ་སྐམ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིདནོ་ལ་བརྗེདོ་ཀྱིི་མདེ། རྩི་བ་

མའིི་ིསྤྱོདོ་པོ་དང༌། མའིིི་བསམ་བློ་ོད་ེཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་མ་ཐུབ་ན་

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརང་བཙོན་དང༌། དཔོལ་འིབྱརོ་རང་བཙོན་གོང་ཞིགིོ་

བྱུང་ནའིང་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་བད་ེ

སྐྱདི་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་མནི་ན་ིམའིི་ིསྤྱོདོ་ལམ་ལ་རགོ་ལས་པོ་ཡནི་

པོས། མའིི་ིཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཚོད་ལངོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མིགོ་

དཔོ་ེབལྟ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ལགོ་པོར་འིཕྲིེང་བ་འིཁྱེར་ནས་མ་ཎི་བགྲེང་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། 

གོང་ལྟར་ཉེནི་རའེི་ིམ་ིཚོའེི་ིནང་ལ་ཡ་རབས་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིམའིི་ིསྲིགོོ་

དང་འིདྲེ་བར་གོལ་ཆེེན་རེད་སྙིམ། ངོས་རང་ས་ཆེ་གོང་དུ་ཕྱོིན་

ཀྱིང༌། མ་ིགོཞིན་ལའིང་འིད་ིརང་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོམ་ིཡནི་པོ་

གོཅིགོ་གྱུར་དང་། བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོས། ཐེེགོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིབསློབ་བྱ་འིདི་དགོ་མའིི་ི

སྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དེས་ན་རང་ལས་གོཞིན་གོཙོ་ོཆེེ་བར་བྱེད་པོའིི་ཡ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་

པོ་འིད་ིམའིི་ིསྲིགོོ་དང་འིདྲེ་བ་ཡནི་པོས་འིད་ིཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིསམེས་

ལ་འིཇགོས་པོ་བྱདེ་དགོསོ། ནམ་ཡནི་ཡང་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་དའེི་ིཐེགོོ་

ལ་ཞུ་དགོ་གོཏེངོ་བ་དང་། ད་ེདང་ཆེབས་ཅིགོ་ས་ོསའོི་ིབཟའི་ཚོང་

བུ་ཕྲུགོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིདགོའི་ཉེ་ེབློ་ོདཀར་དགོ་ལའིང་
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སྤེེལ་ཐེབས་བྱེད་དགོོས། སྤྱོིར་བཏེང་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་ལ་ད་ེལྟའི་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་གོནད་དོན་གོལ་ཆེེ་འིདི་མ་ཉེམས་པོའིི་རྒྱུན་འིཛིིན་གོོང་

སྤེལེ་ཐུབ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ།

གོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསྤེབོས་པོ་དང་། བདོ་མའིི་ིསྤུས་ཚོད།

ང་ཚོ་ོབོད་མ་ིརིགོས་ཡནི་ཅངི་། བདོ་རིགོས་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་

པོའིི་རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ོསྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་ལས། ངོ་ཚོ་དགོོས་པོ་དང་ཞུམ་དགོོས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མིན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ལོ་མང་རིང་

དཀའི་སྡུགོ་གོ་ིའིཕྲིང་ལམ་འིགྲེམིས་ནས་ཡངོ་བ་ཡནི། དའེི་ིརངི་ལ་

བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཆེ་ེམཐེངོ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཇ་ི

ཙོམ་མཁྲེེགོས་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེགོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། རྒྱ་མསི་བདོ་

པོར་དབང་ཡདོ་དང་ཐུབ་ཚོོད་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། བདོ་པོ་རྣམས་

མཁྲེགེོས་ལསོ་ཇ་ིལྟར་ཡདོ་མདེ་ལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོ་ོཡང་ཧི་ལས་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། 

སྤྱོིར་བཏེང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་འིཕེོ་

འིགྱུར་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐེགོོ་ནས་བལྟས་ན། བདོ་ནགོ་སུབ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའི་ིདུས་ལ་སློབེས་ཀྱིང་། བདོ་པོ་ཚོསོ་དཀའི་ངལ་ལ་གོདངོ་ལནེ་
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བྱས་ཏེེ་ད་དུང་དབུགོས་མ་ཆེད་པོར་གོཡ་ོའིགུལ་བྱས་ཏེེ་བསྐྱར་

ལངས་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་ཡོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཐེོགོ་བསྡེད་ཡོད། 

བདོ་པོ་གྱིངོ་ལསོ་ཇ་ིའིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ད་ེབཙོནོ་ཁང་ནས་ཤོསེ་རྟེགོོས་

ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ ནམ་རྒྱུན་ཁ་བད་ེཔོ་ོསུས་ཀྱིང་ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱིང་། དནོ་

དངསོ་ཐེགོོ་རྒྱ་མསི་འིཐེབ་འིཛིངི་བཏེང༌བ་དང་། བཙོནོ་དུ་བཅུགོ་

སྟེ་ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེེལ་ཏེེ་སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཏེོང་སྐབས་མི་འིགོའི་ཤོས་

ལྕགོས་ལྟ་བུར་འིགྱུར་བ་མདེ་པོ་སྡེདོ་མཁན་ཡདོ། 

ཡང་མ་ིའིགོའི་ཤོས་རྣམ་ཀུན་ཆེ་འིཇགོོ་འིསོ་པོའི་ིགྲེས་ཡནི་ན་ཡང༌། 

གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ནས་སློ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་ལ་

ཆེ་མཚོནོ་ན་མ་ིརགིོས་ད་ེམཁྲེགེོས་ལསོ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་དང་། 

མ་ིརགིོས་ད་ེལ་རནི་ཐེང་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ། ད་ེདཀའི་སྡུགོ་མྱངས་

ན་ཤོསེ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། 

དངེ་སང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ལ་གོཞིགིོས་ཀྱིང་རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ི

རགིོས་ཤོགིོ་ཡནི་ངསེ་རདེ། དསེ་ན་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་བསམ་

པོའིི་སྤེོབས་པོ་བྱེད་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ནི་མི་གོཞིན་ལ་མཐེོང་

ཆུང་བྱེད་པོའིི་སྐད་ཆེ་མིན་ལ། ང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་འིདི་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་རླབས་ཆེེན་དང༌། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོ། རིགོ་

གོཞུང་དང་བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་དུས་རབས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་རིང་ལ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རིགོས་གོཅིགོ་ཡིན་བསམ་པོའིི་སྤེོབས་པོ་
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དང༌། ས་ོསོའི་ིམ་ིརིགོས་ལ་གོཅསེ་ཞིནེ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིའིགྲེ་ོ

ལུགོས།

མ་འིངོས་པོར་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་མ་

བཤོད་པོར་ཚོང་མ་མི་གོཅིགོ་གྱུར་ཡནི་པོའི་ིལྟ་བ་ཞིིགོ་དང༌། ལྟ་

བ་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ི

འིགྲེ་ོསྟངས། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཚོང་མ་གོཅགིོ་གྱུར་ཆེགོས་

ན། ང་ཚོ་ོདགོའི་ཞིངི་སྤྲོ་ོབཞིནི་དུ་མཉེམ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་

མ་ིརིགོས་དང༌། རྒྱ་མ་ིརིགོས་དང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་མ་ིརིགོས་ཞིསེ་

བཤོད་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་རྫོགོོས་ན་དགོའི་བསུ་ཞུ་འིསོ་པོ་དང་། དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རེད། དེ་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་མ་ཤོར་བར་ལུང་པོ་ཆེེན་པོ་ོ

དེ་དགོ་དང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ནས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་

བཤོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཡོད་པོའིི་རིང་ལ་ང་ཚོོས་བོད་མི་རིགོས་རྩི་

བརླགོ་འིགྲེ་ོབའིི་ཉེེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་

ཀྱིི་དོན་དགོ་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་དང༌། སྐད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་དེ་

འིསོ་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་དང་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། སོ་སོའི་ིམི་

རགིོས་ལྟ་བ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

བདོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཛིནི་མཁན་མང་པོ་ོ
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ཡདོ། སྔནོ་མ་ནས་ངས་བཤོད་ཡདོ་པོ་ལྟར། ཕུན་ཚོོགོས་དབང་

རྒྱལ་ལ་སགོོས་པོ་ད་ེརགིོས་ས་ོས་ོསྒརེ་གྱི་ིལྟ་བ་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་

རདེ། གུང་བྲན་ཏེང་ཡནོ་རདེ། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

ཟནི་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། དངེ་སང་ཡང་བདོ་ནང་ལ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ ད་ེསྔ་ཡནི་ན་བདོ་དང་བདོ་

ཆེནེ་པོ་ོདབྱ་ེབ་འིབྱདེ་སྐབས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིནུས་

པོ་ཐེནོ་པོ་ལས། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

འིགྲེ་ོསྟངས་ཐེགོོ་ནས་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིབསམ་བློ་ོཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོད་ེཙོམ་མདེ་ཅངི་། བར་ལམ་རྐྱནེ་ངན་བྱུང་བ་ད་ེགྲེགོོས་ལ་

ཤོར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ།ེ དངེ་སང་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིལྟ་བ་ད་ེ

དངསོ་གོནས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ ཨ་མད་ོཁུལ་དང༌། 

ཁམས་ཁུལ་ལ་ང་ཚོ་ོགོངས་ཅན་པོ་ཟརེ་ནས་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་

གྱིི་ལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོསློེབས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོ

རདེ། ང་རང་ཚོསོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཛིནི་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཅ༽ སྐད་ཡགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། རགིོ་གོཞུང་རྒྱུན་འིཛིནི།

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རདེ། ས་ོསསོ་བདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་འིཛིནི་ཐུབ་པོ་

དང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་ལ། རང་

ཉེིད་ཀྱིི་ངོས་ནས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིགོ་ཡགོ་པོོ་མ་ཤོེས་ཤོིང་། 

བདོ་ཀྱི་ིརགིོས་གོཞུང་སྐརོ་གོང་ཡང་མ་ཤོསེ་ན་ཧི་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོ
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རདེ། བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡགིོ་ཐེགོོ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

སྔོན་མ་ང་ཚོོ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་སློེབས་སྐབས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤོེས་

ཡོན་ཐེོགོ་ལ་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོ་ོཐེེབས་ཡོད་སྟབས། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱས་ཏེེ་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་བ་རེད། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོགོཞིན་ཡུལ་

དུ་སློེབས་ནས་ལོ་ཉེེར་གོསུམ་ལྷགོ་ཕྱོིན་ཏེེ་སྤྱོིར་བཏེང་སློོབ་གྲྭ་

འིགྲེིམས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེོན་ཡོང་གོི་ཡོད། ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོའིི་སྐད་ཡིགོ་བརྒྱུད་ནས་ཤོེས་ཡོན་ང་ཚོོའིི་ཆེ་རྐྱེན་དང་

གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་ཡོད། ད་དུང་ཡང་

ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུར་མཐེའི་མདེ་པོས་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་ཆེ་སྙིམོས་བྱས་ནས་བཤོད་ན། ང་རང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིཆེསོ་

དང་རིགོ་གོཞུང་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དཀནོ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེན་ི

ད་ལྟའི་ིཆེར་ཉེནི་རའེི་ིའིཚོ་ོབའི་ིནང་ལ་ད་ེཙོམ་དགོསོ་མཁ་ོམདེ་པོ་

ལྟ་བུར་མཐེངོ་སྟ་ེལྷདོ་ཡངས་དང་། སྣང་ཆུང་དུ་སངོ་ནས་འིཐུས་

ཤོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་སྙིམ། ཁ་སང་ས་གོནས་གོཞིནོ་ནུ་ཚོརོ་སྐད་

ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི། ད་ེལ་ད་ོསྣང་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། ང་ཚོསོ་

རྒྱ་མིར་ཕེར་མཛུབ་མོ་བཙུགོས་ཏེེ་ང་ཚོོའིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་གོཏེོར་

གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མི་ཚུར་ཡོང་སྟེ་ཁྱེད་རང་

ཚོསོ་རིགོ་གོཞུང་ཇ་ིཙོམ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་དྲེསི་ན། མགོ་ོའིཕུར་

ནས་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་ང་ོཚོ་པོ་ོཆེགོས་ངེས་ཡིན། བོད་ནང་ལ་
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བྱེད་མི་ཆེོགོ་པོའིི་བཀགོ་སྡེོམ་ཡོད་པོའིི་རྐྱེན་གྱིིས་བོད་པོ་ཚོོས་

བོད་ཡིགོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུར་འིཐུས་

ཤོོར་ཕྱོིན་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་བཀགོ་སྡེོམ་བྱེད་མཁན་

སུ་ཡང་མདེ། བཀགོ་སྡེམོ་བྱདེ་མཁན་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ནས་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་ན། ང་ོཚོ་པོ་ོདང་གྱིངོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། འིད་ིལ་

ང་ཚོོས་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ ཆེང་རགོ་ཉེལ་ཐེགོ་དང་། བགོ་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱན་རྩིདེ།

སྔནོ་མ་ནས་ངས་རྟེགོ་པོར་བརྗེདོ་མུས་བཞིནི། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ི

ནང་ནས་ཐེ་མགོ་གོང་བྱུང་འིཐེེན་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་ཤུགོས་ཆེེ་

འིཐུང་བ་དེ་རིགོས་ལ་ཡིད་གོཟབ་བྱེད་དགོོས། དེ་དགོ་ཁྲེིམས་

འིགོལ་ལྟ་བུ་མིན་ཡང༌། མིའིི་བསམ་བློོ་དང་ཀུན་སྤྱོོད་ཉེམས་

བསློད་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཐེགོོ་མར་ཆེང་རགོ་འིཐུང་མཁན་གྱིི་གྲེོགོས་

པོོ་ངན་པོའིི་ཤུགོས་རྐྱེན་གྱིིས་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་དང་པོོ་ཆེང་ཕྲིན་བུ་

བཏུང༌། ད་ེཁ་ལ་ཞིམི་པོ་ོདང་ཡདི་ཚོམི་པོ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡངོ་སྐབས། 

བདུན་ཕྲིགོ་གོཉེསི་པོའི་ིནང་ལ་ད་ེལས་ཀྱིང་མང་དུ་བཏེང༌བ་དང་། 

དེ་ནས་ཟླ་བ་གོཅིགོ་འིགྲེོ་སྐབས་དེ་ལས་ཀྱིང་མང་བ་བཏུང་། 

གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་ནས་ཞིགོོས་ཇ་མ་འིཐུང་གོངོ་ནས་ཆེང་རགོ་འིཐུང་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་དགོསོ་པོ་ཅ་ིཡང་མདེ། ད་ེན་ིརང་ཉེདི་ཀྱི་ི

དངུལ་ཆུད་ཟསོ་དང་། ལུས་པོའོི་ིའིཕྲིདོ་བསྟནེ་ལ་འིཐུས་ཤོརོ། སྤྱོ་ི
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ཚོགོོས་ནང་ལ་ཁ་ོཆེང་སྐྱལ་རདེ་ཅསེ་འིཕྱོ་སྨདོ་མྱངོ་དགོསོ་པོ། སྤྱོ་ི

སྒརེ་གོང་ཅའིི་ིལས་ཀར་འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་མ་ཟད། ད་དུང་ར་

བཟ་ིརྗེསེ་ཁྲེམིས་འིགོལ་བྱདེ་པོའི་ིཉེནེ་ཁ་ཆེ་ེབས། ཆེང་རགོ་འིཐུང་

ཚོདོ་བྱ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་ངསེ་པོར་བྱདེ་དགོསོ། 

ད་ེབཞིནི་ཐེ་མགོ་འིཐེནེ་རྒྱུ་འིད་ིཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་གོཟུགོས་པོརོ་

གོནདོ་སྐྱནོ་ཡངོ་བ་ལས་ཕེན་ཐེགོོས་གོང་ཡང་མདེ་ཁར་འིགྲེ་ོསངོ་

ཆེ་ེབ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོ་ོདངུལ་འིདང་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐད་རྒྱགོ་

བཞིནི་པོའི་ིསྐབས་སུ་དངུལ་མ་འིདང་བ་ཕྱོདེ་ཀ་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཆེདེ་

དུ་བཟསོ་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ལྷགོ་པོར་དུ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཁ་

ཤོས་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེནེ་མཁན་ཡདོ་པོ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་

པོ་བདེན་མིན་མི་ཤོེས། གོལ་ཏེེ་དེ་ལྟར་བདེན་པོ་ཡིན་ན་ཤོིན་ཏུ་

ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། རང་གོིས་རང་ཉེིད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་དགོོས་

པོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། ད་ེསྔ་བདོ་ལ་ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེནེ་མཁན་ད་ེ

དགོ་དབུགོས་མ་ཆེད་པོའིི་ཤོི་ར་ོལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་བུ་གླིངི་གོ་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། ཐེ་

མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་གོང་བྱུང་འིཐེནེ་མཁན་ད་ེརགིོས་ལ་ཁྱད་གོསདོ་དང་

མཐེོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ན་ཚོ་

མདེ་པོའི་ིསྐབས་སུ་ན་ཚོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཚུར་ལནེ་གྱིནི་བསྡེད་ན་

དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་སྔནོ་འིགོགོོ་བྱདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་
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ཡནི་པོས། ད་ེདགོ་ཐེོགོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་གོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་ནས་མ་ཅང་སོགོས་རྒྱན་པོ་ོའིགྱིེད་པོའིི་རྩིེད་མོའི་ིརིགོས་ད་ལྟ་

ཁྱབ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་མེད་མི་ཤོེས་ཀྱིང་། གོང་ལྟར་དེ་དགོ་ཀྱིང་མི་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། འིད་ིདགོ་ཡགོ་

པོ་ོམ་ིའིདུགོ ང་ཚོསོ་ཆེ་ེས་ནས་བདོ་རང་བཙོན་སྐརོ་ལ་རྟེགོ་པོར་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཆུང་ས་འིད་ིརགིོས་སྣང་མདེ་དུ་ལུས་པོ་དང་། 

ལྷོད་ཡངས་ཤོོར་ཏེེ་ན་ཚོ་ལྟ་བུ་གོ་ལེར་འིགོོས་ཟིན་ན་མཇུགོ་ཏུ་

དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོ་ོཡོང་གོི་རེད། གོང་ལྟར་ན་ཚོ་ལྟ་བུའིི་སྐྱོན་ཆེ་

འིད་ིརགིོས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སྔནོ་འིགོགོོ་བྱས་ན་དཀའི་ངལ་

ད་ེདགོ་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ།

ཇ༽ ལ་ོརྒྱུས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱིི་འིབྲལེ་མལོ།

ང་རང་ཚོསོ་ཞིར་དང་ཞིརོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་སྐརོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ་ལ། རྩི་བ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཇ་ིལྟར་ཡནི་པོ་དང༌། 

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ། སྤྱོརི་བཏེང་དཔོལ་འིབྱརོ་

གྱི་ིགོནས་སྟངས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་ཤོསེ་རྟེགོོས་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་སློད་སྐབས་ར་ེབགྲེ་ོགླིངེ་གོ་ིཚོགོོས་

འིདུ་ལྟ་བུ་འིཚོོགོས་ཏེེ་ཤོེས་མཁན་གྱིིས་སྐད་ཆེ་བཤོད། དྲེི་བ་དྲེི་

ལན་སགོོས་དགོོས་གོཅདོ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 
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གོཞིོན་ནུ་མི་རེ་ངོ་རེའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་རགོས་རིམ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་ཤོེས་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་

དགོསོ་ཤོངི་། སྐབས་ར་ེའིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ཀྱི་ི

ད་ེསྔའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། ས་མཚོམས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེརགིོས་བལྟ་

བད་ེབའི་ིཡགིོ་ཆེ་མདེ་པོ་ལྟ་བུས་འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོཉེནེ་ཡདོ། ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོའིཛིམོས་པོ་ོདང༌། བྱདེ་སྒ་ོཚོད་ལངོས་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཨ་ེ

ཡདོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ་པོས་ད་ོསྣང་ཆེ་ེཙོམ་བྱདེ་དགོསོ།

གོཞིན་དགོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ནི། བར་ལམ་ནས་འིགྱུར་བ་

ཕྲིན་བུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དྲེགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོཙོ་ོ

ཆེེ་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་དང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་

གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་དགོ་སེམས་ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་དང༌། འིབད་

བརྩིནོ་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོར་བརྟེནེ། རམི་བཞིནི་དྲེགོ་ཏུ་ཕྱོནི་

ཡངོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་ཕྱོོགོས་ཐེད་ད་ེ

སྔ་ཕེན་ཆེད་ལྟ་སྐརོ་གྱི་ིཆེདེ་དུ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཉེ་ེཆེར་འིགྲེ་ོམཁན་ཚོ་ོ

ལྟ་སྐརོ་མནི་པོར། མ་འིངོས་པོར་སྐད་ཆེ་བཤོད་རྒྱུའི་ིགོཞི་ིརྩི་གོང་

འིདྲེ་ཡངོ་མནི་ཉེམས་ཞིབི་ལྟ་བུར་ཕྱོནི་པོ་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་

ཀྱིང་ང་ཚོ་ོའིབྲེལ་བ་བྱས་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོད་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མུ་

མཐུད་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ། 
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ང་ཚོ་ོལོ་ཉེི་ཤུ་ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་རིང་ལ་ཕེན་ཚུན་མཐེོང་ཚུལ་སྡུགོ་པོོ་

ཡདོ་པོ་རྣམས་ཉེ་ིམ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ནང་ལ་སལེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམ་

རདེ། ཐེངེས་གོཅིགོ་གོཉེསི་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱས་ཏེ་ེབཟ་ོལྟ་ཆེགོས་པོ་

ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ་ཀྱིང་། འིབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱས་ཏེ་ེབདོ་

ཀྱི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང་། བད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་

རྣམས་བཤོད་དགོསོ། ང་ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཡིན་སྟབས་ཇི་ཙོམ་མང་བ་ཤོོད་ཐུབ་པོ་དང༌། 

དུས་ཚོོད་ཡུན་རིང་བ་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང་ན། དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རྒྱུ་མཚོན་

གོསལ་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། ཕེ་རོལ་པོོ་བློོ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་ཞིིགོ་

ཡནི་ན། རམི་པོས་ཡདི་ཆེསེ་མང་དུ་རྙེདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ང་

ཚོའོི་ིའིབྲལེ་བ་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་བྱུང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་

བ་ཉེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང་། ནང་གོཙོང་དུ་ཕྱོིན་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་

དངོས་ཡོད་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་ཤོོད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཤོིགོ་ཡོང་གོི་རེད། 

ཐུགོ་འིཕྲིད་དང་འིབྲེལ་བ་མ་བྱས་པོར་བསྡེད་ན། ང་ཚོོར་རྒྱུ་

མཚོན་ཤོདོ་སའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། ངའི་ིབསམ་ཚུལ་དང་

བལྟ་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཇ་ི

ཙོམ་འིབྲལེ་བ་སངས་པོ་ོབྱུང་ན་ང་ཚོརོ་དགོ་ེམཚོན་ལས་གྱིངོ་མ་ི

འིདུགོ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་དནོ་པོ་ེཅངི་དུ་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ང་ཕེདོ། ཕུན་ཚོགོོས་
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དབང་རྒྱལ་ཁངོ་ཚོའོི་ིགྲེས་སྔནོ་མ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་མུས་ལྟར་ཉེ་ེ

དུས་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་སྐབས་ང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་དང༌། བོད་ནང་

ཡོད་པོ་ཁོང་ཚོོའིི་བསམ་ཚུལ་མ་བགྲེོས་བསམ་པོ་གོཅིགོ་མཐུན་

དང༌། མཐེོང་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུར་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་པོས། 

ང་རང་ཡང་བློོ་བདེ་པོོ་བྱུང༌། གོང་ལྟར་གོ་ལེར་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་

ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ང་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ཡོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ཀྱིི་ཁྲེོད་ནས་བསམ་

ཚུལ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ན་ིལགེོས་པོའི་ིརང་

བཞིིན་རེད། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་སྙིིང་པོོར་བཟུང་བའིི་གོཞིི་

རྩིའིི་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན་པོའིི་ཐེོགོ་ལ། ཐེབས་ཤོེས་ཀྱིི་

བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་སྟོན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོོས་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་དང༌། ཉེམས་ཞིིབ་དང་གོོ་བསྡུར་བྱེད་

ཕྱོགོོས། ཐེབས་ཤོསེ་ལགོ་ལནེ་བྱདེ་ཕྱོགོོས་སགོོས་མ་འིངོས་པོར་

འིགྱིོད་པོ་མི་ཡོང་བའིི་བརྟེན་པོོ་དང་། སྤུས་དགོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོང་གོི་རེད། རྒྱ་གོར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ཡོད་པོའིི་

བོད་པོ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་བཤོད་པོའིི་སྐད་ཆེར་

ཆེ་མ་བཞིགོ་པོར། རྩི་བ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་ཞིནེ་ཁགོོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ནས་རང་རང་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཡདོ་གོསལ་

པོརོ་བཤོད་པོ་འིད་ིདགོ་གོསི་རྒྱ་མའིི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་
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ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ཉེ༽ གོཞིནོ་ནུ་ཚོགོོས་པོ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ིདམིགོས་

ཡུལ།

སྐད་ཆེ་དྲེི་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྲེིས་དང༌། (གོཞིོན་ནུའིི་ཚོོགོས་མི་རྣམས་ནས་བཀའི་(གོཞིོན་ནུའིི་ཚོོགོས་མི་རྣམས་ནས་བཀའི་

འིདྲེི་ཞུས་པོར། ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཐེོགོ་ལ་སྲིིད་དོན་རང་གོི་མིང་འིཁྱེར་ནས་འིདྲེི་ཞུས་པོར། ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཐེོགོ་ལ་སྲིིད་དོན་རང་གོི་མིང་འིཁྱེར་ནས་

བྱས་པོ་དང༌། སྲིིད་དོན་གྱིི་མིང་མ་འིཁྱེར་བར་བྱེད་སྟངས་གོཅིགོ་ཡོད། དཔོེར་ན། ང་བྱས་པོ་དང༌། སྲིིད་དོན་གྱིི་མིང་མ་འིཁྱེར་བར་བྱེད་སྟངས་གོཅིགོ་ཡོད། དཔོེར་ན། ང་

ཚོོར་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིས་སྲིིད་དོན་ཚོོགོས་པོའིི་མིང་འིཁྱེར་ནས་ཚོོར་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདིས་སྲིིད་དོན་ཚོོགོས་པོའིི་མིང་འིཁྱེར་ནས་

ལས་ཀ་བྱས་པོ་དང༌། སྲིིད་དོན་ཚོོགོས་པོའིི་མིང་མ་འིཁྱེར་བར་གོཞིོན་ནུའིི་དམིགོས་ལས་ཀ་བྱས་པོ་དང༌། སྲིིད་དོན་ཚོོགོས་པོའིི་མིང་མ་འིཁྱེར་བར་གོཞིོན་ནུའིི་དམིགོས་

ཡུལ་དེ་རང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པོ་དགོེ་མཚོན་གོང་ཆེེ་བ་ཡོད་དམ། སྲིིད་དོན་ཡུལ་དེ་རང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པོ་དགོེ་མཚོན་གོང་ཆེེ་བ་ཡོད་དམ། སྲིིད་དོན་

མངི་འིཁྱརེ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།)མངི་འིཁྱརེ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།)

བཀའི་ལན། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་སྲིདི་དནོ་ཚོོགོས་པོའི་ིརྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཐེནོ་

གྱི་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ཏེངི་ཤོའི་ོཕེངི་གོསི་གོསལ་པོརོ་བརྗེདོ་ཡདོ། ཕྱོ་ི

རྒྱལ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་རགིོས་གོཞིནོ་ནུའི་ིནང་ལ་གོཡས་ཕྱོགོོས་

པོའིམ། མཁྲེེགོས་བཟུང་བྱེད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁན། ཏཱ་

ལའིི་བློ་མའིི་ཞིི་འིཇམ་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་འིགོལ་བྱེད་མཁན་

ད་ེའིདྲེ་ཡདོ་པོའི་ིངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིསྲིདི་དནོ་ཚོོགོས་

པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱས་པོ་རེད། དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་ཐེོགོ་

ལའིང་སྲིིད་དོན་གྱིི་ལས་འིགུལ་ད་བར་བྱས་པོ་རེད་ལ། ད་དུང་
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ཡང་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོར་

ཡོད་སར་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཐེད་ཀར་སྲིིད་དོན་དང་འིབྲེལ་བ་

མེད་པོའིི་ལས་དོན་མི་རིགོས་ཡ་རབས་ཀུན་སྤྱོོད་སྐོར་དང༌། སྤྱོི་

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུའིི་རིགོས་ཡོང་གོི་རེད། ད་ལྟ་

སྲིིད་དོན་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཐེོན་པོ་འིདི་སྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་

དགོསོ་དནོ་ཨ་ེཡདོ། ད་ལྟ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཡགོ་པོ་ོམནི་ནམ།

(བཀའི་འིདྲེ།ི སྲིདི་དནོ་གྱི་ིམངི་ཞིགིོ་འིཁྱརེ་ཡངོ་དུས་ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོཞིནོ་(བཀའི་འིདྲེ།ི སྲིདི་དནོ་གྱི་ིམངི་ཞིགིོ་འིཁྱརེ་ཡངོ་དུས་ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོཞིནོ་

ནུའི་ིནང་ལའིང་ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོཞིནོ་ནུ་ཚོང་མ་སྒྲིགིོ་ནུའི་ིནང་ལའིང་ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོཞིནོ་ནུ་ཚོང་མ་སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་གོཅིགོ་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་མི་ཡངོ་ངམ།)འིཛུགོས་གོཅིགོ་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་མི་ཡངོ་ངམ།)

བཀའི་ལན། དེ་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱུང་ཡོད། བོད་པོའིི་

གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྩི་བ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ཐེོབ་

ཐེང་རྩིདོ་མཁན་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡནི་ཅངི་། ད་ེལྟའི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ི

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དེ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་དང༌། ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོའིི་ལྟ་བ་སོགོས་གོང་ཡང་མིན་པོར། ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་

གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་མཁན་

གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་རེད། འིདི་ནི་གོཞིི་རྩི་ཨ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། 

རྩི་དནོ་འིད་ིལ་གོཞིནོ་ནུ་ཡངོས་རྫོགོོས་ཀྱི་ིབརྩི་ིབཀུར་དང་ལནེ་བྱདེ་

དགོསོ། ཨ་མ་འིདའིི་ིའིགོོ་ཏུ་ནང་གོསསེ་ཀྱི་ིཡན་ལགོ་ལྟ་ཚུལ་མ་ི
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འིདྲེ་བ་ཡོད་ཆེོགོ མ་འིངོས་པོར་བོད་ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱོར་ཡར་རྒྱས་

གོཏེོང་སྟངས་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་སྟངས། ཡུལ་ལུང་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་རིང་ལུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེེན་ན་ལེགོས་

པོ་དང༌། ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་

དང༌། ལྟ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་ན་ལགེོས་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

སྔོན་མ་ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱུང་བ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། དམར་པོོའི་ིལྟ་

བ་འིཁྱརེ་མཁན་རགིོས་གོཅགིོ་བྱུང་བ་ད་ེལ་ང་ན་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ། 

དེ་བསྡུ་གོསོགོ་བརྒྱབ་པོ་ལ་ང་ཕེངས་ནས་བསྡེད་ཡོད། དཀའི་

ངལ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་ཡོང་གོི་རེད། ང་ཚོོས་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་

ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ི

དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབོ་ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་བདེན་དོན་རྩིོད་རྒྱུ་རྩི་བར་བཟུང་ནས་ཕྱོིན་ན། དམིགོས་

ཡུལ་འིད་ིགོཞི་ིལ་བཞིགོ་སྟ་ེལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་ཚོང་མ་དའེི་ིནང་གོཅགིོ་

གྱུར་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། འིད་ིཡང་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། གོཟབ་

གོཟབ་མ་བྱས་ན་གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལ་གོནདོ་འིགོལ་བྱུང་

ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རདེ།

ཏེ༽ དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་དང་། ཚོོགོས་པོའི་ིམངི་གོསར།

(བཀའི་འིདྲེི། གོལ་སྲིིད་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་བསྐྱར་དུ་འིཛུགོས་མཁན་བྱུང་ན། ༸རྒྱལ་བ་(བཀའི་འིདྲེི། གོལ་སྲིིད་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་བསྐྱར་དུ་འིཛུགོས་མཁན་བྱུང་ན། ༸རྒྱལ་བ་
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རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདགོངོས་བཞིདེ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདགོངོས་བཞིདེ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)

བཀའི་ལན། ལོ་གོཉེིས་གོསུམ་རིང་གོསར་པོ་བཙུགོས། ཡང་

དགོོངས་པོ་ཞུས་ཏེེ་སྐྱེ་ཐེེངས་བརྒྱ་དང་ཤོི་ཐེེངས་བརྒྱ་བྱས་ཀྱིང་

འིགྲེགིོ་གོ་ིའིདུགོ ང་དགོའི་བསུ་ཡདོ། ཁ་སང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིནི། 

མ་གོཞིི་ལྷགོ་བསམ་ཡིན་གྱིི་རེད། འིནོ་ཀྱིང་མིང་གོསར་པོ་ཁྱུང་

འིབྲུགོ་ཚོོགོས་པོ་ཞིེས་འིདོགོས་མཁན་དེ་དགོ་ལ་དགོོས་པོ་མི་

འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་ལ་མིང་གྲེགོས་ཤོིང་གྲུབ་པོ་གུང་

བྲན་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་གོའིི་མིང་ཐེོགོ་ལ་ཕྱོིན་ན་འིགྲེིགོས། 

ཁངོ་ཚོ་ོབདོ་ནང་ལ་ལྟ་སྐརོ་ཐེེངས་ར་ེཟུང་ཕྱོནི་ཡདོ། བདོ་རིགོས་

གོཞིནོ་ནུའི་ིནང་ལ་ད་ེའིདྲེའི་ིལྟ་བ་ཡདོ་པོ་ཉུང་ཤོས་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་རང་མསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་དམར་

པོའོི་ིལྟ་བ་འིཁྱརེ་མཁན་བྱུང་ན་དགོ་ེམཚོན་འིདུགོ

ཐེ༽ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་ཞུ་དང་། སྐད་ཡིགོ་གོ་ིགོནས་

ཚོད།

(བཀའི་འིདྲེི། བོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐེོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་བོད་ཀྱིི་(བཀའི་འིདྲེི། བོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐེོགོ་ནས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་བོད་ཀྱིི་

རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་གོསར་པོ་ཇ་ིཡདོ་བཀའི་སློབོ་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་གོསར་པོ་ཇ་ིཡདོ་བཀའི་སློབོ་

གོནང་རགོོས་ཞུ་རྒྱུ།)གོནང་རགོོས་ཞུ་རྒྱུ།)

བཀའི་ལན། ཁྱེད་རང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་རེད། དུས་རྒྱུན་

ནས་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེད་ོསྣང་ཞིགིོ་སློབེས་ན། དའེི་ིརྗེསེ་འིབྲལེ་ཐེབས་
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ཤོསེ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོཞི་ིརྩི་ད་ེལྟར་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚོོའིི་བོད་ཡིགོ་ནང་ནས་ཀློོགོ་དེབ་དེ་རིགོས་དཀོན་པོོ་འིདུགོ 

སྔོན་མ་རྩིོམ་སྒྱུར་དང༌། དཔོེ་མཛིོད། ཤོེས་རིགོ དྲེིལ་བསྒྲིགོས་

སོགོས་ནས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་ཀྱིང་ལགོ་ལེན་གོནད་འིཁེལ་པོོ་

ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིམདེ། དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལམ་སྟནོ་འིད་ིཞིསེ་བརྗེདོ་

རྒྱུ་དྲེན་གྱིི་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོདཔོེར་ན་ཚོོགོས་འིདུ་སོགོས་ཀྱིི་

སྐབས་ལ་བོད་སྐད་ཡགོ་པོོ་མེད་ན་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་འིདུགོ ཁ་སང་

བུ་གོས་ོཁང་དུ་པོདྨར་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་། ལྷ་ས་ནས་ཡངོ་མཁན་ཁ་

ཤོས་ཀྱིསི་འིད་ིནས་ཚུར་བདོ་རགིོས་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོ་ོབདོ་སྐད་དང༌། 

བདོ་ཡགིོ་གོནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་དང་མཐེངོ་

ཚུལ་ཤོདོ་མཁན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ

ད༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་དང་། ཁེ་གྱིོང་གོ་ིལྕ་ིཡང་།

(བཀའི་འིདྲེ།ི བདོ་ནང་གོཉེནེ་འིཕྲིད་དང༌། ཚོངོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་མའིི་ི(བཀའི་འིདྲེ།ི བདོ་ནང་གོཉེནེ་འིཕྲིད་དང༌། ཚོངོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་མའིི་ི

ལགོ་འིཁྱརེ་བློངས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིལ་དགོ་ེསྐྱནོ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)ལགོ་འིཁྱརེ་བློངས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིལ་དགོ་ེསྐྱནོ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)

བཀའི་ལན། གོཉེེན་འིཕྲིད་དང༌། ཚོོང་ལས་འིགྲེོ་མཁན་ཚོོས་དེ་

འིདྲེའིི་གོ་ོསྐབས་ཟིན་ནས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོས་ང་ཚོོས་བཀགོ་ཐུབ་

ཀྱིི་མ་རེད། ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱས་ནས་ཁེ་གྱིོང་ལྕི་ཡང་བལྟས་

ན། ཕེལ་ཆེེར་བོད་ཕྱོི་ནང་འིགྲེོ་འིངོ་གོི་གོོ་སྐབས་བྱུང་བ་འིདིས་

ང་ཚོརོ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ བདོ་ནང་ལ་འིགྲེ་ོ
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མཁན་ཇི་ཙོམ་མང་བ་བྱུང་བའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་ནང་གོི་དངོས་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚོསོ་མང་བ་ཤོསེ་ཐུབ་པོ་

དང༌། དསེ་ཁངོ་ཚོའོི་ིསམེས་ཤུགོས་འིཕེར་བསྐྱདེ་ཡངོ་རྒྱུར་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཡང་རེ་ཟུང་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་

དང་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་ཤོདོ་མཁན་ཡང་ཡངོ་སྲིདི། བདནེ་

དནོ་ཤོདོ་མཁན་མང་བ་དང༌། དཀྲོགོོ་གོཏེམ་ཤོདོ་མཁན་ཉུང་བར་

བརྟེནེ་མང་བའི་ིཕེན་ནུས་ཆེ་ེབ་ཡངོ་གོ་ིརདེ།

ད་ེབཞིནི་བདོ་ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁན་རྣམས་ནས་འིད་ིཁུལ་གྱི་ིདངསོ་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་མཐེངོ༌བ་དང་། ང་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་དམགིོས་

བསལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ། གོནས་ཚུལ་

སྟནོ་དགོསོ་པོ་ཁགོ་སྟནོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། 

རྩི་བ་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེོ་འིངོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིདིས་ང་ཚོོར་ཕེན་

ཐེོགོས་འིདུགོ བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚོོས་དཀའི་ངལ་

མྱངོ་མྱངོ་དང༌། མུ་གོསེ་ཤོ་ིཤོ་ིམ་གོཏེགོོས་ཤོདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་པོ་ད་ེ

ནི་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རདེ། ཁངོ་ཚོསོ་ས་ོསོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་

དཀའི་ངལ་དེ་ལྟ་བུ་མྱངས་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ོཉེེར་གོསུམ་

ལྷགོ་ཙོམ་རངི་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་བདོ་ནང་ལས་ལྷགོ་ཙོམ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་མཐེོང་སྐབས་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་གོཡོ་འིགུལ་ཞིིགོ་

ཐེབེས་ཀྱི་ིཡདོ། 
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བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་ཚོའོི་ིནང་དུའིང་ར་ེཟུང་གོ་ིམཐེངོ་ཚུལ་མ་ིའིདྲེ་

བ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང་། ཆེ་སྙིམོས་བྱས་ནས་བཤོད་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེ་ེབ་

བྱུང་ཡདོ། གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། བདོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་གྱི་ིལགོ་ཁྱརེ་

སྐརོ་ཁྲེམིས་དང༌། ཐེབོ་ཐེང་གོ་ིསྐད་ཆེ་གོང་ཞིིགོ་བཤོད་ཀྱིང༌། ད་

ལྟའི་ིཆེར་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་རྒྱ་མསི་ཟནི་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོ་མ་འིགྲེམིས་པོར་བདོ་ནང་ཐེར་ཐེབས་མདེ། 

ཕྱོོགོས་ཚོང་མར་བལྟས། ཁེ་གྱིོང་གོི་ལྕི་ཡང་བཏེེགོ བལྟ་བཞིིན་

བྱས་ནས་ཁེ་ཕེན་གོང་ལོན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གོ་ོབསྡུར་མང་པོ་ོབྱུང་

ཡོད། ང་ཚོ་ོགོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ལྟ་སྐོར་སྔ་རྗེེས་ཐེེངས་གོསུམ་ཕྱོིན་

པོ་ད་ེདགོ་ན་ིདམིགོས་བསལ་གྱི་ིལམ་ནས་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ཉེེ་དུས་བལ་ཡུལ་གོཞུང་ནས་གོཅིགོ་ལགོ་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོ་

ད་ེཇ་ིཙོམ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ། ཁགོ་པོ་ོརདེ། ད་བར་བདོ་དུ་ལྟ་

སྐོར་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེོ་མཁན་ཕེལ་ཆེེར་སྟོང་ཕྲིགོ་ལྷགོ་ཙོམ་

བྱུང་ཡདོ། ཁངོ་ཚོསོ་རྒྱ་མའིི་ིཁུངས་ཡནི་ཟརེ་བའི་ིལགོ་ཁྱརེ་བློངས་

ནས་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཁོང་ཚོོའིི་སེམས་ནང་དངོས་གོནས་རྒྱ་མིར་

དགོའི་པོ་ོཡོད་དམ་ཟེར་ན་རྩི་བ་ནས་མེད། འིཕྲིལ་སེལ་རྒྱ་མིས་

ཚུར་མགོ་ོསྐོར་བཏེང་བ་བཞིིན་ཕེར་ཡང་མགོ་ོསྐོར་བཏེང་བ་འིདྲེ་

པོ་ོཞིིགོ་རེད། ད་བར་བོད་ལ་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོམཁན་ཆེིགོ་སྟོང་

ལྷགོ་ཙོམ་ཡོད་པོའིི་ནང་ནས་བོད་ལ་གོཏེན་འིཇགོས་སྡེོད་མཁན་
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བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཤོིགོ་འིདུགོ ཧི་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་དགོ་

ལའིང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱས་ན་སྤེོའི་ོདང༌། རྨོའི་ོརྒོན་འིཁོགོས་མང་བ་

ཆེགོས་ཡདོ། ཚོ་ེལྷགོ་ལ་ོང་ོར་ེཟུང་འིདའིི་ིརངི་ས་ོསའོི་ིབུ་ཕྲུགོ་དང་

མཉེམ་དུ་སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ོབདགོ་ས་ོསའོི་ི

དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་འིཕྲིལ་སེལ་སོ་སོ་བློོ་

བཞིགོ་ས་ཞིགིོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་ནང་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། བདོ་

སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདོད་པོ་ཁེངས་པོའིི་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་

ལྟ་བུའི་ིཐེོགོ་ནས་བསྡེད་པོ་གོང་ཡང་མ་རདེ། 

ལྷ་སའིི་ཁྱབ་བསྒྲིགོས་ནང་ལྟ་སྐོར་ལ་ཡོང་མཁན་དང༌། གོཉེེན་

འིཕྲིད་ལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིི་ནང་ནས་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེན་

སྡེོད་བྱས་ལུགོས་བཤོད་པོ་ལས་གྲེངས་ཀ་ཁ་གོསལ་ཤོོད་ཀྱིི་མི་

འིདུགོ ཡང་ལྷ་སའི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནང་བདོ་ལ་གོཏེན་

འིཇགོས་སྡེོད་མཁན་མི་གྲེངས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གོཉེིས་

བཤོད་འིདུགོ རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོོས་བཏེོན་པོའིི་ཐེོ་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་

གོཏེན་སྡེོད་མི་གྲེངས་མི་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཤོིགོ་འིཁོད་འིདུགོ 

གོང་ལྟར་དོ་བདགོ་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་བསམ་བློོ་ཡགོ་པོོ་གོཏེོང་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། མི་ཁ་ཤོས་ནི་སོ་སོའི་ིསྒེར་གྱིི་ཁེ་ཕེན་དོན་

གོཉེེར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ད་ནི་གོང་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་སམ། སྙིིང་རྗེེའིི་

ཡུལ་མ་ཡནི་ནམ།
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ན༽ རྒྱ་དམར་གྱི་ིའིགྱུར་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོ་

སྟབས།

(བཀའི་འིདྲེི། ཏེིང་ཞིའི་ོཕེིང་གོི་ཤོོགོ་ཁའིི་རིང་ལ་ལོ་ཤོས་རིང་བོད་གོཞིིས་བྱེས་འིབྲེལ་(བཀའི་འིདྲེི། ཏེིང་ཞིའི་ོཕེིང་གོི་ཤོོགོ་ཁའིི་རིང་ལ་ལོ་ཤོས་རིང་བོད་གོཞིིས་བྱེས་འིབྲེལ་

བ་བྱུང་བ་དང༌། བདོ་ལ་སྲིདི་བྱུས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་བྱུང་ཡདོ་ཀྱིང་། ཏེངི་གོ་ིཤོགོོ་ཁའིི་བ་བྱུང་བ་དང༌། བདོ་ལ་སྲིདི་བྱུས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡངས་བྱུང་ཡདོ་ཀྱིང་། ཏེངི་གོ་ིཤོགོོ་ཁའིི་

རྗེེས་ལ་ཤོོགོ་ཁགོ་གོཞིན་དགོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན། ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་རྗེེས་ལ་ཤོོགོ་ཁགོ་གོཞིན་དགོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན། ད་ལྟའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་

ཉེནེ་ཁ་མདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ་པོས། དགོངོས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)ཉེནེ་ཁ་མདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ་པོས། དགོངོས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)

བཀའི་ལན། ད་ེཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིནང་ནས་ད་ེ

འིདྲེ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་སྲིིད་གོཞུང་བརྟེན་པོོ་མེད་ལ། ཤོོགོ་

ཁགོ་གོཞིན་དགོ་ད་ལྟ་ཡབི་ནས་བསྡེད་ད་ེདུས་ཚོདོ་དང་གོ་ོསྐབས་

བཙོལ་ནས་སྡེོད་མཁན་ཡོད། ཡང་སྒྱུར་བཅོས་སྡུགོ་པོོ་དེ་འིདྲེ་

ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚོོའིི་ནང་ནས་ཞིེད་སྣང་བྱེད་

ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚོོར་དེ་འིདྲེ་ཤོོད་མཁན་བྱུང༌། རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ང་ོ

ཤོསེ་པོ་ད་ེདགོ་ན་ིདངསོ་གོནས་ཟལོ་མདེ་རདེ། དཔོརེ་ན། ང་བདོ་

ལ་རྩི་བ་ནས་འིགྲེ་ོམི་རུང༌། ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་འིདི་བརྟེན་པོ་ོམེད། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ཁས་ལེན་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཇི་ཙོམ་

ཡདོ་ནའིང་ཁས་ལནེ་བྱདེ་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོ་ོགོནས་མ་གོནས་ཏེན་

ཏེན་མེད་སྟབས། ཧི་ཅང་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ང་ལ་དེ་ལྟར་

ཤོདོ་མཁན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

འིནོ་ཀྱིང་བར་ལམ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ནས་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་
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པོ་དང་། མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཚོརོ་བ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཟནི་

པོར་བརྟེནེ་བསྐྱར་དུ་ཧི་ཅང་དམ་པོསོ་དམ་བཅངིས་བྱདེ་རྒྱུ་ལས་

སློ་པོ་ོམདེ། སྤྱོརི་བཏེང་བྱས་ན་སྔར་མའི་ོཙོ་ེཏུང་ཡདོ་སྐབས་ལྟར་

གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེལྟར་བསྐྱར་ལགོོ་བརྒྱབ་ཨ་ེཡངོ་བསམ་གྱི་ི

འིདུགོ འིད་ིཡང་བསམ་ཚུལ་ལས་ཐེགོ་གོཅདོ་མ་ིཐུབ། གོང་ལྟར་

ང་ཚོའོི་ིཕྱོགོོས་ནས་ད་བར་གོམོ་པོ་སྤེསོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཐེལ་དྲེགོས་པོ་

གོང་ཡང་མདེ་པོར་གོནས་སྟངས་འིཚོམས་པོའོི་ིསྒང་ལ་བསྡེད་ཡདོ།

པོ༽ དམར་ནགོ་གོ་ིདཀྲུགོ་ཤོངི་དང་། བདོ་མ་ིབདེ་སྤྱོདོ།

(བཀའི་འིདྲེི། བོད་རིགོས་ནང་ནས་རྒྱ་མི་དམར་པོ་ོདང༌། གོ་ོམིང་ཏེང་གོི་ལས་ཀ་བྱེད་(བཀའི་འིདྲེི། བོད་རིགོས་ནང་ནས་རྒྱ་མི་དམར་པོ་ོདང༌། གོ་ོམིང་ཏེང་གོི་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། འིདི་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་བོད་གོཞུང་གོིས་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་མཁན་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། འིདི་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་བོད་གོཞུང་གོིས་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ།)བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ།)

བཀའི་ལན། ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁ་སང་བདོ་ནང་འིགྲེ་ོམཁན་བདོ་

རགིོས་གོཉེསི་གོཞིསི་ཀ་རྩི་ེནས་རྒྱ་མསི་འིཛིནི་བཟུང་བྱས་ཏེ་ེཔོར་

ཆེས་སོགོས་ཐེོན་པོ་རེད། ཁགོ་བཞིགོ་ས་ནི་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་

བཏེང་བྱུང་ཞིསེ་བཤོད་འིདུགོ བདནེ་པོ་ཡནི་མནི་མ་ིཤོསེ། གོནས་

ཚུལ་ད་ེལྟར་གོ་ོརྒྱུ་འིདུགོ ང་ཚོསོ་ད་ེརགིོས་རྩི་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་མ་རདེ། གོཏེངོ་མཁན་ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་ནས་རདེ། ཕེལ་ཆེརེ་

གོ་ོམངི་ཏེང་མནི་ནམ། ད་ེའིདྲེ་ད་ེསྔནོ་ལའིང་བྱུང་ཡདོ། བདོ་ནང་

གོ་ིམ་ིལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བཏེང་བྱུང་ཞིསེ་མ་བརྗེདོ་ཚོ་ེཡདི་
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ཆེེས་བྱེད་ཀྱིི་མེད་སྟབས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་བེད་སྤྱོོད་

བྱདེ་པོ་དང་། དནོ་ལ་ལུང་པོ་གོཞིན་ནས་གོནས་ཚུལ་སྒྲུབ་མཁན་

གོཏེོང་གོི་ཡོད། མང་ཆེེ་བ་བལ་ཡུལ་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་འིདུགོ ང་ཚོོས་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་གོསི་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིགྲེམ་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་མ་ིགོཅགིོ་བཙུགོས་ཡདོ་པོ་ཁ་ོཔོས་ཧུར་

ཐེགོ་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ ལྷ་ས་ནས་ཡོང་མཁན་མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་

འིགྲེམ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབུ་ད་ེཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་འིདུགོ ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་བྱདེ་ཡདོ་ཀྱིང༌། མ་ཁྱབ་པོ་

དང༌། མ་འིདང་བར་བྱ་ཐེབས་མི་འིདུགོ སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་

རིགོས་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

མ་གོཞིི་དཔོལ་འིབྱོར་ལའིང་རགོ་ལས་ཀྱིི་འིདུགོ བལ་ཡུལ་ནང་

བར་ལམ་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཞིལ་འིདེབས་བསྡུས་ཏེེ་སྣེ་ལེན་

བྱདེ་སྒ་ོཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

བདོ་ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁན་ཚོསོ་དངསོ་གོནས་དཀའི་སྡུགོ་ཆེནེ་པོ་ོ

མྱངས་ཡོད་པོ་དང༌། ངས་རྟེགོ་པོར་བཤོད་མུས་ལྟར། དོན་གྱིི་

བདགོ་པོོ་ཁོང་ཚོ་ོཆེགོས་ཡོད། ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སྡེོད་མཁན་

ཚོསོ་མ་འིགྲུབ་ན་མ་གོཏེགོོས། གོང་ལས་མདེ་པོའི་ིཧུར་ཐེགོ་བྱས་

ཏེེ་ཁོང་ཚོོར་སྣེ་ལེན་དང་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེད་དགོོས་པོ་དེ་ང་ཚོོའིི་ལས་

འིགོན་རེད། ད་དུང་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེད་རྒྱུའིི་སྐོར་རྟེགོ་པོར་



252
སྐད་ཆེ་ཡངོ་མུས་རདེ།

ཕེ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། རུ་སུའི་ིའིབྲལེ་ལམ།

(བཀའི་འིདྲེི། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་དང་མཉེམ་དུ་(བཀའི་འིདྲེི། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཕྱོིའིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་དང་མཉེམ་དུ་

ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེོགོ་ལ་ང་ཚོརོ་རོགོས་རམ་གོནང་ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེོགོ་ལ་ང་ཚོརོ་རོགོས་རམ་གོནང་

མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་དགོ་ཡདོ་དམ། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཡང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་དགོ་ཡདོ་དམ། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཡང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་

པོ་ོཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་སྲིདི་དནོ་ཐེོགོ་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)པོ་ོཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་སྲིདི་དནོ་ཐེོགོ་ལ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་དམ།)

བཀའི་ལན། ཆེསོ་ཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་མང་ཆེ་ེབ་སྒརེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁན་སྒརེ་པོ་དང༌། ཁ་ཤོས་

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཚོགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱདེ་

ཀྱིི་ཡོད་ལ། འིབྲེལ་བ་བྱེད་བདེ་ཡོང་གོི་ཡོད། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་

ལ་ད་ོསྣང་ཡོང་མཁན་དེ་ཁ་ོརང་ཚོ་ོགོཞུང་ས་ོསོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

དང་སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཡངོ་དགོསོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ེན་ིགོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ཨུ་རུ་སུ་ནས་སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་མཐེངོ་

ཚུལ་སྔར་དང་མི་འིདྲེ་བར་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན་ཡོད་ཀྱིང༌། 

བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་རོགོས་རམ་ཇི་ཙོམ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ཚོོད་མི་ཐེགིོ དམིགོས་བསལ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད། ད་ོ

སྣང་ནི་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ

བ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་དང་། རུ་སུའི་ིའིབྲལེ་ལམ།
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(བཀའི་འིདྲེི། བོད་གོཞུང་གོིས་ཨུ་རུ་སུར་ཆེབ་སྲིིད་ཐེོགོ་ལགོ་པོ་བཏེང་ཡོད་མེད་གོང་(བཀའི་འིདྲེི། བོད་གོཞུང་གོིས་ཨུ་རུ་སུར་ཆེབ་སྲིིད་ཐེོགོ་ལགོ་པོ་བཏེང་ཡོད་མེད་གོང་

འིདྲེ་ཡནི་ནམ།)འིདྲེ་ཡནི་ནམ།)

བཀའི་ལན། ཆེབ་སྲིདི་ཐེོགོ་ལགོ་པོ་བཏེང་བ་མདེ། སློབོ་ཕྲུགོ་ལྟ་

བུ་གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ། ལགོ་པོ་བཏེང་ནས་ཚུར་དོན་དགོ་སྟངོ་པོ་རང་

མིན་ཙོམ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། སྔོན་ལ་ཚོོད་ཅིགོ་མ་ཐེིགོ་ན་སྙིིང་པོོ་

འིདུགོ་གོམ། གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟ་དགོོས་ཤོིང་། ང་

ཚོོས་རྒྱ་མིར་འིབྲེལ་བ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཅིང་། དེང་སང་ཨུ་རུ་སུ་

དང་རྒྱ་ནགོ་གོི་འིབྲེལ་བར་འིགྱུར་བ་ཕྲིན་བུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་པོ་ལས། 

བར་སྐབས་དགྲེ་དགྲེ་ནགོ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད། སྔོན་མ་ང་ཨུ་

རུ་སུ་དང༌། སོགོ་ཡུལ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོཏེན་འིཁེལ་སྐབས་པོེ་ཅིང་

མི་རིགོས་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་འིགོོ་བྱེད་མཁན་ཨུ་ལན་ཕུ་ཟེར་བ་ད་

ཆེ་དགོོངས་པོ་ཞུས་ཟིན་འིདུགོ ཁོང་གོིས་དེ་དུས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་པོེ་ཅིང་ལ་ཡོད་སྐབས་སུ་ང་ཨུ་རུ་སུར་ཕྱོིན་ན་མི་འིགྲེིགོས་

པོའི་ིསྐརོ་སྐད་ཆེ་བཤོད་འིདུགོ 

དེ་དུས་གྷི་རི་སིའིི་རྒྱལ་སྲིས་པོི་ཀྲོར་ཡང་པོེ་ཅིང་ལ་ཡོད་པོའིི་

སྐབས་འིཁེལ་ཏེེ། ཁོང་ལ་ཨུ་ལན་ཕུ་ནས་ཧི་ཅང་ནན་པོ་ོབཤོད་

འིདུགོ ངས་ཨུ་རུ་སུར་ཕྱོནི་ན་རྩི་བ་ནས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རདེ། གོལ་

ཏེ་ེཨུ་རུ་སུར་ཕྱོནི་ན་ང་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་གོཅདོ་ཀྱི་ི

ཡནི་ཞིསེ་གོསལ་པོ་ོབཤོད་འིདུགོ ང་ན་ིཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ི
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དོན་ལ་གོཙོ་ོབོ་སོགོ་ཡུལ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས། ཨུ་རུ་སུར་

འིགྲེ་ོགོི་མེད། སོགོ་ཡུལ་ལ་པོེ་ཅིང་བརྒྱུད་ནས་འིགྲེ་ོཐེབས་མེད་

པོར་བརྟེནེ། ཨུ་རུ་སུ་བརྒྱུད་ནས་མ་ཕྱོནི་ཀ་མདེ་རདེ། ཨུ་རུ་སུར་

ལམ་ཞིརོ་དུ་སློབེས་པོ་རདེ། ང་ཨུ་རུ་སུ་དང༌། སགོོ་ཡུལ་ལ་སློབེས་

སྐབས་ཨུ་རུ་སུའིི་གོསར་འིགོོད་པོ་དགོ་གོིས་རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་

སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ངས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་

དང་། ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོརོ་ས་ོ

སོའི་ིབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁེ་ཕེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ལས། ཡུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་གོ་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲངས་ནས་རྒྱ་

ནགོ་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ་སྟབས། ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་

སྲིིད་དོན་འིགོལ་ཟླ་འིཐེབ་རྩིོད་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དེའིི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ོ

འིཛུལ་དགོོས་དོན་མེད། ང་རང་ཚོོར་སོ་སོའི་ིལྟ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་

ད་ེཟནི་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ལྟ་བ་འིད་ིགོཞི་ིབཞིགོ་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡདོ་ན་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་རདེ། ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཕེན་པོ་

རདེ། ང་རང་གོ་ིལྟ་བ་འིད་ིཡནི། ལྟ་བ་འིད་ིརང་འིཁྱརེ་ཏེ་ེབསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་གོ་ིསྒ་ོནས་ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོོ་པོའོི་ིགོསར་འིགོདོ་པོ་དང་། 

སགོོ་པོའོི་ིམ།ི སྤྱོརི་བཏེང་ཆེསོ་ཚོགོོས་སགོོས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་ཐུགོ་འིཕྲིད་

སྐབས་བསམ་ཚུལ་འིད་ིརང་གོསལ་པོ་ོབྱས་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཡང་ཟླ་བ་འིདའིི་ིནང་ལ་སགོོ་ཡུལ་དང་ཨུ་རུ་སུར་འིགྲེ་ོརྩིསི་ཡདོ། 
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སོགོ་པོ་ོཚོ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་དད་པོ་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོརེད། 

ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་དང་སོགོ་པོོའི་ིའིབྲེལ་བ་སྔར་ནས་ཡོད་པོ་ལྟར། 

ང་སྔནོ་མ་སགོོ་ཡུལ་དུ་འིགྲེ་ོསྐབས་སགོོ་པོ་ོཚོའོི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་

སྟངས་དང༌། དགོའི་པོ་ོབྱདེ་སྟངས་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ 

ང་ཚོོས་སོགོ་པོོར་འིབྲེལ་བ་བྱེད་པོ་འིདི་ནི་རྩི་བ་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་ནང་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ད་ེགོཞི་ིབཟུང་བྱས་

པོ་ལས། ངས་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ནས་

ང་འིགྲེོ་གོི་མེད། ཡང་སྐད་ཆེ་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས་བཤོད་པོའིང་མིན། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། སགོོ་ཡུལ། ཨུ་རུ་སུའི་ིཁུངས་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིསགོོ་རགིོས་ནང་པོ་ཚོའོི་ིབར་དུ་འིབྲལེ་བ་ཇ་ིཙོམ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་

བ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་མ་འིངོས་པོར་སྤྱོིར་བཏེང་ས་ཁུལ་འིདི་དགོ་གོི་

གོནས་སྟངས་ལ་ཕེན་པོ་ལས་གོནདོ་སྐྱོན་མདེ། དཔོརེ་ན། ད་ལྟ་

ཨུ་རུ་སུས་སགོོ་པོ་ོལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གོཙོང་མ་བྱས་ནས་སགོོ་པོ་ོདང་

རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་ཨུ་རུ་སུ་དང་

རྒྱ་ནགོ་འིགྲེིགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་མ་རེད། ཡནི་ན་ཡང་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ཨུ་

རུ་སུ། སགོོ་ཡུལ་བཅས་སྔར་སྲིདི་པོ་ཆེགོས་པོ་ནས་ད་བར་ཁྱམི་

མཚོེས་སུ་གོནས་པོ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་ཡང་དེ་བཞིིན་དུ་སྲིིད་

པོ་མ་སྟོངས་བར་དུ་ཁྱིམ་མཚོེས་བྱས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགྲེར་འིཛིནི་བྱདེ་པོ་འིདརི་སྙིངི་པོ་ོཅ་ིཡང་

མདེ། སྔ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེགོོས་ཨུ་རུ་སུ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་འིཆེམ་དགོསོ་ལ། 
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འིཆེམ་ན་ལེགོས། 

དེ་བཞིིན་སོགོ་པོོ་དང་རྒྱ་ནགོ་འིཆེམ་དགོོས་པོ་ལས་མ་འིཆེམ་

པོར་བསྡེད་ཚོདོ་མདེ། ད་ེལྟར་བསྡེད་ན་ཕེན་ཚུན་གོཉེསི་གྱིངོ་རདེ། 

དཔོེར་ན། ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་དང་སོགོ་རིགོས་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་

ན་མ་འིངོས་པོར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། གོནད་དོན་འིདི་

དགོ་ང་ཚོསོ་པོ་ེཅངི་ལ་འིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། མ་འིངོས་པོར་

དེ་འིདྲེ་བཤོད་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ང་ཨུ་རུ་སུར་ཕྱོིན་

ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་དགོོས་དོན་མེད་ལ། ནམ་ཞིིགོ་རྒྱ་

ནགོ་ལ་ཕྱོནི་ནས་ཨུ་རུ་སུར་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། དངསོ་

གོནས་ཕེན་ཚུན་མཐུན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བད་ེབ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་

པོ་དང༌། བསམ་བློོའི་ིནང་གོི་ཁྲེོ་སེམས་ཞིི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། 

ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་ལས་མདེ་ཀྱིང་ཕེན་ན་ཕེན་པོ་རདེ། ངའི་ིབསམ་ཚུལ་

དང་ལྟ་བ་ད་ེཡནི། 

བདོ་ནང་གོ་ིལས་བྱདེ་པོ་ས་ོསརོ་ཤོསེ་ཡནོ་གོང་ཡང་མདེ་པོ་ཉུང་

ཤོས་ཀྱིསི་རྒྱ་མརི་སྤྲོལེ་ལད་འིཁྲེབ་སྟ་ེརྒྱུགོས་ཁྱ་ིལྟ་བུ་བྱདེ་མཁན་

ཡོད་པོ་ནི་སྙིིང་རྗེེ་ཡུལ་རེད། གོཞིི་རྩིའིི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་ཡོད་

མཁན་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ན་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརང་བཞིནི་

གྱིསི་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཁ་ནས་གོསལ་པོ་ོཤོདོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་

ན་ིགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་ཆེ་སྙིམོས་བྱས་ན་བདོ་ནང་
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གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཁྱདེ་རང་

གོཞིནོ་ནུ་ཚོསོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༩ ཉེནི། 

ལྡ་ིལརི་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་འིདུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ལ། གོཞི་ི

རྩི་ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

མིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་ནས་སྐྱེས་པོ་དེ་རིགོས་ད་ཆེ་ཕྲུ་གུའིི་ཕེ་མ་

ཆེགོས་པོའིི་དུས་ཚོོད་ཕྱོིན་ཡོད་ཀྱིང་། ང་རང་ཚོ་ོརྩི་བའིི་བོད་པོ་

ཟེར་བའིི་མིང་བརླགོ་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་ད་དུང་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེ་ོགོི་

ཡོད། དེ་ནི་གོཙོ་ོབ་ོབོད་ནང་གོི་མི་མང་ཚོ་ོདངོས་གོནས་སེམས་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། མཁྲེགེོས་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། 

ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ཡདོ་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱིང་གོང་ཡངོ་ཅ་ི

ཡངོ་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་འིཁྱརེ་ཏེ་ེཐེབས་ཤོསེ་སྒ་ོགོང་ས་ནས་བྱས་

པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ལྷགོ་དནོ་གོཞིནོ་ནུ་ཚོརོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་དུ་ཡནི་

ནའིང་གོཞིོན་ནུ་ཟེར་བ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་བཞིིན་ཡོད། དེའིི་
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ཐེགོོ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ན་ིསྐྱསེ་ས་ཡང་

མའིི་ིལུང་པོར་སྐྱསེ་པོ་དང༌། གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་སྐྱསེ་ས་བདོ་

ལུང་པོར་སྐྱསེ་ཀྱིང༌། འིཚོར་ལངོས་བྱདེ་ས་ད་ེམའིི་ིལུང་པོར་བྱས་

པོར་བརྟེེན། རང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་བློོའི་ིནང་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་

གོནས་སྟངས་ད་ེདགོ་གོ་ལརེ་མ་ིགོསལ་དུ་མ་ིགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ི

ཉེནེ་ཁ་ཡདོ་ན་ཡང༌། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་ལ་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསམེས་ཤུགོས་མ་བརླགོ་པོར་སྡེདོ་ཐུབ་པོར་བརྟེནེ། རྒྱ་

མིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཞིེས་

ལོགོ་སྤྱོོད་ལོགོ་ནགོ་ལ་བརྩིི་གོི་ཡོད། ང་རང་ཚོོའིི་ངོ་ཤོེས་པོ་ཕྱོི་

རྒྱལ་གྱི་ིམ།ི དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་རང་སུའི་ིཛི་ལན་ཌི་ིདང༌། འིཇར་

མན་ཁུལ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ང་ོཤོསེ་པོའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོརྙེངི་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཐུགོ་

སྐབས། ཁངོ་ཚོསོ་བོད་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚོ་ོལ་ོད་ེཙོམ་ཕྱོནི་ནའིང༌། ས་ོ

སའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་བརྟེན་པོ་ོབསྡེད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོ་ོརེད་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་ཆེ་ནས་ང་

རང་ཚོོས་བྱས་རྗེེས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་དངོས་གོནས་བཞིགོ་

ཡདོ། ད་ེལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུར་

ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱདེ་རོགོས་བྱདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི། 

འིཛིམ་གླིངི་ནང་བཙོན་བྱལོ་བ་མང་པོ་ོཡདོ་ལ། བཙོན་བྱལོ་བ་འིདྲེ་

འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་ཙོམ་ཞིིགོ་བོད་པོས་སྡེོད་ཐུབ་པོ་རེད། རྒྱ་
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མིའིི་ངོས་ནས་གོདུགོ་རྩུབ་དང་ཡ་ང་སྙིིང་རྗེེ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་

མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་བོད་པོ་ནགོ་བསུབ་རྡོགོ་རོལ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐེབས་

ཤོསེ་འིབད་བརྩིནོ་དང༌། ཕྱོ་ིབྱུགོས་ནང་བླུགོ་གོང་ཞིགིོ་བྱས་ཀྱིང༌། 

ད་ེདགོ་ལ་ནུས་འིབྲས་མ་ཐེནོ་པོར་ཕེམ་ཉེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིང་

ཚོོའིི་བྱས་རྗེེས་ཤོིགོ་རེད། དེ་ཡང་བོད་པོས་རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་

སློགོོ་ནས་སྡེདོ་ཐུབ་ཙོམ་ཞིགིོ་ལས། རང་ངསོ་ནས་བྱས་རྗེསེ་དང་

གྲུབ་འིབྲས་བསྟན་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད་ན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། ང་ཚོ་ོ

ད་ེལྟར་མནི། 

བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིའིི་བཙོན་དབང་མནར་གོཅོད་ཀྱིི་འིགོོ་ལ་གོཡོ་

འིགུལ་བྱདེ་ས་དང༌། འིཕེགོས་ཚོགོ་རྒྱགོ་ས་གོང་ཡང་མདེ་རུང༌། 

ང་རང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་སློབེས་མཁན་བདོ་པོ་ཚོསོ་ད་

ལྟ་བར་དུ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ཙོམ་ཞིགིོ་གོ་ིརངི་ལ་མའིི་ིལུང་པོར་གོང་འིདྲེ་

བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་དམ། ང་ཚོརོ་དཔོལ་འིབྱརོ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་

གོ་ིཆེ་རྐྱནེ། ཉེམས་མྱངོ་རྒྱུས་མངའི་མདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང་

ས་ོསའོི་ིལྟ་ོགོསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་སྤྱོརི་བཏེང་ཡནི་ན་མགོ་ོགྲུང་ཐེགོ་ཆེདོ། 

གོཞིསི་ཆེགོས་ལྟ་བུའི་ིའིཚོ་ོབའི་ིརྟེནེ་ཁུངས་མདེ་མཁན་ཚོ་ོཡནི་ན་

ཡང༌། གོང་ལྟར་ཕེར་ཚུར་ཚོངོ་རྒྱགོ་པོ་དང་། ལས་ཀ་ཙོགོ་ཙོགིོ་

སགོོས་བྱས་ནས་ལྟ་ོགོསོ་འིགྲེགིོས་ངསེ་ཡདོ། 

ཡང་ལྟ་ོགོསོ་ཐེོགོ་མགོ་ོགྲུང་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། མ་རབས་སྤྱོདོ་ངན་གྱི་ི
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ལྟ་ོགོསོ་འིཚོལོ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ད་ེལ་ང་ོམཚོར་ཆེ་ེརྒྱུ་གོང་ཡང་

མེད། ང་ཚོ་ོདེ་ལྟར་མིན་པོར་ལྟ་ོགོོས་མགོ་ོགྲུང་པོ་ོདང༌། ཐེབས་

ཤོེས་གོང་ཡོང་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཡང་མིའིི་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་

ཞིིང་། མི་ཡ་རབས་དང་སྤྱོོད་བཟང༌། གོཞུང་བཟང་པོོ། རིགོས་

བརྩིི་ས་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། གོང་ལྟར་རྒྱ་གོར་གྱིི་

གྲེོགོས་པོོ་ངོ་ཤོེས་པོའིི་རིགོས་དང༌། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་དེ་

འིདྲེས་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཚོ་ོཆེ་འིཇོགོ་འིཕེརེ་བ་དང༌། གོདངོ་

བརྟེན་པོོ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་རིགོས་བརྩིི་ས་ཡོད་པོའིི་

མ་ིལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེའིི་ཐེགོོ་ལ་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་སྤྱོི་སེམས་ཤོགིོ་ཡིན་ནའིང་ཡགོ་

ཐེགོ་ཆེོད་རེད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་འིདུས་སྡེོད་ཡོད་སའིི་ས་ཁུལ། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་ཤོར་ཕྱོོགོས་དང༌། དེ་མིན་བོད་མིའིི་གོཞིིས་

ཆེགོས་ཡདོ་ས་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་ས་གོནས་ཀྱི་ིཡུལ་མ་ིད་ེཚོའོི་ིགྲེས་

རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་ས་གོནས་རྒྱ་

གོར་གྱིི་ལས་བྱེད་པོ་ཚོོས་ས་གོནས་ཡུལ་པོ་ཚོོར་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེད་སྟངས་དང༌། ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུལ་སློོང་བྱེད་སྐབས་བོད་པོ་

མིགོ་དཔོེར་སྟོན་གྱིི་ཡོད། བོད་པོ་ཚོ་ོབོད་ནས་ཡོང་བའིི་མི་རེད། 

ཁོང་ཚོ་ོཐེོགོ་མར་ཡོང་སྐབས་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་སྐྱོ་པོོ་ཤོ་སྟགོ་

རེད། ས་ོསོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། ས་ོསོས་ངལ་རྩིོལ་བྱས་ཏེེ་ད་
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ཆེ་གྲུབ་འིབྲས་དེ་ལྟར་ཐེོན་པོ་རེད། བོད་པོ་ཚོོར་དཔོེ་ལྟོས་ཞིེས་

ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོའིི་ས་

ཆེ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ནས་རྒྱ་གོར་གྱི་ིལུང་པོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའིི་ཐེོགོ་ལ་བོད་པོས་ཞིལ་འིདེབས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་ལ། སྤྱོི་ཡོངས་

ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་ནས་བོད་པོའིི་མིང་མ་

བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་མ་བརླགོ་

པོར་མུ་མཐུད་ནས་འིཛིནི་ཐུབ་པོ། ས་ོས་ོསྒརེ་གྱི་ིལྟ་ོགོསོ་ཐེབས་

འིཚོལོ་མགོ་ོགྲུང་པོ་ོདང་ཆེབས་ཅགིོ་ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ད་ེཡང་

མ་བོར་བ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡང་གྲུབ་འིབྲས་མཛུབ་མོ་

འིཛུགོས་ས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡདོ། རང་ཉེདི་

ལ་གོོ་སྐབས་ཤོིགོ་བྱུང་ན་སོ་སོར་འིཇོན་ཐེང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཞིགིོ་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་སྟནོ་ཐུབ་པོ་

རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་གོཞིན་དང་མི་

འིདྲེ་བའིི་ཟ་རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་འིབེལ་པོོ་དང༌། གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་

ཕེོགོས་དང་མིང་ཆེེན་པོ་ོཐེོབ་རྒྱུའིི་རིགོས་གོང་ཡང་མེད། ང་རང་

ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་གོནས་སྟངས་སྐྱ་ོཐེགོ་ཆེདོ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

སྔོན་མ་བོད་པོ་བཙོན་བྱོལ་བ་ཞིེས་བོད་པོར་ཤོ་ཚོ་ཡོད་མཁན་
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ཚོོས་སྙིིང་རྗེེའིི་ཡུལ་དུ་བལྟ་གོི་ཡོད། ད་ཆེ་བོད་པོར་མིང་དང་

མཐེོང་སློེབས་པོ་དང༌། མིས་རིན་ཐེང་བརྩིི་ས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་

ང་རང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བས་འིདི་གྲུབ་འིབྲས་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཁ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིཞིངི་བྲན་དང་། རྒྱུས་མདེ་ཧིམ་བཟསོ།

ཁ་སང་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིསྐབས་ལ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། རྒྱ་མའིི་ི

ངོས་ནས་བོད་རྗེེས་ལུས་དང༌། བོད་པོས་འིཇོན་གྱིི་མེད་སྟབས་

རགོོས་རམ་བྱདེ་པོར་ཡངོ་བ་ཡནི་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེལ་ང་ཚོའོི་ིབྱ་

སྤྱོདོ་དངསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལན་འིདབེས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མ་ིམ་

ཡངོ་གོངོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ད་ེརྗེསེ་ལུས་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། 

མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ་ོམ་ིལ་ལྟ་ོགོསོ་འིབལེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སམེས་

ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ཤོགིོ་རདེ། ད་ེརྩི་དནོ་ཡནི། བདོ་

ལ་མ་ོཊི་མདེ་ལ། འིཕྲུལ་འིཁརོ་གྱི་ིལམ་ཁའི་ིརགིོས་མདེ་ཀྱིང༌། ལྟ་ོ

གོསོ་འིདང་ངསེ་ཡདོ་ལ། སམེས་ལ་དངངས་སྐྲགོ་མདེ་པོར་རང་

དབང་བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོའི་ིནང་ལ་མ་ིཕེ་ོཆེནེ་བཟ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། 

རྒྱ་མ་ོརྐང་རིལ་ཡང་བཟ་ོགོི་ཡོད། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོགོོས་རྙེིང་

པོའིི་ནང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་ལ་ོརྒྱུས་གོ་ོརྒྱུ་མེད། ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་



264
ཟེར་བའིི་མིང་ཚོིགོ་དེ་བོད་ནང་གོི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོ་དེ་དང༌། ཕྱོི་

རྒྱལ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱདེ་སྟངས་གོཅགིོ་

པོ་ཡནི་ན་ཡང༌། དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱས་ན་ཁྱད་

པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིཆེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་

པོ་དེ་སྡུགོ་བསྔལ་མུན་ནགོ་ལས་བཅིང་འིགྲེོལ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་

ད་ེའིདྲེ་མནི།

ད་ེབཞིནི་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡ་རབས་པོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། འིཇནོ་ཐེང་

མེད་པོས་རོགོས་རམ་མ་བྱས་ན་རང་འིཚོ་ོཟིན་མི་ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེ་

ཡང་མནི། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོརོ་རྒྱུས་མངའི་གོང་ཡང་མདེ་པོ། སྐད་

ཡགིོ་དང༌། མ་ིརགིོས། གོམོས་གོཤོསི་ཐེ་དད་ཡནི་པོའི་ིབདོ་དང༌། 

ཤོིན་ཅང༌། སོགོ་པོ་ོསོགོས་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་

རྒྱུས་ཡདོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། རགོོས་རམ་བྱདེ་རྒྱུ་བཞིགོ་ནས། རྒྱ་མ་ི

ཁ་ོརང་ཚོརོ་ཆེ་རྒྱུས་ཡདོ་སའི་ིརྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཡར་རྒྱས་

ཡགོ་པོ་ོབཏེང་ན་འིགྲེིགོས། 

ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་འིདའིི་ིརངི་ལ་སྐབས་ར་ེརྐང་པོ་གོཡས་

པོ་སྔནོ་ལ་སློབེས་དྲེགོས་པོ་དང་། ཡང་ན་རྐང་པོ་གོཡནོ་པོ་སྔནོ་

ལ་སློེབས་དྲེགོས་པོ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིིང་གོཅིགོ་བྱེད་དུས་རིང་

དྲེགོས། གོཅིགོ་བྱེད་དུས་ཐུང་དྲེགོས་ཏེེ་གོང་ལྟར་ཆེ་མ་སྙིོམས་

པོའིི་ཟང་ཟིང་ངང་ནས་ལོ་དེ་དགོ་བསྐྱལ་བ་རེད། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་
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ཚོོར་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་སའིི་རྒྱ་ནགོ་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ཁ་ཐེབས་དེ་

ལས་མེད་པོར། ས་ོསོར་རྒྱུས་མངའི་མེད་སའིི་མི་རིགོས་གྲེངས་

ཉུང་གོ་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོར་གོ་ོསྐབས་ཤོགིོ་སྤྲོད་ན་ང་ཚོསོ་བྱདེ་མ་ིཐུབ་པོ་

གོང་ཡང་མདེ། དཔོརེ་ན། ང་ཚོ་ོརང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་མ་ིཡུལ་

གྱི་ིས་ཆེ་ཞིགིོ་ལ་ང་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིའིཚོ་ོགོསོ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་འིཛིནི་ཐུབ་པོ། ཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་གོ་ིརྩི་བ་ད་ེདགོ་འིཛིནི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོསོ་བྱདེ་ཐུབ་ཡདོ། 

ང་ཚོསོ་སྐད་ཆེ་བཤོད་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་

ནས་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་དགོསོ་དནོ་མདེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོསལ་པོ་ོ

ང་ཚོོས་བསྟན་ཡདོ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིཁ་ེགྱིངོ་ལ་ཐུགོ་ནས་བདོ་

ལ་བསྡེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ངོས་ལེན་བྱས་ན་མ་གོཏེོགོས། 

བོད་པོར་ཤོ་ཚོ་ནས་རྒྱ་མི་བོད་ལ་ཡོང་དགོོས་དོན་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་མང་ལ་མཚོོན་ན། དངོས་

གོནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ལེགོས་ཉེེས་ཤོིགོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་

ལེགོས་ཉེེས་ཤོིགོ་ལ་ཁང་པོའིི་ནང་བསྔོགོ་བཤོེར་བྱེད་མཁན་སུ་

སློབེས་ཡངོ༌། ལགོ་པོར་ལྕགོས་ཐེགོ་བརྒྱབ་ནས་འིཁྲེདི་མཁན་ད་ལྟ་

སུ་སློབེས་ཡངོ་བསམ་པོའི་ིདངངས་སྐྲགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིས་ཆེའི་ི
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ནང་ནས་སམེས་ཤུགོས་ད་ེལྟ་བུ་བསྐྱདེ། དཀའི་ངལ་དེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་

བརྒྱབ། དངསོ་གོནས་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་ལ་ཡ་ང་བགོ་ཚོ་མདེ་པོའི་ིབྱ་

སྤྱོདོ་སྤེལེ་གྱི་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་མཁན་འིད་ིདགོ་

མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་ཡདོ་

པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཆེ་རྐྱེན་གོང་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་ོ

རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོོས་གོཡོ་འིགུལ་

བྱས་ན་འིཛིནི་བཟུང་བྱས་དགོོས་དང༌། བསྔགོོ་བཤོརེ་བྱས་དགོོས་

ཀྱི་ིདངངས་སྐྲགོ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ང་ཚོསོ་སྤྱོ་ིདནོ་གོང་ཡང་

བྱས་ཆེོགོ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་དང༌། འིསོ་བབས་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ། ང་

ཚོ་ོསེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་ཐེབས་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། ང་ཚོོས་ཡ་

རབས་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་

ཐེགོོ་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་

རདེ། ད་དུང་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་རོགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།

གོ༽ ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིདགོངོས་

གོཞི།ི

ངོས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོབསུན་སྣང་

ཡོང་ཤོས་ཆེེ། འིནོ་ཀྱིང་ངོས་ནས་མ་བཤོད་པོར་སྡེོད་ཐེབས་མི་

འིདུགོ ང་རང་ཚོོ་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཡ་རབས་བྱེད་རྒྱུ་འིདི་

ཧི་ལས་པོའིི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་
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ཏུ་ཡར་རྒྱས་ཧི་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཡར་རྒྱས་དེས་གོོ་མ་

ཆེདོ་པོར་མ་ིམང་པོ་ོསམེས་ཁྲེལ་ནང་ལ་ཚུད་པོ་དང༌། མ་ིམང་པོ་ོ

དངངས་སྐྲགོ་ངང་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། དའེི་ིརྩི་བ་གོང་གོསི་ལན་

ནམ་ཞི་ེན། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེབ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། མསི་མ་ིལ་ཤོ་ཚོ་བྱདེ་

པོའི་ིཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་གོསི་ཕེངོས་ཏེ་ེསྡུགོ་བསྔལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུས་གོཅགིོ་བློངས་ཡདོ། མ་ིལུས་བློངས་པོ་འིདའིི་ི

རིང་ལ་ཡ་རབས་ཀྱིི་བསམ་པོ་ཞིིགོ་འིཁྱེར་ཏེེ་ཡ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་

པོ་ལ་ཞུགོས་པོ་དང་། སེམས་བཟང་པོོ་དང་སེམས་རྒྱུད་དུལ་

པོ་ོབྱེད་དགོོས། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་བྱེད་རྒྱུ་

ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སྐབས་རེ་མི་མ་རབས་ཀྱིིས་མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་བྱས་ན་འིཕྲིལ་

སལེ་ཁ་ེཕེན་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང་། མ་ིདའེི་ིསམེས་ནང་སྐྱདི་པོ་ོ

གོང་ཡང་མེད། ཡ་རབས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཚོ་ེབསྐྱལ་ན་ཕྲིན་བུའིི་

དཀའི་ངལ་བྱུང་ཡང༌། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིསམེས་ནང་གོནངོ་འིགྱིདོ་གོང་

ཡང་མདེ་སྟབས་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། དཔོརེ་ན་ང་རང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། ཡུལ་ཕྱོགོོས་མང་པོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིའིདྲེ་

མིན་སྣ་ཚོོགོས་ཐུགོ་འིཕྲིད་ཡོང་གོི་ཡོད། ལུང་པོ་གོསར་པོ་གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་ཀྱིང༌། མི་གོཅིགོ་མི་ཡུལ་ནས་མི་ཡི་ཡུལ་ཞིགིོ་

ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་བསམ་པོ་དང༌། ལྟ་བ་མ་ིའིདྲེ་བ། ཆེསོ་ལུགོས་མ་ི
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འིདྲེ་བ། གོམོས་གོཤོསི་མ་ིའིདྲེ་བ། མ་ིརགིོས་མ་ིའིདྲེ་བ་གོང་ཞིགིོ་

ཐུགོ་ཀྱིང་ཐེམས་ཅད་མ་ིཡནི་པོ་གོཅིགོ་པོ་རདེ། བད་ེབ་འིདདོ་པོ་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅིགོ་པོ་རདེ། གོཞི་ིརྩི་དའེི་ིཐེོགོ་

ནས་མ་ིདང་མ་ིནང་ཁུལ་ཐུགོ་གོ་ིཡདོ་བསམ་པོའི་ིཀུན་སློངོ་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་འིཁྱརེ་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོསི་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

སྤྱོིར་བཏེང་བཤོད་ན་ཁོང་ཚོོས་དགོའི་པོོ་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ གྲེོགོས་

པོ་ོདང་ཉེ་ེཔོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་ན།ི ང་དགོ་ེ

སློངོ་བསྟན་འིཛིནི་རྒྱ་མཚོརོ་མངི་གྲེགོས་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དང༌། ཟ་

རྒྱུ་འིཐུང་རྒྱུ་འིབེལ་པོ་ོབྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱས་པོ་མིན། 

ང་རང་ངོས་ནས་སྤྱོིར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། ཡང་

སྒོས་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་ནང་བྱམས་སྙིིང་རྗེེ་རྩི་བར་གྱུར་

པོའི་ིགོཞིན་ཕེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། 

ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་སྟངས་གོདན་གྱི་ིསྒང་

ལ་བསྡེད་ནས་སྨོན་ལམ་བཏེབ་པོ་དེ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཡིན་ན། 

གོ་ོསྐབས་ཡོང་བའིི་སྐབས་ལ་མི་དང་མིའིི་བརྩིེ་བ་དང༌། མི་དང་

མིའིི་ཕེན་སེམས་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད་

བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཚོང་མར་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ཕེན་ཅ་ིཕེན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རང་ཚོའོི་ིཆེསོ་སྐད་ཀྱི་ིནང་ལ་ནམ་མཁའི་ིམཐེའི་དང་མཉེམ་པོའི་ི
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སེམས་ཅན་ཟེར་གྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཀྱིིས་སྦྱོོང་རྒྱུ་ལས་དོན་

དངསོ་ལགོ་ལནེ་ཐེགོོ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་ཐུབ་

པོ་ན།ི འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདའིི་ིསྒང་ལ་ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་བསྡེད་པོའི་ིམ་ི

བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡནི་

པོ་འིདི་རྣམས་ལ་ཚོིགོ་སྐམ་པོོ་གོཅིགོ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་ཕེན་པོ་

སྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ད་ེའིགྲེགིོས་པོ་རདེ། ང་རང་གོསི་ཀུན་སློངོ་འིཁྱརེ་

ས་ོདེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐུགོ་འིཕྲིད་དང༌། སྐད་ཆེ་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡོད། དེས་སོ་སོའི་ིབསམ་བློོའི་ིནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་མང་བ་དང༌། 

བགོ་ཕེབེས་པོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ

ང༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིལམ་སྟནོ་དང་། བདོ་འིབངས་ཀྱི་ིཞུ་སྒ།ོ

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབདོ་པོའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། ད་ེན་ིལ་ོརྒྱུས་བཤོད་པོ་ཙོམ་མནི་པོར། 

ད་ལྟའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་

སམེས་ཐེགོ་ཉེ་ེཔོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ངའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ཚོང་

མར་སམེས་ཐེགོ་ཉེ་ེཔོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཡནི་ན་ཡང་ང་

ལ་ཚུར་སམེས་ཐེགོ་ཉེ་ེཔོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཀུན་

སློོང་དང༌། བསམ་བློ་ོདེ་གོཞིིར་བཞིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོོད་

ཀྱིི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ནང་ཁུལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོ

ཆེསེ་སྐད་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། ཞིབས་འིདྲེནེ་ང་ཚོསོ་ཞུས་
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ཆེོགོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མི་འིདུགོ དཔོེར་ན། 

ངས་ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོར་མི་དེ་འིདྲེ་ཐུགོ་སྟེ་སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྐབས་མི་

འིགོའི་ཤོས་ཡིད་དབང་འིཕྲིོགོ་སྟེ་དངུལ་ཕྲིན་བུ་བསགོས། བོད་

མརི་རོགོས་རམ་ཆེདེ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡངོ་མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཁ་ོརྒྱ་

གོར་ལ་སློེབས་ནས་བོད་པོ་ཚོ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་ཡོང་སྐབས་ཏཱ་ལའིི་

བློ་མས་ཁ་མཁས་པོ་ོབཤོད་པོ་ལས། བོད་པོའིི་ངོས་ནས་དེ་འིདྲེ་

རང་མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ཕེན་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་མ་ཟིན་ཙོམ་གྱིི་རིང་ལ་བོད་པོའིི་མིང་མ་

བརླགོ་པོའིི་ཁར་ཕྲིན་བུའིི་མིང་མཐེོང་ཡགོ་ཏུ་དང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བ་

འིད་ིང་ཚོརོ་རྒྱུ་དངསོ་པོ་ོའིབྱརོ་ལྡན་ཡནི་པོ་དང༌། ང་ཚོརོ་དམགིོས་

བསལ་གྱིི་ཤོེས་ཡོན་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། ཉེམས་མྱོང་ཅན་གྱིི་མི་མང་

པོ་ོཡདོ་པོ། པོ་ལ་ེས་ིཀྲོནི་ཟརེ་བ་ད་ེདགོ་ལྟར། མསི་ད་ོསྣང་སྐྱསེ་

དགོསོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཚོབས་ཆེནེ་ད་ེའིདྲེ་ཡང་ཡང་བྱས་པོ་སགོོས་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་གོཏེན་ནས་མ་རདེ། བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་

མཁན་གྱིི་མི་ཚོོར་འིཇོན་ཐེང་ཡོད་པོ་དང༌། དྲེང་པོོ་ཡོད་མཁན། 

མི་ཡ་རབས་ཡིན་པོ། གོ་དུས་ཡིན་ཀྱིང་འིཛུམ་ཤོིགོ་ཤོིགོ་བྱས་

ནས་སྡེདོ་མཁན། རང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་མའིི་ིལུང་པོར་དཀའི་

ངལ་གྱི་ིནང་ལ་ཚུད་ཡདོ་ཀྱིང༌། རླུང་ལངས་པོ་ོདང༌། མ་ིསྲིགོོ་རླུང་

འིཕེར་མཁན་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་
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ནས་བདོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱདེ་པོ་དང༌། བདོ་པོར་མཐེངོ་ཞིགིོ་སློབེས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་བར་བདོ་མའིི་ིཆེ་ེམཐེངོ་ད་ེབདོ་པོའི་ིཡ་རབས་སྤྱོདོ་

བཟང་གོི་ཐེོགོ་ནས་སློེབས་པོར་བརྟེེན། འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ཅ༽ བཟང་ངན་གྱི་ིགྲེོགོས་པོ་ོདང་། སྲིགོོ་གོ་ིསྙིངི་པོ།ོ

ང་རང་ཚོ་ོམི་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའིང་མཐེའི་མ་ཤོི་རྒྱུ་རེད། ཤོི་བའིི་

ཉེནི་མ་ིསུ་དང་སུ་ཡནི་ནའིང་མ་རབས་བྱས་ནས་མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ་ན་

སེམས་ནང་ལ་སྐྱིད་པོོ་ཡོང་ཐེབས་མེད། ཆེོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་རུང་མདེ་རུང༌། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་རང་རང་ས་ོས་ོཆུ་

ཚོདོ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་བཞིའིི་ིརངི་ལ་ཉེནི་ར་ེཉེནི་ར་ེསམེས་པོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་

བྱས་ན་ཕྱོི་མར་ཡང་དེས་ཕེན་གྱིི་རེད། རོགོས་པོ་ནང་ཚོགོས་

ཚོ་ོཡནི་ན་ཡང་དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིགྲེོགོས་པོ་ོཞིིགོ་

དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིང་ོཤོསེ་ཤོགིོ་ཡངོ་གོི་རདེ། ས་ོསོས་མ་

རབས་བྱས་ན་གྲེོགོས་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་

ལ་མགོ་ོབརྡུང་རསེ་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། ཁ་ོལ་གྲེགོོས་པོ་ོ

བཟོས་ན་རང་ལ་ཁེ་ཕེན་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོང་བསམ་སྟེ་ཁེ་ཕེན་ལ་

རྩིིས་བརྒྱབ་པོའིི་གྲེོགོས་པོོ་དེ་རང་བཞིིན་སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པོའིི་

གྲེོགོས་པོ་ོམིན། གྲེོགོས་པོ་ོམེད་པོའིི་གྲེོགོས་པོ་ོབྱུང༌། རྡོགོ་རྡོགོ་

ཁྱདེ་ལ་ཕྱོགོ་འིཚོལ་ལ།ོ །ཞིསེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཤོདོ་སྲིལོ་ཡདོ། སྔར་
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གྲེགོོས་པོ་ོམདེ་ས་ཞིགིོ་ལ་ས་ོསརོ་རྒྱུ་ཅ་ལགོ་ཕྲིན་བུ་མང་དུ་ཕྱོནི་

པོའི་ིསྐབས་ལ་གྲེགོོས་པོ་ོང་ོཤོསེ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོཡངོ་བ་ད་ེདགོ་

རང་ལ་དགོའི་ནས་གྲེགོོས་པོ་ོབྱས་པོ་མནི་པོར། རང་གོ་ིརྒྱུ་ནརོ་ལ་

དམགིོས་ནས་གྲེགོོས་པོ་ོབྱས་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགྲེགོོས་པོསོ་ཕེན་

མི་ཐེོགོས། ང་རང་ཚོ་ོམི་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་མི་ཚོེ་ཡ་རབས་

སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བསྐྱལ་རྒྱུ་འིདི་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་གོི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ནས་

བསློབ་བྱ་བཟང་པོ་ོབཤོད་པོ་ད་ེས་ོསསོ་ལགོ་ལནེ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དསེ་ཕེན་ཡངོ་གོི་འིདུགོ བསདོ་ནམས་ཡནི་ནའིང་

དེས་བསགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ཚོེ་འིདི་ལ་ཡང་འིདིས་ཕེན་གྱིི་རེད། 

ཚོེ་ཕྱོི་མ་ལ་ཡང་འིདིས་ཕེན་ཡོང་གོི་ཡོད། ནམ་ཞིགོ་གོཏེན་གྱིི་

མདུན་མ་ད་ེབཟང་པོའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲུབ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། རང་རང་སྒརེ་སྡེ་ེས་ོསའོི་ིཐེགོོ་

ལ་ཡང་འིདིས་ཕེན་གྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེེན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཡ་

རབས་སྤྱོདོ་བཟང་བྱེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

དཔོརེ་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། མ་ིཡ་རབས་དང༌། མ་ི

མཁས་པོ་མང་པོ་ོཡདོ། སྔནོ་བདགོ་ཅགོ་གོ་ིསྟནོ་པོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེ

མཁས་པོ་དང་གྲུབ་པོའི་ིདབང་ཕྱུགོ་རམི་པོ་མང་པོ་ོཡུལ་འིད་ིནས་
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བྱུང་བ་རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་མ་ིདངུལ་མ་གོཏེགོོས་བསམ་

རྒྱུ་མདེ་མཁན། ཕེར་གྱིངོ་ཙོམ་བྱས་ན་ཚུར་བརྩི་ིབཀུར་བྱདེ་མཁན། 

ད་ེའིདྲེ་ཁ་ཤོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིརགིོས་ལ་སྐབས་དང་སྦྱོར་

བའི་ིལན་སློགོོ་སྟངས་ཤོསེ་དགོསོ། ཡནི་ནའིང་གོཞི་ིརྩིའི་ིརང་གོ་ི

ཀུན་སློངོ་དང༌། རང་གོ་ིལྟ་བའི་ིའིཁྱརེ་སརོ་བཟང་པོའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་

ཟེར་བ་འིདི་མི་ཚོེའིི་སྲིོགོ་གོི་སྙིིང་པོ་ོཡིན་བསམ་པོའིི་ངོས་འིཛིིན་

མ་བརྗེདེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། གོཟུགོས་པོའོི་ིན་ཚོའི་ིརྐྱནེ་ལ་

ལྟསོ་ཏེ་ེསྐབས་ར་ེབཙོན་དུགོ་སྨན་དང་སྦྱོར་ཏེ་ེཟ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེརྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་ཏེ་ེབཙོན་དུགོ་སྨན་ལ་ངསོ་འིཛིནི་

བྱདེ་སྲིལོ་མདེ། དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་དགོསོ་པོ་དང་བསྟུན་ནས་མ་ིམ་

རབས་ལ་ལན་སློགོོ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། རྩི་བའི་ིམ་རབས་

ཀྱི་ིབྱ་སྤྱོདོ་ད་ེརྒྱང་ཐེགོ་རངི་པོརོ་བཞིགོ་རྒྱུ་ལས། བསྟནེ་འིདྲེསི་རྩི་

བ་ནས་བྱདེ་མ་ིརུང༌། 

ཆེ༽ གོམོ་བགྲེདོ་གོསར་པོ་དང་། རིགོས་གོཅིགོ་རྐང་

འིཛིནི།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་ནས་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོརིམ་པོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད་

ལ། ཁ་སང་སུད་ཛི་ལན་ལ་གོཞིནོ་ནུ་ཐུགོ་པོའི་ིསྐབས་ལའིང་ངསོ་

ནས་ད་ེསྐརོ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ེརངི་འིདརི་ཡང་བཤོད་ན་བསམ་
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བྱུང༌། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་འིབྱརོ་འིཕྲིལ་གྱི་ིདུས་ཚོདོ་དའེི་ིསྐབས་ལ་

གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་ལས་

ཀ་བྱས་པོ་རེད། དེའིི་སྐབས་ལ་དབྱིན་ཇི་ཁྱར་ཁྱོར་ཕྲིན་བུ་ཤོེས་

མཁན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེས་མི་གོོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཆེོད་ཀྱིི་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བྱས་ཏེེ་ད་བར་ཕྱོིན་པོ་རེད། ད་ཆེ་ལོ་ངོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཕྱོིན་

པོའིི་སྐབས་འིདིར་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡོལ་ཟིན་པོ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་

སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ཏེེ་འིཛིིན་གྲྭ་བཅུ་པོ་དང་། བཅུ་གོཉེིས་ཐེོན་པོའིི་

ཤོསེ་ཚོད་ཀྱི་ིམ་ིའིགྲེགིོས་པོར། ད་ཆེ་རགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛིནི་གྱི་ི

མཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཐེནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཕྲིན་བུའི་ིཚོད་མཐེ་ོརུ་ཕྱོནི་

ཡདོ། དཔོརེ་ན། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་མཚོནོ་ན། ས་

ཞིིང་དང༌། ལགོ་ཤོེས་ཙོགོ་ཙོིགོ་མིན་པོར་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་འིཆེར་

གོཞི་ིགོསར་པོ་བཏེངི་རྒྱུ་དང༌། ཐེབས་ལམ་གོསར་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

དཔོལ་འིབྱོར་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་

ཡདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཡང༌། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོསེ་མཁན་དང༌། རྒྱལ་

སྤྱོའིི་ིཁྲེམིས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐེབོ་ཐེང་གོ་ིསྐརོ། 

ལས་ཁུངས་འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་ལས་དོན། བཟོ་ལས་འིཛུགོས་སྐྲུན་

སགོོས་ལས་རགིོས་སྣ་ཚོགོོས་པོ་ས་ོསརོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསློབོ་
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སྦྱོངོ་བྱས་ཏེ་ེརགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛིནི་པོའི་ིལས་བྱདེ་མཁས་པོ་ཐེནོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དངེ་སང་ང་ཚོརོ་ད་ེའིདྲེའི་ིནུས་པོ་མ་འིདང་བའི་ི

དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིའིདུགོ རགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛིནི་པོ་ཐེནོ་རྒྱུར་

དོ་སྣང་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན། ཡོ་རོབ་ནང་ལ་སློེབས་

ཟནི་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚོའོི་ིནང་ནས་གོཞི་ིརྩིའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཆེ་རྐྱནེ་ཡགོ་

པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། བློ་ོརགིོ་བཀྲོ་ཞིངི༌། སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་

འིདམེས་སྒྲུགོ་གོསི་མཐེ་ོརམི་རགིོས་གོཅགིོ་མཁས་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་

བྱདེ་རྒྱུའི་ིམཐུན་རྐྱནེ་སྦྱོརོ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ད་ེནས་ང་རང་ཚོའོི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ནང་ནས་བདོ་ཡགིོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ི

རིགོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོོས་པོའིི་སྐོར་སྔ་ལ་ོཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་

བྱུང༌ལ། འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བདོ་ནང་ལ་བར་ལམ་ལ་ོ

མང་རངི་རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་པོའི་ིཆེསོ་ཤོསེ་མཁན་ཆེསོ་པོ་ལྟ་ཅ་ི

སྨསོ། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་ཡགིོ་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང༌། 

དའེི་ིརིགོས་རྩི་མདེ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདམིགོས་ཡུལ་བཟུང་སྟ།ེ གོང་ལྟར་

ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་ད་ེདགོ་ཉེམས་ཉེསེ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་

འིཚོར་ལངོས་བྱདེ་མཁན་རྣམས་བདོ་ཡགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་འིདདོ་ཁངེས་

བྱེད་ཐེབས་མེད་པོར། གོཙོ་ོབ་ོརྒྱ་ཡིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོོས་

པོ་མ་ཟད། བར་ལམ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་ཚུན་ཆེད་ནས་ཕྲིན་བུའིི་

འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་ཡོད་པོ་ལས། གོཞིན་བོད་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་སྐད་
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ཡགིོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་ཆེགོ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ཡདོ་མཁན་ཚོསོ་ས་ོསའོི་ིསྐད་ཡགིོ་དང༌། 

རགིོ་གོཞུང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་མ་ིབད་ེབའི་ིདཀའི་ངལ་གོང་ཡང་མདེ་

པོ་རེད། འིཕྲིལ་སྒང་ང་ཚོོ་མིའིི་ལུང་པོར་བསྡེད་ནས་ལྟོ་གོོས་

ཐེབས་འིཚོལོ་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་སྐད་ཡགིོ་དགོསོ་མཁ་ོཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་

ཡིགོ་དེ་ཙོམ་བེད་སྤྱོོད་མེད་པོ་ལྟ་བུས་ལྷོད་ཡངས་དང༌། འིཐུས་

ཤོོར་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། ཐེགོོ་མར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལུང་པོར་ཐེབ་གོསར་

གོཞིསི་གོསར་འིགོ་ོའིཛུགོས་སྐབས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་སྐད་ཡགིོ་དགོསོ་མཁ་ོ

ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཤོངི་། ང་ཚོསོ་ཐེབ་གོསར་གོཞིསི་གོསར་འིཛུགོས་

པོའི་ིདགོསོ་པོ་ད་ེབདོ་མ་ིརགིོས་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིདནོ་

དུ་བཙུགོས་པོ་ལས་ལྟ་ོགོོས་གོཅགིོ་པུའིི་དོན་དུ་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་

མིན་པོས། ད་ཆེ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་མཁས་པོ་མང་པོོ་ངེས་པོར་

དུ་ཐེནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་བོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཚོོའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཐེོགོ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་མང་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ཁ་ཤོས་ངས་མ་ཤོསེ་པོ་ཡནི་

ལས་ཆེེ། དཔོེར་ན། དཔོེ་མཛིོད་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བཀྲོ་

ཤོསི་ཚོ་ེརངི་གོསི་བདོ་ཡགིོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། རྒྱལ་

རབས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེམནི་དཀནོ་པོ་ོ
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འིདུགོ བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ ད་ེཡང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཞིགིོ་ལ་བསམ་

བློོ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་དོན་ལ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན་པོ་སྨོས་མི་དགོོས་པོ་ཤོེས་གོསལ་རེད། 

སོ་སོ་སྒེར་གྱིི་ལྟོ་གོོས་ཐེོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་གོསི་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

དཔོརེ་ན། བདོ་ཕྲུགོ་གོསི་དབྱནི་ཇའིི་ིསྐད་ཡགིོ་བརྒྱུད་ནས་རགིོས་

གོཅིགོ་རྐང་འིཛིིན་གྱིི་མཁས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡང༌། རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་ལྟོ་གོོས་འིཚོོལ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་ཁགོ་པོོ་རེད། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བོད་ཕྲུགོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལགོ་འིཐེོགོ་གོི་མ་རེད། རྒྱ་

གོར་ནང་ལ་མཐེ་ོརམི་སློབོ་སྦྱོངོ་ཐེནོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་འིབུམ་ཕྲིགོ་

མང་པོ་ོཡདོ། དའེི་ིནང་ཚོན་ནས་རགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛིནི་གྱི་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་ཡདོ་པོ་ཇ་ིལྟ་ཇ་ིསྙིདེ་ཡདོ། ད་ེཚོརོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་ཁ་གོཏེད་

གོཅགོོ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ེབས་ཀྱིང་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོསི་ཀྱིང་ནམ་འིཕེང་གོཅདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེལས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་སྐརོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་

རིགོ་གོཞུང་གོི་སྐོར་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཤོེས་པོའིི་ཐེོགོ དབྱིན་ཇི་

འིགྲེ་ོརྒྱུགོས་འིཕེརེ་ཙོམ་ཞིགིོ་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། བདོ་
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ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིལས་དནོ་བྱས་ན་དགོ་ེམཚོན་

ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། མ་ིཐེགོོ་མང་པོ་ོཕྱོནི་པོའིམ། ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུགོ་ཅུ། བརྒྱ་

ཕྲིགོ་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོང་མིན་

མ་ིཤོསེ་ཀྱིང༌། ད་ལྟའི་ིམ་ིཐེགོོ་འིདའིི་ིསྐབས་སུ་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་

ཡགོ་པོ་ོཤོསེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཆེསོ་ཚོགོོས་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་གོི་ནང་དུ་ཕེར་ཤོོགོ ཚུར་ཤོོགོ་ཅེས་བརྗེོད་མཁན་ཏེན་ཏེན་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། དསེ་འིཕྲིལ་སལེ་ལྟ་ོགོསོ་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེ་ེབ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ངས་ང་ོཤོསེ་པོའི་ིབདོ་མི་ཆེསོ་ཚོོགོས་ནང་ལ་ལས་

ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཁ་ཤོས་ནས། དེ་གོོང་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོད་པོའིི་

སྐབས་དབྱནི་ཇའིི་ིསྐད་ཡགིོ་ལ་དང་དདོ་བྱས་ནས་སྦྱོངས་པོ་ཡནི། 

དེ་ནོར་འིདུགོ དེ་དུས་ནང་ཆེོས་ཕྲིན་བུ་སྦྱོངས་ན་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེ་

བ་ཡོང་ས་རེད། ད་ཆེ་འིདི་གོར་ནང་ཆེོས་དང༌། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་མ་ཤོེས་པོའིི་སྐབས་ལ་ངོ་ཚོ་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

ཅསེ་ད་ེའིདྲེ་ཤོདོ་མཁན་བྱུང༌། ད་ེཏེན་ཏེན་རདེ། གོང་ལྟར་འིཛིམ་

གླིིང་ཐེོགོ་དཀོན་པོོ་དང༌། རིན་ཐེང་ཡོད་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

རགིོ་གོཞུང་འིདི་དགོ་བདོ་པོའི་ིམངི་རྒྱབ་འིཁུར་ཚོོས་ངསེ་པོར་དུ་

ཤོེས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད་ལ། འིཕྲིལ་སེལ་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་

ཡང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ་པོས། གོ་ོསྐབས་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོས་འིད་ིལ་

ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིི་འིདུགོ



279
ཇ༽ བར་ལྡངི་གོ་ིན་གོཞིནོ་དང་། མདུན་ལམ་གོསར་

གོཏེདོ། 

ཡང་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཤོེས་

རབ་དང༌། རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིནུས་པོས་མ་འིདང་བར་ཚོད་མཐེའོི་ིསློབོ་

སྦྱོོང་བྱེད་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་རིགོས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་

པོ་དེ་ཆེོས་ཉེིད་རེད། འིདི་རིགོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་དང་མཉེམ་དུ་རེ་

གོཉེིས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ལ་གོང་ཞིགིོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་འིདྲེི་

སྐབས། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིདང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གོཞུང་ཚོབ་ཁང་སོགོས་ཀྱི་ི

གོཡགོོ་པོ་ོརྒྱུགོ་གོ་ིཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དསེ་འིཕྲིལ་སལེ་ས་ོ

སའོི་ིལྟ་ོགོསོ་ལ་ཕེན་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ི

མི་ང་ོཤོེས་གྲེོགོས་པོ་ོཆེགོས་ན་དེ་འིདྲེའིི་ཐེབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཤོེས་མཁན་གྱིི་མི་གོསར་པོ་བཟོ་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐབས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོི་རདེ། 

སྤྱོརི་བཏེང་བྱས་ན། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ེམ་ིགོཡགོོ་

རྒྱུགོས་ནས་བསྡེད་ན་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་རདེ། ན་གོཞིནོ་བུ་བུ་

མོའི་ིནང་ནས་སྤྱོོད་ལམ་གོང་བྱུང་བྱེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་འིགོའི་ཤོས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིརགིོས་མ་ིགོཅགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌མང་དྲེགོས་པོའི་ི

སྐྱནོ་དང་། མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོནས་ཚོད་མཐེ་ོཔོ་ོ

ཐེོན་མ་ཐུབ་ལ། ཡང་ང་རང་ཚོོའིི་བཟོ་ལས་ཁགོ་དང༌། གོཞིིས་
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ཆེགོས་ཁགོ་གོ་ིནང་དུའིང་སམི་མ་ཐུབ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བར་

ལྡརི་ལ་འིཁྱམས་ནས་བསྡེད། ད་དུང་གྲེགོོས་པོ་ོངན་པོས་བསླུས་

ཏེ་ེམ་རབས་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱོདོ་ལ་ཞུགོས་ན་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་

མ་ིསྤྱོའིི་ིམཚོན་ཤོས་དང་། གོཉེསི་ནས་བྱ་ེབྲགོ་མ་ིརང་རང་ས་ོས་ོ

དྲེིན་ཆུང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། འིདི་ཚོོའིི་སྐོར་ལ་གོཞིི་རྩི་འིབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་ཚོ་ོནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེགོང་ཐུབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཀྱིང་དམགིོས་

བསལ་གྱིི་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེེ་འིདི་ཚོོའིི་རིགོས་ལ་མདུན་ལམ་གོསར་

གོཏེདོ་ཀྱི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་རྒྱུ་གོང་དང་གོང་འིདུགོ་གོམ། ངསེ་པོར་

དུ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཉེ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིརྩིསི་གོཞི་ིདང་། བདོ་མའིི་ིལ་རྒྱ།

ད་ེནས་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྐརོ། བར་སྐབས་རྒྱ་

མ་ིདང་ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་བྱུང་སྟ་ེརྣམ་འིགྱུར་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

ཡང༌། རྒྱ་མའིི་ིབྱདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་བདོ་མ་ིགུང་བྲན་ཏེང་མ་ི

རྙེངི་ཁུངས་དང༌། ལས་བྱདེ་རྙེངི་ཁུངས་ཡནི་པོ། བར་སྐབས་ལས་

འིགོན་ཡང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིཁྱརེ་མཁན། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཤོ་ཞིནེ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེརགིོས་ལས་འིགོན་ཆེ་ེས་ནས་མར་ཕེབ་

པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིབཀའི་གོསུང་ཅ་ིསྒྲུབ་བྱདེ་མཁན་ད་ེརགིོས་གྲེལ་

མགོརོ་བསྐྱལ་ཏེ།ེ མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་འིཁྱརེ་མཁན་ད་ེརགིོས་ལ་
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དམགིོས་བསལ་གྱི་ིསྡེང་འིཛིནི་དང༌། ད་ོསྣང་ཞིགིོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་

ལྟ་བུ་འིདུགོ་པོ་ན་ིགོནས་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

སྔནོ་མ་ཏེངི་ཞིའི་ོཕེངི་དང་ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་བྱདེ་སྐབས་ཀྲུང་དབྱང་གོ་ི

འིགོ་ོཁྲེདི་མཐེ་ོརམི་ཚོའོི་ིནང་ལ་བསམ་འིཆེར་ཁགོ་གོཉེསི་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་ལ། བསམ་འིཆེར་རགིོས་གོཅགིོ་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མར་འིབྲལེ་

བ་བྱས་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། ཁགོ་གོཅིགོ་གོིས་

འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། གོང་ལྟར་

མཐེར་འིབྲེལ་བ་བྱས་པོ་རེད། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་

སྐབས་དརེ། དཔོརེ་ན། ལྟ་སྐརོ་ཐེངེས་དང་པོ་ོཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ལ་

རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ད་ེསྔའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་ཆེསེ་

མུན་ནགོ་དང་། ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ། ཆེསེ་ཀློ་ཀློའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིལས་

ཀ་བྱདེ་མཁན་ཏཱ་ལའི་ིལགོོ་སྤྱོདོ་པོའི་ིརྗེསེ་འིབྲང་མ་ིཞིགིོ་བདོ་ནང་

ལ་ཡོང་སྐབས་བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོིས་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་ཀྱིི་

རདེ་བསམ་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་མཚོནོ་པོས་ཕྱོ་ིལ་བསྡེད་པོའི་ི

བོད་པོ་དེ་དགོ་མིའིི་ལུང་པོར་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་གོི་གོནས་ལ་གྱིར་

ནས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་ཕྱོོགོས་ནས་ས་ོདཀར་འིཛུམ་

གྱིིས་བསུས་ན་དེ་མ་ཐེགོ་ཏུ་ལོགོ་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་

དང་ཡདི་ཆེསེ་བྱས་པོ་རདེ། 

གོནས་ཚུལ་ད་ེགོཉེསི་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ཙོམ་ཡནི་པོ་
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ལས། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་མ་རེད། དེ་གོཉེིས་ཀྱིི་

ཐེོགོ་ནས་རྩིིས་གོཞིི་འིཁྲུགོ་པོ་རེད། བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་ཚུན་ཆེད་

ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུའིི་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་ལ་མི་

མང་གོི་ངོས་ནས་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་བའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཐེོན་པོར་བརྟེེན། ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་མིས་

མཁྲེགེོས་སུ་བཏེང་གོ་ིམདེ་དམ་སྙིམ་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཁ་ནས་མཁས་

པོ་ོཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། སྤྱོརི་བཏེང་འིགྱུར་བ་ཞིགིོ་འིགྲེ་ོདུས་ཚོདོ་མ་

ཐེགིོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ

ཏེ༽ བདོ་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུར་དང་། བོད་འིབངས་ཀྱི་ིསམེས་

འིཁྲེལ།

ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་གྲེོས་ཆེོད་ནང་ལ་བཀོད་པོ་ལྟར། བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་

ལརོ་ང་བདོ་ལ་འིགྲེ་ོའིཆེར་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་བློ་ོགོཡངེ་བྱདེ་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེར་ཁགོ་མི་འིདུགོ ངའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་བྱུས་

གུ་ཡངས་མུ་མཐུད་ཕྱོནི་ན་བདོ་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་ཏེ་ེདངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་མེད་བལྟས། དེ་ནས་རྒྱ་གོར་ལ་

ཚུར་ཡངོ་སྟ་ེས་ོསསོ་དངསོ་སུ་མཐེངོ་བའི་ིརྗེསེ་ལ་སྐད་ཆེ་བཤོད་

ན་ཕྲིན་བུ་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ། གོང་ལྟར་རྩི་བ་བདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སྒ་ོགོང་ས་ནས་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སློབེས་ཆེ་ེ

བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ལས། དེ་ལས་ལོགོས་སུ་རྒྱུ་མཚོན་
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གོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་མདེ། 

རང་ཉེིད་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་དྲེན་དྲེགོས་ནས་སྔོན་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་

སློེབས་ན་བསམ་པོའིི་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ལྟ་བུ་བྱས་པོ་རྩི་བ་ཉེིད་

ནས་མིན། གོང་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔའིི་ལོར་བོད་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་

འིགྲེ་ོཐུབ་མནི་ད་ེརྒྱ་མའིི་ིབྱ་སྤྱོདོ་ལ་རགོ་ལས་ཤོངི་། རྒྱ་མའིི་ིསྤྱོདོ་

པོའི་ིངསོ་ནས་ལྟ་སྐརོ་ལ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཕྱོནི་ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་བཟ་ོ

ཡོད་ན་འིཁྱུགོ་ཙོམ་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་བསམ་པོ་དང༌། འིགྲེ་ོམ་འིགྲེ་ོམི་

འིདུགོ་བསམ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ངས་ཨུ་ཚུགོས་

བྱདེ་འིདདོ་གོང་ཡང་མདེ། ད་ལྟ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་གོསུམ་གྱི་ིལ་ོའིཕྲིསོ་

དང༌། བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིིའིི་ལོ་གོཞིི་ནས་འིགྲེོ་དགོོས། ང་ཚོོས་

བལྟས་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། གོང་ལྟར་ངས་ཧིལོ་རྒྱུགོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིགོཡ་ོ

སྒྱུའིི་འིགོོ་ལ་མགོ་ོའིཁོར་ཐེེབས་པོ་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་བྱས་མི་

ཡངོ༌། ཏེན་ཏེན་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ཆེགོོ ཁྱདེ་

རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ད་ེའིདྲེའི་ིསམེས་འིཁུར་བློངས་ཏེ་ེབསམ་ཚུལ་

བཤོད་པོ་དརེ། ང་རང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་ལ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི།

ཐེ༽ བདོ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། སྒྲུབ་པོའི་ིཐེབས་ལམ།

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོར་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་འིད་ིད་

ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོང་
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ལྟར་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོསོ་སྟབས། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་

ནས་རྒྱ་མ་ིལའིང་བསྟུན་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་

ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཀྱིང་བརྗེདེ་ཐེབས་མདེ། རང་དབང་རང་

བཙོན་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མིའིི་རྣ་བར་འིགྲེོ་གོི་མེད་ལ། རང་སྐྱོང་ཞིེས་

བརྗེོད་ན་ང་རང་ཚོོའིི་བོད་མི་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་མཁན་ཚོོའིི་རྣ་

བར་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ། བད་ེསྐྱདི་ཟརེ་བ་འིད་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་

རན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོང་ལའིང་ཁྱབ་ཐུབ་པོ་དང་གོོ་ཆེོགོ་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་རང་གོ་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིཡདི་ཆེསེ་ཀྱིང་ད་ེགོ་རང་ཡནི། 

ང་ཚོསོ་རང་བཙོན་ཟརེ་བ་ད་ེཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ལནེ་ཡནི་

པོ་རདེ། ད་ེགོང་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་རྩིདོ་པོ་ཡནི་ཟརེ་ན། བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ི

དོན་དགོ་ལ་རྩིོད་པོ་ཡིན། རང་བཙོན་བྱུང་ན་སྡུགོ་བསྔལ་བྱུང་

ནའིང་བྱུང་ཟརེ་མཁན་སུ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། འིཛིམ་གླིངི་འིདརི་

ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་

ལུགོས། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་

འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཐེམས་ཅད་རྩི་བ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་

ཀྱི་ིདནོ་དགོ་རདེ། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་མ་ིཡ་ིསྲིདི་པོ་ཆེགོས་

པོ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་ལ། སྤྱོོད་པོ་

ཡང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་འིགྱུར་

བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡདོ། 
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ད་ེལྟར་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབའི་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་མའིི་ིཀློད་པོའི་ིནང་ལ་སྔར་མདེ་

ཀྱི་ིདངསོ་པོ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་སྐྱསེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་

ཕྱོནི་པོ་གོང་ཡང་མིན། མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་རང་གོ་ིངང་གོསི་

བདེ་སྐྱིད་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོའིི་བསམ་བློོ་

རང་ཆེས་སུ་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་སྐབས་འིཕྲིལ་སྐབས་འིཕྲིལ་

གྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ཐེབས་ཤོེས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་དང༌། 

ལམ་ལུགོས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱས་ན། མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་མང་བ་ཡོང་

གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་དང༌། ཐེབས་ཤོསེ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་དང༌། བཅསོ་

བསྒྱུར་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱས་ན་སྡུགོ་བསྔལ་མང་བ་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་

རདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེེས་དའེི་ིཐེོགོ་ནས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ།

མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་སྣ་ཚོོགོས་ཡངོ་བ་འིད་ིདགོ་གོ་ི

རྩི་བ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོའིི་བསམ་

ཚུལ་འིདི་ཉེིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོང་བ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རེད། ང་ཚོོར་

གོང་ཞིིགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེ་ན། མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་དགོོས་

པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་གོི་དམར་པོོའི་ི

ལྟ་བ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། མ་རྩིའིི་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་ནའིང་

འིདྲེ། ནང་པོ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིིང་མི་ལ་དགོོས་

པོ་དེ་གོང་ཡིན་ཟེར་ན། བདེ་སྐྱིད་ཡིན། ཐེབས་ཤོེས་གོང་ཞིིགོ་

ལ་བརྟེེན་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། 
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ཐེབས་ཤོེས་གོང་ཞིིགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྡུགོ་བསྔལ་མང་བ་སེལ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། དེ་ང་ཚོོའིི་བློང་བྱ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་

ད་ེལ་ཡདི་ཆེསེ་གོཙོང་མ་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། ཅ་ིསྟ་ེངསེ་མདེ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལས། ཆེསོ་གོཞིན་ཞིིགོ་

གོསི་བད་ེསྐྱདི་མང་བ་སྤྲོད་ཐུབ་པོ་དང༌། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་བློངས་

པོ་ལས། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་མ་བློངས་པོ། དངསོ་གོནས་བད་ེསྐྱིད་

མང་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་ན། ད་ེབྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དཔོརེ་

ན། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་སམེས་

ཅན་ལ་ཕེན་པོའི་ིདནོ་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ིགོསུངས་

པོ་ལས། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འིདས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་དནོ་

ལ་གོསུངས་པོ་རྩི་བ་ནས་མནི་པོ་ད་ེངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་

གོཅོད་ཐུབ། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་

ཕེན་པོའི་ིཆེདེ་དུ་གོསུངས་པོའི་ིགོཞིན་ཕེན་གྱི་ིདགོསོ་དནོ་ད་ེཆེསོ་

སྤེངས་པོའི་ིསྒ་ོནས་འིགྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་ཆེསོ་

སྤེངོས་ཤོགིོ་གོསུང་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིང་ལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། དསེ་

ན་ཆེསོ་དང༌། ལྟ་བ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་གོང་ཡནི་ན་ཡང་

རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ངས་རྟེགོ་པོར་

ཕེར་ཚུར་འིགྲེ་ོདུས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། སྨནོ་ལམ་ཡང་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ།

ད༽ ས་མཚོམས་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། དབུལ་ཕྱུགོ་གོ་ི
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བར་ཁྱད།

འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་ལ་ལྟ་བའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིས་མཚོམས་མང་པོ་ོཕྱོ་ེབའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་མ་ིམང་པོ་ོ

དུས་མ་ཡནི་པོར་ཤོ་ིདགོསོ་པོ་སོགོས་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང༌། སྡུགོ་

བསྔལ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། ལུང་པོ་ཁ་ཤོས་ལ་ལྟ་ོཆེས་རྒྱས་སྤྲོསོ་

མང་པོོ་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་ཟ་མ་ཐུབ་པོར་ལྷགོ་པོ་དེ་རིགོས་ཆུད་ཟོས་

བཏེང་ནས་གོཡུགོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་རགིོས་མཐེོང་སྐབས་ཨ་

ཙོི་ཨ་ཧྥིི་རི་ཀ་སོགོས་ལུང་པོ་འིགོའི་ཤོས་ནང་ལ་ཟ་རྒྱུ་མེད་པོར་

མུ་གོསེ་ཤོ་ིགོ་ིཡདོ། ད་ེརགིོས་ལ་འིགྲེམི་འིགྲུལ་བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་

རོགོས་བྱས་ན་ཕེར་དབོར་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་དྲེན་ཡོང་

གོ་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ལུང་པོ་ཕེན་ཚུན་ས་མཚོམས་དབྱ་ེབ་ཕྱོ་ེབའི་ི

ཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་གོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་འིབལེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདཀནོ་པོ་ོཡདོ་

སར་སྙིངི་ཉེ་ེཔོ་ོདང༌། ཤོ་ཚོ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་སྤྲོདོ་མཁན་མ་ིའིདུགོ 

ནརོ་བཟང་རྒྱལ་པོའོི་ིརྣམ་ཐེར་ནང་དུ་བྱང་ཕྱོགོོས་ལྔ་ལྡན་དང༌། ལྷ་ོ

ཕྱོགོོས་རིགོས་ལྡན་ཞིསེ་ཡདོ་པོ་ལྟར། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་བྱང་

ཕྱོགོོས་དང༌། ལྷ་ོཕྱོགོོས་བཟ་ོལས་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ེཆུང་གོསི་དབུལ་

ཕྱུགོ་གོི་ཁྱད་པོར་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་རྒྱལ་

ཁབ་ཕེན་ཚུན་ས་མཚོམས་དབྱ་ེབའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་དཀའི་ངལ་ད་ེ

འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། འིཇར་མན་ཤོར་ནུབ་དང༌། ཀ་ོར་ི
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ཡ་ལྷ་ོབྱང་ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་ས་མཚོམས་ཕྱོེ་བའིི་རྐྱེན་གྱིིས་

བྱུང༌། ས་མཚོམས་ཕྱོ་ེདགོསོ་པོ་ལྟ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

མི་རིགོས་གོཅིགོ་གྱུར་དང༌། སྐད་ཡིགོ གོོམས་གོཤོིས་སོགོས་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་ན་ཡང༌། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་དངངས་སྐྲགོ་བྱས་ནས་

བསྡེད་དགོསོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་རང་དབང་བྱས་ནས་

སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། ལྟ་བ་དེ་ཡིས་མི་ལ་ཕེན་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་དངོས་

སུ་གོནདོ་པོ་སྐྱལེ་གྱི་ིཡདོ། ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ནས་བཤོད་པོ་

ལྟར། ང་ཚོསོ་སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་བད་ེབ་དང་བད་ེབའི་ིརྒྱུ་དང་

ལྡན་པོར་གྱུར་ཅགིོ སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་སྡུགོ་བསྔལ་དང་སྡུགོ་

བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་འིབྲལ་བར་གྱུར་ཅགིོ ཅསེ་ཁ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ལ། སྨནོ་ལམ་ཡང་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་ན། ཐེགོོ་

མར་ནམ་མཁའི་ིམཐེས་གོཏུགོས་པོའི་ིསམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ི

དོན་ད་ལྟ་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་དངོས་སུ་བྱེད་ཐུབ་པོ་འིཛིམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིས་མཚོམས་ཕྱོ་ེབས་རྙེོགོ་དྲེ་བཟ་ོ

གོ་ིཡདོ་ན་གོ་ལརེ་ས་མཚོམས་འིད་ིདགོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྙེགོོ་དྲེ་

གོཅགིོ་ལྟ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བཟ་ོགོ་ིཡདོ་ན་ལྟ་བའི་ིརྙེགོོ་དྲེ་མདེ་པོ་ཞིགིོ 

ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་རྙེགོོ་དྲེ་མང་པོ་ོབཟ་ོགོ་ིཡདོ་ན་ད་ེཡང་

སལེ་ཐེབས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོཞིིགོ་གོཏེོང་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ན༽ བློ་མདེ་ཀྱི་ིདགོངོས་གོཞི་ིདང་། ༸རྒྱལ་དབང་གོ་ི
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ཐེར་པོ།

དཔོེར་ན། ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཡིན་

པོའིི་ཆེ་ནས་ཁྲེིམས་དང་འིགྲེོ་སྟངས་ཤོིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་ལ་

འིགོན་འིཁུར་མེད་ཀྱིང༌། ང་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། སྤྱོིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང༌། དེའིི་ནང་ཚོན་ནས་ཐེེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ལ་

མསོ་པོ་ཡདོ་མཁན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ལ་མསོ་པོ་ཡདོ་མཁན་

གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཁུར་བློངས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡདོ་སྟབས། ངས་རྒྱུན་དུ་སྐད་ལོགོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་མི་ཚོང་མ་གོཅིགོ་པོ་རེད། དེ་ཡང་མི་ཚོང་མ་བདེ་བ་

འིདདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོས། ང་

ཚོསོ་ཆེ་ེས་དརེ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ལས། ཆུང་ས་ངའི་ིལྟ་

བ་དང་། ངའི་ིཆེསོ་ལུགོས། ངའི་ིལུང་པོ། ངའི་ིམ་ིརགིོས་ཟརེ་བ་ད་ེ

ནོར་འིཁྲུལ་རེད་ཅེས་ངས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིི་རྩིའིི་ལྟ་ཚུལ་འིདིའིི་

ཆེ་ནས་ངས་མ་ིཚོང་མར་བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་དགོསོ་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ངའི་ིཡདི་ཆེསེ་དང་ར་ེབ་ལ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་

ཆུང་དུམ་བུ་མང་པོ་ོམདེ་པོར་ཁྲེམིས་དང་བད་ེའིཇགོས་ཐེགོོ་ལྟ་རྟེགོོ་

བྱེད་མཁན་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛིིན་གོཅིགོ་བཙུགོས། ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་

ཡདོ་མཁན་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོཅགིོ་བཙུགོས། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་

ཡོད་མཁན་དེ་དགོ་རང་རང་ས་ོསོའི་ིལྟ་བ་མཐུན་པོ་དེ་དགོ་འིཚོ་ོ
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ཁགོ་འིཚོ་ོཁགོ་བྱས་ནས་བསྡེད། ཕེན་ཚུན་ཐེ་ེབྱུས་དང༌རྙེོགོ་གླིངེ་

མདེ་པོར་བསྡེད། དཔོརེ་ན། ང་རང་ཚོོས་སྔནོ་མ་གོཞིསི་ཆེགོས་

ནང་ལ་སྤྱོ་ིཐེབ་བཙུགོས་པོ་བཞིནི། སྤྱོ་ིཐེབ་ལ་དགོའི་མཁན་རྣམས་

སྤྱོ་ིཐེབ་བྱས། དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་གོང་

ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སྒརེ་ས་ོས་ོམ་ེབཏེང་ནས་དགོའི་

བ་ད་ེདགོ་སྒརེ་ས་ོསསོ་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོས། 

དཔོརེ་ན། ཨ་ིས་ིརལ་གྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་ཆེསོ་ལུགོས་དང༌། ལྟ་བ་

མཐུན་པོ་ཚོ་ོརང་རང་གོི་བློོ་མོས་ལྟར་མཉེམ་དུ་བསྡེད་པོ་དེ་ཧི་

ཅང་སྙིིང་རྗེེ་པོ་ོརེད། དེ་བཞིིན་དུ་འིཛིམ་གླིིང་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱལ་

ཁབ་བམ། སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོཅིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་བསྡེད། ལྟ་

བ་འིདྲེ་མནི་དང་། ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་རང་མསོ་

ལྟར་མཉེམ་དུ་བསྡེད་དེ་ཕེན་ཚུན་རྙེོགོ་དྲེ་མེད་པོར་མཛིའི་མཐུན་

ངང་གོནས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་སྙིམ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོའིཁརོ་གྱི་ིཡདོ། ཉེ་ེ

ཆེར་མ་ིཤོས་ལ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཕྱོདེ་ཀ་རྩིེད་མ་ོདང་ཕྱོདེ་ཀ་དངསོ་

གོནས་ཡནི། ངའི་ིཐེར་པོ་གོང་ཡནི་ཟརེ་ན། འིཛིམ་བུ་གླིངི་ཡངོས་

རྫོགོོས་མའིི་ིཁྱམི་ཚོང་གོཅགིོ་ཏུ་གྱུར་ཅངི་། མ་ིཐེམས་ཅད་ཕེ་མ་བུ་

ཕྲུགོ་ལྟ་བུའི་ིམཛིའི་བརྩི་ེདང༌། ཞི་ིའིཇམ་བད་ེསྐྱདི་ཡདོ་པོའི་ིཁྱམི་

ཚོང་ཆེནེ་པོ་ོགོཅགིོ་བྱུང་ན་ད་ེན་ིངའི་ིཐེར་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གྱིི་དོན་ལ་དམགོ་འིཁྲུགོ་
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རྒྱགོ་མི་དགོོས་ལ། ཡུལ་གོཅིགོ་ནང་མུ་གོེ་བྱུང་ན་གོཞིན་ཞིིགོ་

གོིས་ལྟད་མ་ོབལྟས་ནས་སྡེོད་ཐེབས་མེད་ཅིང་། ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་དནོ་ཡང་མདེ། དངསོ་གོནས་མ་ི

ཚོ་ེགོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་དགོསོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་ཅགིོ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། མ་ི

ལུས་བློངས་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ན་རྒྱུ་ཤོ་ིརྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང་

མིས་བཟོས་པོའིི་ཕེན་ཚུན་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་གོནོད་པོ་སྐྱེལ་རྒྱུ་དེ་མི་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་རེད། 

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིགོོགོ་བདེན་ལ་ཐེར་

པོ་བཤོད་པོ་དེ་མི་སྒེར་སོ་སོའི་ིཐེར་པོ་རེད། ངའིི་ཐེར་པོ་འིདི་སྤྱོི་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེར་པོ་ཡནི་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ།

པོ༽ རྒྱ་བདོ་མ་ིརིགོས་དང་། ཞིི་མཐུན་མཉེམ་གོནས།

ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང་ན། བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་འི་འུབ་འིདུས་ལ་མ་འིདུས་བྱས་ནས་

བསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་མ་ིའིབརོ་

ཆེ་ེདྲེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེབ་ཞིིགོ་དང༌། མསི་མ་ི

ལ་ཕེ་མ་ཕྲུ་གུའིི་འིདུ་ཤོེས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཕེན་ཚུན་

རོགོས་རེས་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་བྱས་ན། མཉེམ་དུ་སྡེོད་མི་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་མནི། 
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ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཡུལ་གྱིི་བྱང་ཤོར་ཁུལ་ས་ཆེ་སྟོང་པོ་

རྒྱ་ཆེེ་ཡོད་ཀྱིང༌། མི་ཉུང་དྲེགོས་ནས་བེད་སྤྱོོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པོར་

ལྷགོ་བསྡེད་ཡདོ། རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གྱི་ིསྐད་ཆེ་དང༌། རྙེགོོ་དྲེ་ད་ེ

གོཡུགོས་བཞིགོ་ནས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་མ་ིདང་མའིི་ིབརྩི་ེ

བའི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་ན་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། འིཛིམ་

གླིིང་གོི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། མི་རིགོས་ཕེན་

ཚུན་ཐེ་དད་ཡིན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། ཡང་མི་རིགོས་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་ཐེ་དད་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེདགོ་གོ་ིརྩི་བ་

བད་ེསྐྱདི་ལ་ཐུགོ་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་། སྔནོ་མ་ནས་བཤོད་ཡདོ་ལ། 

ད་ལྟ་ཡང་ཤོདོ་མུས་ཡནི། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་རྒྱ་མ་ིས་ཡ་སྟངོ་ཕྲིགོ་

གོཅིགོ་དང་མཉེམ་དུ་ཟླ་སྒྲིིལ་བཏེང་ན་ང་ཚོོར་ཁེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ཡོད་ན། ང་ཚོོས་ཁས་ལེན་ཆེོགོ་པོ་

ཞིགིོ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ བཅངིས་བཀྲོལོ་བཏེང་ལུགོས་མངི་སྙིན་

པོ་ོགོང་ཞིགིོ་བཏེགོས་རུང་མ་བཏེགོས་རུང༌། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་རྒྱ་

མ་ིས་ཡ་སྟངོ་ཕྲིགོ་གོཅགིོ་དང་མཉེམ་དུ་ཟླ་སྒྲིལི་བཏེང་བའི་ིའིབྲས་

བུ་དང་། དོན་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་མི་རྣམས་རྒྱ་

མའིི་ིཚོ་ེགོཡགོོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས། ད་ེང་ཚོ་ོནད་

ཐེགེོ་གོ་ིམ་རདེ། བདོ་མ་ིས་དྲུགོ་རྒྱ་མ་ིས་ཡ་སྟངོ་ཕྲིགོ་གོཅགིོ་དང་
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མཉེམ་དུ་སྡེོད་མནི་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་མརི་རགོ་ལས་པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་

བདོ་པོར་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཕེ་མ་ཕྲུ་གུ་ལྟ་

བུའིི་བསམ་བློ་ོཞིིགོ་དང༌། རྒྱལ་མཚོམས་རིས་མེད་རིང་ལུགོས་

ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་ནས་དངོས་གོནས་ལགོ་ལེན་ཚུལ་བཞིིན་

བསྟར་ན་ཡོང་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐེོགོ་ནས་དེ་

ལྟར་སྟོན་ཐུབ་ན་ཁ་ནས་བཅིངས་བཀྲོོལ་དང༌། སྤུན་ཟླ་སོགོས་

གོང་ཞིགིོ་བརྗེདོ་ཀྱིང་། ད་ེལ་བདོ་པོ་མགོ་ོའིཁརོ་ནམ་ཡང་ཐེབེས་

ཐེབས་མདེ་ལ། བོད་པོས་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་མ་ིཐུབ། 

བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་རྒྱ་མ་ིས་ཡ་སྟངོ་ཕྲིགོ་གོཅགིོ་དང་མཉེམ་དུ་སྡེདོ་

དང་མ་ིསྡེདོ་གོདམ་གོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིཐེབོ་ཐེང་ང་ཚོརོ་ཡདོ། ང་ཚོསོ་རང་

དགོར་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརྩིདོ་པོ་བྱས་པོ་མ་ཡནི་པོར་ཆེ་ེརུང་ཆུང་རུང་

བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ང་ཚོསོ་

རྩིདོ་གླིངེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོསོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། 

བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། ཅསེ་གོསུངས་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་བདནེ་

པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་བཅངིས་བཀྲོལོ་གོཏེངོ་བར་ཡངོ་བ་ཡནི་ཟརེ་

གྱིི་ཡོད། རྒྱ་མི་བོད་ལ་སློེབས་ནས་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚོ་ོགྲེ་ོཞིིབ་མང་

བ་ཟ་གོ་ིཡདོ། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ནས་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོ་ོགྲེ་ོཞིབི་

མང་བ་ཟ་གོི་ཡོད་སྟབས་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དགུན་གྲེོ་བཏེབ། 

འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་བྱས། བོད་པོ་ཁ་ཤོས་ནི་མུ་གོེས་ཤོི། ཁ་ཤོས་
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ནི་གྲེོ་རྩིམ་བཟས་ནས་བཤོལ་ནད་ཐེེབས་ཏེེ་བསྡེད་དགོོས་པོ་དེ་

རགིོས་རྙེགོོ་དྲེ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་བདོ་ཡུལ་ལ་སྐྱདི་ཀྱི་ིརདེ། བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་སྐུ་

མགྲེནོ་གོསར་པོ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བསྡེད་ན། དངསོ་པོ་ོཡར་

རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིའིཕྲུལ་འིཁརོ་ལ་སགོོས་པོ་མདེ་ན་ཡང༌། རྒྱུན་ཟས་

འིབྲུ་རྩིམ་འིདང་ངསེ་ཡདོ་པོ་དང༌། དའེི་ིལྷགོ་མ་འིབྲུ་ཆེང་ཞིམི་ཐེགོ་

ཆེདོ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་སྐྱདི་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚོ་ོས་མཐེ་ོཔོརོ་

ཡོང་སྟེ་དབུགོས་མ་འིདང་པོའིི་དཀའི་ངལ་དེ་ཡང་མྱོང་མི་དགོོས་

ལ། རྒྱ་མ་ིའིབུ་ལ་དགོའི་པོ་ོཡདོ་པོས་རྒྱ་མཚོའོི་ིཉེ་ེསྐརོ་ལ་བསྡེད་

ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་ཕེན་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་སློབེས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

གྲེངས་ཕྱོནི་པོ་འིདའིི་ིརངི་ལ་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོགོང་ཞིགིོ་བཤོད་རུང༌། 

དནོ་དངསོ་གོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་སྐྱདི་པོ་དང༌། བདོ་བདོ་

ཡུལ་ན་སྐྱདི་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིགོའི་ིཐེགོོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ལས། ད་ེ

ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་མི་འིདུགོ ངའི་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིབསམ་བློ་ོད་ེརདེ། ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོཚོང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་སོང་ངམ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཧུར་

ཐེགོ་བྱེད་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༢༢ ཉེནི། 

བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་དང་པོའོི་ི

ཚོགོོས་འིཐུས་མཇལ་ཁའི་ིསྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ གོམོ་སྟབས་གོཉེསི་པོ་དང་། དཀའི་ངལ་ལ་གོདོང་

ལནེ།

ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ སྔནོ་མ་བུད་མདེ་ཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས། 

སྔ་ལ་ོངསོ་ནས་འིབདོ་སྐུལ་བྱས་པོར་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལམ་

སེང་དང་ལེན་བྱས་ཏེེ་ད་རེས་ཚོོགོས་པོ་དངོས་སུ་ཚུགོས་ནས་

ཡིགོ་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོབཞིགོ་འིདུགོ་པོར། བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཟེར་

རྒྱུ་ཡནི། གྲེསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་པོ་དང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱས་པོ་གོཉེསི་ཀ་

ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་འིདུགོ སྒྲིགིོ་ཡགིོ་ཀྱིང་ཡགོ་པོ་ོབཟསོ་འིདུགོ འིཆེར་

ཅན་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་ཐེོགོ་མར་བཙུགོས་

སྐབས་རྫོགིོ་པོ་ོདང༌འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་། རྗེསེ་སུ་ཇ་ེསློ་ནས་

ཇ་ེསློར་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་རྣམ་ཀུན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་མི་ཡངོ་བའི་ི

གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། འིགོ་ོབཟང་པོ་ོཞིགིོ་བཙུགོས་པོ་ད་ེདགོ་

དནོ་དངསོ་ཐེགོོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་མགིོ་གོསི་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། ཁ་ནས་བཤོད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟང་པོོ་དེ་ལགོ་ལེན་
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མཐེའི་འིཁྱངོས་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བར་ལམ་ངས་བཤོད་པོ་ལྟར། དེང་སང་རྩི་བའིི་བོད་ཀྱིི་གོནས་

སྟངས་ད་ེདུས་རམི་གོཉེསི་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒང་ལ་སློབེས་ནས་ལས་ཀ་

ཚོང་མ་གོཏེིང་རིང་དུ་དང༌། རྙེོགོ་དྲེ་ཚོ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་སྤེོམ་ཚོིགོ་དང་ཁ་ཡམ་

ཡམ་ལ་ཕྱོནི་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོདང༌། གོཏེངི་རངི་

པོོ། ཁ་གོསལ་པོ་ོབཅས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོདོང་ལེན་བྱེད་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། བུད་མེད་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་དེ་བཞིིན་དུས་ཚོོད་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྐབས་ལ་སློེབས་ཡོད་

པོས། ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་སློབེས་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོོའི་ིདམིགོས་ཡུལ་ན།ི ནང་ཁུལ་མཐུན་པོ་ོབྱེད་རྒྱུ་དང༌། རགིོ་

གོཞུང་གོ་ིདནོ་ལ་སམེས་འིཁུར་ལནེ་དགོསོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡནི་པོ་ཚོང་

མས་ཤོསེ་གོསལ་ཡནི་པོས་ཡང་བསྐྱར་བརྗེདོ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ 

དོན་དགོ་སྙིིང་པོ་ོཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤོད་པོས་མི་འིགྲེིགོས་

པོར་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་འིགོེལ་དགོོས་ཤོིང་། ལགོ་ལེན་ཟེར་བ་

དའེིང༌། ལགོ་ལནེ་བསྟར་མཁན་གྱི་ིམ་ིགོཞིན་ནས་བཙོལ་ཏེ་ེརྙེདེ་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། རང་ཉེིད་ཤོོད་མཁན་ལས་ལགོ་ལེན་བྱེད་

མཁན་མིན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟར་མིན་པོར་ཤོོད་མཁན་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་
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ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། དནོ་སྤྱོདོ་པོ། དནོ་མཐུན་པོ་གོསུངས་

ནས་ཆེོས་བཤོད་དགོོས་པོ་དང༌། ཆེོས་བཤོད་པོ་དེ་ཤོོད་མཁན་

རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ལགོ་ལནེ་བསྟར་དགོསོ་ཞིསེ་གོསུངས་ཡདོ། ཤོདོ་

མཁན་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ལགོ་ལེན་མ་བསྟར་ན། ཁ་བཤོད་སྟོང་པོ་

བརྒྱ་སྟོང་ཇི་ཙོམ་བཤོད་ནའིང་ཕེན་ཐེོགོས་མེད། དེ་བཞིིན་དུ་ང་

རང་ཚོོས་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ལས་ཀ་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ལའིང་དམིགོས་

ཡུལ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་འིགྲུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་སྐབས། ང་རང་

ཚོ་ོཚོང་མས་ཁ་ནས་བཤོད་པོ་བཞིིན་ས་ོས་ོརང་གོིས་ལགོ་ལེན་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྣ་ེའིཁྲེདི་ཐུབ་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ཁ༽ བདོ་མའིི་ིལས་འིགོན་དང་། ཁ་བཤོད་ལགོ་བསྟར།

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་

ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་འིགོན་འིཁྲེ་ིབ་ཞིགིོ་དང་། བྱ་ེབྲགོ་བུད་མདེ་སྤྱོའིི་ི

གོནས་སྟངས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ཅགིོ་ཡནི་ནའིང་། རང་ཉེདི་ཐེ་ེབས་བུད་

མེད་ཡོངས་རྫོོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་འིགོན་འིཁྲེི་བ་ཞིིགོ་རེད། གོཙོ་ོཆེེ་

ཤོསོ་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ིདུས་ཚོདོ་ནང་ལ་ལགོ་ལནེ་

བསྟར་ནས་གྲུབ་འིབྲས་མགིོ་གོསི་མཐེངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་མ་ིལའིང་

ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིནང་ལ་རང་རང་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་
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ཧུར་ཐེགོ་བྱས། ཁ་ནས་བཤོད་པོ་བཞིནི་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ཐུབ་ན་

ཕེན་རྒྱུ་དེས་ཕེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ནུས་པོའིང་ད་ེནས་ཐེནོ་གྱི་ིརདེ། 

དེ་མིན་ཁ་ནས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བཤོད་ཀྱིང་། ལགོ་ལེན་དེ་ཙོམ་

མེད་པོ་དང་། ཚུར་ཕྱོོགོས་འིདི་ནས་ཀྱིང་ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་བཤོད། ད་ེཡང་ལགོ་ལནེ་གོང་ཡང་མདེ་པོར་ང་ོ

ཐེགོོ་ལ་ོདང་ཟླ་བ་སྦྲེལེ་ནས་ཕྱོནི་ཏེ་ེལགོ་ལནེ་འིད་ིབྱས་ཀྱི་ིམཛུབ་

མ་ོའིཛུགོས་ས་གོང་ཡང་མདེ་ན་ད་ེལ་སྙིངི་པོ་ོམདེ། ལགོ་ལནེ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། གོཞིན་བསམ་འིཆེར་ཤོོད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཚོང་མས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ཁ་སང་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་བརྟེན་བཞུགོས་ཤོགིོ་འིབུལ་གྱི་ིཡནི་བརྗེདོ་

པོ་རེད། བརྟེན་བཞུགོས་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། 

དམིགོས་བསལ་ཆེོ་གོ་བཏེོན་པོ་མ་བྱུང་ནའིང༌། གོང་ལྟར་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ོཚོང་མས་དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་འིགྱུར་བ་མེད་པོ་བྱས་ཏེེ་སྙིངི་

ཁངོ་རུས་པོའི་ིགོཏེངི་ནས་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོང་ོའིཕྲིད་

བྱས་པོ་འིདི་གོས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་མི་འིདུགོ་པོས། ངས་ཀྱིང་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ། 

ང་རང་ཚོོ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོི་ལུང་པོ་

གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཚོ་ེདང་དངེ་སྐབས་
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ཀྱིི་ཁ་ཡོད་ལགོ་ཡོད་ཀྱིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དབར་འིབྲེལ་བ་

ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། དསེ་ན་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡངེ་བྱདེ་མ་ིདགོསོ། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཚོ་ེརངི་པོ་ོསྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ད་ལྟ་བར་

དུ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཀྱིི་རིང་ལ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོང་ཡོང་

ཅ་ིཡངོ་བྱས་པོ་ཡནི། མ་འིངོས་པོར་ཡང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་

དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིམ་ིཚོ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ི

ཚོ་ེམཐེའི་འིཁྱངོས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ངས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་

དང་བརྒྱབ། ངའིི་འིདུན་པོའིང་དེ་ཡིན་ལ། འིཕེེན་པོའིང་དེ་ཡིན། 

བློོ་གོཡེང་གོཏེན་ནས་བྱེད་མི་དགོོས། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཧུར་ཐེགོ་

བྱདེ་དགོསོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སློབོ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༡༡ ཉེནི་

མད་ོསྨད་དབུས་རྒྱུན་ལས་པོ་ཚོརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཁུལ་གྱི་ིའིབྲལེ་ལམ་དང་། གོཅིགོ་ཕེན་གོཉེསི་

རགོོས།

མད་ོསྨད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ིལས་བྱདེ་དྷ་རམ་ས་ལ་སྡེདོ་མཁན་

ཁྱེད་རང་ཚོོས་བར་སྐབས་ལས་ཀ་བྱས་པོའིི་སྐོར་དང༌། བསམ་

བློོ་གོཏེོང་སྟངས་བཅས་སྐད་ཆེ་བྱུང་བར་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་ལྟ་

ཕེན་ཆེད་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་འིདུགོ བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་སྐརོ་དངེ་སང་དུས་ཚོདོ་གོཉེན་འིཕྲིང་ཅན་ཞིགིོ་གོ་ིསྐབས་ལ་

སློེབས་ཡོད་པོས་སྔར་བཞིིན་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད། 

རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཡནི།

རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་མད་ོསྨད་པོ་མང་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། 

སྤྱོརི་བཏེང་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིནང་ནས་ཉུང་ཤོསོ་ཡནི་པོ་དང༌། ད་ེ

ཡང་ཕེན་ཚུན་ཁ་འིཐེོར་ནས་གོནས་ཡོད་སྟབས་མདོ་སྨད་པོ་ས་

གོནས་གོང་དགོ་ཏུ་སུ་དང་སུ་ཡོད་མེད་ཙོམ་ཡང་གོསལ་པོོ་མ་

ཤོསེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་འིདུགོ ནང་ཁུལ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཅགིོ་



301
བྱུང་ན་མ་ིསྣ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ཚོདོ་ཐེགིོ་པོ་ོཞིགིོ་དང་། གོསལ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཤོསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་

བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

སྤྱོརི་བཏེང་ལས་བྱདེ་ནང་ལ་མད་ོསྨད་པོ་མང་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ཚུད་ཀྱི་ི

མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་འིཆེར་ཞིིགོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྩི་དནོ་

གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ལྟའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདསི་ཆེསོ་ལུགོས་

དང་ཆེལོ་ཁའི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ། ས་ོསའོི་ི

རང་ཁུངས་ནས་ང་ོཐེགོོ་ལས་ཀ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་ཞིགིོ་དང༌། འིགོན་

འིཁྱརེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ིམ་ིམདེ་ན། རྣམ་གྲེངས་གོསགོོ་མཁན་ལྟ་བུ་

བྱས་ན་དགོསོ་པོ་ཆེ་ེབ་མདེ།

ཨ་མད་ོཉུང་ཤོས་ལས་མདེ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཕེར་ཚུར་ཁ་འིཐེརོ་ནས་

གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་མ་ཤོེས་པོའིི་

སྐབས་ལ་གྱིོང་རགོ་གོི་ཡོད། ཨ་མདོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་

པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་ཚུན་ནང་ཁུལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ན་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཁྱད་པོར་ཡངོ་གོ་ིརདེ། དཔོརེ་ན། ང་ཚོ་ོ

མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་ནས་ཡདོ་སྐབས་འིཕྲིལ་སལེ་ཕྲུ་གུ་སློབོ་གྲྭར་

གོཏེངོ་ཕྱོགོོས་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་སངས་པོ་ོབྱུང་

བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་དགོེ་མཚོན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 
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འིབྲེལ་བ་སངས་པོོ་མེད་སྟབས་འིབྲེལ་ཡོད་སོ་སོས་ཐེད་ཀའིི་

གོནས་ཚུལ་མ་ཤོེས་ཤོིང་། དོ་བདགོ་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་བདགོ་

པོ་ོབརྒྱབ་མ་བྱུང༌ཞིསེ་དང་། དགོསོ་དབང་གོསི་ཉེ་ེདགོའི་ཕྱོགོོས་

ལྷུང་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིདནོ་མདེ་བསམ་ཚུལ་ཆེགོས་ཡངོ་

གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་མ་ིཡངོ་བའི་ིཐེབས་ཤོསེ་གོཙོ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་བལ་ཁུལ་

གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་ས་ཁུལ་ཡས་མས་ལ་ཨ་མད་ོཁ་འིཐེོར་བ་གོང་

འིདྲེ་ཡོད་མེད་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་གོསལ་པོ་ོརྟེོགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་དཀའི་ངལ་སལེ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། ལྷགོ་

པོར་དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་ཕེར་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅགིོ་

ལ་སློབེས་ཡདོ། མད་ོསྨད་ཁུལ་ད་ེཕྱོོགོས་གོཅགིོ་ནས་ས་རྒྱ་ཆེནེ་

པོ་ོདང་། གོཉེསི་ནས་ས་ཁད་རྒྱང་པོ་ོཆེགོས་ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁན་

ཡང་ཉུང་ཉུང་ལས་ཐེར་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། ཕེར་འིགྲེ་ོམཁན་ཡནི་ནའིང་

གོང་ལྟར་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ།

ཁ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

མདུན་ལམ།

ང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་ལྟར། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཟེར་བ་

སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་ལ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡེད་པོའི་ི

ལུང་པོ་དེ་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་རིང་ལ་ང་རང་ཚོོའིི་ས་ཁུལ་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ཁ་བྲལ་ནས་བསྡེད་པོ་རེད། བར་ལམ་
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རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིིས་ང་རང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་མི་མང་ཡོངས་

སུ་རྫོོགོས་པོ་དབྱེ་བ་མེད་པོར་སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཅིགོ་གྱུར་བཏེང་ནས་

དཀའི་སྡུགོ་མཉེམ་མྱོང་བྱས་པོ་རེད། མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚོོའིི་

བདནེ་པོའི་ིམཐེའི་གོསལ་ནས་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་འིཆེར་བའི་ིསྐབས་

སུ་ཡང་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་ང་ཚོ་ོལ་སྐྱིད་སྡུགོ་

ལགེོས་ཉེསེ་གོང་ཞིགིོ་བྱུང་ནའིང་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ད་ེབདོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་རྣམས་ལ་བསམ་

ཚུལ་དང་རེ་བ་དེ་ལྟར་ཡོད་ལ། ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སྡེོད་

མཁན་རྣམས་ཀྱིང་རྩི་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་འིགྱུར་བ་མདེ་པོའི་ིབསམ་

ཚུལ་ད་ེརང་ཡནི། ངསོ་ནས་བདནེ་ཚོགིོ་སྨནོ་ལམ་ནང་ལ། ཡངོས་

རྫོགོོས་བདོ་ལྗོངོས་རང་དབང་གོཙོང་མའི་ིདཔོལ། །ཞིསེ་བྲསི་ཡདོ་

པོ་ལྟར་རདེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རགིོས་ཡངོས་རྫོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་

ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན། འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོད་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོང་བ་ལ་ང་རང་ཚོོས་རྒྱུ་སྒྲུབ་པོའིི་སྐབས་ནས་ཚོང་མས་

སེམས་འིཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱས་ནས་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་དགོོས་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། རྩི་བ་བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིཆེལོ་གོསུམ་ཡངོས་རྫོགོོས་

ཀྱིི་བོད་རིགོས་རྩིམ་ཟན་མ་ཎི་བགྲེང་མཁན་ཡིན་ནོ་ཅོགོ་ཐེམས་

ཅད་ཀྱིསི་གོངས་ཅན་པོ་ཟརེ་བའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཧི་ལས་པོ་ཞིགིོ་

ཡོད་དང་ཡོད་མུས་རེད། ཡང་སྒོས་མད་ོསྨད་ཁུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིབདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ི
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ཐེགོོ་ལ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བར་དམགིོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་རྐང་འིཛིིན་

བྱདེ་མཁན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ལྷགོ་བསམ་དང་

སྙིངི་སྟབོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱརེ་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་

པོར་གྱིར་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་སྐད་རྒྱགོ་མཁན་ང་ཚོའོི་ིབསམ་

ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ཐེབས་ཤོསེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱདེ་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་མདོ་སྨད་མི་མང་སྤྱོི་བྱིངས་ཀྱིི་རྣ་བའིི་ནང་ལ་

གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཐུབ་པོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་

ནས་ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཕྱོགོོས་དང༌། དམགིོས་ཡུལ་བཟུང་ཕྱོགོོས་

གོཅགིོ་གྱུར་ཞིིགོ་གོ་ིཐེོགོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་དང་། འིཆེར་ལྡན་གྱི་ིལས་

དནོ།

མད་ོསྨད་ཁུལ་ལ་འིགྲེམི་འིགྲུལ་ཁགོ་པོ་ོདང༌། གོནས་ཚུལ་འིཕྲིལ་

འིཕྲིལ་སློབེས་མ་ཐུབ་པོའི་ིསྐབས་འིདརི་ང་ཚོ་ོརྒྱ་བལ་ཁུལ་ལ་ཡདོ་

པོའིི་ཨ་མད་ོབོད་ལ་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་ན་ཡང་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་གོ་ོཆེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་སློེབས་ཚོར་བའིི་ས་ཁུལ་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་

དང༌། ད་ཕེན་མ་སློེབས་པོའིི་ས་ཁུལ་གོང་དགོ་ཡོད་པོ། རྒྱ་བལ་

ནང་ནས་དེ་སྔོན་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་ཕྱོིན་པོ་དེ་དགོ་མ་སློེབས་པོའིི་
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ས་ཆེ་ད་ེརགིོས་ཤོསེ་པོར་བྱས་ནས་འིཆེར་གོཞི་ིབཏེངི༌། མད་ོདནོ་

ཡང་སྙིངི་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ར་ེཟུང་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་

མད་ོསྨད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཚོང་མར་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

ང་ཚོོས་མིའིི་ལུང་པོར་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱེར་ཡོད་པོ་

དང༌། འིཆེར་གོཞིི་གོང་འིདྲེ་བཏེིང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་བོད་ནང་ལྷགོ་

བསམ་ཡདོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་གོ་ིརྣ་བས་ཐེསོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་གུང་སྒྲིགིོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང་རང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་སངས་པོ་ོཞིགིོ་

དང༌། འིཆེར་གོཞི་ིལྡན་པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཞིགིོ་མ་

བྱུང་ན། འིཕྲིལ་སེལ་ལྷགོ་བསམ་ཞིིགོ་འིཁྱེར་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

ནའིང༌། ས་ོསའོི་ིང་ོགོདངོ་གོང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལས་འིབྲལེ་

བ་ཆེགོས་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤོད་བྱདེ་མ་ཐུབ་

ན། དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་གོཞིསི་བྱསེ་ཕེན་ཚུན་འིགྲེ་ོ

འིངོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་བྱུང་བ་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཐེནོ་མ་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེད་

དགོོས་པོ་དང་། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང༌སྟེ། དེ་

གོཞིརི་བཟུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱུང་
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ན་ད་ེགོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་དགོསོ་པོ་རླབས་ཆེ་ེབ་དང༌། དནོ་གོ་ོཆེདོ་པོ། 

ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོརྒྱུན་ལས་ཀྱིི་

ལས་བྱེད་ཁུངས་ནས་མི་འིགོའི་ཤོས་ཤོིགོ་ས་ཁུལ་ཁགོ་ལ་ཕྱོིན་

ཏེེ་རྒྱ་བལ་ནང་ཨ་མདོ་ཁ་འིཐེོར་ནས་གོནས་སྡེོད་བྱེད་བཞིིན་པོ་

དེ་དགོ་ལ་ཕེན་ཚུན་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱེད་པོར་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་

ཡདོ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོའིདུགོ 

གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཕེན་ཚུན་གོོ་བསྡུར་དང་གོསལ་

བཤོད་བྱས་ཏེེ། མད་ོདོན་ཡང་སྙིིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དེ་དེང་

སང་འིགོགོ་རྩི་ཞིིགོ་གོ་ིསྒང་ལ་སློབེས་ཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དོན་དགོ་དེ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་ལས་

འིགོན་འིཁྲེི་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོས། ཚོང་མས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་

གོི་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་ཡང་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་

རྒྱབ་མདུན་དང་། ཕུགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་བསམ་བློོ་འིཁོར་ཐུབ་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་འིཇགོས་པོ་གྱིསི། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༤ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་མ་ིམཇལ་བཅར་སྐབས་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་དུས་དང་། ད་ེབསྟུན་གྱི་ིའིབད་

བརྩིནོ།

(ཐེགོོ་མར་ཚོགོོས་མ་ིཇ་ིཙོམ་འིདུ་འིཛིམོས་ཡདོ་དམ། ས་གོནས་ཁགོ་ཇ་ིཙོམ་ནས་ཡདོ་(ཐེགོོ་མར་ཚོགོོས་མ་ིཇ་ིཙོམ་འིདུ་འིཛིམོས་ཡདོ་དམ། ས་གོནས་ཁགོ་ཇ་ིཙོམ་ནས་ཡདོ་

དམ། ཀ་ཤོ་ིསྨརི་གྱི་ིཁ་ཆེ་ེའིབྱརོ་ཡདོ་དམ་མདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་དམ། བདོ་དམ། ཀ་ཤོ་ིསྨརི་གྱི་ིཁ་ཆེ་ེའིབྱརོ་ཡདོ་དམ་མདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོདང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་དམ། བདོ་

ནས་ཡངོ་མཁན་གོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུར་ཡདོ་དམ་མདེ། ཅསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་རྗེསེ།) ནས་ཡངོ་མཁན་གོཞིནོ་ནུ་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུར་ཡདོ་དམ་མདེ། ཅསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིགོནང་རྗེསེ།) 

ཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཚོོགོས་འིདུ་ཡགོ་པོོ་

འིཚོགོོས་དགོསོ། ད་བར་ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་

བྱུང་བ་རདེ། གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཚུགོས་ཤོངི་། རྒྱ་མའིི་ི

ངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོར་མ་ཟད། བདོ་

ནང་གོ་ིམ་ིཚོསོ་ཀྱིང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

བོད་པོ་ཚོ་ོསློོབ་སྦྱོོང་ཡགོ་པོོ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཡགོ་པོོ་ཡོད་

སྙིམ་སྟེ་རེ་བ་རྒྱགོ་ས་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་མ་འིངོས་

པོར་ལས་འིགོན་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ངསོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་ཤོདོ་བཞིནི་པོ་ལྟར། དུས་ཚོདོ་གོཉེན་
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འིཕྲིང་གོི་སྒང་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ལྟར་སྣང་ལ་

བསམ་བློ་ོགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གུ་ཡངས་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོཏེངི་ཟབ་

པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་འིཆེར་གོཞིི་བརྣགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེིང་གོི་ཡོད་

པོས། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་བསམ་

བློོ་གོཏེིང་ཟབ་དང༌། རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་དགོོས་པོའིི་དུས་ཤོིགོ་ཏུ་

སློེབས་ཡོད། དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཉེམས་མྱོང་བྱུང་བ་དེ་དགོ་གོཞིི་ལ་

བཞིགོ་ནས། མ་འིངོས་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བར་

ཚོང་མས་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེལུགོས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་ཡདོ་པོའི་ི

གོཞིོན་ནུ་ཕེལ་ཆེེ་བ་བཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་རྗེེས་ལ་སྐྱེས་པོ་

དང་། རགིོས་ཁ་ཤོས་ན་ིསྐྱསེ་ས་བདོ་ལ་སྐྱསེ་ཀྱིང་དྲེན་པོ་གོསསོ་

ལ་མ་གོསསོ་ཞིགིོ་གོ་ིངང་ནས་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་བ་རདེ། ང་རང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིའིད་ིདགོ་རྩི་བ་རང་དབང་ལུང་

པོའི་ིནང་ལ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིལུང་པོ་དང་བྲལ་

ནས་བསྡེད་ཡདོ། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་ནི་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་རང་དབང་དང་བྲལ་ཞིིང་། གོཞིན་དབང་གོི་

གོདུགོ་རྩུབ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་གོཞིནོ་ནུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཚོར་

ལངོས་བྱས་པོ་རདེ། 
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ང་རང་ཚོ་ོད་ལྟའི་ིབདོ་པོའི་ིམ་ིཐེགོོ་འིདའིི་ིདུས་ཚོདོ་ན་ིབདོ་པོའི་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དུས་ཚོདོ་སྡུགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་

ལ། ང་རང་ཚོའོི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤོད་

ན། རྩི་བ་ས་ོསའོི་ིལས་ཡནི་ཞིངི་། འིཕྲིལ་གྱི་ིརྐྱནེ་ན་ིང་རང་ཚོ་ོབདོ་

པོའི་ིངསོ་ནས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པོ་སགོོས་གོནས་

ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐེོགོ་ནས་རྐྱནེ་ངན་འིཕྲིད་པོ་རདེ། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། མིང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་

གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་དགོ་ཡང་སྙིིང་བཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་

ཏེེ་གོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་ང་

ཚོོར་རོགོས་རམ་གོ་ོསྐབས་ཡགོ་པོ་ོགོནང་བ་ལས། རྩི་བའིི་རང་

བཞིིན་ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སྤྲོང་འིཁྱམས་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད། 

དེ་འིདྲེའིི་ངང་ནས་མི་ཐེོགོ་འིདིའིི་དུས་ཚོོད་འིགྲེིམས་ནས་འིགྲེ་ོགོི་

ཡདོ། ང་རང་ཚོསོ་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་ཁྲེམིས་འིགོལ་

བྱས་པོ་དང༌། ཡང་ན་བློསོ་དང་དུ་བློངས་ཏེ་ེམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་

པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོར་ང་ཚོོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙོན་དབང་བྱེད་

མཁན་གོསར་པོ་གོཞིན་ཞིགིོ་སློབེས་ཏེ་ེསྡེདོ་མ་ཐུབ་པོར་མའིི་ིལུང་

པོར་གྱིར་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚོ་ོའིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་མའིི་ི

ཐེབོ་ཐེང་དབང་ཡདོ་ཀྱིསི་འིཕྲིགོོ་པོ་ད་ེབསྐྱར་དུ་ང་རང་ཚོསོ་ལནེ་
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ཐུབ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་འིདི་རྩི་བའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ཡོང་

བར་ལས་སློ་པོ་ོཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མནི། ང་ཚོསོ་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་

པོ་དང་། གྲེསོ་ཆེདོ་བཞིགོ འིབདོ་སྐུལ་བྱས། སྐད་འིབདོ་བྱས་པོ་

ཙོམ་གྱིིས་འིགྲེིགོས་ཐེབས་མེད། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལགོ་

ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྙུགོས་བསྲིིངས་ཏེེ་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་དགོོས་པོ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

གོཙོ་ོབ་ོན་ིངས་སྔནོ་མ་ནས་ཤོདོ་མུས་ལྟར། ང་ཚོའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་

པོ་ོབདོ་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཡནི། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཁངོ་ཚོསོ་ང་ོམཚོར་སྐྱསེ་དགོསོ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཀྱིསི་

ཟནི་ནས་བསྡེད་ཡདོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོརོ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དགོ་ེརྒོན་

ནམ། དཔོ་ེལྟ་སའི་ིརྒྱ་མ་ིརྣམས་མ་རབས་ཁ་ོནར་བྱང་བ་ཞིགིོ་ཡནི་

པོ་དང༌། གོནས་སྟངས་དངངས་སྐྲགོ་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་འིགོོ་

ནས་འིཚོར་ལངོས་བྱས་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་སྤྱོདོ་ལམ་དང༌། ཤོསེ་ཡནོ་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་མེད་ན་ཡང༌། རྩི་བའིི་ལྷགོ་

བསམ་དང༌། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁོགོ་ཧི་ལས་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ། 

ཁ༽ འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུར་འིགྲེསོ་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིམ་

རྩི།

ང་ཚོའོི་ིཚོངོ་ལས་ཀྱི་ིམ་རྩི་ལྟ་བུ་ན།ི བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ི
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སམེས་ཤུགོས་ད་ེཡནི། ང་ཚོསོ་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་སྐད་

རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། བདེན་པོ་བདར་རྒྱུ་སོགོས་མ་རྩི་འིདི་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཁ་ེབཟང་ཞིིགོ་འིཚོལོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་སམེས་ཤུགོས་མ་བརླགོས་

པོར་ཡདོ་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། དཔོརེ་ན། 

བར་ལམ་རྒྱ་གོར་ནང་ཡནི་ཡང་རུང༌། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་གླིངི་ཁྱནོ་

ཡོངས་ཀྱིི་སྤྱོི་དང་བྱེ་བྲགོ་གོང་སར་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབཞིིན་པོ་རེད། 

གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་བདུན་རྩི་

བརྒྱད་ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེའིི་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་

ན་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩-༡༩༦༠ ར་ེགྲེངས་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ལ་བདོ་པོར་

ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་རིགོས་གོཅིགོ་བྱུང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཕེལ་ཆེེ་བ་

ན་ིབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རྟེགོོས་ཤོངི་། བདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་ནས་བདནེ་

དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱས་པོ་ཞིིགོ་མནི། 

སྐབས་དརེ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་གོཅགིོ་གོསི་

དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ལ་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་པོ་དང༌། དེ་དུས་རྒྱ་ནགོ་

ལ་ཡང་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་རྒྱུའིི་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་དེ་གོཞིི་

ལ་བཞིགོ་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་དོན་ལ་ལགོ་པོ་འིཆེང་བ་ཞིིགོ་རེད། 

སྐབས་དེར་ཨུ་རུ་སུས་མཚོོན་པོའིི་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁབ་དེ་དགོ་

གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་རྒྱ་མིས་
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གོང་བཤོད་པོ་དརེ་ཆེ་བཞིགོ ད་ེདུས་འིཛིམ་གླིངི་རྒྱལ་ཚོགོོས་ནང་

རྒྱ་མིའིི་སྐུ་ཚོབ་མེད་སྟབས་ཨུ་རུ་སུ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་དམར་

པོའོི་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ེདགོ་གོསི་རྒྱ་མའིི་ིཚོབ་ཆེ་ཚོང་བྱས་པོ་རདེ། ད་ེ

དུས་བདོ་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེདགོ་

རྩི་བའིི་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་སྲིིད་དོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཤོིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་

བྱུང་བ་རདེ། རྩི་བ་བརྟེན་པོ་ོགོང་ཡང་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། བདོ་པོར་

ཤོ་ཚོ་ནས་བྱས་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེརེ་མནིད། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་

དེ་སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་ནང་སྲིིད་དོན་གྱིི་འིཕེོ་འིགྱུར་བྱུང་བའིི་

སྐབས་ལ་འིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

བར་ལམ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཙོམ་ནས་གོཞི་ིནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོ

སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་རེད། དེ་ཡང་གོཞུང་སོ་སོའི་ིཐེོགོ་

ནས་མ་ཡིན་པོར་མི་མང་གོི་ཐེོགོ་ནས་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་

དོ་སྣང་གོི་ཡོང་རྐྱེན་གོཅིགོ་ནི། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བོད་ལ་ཡར་

རྒྱས་བཏེང་ཡདོ། ཡགོ་པོ་ོབྱས་ཡདོ། བཅངིས་བཀྲོལོ་བཏེང་ཡདོ། 

བདོ་པོར་དྲེནི་འིཇགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱས་ཡདོ་བསམ་པོའི་ིཁ་ོརང་

ཚོོའིི་སྣང་བ་དགོ་པོ་ཡིན་ན་ཡང་རུང༌། ཧིམ་པོ་ཡིན་ཡང་རུང༌། 

གོང་ལྟར་བདོ་ཀྱི་ིསྒ་ོམ་ོཕྱོ་ེནས་ལྟ་སྐརོ་ཡངོ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང་ན། 

དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་མིའིི་འིདོད་པོ་དང་མཐུན་པོའིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་

ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་དེ་ལྟར་བརྒྱབ་ཀྱིང་། དངོས་ཡོད་
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གོནས་ཚུལ་ལ་ད་ེལས་གོ་ོལྡགོོ་སྟ་ེབདོ་ནང་ལ་སྒརེ་གྱིསི་ལྟ་སྐརོ་

འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། ཚོགོས་པོར་རྒྱགོ་མཁན་སགོོས་གོང་ལྟར་ཕེལ་

མ་ོཆེེའིི་མཐེོང་ཚུལ་ལ་བོད་ས་འིདི་རྒྱ་ནགོ་གོི་ས་ཆེ་མིན་པོ་དང༌། 

བོད་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ། བོད་

མི་མང་རྣམས་ཀྱིིས་རྒྱ་མིར་བློོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་གོཏེད་བཅོལ་གྱིི་

མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིཡདོ། 

གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དེང་སང་ལགོ་ལེན་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ནུས་པོ་ཐེོན་ཐུབ་མིན་གོང་ལྟར་ཡང༌། སྤྱོིར་བཏེང་

འིཛིམ་གླིིང་མང་ཚོོགོས་ནང་བོད་པོའིི་བདེན་དོན་ཇེ་གོསལ་དུ་

ཕྱོིན་པོ་དང་། བོད་པོ་བཙོན་བྱོལ་བ་ཚོོས་བཤོད་པོ་ཙོམ་མ་ཡིན་

པོར་ཁ་ོརང་ཚོ་ོརང་ཉེདི་ཀྱིསི་བདོ་ནང་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་མཐེངོ་བར་བརྟེནེ། མ་ིསུ་ཞིགིོ་ཡནི་ཡང་དྲེང་བདནེ་ལ་ཤོ་ཚོ་

སློབེས་རྒྱུ་ཆེསོ་ཉེདི་ཡནི་སྟབས། བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཤོ་

ཚོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོཞི་ིནས་སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ། 

བདོ་ནང་གོ་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་བཙོན་

བྱལོ་ལ་ཡདོ་པོ་ཚོསོ་སྐད་རྒྱགོ་སྟངས་དང་མཐུན་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ི

དབང་གོིས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོོར་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་

འིགྲེ་ོབ་དང་། ཆེ་ེམཐེངོ་ཕྲིན་བུ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་སྟ།ེ དཔོརེ་

ན། ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ནང་རྒྱ་
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གོར་གོཞུང་གོིས་མཚོོན་པོའིི་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་མཐེོང་ཚུལ་ཡགོ་

ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རྐྱེན་རྩི་གོཅིགོ་ནི། རྩི་བའིི་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་

བརྟེན་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་མཁྲེེགོས་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོད་

པོའིི་བོད་པོ་ཚོོར་རིན་ཐེང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ངོས་ནས་ད་ལྟ་

བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ང་ཚོོར་ཚོོང་གོི་མ་རྩི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་

ནས་ང་རང་ཚོོས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས། ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་

ཡདོ་མཁན་ཚོསོ་ཁངོ་ཚོའོི་ིར་ེའིདུན་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་དགོསོ།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིསྔནོ་མ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་བདོ་ཕྱོ་ིནང་འིབྲལེ་

བ་མཐུད་ཐུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཡང་གོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་

རདེ། གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་ཕྱོ་ིནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཚོང་

མས་གོདུང་ཤུགོས་གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དམ་བཅའི་བྱདེ་དགོསོ་

པོ་འིད་ིགོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ཡནི། གོ་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིཆེར་གྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཕྱོི་ནང་གོཉེེན་འིཕྲིད་བྱེད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་འིདིའིི་

ཐེགོོ་ནས་ཁ་ེབཟང་ཟ་རྒྱུའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་

ཀྱིང་གོ་ོསྐབས་འིད་ིཟནི་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིབདནེ་དནོ་འིདའིི་ིརྣམ་པོ་

ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། བདེན་དོན་གྱིི་རྩིོད་པོ་མཐེའི་འིཁྱོངས་

ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེན་བསྒྲུབ་དགོོས། འིདི་ནི་གོནས་ཚུལ་དང་འིགྱུར་
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བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

གོ༽ ཁ་བཤོད་ལགོ་ལནེ་དང་། ན་གོཞིནོ་གྱི་ིལས་འིགོན།

སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན། དཔོརེ་ན། ཕྲུ་གུ་

ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་མར་ཚོ་ེསྟདོ་གོཞིནོ་ནུའི་ིདུས་ཚོདོ་ལ་གོང་ཞིགིོ་བྱདེ་

དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་མ་ཤོེས་པོ་

གོསར་དུ་ཤོསེ་པོར་བྱདེ་རྒྱུ་ཡནི་ཅངི་། མ་ཤོསེ་པོ་གོསར་དུ་ཤོསེ་

རྒྱུའིི་ལོ་ཡུན་གོང་འིཚོམ་ཕྱོིན་རྗེེས་རིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་ནི། ཤོེས་

པོའིི་དོན་དེ་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གོཞིོན་ནུ་

ཚོོས་གོཙོོས་བོད་མི་བཙོན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་ོཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་ནང་

མ་ཤོེས་པོ་ཤོེས་པོར་བྱེད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཧི་ལམ་ཡོལ་ཟིན་ཅིང་། 

ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༧༠ ཙོམ་གྱིི་དུས་རིང་ལ་ང་རང་ཚོོས་

མ་འིངོས་པོའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་དང༌། གོང་ཅའིི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཕེར་ཚུར་གོ་ོབསྡུར་བྱས་ནས་འིཐེམོས་སངས་པོའི་ི

ཐེབས་ཤོསེ་བྱས་པོ་རདེ། ད་ཆེ་འིཐེམོས་སངས་ཏེ་ེང་ཚོའོི་ིབྱདེ་སྒ་ོ

ཆེ་ཚོང་བ་ཞིགིོ་ང་ཚོསོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཚོང་

མ་ཤོོད་མི་དགོོས་པོར་ཚོང་མས་ཤོེས་གོསལ་རེད། ད་ཆེ་གོང་

ལ་ཐུགོ་ཡདོ་ཅ་ེན། ཤོསེ་པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་བསྟར་མནི་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

ཚོོགོས་འིདུ་ཁགོ་འིཚོོགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་ཁ་ནས་སྦར་མོ་གོང་
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ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཁ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་དེ་དགོ་སྟངོ་བཤོད་

ལ་ཕྱོིན་ན། དེས་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡང་མེད། ཁ་ནས་བཤོད་པོ་

དང༌། གྲེསོ་ཆེདོ་བཞིགོ་པོ། འིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ནས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་

མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཐེོགོ་ནས་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེོགོ་ལ་སྒྱུར་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ལས་བྱེད་པོ་སོགོས་བོད་མི་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་

རུང་ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོབཤོད་རསེ་བྱདེ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་མནི་པོར་ལགོ་ལནེ་

བསྟར་རྒྱུའི་ིདུས་སུ་སློབེས་ཡདོ། ལགོ་བསྟར་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

ཀྱིང་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་ཅངི་། ད་བར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་

པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོསུས་ཀྱིང་བཤོད་ཤོསེ་ཀྱིང་། ལགོ་ལནེ་ང་ོ

མའི་ིཐེགོོ་ནས་མཇུགོ་གོནནོ་བྱས་ཏེ་ེནུས་པོ་མ་ཐེནོ་ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་

ཡང་མདེ། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་གྱི་ིརྩི་བ་མཐེར་ཐུགོ་བདོ་པོ་རང་ལ་

འིགོན་འིཁྲེི་ཡོད། བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ངོས་ནས་བོད་པོའིི་དཔོེ་ལ་

ཡདོ་པོ་བཞིནི། ལན་དགུ་ཆེད་མཐུད་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་ཤོགིོ་བསྐྱདེ། 

མི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐེོགོ་སྦྲེེལ་དགོོས་བྱུང་ཡང་སེམས་ཤུགོས་མ་

བརླགོས་པོར་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ན་བདནེ་མཐེའི་ཏེན་ཏེན་གོསལ་

གྱི་ིརདེ། འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་སྔར་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིའིགྱུར་

བ་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཡོད། འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་རིགོས་ཁ་ཤོས་ང་ཚོོའིི་

འིགོལ་རྐྱེན་ཡིན་ན་ཡང་། རིགོས་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་ང་ཚོོར་ཏེན་ཏེན་
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མཐུན་རྐྱནེ་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ།

ང༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཞི་ིབདའེི་ིཡུལ་ལུང་།

རྒྱ་བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་དེང་སྐབས་གོསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིིགོ་མིན་

པོར་ལ་ོང་ོསྟོང་ཕྲིགོ་རིང་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་བོད་

གོཉེེན་འིབྲེལ་དང་། རྒྱ་བོད་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་གོང་ཞིིགོ་

ཡིན་རུང་། དོན་དགོ་ཡང་སྙིིང་རྩི་བའིི་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་

ནམ། ངོ་བོའི་ིགོནས་སྟངས་ནི། རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་ཐེ་དད་སོ་སོ་

རེད། བོད་རྒྱ་མིའིི་ཆེ་ཤོས་ནམ་ཡང་མིན་པོས་བོད་དང་རྒྱ་མི་

མཉེམ་བསྲིསེ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། བདོ་བདོ་དང་རྒྱ་རྒྱ་རདེ། བདནེ་

དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་

སུ་ཡང༌། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སྐྱདི། ཅསེ་པོའི་ི

ཚོགིོ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། རྒྱ་དང་བདོ་ཐེ་དད་ས་ོས་ོཡནི་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད་པོ་དང༌། བོད་བོད་ཡུལ་

ན་སྐྱདི་པོའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་འིད་ིང་ཚོསོ་སྒྲུབ་དགོསོ། རྒྱ་

མ་ིརྒྱ་ནགོ་ལ་ལགོོ་ནས་རྒྱ་མ་ིརྒྱ་ནགོ་ལ་སྐྱདི་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད། 

ཁ་ོརང་ཚོ་ོའིབུ་ལ་དགོའི་པོ་ོཡདོ། འིབུ་དང་། བྱ་ད།ེ ཕེགོ་ཤོ་སགོོས་

ཡགོ་པོ་ོཟས། ང་རང་ཚོ་ོབོད་མ་ིབདོ་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་རྩིམ་པོ་

དང༌། གོཡགོ་ཤོ་བཟས་ཏེ་ེང་རང་ཚོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་སྐྱདི་པོ་ོབྱས་

ནས་བསྡེད་ན་ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ།



318
རྒྱ་མསི་བདོ་བཅངིས་བཀྲོལོ་བཏེང་བ་ཡནི། བདོ་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་

གོ་ིཡནི་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་དརེ་སྐྱནོ་དང་ནརོ་

འིཁྲུལ་ཏེན་ཏེན་ཡོད། ཡིན་ནའིང་སྤྱོི་སྙིོམས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤོད་

ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྙེངི་པོ་ད་ེདངསོ་གོནས་བརྩི་ེབ་ལྡན་

པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་ཡོད། བར་ལམ་མི་འིདྲེ་མིན་མང་པོ་ོ

ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང༌ཞིིང་། གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོམཐེོང་ཐེོས་བྱུང་བའིི་

སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་རྙེངི་པོ་ད་ེགོང་ལྟར་བརྩི་ེ

བ་ལྡན་པོ་དང༌། བྱམས་དང་སྙིངི་རྗེ་ེཅན་གྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤོགིོ་ཆེགོས་

ཡདོ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བར་ལམ་ཆེསེ་གོདུགོ་རྩུབ་

དང་། ཆེསེ་མུན་ནགོ ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་རྗེསེ་ལུས་ཟརེ་བའི་ིཚོིགོ་

བཞི་ིབདེ་སྤྱོདོ་བྱདེ་པོ་འིད་ིབསྡུ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ནས། 

དངེ་སང་ད་ེབསྡུས་ཏེ་ེརྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ངསོ་ལནེ་མ་བྱདེ་

དཀའི་མདེ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། 

ང་རང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོ་དེ་རྒྱ་མིས་བཤོད་པོ་ལྟར་

ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། ཆེེས་ཀློ་ཀློོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མིན་ནའིང་། 

སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་གོི་རྗེེས་མ་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་

ཡདོ། ད་ེའིདྲེའིི་རྗེེས་མ་ཟནི་པོ་ད་ེང་ཚོ་ོརང་གོསི་ཡར་རྒྱས་དང༌། 

བཅོས་བསྒྱུར་གོཏེོང་དགོོས་ལ་གོསར་བརྗེེ་བྱེད་དགོོས། གོསར་

བརྗེ་ེབདོ་པོ་རང་གོ་ིབྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་རྗེསེ་
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ལུས་འིདའིི་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའི་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོའི་ིམསི་དབང་

ཤུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཅསོ་བསྒྱུར་དང༌། གོསར་བརྗེ་ེབྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་

ཞིེས་བརྗེོད་ན། དེ་ནི་ཧིམ་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཡིན་པོ་ལས་ཡོང་ཐེབས་

མདེ། འིཇནོ་སྟངས་མདེ་པོར་མ་ཟད་ཕེན་འིབྲས་ཀྱིང་ཡངོ་ཐེབས་

མདེ། རྒྱ་མསི་ཁ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོགོང་ཞིགིོ་བཤོད་ཀྱིང༌། དནོ་

དགོ་ཡང་སྙིངི་བདོ་བདོ་པོའི་ིལགོ་པོར་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་པོ་

རང་ཉེདི་ནས་རང་དབང་ལ་ཅ་ིདགོར་ལངོས་སུ་སྤྱོདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཕུགོས་ལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོ་ོལའིང་

ཕེན་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ད་ོབདགོ་ཚོ་ོལ་ཕེན་པོ་ལྟ་ཅ་ིསྨསོ། ཚུར་

ཕྱོགོོས་རྒྱ་གོར་ལའིང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ། 

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་འིདི་དྲེགོ་པོོའི་ིགོོ་མཚོོན་གྱིི་བསྟི་གོནས་དང༌། 

མཚོོན་ཆེའིི་རིགོས་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ལེགོས། 

ལྷོ་ཨ་ཧྥིི་རི་ཁའིི་ནང༌དང་། ཁོ་སི་ཊི་རི་ཁ་ཟེར་བའིི་ཡུལ་དེར་

བདེ་སྲུང་སྐོར་བྱ་བ་མ་གོཏེོགོས་དམགོ་མི་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་

རདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ དངེ་སང་གོང་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ་མདེ་མ་ིཤོསེ། 

འིདི་རིགོས་དངོས་གོནས་སྙིིང་རྗེེ་པོ་ོརེད། ང་རང་ཚོོས་ནམ་རྒྱུན་

རྟེགོ་པོར་གྷན་དྷིའིི་རྗེེས་འིབྲང་ཡིན། འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་དུ་

འིགྲེ་ོམཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ལྟ་བ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་གྱིི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆེེས་བྱས་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ང་ོཐེོགོ་ལགོ་
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ལནེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་རང་གོ་ིལུང་པོའི་ིནང་མཚོནོ་ཆེའི་ིརགིོས་གོཏེན་

ནས་མདེ་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིལུང་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན། རྒྱ་མའིི་ིལྷ་ོནུབ་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིས་མཚོམས་མང་པོ་ོཞིགིོ་དངསོ་གོནས་ཞི་ིབདའེི་ིབསམ་

བློ་ོཆེགོས་ཐུབ་པོ་དང་། རྒྱ་གོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ས་མཚོམས་

ཁགོ་ལ་ཞིི་བདེའིི་བསམ་བློ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་ངེས་རེད། དེ་ལྟར་

བྱུང་ན་རྒྱ་གོར་ལ་ཕེན་པོ་དང་། རྒྱ་མ་ིལ་ཕེན་པོ། བདོ་པོ་ང་རང་

ཚོ་ོལའིང་ཕེན་པོ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ངས་མ་འིངོས་པོར་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་ཡོད། འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་

ཀུན་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

བོད་ལ་འིཛིམ་བུ་གླིིང་གོི་ཡང་ཐེོགོ་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལྟར། 

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཡང་ཐེགོོ་དེ་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤོགིོ་

བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་རདེ་དམ། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིལུང་པོ་ས་ཆེ་གོང་ས་

ནས་གུང་གོསངེ་གོཏེངོ་བར་ཡངོ་ས། རང་བཞིནི་གྱི་ིཡུལ་གོཙོང་མ། 

རླུང་གོཙོང་མ། ས་གོཙོང་མ། ཆུ་གོཙོང་མ། ཡུལ་ལྗོངོས་རྣམས་

རང་བཞིནི་གྱི་ིམཛིསེ་སྡུགོ་ལྡན་པོ། ལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིང་

ཞི་ིབདའེི་ིང་ོབརོ་གོནས་པོ། ལུང་པོ་འིདའིི་ིནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིདེ་

དགོ་གོ་ིརང་བཞིནི་ཡང་ཞི་ིབདརེ་གོནས་པོ། ད་ེའིདྲེའི་ིསྣདོ་བཅུད་

ཞིི་བདེའིི་རང་བཞིིན་ལ་གོནས་པོའིི་ནང་ལ་འིཛིམ་གླིིང་གོི་མི་སུ་

ཞིགིོ་ཡནི་ཡང་རང་དབང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་གུང་གོསངེ་བཏེང༌སྟ་ེངལ་
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གོས་ོབརྒྱབ། བསམ་བློོའི་ིཞིི་བདེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟའི་ིཆེ་ལ་རྨ་ིལམ་ལྟ་བུ་ཡནི་ནའིང༌། 

མསི་ཐེབས་ཤོསེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིགྲུབ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས་

མ་ིའིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་མནི།

མདོ་དོན་སྙིིང་པོོ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ང་

ཚོའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོརདེ། ཁངོ་ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེས་གོདུང་

ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོའིདུགོ

ཅ༽ བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐེའི་དང་། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ། 

ད་ེནས་གོཉེསི་པོ་ད།ེ ད་བར་ང་ཚོསོ་མ་ཤོསེ་པོ་ཤོསེ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་

དུས་ཚོདོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བསྐྱལ་བ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚོདོ་ཕེལ་ཆེརེ་

ཡོལ་ཟིན་ཅིང་། ད་ཆེ་ཤོེས་པོའིི་དོན་རྣམས་ལགོ་ལེན་དུ་བསྟར་

ཏེེ་དོན་དངོས་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་དང༌། ཕེན་

གོནདོ་འིབྲལེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིད་ིགོཉེསི་ཁྱདེ་

རང་ཚོའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེགོ་ལརེ་པཱོ་ོལགོས་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ཁྱདེ་

རང་ཚོསོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། ཁ་སང་བཀའི་ཤོགོ་ལ་ཡང་སྐད་ཆེ་
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བྱུང༌ཞིངི་། ངསོ་ནས་མ་ིཚོ་ེཐུང་ཐུང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། མ་ི

ཚོ་ེརངི་པོ་ོསྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིསྨནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། སྡེདོ་ཐུབ་མདགོོ་

ཁ་པོ་ོརདེ། སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ། སྔ་ལ་ོརྡ་ོརྗེ་ེགོདན་ལ་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མི་ཚོེའིི་ཚོེ་མཇུགོ་འིདི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་

སྐྱལེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ར་ེབ་ད་ེརང་ཡདོ་ཅསེ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་ཕྱོིན་པོ་རེད། མ་

འིངོས་པོར་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲེངས་སྡེདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཧི་ལམ་ཐེགོ་ཆེདོ་

པོ་རདེ། ལ་ོབརྒྱ་སྡེོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ།

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་དུས་ཚོོད་དང༌། མ་འིངོས་པོར་སྡེོད་རྒྱུའིི་དུས་

ཚོོད་གོཉེིས་བསྡུར་ན་སྡེོད་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཐུང་བ་ཡིན་པོ་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིའིཇགིོ་རྟེནེ་ཆེསོ་ཉེདི་རདེ། ང་

རང་ཚོོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་པོ་འིདི་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་

ཡིན་པོ་ལས། མི་སྒེར་གོཅིགོ་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་མིན་ལ། ༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཁ་ེཕེན་དང༌། ཐེབོ་ཐེང་ཡང་རྩིདོ་ཀྱི་ིམདེ། ངའི་ིཁ་ེཕེན་

དང་ཐེོབ་ཐེང་ཞིིགོ་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད་ན། ང་རང་གོི་མི་ཚོེ་འིདིར་འིགྲུབ་

ན་འིགྲུབ་པོ་རདེ། མ་འིགྲུབ་ན་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ཡནི་སྟབས། 

མ་ིཐེགོོ་གོངོ་མ་ད་ེདགོ་འིགྲེ་ོབཞིནི་དུ་མ་ིཐེགོོ་རྗེསེ་མ་ཚོསོ་མཇུགོ་

ཟནི་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་
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གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ ༡༩༥༩ ཡས་མས་ཀྱིི་དུས་སུ་

དཀའི་སྡུགོ་མྱངོ་མཁན་གྱི་ིབདོ་པོ་མ་ིཐེགོོ་རྒོན་པོ་ད་ེདགོ་ཕེལ་ཆེརེ་

རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་མང་པོ་ོཞིིགོ་

བསད་རྨས་ཕྱོིན་ཟིན་པོ་རེད། མི་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལྟོགོས་ཤོི་ཐེེབས་

པོ་དང་། མང་པོ་ོཞིགིོ་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོནི་ཟནི་པོ་རདེ། བཙོན་བྱལོ་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཐེགོོ་ནས་རྒོན་པོ་ཚོརོ་ཛི་དྲེགོ་དང་དངངས་སྐྲགོ་ད་ེ

ལྟར་མདེ་ཀྱིང་དཀའི་སྡུགོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་མྱངས་ཡདོ།

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང༌། བདོ་ཆེལོ་ཁ་

གོསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དམིགོས་བསལ་སུ་གོཅིགོ་ལ་མེད་པོར་

སྡུགོ་བསྔལ་ཚོད་མདེ་མྱངས་ཏེ་ེད་ེདགོ་གོ་ིམ་ིཐེགོོ་ཧི་ལམ་རྫོགོོས་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། མ་ིཐེགོོ་ད་ེདགོ་རྫོགོོས་ན་ཡང༌། ཁངོ་ཚོའོི་ིབདོ་ཕྲུགོ་

རྫོོགོས་ཀྱིི་མེད། གོཞིི་ནས་འིཚོར་ལོངས་བྱེད་མཁན་གྱིི་མི་ཐེོགོ་

གོཞིོན་སྐྱེས་དེ་དགོ་གོིས་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ལས་འིགོན་འིཁྱེར་

ནས་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཀྱིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་རིམ་པོས་

ལ་ོབཅུ་དང་། ལ་ོཉེ་ིཤུ། ལ་ོསུམ་ཅུ་བཅས་ཕྱོནི་པོ་དང་། ད་ེདགོ་

མི་ཐེོགོ་འིདི་རྫོོགོས་སྐབས་སུ་ཡང་མི་ཐེོགོ་རྗེེས་མ་ཚོོས་ཤུགོས་

བརྒྱབ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིལྟར་བྱས་ནས་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། གོང་ལྟར་ཚོང་མས་རང་རང་གོ་ིམཇངི་པོའི་ིསྒང་ལ་
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ལས་འིགོན་རེ་འིཁྱེར་ཏེེ་སེམས་འིཁུར་ལེན་དགོོས། རང་ཉེིད་ཀྱིི་

བསམ་བློའོི་ིནང་ལ་སམེས་འིཁུར་མ་འིཁྱརེ་ན་གོང་ཡང་ཡངོ་ཐེབས་

མདེ། ལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ཡང་རང་གོ་ིལུས་ལ་དངསོ་སུ་བད་ེ

སྡུགོ་མྱོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་སེམས་འིཁུར་བློངས་ཤོིང་། ངར་ཤོ་

དང་སམེས་འིཁུར་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན་བདནེ་པོའི་ི

ནུས་པོ་ཐེནོ་གྱི་ིརདེ། 

དེ་ལྟར་མིན ་པོར་རང་ཉེིད ་ཀྱིི་སེམས་ནང་ངར་ཤོ ་དང་

སམེས་འིཁུར་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིལ་ེགོང་འིགྲེིགོས་དང༌། ཟབོ་རྫུ་

ལྟ་བུ་བྱདེ་པོ་དང་། འིཕྲིལ་སལེ་ཁུངས་འིཁྱལོ་ཙོམ་དང༌། འིགྲེགིོས་

ཙོམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་འིགྲེིགོས་པོར་མཐེོང་བ་འིདི་ང་ཚོོའིི་སྐྱོན་ཆེེ་

ཤོསོ་ཤོགིོ་འིདུགོ ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་ཁུངས་འིཁྱལོ་ཙོམ་

དང༌། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་མ་ཐེོན་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚོོར་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོཐེནོ་དགོསོ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོཐེནོ་དགོོས་ན་

སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་དགོསོ་པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་ལས། ལེ་གོང་འིགྲེིགོས་བྱས་ནས་བསྡེད་ན་ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་

ཐེབས་མདེ། 

རིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། སྤེམ་པོ་ོབྱེད་

པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མ་ིའིདུགོ ད་ེཉེནེ་ཁ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོརང་གོི་

ལུང་པོ་བྲལ་ཏེེ་མིའིི་ལུང་པོར་གྱིར་ནས་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་
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ཆེགོས་ཡོད་པོ་ལས་ཉེིན་མ་གོང་འིཁྱོལ་བྱེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་མིན། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་ད་ལྟའིི་ཆེར་བརྒྱ་ཆེ་

བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཚོོད་ཐེིགོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མིས་སྲིིད་བྱུས་

གོཏེིང་བརྣགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཟིན་པོ་དང་། བོད་པོ་ཚོོའིི་ངོས་ནས་མིགོ་

རྒྱང་རིང་པོོའི་ིབསམ་བློོ་དང༌། འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཀྱིི་ཁེ་གྱིོང་ཆེེན་པོོ་

ཞིགིོ་གོ་ིསྒང་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་མ་ཐུབ་པོར་འིཕྲིལ་སལེ་ལ་ེགོང་

འིགྲེགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་ཕྱོནི་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲེགིོས། གོཟབ་གོཟབ་མ་

བྱས་ན་ཉེེན་ཁའིི་དུས་ཚོོད་ཅིགོ་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ་པོས་ཚོང་མས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིམཐུན་ལམ་དང་། བློ་མདེ་ཀྱི་ི

མཛིད་འིཕྲིནི།

ད་ེརངི་འིདརི་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་སུ་བརྗེདོ་རྒྱུར། བར་ལམ་ང་རང་འིཛིམ་

གླིིང་གོི་ས་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ལ་འིགྲེོ་སྐབས། ངས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

སྟངས་དང༌། བསམ་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་མི་ལ་སྐད་ཆེ་གོང་ཤོོད་

ཀྱིི་ཡོད་ཅེ་ན། གོཅིགོ་ལ་འིཆེར་ཅན་བྱས་ཏེེ་ཆེོས་ལུགོས་ཁགོ་

འིདྲེ་མནི་མང་དུ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཕེན་ཚུན་མཛིའི་མཐུན་བྱདེ་དགོསོ་

པོའི་ིསྐརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང་

ཆེབས་ཅགིོ་དམགོ་འིཁྲུགོ་གོ་ིཉེནེ་ཁ་ཡང་ཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདའིི་ི

སྐབས་མ་ིསམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། བྱམས་པོ་དང་
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སྙིངི་རྗེའེི་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུ་འིདའིི་ིསྐརོ་ཆེསོ་ལུགོས་ཁགོ་གོ་ིནང་

ནས་བསློབ་བྱ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། སྔནོ་ལ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། གོཏེངི་

ཟབ་པོ།ོ ནུས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ལམ་སངེ་ཐེནོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། ཆེསོ་

ལུགོས་ཁགོ་གོིས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་

དང་། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྒོ་ནས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་

དམགོ་འིཁྲུགོ་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། དནོ་དམ་པོའི་ིཞི་ིབད་ེཡངོ་བའི་ི

ཆེདེ་ཞིལ་འིདབེས་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དེ་ཡོང་བ་ལ་ཐེོགོ་མར་ཆེོས་ལུགོས་ནང་ཕེན་ཚུན་སོ་སོའི་ིཆེོས་

ལུགོས་ཁོ་ནའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་བ་དང་། སོ་སོའི་ིཆེོས་ལུགོས་

ད་ེགོཅགིོ་པུ་ཁྱབ་སྤེལེ་བྱདེ་རྒྱུ། ས་ོསའོི་ིཆེསོ་ལུགོས་ད་ེགོཅགིོ་པུ་

བསྒྲུབས་ནས་བསྡེད་ན་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་མ་ིཐུབ། རང་ཉེདི་

སྣང་བ་དགོ་སྟ་ེས་ོསའོི་ིཆེསོ་གོཅགིོ་པུར་མགོ་ོའིཁརོ་ནས་བསྡེད་ན་

ཆེསོ་ལུགོས་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་ཏེ་ེའིཁྲུགོ་པོ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེ

ལྟར་སྔར་ཡང་མང་དུ་བྱུང་ཡདོ་ལ། དངེ་སང་ཡང་ཕྲིན་བུ་ར་ེཡངོ་

མུས་རདེ། ད་ེན་ིཧི་ལས་པོའི་ིཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། སྔར་ཡནི་ན་ཁྱད་

པོར་ད་ེཙོམ་མདེ། ཚོང་མ་རང་སྐྱངོ་བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་

སྐབས་འིཛིམ་གླིིང་གོི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅགིོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདའིི་ིསྐབས་སུ་

མའིི་ིརགིོས་ནང་ཁུལ་ལ་སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིརྩིདོ་པོ་དང༌། རྙེགོོ་དྲེ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡོང་བའིི་ཐེོགོ་ལ། ཆེོས་ལུགོས་རྣམས་
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མའིི་ིཆེགོས་སྡེང་གོ་ིརྩིདོ་པོ་ཞི་ིབའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ཡནི་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་

མའིི་ིའིཐེནེ་འིཁྱརེ་དང༌། མའིི་ིརྩིདོ་པོ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་ལ་ཕྱོནི་ན་

ཧི་ལས་པོའི་ིཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

དེས་ན་ཆེོས་ལུགོས་ཁགོ་གོི་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་དང༌། གྲུབ་མཐེའིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ཁྱད་པོར་ཆེེན་པོ་ོཡོད་ཀྱིང༌། ཚོང་མས་མི་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་དང༌། མ་ིཕེན་སམེས་ཅན་ཞིགིོ་དགོསོ་པོའི་ིབསློབ་

བྱ་གོཅིགོ་གྱུར་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་པོའིི་གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མིན་མང་དུ་ཡོད་པོ་ཚོང་མ་འིཆེམ་མཐུན་བྱེད་ཐུབ་

པོ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཉེ་ེཔོ་ོབྱདེ་པོ། ཕེན་ཚུན་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱདེ་པོ། ཕེན་ཚུན་ཉེམས་མྱངོ་སྤེལེ་རསེ་སགོོས་བྱས་ན་ཕེན་ཚུན་

གུས་བརྩི་ིསློབེས་ཀྱི་ིརདེ། ཕེན་ཚུན་གུས་བརྩི་ིསློབེས་སྐབས་དནོ་

དམ་པོའིི་མཛིའི་མཐུན་དམ་ཚོིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་རེད། དེའིི་ཐེོགོ་

ནས་ཐུན་མངོ་གོསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོབ་མ་ིསྤྱོ་ིལ་གོང་ཕེན་

ཅི་ཕེན་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན། དེ་ནི་ཆེོས་པོ་ཚོོས་

བྱེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད་ཅེས་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་འིདིའིི་སྒང་ལ་ཤོོད་

ཀྱི་ིཡདོ། ཕྲིན་བུ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ལགོ་རྗེསེ་ཕྲིན་བུ་ཐེནོ་གྱི་ི

ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ད་ེལྟར་ཆེསོ་པོ་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་སྐབས་ཁ་ཤོས་ལ་

ངའི་ིབསམ་ཚུལ་བཤོད་པོ་ད་ེཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དུ་
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མཐེངོ་ནས་སྐད་ཆེ་ལྷུགོ་པོ་ོཤོདོ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡང་འིདུགོ ཡང་ཁ་

ཤོས་ན་ིཕྲིན་བུ་སྤེམ་པོ་ོབྱདེ་མཁན་ལྟ་བུ་ཡང་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ མའིི་ི

ཁམས་དང་མསོ་པོ་སྣ་ཚོགོོས་ཡནི་པོས། དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

ལ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་ཏུ་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་ད་ེདགོ་གོཅགིོ་

གོིས་གོཅིགོ་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། ཆེོས་ལུགོས་

རྣམས་འིཇགིོ་རྟེནེ་འིདའིི་ིཐེགོོ་གོནས་རྒྱུ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་གོཅགིོ་

གོིས་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་ཚོང་མ་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་ཐེབས་

མདེ། ཡང་ན་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་གོཅིགོ་ཀྱིང་

མདེ་པོ་བཟ་ོཐུབ་ཐེབས་ཀྱིང་མདེ། སྔར་ཕེན་ཆེད་ཀྱིང་ཆེསོ་ལུགོས་

རྣམས་བསྡེད་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡང་སྡེོད་ཀྱིི་རེད། བསྡེད་པོ་འིདྲེ་

འིདྲེ་ལ་མཉེམ་དུ་འིཆེམ་པོ་ོབྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརེད། མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་མཉེམ་དུ་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིཁྲུགོ་

གོནི་བསྡེད་ན་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ཡང་མེད།

ཇ༽ ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

དེ་ནས་དོན་ཚོན་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ལ། ཚོན་རིགོ་པོ་འིདྲེ་མིན་ཐུགོ་

རྒྱུར་ངས་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟར་བྱས་ནས་ད་བར་ཚོན་

རིགོ་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐུགོས་འིཕྲིད་བྱུང་ཡོད། ད་ལ་ོཨུ་རུ་

སུར་ཡང་ཚོན་རིགོ་པོ་ཁ་ཤོས་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང༌ཞིིང་། སྤྱོིར་ནང་
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པོའི་ིདཔོ་ེཆེའི་ིནང་རྡུལ་ (Nuclear Physics) གྱི་ིསྐརོ་དང༌། 

རྡུལ་ཕྲི་རགོས་སྐོར། ཀློད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་སྐོར་སོགོས་མང་པོོ་

ཞིགིོ་གོ་ིཐེོགོ་ཏུ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིགོཞུང་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་དནོ་སྔགོས་

བློ་མདེ་ཀྱི་ིནང་ལ་རྩི་རླུང་ཐེིགོ་ལའེི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང༌། སམེས་ཀྱི་ི

རྣམ་གོཞིགོ་ཁྱད་པོར་བ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡོད་པོས་གོནས་ཚུལ་འིདི་

དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ནང་པོའི་ིགོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་

ཀྱི་ིའིདུགོ དསེ་ཁངོ་ཚོརོ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོར་མ་ཟད། ང་ཚོརོ་ཡང་

ཕེན་གྱིི་རེད། སེམས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ (Psychology) སྨོས་

མདེ་ཐེོགོ སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིརྒྱུ་སྐར་ (Cosmology) 

ཚོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེརགིོས་ཀྱིང་མད་ོསྔགོས་ཀྱི་ིགོཞུང་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ནང་བཤོད་ཡདོ། 

ཚོན་རགིོ་པོ་དང་ནང་པོ་གོཉེསི་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་གོང་ཡང་མནི་པོར་

ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཞུང་ནས་བཤོད་པོའི་ིགོནད་དནོ་ད་ེདགོ་དང༌། ཚོན་རགིོ་

གོ་ིསྡེ་ེཚོན་ད་ེདགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་རྣམས་ང་ཚོ་ོཐུན་མངོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱདེ་རསེ་བྱདེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ད་ེན་ིཆེསོ་ཀྱི་ི

སྐད་ཆེ་གོང་ཡང་མིན་པོར། སྤྱོིར་བཏེང་ཤོེས་བྱའིི་རང་བཞིིན་གྱིི་

ཆེ་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་སྐབས་ཕེན་ཐེོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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སྤྱོིར་བཏེང་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཚོན་རིགོ་མཁས་པོ་དེ་དགོ་གོི་ཁྲེོད་ནས་

སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སྐརོ་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་ནུབ་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཚོན་རིགོ་པོ་ཚོོས་བརྟེགོ་ཞིིབ་བྱེད་ཡུལ་གོཙོོ་བོར་

བལྟས་ན་མིགོ་གོིས་མཐེོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཚོད་འིཇལ། 

རྩིསི་བསྐརོ་ནས་གོཏེན་ལ་འིབབེས་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡནི་པོར་བརྟེནེ། རྣམ་

པོར་ཤོེས་པོ་ཞིེས་པོ་གོཟུགོས་ཅན་མ་ཡིན་ལ། ཚོད་གོཞིལ་རྒྱུ་

མེད་པོ། རྩིིས་སྐོར་ཐེབས་ཀྱིང་མེད་པོའིི་རང་བཞིིན་སེམས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་ཤོདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སྐརོ་ནང་པོ་ལ་མང་བ་དང་། ཧི་ཅང་ཕྱུགོ་

པོ་ོཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ཀློད་པོའི་ིརྡུལ་ཕྲིན་གྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང་། མགིོ་

གོ་ིདབང་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་དང༌། མགིོ་གོ་ིརྣམ་ཤོསེ་ལ་སགོོས་པོ་ད་ེ

རགིོས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཕྲིན་ཕྲི་མའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ནང་

པོའི་ིགོཞུང་ནང་གོསལ་པོ་ོད་ེཙོམ་མདེ། ཚོན་རགིོ་པོ་ཚོརོ་གོསལ་

པོོ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་གོི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ཚོན་རིགོ་པོའིི་

འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། ཚོན་རིགོ་པོ་ཚོསོ་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་

རྙེདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཧི་ལས་པོ་དང༌། ང་ོམཚོར་སྐྱ་ེབ་ད་ེ

ལྟར་མང་པོ་ོའིདུགོ ད་ེདགོ་གོིས་ཚུར་ཕེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཚོན་རགིོ་པོ་འིགོའི་ཤོས་ཐེགོོ་མར་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་སྐབས། ང་ཆེསོ་

པོ་ཞིགིོ་དང་ནང་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྐརོ་ཤོདོ་
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ཀྱིི་རེད་བསམས་ནས་ཁ་ཤོས་སྤེམ་པོོ་བྱས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ལ་ལས་ཉེོབ་མདངས་བསྟན་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ངོས་ནས་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་མ་བཤོད་པོར་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

གོི་ཐེོགོ་ནས་ཤོེས་བྱ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བརྩིད་དཔྱོད་བྱེད་པོའིི་དོན་

ལ་གོོ་བསྡུར་བྱེད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཤོོད་སྐབས་ཁོང་

ཚོོར་གོཞིི་ནས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་ང་ཚོ་ོ

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོཟ་ིབྱནི་ཞིིགོ་རདེ། 

སྤྱོརི་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་ཆེསོ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་མང་དུ་ཡདོ་

ཀྱིང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་འིདྲེ་བའིི་རྒྱུ་ཆེ་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

གོཞིན་ལ་མདེ་ཅངི་། འིདའིི་ིཐེོགོ་ནས་དངསོ་སུ་ཚོན་རིགོ་པོ་དང་

ནང་པོའིི་བར་ལ་འིབྲེལ་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེའིི་ཐེོགོ་

ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོ

དང༌། གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིངསོ་འིཛིནི་རང་བཞིནི་གྱིསི་སློབེས་

ཀྱི་ིཡདོ། དསེ་ཕེན་ཐེོགོས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ།

ངའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་འིདི་ལྟར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོར་བར་ལམ་ཚོན་རིགོ་ཡར་རྒྱས་ཆེེན་པོོ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། 

ཚོན་རིགོ་པོ་ཁོང་ཚོོས་རྡུལ་རྫོས་ཀྱིི་རིགོས་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། 

རྫོས་རྡུལ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་གོཏེན་ལ་འིབབེས་ཀྱི་ིཡདོ། གོཙོ་ོབ་ོབརྟེགོ་

དཔྱད་བྱདེ་ས་དང༌། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ན་ིམའིི་ི
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ཀློད་པོའིི་ནུས་པོ་ཡོངས་རྫོོགོས་དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་སྟེང་ལ་

བསྒྲིལི་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། རྫོས་ཁ་ོནའི་ིསྟངེ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་

ན་རྫོས་ལ་བད་ེསྡུགོ་གོ་ིཚོརོ་བ་མེད་ཅངི་། མའིི་ིལུས་དང༌། མའིི་ི

རང་བཞིནི་གོཉེསི་རྫོས་ཀྱི་ིགོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུར་ལྟ་བུར་ངསོ་འིཛིནི་

བྱས་པོའི་ིམཐེངོ་སྣང་བྱུང་ན། མའིི་ིསམེས་ལ་ཚོརོ་བ་བད་ེབ་དང་

སྡུགོ་བསྔལ་ཡོད་ལ། ཚོོར་བ་ནི་ཤོེས་པོ་ཡིན་པོས། ཤོེས་པོ་ནི་

དབྱབིས་དང་ཁ་དགོོ་ཏུ་མ་གྲུབ་ཅངི་། དབྱབིས་དང་ཁ་དགོོ་ཏུ་མ་

གྲུབ་པོའི་ིནུས་པོ་ཁྱད་པོར་ཅན་ཞིགིོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པོའིམ། ད་ོ

སྣང་མ་སློེབས་པོར་བསྡེད་ན་མའིི་ིཁྱད་ཆེསོ་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོམིའིི་མི་ཚོེའིི་ནང་ལ་སྐྱིད་སྣང་དང༌། སྡུགོ་སྣང་སོགོས་

ཚོརོ་སྣང་སྣ་ཚོགོོས་ཡདོ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་མ་ིདང་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་རྩི་བ་འིདི་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོད་པོ་ལས་

གོཞིན་གོང་ཡང་མིན། ཚོོར་བར་བརྟེེན་ནས་ཤོེས་པོ་ལ་ཐུགོ་གོི་

ཡདོ་སྟབས། ཤོསེ་པོའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱས་ན་མའིི་ིསྐྱདི་

སྣང་དང༌། ཚོརོ་སྣང་གོཉེསི་འིབྲལེ་མདེ་ཆེགོས་པོ་དང་། ད་ེལྟར་

ཆེགོས་ན་མ་ིཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིརང་བཞིནི་ད་ེབརླགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། 

དཔོརེ་ན། ཕེར་ཕྱོོགོས་སུ་ཤོངི་ཞིགིོ་བཅད་པོ་དང༌། ཚུར་ཕྱོོགོས་

སུ་མ་ིཞིགིོ་བསད་པོ་གོཉེསི་མ་ིདང༌ཤོངི་གོ་ིདངསོ་པོ་ོགོཉེསི་མདེ་

པོ་བཟསོ་པོ་འིདྲེ་མཚུངས་ཡནི་ནའིང་། ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིད་ེགོཉེསི་ལ་
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ཁྱད་པོར་ཞིིགོ་བརྩི་ིདགོསོ་ཤོངི་། དརེ་ཁྱད་པོར་ཞིིགོ་བརྩི་ིདགོསོ་

ན། གོང་ལྟར་རྫོས་གྲུབ་ཀྱི་ིརགིོ་པོ་ཁ་ོནས་ཁྱད་པོར་འིབྱདེ་མ་ིཐུབ་

ལ། འིབྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ཤོེས་པོ་ཞིིགོ་ཁས་མ་བློངས་

ཐེབས་མདེ་ཡནི། ངསོ་ནས་ཤོར་ཕྱོོགོས་དང་ནུབ་ཕྱོོགོས་འིབྲལེ་

བ་ཡངོ་སའི་ིགོཞི་ིརྩི་ད་ེནང་གོ་ིརྣམ་པོར་ཤོསེ་པོ་དང༌། ཕྱོའིི་ིདངསོ་

རྫོས་གོཉེསི་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་སློབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིལ་རནི་ཐེང་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

མིའིི་རིན་ཐེང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཞིི་བདེ་སློེབས་ཡོང་གོི་རེད། དེ་ལྟར་

མིན་ན་མིའིི་རིན་ཐེང་ཐེོགོ་ནས་དམགོ་འིཁྲུགོ་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་རྒྱུ་

དང༌། ཞིི་བདེ་དགོོས་དོན་མེད། གོནད་དོན་འིདི་ཚོེ་ཕྱོི་མའིི་སྐད་

ཆེ་བཤོད་པོ་མནི་ལ། དཀནོ་མཆེགོོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་པོའིང་མནི། 

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལྟར་ན་འིཇགིོ་རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོཁས་

མི་ལེན་ཞིིང་། ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་གྱིིས་དཀོན་མཆེོགོ་གོཅིགོ་

ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དཀོན་མཆེོགོ་ཡོད་མེད་དང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོད་

མེད་ཇ་ིལྟར་ཡང་། མ་ིཚོ་ེའིདིའི་ིརིང་ལ་མའིིི་རནི་ཐེང་ངམ། མིའི་ི

འིདུ་ཤོེས་གོསལ་པོོ་མ་ནོར་བ་ཞིིགོ་ངོས་འིཛིིན་ཡོད་ན། མི་ལ་

རནི་ཐེང་སློབེས་ངསེ་མ་ཟད། མ་ིལ་རནི་ཐེང་སློབེས་ན་མའིི་ིསྲིགོོ་

ལ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་སློབེས་པོ། ད་ེལྟར་སློབེས་ན་འིཛིམ་

གླིིང་ལ་ཞིི་བདེ་དོན་གོཉེེར་སློེབས་ངེས་རེད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་



334
མང་བ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེོགོ་

ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་དགོ་ཤོེས་ན་ཁྱད་པོར་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ་གོམ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་བསམས་ནས་ངས་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་

སུ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

ཉེ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིཁྱད་ཡནོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིད་ོསྣང་། 

དེ་ལྟའིི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་སྐབས་གོཞིི་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོར་བློ་ོཁགོོ་

ཅགིོ་དང༌། སྤེབོས་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ནང་པོའི་ིགོཞུང་

ནས་བཤོད་པོའི་ིསམེས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། སམེས་

དུལ་བ་བཟོ་སྟངས། རྩི་རླུང་ཐེིགོ་ལེའིི་ཉེམས་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

གོཟུགོས་པོོའི་ིནང་སྒྱུར་བཅོས་འིགྲེ་ོསྟངས་དེ་དགོ་དཔོེ་ཆེའིི་ནང་

བཤོད་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་དེང་སང་དངོས་སུ་མཐེོང་རྒྱུ་ཡོད། 

ནང་སམེས་འིདུལ་ཐེབས་ཉེམས་ལནེ་གྱི་ིརམི་པོ་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་མ་ིགོཤོསི་རྒྱུད་བཟང་བ་དང༌། བགོ་ཕེབེས་པོ། དུལ་བ་ཡངོ་

རྒྱུ་ཡདོ་པོ་མཐེོང་གོསལ་རདེ། ཡང་སྒམོ་དང༌། རྩི་རླུང་ཐེིགོ་ལའེི་ི

ཐེབས་ཤོསེ་བྱས་ནས་གོཟུགོས་པོའོི་ིནང་སྒྱུར་བཅསོ་ཇ་ིའིདྲེ་ཐེབེས་

ཀྱིི་ཡོད་མེད། གོཟུགོས་པོོའི་ིའིབྱུང་བའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་འིགྱུར་བ་ཇི་

འིདྲེ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་མེད་བྱ་བྲལ་བ་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤོས་

ལ་དངསོ་སུ་ཉེམས་མྱངོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 
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དེ་ནི་ང་རང་ཚོོས་ནང་ཚོགོས་བཤོད་པོ་ཙོམ་མིན་པོར་བར་ལམ་

ཨ་རི་ནས་ཡིན་པོའིི་ཚོན་རིགོ་པོ་ང་ོཤོེས་པོ་ཁ་ཤོས་དངོས་སུ་དྷ་

རམ་ས་ལར་ཐེངེས་འིགོའི་ཤོས་ཡངོ་སྟ་ེའིཕྲུལ་འིཁརོ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་ཐེངེས་འིགོའི་ཤོས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱས་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚོསོ་

སྤྱོིར་བཏེང་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ་ལ། དོན་གོཉེེར་

བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཚོན་རིགོ་པོ་སོགོས་ཀྱིི་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེད་མཁན་

དེ་དགོ་གོིས་ཆེོས་ཁས་བློངས་ནས་བཤོད་པོ་མིན། ཁོ་རང་ཚོ་ོ

ཚོན་རིགོ་པོ་རང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བློ་ོགོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་སྟེང་ནས་

བརྟེགོ་དཔྱད་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཆེ་ནས་ང་ཚོ་ོ

བདོ་པོ་ཚོརོ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་ཞིགིོ་

སློབེས་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ནས་ཤུགོས་ཤོགིོ་རྒྱགོ་

ཐུབ་ན། ང་ཚོོར་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་སློེབས་ཐུབ་རྒྱུ་

རདེ། ང་ཚོརོ་སྙིངི་རྗེའེི་ིཡུལ་དུ་བལྟས་པོ་ཙོམ་མནི་པོར་བདོ་པོར་

དེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དུ་གྲེགོས་མ་མྱོང་བ་དང༌། 

ཐེོས་མ་མྱོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་མཐེངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིསྨན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་དམགིོས་བསལ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོསོ་ཕྱོགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་ནས་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་

ཏེེ་གོཟབ་གོཟབ་ཅིགོ་བྱེད་ཐུབ་ན། ང་ཚོ་ོབོད་པོར་མིས་དོ་སྣང་
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སློབེས་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱནེ་མང་པོ་ོཡདོ། སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིགོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་

ཞིངི་། བཙོན་བྱལོ་བ་གོཞིན་དགོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་འིད་ིའིདྲེའི་ིགོནད་

འིགོགོ་འིདུགོ དེ་དགོ་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཁྱད་ཆེོས་རེད། 

བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོོས་པོའིི་སྐོར་ལོ་གོཅིགོ་

ང་ཚོ་ོཚོགོོས་འིདུའི་ིསར་ཡང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟར་ཡནི། ཚོང་མས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༢ ཉེནི། 

བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིའིགོན་འིཛིནི་ལྷན་

ཚོགོོས་ཐེེངས་དང་པོོའི་ིཚོགོོས་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱ་དང་། ནུས་ཤུགོས་གོཅིགོ་སྒྲིལི།

སྤྱོརི་བཏེང་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་སྐབས་ཆེསོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་

བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ད་ེལྟའི་ིཆེ་ནས་སྒརེ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་

ཆེསོ་དད་ཡདོ་མདེ་ཇ་ིལྟར་ཡང༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱ་ད་ེམ་ིབཟང་

པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ཡནི་པོས། ཁྱམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་ཆེསོ་དད་

ཀྱི་ིབགོ་ཆེགོས་སད་པོའི་ིདནོ་དུ་ཕེ་མ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་བུ་ཕྲུགོ་ཚོརོ་

ཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱ་རྒྱགོ་དགོསོ།

ད་ལྟའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདརི་མཚོནོ་ན། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་འིད་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ི

སྒང་ལ་སློབེས་ཡདོ། བདོ་མ་ིཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་སྒ་ོ

གོང་ས་ནས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་དང་། ཚོང་མས་ནུས་ཤུགོས་

གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱདེ་དགོསོ་ཤོངི་། ས་ོསོའི་ིསྐབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱི་ི

ལས་འིགོན་གོང་ཡིན་ཐེོགོ་སོ་སོས་བསམ་བློོ་བཏེང་སྟེ་སྐབས་

སུ་བབས་པོའིི་ཐེབས་ཤོེས་གོང་ཡོད་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་དགོོས། 
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གོཞིན་ང་ལ་དམིགོས་བསལ་ཤོོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། ཚོང་མར་

བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ་ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།   །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི། 

བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ཚོོགོས་པོའི་ིའིགོན་འིཛིནི་ལྷན་

ཚོགོོས་ཐེངེས་གོཉེསི་པོའི་ིཚོོགོས་འིཐུས་རྣམས་

མཇལ་བཅར་སྐབས་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ ཕྱོ་ིལུགོས་ཀྱི་ིལེགོས་ཆེ་དང་། འིབྲལེ་ལམ་ལ་

ཤུགོས་སྣནོ།

བར་ལམ་ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་གོང་དང་གོང་བྱུང་སངོ་ངམ། སྤྱོརི་

བཏེང་ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་ནང་བུད་མདེ་ཚོགོོས་པོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ི

ཁྲེིམས་གོཞིི་ཡིགོ་ཆེ་སོགོས་ལས་དོན་གོང་འིདྲེ་བྱས་ཡོད་མེད་

ཀྱིི་ལས་བསྡེོམས་རིགོས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་མིགོ་དཔོེ་བལྟ་ས་དེ་

རིགོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་དམ། དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་དོ་སྣང་བྱས་

ན་བློོ་གྲེོས་གོསར་པོ་རྙེེད་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙིམ། ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོ་

འིདྲེ་མིན་གྱིི་ནང་དང༌། ཡང་སྒོས་ཨ་མི་རི་ཀའིི་ནང་བུད་མེད་ཀྱིི་

ལས་འིགུལ་དང༌། ཡང་བུད་མདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་སྐརོ་ལའིང་དམགིོས་

བསལ་ཤོོད་མཁན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་ཡིགོ་ཆེ་འིདྲེ་

མིན་ལའིང་དོ་སྣང་གོིས་བལྟས་ན་བློོ་གྲེོས་གོསར་པོ་རྙེེད་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་ངསེ་རདེ།
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གོཞིི་རྩི་ང་རང་ཚོོ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོོགོས་

ལ་ལས་འིགོན་འིཁྲེི་བའིི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་ཚོང་མས་

སམེས་འིཁུར་ལནེ་དགོསོ་པོ་ལྟར། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་གྲེསོ་ཆེདོ་ནང་

བཞིགོ་པོ་བཞིིན་ཚོང་མས་གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོི་བསམ་བློོ་བཏེང་

ནས་དནོ་ཚོན་བཀདོ་པོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ གོཙོ་ོབ་ོང་རང་

ཚོོའིི་ལས་ཀའིི་རིགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང་། རམི་བཞིནི་དུས་ཚོདོ་བསྲིངིས་སྐབས་ཇ་ེསློ་

ནས་ཇ་ེསློར་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོས། ད་ེའིདྲེར་མ་སངོ་བར་

ད་ལྟའིི་བུད་མེད་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་སྲི་བརྟེན་

དང༌། རྒྱ་ཆེེ་རུ་བཏེང་ནས་ལས་འིགུལ་མང་ཙོམ་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་

བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ།

ཡང་སྤྱོིར་བཏེང་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོཤོིས་ཀ་ལྟ་བུར། མི་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བཤོད་པོའི་ིསྐབས་ཤོདོ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཡདོ་མཁན། ཡང་

རྒྱུན་གྱི་ིལགོ་ལནེ་ཐེགོོ་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཕེན་གོནདོ་འིབྲལེ་བའི་ི

ལགོ་ལནེ་འིཁལེ་པོ་ོམདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

ཞིབི་ཚོགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་བློསོ་མ་ིལྡངེ་བ་དང༌། བཀདོ་སྒྲིགིོ་

གོསལ་པོོ་མ་བྱུང་བ་དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་སྐྱོན་ཡོང་གོི་ཡོད་འིདུགོ 

ལྷགོ་བསམ་མེད་པོ་མིན་པོར་དངོས་གོནས་ལྷགོ་བསམ་ཡོད། 

བྱདེ་འིདོད་མདེ་པོའིང་མནི་པོར་བྱདེ་འིདདོ་ཡདོ་པོ། འིནོ་ཀྱིང་ས་
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གོནས་ས་ཐེོགོ་ཏུ་ང་ོཐེོགོ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ལམ་སྟོན་གོསལ་

པོ་ོམདེ་པོའིམ། བྱདེ་སྟངས་མ་ཤོསེ་པོ་ལྟ་བུས་ཉེནི་རའེི་ིལགོ་ལནེ་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཐུས་ཤོོར་ཡོང་སྐབས། དུས་དུས་ལ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་

ཆེགོས་ཇི་ཙོམ་བཤོད་ཀྱིང་དེས་ཕེན་ཐེོགོས་མེད། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་

བུད་མེད་ཚོོགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་མིན། ང་ཚོོའིི་ལས་

ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ལྟ་ངས་བརྗེོད་དགོོས་དོན་ནི། ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་

གྱིི་ནང་ནས་ཁོ་ཚོོས་འིཆེར་གོཞིི་སྒྲིིགོ་པོ་དང༌། སྐད་ཆེ་བཤོད་

པོ་ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེའིི་ཡིགོ་ཆེ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ན་ཏེན་ཏེན་ལེགོས་ཆེ་

དང༌། རིགོ་པོ་བློང་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ རྒྱལ་

སྤྱོའིི་ིནང་ང་ཚོའོི་ིབུད་མདེ་ཚོགོོས་པོའི་ིམ་ིགོང་སར་ཁྱབ་ཐུབ་པོའི་ི

འིབྲེལ་བ་གོང་མང་བཟོ་ཐུབ་ན། སྐབས་སྐབས་ལ་ལས་འིགུལ་

སྤེལེ་སྐབས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ོཤོསེ་མང་ཙོམ་དང༌། འིབྲལེ་བ་བྱདེ་

ཡུལ་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིགོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེབའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེ

བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ནམ་རྒྱུན་བདོ་པོའི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་སྤྱོརི་

བཏེང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་ོཤོེས་དང་འིབྲེལ་བ་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་ན། 

ལས་འིགུལ་ཞིིགོ་བརྩིམས་དགོོས་པོ་དང༌། སྐད་འིབོད་བྱེད་

པོ་ལྟ་བུའིི་དོན་དགོ་ཅིགོ་ཡོང་སྐབས་སྔོན་ལ་བརྗེོད་ཡུལ་མེད་པོ་
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ལྟ་བུ་དང༌། བརྗེོད་ཀྱིང་རྣམ་ཀུན་རྒྱུས་མངའི་མེད་པོའིི་མིའིམ། 

ཚོགོོས་པོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་སྐབས་ད་ེཙོམ་གྱི་ིད་ོསྣང་

འིབྱུང་མ་ིཐུབ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

ཡིན་ནའིང༌། དཔོེར་ན། བུད་མེད་ལའིང་ཆེོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོང་

གོ་ིཡདོ། བདོ་པོའི་ིབུད་མེད་རདེ། ཆེསོ་ཟརེ་བ་ད་ེཕེ་ོམརོ་དབྱ་ེབ་

གོང་ཡང་མེད། གྲྭ་པོ་ཨ་ནེར་དབྱེ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོས་བོད་ཀྱིི་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཡིན་ནའིང་བུད་མེད་

ཚོོགོས་པོར་འིབྲེལ་བ་མི་ཡོང་བ་མིན་པོར། འིབྲེལ་བ་ཡོང་ཆེོགོ་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཐེགོོ་ནས་ལསོ་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྣམ་

པོ་འིདྲེ་མིན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱུན་དུ་འིབྲེལ་བ་མང་ཙོམ་བྱེད་ཐུབ་ན་

ཡགོ་པོོ་རེད། རོགོས་རམ་ཡང་རགོ་གོི་རེད། ངོ་ཤོེས་རྒྱ་ཆེེ་རུ་

ཇ་ིཙོམ་ཕྱོནི་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་མ་ིམང་རྒྱ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི། ལས་འིགུལ་ལྟ་

བུ་སྤེལེ་སྐབས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བྱདེ་ས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ོཤོསེ་པོ་ཡནི་

དུས་ཤོ་ཚོ་བྱེད་མཁན་མང་བ་དང༌། དོ་ཁུར་བློངས་མཁན་མང་

བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེགོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་རདེ།

ཁ༽ བུད་མདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། ཞིབི་འིཇུགོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས།

ཡང་སྤྱོརི་བཏེང་དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་ནང་བུད་མདེ་ཀྱི་ིམཐེངོ་དང་
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ཐེབོ་ཐེང་སྐརོ་ཤོདོ་མཁན་མང་པོ་ོཡདོ། ལྷགོ་དནོ་ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིནང་

ཤོིན་ཏུ་མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོདེ་སྔ་ཕེན་ཆེད་ཡིན་ན། 

དམིགོས་བསལ་གྱིི་བུད་མེད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་མང་དང་ཉུང་སྐོར་བོད་

ནང་ད་ོསྣང་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ལྟ་བུ་རེད། དཔོེར་ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་

ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་སོ་སོས་བྱེད་ཐུབ་ན་སྐྱེས་པོ་དང་བུད་

མེད་ལ་ཁྱད་པོར་གོང་ཡང་མེད། ང་ཚོོའིི་ནང་རབ་བྱུང་བློ་མ་དེ་

འིདྲེ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཡང་བློ་བྲང་ཡདོ་པོའི་ིབློ་མར་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང༌། བསམ་སྡེིངས་རྡོ་རྗེེ་ཕེགོ་མོ་ལྟ་བུ་ཧི་ཅང་གོོ་ས་མཐེོ་པོོ་

ཡང་ཡདོ། སྤྱོརི་བཏེང་ཕེ་ོམའོི་ིལུས་རྟེནེ་གྱི་ིཆེ་ནས་དབྱ་ེའིབྱདེ་ཧི་

ལམ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 

ཡང་དུས་ཕྱོསི་སྡེ་ེཔོ་གོཞུང་གོ་ིགོཞུང་ཞིབས་ནང་ལ་བུད་མདེ་མདེ་

པོ་རདེ། ད་ེཡང་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ཐེབོ་ཐེང་དབྱ་ེའིབྱདེ་བཏེང་

བ་ཡང་ཨེ་ཡིན། སྤྱོིར་བཏེང་ལུང་པོའིི་ནང་མིགོ་ལྟོས་འིཇགོས་

མ་ཐུབ་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་ལས། དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་འིཕྲིགོོ་པོ་ལྟ་བུ་ཨ་ེཡནི་སྙིམ། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་

ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ད་ེགོའི་ིནང་ད་ེའིདྲེའི་ིདབྱ་ེའིབྱདེ་ཀྱི་ིརྣམ་རྟེགོོ་མདེ་པོ་

ལྟ་བུ་ཡནི། 

སྔ་མ་ོརྒྱ་གོར་གྱི་ིཡུལ་ཆེསོ་སྐྱསེ་པོ་དང་བུད་མདེ། དཔོརེ་ན། བཟའི་

ཚོང་དབར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྐྱེས་པོ་
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དང་བུད་མེད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་སྐོར་ལ་བལྟས་ན་ཕེལ་ཆེེར་བོད་ལ་

གུ་ཡངས་པོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན་རྒྱ་གོར་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་ཁྱོ་གོ་དེ་གྲེོངས་ན་བུད་མེད་དེ་ཡང་མཉེམ་དུ་མེར་

སྲིགེོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོའི་ིལུགོས་སྲིལོ་ད་ེའིདྲེ་ཤོདོ་རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེ་

བདོ་པོའི་ིནང་སྐད་ཆེ་གོ་ོརྒྱུ་མདེ། དཔོརེ་ན་ཕྲིངེ་རངི་ཨ་མ་ལགོས་

ནས་དབེ་གོཅགིོ་བྲསི་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུ་གོང་དང་གོང་ཡདོ་དམ། བུད་

མེད་རྒོན་པོ་འིབྲི་ཐུབ་མཁན་རྣམས་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱས་ཏེེ་བོད་

ཀྱིི་སྔ་མའོི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་བུད་མེད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ཇ་ིཡོད། ད་

ལྟ་ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་དཔོེར་ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བློ་མའིི་

རགིོས་ཀྱིང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། ཡང་ང་ཚོསོ་ཕྱོསི་སུ་དྲེན་ཐེགོོ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། ཤུགོ་གོསེབ་རྗེེ་བཙུན་མ་ཞིེས་པོ་རང་བྱུང་བློ་མ་ཞིིགོ་

བྱུང༌སྟ།ེ ད་ེལ་ཚོང་མས་གུས་བཀུར་དང་དད་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེ

དང་ད་ེའིདྲེའི་ིརིགོས་དང༌། 

ཡང་བོད་ཀྱིི་དེ་སྔའིི་རིགོ་གོཞུང་ནང་བུད་མེད་ནང་ནས་ཡིགོ་ཆེ་

འིཇགོོ་མཁན་དང་། དཔོ་ེཆེ་རྩིམོ་མཁན་སགོོས་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ཞིབི་

འིཇུགོ་བྱདེ་དགོསོ། ངས་ན་ིམ་ིཤོསེ། ཡང་སྤྱོརི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚོོགོས་

ནང་ཁྱམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིབུད་མདེ་ནང་གོ་ིཨ་མ་རྣམས་ནས་གོང་དང་

གོང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་མདེ་ད་ེདགོ་འིབྲ་ིདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ
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གོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཞུང་ལུགོས་དང་། ཕེ་ོམའོི་ིདབྱ་ེ

འིབྱདེ།

ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ངས་འིགྲེལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

ལ། ལ་ལས་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་བུད་མདེ་

ལ་མཐེངོ་ཆུང་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་རྣམ་རྟེགོོ་བྱས་ཏེ་ེཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་བཤོད་ན། སྤྱོརི་བཏེང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་

ཆེསོ་ཀྱི་ིནང་སམེས་ཅན་ཐེམས་ཅད་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། རྩི་བའི་ིཆེ་ནས་

རགིོས་རུས་དང༌། ཕེ་ོམའོི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་ཀྱིང༌། སྔར་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཡུལ་

ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་འིདུལ་བའི་ིནང་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

འིགོའི་ཞིགིོ་ལ་སྐྱསེ་པོ་ད་ེརྟེནེ་མཐེ་ོབ་དང༌། བུད་མདེ་དམའི་བར་

བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིམད་ོཆེགོོ་གོ་ིགོཞུང་ནས་

བཤོད་ནའིང་སྐྱསེ་པོའི་ིརྟེནེ་ལ་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཆེ་ེཞིངི་། བུད་མདེ་

ཀྱི་ིལུས་རྟེནེ་དམན་པོར་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ། 

ཡང་གོསང་སྔགོས་རྒྱུད་སྡེེ་འིགོོ་མ་གོསུམ་གྱིི་ནང་ལའིང་ཕེལ་

ཆེེར་ཕེ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་གོཞུང་སྤྱོི་དང་འིདྲེ་ལ། ཐེེགོ་པོ་ཐེམས་

ཅད་ཀྱི་ིནང་ནས་རྩི་ེམརོ་གྱུར་པོའིམ། མཆེགོོ་ཏུ་གྱུར་པོ་ད་ེགོསང་

སྔགོས་བློ་མདེ་ཡནི་ཅངི་། གོསང་སྔགོས་བློ་མདེ་ཀྱི་ིགོཞུང་ནས་

ཐེགོོ་མར་དབང་ནདོ་པོའི་ིསྐབས་སུའིང་གོཤོགེོས་པོ་དང་གོཤོགེོས་

མ། སེམས་དཔོའི་དང་སེམས་མ། ཁྲེོ་བོ་དང་ཁྲེོ་མོ། ཞིེས་སྤྱོིར་



346
བཏེང་དངེ་སང་གོ་ིབརྗེདོ་སྲིལོ་ལྟར་ཕེ་ོམ་ོའིདྲེ་མཉེམ་ཡནི། ལྷ་དང་

ལྷ་མ་ོའིདྲེ་མཉེམ་བྱས་ནས་དཀྱིལི་འིཁརོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དབང་ནདོ་

པོ་ལས། གོཤོགེོས་མ་མདེ་པོའི་ིགོཤོེགོས་པོ་རྐྱང་པོ་དང༌། ལྷ་མ་ོ

མེད་པོའིི་ལྷ་ཕེོ་ཁོ་ནའིི་ཐེོགོ་ནས་དབང་ནོད་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་

མདེ། བར་དུ་དམ་ཚོིགོ་སྲུང་བའི་ིསྐབས་སུའིང་བུད་མདེ་ལ་སྨདོ་

ན་རྩི་ལྟུང་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་མ་རྒྱུད་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིདམ་ཚོགིོ་ཐེགོོ་ནས་བཤོད་

ན། བུད་མེད་ལ་དམིགོས་བསལ་དུ་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་མོས་

གུས་དང་བརྩི་ིབཀུར་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་བཤོད་ཡདོ། སྔགོས་

བློ་མདེ་ཀྱིསི་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བྱས་ན་སྐྱསེ་པོ་དང་བུད་མདེ་ཀྱི་ི

རྟེེན་ལ་དབྱེ་འིབྱེད་ལྟ་ཅི། ད་དུང་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེེན་ལ་བསྔགོས་

བརྗེདོ་ཆེ་ེབ་ཡདོ། འིཚོང་རྒྱ་རྒྱུ་ལའིང་བུད་མདེ་ཀྱི་ིརྟེནེ་ལ་འིཚོང་

རྒྱ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅསེ་སྔགོས་བློ་མདེ་ནས་གོསུངས་ཡདོ། 

རྗེེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མའིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཐེོགོ་མར་ཐུགོས་

བསྐྱེད་པོའིི་གོནས་སྐབས་ལ་སྐྱེས་པོའིི་རྟེེན་ལ་འིཚོང་རྒྱ་མཁན་

མང་དུ་འིདུགོ་ཀྱིང་། བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེེན་ལ་འིཚོང་རྒྱ་མཁན་ཤོིན་

ཏུ་ཉུང་ལས་མེད། ང་ནི་རྣམ་པོ་ཐེམས་ཅད་དུ་བུད་མེད་ཀྱིི་རྟེེན་

ཁོ་ནའིི་ཐེོགོ་ནས་ལམ་བསྒོམས་ཤོིང་། འིཚོང་རྒྱ་གོི་ཡིན་ཞིེས་

གོསུངས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྟར་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེས་ན་ཐེོགོ་མར་
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ཐུགོས་བསྐྱདེ་པོའི་ིགོནས་སྐབས་སུའིང་རྟེནེ་བུད་མདེ་དང་། བར་

དུ་ལམ་ལ་བསློབས་ནས་ཚོགོོས་གོཉེསི་གོསགོོ་པོའི་ིསྐབས་ལའིང་

རྟེནེ་བུད་མདེ། མཐེའི་མ་འིཚོང་རྒྱ་བའི་ིསྐབས་ལའིང་རྟེནེ་བུད་མདེ་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་སངས་རྒྱས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡདོ། (Feminist) “བུད་

མདེ་རངི་ལུགོས་པོ།” ང་ོམ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། དངེ་

སང་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོའི་ིནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིནང་བྱུང་བ་ཁ་ོན་མནི་

པོར། རྗེ་ེབཙུན་སྒྲིལོ་མ་ད་ེབུད་མདེ་རངི་ལུགོས་པོ་ (Feminist) 

དངསོ་གོནས་ཆེགོས་ཡདོ། བུད་མདེ་ཁ་ོནའི་ིརྟེནེ་ལ་ལམ་ཡངོས་

རྫོགོོས་བསྒམོས་ནས་འིཚོང་རྒྱ་དགོསོ་ཡདོ་ཅསེ་གོསུང་མཁན་རྗེ་ེ

བཙུན་སྒྲིལོ་མ་ཡནི་པོ་རེད། 

དེ་ལྟར་ནང་པོའིི་གོཞུང་གོི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་ཧི་ལམ་

ཕེ་ོམརོ་དབྱ་ེའིབྱདེ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། ངསོ་ནས་ད་ེལྟར་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། རགིོས་འིགོའི་ཤོས་ཀྱིསི་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་མང་པོ་ོབཤོད་

ནས་ཀློན་ཀ་བཟ་ོམཁན་འིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཡང་བུད་མདེ་ཚོའོི་ི

ལས་འིགོན་མནི་ནམ་སྙིམ། སྒྲི་ོའིདགོོས་དགོསོ་དནོ་མདེ། དངསོ་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་རང་བཞིནི་གྱི་ིབློ་ོདགོ་

ནས་བསྡེད་པོ་ལས། དེ་ལྟ་བུའིི་དབྱེ་འིབྱེད་ཧི་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་

ཡནི་པོས། དའེི་ིགོནས་ཚུལ་རང་བཞིནི་བརྗེདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་དབེ་

ལྟ་བུ་བྲསི་ཐུབ་ན་ཕེན་གྱི་ིརདེ། ད་ེལ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་འིདུགོ
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ང༽ བུ་ཕྲུགོ་སྐྱ་ེའིཕེེལ་དང་། རྗེསེ་རབས་གོས་ོསྐྱངོ་།

ད་རསེ་ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུར་བདོ་ནས་འིབྱརོ་བ་གོསར་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་

དམ། བདོ་ནས་འིབྱརོ་བའི་ིཁངོས་ནས་སྨན་གྲེོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་སྦྱོངོ་

བྱས་པོ་བོད་ནང་བུད་མེད་སྐྱེ་སྒོ་འིགོོགོ་ཆེེད་གོཤོགོས་བཅོས་

བྱས་པོ་མིགོ་མཐེོང་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ལུགོས་ཉེེ་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་

ཞིགིོ་གོསི་བཤོད་བྱུང༌།

ད་ེནས་ཁྱམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་སྐརོ། དཔོརེ་

ན། སོ་སོའི་ིལུང་པོ་དགྲེ་ལགོ་ལ་ཤོོར་ནས་ང་ཚོ་ོམི་ཚོེ་གོང་འིདྲེ་

བྱས་ནས་སྐྱལེ་གྱི་ིཡདོ་མདེ་སྐརོ་དང༌། ཡང་ཁྱམི་ཚོང་ནང་འིཕྲིལ་

སེལ་ལྟ་ོགོོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིི་གོནད་དོན་སྐོར་ལ་རྒྱུན་དུ་གླིེང་མོལ་ཡོང་ཐེབས་ཐེོགོ་དོ་སྣང་

བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་འིཚོར་ལངོས་བྱདེ་མཁན་རགིོས་གོཅགིོ་

དངོས་གོནས་སེམས་ཤུགོས་ཤོིན་ཏུ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་མཁན་ཁགོ་

གོཅིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ཡང་རིགོས་གོཅིགོ་ལ་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་

ད་ེདགོ་ཐེགོ་རངི་པོ་ོལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ།ེ ས་ོས་ོརྒྱ་གོར་ནང་སྐྱསེ་

པོའི་ིདབང་གོསི་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཡུལ་མའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལས་བསམ་བློའོི་ི

ནང་བོད་པོའིི་བདེ་སྡུགོ་སྐོར་དེ་ཙོམ་གྱིི་དོ་སྣང་མ་སློེབས་པོར་
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རྩི་བའི་ིསམེས་ཤུགོས་སམ། སམེས་གོཏེངི་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་བགོ་ཆེགོས་མཐུགོ་པོ་ོམདེ་པོའི་ིརགིོས་ཤོགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དེ་དགོ་ལ་དུས་དུས་ལ་བསློབ་བྱ་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་ནའིང་སྐབས་

དརེ་རདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡང་ད་ེལྟར་སྙུགོས་བསྲིངིས་མ་ཐུབ་

མཁན་ཞིགིོ་དང༌། གོང་འིདྲེ་བྱས་ཀྱིང་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཐེོགོ་ལའིང་དོ་ཁུར་དེ་ཙོམ་མེད་པོ། སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་

འིཚོམ་ཐེནོ་པོའི་ིརྗེསེ་ལའིང་སྤྲོང་འིཁྱམས་བརྒྱབ་ནས་སྡེདོ་མཁན་

ད་ེདགོ་ཕྱོདེ་ཀ་ས་ོསའོི་ིབསམ་བློསོ་མ་འིདང་བ་རདེ། ད་ེན་ིའིཛིནི་

གྲྭ་ས་ོསའོི་ིནང་གོ་ིཆེསོ་དགོ་ེདང༌། དགོེ་རྒོན་ཚོའོི་ིབསློབ་བྱས་མ་

འིདང་བ་ཏེན་ཏེན་རདེ། ད་ེདགོ་འིཐུས་ཤོརོ་བ་རདེ། ཕྱོདེ་ཀ་ཁྱམི་

ཚོང་སོ་སོའི་ིནང་གོི་ཕེ་མ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ཨ་མས་ཕྲུ་གུའིི་སྣང་

བར་ཆུང་དུས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་ད་ེསྔ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་སགོོས་ཤོདོ་

དགོསོ་པོ་དང༌། ཨ་མ་གོཞིནོ་པོ་ཚོརོ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཉེམས་

མྱོང་དེ་ཙོམ་མེད་པོ། ཡང་རྒོན་པོ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོགོ་ོཐེསོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། དངེ་སང་བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ཡང་བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱོར་བའིི་གྲེས་ནས་གོོ་རྒྱུ་ཡོད། 

དེ་འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིཁྱིམ་ཚོང་ནང་ལ་ཆེབ་སྲིིད་སྐོར་དང༌། 

བདོ་ཀྱི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་སྐརོ་རྟེགོ་ཏུ་ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

འིདྲེའི་ིགླིངེ་མལོ་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པོར་ཕྲུ་གུའི་ིསྣང་བར་འིཇགོས་ཐེབས་

བྱས་ན། ཆུང་དུས་ནས་རྟེགོ་ཏུ་སེམས་ནང་འིཇགོས་པོ་དང༌། 
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གོོམས་པོའིི་དབང་གོི་གོནས་ཚུལ་གོསོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཀྱིི་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ཁྱད་པོར་ཞིིགོ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་

ནི་ནང་གོ་ིཕེ་མ་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་རདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དངེ་སང་རྒྱུན་དུ་ཤོདོ་མུས་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཡ་རབས་

ཡངོ་ཐེབས་དང༌། མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ཕེ་མའི་ིབསློབ་བྱར་

རགོ་ལུས་ཤོངི་། ལྷགོ་པོར་ཨ་མས་བྱམས་སྐྱངོ་བྱདེ་སྟངས་དང༌། 

རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ལའིང་ཁྱད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། གོཉེསི་ནས་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་དང་། རང་དབང་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་

མཇུགོ་མཐུད་མཁན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཡནི་པོར་བརྟེནེ་ཆུང་དུས་བསམ་

བློའོི་ིནང་དའེི་ིབགོ་ཆེགོས་མཐུགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་ལ་ཨ་མ་ཚོརོ་

ལས་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ

ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིགྲེསོ་ཆེདོ་དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་ལ་སྐྱ་ེསྒ་ོབཀགོ་པོ་

མ་ིཡངོ་བ་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཀདོ་འིདུགོ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། ཡནི་

ནའིང་སྐྱེ་སྒ་ོམ་བཀགོ་པོར་ཕྲུ་གུ་གོཤོིས་ཀ་སློོགོ་མཁན་ཤོ་སྟགོ་

བྱུང་ན་ཡང་དགོསོ་པོ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ མརི་སྐྱསེ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་

རང་གོཞིན་ཚོང་མར་ཕེན་ཐེགོོས་མཁན་ཞིགིོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ི

འིགྲེོ་བ་མི་སྤྱོིར་ཕེན་ཐེོགོས་མཁན་བྱུང་ན་ཡགོ་པོོ་རེད། ཕྲུ་གུ་

ཨ་མར་ཁོང་ཁྲེ་ོསློོང་མཁན་དང་། གོང་སར་ཁོང་ཁྲེ་ོསློོང་མཁན། 

ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་མཁན་སྣནོ་མ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་རདེ།
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ཅ༽ བྱུང་རབས་ང་ོསྤྲོདོ་དང་། དངསོ་མྱངོ་ལ་འིགྲེལེ་

བརྗེདོ།

སྔོན་མའིང་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། སྐབས་རེ་བློ་མ་དགོེ་བཤོེས་སོགོས་

ནས་དུས་དུས་ལ་བསློབ་བྱ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་བརྗེདོ་

བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིིན་བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱོར་བ་དེ་འིདྲེ་དུས་དུས་

ལ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་སྐད་བཏེང་ནས་བོད་ཀྱིི་འིདས་པོའིི་ལ་ོསུམ་ཅུ་

བཞི་ིབཅུའི་ིརངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་བྱུང་བའི་ིསྐརོ་ལ་འིགྲེལེ་

བརྗེདོ་བཤོད་ཉེན་བྱས། ད་ེརྗེསེ་གྲེསོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་སགོོས་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཡང་ཕེ་མ་ས་ོསའོི་ིསམེས་ནང་ལའིང་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་ཙོམ་གྱི་ིརངི་ལ་ཇ་ིབྱུང་སྐརོ་བསམ་བློ་ོ

བཏེང༌། དཔོརེ་ན། ནམ་རྒྱུན་ཚོིགོ་ཐེའོི་ིནང་དམྱལ་བ་གོསནོ་མྱངོ་

ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དམྱལ་བ་གོསོན་མྱོང་ཟེར་བའིི་ཚོིགོ་གོཅིགོ་

པུ་དེ་མ་ཎི་བགྲེངས་པོ་བཞིིན་མང་དུ་བརྗེོད་ཀྱིང་ནུས་པོ་དེ་ཙོམ་

མེད། དེའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲི་རྣམས་འིགྲེེལ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་

གོོ་ཐེོས་ཡོང་སྐབས་གོཞིི་ནས་སེམས་ནང་ཚོོར་བ་ཞིིགོ་སློེབས་

ཡོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེའིི་རིགོས་ཀྱིང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་དམ། གོང་ལྟར་

བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དང༌། བཙོན་བྱོལ་བ་རྙེིང་པོའིམ། 

བཙོན་བྱོལ་བ་རྒོན་པོ་རྣམས་ཚོོགོས་འིཛིོམས་བྱ་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐབས་

མང་ཙོམ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཚོོགོས་འིཛིོམས་བྱེད་སྐབས་ང་
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ཚོ་ོའིདིར་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་ཀྱིང་འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙོམ་རིང་

ཐེོགོ་མར་གོཞིིས་ཆེགོས་བྱེད་སྐབས་དཀའི་ལས་མང་པོོ་བརྒྱབ་

ཡདོ་པོ་ལས། ཟ་ར་ིཟ་ིར་ིབྱས་ནས་བསྡེད་མདེ། 

ལྷགོ་དནོ་གོཞིསི་ཆེགོས་དང༌། ལམ་བཟ་ོཁགོ་ལ་སྡེདོ་མཁན་ཚོརོ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། དཀའི་ལས་མང་པོ་ོབརྒྱབ་ནས་མི་མང་པོ་ོཚོ་བའིི་

ཁྲེོད་ནད་རིགོས་གོསར་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིདས་གྲེོངས་ཕྱོིན་ཡོད། 

ཐེོགོ་མར་རྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་གོཞིི་ནས་རྐང་པོ་

བཙུགོས་ནས་སྡེདོ་ས་ཆེགོས་པོ་ལས། སྐྱདི་ཉེལ་བརྒྱབ་པོའི་ིཐེགོོ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིགིོ་མནི། བདོ་ནང་སྡེདོ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ད་ེབས་

བརྗེདོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། དགྲེའི་ིལགོ་འིགོོ་ཏུ་ས་ོསའོི་ིསྲིགོོ་ལ་

ཉེེན་ཁ་རྒྱུན་མི་ཆེད་པོར་བསྡེད་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་

ཀའི་ིམ་ིཚོ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཀྱི་ིཉེམས་མྱངོ༌དང་། འིཚོ་ོབའི་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཕེར་ལའིང་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། ཚུར་ལའིང་

འིགྲེེལ་བཤོད་ཉེན་སོགོས་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་ཡུལ་དགྲེ་ལགོ་ཏུ་

ཤོརོ་བའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་རང་གོ་ིལུང་པོ་ནས་གྱིར་ཏེ་ེགོཞིན་ཡུལ་

དུ་སྡེོད་མཁན་ཚོ་ོཡང་དཀའི་ངལ་འིགོོ་ཚུད་པོ་དང་། རང་ཡུལ་

དུ་སྡེོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་འིགོོ་ཚུད་པོ་དེ་དགོ་གོཅིགོ་

གོིས་གོཅགིོ་ལ་གོ་ོབརྡ་གོསལ་པོོར་འིཕྲིོད་སྐབས་སེམས་ཐེགོ་ཉེེ་

པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ།
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གོཞིན་ཡང་བར་ལམ་བོད་ནས་གོསར་འིབྱོར་རྣམས་ལ་ང་ཚོོས་

ཁོ་ཚོ་ོབོད་ནས་གོསལ་འིབྱོར་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། གོསལ་

འིབྱརོ་བ་ཚོསོ་ཀྱིང་འིད་ིཕྱོགོོས་སྔནོ་ནས་འིབྱརོ་བ་ད་ེདགོ་དངུལ་

ཁོ་ན་ལས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཟེར་ནས་སྐད་རྒྱགོ་

མཁན། ཡང་ཕེར་གོསར་འིབྱོར་དེ་རིགོས་ཡུས་ཆེེ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོ

འིདུགོ་ཟརེ་ནས་ཕེར་ཡང་བསམ་འིཆེར་ཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་མཚོམས་ར་ེ

དེ་ལྟར་ཡོང་གོི་འིདུགོ སྐྱོན་གྱིི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན་སུ་ཡིན་ནའིང་

ཕྲིན་བུ་འིགྲེགིོས་མནི་སྣ་ཚོགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཡནི་ནའིང་སྐྱནོ་དང་

ཡོན་ཏེན་སྣེ་གོཅིགོ་ནས་རྡོགོ་སྒྲུགོ་མ་བརྒྱབ་པོར་ཆེ་སྙིོམས་ཀྱིི་

ཐེགོོ་ནས་བལྟས་ན། ང་ཚོ་ོཚོང་མ་སྤྱོ་ིསམེས་ཡདོ་མཁན་ཤོ་སྟགོ་

རདེ། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མྱངས་ནས་མཐེའི་མ་བྱསེ་འིབྱརོ་བ་

ཚོོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་དཀའི་ངལ་འིདི་དགོ་

མྱངས་པོ་རེད། བོད་ནང་ཡོད་པོ་རྣམས་ནི་རྒྱ་མིའིི་བཙོན་དབང་

འིགོོ་དངངས་སྐྲགོ་ལ་ོཟླ་སྦྲེལེ་ནས་བསྡེད་པོ་ད་ེགོཉེསི་ཀ་བདོ་ལུང་

པོའིི་ནང་དཔོོན་པོོ་གོསར་པོ་སློེབས་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་བྱུང་བ་

ལས་གོཞིན་གོང་ཡང་མནི། 

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ལྷགོ་བསམ་ཡོད་པོ་འིདྲེ་མཚུངས་དང་། སྤྱོི་

དོན་ལ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའིི་སེམས་ནང་ན་ཚོ་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་

མཚུངས་ཡིན་པོ་ལས་དབྱེ་བ་གོང་ཡང་མདེ། ཡིན་ནའིང་གོཅིགོ་



354
གོིས་གོཅིགོ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ཡང་འིཛིོམས་ཏེེ་གླིེང་

མལོ་བྱདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་མ་བྱུང་བའི་ིསྐབས་ལ་རགིོས་གོཉེསི་ཕྱོ་ེ

བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས། གོང་མཚོམས་ནས་ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་ཀྱིང་སྐྱནོ་

གྱིི་ངོས་ཁོ་ན་མཐེོང༌བ་དང་། ཚུར་ངོས་ནས་ཀྱིང་སྐྱོན་གྱིི་ངོས་

གོཅགིོ་པུ་མཐེངོ་ནས་བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་སྐབས་ར་ེ

ཡངོ་གྲེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོཞིན་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། རྒྱ་རིགོས་ལ་འིབྲལེ་

ལམ།

རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིསྐརོ་ན་ིསྔ་ལའོི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེགོར་བསྡེད་

པོ་ལས། འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་དམགིོས་བསལ་གོང་ཡང་ཕྱོནི་མདེ། 

ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིལངས་ཕྱོགོོས་ལ་འིགྱུར་བ་

ཕྱོནི་མདེ། ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེགོར་བསྡེད་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་

བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིབྱདེ་སྟངས་ཤོནི་ཏུ་མཁྲེགེོས་པོ་ོདང༌། 

དྲེགོ་རྩུབ་བྱེད་སྟངས་ཧི་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱེད་བཞིིན་པོར་བརྟེེན། 

ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཕེར་རྒྱ་མིར་སྐུལ་ལྕགོ་བྱས་ཀྱིང་དགོོས་པོ་ཨེ་

ཡོད་སྙིམ་སྟེ་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཚུར་ད་ོཁུར་བྱས་

ནས་ལན་གོསལ་སྤྲོད་ན། གོཞིི་རྩིའིི་ང་ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་ལ་

འིགྱུར་བ་མེད་སྟབས་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་ཚུར་འིབྲེལ་
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བ་མ་བྱས་ན་གོནས་སྐབས་ཕེར་སྐུལ་ལྕགོ་མ་བྱས་ན་བསམ་པོ་

ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི། 

ད་ལྟའིི་དུས་ཚོོད་ལ་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཤོེས་ཡོན་

ཅན་མང་པོ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་གྱིར་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ཁངོ་ཚོརོ་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཁོང་ཚོོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་

ལའིང་ང་ཚོསོ་གོདུང་སམེས་མཉེམ་བསྐྱདེ་བྱདེ་རྒྱུ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་ཕུན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་ཐུབ་ན་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོཞིི་

རྩི་ལོ་བཅུ་གྲེངས་གོོང་ནས་རྒྱ་མིའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་

པོ་རྣམས་དང་འིབྲལེ་བ་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིཁངོ་

རང་ཚོརོ་བར་ལམ་ཉེམས་མྱངོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་

བོད་པོར་ཤོ་ཚོ་དང༌། སྙིིང་ཉེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་

ནས་ཀྱིང་མ་ིདང་མའིི་ིབརྩི་ེབ་ཟརེ་བ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

རྒྱ་མརི་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་སྙིངི་རྗེ།ེ མ་ིགོཅིགོ་པོ་རདེ། ད་ན་ིཁ་ོརང་

ཚོའོི་ིསྒང་ལའིང་མནར་གོཅདོ་དང༌། དངངས་སྐྲགོ་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་

པོར་བརྟེནེ། ང་ཚོསོ་གོདུང་སམེས་མཉེམ་བསྐྱདེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་

ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིདཔོནོ་རགིོས་སྤེ་ོལགོས་ད་ེདགོ་གོ་ིསམེས་

ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲིགོ་སྡེོད་འིདོད་ཡོད་ཀྱིང༌། སྡེོད་རྒྱུ་མེད་པོ་ཤོེས་

གོསལ་རེད། མ་འིངོས་པོར་མི་ཐེོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚོ་ོཡོང་རྒྱུ་དང༌། 

གོཞིནོ་པོའི་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཤོསེ་ཡནོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡངོ་བ་ལས། 
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གྲེོང་གོསེབ་པོའིི་ནང་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་བློོ་གོཅིགོ་སེམས་གོཅིགོ་

བྱས་ནས་སྡེདོ་མཁན་གྲེངོ་གོསབེ་ལྐུགོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡངོ་ཐུབ་ཐེབས་

མདེ་པོ་ན་ིཆེསོ་ཉེདི་རདེ། གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་

ལ་ཡོད་པོ་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་མང་བ་བྱུང་བ་དེ་དགོ་ལ་མ་འིངོས་

པོའིི་མདུན་ལམ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཆེེ་བ་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེེན། ང་

ཚོསོ་ཁངོ་ཚོརོ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཇ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། མ་ིཐེོགོ་གོ་ིའིཐེབ་རྩིདོ།

དེ་ནས་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ལམ་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོོར་

བརྩིསི་ནས་བར་ལམ་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོབཤོད་ཡདོ། ད་ེཡང་དངེ་སང་

སྐད་ཆེ་གོསར་པོ་བཤོད་པོ་ཞིིགོ་མནི་པོར་ད་ེསྔནོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩-

༡༩༦༠ ད་ེདགོ་གོ་ིསྐབས་ནས་གོ་ོརམི་བསྒྲིགིོས་པོ་རདེ། རྒྱ་མརི་

ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་དང༌། ལན་ཡང་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་འིཕྲིོད་ཀྱིི་

རེད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ད་ལྟའིི་ལོ་བཅུ་དང་། བཅོ་

ལྔ། ཉེ་ིཤུའི་ིགོནས་ཚུལ་མནི་པོར་མ་ིཐེོགོ་ནས་མ་ིཐེོགོ་གོ་ིབསམ་

བློ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ་སྟབས། མང་གོཙོ་ོཟརེ་བ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡིན། ཡང༌། ཚོོགོས་འིདུ་སྔ་རྗེེས་ཐེོགོ་ངོས་ནས་བརྗེོད་པོ་

བཞིནི། ད་ེན་ིང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ཡདི་ཐེང་ཆེད་ནས་

ངས་ཕྱོི་བཤོིགོ་བརྒྱབ་པོ་མིན་ཞིེས་སྔོན་དུ་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་

ཡདོ་ལ། དནོ་ང་ོམར་ཡང་ད་ེརང་ཡནི། 
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ང་ཚོསོ་མ་ིརབས་གོཅིགོ་གོ་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་པོ་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར། 

ང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་གོ་ིབདནེ་དནོ་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། མ་ིཐེགོོ་

ནས་མི་ཐེོགོ་གོི་གོོ་རིམ་བསྒྲིིགོས་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ལས། ང་

ཚོའོི་ིམ་ིརབས་གོཅགིོ་པུ་འིདའིི་ིརངི་ལ་གོང་ཡངོ་བྱས། ད་ེནས་ང་

ཚོའོི་ིལས་འིགོན་རྫོོགོས་སངོ་ཞིསེ་འིཇོགོ་ཐེབས་མདེ། མ་ིརིགོས་

ཤོིགོ་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་པོ་ལ་མི་རིགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་ནས་སོ་

སའོི་ིསམེས་ནང་འིགོན་འིཁུར་ར་ེབློངས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། 

རྒྱུ་མཚོན་ད་ེདགོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚོསོ་མང་གོཙོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེ

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་རྟེགོ་ཏུ་བཤོད་དནོ་ད་ེལྟར་རེད།

ཨ་ནའེི་ིདགོནོ་པོ་ཁགོ་དང་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་ཡདོ་དམ། ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོབུད་མདེ་ཚོགོོས་པོའི་ིནང་ནས་ད་བར་དམགིོས་བསལ་སྤྱོ་ི

ཚོོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་རིགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ་གོམ་མི་འིདུགོ 

སྤྱོི་དངུལ་ཇི་ཙོམ་ཡོད། ལོ་གོཅིགོ་ལ་རྒྱུན་གྲེོན་ཇི་ཙོམ་འིགྲེོ་གོི་

ཡདོ། བུད་མདེ་ཚོགོོས་པོར་ཕྱོ་ིཁགོ་ནས་རགོོས་རམ་བྱདེ་མཁན་

ཡོང་གོི་འིདུགོ་གོམ། གོོང་གོསལ་བཀའི་འིདྲེི་གོནང་ཁགོ་ལ་སོ་

སརོ་བཀའི་ལན་ཕུལ། བྱས་ན་ད་ེགོ་ཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༡ ཉེནི་

གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་བདུན་པོའི་ིཐེོགོ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མའིི་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་། ན་གོཞིནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད།

ད་ཕེན་ལ་ོབཅུ་དགུ་རངི་ལ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་རདེ། གྲུབ་

འིབྲས་ཐེད་གོོང་དུ་ལས་བསྡེོམས་ནང་བཤོད་པོ་བཞིིན། གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་གྱིི་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་མཐུད་དང༌། མི་མཐེོང་ཆེ་འིཇོགོ་

ཡོང་ཐུབ་པོ་ཆེགོས་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱུ་དངོས་པོོའི་ིའིགྲེོ་སོང་གོི་ཐེོགོ་

ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐེོབ་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོར། ང་ཚོོའིི་རྩིོད་གོཞིི་འིདིར་

བདནེ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡང་དགོ་ལྡན་པོའི་ིརྩི་དནོ་ཐེགོོ་ཚོང་མས་ལྷགོ་

བསམ་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

ཡནི་པོས། ཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ལམ་གོཞིནོ་ནུའི་ིའིདུ་འིཛིམོས་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་ཡནི་ཅངི་། ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཀྱིི་ཉེམས་མྱོང་བྱུང་

བ་སྟེ་བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་དང༌། བྱེད་ཐེབས་གོསར་པོའིི་རིགོས་

ཕེལ་ཆེེར་ཐེོན་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་ལ། ཐེོན་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ཚོོགོས་འིདུ་གྲེ་འིགྲེིགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། དོན་སྙིིང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ཐུབ་པོའིི་འིབོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། དེ་རིང་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོགོོས་
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པོ་འིདརི་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟར། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ཉེནི་

མ་རེ་རེ་བཞིིན་དུས་ཚོོད་རྫོོགོས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་དང༌། འིགྱུར་བ་

འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དུས་ཚོོད་རྫོོགོས་ཀྱིིན་མིའིི་མི་ཐེོགོ་ཀྱིང་གོ་ལེར་

བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཚོང་མར་རྟེགོ་པོ་བརྟེན་པོ་གོང་ཡང་མེད། 

ཚོང་མས་བད་ེབ་འིདདོ་ཅངི་། སྡུགོ་བསྔལ་འིདདོ་ཀྱིི་མདེ། ད་ེལྟ་

བུའིི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་

ལུ་གུ་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་མས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན། 

ཚོ་ེརབས་སྔནོ་མ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིས་ོསའོི་ིལས་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཆེ་

ནས་ད་ལྟ་ད་ལྟའི་ིབད་ེསྡུགོ་སྣ་ཚོགོོས་ཤོགིོ་མྱངོ་གོནི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

འིགྲེོ་བ་མིའིི་རིགོས་ཟེར་བ་འིདི་སེམས་ཅན་གོཞིན་དང་མི་འིདྲེ་

བར་འིདས་པོའིི་ཉེམས་མྱོང་བྱུང་བ་དེ་དགོ་མ་བརྗེེད་པོར་བསམ་

བློའོི་ིནང་ལ་ཉེར་ནས་ཉེམས་མྱངོ་ད་ེལ་གོཞིགིོས་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་

བད་ེབ་མང་ཙོམ་ཞིིགོ་འིཐེབོ་ཐུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བའི་ི

ཐེབས་ཤོསེ་ནུས་པོ་ཆེ་ེཙོམ་ཞིགིོ་ཐེནོ་པོའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ནས་

འིབད་རྩིལོ་བྱདེ་པོའི་ིཁྱད་ཆེསོ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཅངི་། རང་བཞིནི་

གྱིསི་མ་འིངོས་པོར་འིཚོར་ལངོས་བྱདེ་བཞིནི་པོའི་ིའིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ི

མ་ིརབས་ད་ེདགོ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ལ་མ་འིངོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་འིཚོར་

ལོངས་བྱེད་མཁན་གྱིི་གོཞིོན་ནུ་རྣམས་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

ཡོད་པོ་ལྟར། ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང༌། 

དེ་བཞིིན་རེད། ང་ཚོོས་བོད་རང་དབང་གོི་རྩིོད་ལེན་བྱེད་པོ་འིདི་

ང་ཚོ་ོམི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་གོི་སྐད་ཆེ་དང༌། མི་རབས་གོཅིགོ་གོི་སྐད་

ཆེ་མ་ཡིན་པོར། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་

ཐེོབ་ཐེང་དོན་དགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་པོ་དང༌། ལུང་པོ་གོཅིགོ་གོི་

ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་མི་ཐེོགོ་གོོང་མ་ཚོོས་

ལས་འིགུལ་བརྩིམས་པོའི་ིལས་མཇུགོ་མ་ིཐེགོོ་འིཚོར་ལངོས་ཡངོ་

མཁན་རྗེསེ་མ་ཚོསོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུགོ་སྐྱངོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་

དགོོས་པོ་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚོགོོས་ནང་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེནོ་

ཐེབས་ཐེོགོ་མ་འིངོས་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་འིཚོར་ལོངས་ཡོང་མཁན་

ཚོོས་རྡགོོ་ཁྲེེས་ཆེེན་པོ་ོཞིགིོ་འིཁྱེར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ནི་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། སྤྱོ་ིཚོགོོས་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་དམགིོས་བསལ་

གྱི་ིཁུར་ལནེ་མཁན་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་བཙུགོས་པོ་དང་། དའེི་ིཐེགོོ་

ཡང་ཡང་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོོགོས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོང་དགོའི་ཅི་

ལགེོས་གྲེསོ་བསྡུར་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་མ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་འིཆེར་
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གོཞི་ིབཟསོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ན་ནུས་པོ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་ཐེནོ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ེབཞིནི་དུ་ང་རང་ཚོའོི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིིགོས་འིཛུགོས་བཙུགོས་ཏེ།ེ 

ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་བྱས་ཡོད། 

གོདོ་དུ་ལྷ་བཟང་ཚོ་ེརངི་གོསི་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི། ང་ཚོསོ་རང་དབང་

རྩིོད་ལེན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱས་པོ་དེས་རང་དབང་འིཕྲིོགོ་མཁན་ལ་

བཟདོ་མ་བད་ེཆེགོས་པོ་ད་ེརང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱས་པོ་འིདརི་ནུས་

པོ་ཞིགིོ་ཐེནོ་གྱི་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་རདེ། སྔནོ་མ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་དངེ་

སང་འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིརལོ་ནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་

མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོ

གོཞིནོ་ནུ་ཚོགོོས་པོ་ཡང་སྔནོ་མའི་ིརྩིསི་བྱས་ན་རྒྱ་བསྐྱདེ་མང་པོ་ོ

བྱུང་ནས་འིབྲལེ་བ་ཟབ་ཏུ་ཕྱོནི་ཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ད་དུང་མུ་མཐུད་ད་ེཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ཁ༽ གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ིསྙིངི་སྟབོས་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོི་

བདནེ་རྒྱབ།

གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་པོ་བཙུགོས་ནས་དུས་ཡུན་གོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་པོ་

རདེ། ཐེགོོ་མར་ཚོོགོས་པོ་འིཛུགོས་སྐབས་ང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་དམ་ཞིེ་ན། ང་ཚོ་ོཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བཙོན་བྱོལ་བ་



362
ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། སོ་སོའི་ིརང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུའིི་ལས་

འིགོན་ཡདོ། ང་རང་ཚོའོི་ིརྩིདོ་གོཞི་ིའིད་ིདགོ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུའི་ིནང་

ལ་བཟོ་ལྟ་ཞིིགོ་ཆེགོས་དང་མ་ཆེགོས་ཚོོད་ཐེིགོ་ཐུབ་པོ་དཀའི་

ཡང༌། ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ང་ཚོོའིི་བདེན་མཐེའི་

གོསལ་རྒྱུར་ཚོང་མས་ཡིད་ཆེེས་བྱས་ཤོིང་། རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་

ཏེེ་བསྡེད་པོ་རེད། དེ་ལས་ལྷགོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་

བློོ་ལ་འིཆེར་གྱིི་མེད་ཅིང་། དེང་སང་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་དགུའིི་ཐེོགོ་ཏུ་

སློབེས་ཡདོ། 

འིཛིམ་བུ་གླིིང་སྤྱོི་བྱིངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ནས་བཤོད་ན། བོད་

པོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིཧི་ཅང་གོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་རྟེགོོས་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ། བདོ་པོའི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་

པོ་འིད་ིདྲེང་བདནེ་ཡནི་པོར་མ་ཟད། ད་ེཡང་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། ཀམ་པུ་ཊི་ིཡའི་ི

གོནས་ཚུལ་དང༌། ཡང་ན་ཨཕེ་གྷ་ནི་སི་ཐེན་ལྟ་བུ་མིན་པོར། 

བདོ་མ་ིརགིོས་ཡངོས་རྫོགོོས་མ་བགྲེསོ་བསམ་པོ་གོཅགིོ་མཐུན་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་རང་དབང་འིདདོ་མཁན་ཡནི་པོ་དང༌། ང་ཚོརོ་མ་ིརགིོས་

གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་བཙོན་ཤུགོས་དབང་སྒྱུར་འིོགོ་ནས་དཀའི་

ངལ་འིཕྲིད་པོ་དེ་དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་ཇེ་གོསལ་དུ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ།
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གོཉེསི་ནས། བདོ་ནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོར་དུ་གོཞིནོ་

སྐྱསེ་ད་ེསྔའི་ིབདོ་རྙེངི་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་མཐེངོ་མ་མྱངོ་ཞིངི་། རྒྱ་མསི་

སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོ་ཆེེས་མུན་ནགོ་དང་། ཆེེས་རྗེེས་ལུས། ཆེེས་

གོདུགོ་རྩུབ། ཆེེས་ཀློ་ཀློོ་ཞིེས་བཤོད་དེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་སྤྱོི་

ཚོོགོས་རྙེིང་པོར་ཞིེན་པོ་ལོགོ་དགོོས་པོའིི་སློོབ་གོས་ོརྒྱུན་མི་ཆེད་

པོར་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་འིཚོར་ལོངས་

བྱས་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་རྣམས་ནི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡིན་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་རྒྱ་མི་སློེབས་ནས་ང་ཚོོའིི་རང་དབང་བརླགོ་

སོང་བསམ་པོའིི་བསམ་བློོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་བློོ་ལ་འིཁོར་

ཏེེ་རང་དབང་རྩིོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ལྷགོ་བསམ་རྨ་མེད་པོ་ཇི་ཡོད་

ང་རང་ཚོསོ་མཐེངོ་གོསལ་རདེ། 

རང་སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་ཟེར་བ་ཁ་ནས་ཤོོད་རྒྱུ་ལས་སློ་རུང༌། ངོ་

ཐེོགོ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་མིན་ཡང༌། བོད་ནང་

བར་སྐབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་མཐེོང་གོསལ་

ལྟར། ཁ་ནས་རང་སྲིོགོ་བློོས་གོཏེོང་གོི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཙོམ་

མ་ཡནི་པོར་ང་ོཐེོགོ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་རང་སྲིོགོ་བློསོ་གོཏེངོ་

བྱེད་མཁན་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད། བོད་མི་རྒོན་གོཞིོན་ཐེམས་

ཅད་དང༌། ཡང་སྒསོ་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ད་ེདགོ་གོཞིན་

དང་མི་འིདྲེ་བའིི་སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོ་ོབསྐྱེད་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོར་



364
བརྟེནེ། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་གོ་ིམ་ིཚོའོི་ིམཐེངོ་སྣང་ལ་བདོ་པོའི་ི

དཀའི་ངལ་ད་ེབཙོན་བྱལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་གྲེདོ་

ཁོགོ་ན་ནས་སྐད་ལོགོ་བརྒྱབ་པོ་ཞིིགོ་མ་ཡིན་པོར། བོད་ནང་རྒྱ་

མིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིཚོ་ོབར་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་འིགྲེེལ་

བཤོད་རྒྱགོ་ཡུལ་གྱི་ིབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་ནད་མ་ཐེགེོ་པོར་

བསྡེད་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་གོསལ་པོ་ོཐེནོ་པོ་འིདསི་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་

ལ་ཡདི་ཆེསེ་རྙེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་འིཛིམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་གོསལ་དུ་ཕྱོནི་

པོ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་མང་དུ་ཕྱོནི། ཤོ་ཚོ་བྱདེ་མཁན་ཡང་

མང་དུ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

རྒྱ་མའིི་ིཕྱོགོོས་ལ་ཆེ་མཚོནོ་ན་ཡང༌། བར་ལམ་འིགྱུར་བ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཕྱོིན་ཡོད། རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཉེམས་མྱོང་ཐེོགོ་ནས་ལྟོས་ས་ལྟོས་

འིཇོགོ་གོི་གུ་ཡངས་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་སྒང་ལ་འིགྲེོ་འིདོད་མེད་རུང་

འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ལྟའི་ིསྐབས་སུ་འིདས་པོའི་ིལ་ོ

བཞི་ིཅུ་ཙོམ་རངི་ལ་ཕྱོ་ིབྱུགོ་ནང་བླུགོ་གོ་ིསློབོ་གོས་ོབཏེང༌། དམ་

པོོས་དམ་བཅིངས་ཀྱིིས་བཙོན་དབང་བཤོད། ཐེབས་ཤོེས་ཡོད་

རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་གུང་བྲན་བཏེང་ལ་བློོ་གོཅིགོ་སེམས་

གོཅགིོ་ཡངོ་རྒྱུར་ར་ེབ་བརྒྱབ་སྟ་ེལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་འིབད་རྩིལོ་བྱས་

ན་ཡང༌། རྫུན་པོ་གྲེལ་བསྒྲིགིོས་ནས་བདནེ་པོ་བསུབ་ཐུབ་ཐེབས་
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མེད་པོར་བརྟེེན། འིཚོར་ལོངས་ཡོང་བཞིིན་པོའིི་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་

གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཞི་ེ

གོཏེངི་ནས་བསུན་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། རྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོད་ེདགོ་གོསི་མ་ིགོསདོ་ཁྲེགོ་སྦྱོརོ་བྱས་

ན་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོམདེ་པོ་དང༌། མཐེངོ་

ཚུལ་སྡུགོ་ཅགོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། འུ་ཐུགོ་ཐེབས་

ཟད་ཀྱིི་འིགོོ་ནས་ལགོ་ལེན་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་ཐེབས་མེད་ཆེགོས་

པོ་རེད། གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོའིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོ་

དང༌། ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་ཟནི་པོ་ད་ེཉེདི་ཉེ་ིམ་

ལ་རྩིརེ་བཞུད་འིགྲེ་ོབ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེན་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོར། འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ནང་ལ་ཡང་

མིས་མི་ལ་གོདུགོ་རྩུབ་དབང་ཡོད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིགོོ་ཁྲེིད་བྱེད་

སྲིོལ་གྱིི་རིགོས་རྣམས་དུས་ཚོོད་རྫོོགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ང་ཚོའོི་ིམཐུན་པོའི་ིརྐྱནེ་རདེ། 

གོང་ལྟར་མསི་མ་ིལ་དབང་ཡདོ་མ་བཤོད་པོར། མ་ིདང་མའིི་ིབར་

བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་མཐུད་

ཐུབ་ན། ང་ཚོའོི་ིབདནེ་མཐེའི་ཏེན་ཏེན་གོསལ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་

པོ་དང༌། འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབདེན་

མཐེའི་གོསལ་གྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་འིདས་པོའི་ིལ་ོད་ེ
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དགོ་གོ་ིནང་དུ་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན། མ་

འིངོས་པོར་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་མ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་པོའི་ིཚོདོ་དཔོགོ་

རབོ་ཙོམ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་བདུན་ཅུ་ཐེམ་པོའི་ི

ལ་ོལ་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་པོ་ཐེགོོ་མར་འིཛུགོས་སྐབས་བསམ་བློའོི་ི

ནང་ཚོདོ་ཐེགིོ་པོ་ོཞིགིོ་མདེ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་ལ་ོབཅུ་དགུ་ཕྱོནི་པོའི་ིརྗེསེ་

ལ་ད་ེདུས་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གོསལ་

པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ནམ་མ་ལངས་ཀྱིང་སྐྱ་རངེས་ཤོར་ཡདོ་ཅསེ་ངསོ་

ནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚོོས་ཚོོད་དཔོགོ་རགོས་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་

སྐབས་འིདིར། ལྷགོ་པོར་དུ་ཡང་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་རིགོ་

པོ་བསྒྲིམིས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་རང་

ཚོོས་སོ་སོའི་ིདོན་དགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་རང་དོན་རང་གོཅེས་ཀྱིིས་

འིགུལ་བསྐྱདོ་ས་ོསསོ་མ་བརྒྱབ་ན། མསི་ཚུར་སྦྱོནི་པོ་གོཏེངོ་མཁན་

ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ཤོིན་ཏུ་དཀའི། མི་ལ་ཤོ་ཚོ་ཡོད་ཀྱིང༌ཤོ་ཚོ་དེ་བེད་

སྤྱོདོ་བྱདེ་སའི་ིལམ་ཞིགིོ་ང་རང་ཚོསོ་མ་བཟསོ་ན། འིཛིམ་གླིངི་མ་ི

མང་གོསི་ང་ཚོརོ་ཤོ་ཚོ་ཡདོ་ཟརེ་བ་ད་ེགོཅགིོ་པུའི་ིཐེགོོ་ནས་གྲུབ་

འིབྲས་ཐེོན་ཐུབ་པོ་དང༌། བདེན་མཐེའི་གོསལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་

ཐེབས་མེད། ང་རང་ཚོོས་རང་དོན་རང་གོཅེས་བྱས་ནས་འིགུལ་

བསྐྱོད་རྒྱགོ་དགོོས། མིའིི་སྒ་ོཕེར་བརྡུངས་ན་ནང་ནས་བརྡ་ལན་
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བྱེད་མཁན་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རེད། ད་ཕེན་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་

ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ་ལ་ལས་འིགུལ་བྱདེ་

རྒྱུས་མཚོོན་དེ་དགོ་ཚོང་མ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ད་དུང་མུ་མཐུད་

ད་ེཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོོས།

གོ༽ བདོ་སྐྱབོ་ཀྱིི་དགོངོས་གོཞིི་དང་། གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ི

བསམ་ཚུལ།

ད་ེནས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་མརི་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་སྟངས་ཐེད། དངེ་སང་བདོ་

ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། གོཞི་ིརྐང་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིས་

མཚོམས་འིཁེལ་ཡུལ་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུ་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་

གོཉེསི་ཀྱི་ིགོངོ་ནས་རྒྱ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་སློབེས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

བར་ལམ་འིདས་པོའི་ིལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུ་རངི་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོནད་དནོ་འིད་ིདགོ་གོསི་

བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་འིདུགོ་ཅསེ་ངསོ་ནས་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོགོཞིསི་ཆེགོས་བྱས་

ནས་བདོ་པོ་ཉུང་ཤོས་སུ་གྱུར་ན། འིད་ིན་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་རདེ། ཛི་དྲེགོ་གོསི་གོནས་ཚུལ་ད་ེསྔནོ་འིགོགོོ་ཡངོ་བའི་ིཐེབས་

ཤོསེ་ཡདོ་རྒུ་རྩིལ་སྤྲུགོས་ཤོགིོ་མ་བྱས་ན། ནམ་ཞིགིོ་རྒྱ་མ་ིསྟངོ་

ཕྲིགོ་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་ནང་བདོ་པོ་ཁ་ཤོས་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེའིཚོལོ་

དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་སྲིདི། 



368
མན་ཇུའིི་མི་རིགོས་ལ་མཚོོན་ན་རྒྱ་རིགོས་ཁྲེི་ཕྲིགོ་འིབུམ་ཕྲིགོ་

གོི་ནང་དུ་མན་ཇུའིི་མི་རིགོས་ཁ་ཤོས་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགོས་ཏེེ་

འིཚོོལ་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་རེད། བོད་པོ་ཡང་དེ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོས། ང་ཚོསོ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་དརེ་ཐེབས་ཤོསེ་གོང་ཡངོ་ཅ་ིཡངོ་ཞིགིོ་མ་བྱས་ན་མ་ི

འིགྲེགིོས་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་གོངོ་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེལ་དམགིོས་ནས་སྔནོ་ལ་ཐེབས་ཤོསེ་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་བསམས་ནས། དནོ་ཚོན་ལྔ་འིཁདོ་

ཀྱི་ིགྲེསོ་འིཆེར་ཞིིགོ་བཏེནོ་པོ་རདེ། དའེི་ིམཇུགོ་ཏུ་མུ་མཐུད་ད་ེརྒྱ་

བོད་གོཉེིས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་

གོི་ཐེོགོ་ནས་ཐུན་མོང་གོི་ཁེ་ཕེན་ཡོང་ཐེབས་དམིགོས་ཡུལ་དུ་

བཟུང་སྟེ་ཕེན་ཚུན་གྲེོས་མོལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་རྩིིས་

བྱས་པོ་རདེ། 

ཡིན་ནའིང་སྐབས་དེར་བོད་གོཞིིས་བྱེས་མི་མང་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་

བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་བོད་ཀྱིི་བདེན་མཐེའི་གོསལ་

རྒྱུར་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་བསྡེད་ཡོད་པོར་བརྟེེན། ངོས་

ནས་བཏེོན་པོའིི་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཕེན་འིགྲེིགོས་ཆེགོས་ཡོང་ཐེབས་

ཀྱིི་གྲེོས་འིཆེར་དེར་ལམ་སེང་མོས་མཐུན་མེད་པོ་དང༌། བློ་ོཕེམ་

ཡོང་རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོ་
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དྲེན་གྱི་ིཡདོ་ལ། དྲེན་པོ་བཞིནི་བར་སྐབས་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོོགོས་

བྱུང་ཡདོ། ད་ེན་ིཡགོ་པོ་ོརདེ། 

ངསོ་ནས་གྲེསོ་འིཆེར་ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདནོ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ན་ི

བོད་ནང་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེར་ཕེན་ཐེབས་མ་

ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་སྒ་ོགོང་ས་ནས་བྱས་ན་བསམ་པོའི་ི

བསམ་ཚུལ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་བཏེནོ་པོ་ཡནི་ཀྱིང་། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ེལ་དགོགོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། ཕྱོགོོས་

གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་འིདདོ་ཡདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་བསྟན་

པོ་ཙོམ་ལས། དནོ་སྙིངི་ད་བར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཚོབ་བརྒྱུད་གོཞུང་

འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལན་གོསལ་གོང་ཡང་སྤྲོད་མ་བྱུང་བ་བཅས་

ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ཡངོ་སྟངས་རྣམས་ན་ིའིཛིམ་གླིངི་ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། 

དཔོེར་ན་རྒྱ་ནགོ་གོི་སློོབ་ཕྲུགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་ནགོ་མི་མང་

ལ་རང་དབང་དགོོས། མང་གོཙོ་ོདགོོས་ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིདྲེང་བདནེ་དང་ཡང་དགོ་པོ་རདེ། 

ད་ལྟའིི་ཆེར་ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་ཕེར་འིབྲེལ་

བ་བྱེད་ཡུལ་མ་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ཡིན་ནའིང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་

གོསི་ཚུར་ད་ོཁུར་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ེའིབྲལེ་བ་བྱས་ན། ང་ཚོའོི་ིཕྱོགོོས་

ནས་མུ་མཐུད་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་བ་མེད། 
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དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་གོཞིིས་བྱེས་གོཉེིས་ཀའིི་ནང་

ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། བསམ་ཚུལ་དེ་

དགོ་ལ་དགོའི་བསུ་ཡདོ། 

ང༽ བསྒྲུབ་བྱའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བསམ་ཚུལ་སྣ་

མང་།

ལྷགོ་པོར་དུ་གོཞིནོ་ནུ་ཚོགོོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་རང་དབང་གོཙོང་

མ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེད་རྒྱུའིི་དམ་བཅའི་འིགྱུར་བ་

མེད་པོར་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོོ་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་

པོས་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་རེད། ང་ཚོོ་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་

རྩིོད་རྒྱུ་འིདི་དགོ་བོད་མི་སྤྱོི་བོ་གོནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་

འིགོན་འིཁུར་ཡོད་པོར་བརྟེེན། བོད་རིགོས་ཚོོའིི་ནང་ནས་རང་

རང་སོ་སོའི་ིལྟ་བ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བཟུང་སྟེ་

འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡང་དགོ་པོ་རདེ། ད་ེལ་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་

ཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

ངསོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་གོཞིིགོས་བྱདེ་པོ་དང༌། གོ་ོརམི་

སྒྲིིགོ་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོད་པོར་བརྟེེན་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་

བསམ་བློ་ོདེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲེོད་

ནས་རང་རང་ས་ོསོའི་ིཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་པོ་དང༌། བསམ་ཚུལ་བརྗེོད་
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པོའིི་རང་དབང་ཚོང་མར་ཡོད་ལ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རེད། མང་

ཚོགོོས་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་ད་ེའིགྲེགིོས་པོ་རདེ། ཡགོ་པོ་ོརདེ། ངའི་ི

གྲེསོ་འིཆེར་གྱི་ིནང་ལ་ཡང་མཐེའི་མའི་ིཐེགོ་གོཅདོ་ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་གོསི་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་གོསལ་པོ་ོབཤོད་ཡདོ། ང་རང་ཚོའོི་ི

མི་ཁགོ་གོཅིགོ་གོིས་བོད་གོཞུང་གོི་ལམ་ཕྱོོགོས་དེ་དང་མི་མཐུན་

པོ་བརྗེདོ་ན་ད་ེམ་ིའིསོ་པོ་དང་མ་འིགྲེགིོས་པོ་ལྟ་བུར་མཐེངོ་གྲེབས་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་ཕེལ་ཆེེར་མ་རེད། བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་

ཡོང་སྲིིད་པོ་རེད། དངོས་གོནས་སོ་སོའི་ིསེམས་ནང་གོི་བསམ་

ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེའིདནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བསམ་ཚུལ་

འིདྲེ་མིན་དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་རྩི་དོན་ཐེོགོ་ལ་འིགོལ་ཟླ་ཡོད་པོ་

དང༌། ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པོ་ཡོད་པོའིི་གོནད་དོན་རྩི་བ་ནས་མ་

རེད། དཔོེར་ན། གོཞིོན་ནུར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ནགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་

བྱེད་ཕྱོོགོས་ཐེགོོ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་མི་

མཐུན་པོ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེའིགོལ་ཟླའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཏེན་ནས་མ་རདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོགོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་བརྩིེ་བ་

དང༌། དགོའི་ཞིནེ་ཡདོ། 

ཕྱོི་རྒྱལ་གོསར་འིགོོད་པོ་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་གོཞིོན་ནུ་ཚོོས་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེལ་མ་ིམཐུན་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་དམ་ཞིསེ་

སྐད་ཆེ་འིདྲེི་མཁན་ཡང་བྱུང༌། ངས་དེ་འིདྲེ་མ་རེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་
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ཡདོ། ད་ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་བསམ་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པོ་དང༌། ལམ་

ཕྱོོགོས་མི་མཐུན་པོ་གོཉེིས་ཡོད་པོ་དེ། དོན་དགོ་ཐེོགོ་འིགོལ་བ་

ཡདོ་པོར་ངསོ་འིཛིནི་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་མནི། 

ལྷགོ་པོར་དུ་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོཡནི་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅངི༌། མང་གོཙོའོི་ི

ཚོརོ་བ་ང་ོམ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདནོ་དུ་ཐེབས་ཤོསེ་རྙེདེ་

ཐེབས་སུ་ས་ོསསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། བསམ་བློ་ོབཏེང་བ་བཞིནི་ས་ོ

སའོི་ིལྟ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེགོསལ་པོརོ་བཤོད་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

གྲེསོ་བསྡུར་བྱདེ་ཐུབ་ན། ང་རང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་རུང་རྩི་

བ་བརྟེན་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། མ་ིགོཅགིོ་

གོསི་བཤོད་པོ་དརེ་ཚོང་མས་ཉེན་དགོསོ་པོ་མནི། རྒྱ་ནགོ་གོསི་

མཚོནོ་པོའི་ིགུང་བྲན་གྱི་ིལུང་པོ་ད་ེཚོའོི་ིནང་འིགོ་ོཁྲེདི་དསེ་གོཅགིོ་

བཤོད་ན་དརེ་གོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་བསམ་བློ་ོགོཏེན་ནས་མ་བཏེང་

བར་ཚོང་མས་ལམ་སངེ་ལགོ་པོ་བརྐྱངས་པོ་ད་ེལྟར་བྱས་ན་ནརོ་

འིཁྲུལ་རདེ། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་དངསོ་སུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ི

མྱངོ་ཚོརོ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་

གོཞུང་གོ་ིལས་འིགོན་ཡདོ་མཁན་ཚོསོ་ཆེབ་སྲིདི་ཐེགོོ་ས་ོསའོི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་གུང་བསྒྲིགིོས་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་འིགྲེགིོ་གོ་ི

མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་དའེི་ིསྐྱནོ་ཆེ་རྣམས་བསྔགོོས་ཏེ་ེབསམ་ཚུལ་བཤོད་
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ན་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ང་ཚོ་ོབོད་ལ་ཡོད་དུས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔའིི་ལ་ོམཇུགོ་ནས་བཟུང་བོད་

ཤོར་ཕྱོགོོས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

མ་ིབསད་ཁྲེགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིང་ོརྒོལོ་བྱདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

བྱུང་བ་དང༌། ཐེ་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་དབུས་གོཙོང་ཁུལ་དུ་

ཡང་གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་རདེ། ང་རང་གོ་ིངསོ་ནས་བལྟས་

ན། ད་ེདགོ་ལ་གྱིངོ་རགོ་རྒྱུ་ལས་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ། མ་ིབསད་ཁྲེགོ་

སྦྱོོར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་རིགོས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་བསམ་

གྱི་ིཡདོ། དའེིི་ཚོ་ེདའེི་ིདུས་ཀྱིང་བསམ་བློ་ོད་ེརང་ཡནི་ལ། འིབད་

བརྩིོན་ཡང་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་བྱས་པོ་ཡིན། མི་

བསད་ཁྲེགོ་སྦྱོརོ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་པོ་དརེ་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་མསོ་མཐུན་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ན་མསོ་མཐུན་མདེ། ད་ེ

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་བསམ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

ཡང༌། དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་དང་འིགོལ་ཟླ་རེད་དམ་ཟེར་ན་རྩི་

བ་ཉེིད་ནས་མ་རེད། ཁོང་ཚོོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དོན་དགོ་

ལ་རང་སྲིོགོ་བློོས་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོ་དང༌། བསྟན་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་རང་སྲིོགོ་བློོས་གོཏེོང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དགོའི་པོོ་བྱས་ནས་རང་

སྲིོགོ་བློོས་གོཏེོང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས་འིགོལ་ཟླ་བྱས་ནས་རང་

སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་བ་ཞིིགོ་མིན། བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་དང༌། 
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བྱེད་ཐེབས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དེ་འིགོལ་ཟླའིི་གོནས་ཚུལ་

རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ།

ཅ༽ དྲེགོ་པོའོི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

ཁྱེད་རང་ཚོོ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲེོད་དུ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་དང༌། 

བདེན་དོན་རྩིོད་པོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་འིཛིིན་རྒྱུ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་

དགོོས་ཀྱིི་རེད། རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོོས་མཐེའི་

གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་

ཤོངི་། ད་ེལ་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ། ད་

ཆེ་དྲེགོ་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་ན་ནམ་

རིང་སྒྲུང་གོིས་འིཁྱོལ་ཐེབས་མི་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་ད་ཆེ་གོནས་ཚུལ་ཛི་དྲེགོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

གོིས་ཐེོགོ་ད་དུང་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ནས་མི་དང་མིའིི་བར་

སྐད་ཆེ་བཤོད་དེ་བདེན་མཐེའི་གོསལ་རྒྱུར་བསྒུགོས་ནས་བསྡེད་

ན། མགྱིོགོས་པོའོི་ིསྔནོ་ལ་རླབས་ཆེནེ་ཟརེ་བ་ལྟར། བདོ་ནང་མ་ི

རགིོས་རྩི་བརླགོ་ཤུལ་མདེ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་

སྒུགོ་ཡུན་མ་འིཁྱོལ་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད། དེ་
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དགོ་ལ་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ངའི་ིབསམ་

པོར་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ་ནས་ངས་གྲེསོ་འིཆེར་

འིདོན་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་བྱུང་བ་རེད། ཛི་དྲེགོ་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་ནས་ང་ཚོོས་དྲེགོ་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ཟང་ཟིང་བྱས་ན། ད་

དུང་ཛི་དྲེགོ་གོཉེསི་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་ཛི་དྲེགོ་གོཅགིོ་ཡདོ་

པོའིི་ཐེོགོ་ལ་ད་དུང་ཛི་དྲེགོ་སྣོན་མ་ཞིིགོ་སློེབས་ཀྱིི་རེད། ངོས་

ནས་ད་ེལྟ་བུ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོལ་སྲིདི་དྲེགོ་པོའོི་ིལས་འིགུལ་བྱས་པོའི་ིདབང་དུ་བཏེང་ནའིང༌། 

ད་ལྟའིི་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྡབ་ཀྱིིས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་

ལས། དེས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་མ་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ད་ལྟ་ཇ་ིཙོམ་མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་ན་ཡང༌། དཔོརེ་ན། བདོ་ཀྱི་ིནང་

ལ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ོབཏེང་བ་དེ་རིགོས་ང་ཚོོས་བཤོད་ས་ཞིིགོ་ཡོད། 

བཤོད་ས་ཡོད་པོ་བཞིིན་རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་ལ་ཡང་ཕྲིན་བུ་མ་བདེ་བ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཡདོ་ལུགོས་བརྗེདོ་

སྐབས། དེ་ལྟར་མེད་ཅེས་བཤོད་ནས་ཁ་ོཚོ་ོང་ོགོནོང་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ནང་ཟང་ཟིང་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་བྱུང་ན། ལུང་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཟང་ཟངི་ལྷངི་འིཇགོས་ཆེདེ་ང་

ཚོོས་དམགོ་མི་བཏེང་གོི་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་མི་ཤོོད་བདེ་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

རེད། བོད་པོའིི་ཡུལ་གྲེོང་ཡུལ་གྲེོང་རྩི་མེད་བཏེང་ནའིང༌། ཁོང་
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ཚོོར་ཁགོ་འིདོགོས་བྱེད་ས་བྱུང་བ་རེད། མངོན་གོསལ་དོད་པོོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་བདོ་རགིོས་ཤུལ་མདེ་བཟ་ོརྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ི

རདེ། ད་ལྟ་རྒྱ་མིར་ཁགོ་བཞིགོ་ས་མདེ་སྟབས་རྒྱ་མའིིི་ངསོ་ནས་

བྱདེ་བད་ེཔོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། 

ལྷགོ་པོར་མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་རགིོས་གོཞིནོ་སྐྱསེ་འིཚོར་ལངོས་ཡངོ་

བཞིིན་པོ་དེ་དགོ་རིམ་པོས་ཡར་སློེབས་པོའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚོོས་

འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་ཁོང་ཚོོར་འིགྲེེལ་

བཤོད་རྒྱགོ་ས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། རམི་པོས་མའིི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱ་མ་ིཞིགིོ་ཐུགོ་ན་ཡང་རུང༌། ད་ེམནི་མ་ིསུ་ལའིང་ང་ཚོསོ་འིགྲེལེ་

བཤོད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོད། མི་བསད་ཁྲེགོ་སྦྱོོར་གྱིི་བྱ་བའིི་

ཐེགོོ་ནས་ང་ཚོརོ་རྒྱལ་ཁ་ཐེབོ་ཐུབ་བམ་ཞི་ེན། དཔོ་ེབལྟ་ས་མང་དུ་

ཡདོ་པོ་སྟ།ེ པོ་ལ་ིས་ིཐེན་དང༌། ཨཕེ་གྷ་ན་ིས་ིཏེན། མུ་ཇ་ིཧི་བྷནི་

སགོོས་མང་དུ་ཡདོ། ང་ོཐེགོོ་ལགོ་ལནེ་ཐེགོོ་བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་

ན། མ་ེམདའི་གོཅགིོ་གོཉེསི་འིཁྱརེ་ནས་བདོ་ནང་དཀྲོགོོ་བརྡ་སློངོ་

ཐུབ། འིནོ་ཀྱིང་དེས་གོང་ཞིིགོ་ཕེན་ཐེོགོས་སམ། བོད་ནང་ཕེན་

གོནོད་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད་དམ། དེ་དགོ་ལ་བསམ་བློོ་

གོཏེོང་དགོོས། ཁ་ནས་ཤོོད་རྒྱུ་ལས་སློ་ཡང་ང་ོཐེགོོ་ལགོ་ལནེ་དུ་

བསྟར་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོསོ་བྱུང་ན། ལས་སློ་པོ་ོརྩི་བ་ནས་མདེ། 

ངའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ིམཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་
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བསྐྱདོ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་དང༌། ཡ་རབས་མདགོོ་

ཁ་པོ་ོདང༌། བཟང་མདགོོ་ཁ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བཤོད་པོ་ཞིགིོ་མ་རདེ། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རང་གོ་ིཆེ་ནས་ད་ེལས་འིགྲེ་ོས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་

མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བར་དུ་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་བཤོད་པོ་རདེ། 

ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ད་ེམནི་པོའི་ིཐེབས་

ལམ་གོཞིན་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་ཕྱོནི་ཚོ།ེ རང་སྲིགོོ་རང་གོསི་སྐྱལེ་རྒྱུའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྡུགོ་གོཅགིོ་ལས། ད་ེལས་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་

གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་མ་ིའིདུགོ ད་ེརྣམས་ན་ིངསོ་ཀྱི་ིབསམ་

ཚུལ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་གྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་རྣམས་ཡནི། 

ཆེ༽ འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིམིགོ་

དཔོ།ེ

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་དངེ་སང་བདོ་པོའི་ིརང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་

བྱེད་སྟངས་ཐེོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་

པོ་ོཡོད། ཁོང་ཚོོའིི་གྲེས་རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་རྒྱུ་མཚོན་གོང་ཞིིགོ་

བགྲེངས་ཀྱི་ིཡདོ་ཅ་ེན། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་རང་

དབང་རྩིདོ་མཁན་ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་དང༌། མ་ིརགིོས་འིདྲེ་མནི་མང་

དུ་ཞིགིོ་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཁྱད་

ཆེོས་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེ་ན། མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ཐེབས་ལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིའིཛིམ་གླིངི་
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འིདའིི་ིསྒང་ལ་དངེ་སྐབས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་རདེ། འིཛིམ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་དབང་འིཐེབ་

རྩིདོ་བྱདེ་ཐེབས་གོསར་གོཏེདོ་འིདརི་རྒྱལ་ཁ་ཐེབོ་དགོསོ་པོ་དང༌། 

ད་ེལ་གྲུབ་འིབྲས་སནོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེབྱུང་ན་འིཛིམ་གླིངི་

གོ་ིས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ལའིང་མགིོ་དཔོ་ེཡངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་རྒྱུ་མཚོན་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བགྲེངས་ནས་བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ང་

ཚོོས་འིཇོན་ལ་མ་འིཇོན་གྱིི་དྲེགོ་པོོའི་ིལས་འིགུལ་ཞིིགོ་བྱས་ན། 

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མི་དེ་ཚོོའིི་ཤོ་ཚོ་བརླགོ་འིགྲེ་ོགོི་རེད། ངས་

མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཤོོད་པོའིི་

རྒྱུ་མཚོན་དང་དགོོས་པོ་དེ་ལྟར་ཡནི།

ཡང་བདོ་ནང་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། འིད་ིཕྱོགོོས་ནས་ཀྱིང་མ་ི

ཁགོ་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ལ། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ན་ིམ་ེམདའི་ལ་ཡདི་

ཆེསེ་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། རྒྱུ་མཚོན་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་

མཁན་ཞིིགོ་མིན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཡིན་ཐེགོ་ཆེོད་རེད། མ་

གོཞིི་འུ་ཐུགོ་པོའིི་སྐད་ཆེ་ལྟ་བུ་ཁགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ 

ཡིན་ན་ཡང་ང་ོཐེོགོ་ང་ཚོོས་དྲེགོ་སྤྱོོད་ལགོ་ལེན་བསྟར་ན། ངོས་

ནས་ཉེནེ་ཁ་ལས་དགོ་ེམཚོན་གོང་ཡང་མཐེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ངའི་ིརྒྱུ་

མཚོན་ད་ེའིདྲེ་ཡནི་ཞིསེ་གོསལ་བཤོད་བྱས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། 
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ཇ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ིའིབྱུང་རྩི།

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ཐེོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་དགོོས་ཞིེས་ངས་སྔར་ནས་བཤོད་

ཡདོ། ད་ེན་ིརྒྱ་མསི་ང་ཚོརོ་ཚུར་ནགོ་ཁྲེ་བཙུགོས་པོ་དང༌། མ་ཉེསེ་

ཁ་གོཡགོོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཤོད་པོ་ཞིགིོ་མནི། མའིི་ི

སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོདགོསོ་ན་མ་ིརང་རང་ས་ོསརོ་ཡར་རྒྱས་

དང༌། གོསར་གོཏེདོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཡདོ་པོ་ད་ེརང་རང་ས་ོསའོི་ི

ངསོ་ནས་བཏེནོ་ཏེ་ེམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ལས། 

འིགོ་ོཁྲེདི་མཁན་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་སྐད་ཆེ་བཤོད་ད་ེལམ་སྟནོ་བྱས་

པོ་ལས། མ་ིསྒརེ་ས་ོསའོི་ིགོསར་གོཏེདོ་རང་བཞིནི་གྱི་ིརྣམ་དཔྱདོ་

འིདོན་ས་མེད་ན་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོམི་ཐུབ། དཔོལ་འིབྱོར་དང་རིགོ་

གོཞུང་སོགོས་གོང་གོི་ཐེོགོ་ཏུ་ཡིན་ནའིང་ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐེབས་

མདེ། དཔོརེ་ན། དངེ་སང་ཨུ་རུ་སུས་མཚོནོ་པོའི་ིདམར་པོའོི་ིརྒྱལ་

ཁབ་དེ་དགོ་གོི་ནང་ཚོན་རིགོ་དང༌། ལགོ་རྩིལ། དཔོལ་འིབྱོར། 

རིགོ་གོཞུང་གོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཀྱིང་རྗེེས་ལུས་ཐེེབས་ནས་བསྡེད་

ཡདོ། སྐྱནོ་ད་ེགོང་བྱུང་ངམ་ཞི་ེན། མ་ིསྒརེ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་རྣམ་

དཔྱདོ་བཏེནོ་ཏེ་ེགོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་སྤེལེ་རྒྱུའི་ིསྒ་ོབརྒྱབ་པོར་

བརྟེནེ་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོི་མདེ། 

མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབར་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིགོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ི

རང་བཞིནི་ལྡན་པོའི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཡདོ་པོ་ད་ེའིདནོ་སྤེལེ་དང་། བདེ་
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སྤྱོདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེཡངོ་བ་ལ་མང་གོཙོ་ོདང་

རང་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེམདེ་ན་མའིི་ིནུས་པོའི་ིརང་བཞིནི་ད་ེའིདནོ་ཐུབ་

པོ་ཡངོ་ཐེམས་མདེ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་འིད་ིམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ཤོིགོ་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་བཤོད་ནའིང༌། མང་གོཙོ་ོདང་རང་དབང་

ཟརེ་བ་འིད་ིསྲིགོོ་ལྟར་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོསོ་མང་གོཙོ་ོ

ཞིསེ་ད་ེཁ་ནས་བཤོད་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིའིགྲེིགོས། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་

མི་རིགོས་ཡར་རྒྱས་དང་ཚོགོས་ཚུད་ཅིགོ་དང་། བོད་མི་རིགོས་

མི་ཐེོགོ་ནས་མི་ཐེོགོ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་གོནས་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བཅས་

དགོསོ་ན། ང་ཚོརོ་མང་གོཙོ་ོདགོསོ་ཀྱིི་ཡདོ། མང་གོཙོ་ོཡངོ་བར་

ཕེར་ཕྱོགོོས་ནས་གུང་བྲན་ལྟ་བུའི་ིབཙོན་པོ་ོདབང་ཡདོ་དང༌། ལས་

འིབྲས་རྙེགོོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོསོ་དབང་ཤུགོས་ཟནི་

ནས་བསྡེད་ན། ད་ེན་ིམང་གོཙོའོི་ིའིགོལ་རྐྱནེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཚུར་ཕྱོགོོས་འིདརི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིགོནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆེསོ་

ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་དད་པོ་དང་ཡདི་ཆེསེ་ཆེ་ེདྲེགོས་

ཏེ་ེ༸རྒྱལ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བཀའི་གོནང་བ་རདེ། ད་ེཡནི་གྱི་ིརདེ་ཟརེ་

བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན། ངའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་དེ་འིདྲེ་ཨེ་ཡིན་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བཀའི་གོནང་

བ་རདེ། ད་ེགོ་རང་རདེ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའི་ིརགིོས་ཀྱིསི་རང་རང་སྒརེ་

ས་ོསསོ་སམེས་འིཁུར་བློངས་ཏེ་ེབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། བསམ་
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ཚུལ་གོསལ་སྟནོ་བྱདེ་རྒྱུར་འིགོལ་རྐྱནེ་བཟ་ོགོ་ིཡདོ། མང་ཚོགོོས་

ཀྱི་ིཁྲེདོ་ནས་ནུས་པོ་འིདནོ་སྤེལེ་བྱདེ་རྒྱུར་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིསི་འིགོགོོ་

གོ་ིཡདོ་ཀྱིང་འིགོལ་རྐྱནེ་རདེ། དད་པོའི་ིཐེོགོ་ནས་འིགོོགོ་གོ་ིཡདོ་

ནའིང་འིགོལ་རྐྱནེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབདོ་

ཀྱི་ིཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོརདེ་ཟརེ་བའི་ིསྐད་ཆེ་དའེི་ི

འིགོོ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེན་ིངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡནི། 

ད་ལྟ་ང་རང་ཚོསོ་བསྐལ་པོ་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་ནས་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་སྲིལོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་བསྐལ་པོ་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་ནས་ཁྲེ་ིཕྲིགོ་སྡེདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཚོང་

མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་

ཡོངས་རྫོོགོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ལ་ོཁྲེི་ཕྲིགོ་ནས་ཁྲེི་ཕྲིགོ་

བར་དུ་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་མཁན་སུ་ཡང་མདེ། 

མཐེའི་མ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཤོ་ིགོ་ིརདེ་བསམ་པོ་ཚོང་མས་དྲེན་

གྱི་ིཡདོ། ང་རང་གོ་ིཚོ་ེསྔནོ་མའི་ིབསདོ་ནམས་ཡནི་ཡང་རུང༌། གོང་

ལྟར་མ་ིཚོང་མས་ང་ལ་དགོའི་པོ་ོདང༌། མསོ་པོ་ོབྱས། ༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིགོདངོ་ལ་བལྟས་ནས་རྡགོོ་རྩི་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

པོ་འིདསི་ཕེན་ཐེགོོས་ཏེན་ཏེན་བྱུང་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་ང་ལ་རྟེགོ་པོ་

བརྟེན་པོ་མེད་པོར་མཐེའི་མའིི་ཉེི་མ་གོཅིགོ་སློེབས་ཡོང་གོི་རེད། 

གོང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་སྤྱོ་ིམསོ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ཇ་ིཙོམ་གྱི་ི
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ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་ན་ཡང་མ་ིཐེགོོ་གོཅགིོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་ཡནི་པོ་ལས། ད་ེ

ནམ་བཞིགོ་གོཏེན་དུ་སྡེདོ་རྒྱུའི་ིསྐད་ཆེ་ཞིགིོ་མནི། བདོ་མ་ིརགིོས་

ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐེབས་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརང་དབང་

རྩིདོ་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིམ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་དང་། མ་ིཐེགོོ་ནས་

མ་ིཐེོགོ་སྦྲེལེ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང་རང་ཚོོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པོ་དེ་དགོ་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་

གོ་ིདནོ་དུ་ཡནི་ན་འིགྲེགིོས་པོ་རདེ། ངས་མ་ཤོ་ིབར་དུ་འིགོ་ོའིཁྲེདི། 

ང་ཤོི་བའིི་ཉེིན་མ་ོདེར་ལས་ཀ་ཚོང་མའིི་འིཆེར་གོཞིི་བསྡུ་གོསོགོ་

བརྒྱབ་ན་འིགྲེགིོས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་མནི། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིཆེ་ནས་རྩི་

བའི་ིང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱི་ིམང་གོཙོའོི་ིལམ་དང་མཐུན་པོའི་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་ད་ེརདེ། 

ཉེ༽ མང་གོཙོའོི་ིསྲིལོ་བཟང་དང་། བློ་མདེ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲེདི།

རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཡང༌དཔོེར་ན། འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཕྱོོགོས་

གོང་སར་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ི

འིགོོ་ནས་གླིོ་བུར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཚོེ་ལ་འིགོལ་རྐྱེན་བྱུང་

ན། ང་རང་ཚོའོི་ིསྒྲིམོ་འིད་ིགོཞིགིོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། ངས་འུད་ཤོབོ་

བཤོད་པོ་མིན། མི་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་ད་ཕེན་དད་པོ་དང་ས་ོསོའི་ིཡིད་
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ཆེེས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་

པོ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེིན་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབསམ་བློ་ོགོཏེོང་ས་མེད་ཅེས་

ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ་པོ་དེ་ལྐུགོ་པོའིི་སྐད་ཆེ་རེད། སོ་སོ་སྒེར་གྱིི་ངོས་

ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་ས་མེད་ནའིང༌། བོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་ལ་དེ་

ལྟར་བཤོད་ན་མི་འིགྲེིགོ གོལ་སྲིིད་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ད་ེལྟར་མ་ཆེགོས་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་དགོསོ། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མེད་པོའིི་ཉེིན་ཞིིགོ་ཤོར་ན་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མུ་མཐུད་གོནས་སྡེོད་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེད་

དགོོས་ལ། འིཆེར་གོཞིི་བཟོ་དགོོས། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་ནས་

ཀྱིང་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་ཞིགིོ་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབློ་ན་མདེ་པོའི་ིདབུ་

ཁྲེདི་ཡནི་ཞིསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོདངསོ་འིབྲལེ་མང་གོཙོའོི་ི

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོར་བརྟེནེ། སྲིདི་དནོ་ཤོགོོ་ཁགོ་འིདྲེ་མནི་བར་

ལྟ་བའི་ིའིགྲེན་བསྡུར་དང༌། འིསོ་བསྡུའི་ིའིགྲེན་བསྡུར་བྱདེ་དགོསོ། 

ད་ེལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་

སྲིིད་དོན་ཤོོགོ་ཁའིི་འིགོ་ོཁྲེིད་བྱེད་ཐེབས་མེད། གོང་ཡིན་ཟེར་ན། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཤོགོོ་ཁ་གོང་རུང་ཞིགིོ་ནང་ཕྱོནི་

ན་སྲིདི་དནོ་ཤོགོོ་ཁ་གོཞིན་རྣམས་དང་མ་འིགྲེགིོས་པོ་ཆེགོས་ཡངོ་

གོ་ིརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེསྲིདི་དནོ་ཤོོགོ་ཁའིི་འིཐེབ་རྩིདོ་ནང་
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ཞུགོས་ན་བློ་ན་མདེ་པོའི་ིདབུ་ཁྲེདི་ཟརེ་བའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ཆེནེ་པོ་ོད་ེ

མེད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་བསམ་བློ་ོ

རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་བདོ་གོཞུང་བཀའི་ཤོགོ་གོསི་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་མང་ཐེགོ་ཆེོད་བཤོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ོཆེ་ེལ་དད་གུས་ཡདོ་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ེལྐུགོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། ད་

ལྟའིི་བོད་གོཞུང་འིདི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་ཐེད་ཀར་འིགོ་ོའིཁྲེིད་

པོའིི་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡིན། བོད་གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཟེར་

བ་ད་ེདནོ་གྱིསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགྲེགིོ་མ་སངོ་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་

རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ང་རང་ཚོ་ོད་ལྟ་སྣང་བ་དགོ་པོའིམ། སྐད་ཆེར་

ཤུབ་གོཡགོོ་པོ་གོང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ཅ་ིགོསུང་བཀའི་

བསྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིན། གོཞུང་གོིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཟེར་ཤོོད་

ཀྱི་ིའིདུགོ དངསོ་གོནས་བཤོད་ན། ད་ལྟ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་

མཁན་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡནི་སྟབས། བདོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

མ་འིགྲེིགོ་པོ་བྱུང་ཡོད་ན། མཐེར་ཐུགོ་གོི་འིགོན་ཡོངས་རྫོོགོས་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་འིཁྲེ་ིཡདོ། གོཞུང་ད་ེམང་གོཙོ་ོདང་འིསོ་བསྡུ་

བྱས་ནས་བཙུགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་བློ་ན་

མེད་པོའིི་དབུ་ཁྲེིད་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་བཀའི་གོནང་ན་

སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡནི། འིསོ་བསྡུ་བྱས་པོའི་ིགོཞུང་དསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་
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ཅེས་བཤོད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་སྐད་ཆེ་དེ་ཁུངས་ལུང་

མདེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། 

ཡང་ན་བཀའི་བློནོ་སྒརེ་ས་ོསའོི་ིམངི་སྨསོ་ཏེ་ེམ་ིདསེ་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ད་ེམནི་བདོ་གོཞུང་

གོསི་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་སྐད་ཆེ་ད་ེཁྱད་མཚོར་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ མ་འིངོས་པོར་འིགོན་འིཁྱརེ་མཁན་གྱི་ིགོཞུང་

ད་ེམ་ིཚོང་མའི་ིའིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཚོང་མའི་ིབསམ་ཚུལ་

མཐུན་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐེབས་རང་བཞིིན་གྱིིས་མེད་སྟབས། དེ་ལ་

བསམ་འིཆེར་བཤོད་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོཞུང་

དེ་མང་གོཙོ་ོབྱས་ཏེེ་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཀྱིི་བདགོ་པོོ་ཡིན་ཞིེས་བཤོད་ན་

དངོས་གོནས་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ལགོ་

ལེན་རང་གོི་ཐེོགོ་ནས་དེ་ལྟར་ཆེགོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེེན་

ཁ་སང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིིར་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུའིི་ཐེོགོ་ལ་ངས་

ད་ེསྐརོ་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་ཡནི། ཚོགོོས་འིདུར་ཕེབེས་མཁན་

བློ་མ་དགོེ་བཤོེས་ཁོང་རྣམས་ནས་ངོས་ནས་བཤོད་པོ་དེ་འིགྲེིགོ་

གོི་མི་འིདུགོ ངས་མུ་མཐུད་འིགོན་འིཁུར་ལེན་དགོོས་གོསུངས་

བྱུང་བར། ཁྱེད་རང་ཚོོས་དེ་ལྟར་གོསུངས་ན་ཡང༌། ངའིི་གོཏེམ་

བརྗེདོ་རང་དབང་རདེ་ཅསེ་རྩིདེ་མ་ོདང་སྦྲེགོས་ནས་ཞུས་པོ་ཡནི། 
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ཁ་སང་ལས་བསྡེོམས་ཚོོགོས་འིདུའིི་ཐེོགོ་ལའིང་འིགྲེེལ་བཤོད་

ཞིབི་ཕྲི་བརྒྱབ་པོ་ཡནི། ཚོགོོས་ཆེནེ་ནས་ཡ་ིགོ་ེཞིགིོ་ཚོགོོས་གོཙོ་ོ

གོཉེསི་བརྒྱུད་ང་ལ་སྤྲོད་བྱུང༌། ངས་ཚོོགོས་འིདུའི་ིཐེོགོ་བཤོད་པོ་

ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེསམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་ནས་བཤོད་པོ་མནི་ལ། 

དཀའི་ངལ་ལས་གོཡལོ་ཐེབས་སུ་བཤོད་པོ་ཡང་མནི། ངསོ་ནས་

ལས་འིགོན་མུ་མཐུན་འིཁྱརེ་བ་དང་། ད་ོཁུར་མུ་མཐུད་བྱདེ་ངསེ་

རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚོའོི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ིརྩི་བ་

བརྟེན་པོ་ོཞིིགོ་བཟ་ོདགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་བརྟེན་པོ་ོ

ཞིིགོ་དང་། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོང་བའིི་དོན་ལ་བཤོད་པོ་དེར་མི་ཁགོ་

གོཅགིོ་གོ་ིའིཆེར་སྣང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་སྤྱོ་ིདནོ་བློསོ་གོཏེངོ་

བ་ལྟ་བུའིི་མཐེོང་ཚུལ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང་། དོན་དངོས་ལ་དེ་ལྟར་

མིན། ད་ལྟ་ཛི་དྲེགོ་མེད་ཀྱིང་རིམ་པོས་མུ་མཐུད་དེ་གོནད་དོན་

འིདིའིི་ཐེོགོ་ལ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཚོང་མས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཏེ༽ མ་འིངོས་རྗེསེ་རབས་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོས།ོ

འིདས་པོའིི་ལོ་སུམ་ཅུའིི་ནང་ལ་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་བཤོད་ན་

བདོ་རིགོས་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཡོད། གྲེོགོས་པོོ་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་པོར་

བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོསྤེབོས་པོ་བྱདེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་
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ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིརང་དབང་རྩིདོ་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུའི་ི

ཐེོགོ་ལ་ཡང་འིགོགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་ཚོང་མར་སེམས་ཤུགོས་ཡགོ་

ཐེགོ་ཆེོད་ཡོད། ད་དུང་ང་རང་ཚོོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེད་དགོོས་པོ་

དང༌། རགིོ་པོ་བསྒྲིམི་དགོསོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དུ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་

རྒྱུ་ད་ེང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་ལ་འིགོན་འིཁྲེ་ིཡདོ། 

ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཚོརོ་བ་ཟརེ་ཡང་རུང༌། ཆེབ་སྲིདི་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་

དེ་ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་གོཏེོང་ཐེབས་བྱེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོོའིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལས་ཁུངས་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ཙོམ་

དང༌། དུས་དུས་ལ་སློབོ་གོས་ོབཏེང་བ་ཙོམ་གྱིསི་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་

པོ་ོཡངོ་རྒྱུ་དཀའི། གོལ་གོནད་ཆེ་ེཤོསོ་ཁྱམི་ཚོང་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིནང་

དུ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཡིན་པོ་དང༌། ང་ཚོོར་ལུང་པོ་མེད་པོ། ང་

ཚོ་ོགོང་ཞིིགོ་བྱས་ནས་བཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་པོ། ང་ཚོོར་ལས་

འིགོན་གོང་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ། ང་ཚོརོ་ཐེོབ་ཐེང་གོང་ཡདོ་པོ། ང་ཚོསོ་

འིཐེབ་རྩིདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ། ད་ེདང་ད་ེའིདྲེའི་ིརྩི་དནོ་ད་ེ

དགོ་གོ་ིཐེགོོ་བསམ་བློའོི་ིནང་ན་ཚོ་དང༌། སམེས་འིཁུར་ཡདོ་པོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་ཁྱམི་ཚོང་ས་ོསའོི་ིནང་ལ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡང་ཡང་གླིངེ་

མལོ་བྱ་རྒྱུའི་ིཚོརོ་བའིམ། གོམོས་གོཤོསི་ཤོགིོ་འིཇགོས་ན། ཁྱམི་

ཚོང་ནང་འིཚོར་ལངོས་ཡངོ་བཞིནི་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཚོསོ་ཀྱིང་ཆུང་དུས་
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ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་པོའི་ིརྩི་དནོ་ད་ེརྣ་བར་གོ་ོཐུབ་པོ་དང༌། རང་

བཞིནི་གྱིསི་བསམ་བློའོི་ིནང་འིཇགོས་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དེ་མིན་སློོབ་གྲྭ་སོ་སོའི་ིའིཛིིན་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་གོསོ་མ་འིདང་བའིི་

ཁར། ཁྱིམ་ཚོང་སོ་སོའི་ིནང་ལ་བལ་གོོས་ཚོོང་ལས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོ་ོརྒྱུ་ཚོོར་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིམདེ་དམ་སྙིམ། ད་ེལྟར་བྱས་ན་སློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་འིཚོར་

ལོངས་ཡོང་སྐབས་རིམ་པོས་རྩི་དོན་ཐེོགོ་ད་ོསྣང་མེད་པོ་ཆེགོས་

རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ་པོས། སྤྱོརི་བཏེང་མང་ཚོགོོས་ཁྲེདོ་དུ་ང་རང་ཚོའོི་ི

རྩི་དནོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་སློབེས་

པོ་བཟ་ོརྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་དགོསོ། 

གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིདགོ་མང་ཚོགོོས་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་

པོས་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། བདོ་རིགོས་

གོཞིནོ་སྐྱསེ་བུ་ཕྲུགོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེབོ་རྗེསེ་མཇུགོ་

སྐྱངོ་མ་བྱས་པོར་ཚོངོ་ལས་ཆུང་ཙོགོ་གོམ། ད་ེམནི་ལས་ཀ་ཙོགོ་

ཙོིགོ་བྱེད་མཁན་གོང་འིཚོམ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་འིཐུས་ཤོོར་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དངསོ་གོནས་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིམཐུན་རྐྱནེ་དང་གོ་ོསྐབས་

མ་ཐེབོ་པོ་དང༌། ཐེབས་ཤོསེ་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡང་མདེ་པོའི་ིདབང་

གོ་ིལས་ཀ་ཆུང་ཙོགོ་དང༌། ནང་ལས་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ེམ་ིསྡེདོ་ཀ་མདེ་

བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུའིི་མདུན་ལམ་
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ཡདོ་བཞིནི་དུ་མུ་མཐུད་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་མ་བྱས་པོར་ནང་ལས་བྱས་

ཏེ་ེབསྡེད་ན་འིཐུས་ཤོརོ་རདེ། དཔོརེ་ན་འིཛིམ་གླིངི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡར་རྒྱས་དང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡདོ་མདེ་ད་ེགོཙོ་ོབ་ོལུང་

པོ་དའེི་ིནང་གོ་ིམ་ིམང་སྤྱོའིི་ིཤོསེ་ཡནོ་ལ་ལྟསོ་ཚོབས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

པོས། ང་རང་ཚོོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་ལས་ཀ་ཙོགོ་ཙོིགོ་ལ་མགོོ་

མ་འིཁརོ་བར་ཤོསེ་ཡནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ ཡནོ་ཏེན་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ། 

ཐེ༽ སྲིལོ་རྒྱུན་རིགོ་གོནས་དང་། གོསར་གོཏེདོ་ཀྱིི་རང་

བཞིནི།

ང་ཚོོ་བཙོན་བྱོལ་བ་རྣམས་མ་འིོངས་པོར་སོ་སོའི་ིལུང་པོ་

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའིི་འིགོན་འིཁུར་རམ། རྡོགོ་ཁྲེེས་འིཁྱེར་

མཁན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་ངེས་པོར་དུ་

བྱདེ་དགོསོ། སྐད་བརྡ་འིཕྲིདོ་ཐུབ་ཙོམ་དང༌། ཟ་སྐད་འིཐུང་སྐད་

ཤོསེ་ཙོམ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ད་ེགོས་ཚོམིས་ནས་སྡེདོ་པོ་དང༌། སྒརོ་མ་ོ

སྟངོ་ཕྲིགོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ལ་མགོ་ོའིཁརོ་ནས་བསྡེད་ན་ཡགོ་པོ་ོམནི་

པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། ང་རང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིསྐད་ཡགིོ་དང༌། 

བྲསི་ཆེའི་ིརིགོས། བཟ་ོལས་ཀྱིི་རྣམ་གྲེངས་མང་པོའོི་ིནང་གོསར་

གོཏེདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཡདོ། 



390
ང་རང་ཚོའོི་ིསྤྱོརི་བཏེང་གོམོས་གོཤོསི་སུ་ད་ེསྔ་ཕེན་ཆེད་མ་ིརབས་

ནས་མ་ིརབས་བརྒྱུད་པོའི་ིལགོ་རྩིལ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་རྣམས་མ་ིཉེམས་

རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེད་དགོོས་ངེས་ཡིན་ན་ཡང༌། ད་དུང་བྲིས་ཆེ་རི་

མ་ོལ་སོགོས་པོ་གོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་འིཕེེལ་རྒྱས་འིགྲེོ་གོི་

ཡདོ་པོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་ཡང་འིཕེལེ་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེ་

ན། གོཞིས། གླུ་གོར། རོལ་ཆེ་སོགོས་དེ་རིགོས་གོསར་གོཏེོད་

བྱས་ན་རང་བཞིིན་གྱིིས་གོ་ལེར་སྤུས་དགོ་ཏུ་དང་། གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་

རུ། གོནས་ཚོད་མཐེོ་རུ་འིགྲེོ་ཐུབ། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤོིས་རིགོས་གོཅིགོ་དེ་ལས་ལྷགོ་པོ་དགོོས་མཁ་ོམེད་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྔར་ཡདོ་རྣམས་མ་ཉེམས་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་དུང་

སྔར་མེད་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་དང༌། གོོང་འིཕེེལ་

དུ་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་དགོསོ་ངསེ་ཡནི།

ད༽ གོཞིསི་བྱསེ་འིགྲེ་ོའིངོ་དང་། གོསར་རྙེངི་གོ་ོབསྡུར།

ད་ེནས་བར་ལམ་ལ་ོབཅུ་ཙོམ་རངི་ལ་བདོ་ལ་ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་དུ་

འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། ཚུར་གོཉེེན་འིཕྲིད་དུ་ཡོང་མཁན་གྱིི་གོ་ོསྐབས་

གོསར་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། དངེ་སང་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བདོ་ནས་ཕྱོསི་

སུ་འིབྱརོ་བའི་ིབདོ་པོ་ཧི་ལམ་སྟངོ་ཕྲིགོ་བཞི་ིལྔ་ཙོམ་ཞིགིོ་སློབེས་

ཡདོ། ཚོང་མ་བདོ་པོ་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་ནའིང་ཁངོ་ཚོརོ་གོསར་འིབྱརོ་
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ཞིེས་འིབོད་སྐབས་ནང་གོསེས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་མཐེོང་

ཚུལ་བློ་ོཕེམ་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། དའེི་ིཡངོ་རྐྱནེ་ན་ིའིབྲལེ་བ་ཉུང་

དྲེགོས་པོས་མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོ་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བདོ་

ནས་ཡངོ་མཁན་ཚོརོ་ས་ོསའོི་ིསྒརེ་གྱི་ིམྱངོ་ཚོརོ་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོ

ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལའིང་འིདས་པོའི་ི

ལ་ོསུམ་ཅུའི་ིརངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་མར་བདོ་ནས་མ་ིམང་ཤོསོ་

ད་ེམ་ིས་མ་རརི་འིབྱོར་བ་དང༌། ད་ེནས་སྦགོ་ས་གོསོགོ་སྒར། ད་ེ

ནས་ཕྱོསི་སུ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་མཁན་ཁགོ་གོཅགིོ ཐེགོོ་

མར་མ་ིས་མ་རརི་ཚོ་གྲེང་འིཐེབ་ནས་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་

བ་དང༌། དེ་རྗེེས་ལམ་བཟོར་བསྐྱོད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོཤོི་ཆེད་

ཕྱོིན་པོ་སོགོས་དཀའི་ངལ་སྣ་ཚོོགོས་འིཕྲིད་པོ་རྣམས་གོཞིི་ནས་

དྲེན་གོས་ོདང་འིབྲལེ་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ། 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་བདོ་ནང་དགྲེ་བའོི་ིམདུན་ལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

སྲིོགོ་གོི་ཉེེན་ཁའིི་ངང་ནམ་ཉེིན་སྦྲེེལ་ནས་དཀའི་ངལ་མྱངས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་མང་པོ་ོཡོད་པོས། གོ་ོསྐབས་

ནམ་བྱུང་ལ་གོང་ལྟར་གོཞིིས་བྱེས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་

ལ་ང་ོསྤྲོདོ་དང་བགྲེ་ོགླིངེ་ཡང་ཡང་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེལྟའི་ིབྱདེ་ཐེབས་

ཐེད་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར། དཔོེར་ན། ཟ་

ཁང་ཞིགིོ་ནང་མཉེམ་དུ་བྱུང་ན་ཡང་ཕེར་གོནས་ཚུལ་བཤོད། ཚུར་
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གོནས་ཚུལ་ཉེན་པོ་སོགོས་ཀྱི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱས་ན། གོཅགིོ་གོསི་

གོཅིགོ་ལ་སེམས་ཐེགོ་ཉེེ་རུ་ཕྱོིན་ཏེེ་བསམ་བློོའི་ིནང་ཁོ་གོསར་

འིབྱརོ་རདེ་ཅསེ་ཟུར་དུ་ཕུད་པོ་ལྟ་བུའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་སལེ་རྒྱུར་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ནང་ལའིང་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

ཉེམས་མྱོང་དངོས་བྱུང་གོང་དང་གོང་ཡོད་པོ་དེ་རིགོས་ཕེན་ཚུན་

བཤོད་རེས་དང༌། ངོ་སྤྲོོད་མང་ཙོམ་བྱེད་ཐུབ་ན། འིདི་ཕྱོོགོས་

ཡོད་མུས་རྣམས་ལ་སྙིིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགོས་གོསར་པོ་

སྐྱསེ་རྒྱུའི་ིརྒྱུ་ཆེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། བདོ་ནས་གོསར་དུ་

འིབྱརོ་མ་ིརྣམས་ལའིང་། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་དུ་ཡདོ་པོ་རྣམས་ནས་

འིདས་པོའིི་ལོ་དེ་དགོ་གོི་རིང་ལ་བཙོན་བྱོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཇི་ལྟར་ཆེགོས་པོ་སོགོས་ཕེར་ལའིང་ང་ོསྤྲོོད་བྱས་ན་དགོེ་མཚོན་

ཡོད། དེ་རིགོས་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཡོད་པོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོོས། 

ད་ཚོང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་རདེ། ད་དུང་ཧུར་ཐེགོ་

བྱདེ་རགོོས། ངའི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ལྟ་བར་དུ་གོང་ཡངོ་

ཅ་ིཡངོ་བྱས་པོ་ཡནི། ད་དུང་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ཤོ་ིབར་

དུ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་ཀྱིི་རེད། བློ་ོབདེ་པོ་ོབྱས་སྡེོད། ཤོེས་སོང་ངམ། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༣ ཉེནི་བདོ་

ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིའིགོན་འིཛིནི་ལྷན་ཚོོགོས་ཐེངེས་

ཉེ་ིཤུ་གོཅགིོ་པོའི་ིཚོོགོས་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིཐེབས་ལམ་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགོ་ོ

རྟེགོོས།

ཁྱེད་རང་རྣམ་པོ་མང་གོཙོོའིི་སྐོར་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧི་ཅང་

ཡགོ་པོོ་རེད། གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གོོ་བསྡུར་ཙོམ་མིན་པོར་ང་

རང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཁྲེོད་ལ་མང་གོཙོོའིི་གོོ་རྟེོགོས་ཤུགོས་

ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོཐེབས་དང༌། མང་གོཙོོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་པོ་ལྟར། ཐེོབ་

ཐེང་དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་ལས་འིགོན་ཞིགིོ་ཀྱིང་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། དེ་

དགོ་ལ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། གོོ་རྟེོགོས་

ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་རྒྱུ་གོང་དགོ་འིདུགོ་གོམ། 

མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་ཤོསེ་ཡནོ་ཚོགོོས་ཆུང་བཙུགོས་ཤོངི་། གོསར་

ཤོགོོ་སགོོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོ

གོཞིནོ་ནུ་དང༌། བུད་མདེ་ཀྱི་ིཚོོགོས་པོ་ས་གོནས་གོང་སར་ཡདོ་

པོ་བཅས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིམང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་དང་བསྟུན་ནས་ད་ེལྟ་

བུའིི་བགྲེོ་གླིེང་དང༌། གོསལ་བཤོད། གོོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་ངེས་
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པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། གོནད་དནོ་བྱ་ེབྲགོ་པོ་མང་གོཙོའོི་ི

དནོ་ཚོན་འིདའིི་ིཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཐེབས་ཤོསེ་ལས་འིགུལ་

མང་ཙོམ་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ།

བར་སྐབས་ངསོ་ནས་གོསར་འིགོདོ་པོ་ཁ་ཤོས་ལ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། རྩི་

བ་ང་ཚོ་ོབདོ་རང་དབང་རང་བཙོན་རདེ། རྒྱ་དང་བདོ་ཐེ་དད་ས་ོས་ོ

རེད། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བཙོན་དབང་གོིས་བཙོན་འིཛུལ་བྱས་པོ་

རདེ། དངེ་སང་བདོ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཟནི་ནས་བསྡེད་པོའི་ི

ལུང་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེདགོ་གོསི་

རང་དབང་འིདདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ཡང༌། ལམ་སངེ་རང་དབང་གོཙོང་མ་

ཞིགིོ་ལགོ་ལནེ་འིཁལེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ཚུར་ཕྱོགོོས་

འིདརི་བདོ་ནང་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་བསད་པོ་དང་། བརྡུང་བ་སགོོས་

ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ད་དུང་རྒྱ་

མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེབདོ་ལ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཛི་དྲེགོ་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ། 

སྔནོ་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ལས་སྐྱབོ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་

ཤོགིོ་མ་ིབྱ་མཐུ་མདེ་ཡནི། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ན། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་

གོ་ིས་མཚོམས་ཟརེ་བ་འིད་ིདགོ་གོ་དུས་ཡནི་ནའིང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོ

གོི་རེད། གོལ་ཆེེ་ཤོོས་ནི་མི་རིགོས་དེ་ལ་ཁེ་ཕེན་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། བོད་མི་རིགོས་དང༌། རྒྱ་མི་རིགོས་གོཉེིས་ཀར་
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ཁ་ེཕེན་ཡདོ་པོའི་ིཐེབས་ལམ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་རྙེདེ་ན་འིགྱིདོ་པོ་མདེ་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེཡང་ཐེབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་རདེ་བསམས་ནས་འིབདོ་

སྐུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ།

ཁ༽ རགིོས་གོཅིགོ་རྐང་འིཛིནི་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་ཅན་

གོས་ོསྐྱངོ་།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་རྗེསེ་བདོ་ཕྲུགོ་ལ་ཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩིསི་ཏེ་ེ ༡༩༦༠ ལརོ་མ་སུ་རརི་སློབོ་གྲྭ་དང་པོ་ོ

ད་ེབཙུགོས་པོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་རྒྱལ་ཚོགོོས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་རྒྱུའི་ི

སྐརོ་ལྡ་ིལརི་སྲིདི་བློནོ་ན་ེརུ་མཇལ་ཏེ་ེབཀའི་མལོ་ཞུ་བའི་ིསྐབས་

ཤོགིོ་ལ། ན་ེརུས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་སློབེས་པོའི་ིབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་འིད་ི

དགོ་ལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་ཤོེས་ཡོན་ཆེ་ཚོང་བའིི་སློོབ་

སྦྱོངོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྤྲོདོ་དགོསོ། བདོ་དནོ་མ་བརླགོ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་

གོཙོ་ོབ་ོའིདི་རེད་ཅེས་གོསུངས་བྱུང༌། དེ་དངོས་གོནས་བདེན་པོ་

རདེ། ད་བར་ང་ཚོསོ་སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་འིད་ིདགོ་ལ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་ཡདོ། དཔོརེ་ན་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིདརི་ཡདོ་

པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སྔོན་ལ་ཚོད་དང་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་བ་ཞིིགོ་ཡོད་

མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར། གོང་ལྟར་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་འིདི་དགོ་འིགྲེིམས་

ནས་ཐེནོ་པོ་ཤོ་སྟགོ་རདེ། 
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དངེ་སང་བདོ་གོཞུང་གོ་ིལས་བྱདེ་པོའི་ིནང་ལ་ཡང་བརྒྱ་ཆེ་མང་བ་

ན་གོཞིནོ་ཡནི་ཅངི་། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ཐེམ་པོའི་ིལོར་

རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོསློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་ནས་དེང་སང་

ལས་འིགོན་འིཁྱརེ་མཁན་ནང་ལ་སློབེས་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་བར་

སྐབས་ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་དགོ་གོི་ནང་དུ་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་གོནས་

ཚོད་འིདང་གོི་མི་འིདུགོ ཤོེས་ཡོན་གོནས་ཚོད་སྐྱོ་རུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཞིིགོ་ལྷགོས་ཀྱིི་ཡོད། ང་ཚོོས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་

མིས་ང་ཚོོའིི་རིགོ་གོཞུང་རྩི་མེད་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སྐད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། སྐབས་རེ་བོད་ཡིགོ་གོི་རྩིོམ་འིབྲི་དང༌། དཔོེ་དེབ་

ཐེོན་སྟངས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོ་དེ་རིགོས་ལེགོས་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུ་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་

ནས་ཐེནོ་མཁན་ད་ེདགོ་བདོ་ཡགིོ་གོ་ིཤོསེ་ཚོད་ཞིན་པོ་ལྟ་བུ་དངསོ་

ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཉེེ་ཆེར་རང་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གོར་ཤོེས་རིགོ་བློོན་ཆེེན་ཆེེད་མངགོས་

མཇལ་ཏེ་ེསློབོ་གྲྭ་ཁགོ་གོ་ིཤོསེ་ཚོད་སྐརོ་ཞིབི་འིཇུགོ་གོནང་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བསམ་འིཆེར་ཞུས་པོ་ཡིན་ལ། དེའིི་ཐེད་ཐུགོས་

ཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབཞིསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་རྩི་བ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒོན་

བོད་མི་དང༌། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འིབྲེལ་ཡོད་ཚོང་མས་ད་ོསྣང་
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དང༌། འིགོན་འིཁུར་བློངས་ཏེ་ེབདོ་ཡགིོ་ཤོསེ་ཚོད་ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་

ཐེབས་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་

ནས་བུ་དང་བུ་མོ་ཁྱད་མེད་ཀྱིིས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒོན་གྱིི་

ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། ཡང་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་དུ་ལས་རིགོས་འིདྲེ་

མནི་གྱི་ིཐེགོོ་ཏུ་བདོ་མ་ིརང་ཉེདི་ཀྱི་ིབློ་ོགྲེསོ་དང་རགིོ་པོ་གོསར་པོ་

འིདོན་ཐེབས་དང༌། ལམ་སྟོན་གོསར་པོ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་རང་

ཉེདི་ཀྱི་ིནང་ནས་ཐེནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

དཔོེར་ན། རིས་མོའི་ིབྲིས་ཆེ་དང༌། འིཁྲེབ་སྟོན་སྐོར། སྐུ་བརྙེན་

བཞིེངས་སྐྲུན་སོགོས་ང་ཚོོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་ལགོ་རྒྱུན་

དམགིོས་བསལ་ཅན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ད་ེསྔ་ནས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཉེམས་

ཆེགོ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འིཛིིན་བྱེད་དགོོས་པོའིི་རིགོས་

གོཅགིོ་དང༌། ཡང་དངེ་སང་གོ་ིདུས་རབས་གོསར་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་གོི་ལགོ་ཤོེས་རྣམ་གྲེངས་འིདྲེ་མིན་རྣམས་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོཤོེས་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོའི་ིནང་ནས་ད་ེལྟར་ཐེནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་

གོཞི་ིངསོ་ནས་དའེི་ིསྐརོ་ཐེངེས་ཁ་ཤོས་བཤོད་ཡདོ། ད་ཆེ་ངསོ་ལ་

བཀའི་སློོབ་གོནང་རོགོས་གོནང་ཞིེས་བརྗེོད་ན་བཀའི་སློོབ་གོང་

ཞིགིོ་གོནང་དགོསོ་སམ། སྔནོ་མ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དྲུགོ་ཅུའི་ིསྐབས་

ལ་མ་ིམང་ཕེལ་ཆེརེ་འིཐེམོས་མ་སངས་པོར་བསྡེད་ཡདོ་ལ། ངའི་ི

ངསོ་ནས་གོཞིན་དགོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་ནའིང་མ་ིམང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་
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བ་སོགོས་ཀྱིི་གོོ་སྐབས་མང་བ་བྱུང་བའིི་སྟབས་ཀྱིིས་གོཏེེ་པོོའི་ི

དཀྱིིལ་གྱིི་གོཟུགོས་བཟང་ལྟར་བྱས་ནས་ཕྲིན་བུ་བཤོད་ན་ཕེན་

ཐེོགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཤོད་པོ་རེད། ད་ཆེ་བཤོད་

པོ་རྣམས་ལགོ་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ལས་ཤོོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ 

བདོ་མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་མང་པོ་ོཐེནོ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

གོ༽ ལྟ་བ་སྣ་ཚོོགོས་དང་། བགྲེ་ོགླིངེ་སྦྱོང་བཤོད།

ང་ཚོ་ོསྔནོ་མ་ནས་སྐད་ཆེ་བྱུང་མྱངོ་ཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོཞིནོ་ནུའི་ི

ཚོོགོས་པོ་ཨ་མ་འིདིའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

དང༌། བདོ་རང་དབང་རང་བཙོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལྷགོ་བསམ་གོཅགིོ་

གྱུར་ཡནི་ལ། དའེི་ིནང་གོསསེ་ལ་ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་སྐྱངོ་

སྟངས་ཐེགོོ་དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་ལ་སགོོས་པོའི་ིལྟ་བ་འིདྲེ་

མནི་ཡངོ་ངསེ་རདེ། དཔོརེ་ན། འིགོའི་ཞིགིོ་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རངི་ལུགོས་

གོཙོ་ོབོར་བྱེད་པོ་དང༌། འིགོའི་ཤོས་མ་རྩིའིི་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་ལམ་

ཕྱོགོོས་ལ་དགོའི་མསོ་ཡདོ་པོ། ལ་ལ་མང་གོཙོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ཐེོགོ་

ཕྱོིན་ན་དེ་ལའིང་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་ཡོང་གོི་ཡོད་སྟབས། རང་རང་

གོ་ིལྟ་བ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་གོང་དང་གོང་ལ་མསོ་ཡདོ་པོ་རྣམས་

ཕྱོོགོས་མཐུན་གྱིི་ཚོོགོས་ཆུང་ལྟ་བུ་དེ་འིདྲེ་བཙུགོས། སོ་སོའི་ི

ལྟ་བ་དེའིི་འིགོོ་ནས་ལྟ་བ་འིདྲེ་མིན་དང༌། ཐེབས་ལམ་འིདྲེ་མིན་

རྣམས་ལ་སྐྱནོ་དང༌། དགོ་ེམཚོན་གོང་ཡདོ་སྦྱོངས་བཤོད་བཏེང༌། 
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ཕེར་ཚུར་བགྲེ་ོགླིངེ་བྱས། རྩིདོ་པོ་བརྩིདོ་ད་ེབདར་ཤོ་བཅད་ན་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དཔོརེ་ན། ལ་དྭགོས་ནང་དང༌། མནོ་གྱི་ིཕྱོགོོས་ལ་མང་གོཙོའོི་ིའིསོ་

བསྡུའི་ིའིགྲེན་བསྡུར་བྱས་རྗེསེ་ཁ་གོཏེད་ཕེན་ཚུན་དགྲེ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

ཏེ་ེཁྱམི་ཚོང་ཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རསེ་མདེ་པོ་བྱདེ་མཁན་འིདུགོ 

ད་ེདགོ་ལྐུགོ་པོའི་ིབྱདེ་ལུགོས་ཡནི་པོས་ད་ེལྟར་ནམ་ཡང་བྱདེ་མ་ི

རུང༌། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་དང༌། བསམ་ཚུལ་བྱདེ་ཐེབས་འིདྲེ་མནི་གྱི་ི

ཐེོགོ་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བསམ་འིཆེར་བཤོད་པོ་དང༌། 

རྩིོད་གླིེང་བྱས་པོ་དེ་སྒེར་གྱིི་དགོའི་མིན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་མིན་པོར། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཐེབས་ལམ་འིདི་བྱས་ན་ལེགོས། བྱེད་

ཐེབས་འིདི་བྱས་ན་ལེགོས་ཞིེས་བསམ་འིཆེར་བཤོད་དགོོས་ལ། 

རྩིོད་གླིེང་བྱེད་དགོོས། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་འིཆེར་དེ་རང་གོི་ལྟ་ཚུལ་

དང་མི་མཐུན་པོ་བྱུང་ན། རང་ཉེིད་སྒེར་གྱིི་ཐེགོོ་ལ་སྐྱོན་འིཛུགོས་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་ངོས་འིཛིིན་བྱས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་དེ་འིདྲེའིི་བསམ་

འིཆེར་ཤོོད་མཁན་གྱིི་མི་དེ་སོ་སོའི་ིའིགོལ་ཟླར་བརྩིིས་ཏེེ་དེའིི་ཉེེ་

ལྟསོ་དང་བཅས་པོར་ལྟ་ཚུལ་ངན་པོ་བྱདེ་པོ་ན་ིཤོསེ་ཡནོ་གྱིསི་མ་

འིདང་བ་དང༌། ཉེམས་མྱངོ་མདེ་པོའི་ིསྐྱོན་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དཔོརེ་ན། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང༌། ཆེསོ་རའི་ི

ནང་ལ་རྩིོད་པོ་བྱེད་དུས་སྐབས་རེ་གོདོང་ནགོ་པོ་ོབསྟན་པོ་དང༌། 
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དམའི་འིབེབས་ཀྱིི་ཚོིགོ་ངན་ཐེལ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང་རྩིོད་པོ་

གྲེོལ་རྗེེས་སྔར་རྒྱུན་ནང་ཚོགོས་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། རྩིོད་

པོའིི་སྐབས་ཚོིགོ་ངན་ཤོོད་རེས་བྱུང་བ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་ཏེེ་མི་

ཚོེའིི་རིང་ལ་ཞིེ་འིགྲེས་འིཁོན་འིཛིིན་བྱས་ནས་སྡེོད་མཁན་མེད། 

དངེ་སང་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་དང༌། ལྟ་བ་འིདྲེ་མནི། གོཞུང་

གོི་སྐྱོང་སྟངས་ཐེབས་ལམ་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་རང་རང་གོི་བསམ་

ཚུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་བགྲེ་ོགླིངེ་བྱདེ་པོ་དང༌། རྩིདོ་པོ་བྱདེ་པོ་འིད་ིདགོ་

ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དམིགོས་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་བྱས་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་ལས། སྒརེ་གྱི་ིན་

ཚོ་ཟནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མནི་པོར་བརྟེནེ། ང་ཚོསོ་ད་ེལྟ་བུའི་ི

ལམ་སྟནོ་གོསར་གོཏེདོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དསེ་ང་རང་ཚོ་ོནང་

ཁུལ་མང་གོཙོོའིི་ནུས་པོ་ཡང་ཆེེ་བ་ཐེོན་གྱིི་རེད། མི་ཕེར་ཕྱོོགོས་

ཀྱིིས་བསམ་འིཆེར་ཤོོད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་པོ་དང་། ཁོའི་ིབསམ་

ཚུལ་དེ་དགོ་ལ་ང་ཚོོས་བརྩིི་བཀུར་ཡོད་ཀྱིང་། སོ་སོའི་ིལྟ་བ་དེ་

ལའིང་རྒྱུ་མཚོན་ཞིིགོ་ཡོད་ལ། རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པོ་རྣམས་བཤོད། 

རྩིདོ་པོ་བརྒྱབ། བགྲེ་ོགླིངེ་བྱས་ན། སྒརེ་གྱི་ིན་ཚོའི་ིསྒང་ལ་འིཁྱརེ་

དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་མདེ། ད་ེལྟར་བྱས་ན་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་ཀྱི་ི

ནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། མང་གོཙོ་ོཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་

བ། མང་གོཙོའོི་ིགྲུབ་འིབྲས་ད་ེཡང་དངསོ་གོནས་དནོ་དང་ལྡན་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོའིི་སྒང་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ལས་ཐེལ་
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ཆེའིི་སྒང་ལ་མི་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད། ང་ཚོ་ོཡར་ཐེོན་ཡོད་

པོ། ཡར་རྒྱས་ཡོད་པོ། དྲེང་བདེན་ཡོད་པོའིི་མང་གོཙོ་ོཞིིགོ་བྱེད་

དགོོས། མང་གོཙོ་ོབྱེད་པོ་དེ་དགོ་ཡར་རྒྱས་ཤོིགོ་བྱུང་ན་བསམ་

པོ་དང༌། འིགོན་འིཁུར་ལེན་མཁན་མང་ཙོམ་བྱུང་ན་བསམས་

ནས་མང་གོཙོ་ོབྱས་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་བྱེད་ཀྱིི་རེད་

ཅེས་བརྗེོད་ནས་མ་བསྡེད་པོར། མི་རེ་ངོ་རེས་འིགོན་མང་ཙོམ་

འིཁྱརེ། མ་ིར་ེང་ོརསེ་སམེས་འིཁུར་མང་ཙོམ་བློངས། ཉེལ་ལངས་

བསྡེད་གོསུམ་གོང་གོ་ིགོནས་སྐབས་སུའིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

གོི་ཚོོར་བ་ཞིིགོ་ས་ོསོའི་ིརྒྱུད་ལ་མྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརེད། དེ་

ལྟར་བྱུང་ན་མི་རེ་ངོས་རེའིི་ནུས་པོ་ཐེོན་གྱིི་རེད། མི་རེ་ངོས་རེའིི་

ནུས་པོ་ཇི་ཙོམ་བཏེོན་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་སྤྱོི་པོའིི་ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་ལ་ཚོོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་མང་པོ་ོཡོད་

ལ། ང་རང་ཚོརོ་ཡང་ད་ེའིདྲེའི་ིཚོོགོས་པོ་ཡདོ་ན་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་

བ་བྱ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ། དཔོརེ་ན། བུད་མདེ་ཚོགོོས་པོར་དངེ་

སྐབས་ཕྱོི་རྒྱལ་བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་དེ་རིགོས་ནས་མགྲེོན་འིབོད་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཚུར་ཡང་མགྲེནོ་འིབདོ་བྱས་ནས་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་

གོི་ཡོད། གོཞིོན་ནུ་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་འིབྲེལ་བ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ད་དུང་ང་ཚོརོ་ས་ོསའོི་ིལྟ་བ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་ད་ེལྟར་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཕེན་ཐེགོོས་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེསྔནོ་དམར་པོའོི་ིལྟ་བའི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་བཙུགོས་
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པོ་ད་ེཁུངས་འིཁྱལོ་བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བ་རདེ། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་བསམ་བློ་ོཡོད་པོ་དང་། བོད་སྤྱོི་དོན་གྱིི་

ལས་ཀ་བྱེད་བསམ་པོའིི་བྱེད་བློོ་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱེད་ཐེབས་

འིདྲེ་མིན་གྱིི་སྒོ་གོང་ས་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུའིི་གོོ་རིམ་སྒྲིིགོ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ལ། ད་ཆེ་ཤོེས་ཡོན་ཅན་གྱིི་མི་ཐེོན་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ ད་ེཡང་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒོན་དང༌། བྲ་ོགོཞིས་འིདྲེ་མནི། རྩིམོ་

རིགོ་སྣ་ཚོོགོས། ལས་རིགོས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་མཁས་པོ་ཐེོན་དགོོས་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ནས་མ་བསྡེད་པོར་

དངསོ་སུ་ཐེནོ་དགོསོ་པོར་མ་ཟད། འིབད་བརྩིནོ་ཡང་བྱདེ་དགོསོ། 

དེ་མིན་ང་ལ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད། བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས། ཞིེས་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༢༤ ཉེནི། 

བུད་མདེ་འིགོན་འིཛིནི་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཚོོགོས་མརི་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཚོགོོས་པོའི་ིའིཕེལེ་གྲེབི་དང་། གོལ་ཆེའེི་ིལས་

འིགོན།

ཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས་ཡདོ། ད་ཕེན་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིཉེམས་

མྱོང་ནས་བྱས་ན་བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་དབུས་དང༌། ས་གོནས་

ལ་ཡོད་པོར་བརྟེེན་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ཚོོགོས་པོའིི་གྲེོས་ཆེོད་དང༌། 

ལམ་སྟོན་བྱས་པོ་དེ་རིགོས་ལ་ས་གོནས་སོ་སོའི་ིཡན་ལགོ་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བརྒྱུད་ནས་ཕེན་ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་སྐབས་ཤུགོས་

རྐྱནེ་དང༌། ནུས་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཐེནོ་གྱི་ིའིདུགོ་གོམ། བུད་མདེ་ཀྱི་ིསྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་བསྐྱར་གོས་ོབྱས་ནས་ད་བར་ལ་ོཇ་ིཙོམ་སངོ་ངམ། དུས་

ཡུན་ཐུང་ངུའིི་ནང་ཡར་རྒྱས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོད་པོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོ

ཚོང་མར་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཡདོ།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ དང༌། ༡༩༦༠ ཙོམ་ལ་བུད་མདེ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཚུགོས་ཡོད་ཀྱིང་དེ་རིམ་པོས་ནུས་པོ་ཡལ་ཏེེ་མེད་པོ་ཆེགོས་པོ་

རདེ། བར་ལམ་ངས་དའེི་ིཐེད་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་འིབདོ་སྐུལ་
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བྱས་པོར་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ལམ་སེང་བརྡ་ལན་བྱས་ནས་ལོ་ཤོས་

དའེི་ིནང་རྩི་བ་དང༌། ཡན་ལགོ ཉེངི་ལགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བསྐྱར་

གོས་ོརྒྱ་བསྐྱདེ་གོང་འིཚོམ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེན་ིགོཙོ་ོཆེ་ེ

ཤོོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་

ནས་བོད་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བའི་ིཁྲེདོ་

ཀྱིི་ལས་དོན། གོང་ལྟར་སྤྱོི་དང་བྱེ་བྲགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཚོང་

མར་སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེེ་ལས་ཀ་བྱས་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

ནུས་པོ་འིདོན་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྤེེལ་བའིི་འིབྲས་བུ་རྩི་

ཆེ་ེཞིིགོ་ཡནི་པོས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།

ད་ེམནི་ང་ལ་དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། ད་ཕེན་ང་རང་ཚོ་ོསྐད་

ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་བ་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཡོད་པོ་བཞིིན། 

སྤྱོི་བྱེ་བྲགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོའི་ིཐེོགོ་ཁྱེད་རང་ཚོོར་འིགོན་

ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོས་དོ་སྣང་བྱས་ཏེེ་ཐེབས་ཤོེས་བྱས་ན་སྤྱོི་ཚོོགོས་

ནང་ལ་འིགུལ་བསྐྱོད་ཐེེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། ས་ོསོར་

འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་དང༌། ཕེན་ཐེོགོས་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་

ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སོ་སོས་ངོས་འིཛིིན་བྱས་ཏེེ་ནུས་པོ་བཏེོན་

པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

ཁ༽ བུད་མདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། ཆེསོ་གོཞུང་གོ་ིའིདྲེ་
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མཉེམ།

དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་དང༌། ལྷགོ་དོན་ནུབ་ཕྱོོགོས་ནང་བུད་

མདེ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་སྐརོ་སྐད་ཆེ་མང་པོ་ོགླིངེ་གོ་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་

པོའི་ིནང་སྔནོ་ཆེད་ད་ེསྐརོ་ད་ོསྣང་མདེ་ཀྱིང༌། བར་ལམ་ཞིིགོ་ནས་

དོ་སྣང་སློེབས་ཡོད། མ་གོཞིི་སྔ་དུས་ལུང་པོ་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་

སྐྱེས་པོས་གོཙོ་ོབ་ོབྱེད་པོ་དང༌། བུད་མེད་ཀྱིིས་རོགོས་འིདེགོས་

བྱེད་པོའིི་ལམ་སྲིོལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། ཡིན་ནའིང་བོད་ཀྱིི་ཤོར་

ལ་ཁྱིམ་མཚོེས་རྒྱ་ནགོ་དང༌། ལྷོ་ལ་རྒྱ་གོར་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ན་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཕེ་ོམ་ོའིདྲེ་མཉེམ་

གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཕེལ་ཆེརེ་ལེགོས་པོ་ཡདོ། 

གོལ་ཆེེ་ཤོོས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དང་། 

སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་གོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ཀྱིང་། ལམ་

ལུགོས་ཤོིགོ་དང༌། གྲུབ་མཐེའི་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བོད་ནང་ཕེ་ོམ་ོ

འིདྲེ་མཉེམ་ལ་འིགོོགོ་རྐྱེན་ཧི་ལམ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཡང་གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤོོས་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་འིདུལ་བའིི་ནང་ཕེོ་མོ་

གོཉེིས་ཀར་དགོེ་སློོང་གོི་སྡེོམ་པོ་འིབོགོ་ཆེོགོ་གོི་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་

མཉེམ་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་གྲེལ་རམི་སྡེདོ་ཕྱོགོོས་དང༌། སྡེམོ་པོ་སྦྱོནི་

མཁན་གྱིིས་མཚོོན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོའི་ཞིིགོ་ཐེད་ཕེལ་ཆེེར་

དགོེ་སློོང་ཕེ་ལ་མཐེོང་ཆེེ་བ་དང༌། དགོེ་སློོང་མ་ལ་ཕྲིན་བུ་མཐེོང་
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ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ཡདོ། ད་ེནས་མད་ོསྡེ་ེཕེར་ཕྱོནི་གོཞུང་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་ེ

འིགོོ་མ་གོསུམ་གྱིི་ནང་ལ་མཐེའི་མ་འིཚོང་རྒྱ་བའིི་གོནས་སྐབས་

ཀྱིི་ལུས་རྟེེན་ཕེ་ོལུས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡོད་པོ་དེ་ནི་ཕེ་ོལུས་

མཆེགོོ་དང༌། མ་ོལུས་ཕྲིན་བུ་དམན་པོར་བརྩི་ིབ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ།

ཡིན་ནའིང་གོསང་སྔགོས་བློ་མེད་ནང་ཚོེ་གོཅིགོ་ལུས་གོཅིགོ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོོ་འིཕེང་ཐེོབ་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་གོ་ིསྐབས་སུ་བུད་མདེ་ཀྱི་ིརྟེནེ་ལ་ཡང་གོསར་དུ་སངས་རྒྱས་

ཐེབོ་པོ་ཞིིགོ་བཤོད་ཡདོ། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྩིདེ་མ་ོདང་སྦྲེགོས་ཤོདོ་

ཀྱིི་ཡོད། དཔོེར་ན། རྗེེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མ་ནི་སྔ་མོ་ནས་ཕེོ་མོ་འིདྲེ་

མཉེམ་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་མཁན་ (Feminist) རེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་སྐོར་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད། རྗེེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མ་ཐེོགོ་མར་ཐུགོས་

བསྐྱེད་པོའིི་སྐབས་སུ། སྐྱེས་པོའིི་རྟེེན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྤྱོོད་

པོ་ལ་བསློབས་ནས་སངས་རྒྱས་མཁན་མང་པོ་ོའིདུགོ བུད་མེད་

ཀྱིི་ལུས་རྟེེན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། བུད་མེད་ཀྱིི་ལུས་རྟེེན་ལ་

སྤྱོོད་པོར་བསློབས། བུད་མེད་ཀྱིི་ལུས་རྟེེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཚོང་

རྒྱ་མཁན་ཤོནི་ཏུ་ཉུང་ངུ་ལས་མ་ིའིདུགོ་པོས་ངས་ཐེགོོ་མར་སམེས་

བསྐྱེད་པོ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱིི་ལུས་རྟེེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་

ལ། ལམ་ལ་སློབོ་པོའི་ིགོནས་སྐབས་དང༌། མཐེའི་མ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིདུས་ཀྱིང་བུད་མདེ་ཀྱི་ིལུས་རྟེནེ་ཁ་ོནའི་ིཐེགོོ་ནས་འིཚོང་རྒྱ་གོ་ི
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ཡནི་ཞིསེ་གོསུངས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡདོ།

གོཙོ་ོབོ་གོསང་སྔགོས་བློ་མེད་ཀྱིི་ཆེོས་སྐོར་ནས་བཤོད་ན་ཐེོགོ་

མར་དབང་ནོད་པོའིི་སྐབས་ལ་ཡང་གོཤོེགོས་པོ་དང༌གོཤོེགོས་

མ། སེམས་དཔོའི་དང༌སེམས་དཔོའི་མ། ཁྲེོ་བོ་དང༌ཁྲེོ་མོ་ཞིེས་

ཐེབས་ཤོེས་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་དགོོས་པོ་དང༌། བར་དུ་ལམ་ལ་སློོབ་

པོའིི་གོནས་སྐབས་ལའིང༌། ཐེབས་ཀྱིི་དབང་གོིས་ཤོེས་རབ་ཀྱིི་

སྟབོས་ཀྱིསི་ཐེབས་གྲེལོ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ། དམ་ཚོགིོ་སྲུང་བའི་ིཐེད་ལ་

ཡང་དམིགོས་བསལ་བུད་མདེ་ལ་མཐེངོ་ཆུང་བྱདེ་པོ་དང༌། བུད་

མདེ་ལ་ངན་སྨྲས་བརྗེདོ་པོ་སགོོས་བྱས་ན་རྩི་ལྟུང་བཅུ་བཞིའིི་ིནང་

ཚོན་རྩི་ལྟུང་གོཅགིོ་ཡནི་པོར་གོསུངས་ཏེ།ེ ད་ེལ་དམགིོས་བསལ་

གྱི་ིད་ོསྣང་གོནང་ཡདོ། 

དརེ་བརྟེནེ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་དགོགོ་པོ་དང༌། འིགོགོོ་རྐྱནེ་ཡངོ་དནོ་

གོང་ཡང་མདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་ལ་བློ་མའི་ིཡང་སྲིདི་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་

པོའིི་ལུགོས་སྲིོལ་ཐེོགོ་མར་ཀརྨ་པོ་དུས་གོསུམ་མཁྱེན་པོ་ནས་

བྱུང་ཡདོ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༡༡༠-༡༡༩༣ བྱུང་བ་ཞིངི་། སྐབས་དརེ་སྐྱསེ་

པོའི་ིནང་ནས་ཀརྨ་པོའི་ིཡང་སྲིདི་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་སྲིལོ་དར་བ་དང་

ཆེབས་ཅིགོ བུད་མེད་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཡང་སྲིིད་ངོས་འིཛིིན་

བྱདེ་པོ་དུས་མཉེམ་ལྟ་བུར་བྱུང་བའི་ིསྐད་ཆེ་འིདུགོ ད་ལྟའི་ིབསམ་

སྡེངིས་རྡ་ོརྗེ་ེཕེགོ་མ་ོའིད་ིསྐུ་ཕྲིངེ་བཅུ་བཞི་ིཙོམ་ཡནི། སྐུ་ཕྲིངེ་དང་
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པོོ་ཀརྨ་པོའིི་སྐུ་ཕྲིེང་ཐེོགོ་མ་དང་ཕེལ་ཆེེར་དུས་མཉེམ་ལྟ་བུར་

བྱུང་ཡོད་བཟ་ོའིདུགོ བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་

སྐྱསེ་པོ་བློ་མའི་ིཡང་སྲིདི་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་སྲིལོ་དར་བ་དང་མཉེམ་

དུ་བུད་མདེ་ལ་ཡང་ད་ེབཞིནི་དར་བ་འིདསི་འིདྲེ་མཉེམ་གྱི་ིརྟེགོས་

མཚོན་གོསལ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་ོམ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་

གྲུབ་མཐེའི་ིཐེོགོ་ནས་འིགོོགོ་རྐྱནེ་ན་ིམདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། 

དརེ་བརྟེནེ་ད་ཆེ་གོང་ཞིགིོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅ་ེན། ང་རང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ི

ཚོགོོས་ནང་སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིམིགོ་ལྟསོ་ལ་བུད་མདེ་ཀྱིསི་ནང་ལས་

བྱས་ཏེེ་སྡེོད་པོ་འིདི་ལྟར་མིན་པོར་མཐེ་ོརིམ་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུ་

དང༌། ལྷགོ་དནོ་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིཐེད་ལ་འིབད་

བརྩིོན་བྱེད་དགོོས། བུད་མེད་བཙུན་མ་ཡིན་ཞིེས་འིདོན་ཁ་ཁྲེལ་

ཁ་ོན་བློ་ོའིཛིནི་བྱས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོའི་ིསྔར་གྱི་ིབགོ་ཆེགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་

ད་ེདགོ་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་དགོསོ། འིད་ིགོ་དྷ་སར་བཙུན་དགོནོ་

གོཅིགོ་ཡོད་པོ་དེར་ངོས་རང་དེ་སྔོན་བསྐྱོད་སྐབས། མཚོན་ཉེིད་

དཔོ་ེཆེ་སློབོ་ཁྲེདི་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་སྔར་གྱི་ིགོམོས་སྲིལོ་ལ་བསྒྱུར་

བཅསོ་བཏེང་ནས་དཔོ་ེཆེ་ལྟ་འིགོ་ོཚུགོས་ཡདོ། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོར་

ལྷ་ོཕྱོགོོས་མནོ་གྷ་ོགོཞིསི་ཆེགོས་ལ་བཙུན་དགོནོ་ཞིགིོ་བཙུགོས་ན་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བཙུགོས་ཏེེ་ཐེོགོ་མ་ནས་དཔོེ་ཆེ་བལྟ་དགོོས་

བཤོད་ད་ེསྲིལོ་གོཏེདོ་ཡདོ། 
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ད་ེལྟར་རྟེནེ་བུད་མདེ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཆེསོ་ཕྱོོགོས་སློབོ་གོཉེརེ་བྱ་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ནང་ལས་ཀ་བྱདེ་རྒྱུ། སློབོ་གྲྭའི་ི

དགོེ་རྒོན་བྱེད་རྒྱུས་མཚོོན་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དང༌། སྤྱོི་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིལས་རགིོས་གོང་གོ་ིཐེགོོ་ལའིང་བུད་མདེ་ནས་ཐེབོ་ཐེང་

རྩིདོ་པོ་ཁ་ོན་མ་ཡནི་པོར། ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་འིདྲེ་མཉེམ་བྱདེ་ཐུབ་

པོའི་ིནུས་པོ་འིདནོ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་ཐུབ་

ན་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལྟ་གྲུབ་ཐེགོོ་ནས་འིགོགོོ་རྐྱནེ་མདེ་ངསེ་ཡནི། ད་ེ

ནི་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

གོ༽ སྐྱསེ་དམན་གྱི་ིམངི་ཚོིགོ་དང་། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིལས་

འིགོན།

སྤྱོརི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚོོགོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་མ་ིའིབརོ་

ཕྱོདེ་ཀ་བུད་མདེ་ཡནི། ད་ེདགོ་གོ་ིཤོསེ་ཡནོ་ནུས་པོ་ཇ་ིཙོམ་ཆེ་ེརུ་

ཕྱོིན་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་བར་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། བྱ་ེབྲགོ་དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་ཐེོགོ་བུད་མདེ་

ལ་མཐེངོ་ཆུང་ཁྱད་གོསདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལྟ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་དའེི་ི

ཐེད་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིབུད་མདེ་ཁྲེདོ་ནས་ནུས་པོ་བཏེནོ་ཏེ་ེལས་

དནོ་གོང་ཡང་བྱདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། རང་གོ་ིཁ་ེདབང་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་

ཐུབ་པོའིི་རྣམ་པོ་མཚོོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོཡོང་གོི་རེད་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ
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ཉེེ་ཆེར་མི་ཞིིགོ་གོིས་ང་ལ་བོད་པོའིི་མིང་ཚོིགོ་ནང་གོི་བུད་མེད་

དང༌། སྐྱསེ་དམན་ཞིསེ་པོ་འིད་ིམཐེངོ་ཆུང་གོ་ིཚོིགོ་རདེ་འིདུགོ་པོ་

འིད་ིབརྗེདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ འིད་ིལ་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེོང་དགོསོ་ཞིསེ་

བཤོད་བྱུང༌། དམན་ཞིསེ་པོའི་ིཚོགིོ་འིད་ིསྙིན་པོ་ོམདེ་ལ། གོ་ོབ་ཡང་

ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ངསེ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་བུད་མདེ་ལ་མངི་ད་ེགོཅིགོ་

པུར་མིན་པོར། སྐེད་ཕྲི་མ་དང༌། ལུས་ཕྲི་མ། སྨིན་ལེགོས་མ་

ཞིསེ་པོའི་ིམངི་སྙིན་པོ་ོམང་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱས་ན་མ་ི

འིགྲེིགོས་པོ་མདེ། གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་ན་ིསྔནོ་མའི་ིམངི་ཚོིགོ་གོཅགིོ་གོ་ི

གོནད་དོན་མིན་པོར་བུད་མེད་ཚོོའིི་ངོས་ནས་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ལ་

ཆེོས་དང༌། འིཇིགོ་རྟེེན་གོང་ཐེད་ཀྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོ་དེ་

དགོ་ཡོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རང་ངོས་ནས་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡནི། མངི་ཚོགིོ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་དནོ་ལ་ས་ོ

སསོ་ནུས་པོ་བཏེནོ་ནས་འིདྲེ་མཉེམ་ལངོས་སྤྱོདོ་མ་ཐུབ་ན་སྙིངི་པོ་ོ

མདེ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཡནི།

ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་སྐྱེས་ཕེོ་

མོ་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་བསྡེད་ཡོད། སྐབས་

རེ་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་ཕྲིན་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་ཆེོས་ཉེིད་

རེད། དེ་ནི་སྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོི་ཡོངས་

ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་ནས་བཤོད་ན་ང་ཚོོར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་འིཚོམ་



411
ཐེོན་ཡོད། དུས་ད་ལྟ་བར་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་འིདིའིི་འིགོོ་ལ་ང་

རང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེདཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ི

ལགོ་རྗེསེ་ལ་ད་ཆེ་འིཇགོོ་བཟ་ོགོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཐེནོ་ཡདོ། གྲུབ་

འིབྲས་ཀྱི་ིརྨང་གོཞི་ིའིདའིི་ིཐེགོོ་ད་དུང་ཚོང་མས་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ི

སྙིངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ད་ེཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། ང་ཚོའོི་ིབདནེ་མཐེའི་

མགྱིགོོས་པོ་ོགོསལ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། དརེ་བརྟེནེ་ཚོང་

མས་སྔར་བཞིིན་ལྷགོ་བསམ་བསྐྱེད་དེ་ཁུར་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ང༽ བདོ་རིགོས་ཁ་ཆེ་ེདང་། འིབྲལེ་ལམ་གྱི་ིདགོ་ེམཚོན།

ཀ་ཤོ་ིསྨརི་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོའི་ིཁ་ཆེའེི་ིབུད་མདེ་ད་ེདགོ་ལ་

ངསེ་པོར་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོསོ། ཁ་ོཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ནས་བཤོད་

ན། ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་རེ་

གྲེངས་ནང་བོད་ནང་དཀའི་ངལ་ཤོིན་ཏུ་ཆེེན་པོ་ོའིཕྲིད་པོར་བརྟེེན་

བོད་ནས་ཐེར་བའིི་དོན་དུ་རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་སེར་ཡིན་ཞིེས་བཤོད་

ནས་ཡངོ་བ་རདེ། རྩི་བ་ཁངོ་ཚོའོི་ིསྐྱ་ེཁུངས་དང༌། གོམོས་གོཤོསི། 

རགིོ་གོཞུང་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་སགོོས་བདོ་པོ་འིཁྲུལ་མདེ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཆེསོ་ལུགོས་ཐེ་དད་རདེ། ད་ེན་ིང་རང་ཚོའོི་ིའིཕྲིལ་ཕུགོས་གོང་དུ་

ཡནི་ཀྱིང་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། སྔར་བདོ་ཀྱི་ིཁ་ཆེ་ེཁ་ཤོས་ང་

ཚོའོི་ིལས་བྱདེ་ནང་ཡདོ། བར་ལམ་འིབྲལེ་བ་མ་བྱུང་བར་བརྟེནེ། 



412
ད་ེདགོ་ཀྱིང་ཁ་འིཐེརོ་དུ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། བར་ལམ་ང་ཚོའོི་ིཐེོགོ་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་མ་འིདང་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ཁ་སང་གོཞིོན་ནུ་ཚོ་ོལའིང་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། ངེས་པོར་དུ་འིབྲེལ་

བ་བསྐྱར་གོསོ་བྱེད་དགོོས། ང་རང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་གོཅིགོ་གྱུར་

ཆེགོས་ཡོད། ཕྱོིན་ཆེད་ང་རང་ཚོོའིི་རང་དབང་ལོན་ཏེེ་བོད་ལ་

ལོགོ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་ཤོར་སྐབས་སྔར་བཞིིན་ང་རང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་

འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། ད་ལྟ་ནས་ཁ་ཆེེའིི་བོད་

རིགོས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོ་ོདང་མཉེམ་དུ་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་

སྐབས་ལ་མཉེམ་རུབ་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མ་འིངོས་པོར་

མཉེམ་ཟ་མཉེམ་འིཐུང་གོི་བདེ་སྐྱིད་འིཚོ་ོབར་ལོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་ལའིང་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་གོ་ིཁ་ཆེའེི་ིཡུལ་ཁགོ་

ནང་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིཐེད་དཔོརེ་ན། བུད་མདེ་ཚོོགོས་པོ་དང༌། 

གོཞིོན་ནུ། ལས་བྱེད་པོ་བཅས་ཀྱིི་ནང་ཁ་ཆེེ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཆེེའིི་

ཡུལ་ཁགོ་ལ་ཆེོས་ལུགོས་གོཅིགོ་གོི་ཆེ་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུར་

སྟབས་བདེ་བ་དང༌། འིབྲེལ་བ་ཟབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུའིི་ཐེད་གོནད་

འིགོགོ་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་ཉེམས་ཞིིབ་བྱས་ནས་དེ་དགོ་

བློ་ོལ་བཞིགོ་དགོསོ། ཤོསེ་སངོ་ངམ། ཚོང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་

ཐེགོ་བྱས་པོ་རེད་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་དགོོས། 



413
བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



414

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ཀྱི་ིབུད་མདེ་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་

བཞི་ིཔོའི་ིཐེོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བུད་མདེ་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། ལེགོས་སའོི་ི

དབུགོས་དབྱུང་། 

ད་ེརངི་འིདརི་ཚོགོོས་ཆེནེ་ལ་ཕེབེས་པོའི་ིགོཙོ་ོབ་ོཚོགོོས་མ་ིརྣམས་

དང༌། དེ་བཞིིན་སྐུ་མགྲེོན་རྣམ་པོ་བཅས་ལ་ངོས་ནས་བཀྲོ་ཤོིས་

བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་བཞིནི། 

ཉེེ་བའིི་ལོ་བཅུའིི་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་པོའིི་རྣམ་

གྲེངས་རྣམས་བརྗེོད་སྐབས་ཤོིན་ཏུ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ་སྙིམ་པོ་

དྲེན་བྱུང༌། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་གོ་ོ

རྟེགོོས་གོསར་པོ་དང༌། ས་ོསོའི་ིལས་འིགོན་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ང་ོཆེ་

འིཕྲིདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་སམེས་ཤུགོས་འིཕེར་བ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

འིཕེར་བ་བཞིནི་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་པོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་ཏེ་ེའིཛིམ་

གླིངི་ཐེགོོ་བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ཅསེ་མངི་ཐེནོ་ཡངོ་སྐབས་མའིི་ིསམེས་

ནང་སྤྲོ་ོབ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤེབོས་པོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ གོདངེས་

ཚོདོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཅས་ཡངོ་རྒྱུ་ན་ིཆེསོ་ཉེདི་ཡནི། 



415
འིདས་པོའིི་ལོ་ཡུན་དེའིི་རིང་འིབད་བརྩིོན་བྱས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་

ཤོིན་ཏུ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ གྲུབ་འིབྲས་དེ་དགོ་ནི་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་

ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་

པོའིི་འིབྲས་བུ་རེད། དེར་བརྟེེན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། ངོས་རང་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དནོ་དུ་སྒ་ོགོང་ས་ནས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

ད་ེལ་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཚོང་མས་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་དང༌། 

མངནོ་པོར་བསྟདོ་ངསེ་རདེ། ངས་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཚོབ་བྱས་

ཏེེ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་འིཛིམ་

གླིངི་ཐེགོོ་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིཕྲིལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་མཁན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་རང་བཞིིན་བསམ་

བློའོི་ིནང་ནས་དྲེང་པོ་ོབྱདེ་མཁན་དང༌། སྤྱོ་ིཕེན་སྒྲུབ་མཁན་ལ་ཡ་ི

རངས་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། དརེ་བརྟེནེ་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིམ་ིམང་གོ་ིམདུན་

ལ་བོད་པོའིི་བུད་མེད་རྣམས་མི་གྲེལ་ལ་ཚུད་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

བྱས་རྗེསེ་བཞིགོ་པོ་འིདསི་དངསོ་གོནས་མཚོན་ལ་དགུང་འིདགེོས་

ཡངོ་རྒྱུར་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་འིདདོ་བྱུང༌།

ཁ༽ ནུས་ཤུགོས་འིདནོ་ཡུལ་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ི

དམིགོས་ཡུལ།
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ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་ཉེམས་མྱངོ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ི

བསམ་བློའོི་ིནང་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ས་ོས་ོགོདངེ་ཚོདོ་ཕྲིན་བུ་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད་སྟབས། དེ་དགོ་མ་རྩིར་བཞིགོ་སྟེ་ད་

དུང་མུ་མཐུད་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

པོས། ཚོང་མར་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་རགོོས་ཞིསེ་འིབདོ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡནི། 

ནུས་པོ་འིདོན་ས་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་རང་དབང་གོི་དོན་ཡིན་པོས། 

བོད་མི་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་

དགོོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་དོན་དགོ་འིདི་བདེན་པོ་ཡོད་

པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་དང༌། ཆེེ་བས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚོོད་བཏེང་བ་ནི་

མ་འིསོ་པོའི་ིབྱ་བ་ཞིིགོ་རདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཉེསི་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིཕེར་

ཕྱོོགོས་ང་རང་ཚོོར་བཙོན་དབང་ཤོོད་མཁན་དེ་ལ་འིཚོིགོ་ཟ་ཁོང་

ཁྲེོ་བྱས་ཏེེ་གོནགོ་སེམས་དང་གོནོད་སེམས་ཀྱིི་སྒོ་ནས་ང་ཚོོས་

ལས་འིགུལ་བྱེད་ཀྱིི་མེད། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ང་

རང་ཚོ་ོཡང་བད་ེབ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོརོ་ཐུབ་ཚོདོ་གོཏེངོ་མཁན་ད་ེ

དགོ་ཀྱིང་ང་ཚོོས་ཕྱོིན་ཆེད་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་

པོའིི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ལས་འིགུལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་རྣམས་ཕྱོི་དངོས་པོོའི་ིཡར་རྒྱས་མེད་པོའིི་རྗེེས་

ལུས་ཅན་ཞིིགོ་ཡིན་པོའིི་ཐེད་ཏེན་ཏེན་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་
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ཀྱིང༌། ནང་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱརེ་ས་ོདང༌། བསམ་བློ་ོཡར་རྒྱས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་དངོས་གོནས་མི་གོཞིན་སུ་

ཞིགིོ་ལའིང་སྨནོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོརོ་ཡདོ།

ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བ་ཆེགོས་ནས་ཕྱོ་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དང་འིབྲལེ་

བ་ཡངོ་དུས་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིའིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་

མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་ངོ་བོ་ཇེ་གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་

བཞིིན་ཡོད་པོ་དང༌། རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོ་ོའིདིས་ས་ོས་ོརང་ཉེིད་

ཀྱིི་སེམས་ལ་ཞིི་བདེའིི་འིཚོ་ོབ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་མ་ཟད། དེར་

འིཛིམ་གླིིང་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་ནུས་པོ་གོང་འིཚོམ་

ལྡན་ཡོད། ང་ཚོོས་འིབད་བརྩིོན་བྱེད་པོའིི་རང་དབང་འིདི་བོད་

མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོཅིགོ་པུའིི་ཁེ་ཕེན་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར་རྒྱ་ཆེེན་པོོའི་ི

ཁེ་ཕེན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོ་ོཡིན། མདོར་ན་རྒྱ་མིའིི་

ཁ་ེཕེན་དང་ཡང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཆེགོས་ཡདོ། ང་

ཚོསོ་རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་མ་ིལ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་མ་ིཐུབ་ལ། 

བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡང་མདེ། ཁངོ་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའོི་ིལགོ་ནས་

ཧུར་ཐེགོ་བྱས་ཏེ་ེའིཕྲིགོོ་ཡདོ་པོ་དསེ་ཕེན་ཡདོ་ན་ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ི

ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་ནང་བསམ་བློའོི་ིཐེོགོ་

ནས་རྒྱ་མ་ིམང་པོའོི་ིཞིགིོ་ལ་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡནི་

པོ་ངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཚོདོ་ཐེིགོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ང་ཚོོས་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་ལས་འིགོན་འིདི་དངོས་གོནས་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཅངི་། མདརོ་ན་

ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་༸རྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པོའིི་དྲུང་

དུ་ལས་འིགུལ་འིདི་སྒྲུབ་པོའིི་མཆེོད་པོ་ལྟ་བུར་འིབུལ་ཆེོགོ་པོ་

ཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོསོ་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའི་ིལས་འིགུལ་འིད་ིཕྲིགོ་

དགོོ་དང༌། འིགྲེན་སམེས། ཆེགོས་སྡེང་བཅས་པོའི་ིགོཞིན་དབང་

གོ་ིའིགོོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན། ད་ེན་ིམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་གོ་ིཁ་ེཕེན་དང་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྲིིད་ཀྱིང༌། དྲེང་བདེན་དང་༸རྒྱལ་བ་སྲིས་དང་

བཅས་པོའི་ིདྲུང་དུ་༸རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པོའིི་མཆེོད་པོར་འིགྲེ་ོམིན་ཐེེ་

ཚོམོ་ཡནི། ང་རང་ཚོསོ་ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་འིདི་ད་ལྟ་བཤོད་མ་ཐེགོ་

པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྟར་དངསོ་གོནས་༸རྒྱལ་བ་དགྱིསེ་པོའི་ིམཆེདོ་པོ་

ཡནི་བསམ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ང་རང་གོི་ངོས་ནས་ངོས་འིཛིིན་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡདོ། ༸རྒྱལ་བ་དགྱིསེ་པོའི་ིམཆེདོ་པོར་འིགྲེ་ོམནི་གོཙོ་ོབ་ོས་ོསའོི་ི

བསམ་བློ་ོགོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་ཁྱགོོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་རྒྱུ་

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། རྩི་བའི་ིལས་ཀའི་ིང་ོབ་ོགོཞིན་ཕེན་གྱི་ི

རང་བཞིིན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ཡང༌། དེ་སྒྲུབ་པོའིི་གོནས་སྐབས་

ལ་གོང་ཟགོ་བྱ་ེབྲགོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་མ་ིཕེལ་པོའི་ིཆེགོས་སྡེང་ཕྱོགོོས་

ལྷུང་གོི་བསམ་བློ་ོངན་པོའིི་གོཞིན་དབང་དུ་བཏེང་ན་དེ་ནི་གོནས་
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ཚུལ་ཐེ་དད་ཡནི།

ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ལས་དནོ་བྱས་པོ་ད་ེདགོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གོཙོ་ོཆེནེ་བདོ་རང་དབང་གོ་ི

བདནེ་མཐེའི་གོསལ་བའི་ིཐེོགོ བུད་མདེ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ི

བུད་མེད་ཀྱིི་གོདན་གྲེལ་ནང་བོད་ཀྱིི་བུད་མེད་ཀྱིིས་ཐེོབ་ཐེང་འིདྲེ་

མཉེམ་དུ་སྤྱོོད་ཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐབས་ཤོིགོ་ཤོར་བ་དེ་ལ་དེ་བརྟེེན་གྱིི་

འིབྲེལ་བ་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན་པོས། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

ཚུར་བརྡ་ལན་བྱས་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ཕེར་སྒ་ོབརྡུངས་ཏེ་ེའིབད་

བརྩིནོ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། སྐབས་ར་ེང་ཚོ་ོབདོ་པོས་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་མ་ཤོེས་པོ་ཡིན་སྲིིད། ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་ལེ་ལོ་ལྟ་

བུས་ཚུར་སྒོ་རྡུང་མཁན་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བར་ཕེར་ཞིེན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་

སྐབས་རེ་མ་འིདང་བ་ལྟ་བུ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ གོ་ོསྐབས་ཇེ་བཟང་

དུ་འིགྲེ་ོབའིི་དུས་ལ་ཚོང་མས་གོ་ོསྐབས་དམ་འིཛིིན་བྱེད་དགོོས། 

ང་རང་ཚོོའིི་ལས་འིགུལ་འིདི་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་དང༌། བདེན་པོ་

བདནེ་ཐེགོོ་ཏུ་འིཁྱལོ་བར་བྱདེ་པོའི་ིལས་འིགུལ་ཞིགིོ་ཡནི་པོས་ང་

ཚོ་ོང་ོགོནངོ་དགོསོ་པོ་དང༌། སྤེམ་ཤོརོ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་

པོས་མུ་མཐུད་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

གོ༽ ཤོསེ་ཡནོ་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་དང་། འིགོན་འིཁུར་མཉེམ་
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ལནེ།

ད་ེནས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་བདོ་ནས་འིབྱརོ་བའི་ིབཙུན་མ་དང་། ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་གོ་ིཕེ་མ། ལྷགོ་དནོ་ཨ་མ་དཀའི་ངལ་ཅན་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེོགོ་

ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེརགོོས་རམ་ཐེབས་ཤོསེ་བྱས་

པོ་ད་ེདགོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་

འིཕྲིོད་བསྟེན་སྐོར་དང༌། དེ་བཞིིན་ཤོེས་ཡོན་སྐོར་ལ་བུད་མེད་

ཚོསོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་རང་ཚོརོ་བདོ་

གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་འིད་ིགོཅགིོ་པུའི་ིནུས་པོས་

ཚོང་མའིི་ཐེོགོ་ཁྱབ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་ཡིན། ངས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚོོགོས་པོ་དང་། བུད་མདེ་ཚོོགོས་པོ། ད་ེ

མཚུངས་ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ས་

ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ན་སྔནོ་དང་པོརོ་ཡངོ་བ་དང༌། ལས་འིགོན་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ན་ཕེར་གོཞི་ིནས་བཙོལ་ན་མ་གོཏེགོོས་མ་ིརྙེདེ་པོ་ལྟ་

བུ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། ཚོང་མ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

ཡནི་པོ་ལས། སྒརེ་གྱི་ིམངི་གྲེགོས་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་མནི། ཕེན་

ཚུན་ངན་པོ་བྱདེ་རསེ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡང་མདེ། ང་ཚོསོ་སྤྱོ་ི

པོའི་ིདནོ་དགོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ། གོངོ་དུ་བརྗེོད་པོ་བཞིནི་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་

ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་ཡདོ་དང༌། བསདོ་ནམས་

ཀྱི་ིཚོགོོས་གོསགོོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡདོ། ཚོང་མས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཁུར་བསྐྱདེ་ད་ེསྒ་ོགོང་ས་ནས་
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འིབད་བརྩིནོ་བྱ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ལ། བུད་མདེ་ཚོགོོས་

པོའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིཕྲིདོ་བསྟནེ་དང༌། སློབོ་

གོས་ོད་ེརིགོས་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

དེ་ནས་བཙུན་མའིི་ཕྱོོགོས་དེ་བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་དང་དམིགོས་

བསལ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། རྩི་བ་རབ་བྱུང་གོ་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་སྡེོད་སྟངས་དང༌། མདོར་ན། ཟ་སྟངས། འིཐུང་སྟངས་

ཚུན་ཆེད་ལ་སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་གྱིིས་ལམ་སྟོན་གོནང་ཡོད། 

དེ་གོཞིིར་བཟུང་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ལས། དམིགོས་བསལ་ལ་

ཐེེལ་གྱིི་ཐེགོོ་ལ་པོགོས་ཐེེལ་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་མེད་ཀྱིང༌། ཚོོགོས་

པོ་གོཅིགོ་གོི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོོར་དགོོས་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། 

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བཙུན་མ་རྣམས་སྤུས་དགོ་

ཡོང་ཐེབས་ལ་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱས་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་ན་

ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ།

ང༽ བུ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་དང་། བྱམས་བརྩིའེི་ིཚོརོ་སྣང་།

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བལྟས་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་སྲིིད་ཀྱིང༌། ཕྱོོགོས་

གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བལྟས་ན་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་མཐེངོ་བ་ན།ི 

བར་ལམ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་ཁགོ་དང་སྐད་ཆེ་ཡོང་སྐབས། ཁོང་

ཚོའོི་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོསི་བརྗེདོ་དནོ། མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བརྩི་ེབ་



422
སློབེས་སྟངས་འིད་ིཆུང་ཆུང་སྐབས་ཀྱི་ིའིཚོར་ལངོས་བྱདེ་སྟངས་

ལ་ཁྱད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། དའེི་ིགོནད་དནོ་གོཅགིོ་ན་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུར་

ཨ་མས་འི་ོམ་སྟརེ་བ་འིད་ིདང༌། ཨ་མའི་ིཔོང་དུ་ཉེར་ནས་ཤོ་དྲེདོ་ལ་

སྦྱོར་ནས་གོཅསེ་སྐྱངོ་ཇ་ིཙོམ་མང་བ་བྱས་པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཕྲུ་གུའི་ི

བསམ་བློའོི་ིནང་རང་ཉེདི་མ་ིགོཞིན་གྱི་ིབྱམས་བརྩིསེ་བསྐྱངས་པོའི་ི

ཚོརོ་སྣང་ཤོནི་ཏུ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཨ་མའི་ིལུས་ཀྱི་ིདྲེདོ་ལ་མ་སྦྱོར་བ་དང༌། ཕྲུ་

གུའི་ིཉེལ་ས་ཟུར་དུ་བཞིགོ་པོ། འི་ོམ་ཡང་གོཞིན་དགོ་སྤྲོད་ནས་ཨ་

མའིི་འི་ོམ་ཉུང་ངུ་ལས་མི་སྟེར་བ་དེ་དགོ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བལྟས་ན་སྤུས་དགོ་པོ་ོདང༌། གོཙོང་མདོགོ་ཁ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། 

བྱེད་སྟངས་འིདིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ཁོ་

རང་བཙོན་གྱིསི་འིཚོ་ོབ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ལས། རང་ཉེདི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

གོང་ཟགོ་གོཞིན་གྱིསི་བྱམས་བརྩིསེ་བསྐྱངས་པོའི་ིཚོརོ་བ་ཉུང་བ་

བྱུང༌བ་དང་། དསེ་རྐྱནེ་པོས་ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བློའོི་ིའིཁྱརེ་སརོ་ཁྱད་

པོར་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེརིགོས་ལ་

ད་ོསྣང་མ་བྱུང་ཚོ།ེ དཔོརེ་ན། བདོ་ཀྱི་ིབྱང་འིབྲོགོ་གོ་ིཧིརོ་མ་ོཞིིགོ་

ལ་བལྟས་ན་སྤེགོས་ཚོགོས་ཤོ་ལ་སྦྱོར་བའིི་ཨམ་ཕྲིགོ་ནང་ཕྲུ་

གུ་ཉེར་ཏེ་ེནུ་མ་ཡང་ཕྱོ་ིལ་ཐེནོ་པོ་དརེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བལྟས་

ན་མ་ིམཛིསེ་པོའི་ིཞིགིོ་ཏུ་མཐེངོ་སྲིདི། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་རགིོས་ཁ་



423
ཤོས་ང་ཚོོར་བོད་པོ་རྗེེས་ལུས་ཅེས་བཤོད་པོ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་སྐབས་ཨ་མ་མཉེམ་དུ་མ་ཉེར་བར་ཟུར་དུ་བཞིགོ་ནས་འི་ོམ་

ཡང་གོཞིན་དགོ་སྟེར་བ་ལས་ཨ་མའིི་འི་ོམ་སྟེར་རྒྱུར་དོ་སྣང་མི་

བྱེད་པོར་འིདི་ལ་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱིང་ད་དུང་ཡར་ཐེོན་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་

དང༌། ང་རང་ཚོོའིི་དེ་སྔའིི་བྱེད་སྟངས་འིདི་རྗེེས་ལུས་ཡིན་པོ་ལྟ་

བུ་མཐེངོ་གོ་ིཡདོ། 

ད་ེརགིོས་ལ་ང་རང་ཚོསོ་ཡར་ཐེནོ་དང་རྗེསེ་ལུས་ཞིསེ་གོང་ཞིགིོ་

བཤོད་ཀྱིང་། ང་རང་ཚོའོི་ིཤོ་རུས་གོདསོ་བཅས་ཀྱི་ིཕུང་པོ་ོའིད་ིལ་

བརྟེནེ་པོའི་ིགོང་ཟགོ་འིད་ིལ་ོབརྒྱ་སྟངོ་ཁྲེ་ིའིབུམ་གོངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

དང་གོཅགིོ་པོ་ཡནི་པོ་ལས་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་ཕྱོནི་མདེ། ཕྱོའིི་ིརྫོས་

འིཕྲུལ་གྱི་ིརགིོས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་ཡདོ་ཀྱིང་། ང་

རང་ཚོོའིི་མི་ལུས་འིདི་དང༌། ལུས་འིདི་ལ་བརྟེེན་པོའིི་རྣམ་པོར་

ཤོེས་པོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དེ་གོ་རང་དུ་བསྡེད་ཡོད་པོ་ལས་འིགྱུར་བ་

གོང་ཡང་ཕྱོིན་མདེ། ནམ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚོའོི་ིམའིི་ིལུས་འིད་ིདང་མ་ི

འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་དེའིི་མཚོམས་དངོས་གོནས་འིགྲེོ་སྟངས་

མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཡངོ་དགོསོ་ལ། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡནི། 

དེ་ལྟར་མེད་ན་ཕྱོིའིི་དངོས་པོ་ོབསྒྱུར་བཅོས་གོང་ཞིིགོ་ཕྱོིན་རུང༌། 

མ་ཕྱོིན་རུང་ང་རང་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་མིའིི་ནང་གོི་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱེར་

ས་ོདང༌། ལུས་པོའོི་ིཆེགོས་སྟངས་འིད་ིལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་མང་པོའོི་ིརངི་



424
གོ་ིགོནས་སྟངས་ད་ེརང་ཡནི་སྟབས་ང་ཚོསོ་ཏེན་ཏེན་ད་ེལ་ད་ོསྣང་

བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ་དམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། དཔོརེ་ན། ཨ་མའི་ིའི་ོམ་

ཇ་ིཙོམ་མང་བ་སྟརེ་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཕྲུ་གུར་ཕེན་པོ་མ་ཟད། ཨ་མ་

རང་ཉེདི་ལ་ནུ་མའི་ིསྐྲན་ནད་མ་ིན་བར་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ། ཨ་མའི་ི

འི་ོམ་གོསགོོ་དྲེགོས་ན་གོང་འིཚོམ་ནས་ནད་གོཞིའིི་ིརྐྱནེ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

ཡདོ་རབས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརགིོས་ང་ཚོསོ་ཤོསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། ངས་ལ་ོརྒྱུས་ཤོགིོ་བརྗེདོ་ན། ངའི་ིཔཱོ་ལགོས་ཕེལ་ཆེརེ་མ་

གོཅགིོ་བུ་གོཅགིོ་མནི་ནམ། གོསལ་པོ་ོད་ེཙོམ་མ་ིཤོསེ། ངས་ལྷང་

ལྷང་ཐེོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་པཱོ་ལགོས་ལོ་བཅུ་གྲེངས་ལ་སློེབས་སྐབས་

ཉེནི་མ་ོསམེས་ཅན་འིཚོ་ོབར་ཕེབེས་ཤོངི་། དགོངོ་དྲེ་ོནང་ལ་ལགོོ་

རྗེེས་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཉེིས་ཨ་མའིི་འིཁྲེིས་ལ་ཕེེབས་ཏེེ་འི་ོམ་

ཡོད་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པོར་ནུ་མ་འིཇིབ་ཙོམ་གོནང་གོི་ཡོད་

ཚུལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་

ཡདོ། ད་ེན་ིའིཕྲིདོ་བསྟནེ་གྱི་ིགོནད་དོན་གོཅིགོ་པུ་མནི་པོར་ཕྲུ་གུ་

ཚོོས་ཆེོས་ཁས་བློངས་རུང་མ་བློངས་རུང༌། ཁོང་ཚོ་ོའིཛིམ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྒང་ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིགོསར་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། མ་ིགོསར་

པོ་དའེི་ིམ་ིཚོ་ེད་ོབདགོ་རང་ཉེདི་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་

བཟདོ་མ་བད་ེམ་ིབཟ་ོམཁན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུ་འིད་ིང་ཚོ་ོཚོང་མའི་ི

ལས་འིགོན་ཡནི། 
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ཅ༽ འིཇིགོ་རྟེནེ་གྱི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིགོལ་

གོནད།

ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ། 

འིཇིགོ་རྟེནེ་བད་ེཞིངི་ལ་ོལེགོས་དང༌། །

འིབྲུ་རྣམས་རྒྱས་ཤོངི་ཆེསོ་འིཕེལེ་དང༌། །

བད་ེལེགོས་ཐེམས་ཅད་འིབྱུང་བ་དང༌། །

ཡདི་ལ་འིདདོ་པོ་ཀུན་འིགྲུབ་ཤོོགོ །

ཅསེ་ང་ཚོསོ་འིཇགིོ་རྟེནེ་བད་ེབའི་ིསྨནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། འིཇགིོ་

རྟེནེ་བད་ེབ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཕྱོའིི་ིམཐུན་རྐྱནེ་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡནི་

པོར། ནང་མའིི་ིབསམ་བློ་ོཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་ཤོགིོ་ཡདོ་ན་འིཇགིོ་

རྟེནེ་བད་ེབ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིཐེགོོ་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་

ཤོིགོ་མེད་ན། ཕྱོིའིི་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་ཙོམ་ཡོད་ཀྱིང་བདེ་སྐྱིད་འིབྱུང་

བར་དཀའི། སུ་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེིས་ཀྱིང་འིཛིམ་གླིིང་འིདི་སྐྱིད་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། བད་ེབ་ཞིགིོ་འིདདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཚོང་མ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱིསི་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། མ་ིད་ེཤོསེ་ཡནོ་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་

མ་འིདང་བ་ཞིིགོ་ཡདོ་ན། དསེ་འིཛིམ་གླིངི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཁྱམི་

ཚོང་དཀྲུགོ་མཁན་ཡང་ད་ེཡནི། གོཞིན་དགོ་ལྟ་ཅ་ིསྨསོ། རང་ཉེདི་

གོདན་འིབལོ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིསྟངེ་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད་ཀྱིང་བསམ་
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བློ་ོའིཁྲུགོ་སྐབས་ཁངོ་རང་ལའིང་བད་ེསྐྱདི་མདེ། ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་

ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་མ་འིདང་ན་སྐྱདི་པོ་མདེ་པོ་ཧི་

ཅང་གོསལ་པོ་ོཡནི།

ལྷགོ་བསམ་ཡོང་ཐེབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོོས་ཤོེ་ན། ལྷགོ་བསམ་

ཞིསེ་པོ་འིད་ིཕྱོའིི་ིསྨན་བཟང་པོ་ོཟས་ནས་ཡངོ་མ་ིཐུབ། མའིི་ིསམེས་

ཀྱི་ིནང་བྱམས་བརྩི་ེཞིསེ་པོ་འིད་ིཡདོ་ན་ལྷགོ་བསམ་རང་བཞིནི་དུ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ། བྱམས་བརྩི་ེཡངོ་བའི་ིཆེ་རྐྱནེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་ཕེ་མས་ལྟ་སྐྱངོ་ཡགོ་པོ་ོབྱ་རྒྱུ་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཐེགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་སྟནོ་མཁན་གྱི་ིབློ་

མས་བྱམས་བརྩིའེི་ིསྐརོ་གོསུང་གོ་ིཡདོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིཉུང་མཐེར་ཡང་

ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་སོན་པོའིི་རྗེེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡིན། 

སྐྱསེ་ཙོམ་ཉེདི་ནས་བྱམས་བརྩིའེི་ིནུས་པོའིམ། བྱམས་བརྩིའེི་ིཕེན་

ཡོན་ཉེམས་མྱོང་ཁ་ོནའིི་ཐེོགོ་ནས་གོ་ོབརྡ་སྤྲོོད་མཁན་ཨ་མ་རང་

ཡནི། འིད་ིགོནད་འིགོགོ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

ང་རང་ཚོསོ་མ་འིངོས་པོར་བདོ་འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་བཟ་ོགོ་ི

ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤོགིོ་ཡངོ་

བ་ང་ཚོསོ་ཡགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱས་ནའིང༌། ལུང་པོ་དའེི་ི

ནང་སྡེོད་མཁན་གྱིི་མིའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་དངོས་གོནས་ཞིི་བདེའིི་

ཚོོར་བ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་དེར་དགོའི་མོས་ཡོད་
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པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཡིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་གོི་གོཏེན་འིབེབས་དེ་ལགོ་ཏུ་

འིཁྱལོ་མ་ིཐུབ། དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་ཚོསོ་མཐུན་པོའི་ིཕྱོོགོས་ཀྱི་ིཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལྟ་སྐྱོང་ཡགོ་པོ་ོབྱ་རྒྱུ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེར་

བརྩིསི་ནས་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་མཐེའི་

འིཁྱངོས་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། འིགོལ་རྐྱནེ་གྱི་ིཕྱོགོོས་ལས་གོཡལོ་

གོང་ཐུབ་བྱེད་དགོོས། མདོར་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་

ལགེོས་པོའི་ིཆེ་ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིདགོ་ེམཚོན་ང་ོསྤྲོདོ་དང༌། ཉེསེ་པོའི་ིཆེ་

ཐེམས་ཅད་ཀྱི་ིཉེནེ་ཁ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོཅིགོ་བྱས་ན་དེ་དགོ་གོནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཅིང་། ང་རང་

གྲྭ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་ཕྲུ་གུ་གོས་ོསྐྱངོ་བྱདེ་སྟངས་སྐརོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། 

ང་རང་ཕྲུ་གུ་བྱས་ཏེ་ེཡངོ་བ་ལས་ང་ལ་ཕྲུ་གུའི་ིསྐརོ་ཆེ་རྒྱུས་མདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་འིབྲལེ་མདེ་དནོ་གོཞིན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་པོ་དང༌། ངས་ཁྱདེ་

རང་ཚོརོ་ཕྲུ་གུ་གོཙོང་མ་བྱས་ཏེ་ེཨ་མ་དང་རྒྱང་སར་འིཇགོོ་པོ་དའེི་ི

ཚོབ་ལ་ཨ་མའིི་པོང་དུ་ཉེར་ནས་ཨ་མའིི་ཤོ་དྲེོད་ལ་སྦྱོར་ན་ཡགོ་

པོ་ོཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་མ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཏུ་མཐེངོ་སྲིདི། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེ

ལ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཡདོ་པོ་མཐེོང་བྱུང༌། 

ཆེ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཉེམས་དམས་དང་། བུ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་།

བར་སྐབས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དང་སྐད་ཆེ་ཡངོ་དུས་ཏེན་ཏེན་གོནད་
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འིགོགོ་འིདུགོ ད་ེརགིོས་ལ་ལྷདོ་གོཡངེས་དང་སྣང་ཆུང་ཕྱོནི་ན། ད་

ལྟ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱོལ་བའིི་ཁྲེོད་ལ་བོད་ནས་གོསར་དུ་

འིབྱོར་བ་སྤྱོི་བྱིངས་རྣམས་དངོས་གོནས་ཕྱོགོ་འིཚོལ་བའིི་ཡུལ་

ཡནི། ལྷགོ་བསམ་དཀར་བ། སྙིངི་སྟབོས་ལྡན་པོ། དགྲེ་བའོི་ིམདུན་

སར་རང་ཚུགོས་ཟིན་ཏེེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཏེེ་དཀའི་ངལ་བརྒྱབ་

ནས་མདོར་ན། ཉེིན་རེ་བཞིིན་སྲིོགོ་ལ་ཉེེན་ཁ་ཡོད་བཞིིན་པོར་

བསྡེད་པོ་ད་ེདགོ་དངསོ་གོནས་ཧི་ལས་པོའི་ིརྩི་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། གུས་

བཀུར་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། ལྟོ་ཆེས་ཞིིམ་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་དེ་

དགོ་ལ་སྤྲོདོ་དགོསོ་པོ་དང༌། འིཐུང་རྒྱུ་ཞིམི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་ད་ེ

དགོ་ལ་སྤྲོདོ་འིསོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་མ་ིར་ེཟུང་གོ་ིགོཤོསི་

ཀ་དང་སྤྱོོད་པོ་དེ་ཧི་ཅང་གོི་སྤྲོ་ོཐུང་དང༌། ཕྲིན་བུ་མ་འིགྲེིགོས་པོ་

བྱུང་ན་ལམ་སེང་གྲེི་མགོོར་ལགོ་པོ་འིཆེང་མཁན་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་

འིདུགོ དེ་ནི་བོད་ཀྱིི་ཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་རིགོ་གོཞུང་གོོམས་

གོཤོསི་ཉེམས་དམས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོའིི་ནང་ལའིང་རིགོས་

ཁ་ཤོས་ལ་ཁ་ནས་ཤོོད་རྒྱུའིི་ཤོེས་བྱ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་སྲིིད་ཀྱིང༌། 

རྒྱུན་གྱི་ིགོཤོསི་ཀའི་ིནང་ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་རམི་བཞིནི་ཉེམས་

བརླགོ་ཏུ་སོང་ན་མ་འིངོས་པོར་བོད་རང་དབང་དང༌། ཞིི་བདེའིི་

བསྟི་གོནས་བཟོ་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིདི་ཁ་གོཅིགོ་པུས་སྒྲུབ་
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ཐེབས་མེད། རྒྱུན་གྱིི་ལགོ་ལེན་ཐེོགོ་ས་ོསོའི་ིགོཤོིས་ཀ་དང་ཀུན་

སྤྱོོད་འིདི་དངོས་གོནས་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཤོིགོ་བཟ་ོ

དགོོས་པོ་ལས། ས་ོསོའི་ིསྒ་ོགོསུམ་གྱིི་སྤྱོོད་པོར་ད་ོསྣང་མ་བྱས་

པོར་ལྷོད་གོཡེང་བཏེང་སྟེ་ཁ་ནས་ཞིི་བདེའིི་བསྟི་གོནས་ཞིེས་

བརྒྱ་སྟོང་བཤོད་ཀྱིང་ཕེན་ཐེོགོས་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་མིར་གོཤོིས་

ཀ་དང་ཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིགོང་ནས་འིཐུས་ཤོརོ་

གྱི་ིའིདུགོ མགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོའིད་ིགོང་འིདྲེ་བྱས་ཏེ་ེཉེམས་འིགྲེ་ོགོ་ི

འིདུགོ ད་ེལ་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེན་ིཁྱམི་

ཚོང་ས་ོསའོི་ིཨ་མ་ཚོརོ་དམགིོས་བསལ་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིལས་

འིགོན་ཞིིགོ་ཡནི། 

དེ་རིང་ངས་ཨ་མ་ཚོོར་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱོང་ཡགོ་པོ་ོབྱེད་དགོོས་ཞིེས་

བཤོད་པོ་འིད་ིམཐེངོ་ཆུང་གོི་སྐད་ཆེ་བཤོད་པོ་ཞིིགོ་མནི། ངས་ཉེ་ེ

སྔོན་ནས་དེ་ལྟར་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། དངོས་གོནས་བྱམས་བརྩིེ་ཞིེས་

པོའིི་བཟང་པོོའི་ིཡོན་ཏེན་འིདི་ཐེོགོ་མར་ང་ོསྤྲོོད་བྱེད་མཁན་གྱིི་བློ་

མ་ལྟ་བུ་ན་ིཨ་མ་རང་ཆེགོས་ཡདོ། ཆེསོ་སྟནོ་མཁན་གྱི་ིབློ་མ་ན་ི

དའེི་ིམཇུགོ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིགིོ་ཡནི། མ་འིངོས་པོར་བློ་མ་དའེི་ིབྱམས་

བརྩིེའིི་བསློབ་བྱ་རྣམས་ཕྲུ་གུ་དེའིི་སེམས་ལ་ཟུགོ་མིན་གྱིི་གོནད་

འིགོགོ་ཐེགོོ་མའི་ིབློ་མ་དང་པོ་ོཨ་མས་གོཞི་ིརྟེནེ་ཡགོ་པོ་ོབཏེངི་དང་

མ་བཏེིང་ལ་རགོ་ལས་ཡོད། དེ་ལ་ཤོིན་ཏུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོ་ོ
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ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ཚོེ་གོཅིགོ་གོི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚོེ་སྟོད་ཀྱིི་ཉེམས་

མྱོང་བགོ་ཆེགོས་ཀྱིིས་མི་ཚོེ་འིདི་གོཞིི་ནས་འིཚོར་ལོངས་བྱེད་

སྐབས་ཁྱད་པོར་ཤོིན་ཏུ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་གོསལ་པོ་ོཡིན། དེ་དགོ་

ཞིརོ་འིཕྲིོས་སུ་བརྗེདོ་ན་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིརྣ་བར་

འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་གོམ། རྣ་བར་ཕྱོིན་ན་ལེགོས་བཤོད་ཡིན་ལ། རྣ་

བར་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་ིའིདུགོ་ན་བཞིགོ་ན་འིགྲེིགོས།

ཇ༽ འིཐུས་ཤོརོ་གྱི་ིའིབྱུང་རྩི་དང་། སྤྱོ་ིདོན་ལ་གོ་ོབསྡུར།

ཉེིན་ཤོས་འིདིར་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོའིི་རིང་དོན་དགོ་ལ་གོོ་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབྱས་ཏེ་ེཡགོ་ཡགོ་

དང༌། ལེགོས་ལེགོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་བཤོད། དེ་འིདྲེའིི་སྐད་ཆེ་གུང་

བསྒྲིགིོས་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། དནོ་ང་ོམའི་ིཐེགོོ་ང་ཚོ་ོགོང་

ནས་འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོས་དརེ་ཚོང་མས་

ཡདི་གོཟབ་བྱས་ཏེ་ེགོ་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོསོ། བསྟདོ་ར་མསི་གོཏེངོ་གོ་ི

རདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་འིཐུས་ཤོརོ་སའི་ིརགིོས་ལ་ཚོང་མས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱས་ཏེེ་འིཛིེམས་ཟོན་མེད་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཤོོད་ཐུབ་ན་

ཡགོ་པོོ་ཡོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་འིདིར་འིཚོོགོས་པོའིི་ཞིོར་ལ་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྐརོ་རང་གོཞུང་བཀའི་ཤོགོ་གོ་ིལས་ཀ་བྱདེ་

ཕྱོགོོས་དང༌། སྤྱོ་ིའིཐུས་ལྷན་ཁང་གོ་ིལས་ཀ་བྱདེ་ཕྱོགོོས། མདརོ་

ན་ངའིི་ངོས་ནས་བྱེད་དགོོས་པོ་གོང་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་ཐེད་ཁྱེད་
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རང་ཚོོའིི་བསམ་འིཆེར་ཡོད་ན་ང་ཚོོར་བསམ་འིཆེར་གྱིི་ཤོོགོ་ལྷེ་

སྤྲོད་ན་དགོའི་བསུ་ཡདོ། ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱས་ཏེེ་

ཚོང་མའིི་སེམས་ནང་ཁུར་པོོ་ལྗོིད་ཏེིགོ་ཏེིགོ་རེ་འིཁྱེར་དགོོས། 

སེམས་ནང་ཁུར་པོོ་ལྗོིད་ཏེིགོ་ཏེིགོ་ཅིགོ་ཡོད་ན་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའིི་

སེམས་ཤུགོས་སློེབས་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་ཀྱིང་དཀའི་

ལས་ཀྱིི་སྣང་བ་ཡོང་གོི་མ་རེད། སེམས་ནང་ཁུར་པོོ་ལྗོིད་ཏེིགོ་

ཏེིགོ་ཅིགོ་མེད་ན། ཉེི་མ་གོང་འིཁྱོལ་ཐེོགོ་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

འིདུགོ འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོསུས་ཀྱིང་བྱདེ་ཤོསེ་ཀྱི་ིརདེ། ལྷགོ་དནོ་ཤོསེ་

བྱ་ཡནོ་ཏེན་གོང་འིཚོམ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན། འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབྱདེ་

ཤོེས་ཀྱིང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོས་ནམ་རིང་སྒྲུང་གོིས་མི་འིཁྱོལ་བའིི་

དཔོེ་བཞིིན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཤོེས་སོང་ངམ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། ཞིེས་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༡༢ ཉེནི། 

དབུས་གོཙོང་དང༌། ཆེིགོ་སྒྲིལི་ཚོོགོས་བཅར་བ་

ཐུན་མངོ་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིསམེས་ཤུགོས་དང་། བཙོན་བྱལོ་བའི་ི

བྱས་རྗེསེ།

དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོཚོོགོས་པོ་ཁགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་མི་སྣ་ཆེེད་མངགོས་དྷ་རམ་ས་ལར་

འིདུ་འིཛིོམས་བྱས་ཏེེ་ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་ཐུགོ་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོ

ཚོང་མར་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་སེམས་འིཁུར་ཞིིགོ་ཡོད་ཅིང་། 

སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། སམེས་ནད་ལྟ་བུ་དུས་རྒྱུན་དུ་བཅངས་ནས་སྡེདོ་མཁན་

གྱི་ིམ་ིཤོ་སྟགོ་རདེ། མཐུན་རྐྱནེ་མ་འིཛིམོས་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་

ཡདོ་ཀྱིང་འིདརི་ཆེདེ་མངགོས་འིཛིམོས་ཏེ་ེཚོང་མས་གོང་དགོའི་ཅ་ི

ལགེོས་ཀྱི་ིགོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། བསམ་འིཆེར་བརྗེ་ེབསྡུར་བྱདེ་

རྩིིས་ཡིན་པོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་

ཟརེ་གྱི་ིཡནི། 
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དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བྱས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་

ལྷགོ་ཙོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དའེི་ིརངི་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བར་

མཚོོན་ན་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་བཙོན་བྱོལ་བ་ས་ཡ་མང་པོོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་ཀྱིང་། དའེི་ིནང་ནས་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་

བདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་ཞིསེ་ཆེ་འིཇགོོ་འིཕེལེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། རགོོས་

རམ་བྱེད་མཁན་ཚོོས་ཀྱིང་རོགོས་རམ་སྤྲོད་པོ་རྣམས་ཆུད་ཟོས་

སུ་མ་སོང་བར་གྲུབ་འིབྲས་མཐེོང་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བོད་པོས་བྱེད་

ཀྱིི་འིདུགོ བློ་ོབདེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེད་ས་ཞིིགོ་ང་

ཚོརོ་བྱུང་ཡདོ།

གོཉེིས་ནས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཚོོས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་

མཐེངོ་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་ཅ་ེན། ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

རྩི་བ་རྒྱ་གོར་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་ན་ཡང་རྒྱ་གོར་དང་མ་ིའིདྲེ་ལ། རྒྱ་

ནགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནགོ་དང་མ་ིའིདྲེ་ཞིངི་། ནང་པོའི་ི

རྒྱལ་ཁབ་གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོཡདོ་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་འིད་ི

གོཞིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ེབ་དང༌། གོཏེངི་ཟབ་པོ་ཡདོ་མཁན་མ་ིའིདྲེ་བ་

ཞིགིོ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་མཐེངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད། དེ་

ན་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་བཙོན་བྱལོ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱས་རྗེསེ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་བཞིགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། 

དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན་རྒྱ་མིའིི་བཙོན་གོནོན་འིགོོ་ཏུ། 
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དཔོེར་ན། རང་གོི་སྲིོགོ་ཀྱིང་ཉེི་མ་ཇི་ཙོམ་འིཚོ་ོགོནས་ཐུབ་མིན་

མི་ཤོེས་པོར་རྒྱ་མིའིི་ལགོ་ཏུ་ཡོད་མཁན་དེ་ལྟའིི་དངངས་སྐྲགོ་

དང༌། ཛི་དྲེགོ་འིགོོ་ལ་སྡེོད་མཁན་ཚོོས་རླུང་སྨན་ལྟ་བུ་གོོ་རྒྱུ་མི་

འིདུགོ་གོམ། རླུང་སྨན་ད་ེའིདྲེ་མདེ་དམ་ཞིསེ་ཤོདོ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་

ཚོདོ་ཅགིོ་བྱུང་ཡདོ། ང་ཚོ་ོའིདརི་བཙོན་བྱལོ་ལ་ཡདོ་མཁན་རྣམས་

ཁ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི་ན་ཡང་བདོ་ནང་དུ་དངངས་སྐྲགོ་ད་ེལྟ་བུ་ཡདོ་

པོའི་ིསྐབས་ལ་རླུང་སྨན་གྱི་ིབྱདེ་ལས་ཤོགིོ་མཚོོན་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རྒྱ་གོར་ལ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཡོད་པོ་ཚོོས་སྔོན་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་

མ་ིམང་གོ་ིསྐུ་ཡ་ིསྐུ་ཚོབ་དང༌། གོསུང་གོ་ིགོསུང་ཚོབ་བྱས་ཏེ་ེབདོ་

མའིི་ིམངི་གོ་ིཐེོགོ་ནས་ང་རང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིལགོོས་ལ་སྐད་བརྒྱབ་པོའི་ི

རྐྱནེ་གྱིསི་བདོ་ནང་གོ་ིམ་ིཚོརོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་

པོ་ལ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། རྒྱ་མའིི་ིརྡུང་རྡགེོ་མནར་གོཅདོ་འིགོོ་ནས་བདོ་

ནང་ཧི་ལམ་རེ་བ་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་བཟོས་ཀྱིང་། རང་དབང་ལུང་

པོའི་ིནང་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་ལས་མདེ་ཀྱིང༌། བདོ་པོའི་ི

ཚོབ་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ཙོམ་གྱིསི་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་

བོད་པོ་ཟེར་བའིི་མིང་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་མ་རེད་བསམ་པོའིི་རེ་

བ་རྒྱགོ་ཡུལ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིལ་ཡང་བསུན་པོ་ོབཟ་ོམཁན་ཞིགིོ་

ཡདོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

དེང་སང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་ང་ཚོོས་སྐད་བརྒྱབ་པོ་
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སོགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བྱེད་སྐབས་བོད་ནང་ལ་རྣམ་

འིགྱུར་ལམ་སངེ་འིགྱུར་གྱི་ིཡདོ། གོང་ལྟར་ད་ཕེན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

ལྔ་ལྷགོ་ཙོམ་དའེི་ིརངི་ལ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བའི་ིསྡེདོ་སྟངས་འིདསི་

རྐྱེན་པོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ང་ཚོོས་

ཞིབས་འིདེགོས་ངེས་ཅན་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ཡོད་ལ། ང་ཚོོས་བྱས་

རྗེསེ་བཞིགོ་ཡདོ། བྱས་རྗེསེ་ཐེནོ་པོ་ད་ེདགོ་གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་ཆེའེི་ི

མི་མང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བྱུང་བ་ལས། དཔོེར་ན་

འིགོ་ོཁྲེདི་མཁན་ང་རང་རདེ། ད་ེབཞིནི་བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་ཡདོ་པོ་

འིད་ིགོཅགིོ་པུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་མ་རདེ། རྟེནེ་འིབྲལེ་

ལྟོས་གྲུབ་ཡིན་པོས་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་

ང་རང་ཚོོའིི་ནུས་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཐེོན་གྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་རྩི་བ་

མ་ིམང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོཚོོགོས་པོ་གོཉེིས་ཀྱིི་ཚོོགོས་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོའིི་གོ་ོ

སྐབས་འིདི་ཟིན་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་དུ་ཡོད་མཁན་བོད་

མ་ིཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་དངསོ་གོནས་རང་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་

པོ་དེར་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་འིདོད་བྱུང༌། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རེད། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི།

ཁ༽ སྨྲ་བརྗེདོ་རང་དབང་དང་། བསམ་ཚུལ་ལ་བགྲེ་ོགླིངེ་།

དེ་རིང་འིདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོབར་ལམ་བོད་ནས་འིབྱོར་བའིི་རིགོས་
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གོང་འིཚོམ་ཡོད་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོ་ོདེ་རིང་འིདིར་ཚོོགོས་འིདུའིི་

ནང་ལ་ཞུགོས་སྐབས་ཕེལ་ཆེེར་ཁྱེད་རང་ཚོོར་གོཅིགོ་བྱས་ན་

ཚོརོ་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཤོས་ཆེ།ེ ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་དུ་ཡདོ་

མཁན་བདོ་པོ་རྣམས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་

ལ་བསྡེད་ཡདོ་སྟབས་གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་རདེ། གོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་མང་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་ཞིེད་སྣང་དང༌། འིཚོེར་སྣང་ཧི་ལམ་བྱེད་མི་དགོོས་པོའིི་ཐེོགོ་

བསྡེད་ཡདོ་སྟབས། བདོ་ནས་གོསར་པོ་འིབྱརོ་མཁན་ཚོསོ་ཁྱད་

མཚོར། བཙོན་བྱལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིད་ེདགོ་ལ་མགོ་ོམཇུགོ་མ་ི

འིདུགོ་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་དང་། བཙོན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པོའིི་མི་དེ་དགོ་

གོིས་སྐྱོན་ཤོ་སྟགོ་ཤོོད་མཁན། ནང་ཁུལ་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

ཤོདོ་རསེ་བྱས་མ་ཚོར་བར་སྡེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ལྟ་བུའི་ིམཐེངོ་

ཚུལ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་བྱུང་ལུགོས་ཟརེ་

མཁན་ཡང་ཁ་ཤོས་བྱུང༌། 

དེ་རིང་འིདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུར་དངོས་སུ་ཞུགོས་པོའིི་

སྐབས་སུ་གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་ཡདོ་པོའི་ིནང་དུ་ས་ོསའོི་ིབསམ་

ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་དེ་ཡང་བཤོད་ས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་

ཚུལ་མི་མཐུན་པོ་བཤོད་དེ་ཕེར་ཚུར་སྦྱོངས་བཤོད་བྱེད་སྐབས་

ཕེན་ཚུན་དགོ་ེསྐྱནོ་རྟེགོོས་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དགོ་ེསྐྱནོ་རྟེགོོས་
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པོའིི་འིགོོ་ནས་སོ་སོའི་ིབསམ་བློོ་མི་མཐུན་པོ་དེ་སྦས་མི་དགོོས་

པོ་དང༌། ལྐོགོོ་ལ་རྒྱབ་བཤོད་རྒྱགོ་མ་ིདགོསོ་པོར་མདུན་དུ་བཤོད། 

བཤོད་པོའིི་མཇུགོ་བསྡེོམས་དེར་ཚོང་མ་ཕེར་ཚུར་གྲེོས་བསྡུར་

བྱས། དགོེ་སྐྱོན་ཕྱོོགོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནས་བལྟ་སྐབས་ཕེན་ཚུན་

ཚོང་མའིི་བསམ་བློོ་མཐེོང་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་

མཐེོང་བའི་ིཉེམས་མྱངོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་ལས་ཆེ།ེ 

གོང་ལྟར་འིད་ིཚོའོི་ིགྲེས་ང་རང་ཚོསོ་རྟེགོ་པོར་མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་

འིདི་མང་གོཙོོའིི་ཐེོགོ་འིགྲེ་ོདགོོས་ཞིེས་རྒྱུན་དུ་བཤོད་བཞིིན་པོའིི་

མང་གོཙོ་ོད་ེདངསོ་གོནས་གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང༌དང་། བསམ་

བློ་ོརང་དབང༌། འིགྲེ་ོབསྐྱདོ་རང་དབང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་

ཚུལ་དང༌། འིདོད་ཚུལ་རིང་ཐུང་འིདྲེ་མིན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་

བསམ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་པོ། 

བསམ་པོ་ད་ེསམེས་ནང་ན་ཚོ་ལྟར་འིཁྱརེ་ནས། ཁགོོ་ཏུ་མ་ེའིབར་

ཡང་། ཁ་ནས་དུ་བ་ཐེནོ་མ་ཐུབ་པོ། དཔོ་ེལྟར་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོར་

ཁ་ནས་བཤོད་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་

དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་འིགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་

ཐེོན་པོ་དེ་ཧི་ཅང་རླབས་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཕེན་ཐེོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོད། 

འིནོ་ཀྱིང་རྩི་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་

འིདྲེ་མིན་བྱུང་བ་དེ་ཡང་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། དེ་མིན་རྩི་བའིི་
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དམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་གྱུར་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེགོོ་

ནས་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་མ་ིའིདྲེ་བ་མང་བ་བྱུང་བའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་

གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡང་ལྷུགོ་པོ་ོཡངོ་བ་དང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱས་ཏེ་ེ

དངོས་གོནས་གྲུབ་འིབྲས་དང༌། ཉེིང་ཁུ་བཟང་པོོ་ཐེོན་ཐུབ་རྒྱུར་

ཕེན་ཐེགོོས་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི། 

ད་ལྟ་འིདརི་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིབསམ་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་ད་ེ

རིགོས་ཕེན་ཚུན་སྦྱོངས་བཤོད་བྱས་ཏེེ་ཚོང་མ་དོགོས་གོཞིི་ཆེོད་

པོོ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་སོང་བརྗེོད་པོ་དེར་ང་དམིགོས་བསལ་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཡདོ་པོ་རྣམས་

ལྐོགོོ་ལ་ཉེར་ཏེ་ེརྒྱབ་བཤོད་བྱདེ་པོ་ད་ེའིཁྲུགོ་རྐྱནེ་གྱི་ིརྒྱུ་ལས་ཡགོ་

པོ་ོམི་འིདུགོ བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་མདུན་ལ་

བཤོད་དགོསོ། ལྷགོ་བསམ་མདེ་མཁན་དང༌། དང་པོ་ོནས་བསམ་

བློ་ོཀྱིགོོ་ཀྱིགོོ་འིཁྱརེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་མདུན་ལ་ཤོདོ་ནུས་ཀྱི་ིམ་

རདེ་ལ། བཤོད་ཀྱིང་ཕེ་ོརགོོ་དཀར་པོ་ོལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་

པོ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་རེད། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་ཐེོགོ་ནས་ཡིན་ན་

རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོོ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། མདུན་དརེ་བཤོད་ཆེགོོ་

གོི་རེད། བཤོད་ནས་དགོེ་སྐྱོན་ཚོང་མའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེར་ཚུར་

སྦྱོངས་བཤོད་བྱས་ཏེ་ེགོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་དུས་སྐྱནོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་

ནའིང་ངེས་པོར་དུ་བསམ་བློ་ོའིཁོར་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུ་
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ཞིགིོ་ཡངོ་གོི་རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ

བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཉེམས་མྱངོ་བྱུང་ཡདོ་

ཤོགོ་རདེ། ད་ེརངི་གོ་ོསྐབས་ཟནི་ཏེ་ེཁྱདེ་རང་ཚོརོ་དམགིོས་བསལ་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུ་ཆེ་ེཆུང་སྣ་

ཚོགོོས་སྐབས་ལ། ང་ཚོའོི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོབདོ་ནང་དུ་ཡདོ་པོའི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་རདེ་ཅསེ་ངས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོདངོས་གོནས་མི་ཚོེ་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་མིའིི་བཙོན་དབང་འིགོོ་

ཏུ་བསྡེད། དཔོེར་ན། མཐེའི་མ་ས་ོསོའི་ིལུས་པོ་ོཡང་ནད་གོཅོང་

ཆེགོས་དགོསོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོོ་ནས་ད་ེརངི་འིདརི་

རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ཚུར་སློབེས་པོ་དང་། ང་རང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུའི་ིཚོརོ་བ་མཉེམ་དུ་མྱངོ་བའི་ི

དུས་ཚོོད་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསྒེར་གྱིི་ངོས་

ནས་ཀྱིང་དགོའི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ་ལ། ང་ཚོ་ོཡང་དགོའི་ཚོརོ་ཡངོ་གོ་ི

འིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་རྒྱ་མའིི་ིབཙོན་དབང་འིགོོ་ལ་བསྡེད། ས་ོསའོི་ི

ལུས་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་ཏེེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་ཤོིན་ཏུ་གོཟི་བརྗེིད་དང་ངོ་མཚོར་ཆེེན་པོོ་རེད། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་དམགིོས་བསལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མི་མང་དཔོའི་བ་ོདང་དཔོའི་མ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་ད་ལྟ་ཡང་དཀའི་ངལ་
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འིགོོ་ཏུ་བསྡེད་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ཚོང་མར་ངོས་ནས་འིཚོམས་འིདྲེི་

བྱེད་འིདོད་བྱུང༌། མདོ་དོན་ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་གོཞིིས་བྱེས་རྩིམ་

ཟན་ཚོང་མ་དངོས་གོནས་མ་བགྲེོས་བསམ་པོ་གོཅིགོ་མཐུན་ནི་

རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དེ་ཡནི།

གོ༽ བཙོན་པོའོི་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ།

སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་གྱིི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གོར་དང༌། བོད་ཀྱིི་ས་མཚོམས་

ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོོའི་ིནང་རྙེོགོ་དྲེ་གོང་ཡང་མེད་པོའིི་སྟབས་ཀྱིི་

རྒྱ་གོར་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིས་མཚོམས་ལ་རྡ་ོརངི་དང༌། རྡ་ོབརྐསོ་ཀྱིི་

སྒ་ོདང༌། མཆེདོ་རྟེནེ་རགིོས་སགོོས་མཐེངོ་རྒྱུ་མདེ། བདོ་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་ས་མཚོམས་ལ་སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་ནས་

རྙེགོོ་དྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་དགོངོས་ཏེ་ེཡུན་ནན་ནས་མཚོ་ོསྔནོ་བར་

གོང་ལྟར་རྒྱ་བོད་ཀྱིི་ས་མཚོམས་ཁགོ་ལ་སྐབས་རེ་མཆེོད་རྟེེན་

ཡོད་པོ་དང་། སྐབས་ར་ེརྡ་ོརངི་ཡོད་པོ། སྐབས་ར་ེརྡ་ོལ་བརྐོས་

པོའིི་སྒོར་སྒོར་ཆེེན་པོོ་རྔའིི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོད་ཚོོད་

འིདུགོ གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིས་མཚོམས་ལ་མ་འིངོས་

པོར་རྙེོགོ་དྲེ་ཡོང་གོི་རེད་དགོོངས་ཏེེ་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་ནས་

ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིདགོོངས་པོ་འིཁོར་བ་རེད་ལ། དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ལའིང་དེ་རང་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོོས་

རྒྱ་དང༌། བོད་དབར་གོཉེེན་སྒྲིིགོ་བྱས་ཏེེ་འིཆེམ་པོོ་བྱུང་ཡོད་ལ། 
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སྐབས་རེ་དངོས་གོནས་འིཛིིང་རེས་བཏེང་སྟེ་དགྲེ་ཟླར་བཟུང་བ་

ཡང་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། 

སགོོ་པོའོི་ིསྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་བདོ་མཆེདོ་ཡནོ་འིབྲལེ་བའི་ིཐེོགོ་

ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་པོའི་ིབློ་མ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་གོངོ་མའི་ིགོསལོ་

རས་དར་གོོས་ཆེནེ་དང་། དྲུའུ་རྩི།ེ གོཡང་ཊི་ིདང༌། དཀར་ཡལོ་

གྱི་ིདངསོ་པོ་ོད་ེརགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་བདོ་པོའི་ིབློ་མ་ཚོརོ་བྱུང་ཡདོ། 

དའེི་ིཚོ་ེདའེི་ིདུས་སུ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དངསོ་གོནས་བསྟན་པོར་

ཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཡདོ། ད་ེཡང་བསྟན་པོ་སྟབོས་ཀྱིསི་འིཛིནི་པོ་ཟརེ་

བ་བཞིིན་སྦྱོིན་བདགོ་དཔུང་ཡོད་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། སྦྱོིན་བདགོ་

སྟོབས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཐེོགོ་ནས་བསྟན་པོ་ལ་ཕེན་

པོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ་ལ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དེང་སང་གོི་གོནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་

རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པོའིི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སྔར་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

དམ་པོོ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་བོད་པོའིི་བློ་མ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་ལ་གོོང་མས་མིང་དང༌། གོ་ོས་སྤྲོད་པོ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་རྒྱ་མིས་བེད་སྤྱོོད་བྱས་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་རང་ཚོོའིི་བོད་པོའིི་

ཡིགོ་ཆེ་དང༌། ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བལྟ་སྟངས་ལ་མཆེོད་ཡོན་

གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཁ་ོན་ལས་དཔོནོ་འིབངས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་

མནི་ན་ཡང་། རྒྱ་མསི་མཆེདོ་ཡནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེདཔོནོ་འིབངས་
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ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་སྒང་ལ་བསྒྱུར་ཏེེ་འིཁྱོགོ་བཤོད་ལོགོ་འིགྲེེལ་བྱས་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་དུས་སྐབས་གོཅིགོ་ལ་རྒྱ་བོད་

མཆེོད་ཡནོ་གྱིི་འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡནི་པོ་རདེ། 

ང༽ བདོ་ཡུལ་རྩི་མེད་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིའིཇིགོས་སྣང་།

ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་དངསོ་གོནས་བདོ་ཡུལ་ཟརེ་

བ་ད་ེའིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ནས་ཧི་ལམ་མངི་མདེ་རྩི་བརླགོ་གོཏེངོ་

རྒྱུའི་ིབྱུས་གོཞིའིི་ིགོ་ོརམི་ཞིགིོ་རྒྱ་མསི་བསྒྲིགིོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ི

བཟ་ོལྟ་གོསལ་པོ་ོརདེ། བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། མ་ི

རིགོས་བོད་རིགོས་ཡིན་ནའིང་སྐད་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་མཁན་ཞིིགོ་རྒྱ་

མསི་འིདདོ་ཀྱིི་ཡདོ། བདོ་པོའི་ིལམ་དང་ལུགོས་སྲིལོ་དང་། བདོ་

པོའི་ིཆེསོ་དང༌རགིོ་གོཞུང་ཚོང་མ་གོཏེངི་བརྗེདེ་དུ་ཕྱོནི། ཤུལ་མདེ་

དུ་ཕྱོིན་ནས་དུས་ནམ་ཡང་བོད་ཟེར་བ་ཞིིགོ་ཟུར་དུ་ཐེོན་ཐེབས་

མདེ་པོ་ཞིིགོ་རྒྱ་མསི་མཐེངོ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། བདོ་མ་ིཞིིགོ་

ལྷགོས་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་གོང་བྱས་ཀྱིང་བདོ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོབསྡེད་ད་ེརྒྱ་

མིས་མཛུབ་མ་ོགོར་བསྟན་ཤོར་རེད་ཟེར་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

མ་ིའིདུགོ་བསམ་པོའི་ིཉེམས་མྱངོ་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགྲེངས་བསགོས་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིའིཆེར་གོཞི་ིབཏེངི་སྟ་ེགོང་ལྟར་

བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ང་ོམ་ཞིགིོ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱའི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིཛིནི་

གྱི་ིཡདོ་སྟབས། དངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིདངསོ་གོནས་ཤོནི་ཏུ་
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ཛི་དྲེགོ་པོ་ོདང༌། འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིསྒང་ལ་སློབེས་ཡདོ། 

ཡིན་ཡང་ངས་རྟེགོ་པོར་ཤོོད་མུས་བཞིིན། གོཙོ་ོབོ་བདེན་པོ་ང་

རང་ཚོོར་ཡོད་ལ། གོཉེིས་ནས་འིཛིམ་གླིིང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་

པོོ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་རེད། རྒྱ་ནགོ་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་བཙོན་དབང་

གོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་འིདརི་རྒྱ་མའིི་ིམ་ིམང་ཚོསོ་ཀྱིང་འིདདོ་

པོ་མ་ིབྱདེ་པོར་རང་དབང་དང༌། མང་གོཙོ་ོཡངོ་ཐེབས་སུ་རྒྱ་ནགོ་

རང་གོ་ིནང་དུའིང་ལས་འིགུལ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་མུས་རདེ། 

དཔོེར་ན་ཉེེ་དུས་འུན་ཤོན་ཟེར་བ་ཁོ་ཚོ་ོམི་ཁ་ཤོས་འིཛིིན་བཟུང་

བྱས་འིདུགོ རྒྱ་མིས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་སྐུ་མགྲེོན་གོལ་ཆེེ་ཡོང་སྐབས་

མཐེངོ་ཚུལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཞིགིོ་འིདདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་གོང་ལྟར་མ་ིད་ེ

རགིོས་འིཛིནི་བཟུང་མ་བྱས་ན་རྒྱ་མའིི་ིམངི་ཤོས་བཟ་ོརྒྱུར་ད་ེལས་

སྡུགོ་པོའིི་ཉེེན་ཁ་མཐེོང་སྟེ་འུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་འིགོོ་ནས་ཕྱོི་ནས་

མངི་ཤོས་ངན་པོ་དང་། སྐྱནོ་བརྗེདོ་ལྷགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རྣམས་བློསོ་

བཏེང་གོིས་མི་དེ་རྣམས་འིཛིིན་བཟུང་བྱས་པོ་རེད། དེས་རྟེགོས་

གོང་ཞིིགོ་བསྟན་པོ་རེད་དམ་ཞིེ་ན། ད་ལྟ་དབང་ཆེ་འིཛིིན་མཁན་

རྒྱ་མ་ིདཔོནོ་པོ་ོད་ེདགོ་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་

འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་མང་གོཙོ་ོདགོོས་ཀྱིི་ཡོད། རང་དབང་དགོོས་

ཞིསེ་པོའི་ིསྐད་འིབདོ་གོ་དུས་བྱས་ཡངོ་བསམ་པོའི་ིདངངས་སྐྲགོ་

དང་། བློ་ོགོཡངེ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་གོསལ་པོ་ོབསྟན་པོ་རདེ། 
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རྒྱ་ནགོ་གོི་མི་མང་ཧི་ལམ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞིིགོ་གོིས་

དངོས་གོནས་གུང་བྲན་ཏེང་ལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཅིགོ་ཡོད་ན་

མི་ཉུང་ཤོས་ཀྱིིས་ཐེལ་ཆེའིི་ལས་འིགུལ་བྱེད་པོའིི་སྤེོབས་པོ་ཡོང་

གོ་ིམ་རདེ་ལ། བྱདེ་མདོགོ་ཁ་པོ་ོམ་རདེ། ཁངོ་ཚོསོ་ད་ེགོ་ཙོམ་གྱི་ི

ལས་འིགུལ་མུ་མཐུད་བྱདེ་པོ་ད་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ི

ལོགོས་ནས་རང་དབང་དང་མང་གོཙོོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་

ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐེབོ་ཐེང་ཐེོགོ་ལ་ད་ོ

སྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིནང་ལ་ད་ལྟའི་ི

གུང་བྲན་ཏེང་གོ་ིགོཅགིོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་འིད་ིལ་དགོའི་པོ་ོམ་ིབྱདེ་

མཁན་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་གོི་འིགོོ་ནས་

ཁ་ོཚོོས་སྤེབོས་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་རང་

གོི་ནང་ལ་གོང་ལྟར་མང་གོཙོ་ོདང༌། རང་དབང་དོན་གོཉེེར་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་ད་ེཤུགོས་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ།

ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་བོད་ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ནམ་ཡང་མ་ཆེགོ་པོར་དངསོ་གོནས་

ར་ིབཙུགོས་པོ་ནང་བཞིནི་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡེད་པོ་རདེ་ལ། ད་དུང་

ཡང་སྡེོད་ཀྱིི་རེད། གོཉེིས་ནས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེ་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབཞིི་པོ་དང༌། 

བོད་དོན་དེ་བདེན་དོན་ཡིན་པོ་ཇེ་གོསལ་ནས་ཇེ་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་
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བ། ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་པོར་བདནེ་རྒྱབ་བྱདེ་མཁན་

ཡང་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ི

འིགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དེ་ང་ཚོོས་ཐེགོ་བཅད་དེ་ཤོོད་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་

ཐེགོ་བྱས་པོ་རདེ་ལ། ད་དུང་ཡང་ཚོང་མས་ཧུར་བསྐྱདེ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེ

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ཅ༽ སྐབས་བབ་ཀྱི་ིལས་དནོ་དང་། གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ི

གོལ་གོནད།

དེ་ནས་ང་རང་ཚོོས་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ནི། བྱ་བ་རླབས་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ་ན། སྐབས་ར་ེགླི་ོབུར་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་

མདོགོ་ཁ་པོོ་རེད། སྐབས་རེ་དམིགོས་ཡུལ་བཟང་པོོ་དེ་སྒྲུབ་པོ་

ལ་གོམོ་པོ་རམི་བགྲེདོ་ཀྱིསི་ཐེགིོ་པོ་བསགོས་པོའི་ིརྒྱ་མཚོ་ོབཞིནི་

ཡུན་བསྲིངིས་ནས་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ཡང་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་ངསེ་རདེ། ང་

ཚོསོ་རང་དབང་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ལ་སྡེདོ་འིདོད་

མདེ་པོ་ད་ེབརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་གོཞིསི་བྱསེ་ཚོང་མའི་ིབསམ་བློའོི་ི

ནང་ལ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་ཡདོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་ས་ོསའོི་ིམདུན་ན་

ཡོད་པོ་དང༌། སོ་སོས་ནུས་པོ་འིདོན་ཐུབ་ཚོོད་དེ་དགོ་ཆུང་ངུ་

ཞིགིོ་ཏུ་མཐེངོ༌སྟ་ེད་ེདགོ་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་ཤོངི་། ད་ེལས་རླབས་

ཆེེ་བ་ཞིིགོ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་སྟེ་བཙོལ་ནས་སྡེོད་པོ་དང༌། 
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ད་ེལས་རླབས་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་མ་རྙེདེ་ཅངི་། རྙེདེ་ཀྱིང་བྱདེ་དགོསོ་བྱུང་

ན་ཁགོ་པོ་ོཆེགོས། ས་ོསསོ་བྱས་ཆེགོོ་ཆེགོོ་ཅགིོ་ཡདོ་པོ་རྩི་བ་བདོ་

རང་དབང་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོའིི་ལས་ཀར་སྣང་ཆུང་དང་ལྷོད་

ཡངས་བྱདེ་པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀར་ཡངོ་གོ་ིམདེ་དམ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

དངེ་སང་བདོ་ཕྱོ་ིནང་ལ་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ངས་ལ་ོམང་གོངོ་ནས་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་རང་ཚོའོི་ིམད་ོསྟདོ་སྨད་

ཀྱི་ིཚོགོོས་པོ་དང༌། དབུས་གོཙོང་ཚོགོོས་པོའི་ིཁངོས་ནས་བདོ་ལ་

ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོམཁན་དང༌། ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཡངོ་མཁན་

བྱུང་བའིི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་རང་ཁོངས་ཀྱིི་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་དང༌། 

དེ་མིན་ལུང་པོ་གོཅིགོ་པོའིི་ངོ་ཤོེས་ཚོོར་རྒྱ་གོར་ནང་གོི་སོ་སོའི་ི

ཁྱམི་ཚོང་གོཅིགོ་པུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་མནི་པོར། ང་ཚོའོི་ིབཙོན་

བྱལོ་གོཞུང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། མང་གོཙོ་ོཇ་ིལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཡོད་པོ། ང་ཚོོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་དང་ཆེོས་སྒར་ཁགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་

པོ། སྲིདི་དནོ་ཐེགོོ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོསི་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ། ང་ཚོོར་འིཆེར་གོཞིི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ། བྱ་

ཐེབས་གོང་ཞིིགོ་འིཛིིན་གྱིི་ཡོད་པོ། འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ནས་

བོད་པོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱིི་བོད་དོན་ཚོོགོས་པོ་གོང་འིདྲེ་

ཡོད་མེད་སོགོས་སོ་སོས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་བྱས་ཏེེ་ཤོེས་པོ་བྱས། 
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དེ་རིགོས་སྡེེ་པོ་གོཞུང་གོི་བྱུས་གོཏེོགོས་ཡིན་པོ་ལས། ང་ཚོོར་

བྱུས་གོཏེོགོས་འིཁྲེི་གོི་མེད་བསམ་པོ་མ་བྱས་པོར་ཁྱིམ་ཚོང་སོ་

སོའི་ིམི་རེ་ངོ་རེས་ངོ་ཤོེས་ནང་ཚོགོས་ཁགོ་ལ་འིགྲེེལ་བཤོད་

རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཤོདོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གོ་ཚོདོ་ཕེན་གྱི་ིམ་རདེ་དམ། 

དཔོེར་ན། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མི་ཁ་ཤོས་རྒྱ་གོར་ནང་ས་ོསོའི་ི

ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་སར་ཐུགོ་འིཕྲིད་དུ་ཕྱོིན་པོར་ཉེེན་ཁ་དང་དཀའི་

ངལ་གོང་ཡང་མེད་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང༌། 

དྲེལི་བསྒྲིགོས་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ཁ་ཤོས་བགོ་ཟནོ་བྱདེ་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དརེ་ཁགོ་མདེ། བད་ེསྲུང་དང༌། དྲེལི་བསྒྲིགོས་

ལས་ཁུངས་ལ་འིགྲེ་ོམ་བད་ེབ་ཡདོ་མཁན་ཚོརོ་ས་ོསའོི་ིཁྱམི་ཚོང་

ནང་དང༌། ས་ོསའོི་ིདགོའི་ཉེ་ེབློ་ོདཀར་ནང་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་

མ་ཐུབ་ན་གོ་ོསྐབས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆུད་ཟསོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། ཁྱདེ་ཚོསོ་

འིགྲེ་ོསོང་མང་པོ་ོབཏེང་སྟེ་རྒྱ་གོར་དུ་སློེབས་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ོཆེེ་ཐུགོ གོནས་སྐོར་སོགོས་བྱས་པོ་ཙོམ་ལས་ཕྱོིར་ལགོོ་

བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གོར་ནང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མ་ཤོེས་

པོར་འིགྲེོ་མཁན་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་བོད་ལ་སློེབས་དུས་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་གོཏེགོོས་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ སྐད་ཆེ་ད་ེམགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཡནི་པོ་

ལས་བདནེ་པོ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། 
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ཆེ༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། འིཐུས་ཤོརོ་གྱི་ི

རྣམ་པོ།

ངས་བར་སྐབས་ཐེེངས་ཁ་ཤོས་ཤོོད་རྒྱུ་བྱུང༌། བསམ་བློ་ོཐེོངས་

དང༌། ང་ཚོོར་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལྷགོ་གོི་རིང་ལ་བྱས་དང་རྗེེས་

གྲུབ་འིབྲས་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་ང་རང་ཚོོའིི་ལས་ཁུངས་རིམ་པོ་

བསྟར་ཆེགོས་དང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རིམ་པོ་བསྟར་ཆེགོས་ཡོད་

པོའི་ིཐུགོས་རྗེེ་བཀའི་དྲེནི་འིགོོ་ནས་བྱུང་བ་ལས། ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅགིོ་ཁརེ་རྐྱང་ཞིགིོ་གོསི་བྱདེ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ཁུངས་

ས་ོསརོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་དང་། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དའེི་ིནང་

གོ་ིལས་བྱདེ་པོ་ཚོའོི་ིནུས་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ལས་བྱདེ་

པོ་རེ་ཟུང་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་ཡོང་གོི་རེད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་ཆེ་

ནས་བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་ཟརེ་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། 

དའེི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་མ་ིམང་གོསི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང༌། 

མསོ་པོ་ཡདོ་སྟབས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཕེན་

ཐེོགོས་བྱུང་ཡོད་ཀྱིང༌། རྩི་བ་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བསྟར་མཁན་

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་བ་ལས། 

བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིམདེ་ན་གྲུབ་འིབྲས་ཡངོ་

ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ད་ེརིགོས་ང་རང་ཚོའོི་ིཁྱམི་ཚོང་དང༌། ང་ོཤོསེ་

མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཆེ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་ཡགོ་པོ་ོརྒྱགོ་མ་ཐུབ་པོའི་ིཐེགོོ་
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ནས་འིཐུས་ཤོརོ་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་དུ་རྒྱ་གོར་ནས་བདོ་ལ་ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོམཁན་ཚོསོ་

ཀྱིང་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་སོ་སོའི་ིབསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ང་ཚོོའིི་བཙོན་

བྱོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང༌། ཆེོས་དང་

རགིོ་གོཞུང༌། ཤོསེ་ཡནོ། འིཕྲིདོ་བསྟནེ། དཔོལ་འིབྱརོ་སགོོས་ཀྱི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་དང་། གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས། སློབོ་

གྲྭ་ཁགོ་གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་མཁན་

གྱི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིཛིམ་གླིངི་སྟངེ་བདོ་དནོ་ལ་ལྟ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཡོད་པོ། རྒྱབ་སྐྱོར་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་ཚོང་མར་ནམ་རྒྱུན་ནས་དོ་

སྣང་བྱས་ཏེེ་སོ་སོའི་ིསེམས་ནང་ངེས་ཡོད་ན་སོ་སོ་བོད་ནང་ལ་

སློེབས་སྐབས་ཡིགོ་ཆེ་སྦས་ནས་འིགྲེོ་མི་དགོོས་པོར་སོ་སོ་བློོ་

བད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་ཕྱོནི་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། བདོ་ནང་དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱདེ་

མཁན་རྒྱ་གོར་ནས་མངནོ་གོསལ་ཅན་གོཏེངོ་ཐེབས་མདེ་པོའི་ིདུས་

སྐབས་འིདརི་མ་ིསྒརེ་མ་ིར་ེང་ོར་ེབྱས་ནས་འིགྲེ་ོམཁན་ཚོསོ་སྤྱོ་ིདནོ་

སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེེ་ཕྱོིན་ན་བོད་ཀྱིི་ས་ཆེ་མང་པོོར་ཁྱབ་ཐུབ་

ཀྱིི་རེད། ཕྱོིན་གོ་ོཆེོད་པོ་རེད། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ང་ཚོོས་བྱེད་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཡང༌། ང་ཚོསོ་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པོར་འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོ

གོི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་རིགོས་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

དངསོ་སུ་ཕེན་གོནདོ་འིབྲལེ་ཐུབ་པོའི་ིལས་ཀ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།
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ཆེ་ེས་ཞིགིོ་བདོ་ནས་ལམ་སངེ་རྒྱ་མ་ིཚོང་མ་ཕྱོརི་འིབུད་བྱདེ་འིདདོ་

ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེབྱདེ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་མདེ། དནོ་ཆེནེ་སྒྲུབ་པོར་ངང་རངི་། 

ཟེར་བ་དེ་ཡིན། དཔོེར་ན། སྐབས་སྐབས་ལ་ང་རང་བསམ་བློོ་

འིཁོར་གྱིི་འིདུགོ སྔོན་མ་ང་ཚོ་ོམོན་རྟེ་དབང་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས་

དང༌། མ་སུ་རརི་སྡེདོ་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགྲེངས་ཤོགིོ་

རྒྱ་གོར་དུ་སྡེོད་རྒྱུ་འིཁེལ་གྱིི་རེད་སྙིམ་པོ་ང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་

འིཁོར་ན། ང་ཚོ་ོཡིད་ཐེང་ཆེད་མདོགོ་ཁ་པོ་ོའིདུགོ དེ་དུས་ལ་ོཁ་

ཤོས་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་ཞིགིོ་མ་ིཡངོ་ངམ། ལ་ོཁ་ཤོས་ནང་ལ་གོཅགིོ་

ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོ་དེ་གོའིི་ངང་ནས་ང་ཚོ་ོཚོང་མས་རིགོ་པོ་

བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། ཞིབི་ཏུ་བརྩི་ིསྐབས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་

ནས། དགུ་བཅུ་གོོ་བཞིི་བར་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཕྱོིན་འིདུགོ མིའིི་

མི་ཚོེ་གོཅིགོ་ལ་བརྩིིས་ན་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་ཕྱོིན་པོ་རེད། གོང་

ལྟར་ང་རང་ཚོོས་དང་པོ་ོནས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོཞིིས་ཆེགོས་

ཁགོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་འིཛུགོས་སྟངས་སྐོར་ལོ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཞིགིོ་མ་ིཡུལ་གྱི་ིས་ཆེར་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིངསོ་འིཛིནི་བྱས། 

དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཏེིང༌། ང་ཚོ་ོམི་ཐེོགོ་ནས་མི་

ཐེོགོ་སྦྲེེལ་དགོོས་བྱུང་ན་ཡང་སྦྲེེལ་ཐུབ་པོའིི་རྨང་གོཞིི་བཏེིང་བ་

དེ་རྣམས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ང་རང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་རླབས་

ཆེེན་པོོ་དེ་ལམ་སེང་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་སྟབས། ཐེབས་ཤོེས་སྒོ་

གོང་ས་ནས་འིཚོལོ་དགོསོ་པོ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོ་ོ
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སྡེདོ་སའི་ིལུང་པོར་བསྟུན་དགོསོ་སྟབས་དཀའི་ཤོགོ་དང༌། ལས་

ཁུངས་ཁགོ་ནས་སྐབས་རེ་བྱེད་བདེ་མིན་ཡོང་གོི་རེད་ལ། ཚོང་

མ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོོགོས་པོ་ས་ོསོའི་ིནང་

ལ་ཚོོགོས་མི་ས་ཆེ་འིདྲེ་མིན་ནས་ཡོད་སྟབས་དེ་རིགོས་ས་ོསོའི་ི

ལུང་པོའི་ིནང་ཕེར་ཕྱོནི་པོ་དང༌། ཚུར་ཡངོ་མཁན་ད་ེདགོ་གོི་ཐེོགོ་

ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོནད་འིགོགོ་

གོཅགིོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཇ༽ འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། དབུ་མའིི་ལམ་

བཟང་།

ཁ་སངེ་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐབས་ངས་བཤོད་པོ་བཞིནི། མ་

འིངོས་པོར་ང་ཚོའོི་ིལས་དནོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ་ཟརེ་

ན། ད་ཕེན་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅུ་བཞི་ིལྷགོ་ཙོམ་རངི་ལ་ངསོ་ནས་དབུ་

མའིི་ལམ་ཞིིགོ་བཙོལ་བ་ཡིན། ལམ་ཕྱོོགོས་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་འིཛིམ་

གླིིང་ནང་བོད་པོའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་མང་ཆེེ་བས་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཚོངོ་འིབྲལེ་ཐེགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་འིབྲལེ་

བ་དམ་ཟབ་བྱེད་འིདོད་ཡོད་མཁན་དང་། བྱེད་དགོོས་མཁན་གྱིི་

གོཞུང་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ངའི་ིལངས་ཕྱོགོོས་འིད་ིམཐེའི་གོཉེསི་སུ་མ་

ལྷུང་བར་མཐེངོ་སྟ་ེརྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 
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ངས་དབུ་མའི་ིལམ་འིདརི་འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་

རྒྱུར་གྲུབ་འིབྲས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ་ཀྱིང༌། གྲེསོ་འིཆེར་བཏེནོ་

པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབ་ོརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་ཚོ་ོདང་མཉེམ་

དུ་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་ཐེགོོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་

ལ་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེ་ེཡངོ་བ་ད་ེརྣམས་བཀགོ་འིགོགོོ་ཐུབ་པོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ི

དམགིོས་ཡུལ་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེནོ་པོ་དང་། 

རྒྱ་མིར་གོཡ་ོའིགུལ་ཐེེབས་མ་ཐུབ་པོ་རེད། བར་ལམ་བོད་ནས་

ཡངོ་མཁན་ར་ེཟུང་ཞིགིོ་གོསི་བརྗེདོ་པོ་ལྟར་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་

ས་ོཔོ་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབཞིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་བདེ་འིཇགོས་

ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འིཇམ་ཆེས་སྤྲོས་པོའིི་མི་མང་པོོ་ཡོད་པོ། 

བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཤོནི་ཏུ་ཕེནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་སློབེས་པོ་བཅས་ཀྱིསི་དངངས་

སྐྲགོ་གོནས་ཚུལ་ཛི་དྲེགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་གོཅགིོ གོཉེསི་ནས་རྒྱ་གོར་

ནས་ང་ཚོའོི་ིལངས་ཕྱོོགོས་རྒྱ་མརི་བསྟུན་མཁས་བྱས་དྲེགོས་པོ་

ལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་མ་ིར་ེཟུང་ཕྲིན་བུའི་ིསམེས་

ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལུགོས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོནས་

ཚུལ་ད་ེགྲེས་ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོམདེ་ཀྱིང་ར་ེཟུང་ཡདོ་པོ་གོ་ོཐེསོ་བྱུང༌། 

ད་ེལ་ངས་འིགོན་ལྗོདི་པོ་ོཞིིགོ་དང་ཉེནེ་ཁ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མཐེངོ་བྱུང༌། 

ང་ཚོའོི་ིལས་ཀ་གོང་དང་གོང་ཡནི་ནའིང་འིཕྲིལ་དུ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་

པོའི་ིརགིོས་གོཅགིོ་ཡངོ་བ་དང་། ལས་ཀ་རགིོས་གོཅགིོ་ན་ིའིཕྲིལ་
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དུ་གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་རྒྱུ་མེད་ནའིང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིབསམ་

བློོའི་ིའིཁྱེར་སོ་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཕྱོོགོས་བཅས་རིགོས་གོཉེིས་ཡོང་

ངསེ་རེད། ད་བར་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ཟརེ་བའི་ིཐེབས་ལམ་

བཙོལ་བ་འིདིའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི། འིཕྲིལ་དུ་བོད་ནང་ལ་ཛི་དྲེགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེཕྲིན་བུ་ཞི་ིལྷངི་དུ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུའི་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་ཐུབ་ན་བསམ་པོའི་ི

རེ་བ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་ཀྱིང་དེར་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེོན་པོ་རེད། དེར་

གྲུབ་འིབྲས་ཐེོན་རྒྱུ་མེད་བཞིིན་དུ་དེ་རང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་

སྡེོད་དགོོས་དོན་མདེ། ད་ཆེ་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིང་རང་ཚོོའིི་རྩི་

དོན་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་ལ་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་འིདུགོ ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོོས་དངོས་གོནས་རྒྱ་མི་མཉེམ་

དུ་འིགྲེིགོས་འིཇགོས་ཤོིགོ་ཡོང་ཐེབས་སུ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་

ཐེོགོ་ནས་གུ་བཤོང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡོད་ཚོད་བྱས་

ཏེེ་ཐེབས་ཤོེས་བྱས་པོ་དེས་བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

བ་ཞིིགོ་ལས་མེད་སྟབས་ང་ཚོོས་དངོས་གོནས་བོད་ཀྱིི་རྩི་དོན་

ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་དེ་བོད་རང་བཙོན་ཡིན་ཞིེས་སྐད་འིབོད་བྱས་ཀྱིང་

རྒྱ་མིས་བོད་ནང་འིདི་ལས་སྡུགོ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུ་ཧི་ལམ་མེད་པོ་ལྟ་

བུ་ཡིན། གོལ་སྲིིད་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ང་ཚོོར་འིཕྲིལ་དུ་གྲུབ་

འིབྲས་ཐེོན་རྒྱུ་མེད་ན་ཡང་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཆེ་ནས་ང་ཚོོའིི་

རྩི་བའི་ིཐེབོ་ཐེང་ད་ེའིཛིམ་གླིིང་འིདའིིི་སྒང་ལ་སྟོན་དགོསོ་པོ་དང༌། 
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ཡང་སྒསོ་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་རྒྱ་མ་ིདུང་ཕྱུར་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེ

དགོ་གོ་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིརྩི་བའི་ིབདནེ་དནོ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ད་ེརྣམས་སྟནོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་

ཀྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་ངསོ་ནས་ལམ་སང་སྲིདི་བྱུས་བསྒྱུར་བཅསོ་

བཏེང་ན་འིསོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ལ། བད་ེཔོ་ོཡང་མ་ིའིདུགོ གོནས་སྐབས་

གོཅིགོ་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་བཞིིའིི་རིང་ལ་ངོས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱས་

པོ་འིད་ིགོ་རང་མུ་མཐུད་ད་ེའིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེབྱས་ནས་ལ་ོགོཅིགོ་

ལོ་གོཉེིས་སོང་མཚོམས་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་དཔོེར་ན། 

ཨ་མི་རི་ཀས་མཚོོན་པོས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་

ཐེོགོ་ལ་བོད་ཀྱིི་རང་སྐྱོང་དངོས་གོནས་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་དང་། 

གོང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་གྲེོས་འིགོ་ོབཏེོན་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་ཞིེས་ད་ལྟ་གོནོན་

ཤུགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དསེ་ཤུགོས་རྐྱནེ་

ཇི་ཙོམ་ཐེེབས་མིན་ལ་ང་ཚོོས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱས་ཏེེ་དེ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ་གོངོ་དུ་ངསོ་ནས་བསམ་འིཆེར་བཤོད་པོ་དང༌། ང་རང་ཚོའོི་ི

མང་ཚོོགོས་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་སྐོར་ལ་བསམ་འིཆེར་ཡོད་

པོ་ཚོརོ་བསམ་ཞིབི་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཉེ༽ རང་བཙོན་གྱི་ིདཔོང་རྟེགོས་དང་། ཡིགོ་ཐེགོོ་གོ་ིཁ་

མཆུ།
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ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རང་བཙོན་ཡིན་ཟེར་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་

བགྲེངས་ཏེ་ེརྒྱ་མརི་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིམདེ། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་

ཁོངས་རེད་ཟེར་བ་དེ་གོཡུགོ་ཞིོགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་རང་བཙོན་

ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཕེར་བཞིགོ མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་དང་བོད་མཉེམ་དུ་

གོཉེིས་ཕེན་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་གོནས་ཐེབས་ལ་ཕྱོོགོས་གོཉེིས་

ཀས་བསམ་བློ་ོགུ་ཡངས་ཙོམ་བཏེང་སྟ་ེང་རང་ཚོ་ོགོཉེསི་ཕེན་གྱི་ི

ཐེབས་ལམ་ཞིགིོ་བཙོལ་ན་སྙིམ་སྟ་ེད་ལྟ་བར་དུ་ངསོ་ནས་བསམ་

ཚུལ་ད་ེབཅངས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་པོ་རདེ། གུང་བྲན་དང་གོ་ོ

མིང་ཏེང་གོཉེིས་ཀར་རྣམ་འིགྱུར་དེ་སྟོན་གྱིི་ཡོད། ཡིན་ཡང་རྒྱ་

མིའིི་ངོས་ནས་མཐེའི་གོཅིགོ་ཏུ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་རེད་ཟེར་བའིི་སྐད་

ཆེ་དེ་བཤོད་ན། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་བོད་རང་བཙོན་ཡིན་པོའིི་

ཡནི་སྟངས་ཚོགིོ་སྐམ་པོ་ོཙོམ་མ་ཡནི་པོར་དངསོ་གོནས་ལ་ོརྒྱུས་

གོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིིས་བགྲེངས་ཏེེ་ཚོིགོ་ཐེོགོ་ཚོིགོ་བཞིགོ་ཐེོགོ་

ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྒྲིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

གོལ་ཆེེ་ཤོོས་ཤོིགོ་འིདས་པོའིི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེས་གྲེངས་ནང་ལ་

ལྷགོ་པོར་ཁམས་ཁུལ་དང༌། མད་ོསྨད་ནང་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ང་དྲུགོ་

ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་དྲེགོ་གོནོན་བྱེད་པོའིི་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་རེད། 

༡༩༥༩ ལོ་ནས་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་རྒྱ་མིའིི་

གོདུགོ་རྩུབ་ཁྱབ་གོདལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་ལ་
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གོཏེརོ་བཤོགིོ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་བར་མཚོནོ་ན་དངསོ་

གོནས་ཁྱིམ་ཚོང་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བཙོན་དབང་དང༌། 

ཐུབ་ཚོོད་བཏེང་ནས་དཀའི་ངལ་མྱངས་པོ་དེ་ཚོད་ལས་བརྒོལ་

བ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་རྣམས་གོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིི་མི་ཚོང་མི་རེ་ངོ་

རེ་སོ་སོའི་ིལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡིགོ་ཐེོགོ་ཏུ་ཕེབ་སྟེ་ཁ་མཆུ་རྒྱགོ་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། གོ་ལརེ་བདནེ་མཐེའི་གོསལ་

ཏེེ་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བའིི་སྐབས་ལ་ང་

ཚོོས་གོཅིགོ་ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་ཏེེ་ཤོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ རང་དགོར་སྤྱོི་མ་སྤེོམ་གྱིིས་རྒྱ་མི་བོད་དུ་སློེབས་ཏེེ་མི་

ཤོནི་ཏུ་མང་པོ་ོབསད་སངོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་བཤོད་པོས་མ་ིའིགྲེགིོས། 

སྔནོ་མ་ལ་ོཤོས་གོངོ་མཇལ་དམངས་ཤོགིོ་གོ་ིསར་བདོ་ནས་ཡངོ་

བའི་ིརྨ་ོབ་ོལགོས་ཤོགིོ་གོསི་བདོ་པོ་ཚོང་མ་བསད་སངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་བཤོད་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། བདོ་པོ་ཚོང་མ་བསད་མདེ་

པོ་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། དངསོ་གོནས་ངའི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་སྔར་ཡནི་

ན་ཁྱམི་ཚོང་འིད་ིཙོམ་ཞིགིོ་ཡདོ། མ་ིགྲེངས་འིད་ིཙོམ་ཡདོ། མ་ིའིད་ི

དང་འིད་ིཞིསེ་བྱ་བ་རྒྱ་མསི་དམར་གོསདོ་བཏེང་སངོ༌། མ་ིའིད་ིདང་

འིད་ིཞིསེ་བྱ་བ་ལྟགོོས་ཤོ་ིཐེབེས་སངོ༌། མ་ིད་ེདང་ད་ེརྣམས་བཙོནོ་

ལ་བཅུགོ་སྟེ་སྡུགོ་གོསོད་བཏེང་སོང་ཞིེས་ཤོོད་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ དེ་དགོ་ཧིམ་པོ་དང་། འིལོ་ཚོོད་མ་ཡིན་པོར་དངོས་སུ་
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བྱུང་བ་གོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིི་མིང་སྨོས་བྱས་ཏེེ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོད་ན། 

རྒྱ་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལའིང་ང་ཚོོས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་གོིས་ས་ཆེ་

དའེིི་སྒང་ལ་བལྟ་བར་འིགྲེ་ོཟརེ་ནས་འིཁྲེདི་ཆེོགོ་གོ་ིརདེ། 

རྒྱ་མསི་བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ལ་ོའིདའིི་ིརངི་ལ་གྲེངོ་

གོསབེ་འིདའིི་ིནང་ལ་མ་ིཇ་ིཙོམ་ཤོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། མ་ིཇ་ིཙོམ་དམར་

གོསདོ་བཏེང་བ། མ་ིཇ་ིཙོམ་ལྟགོོས་ཤོ་ིཐེབེས་པོ་ད་ེརྣམས་ས་གོནས་

ས་ཐེགོོ་ལ་རྒྱ་མ་ིགོཅགིོ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིབདོ་པོ་གོཅགིོ ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ི

གོཅགིོ་བྱས་མི་གོསུམ་སྦྲེགོས་ཐེོགོ་ལ་ང་ཚོོས་སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོསོ་དངསོ་གོནས་འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ལ་

བརྟེནེ་ནས་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་སྟབས། ད་ེརྣམས་ཞིབི་ཚོགོས་

པོོའི་ིཐེགོོ་ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེད་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ སྤྱོི་མ་

སྤེམོ་གྱི་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེརྣམས་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱདེ་

དགོསོ་པོ་ད་ེགོཙོ་ོབ་ོགོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཐེགོོ་ནས་བྱས་དང་བྱདེ་

བཞིནི་ཡདོ་ལ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོགོོས་པོ་མ་ིར་ེང་ོར་ེདཔོརེ་ན། ཁྱམི་

ཚོང་གོ་ིཔཱོ་ལགོས། ཨ་མ་ལགོས་ཚོསོ་ལས་ཀ་མདེ་པོའི་ིསྐབས་ལ་

ད་ེརགིོས་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱས་ཏེ་ེཕེར་ཚུར་ང་ོཤོསེ་མཁན་ལ་སྐད་

ཆེ་དྲེསི། གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཕེར་འིགྲེ་ོཚུར་འིངོ་བྱདེ་སྐབས་ལ་ད་ོསྣང་

བྱས། ཐེ་ོབཀདོ་བྱས་ཏེ་ེཁུར་མཉེམ་ལནེ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་གོནད་

འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་འིཁུར་བློངས་
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ཏེ་ེའིགོོ་གྲེབས་ཆེ་ཚོང་བྱདེ་དགོསོ། 

ཏེ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཡིགོ་འིཇོགོ་དང་། འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིའིགོོ་

གྲེབས།

ད་ལྟ་ང་ཚོོས་མིའིི་མདུན་ལ་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་གོི་སྒོ་ནས་

ཤོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ན་ཡང༌། གོང་ལྟར་སྔ་ཕྱོ་ིམ་གོཏེོགོས་ཡངོ་རྒྱུའི་ི

ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེམནི་ནའིང་ང་ཚོརོ་རྒྱུ་ཆེ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་

ན་རྒྱ་ཡིགོ་ནང་དང༌། དབྱིན་ཇིའིི་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཏེེ་རྒྱ་མིས་བོད་

དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ེང་ཚོ་ོབདོ་མསི་སྡུགོ་སྦྱོངོ་ཇ་ིཙོམ་མྱངས་པོ་ད་ེ

རྣམས་ཡགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་ནས་ཆེ་ཚོང་སྟནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ང་ཚོསོ་བཟ་ོ

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་མ་ིར་ེང་ོརསེ་གོནས་ཚུལ་བྲསི་

དགོསོ་ཞིསེ་ད་ེསྔནོ་ནས་འིབདོ་སྐུལ་བྱས་པོ་བཞིིན། 

དཔོེར་ན། བསམ་ཕེོ་མདའི་དཔོོན་གྲེོངས་མཁན་དེས་ཁོ་རང་གོི་

ལ་ོརྒྱུས་སྙིིང་བསྡུས་ཤོིགོ་བྲིས་ཡོད། དེ་བཞིིན་དུ་ཀེའུ་ཚོང་རིན་

པོོ་ཆེེ་དང༌། རི་འིབུར་རིན་པོོ། ཉེགོ་རོང་ཨ་བརྟེན་བཅས་ཀྱིིས་

དབེ་ར་ེབྲསི་ཡདོ། ད་ཕེན་དབེ་ཁ་ཤོས་ཐེནོ་ཡདོ་པོ་ད་ེརགིོས་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ ད་ེརགིོས་མང་ཙོམ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོའོི་ིད་ལྟའི་ི

མི་ཐེོགོ་འིདིར་མཚོོན་ན་བོད་ལ་སྡེོད་མཁན་ཚོོའིི་བསམ་པོར་སོ་

སསོ་དངསོ་སུ་མྱངོ་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་འིད་ིདགོ་རྩི་འིགོངས་ཆེ་ེབ་ཡགིོ་
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ཆེའི་ིཐེགོོ་ལ་བྲསི་རནི་མདེ་པོ་ལྟ་བུར་མཐེངོ༌བ་དང་། ང་ཚོ་ོའིདརི་

བཙོན་བྱལོ་དུ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་སྤྱོརི་བཏེང་ང་ཚོ་ོའིདས་

པོའིི་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔའིི་རིང་གོི་མི་ཚོེ་སྐྱེལ་སྟངས་ནི་ད་ལྟ་མཐེོང་

བཞིིན་པོ་འིདི་གོ་ཡིན་བསམས་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེད་རིན་མེད་

པོ་ལྟ་བུའིི་མཐེོང་ཚུལ་འིགོོ་ཏུ་ལུས་ཏེེ་འིཐུས་ཤོོར་འིགྲེོ་གོི་མེད་

དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐེགོོ་འིདརི་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེརྣམས་ཡགིོ་ཐེགོོ་ཏུ་

གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་བྲིས་མ་ཐུབ་པོ་དང་། མ་ིཐེོགོ་འིད་ིརྫོོགོས་རྗེསེ་ང་

རང་ཚོོས་ཡགོ་པོོ་བྱས་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ནགོ་ཁུང་ལ་ཕྱོིན། དཀའི་

སྡུགོ་མྱངས་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ནགོ་ཁུང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་མི་ཐེོགོ་རྗེེས་མ་

ཚོོས་ཤོེས་མ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མི་འིདུགོ མི་སྒེར་

པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཚོེ་བློོས་བཏེང་ཐེོགོ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཚོ་ེདང་སྒྲུབ་པོ་མཉེམ་པོའི་ིཆེསོ་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་ཁྱད་པོར་

གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོ་ོམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིརང་དབང་རྩིདོ་

ལེན་བྱེད་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་ཡིགོ་ཆེའིི་ནང་

ལ་ལ་ོརྒྱུས་སུ་འིགོདོ་རྒྱུ་ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། དརེ་བརྟེནེ་

ང་ཚོོའིི་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དོ་ཁུར་བྱས་ཏེེ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ལོ་གོཅིགོ་ཙོམ་རིང་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ལ་འིཛིམ་གླིིང་ནང་
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ཤུགོས་བསྣོན་བྱེད་བཞིིན་པོ་འིདི་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལ་

འིགྱུར་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཇི་ཙོམ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་བལྟས་ན་བསམ་

པོ་ཡིན། དེའིི་མཚོམས་ནས་བཟ་ོབལྟ་ཚོོད་ཐེིགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོང་གོི་

མ་ིའིདུགོ་ན་མང་ཚོོགོས་ལ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་ཡནི། མང་ཚོོགོས་ལ་

སྐད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བྱདེ་བད་ེཞིངི་། བདོ་ནང་ལ་ཡངོས་

གྲེགོས་བྱས་ནས་ང་ཚོོས་སྐད་ཆེ་འིདྲེི་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་

གོཉེེན་འིཕྲིད་ཕེར་འིགྲེོ་ཚུར་ཡོང་བྱེད་མཁན་དེ་དགོ་བརྒྱུད་ནས་

བདོ་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ། མདརོ་ན་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོབཅུ་བཞིའིི་ིརངི་ལ་སྲིདི་བྱུས་ཟནི་

སྟངས། དཔོརེ་ན། སྔར་གྱི་ིབདོ་པོའི་ིཚོགིོ་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱ་ཁངོས་ནང་གོ་ི

རང་དབང་གོཙོང་མ་ཡདོ་པོ་ཟརེ་བ་ལྟར་ཕྱོ་ིསྲིདི་དང༌། རྒྱལ་སྲུང་

ད་ེརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བྱས། ད་ེའིཕྲིསོ་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་བདོ་པོ་

རང་གོི་ལགོ་པོར་དབང་ཆེ་གོཙོང་མ་ཡོད་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོའི་བ་

འིདུགོ་གོམ། ཡང་ན་སྔར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེབོ་ཐེང་ཡདོ་པོའི་ི

རང་བཙོན་མ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཐེ༽ རང་བཙོན་གོཙོང་མ་དང་། མད་ོཁམས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

རང་བཙོན་གོཙོང་མ་རྩིོད་ན། མདོ་སྨད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་བར་

སྐབས་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་འིགོོ་ལ་བསྡེད་མེད་ལ། ཁམས་ཁུལ་
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གྱིི་ས་མཚོམས་ཐེད་ལ་ཡང་བར་སྐབས་ནས་འིབྲི་ཆུ་ཤོར་ནུབ་

བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། རང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཟརེ་བའི་ིསྐད་ཆེའི་ི

སྒང་ལ་ཕྱོནི་ན་ད་ེདགོ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། 

མཁས་གྲུབ་རནི་པོ་ོཆེསེ་མཛིད་པོའི་ིརྗེ་ེརནི་པོ་ོཆེའེི་ིརྣམ་ཐེར་དད་

པོའིི་འིཇུགོ་ངོགོས་ནང་ལ་རྗེེ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་འིཁྲུངས་ཡུལ་གོསུང་

སྐབས། སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་འིབངས་ཡནི་

པོ་ཤོར་ཙོོང་ཁའི་ིཡུལ་ནས་ཞིེས་གོསུངས་འིདུགོ ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ི

སྐབས་ལ་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་རྫོོགོས་རང་བཙོན་གོཅིགོ་གྱུར་

གྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་རྩིདོ་མདེ་ཡནི། བར་སྐབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤོདོ་དགོསོ་

བྱུང་ན་ཨ་མད་ོཁ་བྲལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ད་ེརྣམས་ལ་ཡང་ང་ཚོསོ་

བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིཕྱོ་ིརྒྱ་ཁངོས་ཙོམ་

དང་། ནང་དགོ་ཏུ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྐྱངོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་སྒང་ལ་སློབེས་ན་ད་ེན་ིགོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་

གོི་ཐེོགོ་ལ་ཕྱོིན་པོ་རེད། ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་མང་གོིས་ང་ཚོ་ོབར་

སྐབས་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཡིན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན་

བརྗེོད་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་པོ་རེད། དེ་ལྟར་མ་བཤོད་པོར་ང་

རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི། བདོ་རྗེ་ེཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིདུས་

ནས་རྒྱལ་ཁབ་གོཅིགོ་ཡིན་ཟེར་བའིི་བསམ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོ
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ཞིིགོ་ཐེོན་ན་དངོས་གོནས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་རྫོོགོས་གོོང་བུ་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡངོ་བའི་ིར་ེབ་ཡདོ། 

ད༽ ཞི་ིབའི་ིལས་འིགུལ་དང་། འིདམ་གོ་སྣ་མང་།

ཡང་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་རྩིོད་ན་ཡང་ངས་བདེན་པོ་བདེན་

ཐེགོོ་ནས་རྩིདོ་པོ་ལས། འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ཟརེ་བ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མནི། 

ཕྱོི་ལོགོས་ཀྱིི་མི་ལའིང་དེ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ལ། ནང་ལ་ཡང་དེ་རང་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་ཟརེ་བ་འིད་ིཡང་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོབྱས་ཏེེ་ཐེབས་མཁས་གོཡ་ོསྒྱུའིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་པོ་མིན་པོར་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་སྒ་ོནས་བཤོད་པོ་ཡིན། འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ལམ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དེ་ངས་ཇི་སྲིིད་འིགོན་འིཁྱེར་བའིི་རིང་ལ་ལམ་

དེ་གོ་ལས་འིགྲེོ་ས་མེད། ངའིི་བསམ་བློོ་དེ་ཡིན། མཐེའི་གོཅིགོ་

ཏུ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་ནས་རྩིོད་ལེན་བྱེད་དགོོས་ན་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱིི་ཁུངས་བགྲེངས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ས་གོནས་མི་མང་གོི་འིདོད་པོ་

དང༌། བསམ་བློོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་ཤོོད་དགོོས། ལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིཁུངས་བགྲེང་སྐབས་བར་ལམ་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་བསྡེད་པོའི་ི

ས་ཁུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརྣམས་ལ་

ཡང་ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། གོང་ལྟར་ཕྱོགོོས་ཚོང་མར་

བསམ་གོཞིིགོས་བྱདེ་དགོསོ། 
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དེ་མིན་ང་རང་ཚོོར་ཐེབས་ལམ་གོཞིན་དགོ་གོང་འིདུགོ་གོམ། དེ་

རིགོས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་དང༌། བསམ་བློ་ོཡོད་

མཁན་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། གོ་ོབསྡུར་བྱས། རམི་པོས་མ་ིམང་

གོི་བསམ་འིཆེར་བསྡུ་བའིི་དུས་སུ་སློེབས་སྐབས་མི་མང་གོིས་

འིདམ་གོ་བྱེད་ཡུལ་ཐེབས་ལམ་མི་འིདྲེ་བ་གོང་མང་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་

སྟོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས། འིདམ་གོ་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་མི་

གོཅགིོ་གོསི་ད་ེབྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་སྐུལ་སློངོ་བྱས། མང་

ཚོགོོས་ནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་པོར་ལམ་སངེ་མ་ིཁ་

ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་གོ་ིམཇུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབ་ལྟ་བུ་མནི་པོར། མ་ིམང་མ་ི

ར་ེང་ོརསེ་གོང་ཐུབ་ཀྱིསི་རྒྱ་བདོ་རྩིདོ་པོ་བྱདེ་སྟངས་འིདའིི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་དང༌། སྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་སྟངས་འིདྲེ་མནི་ཁ་ཤོས་ཡདོ་པོ་ད་ེ

རྣམས་ཕྱོོགོས་ཚོང་མར་དགོེ་དང་སྐྱོན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་ཉེན། མ་ིམང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། གོནད་དནོ་

ཆེ་ཚོང་ཤོསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ལགེོས་པོ་དང༌། གོང་ལ་མསོ་པོ་

དརེ་འིསོ་འིཕེནེ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ། 

མང་མསོ་ཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་གོང་བྱུང་བ་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོ

ཚོང་མ་དངསོ་གོནས་རྒྱགོ་གོཅགིོ་མཆེངོས་གོཅགིོ་གོསི་ཕྱོནི་ན་མ་

འིགྲུབ་ན་ཡང་འིགྱིདོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། ང་ཚོསོ་ཐེབས་ཤོསེ་རམི་

པོར་བྱས་པོ་རེད། ཐེབས་ཤོེས་བྱས་ཏེེ་མ་འིགྲུབ་པོ་རེད། དེ་ལ་
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འིགྱིདོ་པོ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ངའི་ིངསོ་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་བྱས་པོ་

ད་ེམ་འིགྲུབ་པོ་རདེ། ད་ཆེ་ཐེབས་ལམ་འིདྲེ་མནི་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ད་ེ

རྣམས་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་ང་ཚོསོ་མ་ིམང་ལ་བསྟན། མ་ིམང་གོསི་མང་

མསོ་ཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱས་པོའི་ིསྒང་ལ་ཕྱོནི་ན་ང་རང་ཚོ་ོཡནི་

ནའིང་བློ་ོབད་ེབ། ཕྱོ་ིལགོོས་འིཛིམ་གླིངི་གོསི་བལྟས་ཀྱིང་དངསོ་

གོནས་ཡང་དགོ་པོ་རེད། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་དུ་གོནས་པོའིི་སྐབས་ལ་དངོས་གོནས་ཁ་ཙོམ་

ཚོགིོ་ཙོམ་མ་ཡནི་པོར་མང་གོཙོའོི་ིལགོ་ལནེ་བསྟར་བའི་ིརྣམ་འིགྱུར་

ཞིགིོ་ཐེནོ་ཡངོ་སྐབས་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོནས་དགོ་ེམཚོན་འིདུགོ མང་

ཚོགོོས་ཀྱིསི་གོ་ོབསྡུར་བྱས་ཏེ་ེམང་མསོ་ཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱུང་

ན་ཡང་བྱདེ་བད་ེཔོ་ོདང༌། ཕྱོ་ིནང་གོང་སར་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་བད་ེ

པོ་ོའིདུགོ ད་ེལྟར་བྱདེ་པོ་ལ་གྲེ་སྒྲིགིོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། ལྷགོ་

དནོ་བདོ་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས། 

དེའིི་ཐེབས་ལམ་མི་སྒེར་པོ་གོཉེེན་འིཕྲིད་ཕེར་འིགྲེ་ོཚུར་འིངོ་བྱེད་

མཁན་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེབས་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ི

འིདུགོ ངསོ་ནས་ཁ་སང་གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐབས་བཤོད་པོ་

ད་ེརགིོས་ད་ལྟ་ནས་མགོ་ོའིཛུགོས་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་ལ་གོནད་

འིགོགོ་འིདུགོ མ་གོཞིི་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་སེམས་འིཁུར་ཡོད། 

ངས་གོོང་དུ་བཤོད་པོ་བཞིིན་ཆུང་ཙོགོ་ཐེོགོ་ནས་འིཐུས་མ་ཤོོར་
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བ་བྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ སྣེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ཚོགོས་ཚུད་

པོོ་བྱེད་ཐུབ་ན་གོནད་འིགོགོ་འིདུགོ གོཞིན་དེ་རང་ཡིན། བཀྲོ་

ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡ ཉེནི་བདོ་

ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུ་འིགོན་འིཛིནི་ཚོོགོས་མ་ིཐུན་མངོ་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། བོད་མའིི་ིའིཐུས་

ཤོརོ།

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོད་རསེ་གྲེསོ་བསྡུས་བྱས་པོའི་ིགྲེསོ་ཆེདོ་དནོ་ཚོན་ཁགོ་

ཞིབི་ཚོགོས་པོ་ོཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱོལ་བ་ཆེགོས་ཏེེ་བོད་རང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་ང་རང་ཚོ་ོ

གོཞུང་འིབངས་མཆེགོོ་དམན་ཚོང་མས་སྤྱོརི་བཏེང་ནུས་པོ་འིདནོ་

གྱི་ིཡདོ་ལ། འིདོན་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡནི། ང་རང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིདནོ་

ཡནི་པོ་ལས་མི་སྒརེ་ར་ེཟུང་གོ་ིདནོ་དགོ་མནི། ཚོང་མས་སྐབས་

སུ་གོང་བབ་ཁུར་དུ་འིཁྲེི་བ་དེ་དགོ་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་

རདེ། དའེིི་ནང་ཚོན་ནས་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་པོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིད་ལྟ་

བར་དུ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞིིན་ཚོགོས་ཚུད་དུ་དང༌། ཕེལ་ཆེེར་

གོཞི་ིརྒྱ་ཡང་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ། ད་ེབཞིནི་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་

བསམ་ཚུལ་བཏེནོ་པོ་ད་ེདགོ་ཀྱིང་མགོ་ོའིཚོསོ་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕེལ་

ཆེརེ་གོནད་ལ་འིཁལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་མཐེངོ་སངོ༌། 
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ང་རང་ཚོོས་ལས་རིགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐེོགོ་མར་འིགོོ་འིཛུགོས་

སྐབས་རྫོགིོ་པོ་ོཡོད་ནའིང་རིམ་པོས་ཇེ་སློར་འིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་ཡོང་གོི་

ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

ལ་སྡུགོ་ཏུ་མ་སངོ་བར་ནུས་པོ་བཟང་དུ་འིགྲེ་ོབ་འིད་ིགོཙོ་ོབ་ོཁྱདེ་

རང་ཚོསོ་ཧུར་ཐེགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གོཡ་ོབ་མདེ་པོ། དཀའི་ངལ་

དང་ལནེ་སྙུགོས་བསྲིངིས་ཏེ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱས་པོའི་ིའིབྲས་བུ་རདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་ལ། ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་

དྲེན་གྱི་ིཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་རྗེསེ་བཞིགོ་པོ་དརེ་

ངས་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཞིསེ་བརྗེོད་འིདདོ་བྱུང༌། གྲུབ་འིབྲས་

འིདི་དགོ་མ་ཐེོན་པོར་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱས་ཏེེ་ཁ་

ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་མགིོ་གོསི་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་བཟསོ་པོ་

དརེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་འིདདོ་བྱུང༌།

སྤྱོིར་བཏེང་ང་རང་ཚོ་ོསྤྱོི་ཚོོགོས་གོང་དུ་ཡིན་ནའིང་གོཞིོན་སྐྱེས་

རྣམས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་དའེི་ིནང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། རམི་

པོས་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་མིའིི་ནུས་པོའིམ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ང་ོབ་ོམཚོོན་

མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། སྤྱོིར་བཏེང་མི་ཞིིགོ་ཡིན་ཕྱོིན་

ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སོ་སོ་སྒེར་གྱིི་བདེ་སྡུགོ་ཀྱིང་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས། སྤྱོི་ཡགོ་པོོ་ཡོད་ན་སྒེར་

ཡང་ཡགོ་པོ་ོཡོང་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་པོའིི་ཐེོགོ་གྲེ་འིགྲེིགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ན། 
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སྒརེ་པོ་རང་ཉེདི་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་རྒྱུ་ཡནི་པོ་ན་ིའིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ི

ཡངོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོམ་ིཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་འིགྲེ་ོབ་མ་ིཡངོས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྤྱོ་ིསམེས་

ཤོགིོ་འིཁྱརེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིཡ་རབས་དང་། བཟང་པོའོི་ིསྐད་ཆེ་མནི་

པོར་ང་རང་ཚོ་ོརང་ཉེིད་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་བདེ་སྡུགོ་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡདོ། མ་ིསུ་ཡནི་ཡང་རང་དནོ་རང་གོཅསེ་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་

དགོསོ་པོ་ལྟར། ས་ོསའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབད་ེསྡུགོ་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ི

བད་ེསྡུགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་མ་ིསུ་ཡནི་ཡང་ས་ོས་ོ

རང་ཉེིད་འིཚོ་ོསའིི་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་སྤྱོི་སེམས་ཤོིགོ་འིཁྱེར་

དགོསོ་པོ་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཡང་སྒོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་སོ་སོ་རང་

ཉེིད་ཀྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་སོ་སོའི་ིཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཡོད་པོ་འིདི་

དགོ་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་བྱེད་ཅིང་། དེ་

ལས་སྤྲོསོ་ཏེ་ེལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཕེར་བསྙིད་བརྐ་ོབྱདེ་པོ་དང༌། 

ཕེན་ཚུན་དཔོལ་འིབྱརོ་དང༌། ཡང་ན་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཁྱམི་

མཚོེས་ཀྱིི་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ནང་རྙེོགོ་དྲེ་བཟ་ོབ་སྔ་རབས་བོད་

ཀྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཡོད་ཤོས་ཆེེ་མ་གོཏེོགོས། དུས་ཕྱོིས་རྩི་བ་ནས་

བཟསོ་མདེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིལུང་

པོའིི་ནང་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིི་ཐུབ་ཚོོད་བཤོད་པོ་དང་། ཐུབ་
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ཚོདོ་བཤོད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། གོཏེརོ་བཤོགིོ་ཚོབས་ཆེ་ེའིད་ིལྟ་བུ་

བཏེང་བའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་མི་རིགོས་ལར་ཞིེན་གྱིི་སྐད་

ཆེ་ཙོམ་མ་ཡིན་པོར། དངོས་གོནས་བདེན་པོར་དགོའི་ཞིེན་ཡོད་

མཁན་ཞིགིོ་དང༌། མའིི་ིབད་ེསྡུགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་མཁན་ཞིགིོ་

ཡནི་ཕྱོནི། བདོ་སྤྱོའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

བོད་པོ་མིན་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེོས་བྱུང་

ཚོེ་སེམས་ལ་སྐྱ་ོསྣང་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སྡུགོ་ནད་མ་ཐེེགོ་པོ་

ལྟ་བུས་རང་བཞིནི་གྱིསི་བདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་

ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོ་རྣམས་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་སོ་སོ་

རང་ཉེིད་ཀྱིི་བདེ་སྡུགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད་པོས། ཚོང་མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་སྒྲིིལ་དགོོས་པོ་ལོས་ཡིན། དེ་ཡང་

སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱས་པོའི་ིཤོསེ་ཡནོ་དགོསོ་ཤོངི་། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་ཚོསོ་

ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་དང་དདོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ད་ེདང་ཆེབས་

ཅགིོ་ཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོ་ིཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ། ས་ོས་ོརང་

ཉེདི་ཡདོ་སའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་དའེི་ིནང་སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིམང་ཡངོས་རྫོགོོས་

ཀྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་

རྒྱུ། གོཉེིས་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་དཀའི་ངལ་
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ཡོང་སྟངས་ཇི་འིདྲེ་བྱས་ཏེེ་ཡོང་མིན་དང༌། དཀའི་ངལ་འིདི་སེལ་

ཐེབས་གོང་འིདྲེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ། ཐེབས་ཤོསེ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་

ནས་བྱདེ་དགོསོ་པོ་སགོོས་རྒྱུན་དུ་མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ོརྟེགོོས་

ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། སྐབས་སུ་བབས་པོའི་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་ཐེནོ་ཡངོ་

སྐབས་རྒྱུན་དུ་དོ་སྣང་དང་སེམས་འིཁུར་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་

སྐབས་བབས་ལས་དནོ་གོང་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིང་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོ

ཡངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱུན་དུ་རང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ད་ོསྣང་དང༌། 

ཡང་ཡང་དཔྱད་པོ་བྱས་པོའི་ིགོ་ོརྟེགོོས་གོང་ཡང་མདེ་ན། སྐབས་

བསྟུན་གོསལ་བསྒྲིགོས་ཤོགིོ་བྱས་ནའིང་ད་ེའིདྲེ་ཡནི་པོ་རདེ་སྙིམ་

པོ་ཞིགིོ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིནུས་པོ་ཐེནོ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིམདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱོལ་བའིི་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྤྱོིར་བཏེང་

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལྷགོ་བསམ་དངསོ་གོནས་རྨ་མདེ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལ་རྒྱ་ཞིེན་ཁོགོ་འིགྱུར་བ་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང༌། 

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས་མ་འིདང་བར་འིཐུས་ཤོོར་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིཛིམ་

གླིངི་གོང་དུ་ཡནི་ན་ཡང༌། མ་ིརགིོས་ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་མང་

ཚོགོོས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་གོནས་ཚོད་དང༌། མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིགོ་ོརྟེགོོས་

ཆུ་ཚོད་ཇི་ཙོམ་མཐེ་ོབ་ཡོད་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ལུང་པོ་ཡར་རྒྱས་ཆེེ་

བ། ཚོགོས་ཚུད་པོ། ལགེོས་པོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། སྔནོ་མ་ནས་ང་རང་

ཚོོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཚོང་མའིི་ནང་ཤོེས་ཡོན་ཚོོགོས་ཆུང་ཟརེ་བ་
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བཙུགོས་ཏེ་ེའིབད་བརྩིནོ་རམི་པོར་བྱས་ཡདོ་ཀྱིང༌། གོངོ་དུ་བརྗེདོ་

པོ་བཞིནི་ཐེགོོ་མར་འིགོ་ོའིཛུགོས་སྐབས་སུ་དུས་ཡུན་ཕྲིན་བུ་ཙོམ་

ལས་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེསྙུགོས་བསྲིངིས་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིའིདུགོ གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐེབས་ལ་འིབད་

བརྩིནོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ཁ༽ མང་མསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་ལ་དནོ་

གོཉེརེ།

འིདིར་བགྲེོ་གླིེང་བྱེད་པོའིི་དོན་ཚོན་དང་པོོ་དང་འིབྲེལ་ནས་མ་

འིངོས་པོར་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་བསམ་འིཆེར་བསྡུས་

པོ་ཡནི་ན། སྔནོ་ཚུད་ནས་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཐེབས་

ལམ་འིདྲེ་མིན་དེ་དགོ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཞིེས་ཁྱེད་རང་

ཚོསོ་བགྲེ་ོགླིངེ་བྱདེ་རྒྱུ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེདང་དསེ་མཚོནོ་

པོའིི་མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཤོེས་ཚོད་དང༌། རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་ལ་ནུས་པོ་འིདོན་ཐུབ་པོ་

བྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ རང་བཞིིན་གྱིི་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་དང༌། 

བསམ་བློོ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཡོད་པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་ཆེོས་

ཕྱོོགོས་ལའིང་དེ་ལུགོས་ཀྱིི་དོ་སྣང་ཞིིགོ་སློེབས་ཏེེ་རྒྱུ་མཚོན་ལ་

དཔྱད་པོ་བྱདེ་འིདདོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱུ་མཚོན་ལ་དཔྱད་པོ་ཇ་ིཙོམ་
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མང་བ་བྱས་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་ངེས་པོ་རྙེེད་ཆེེ་བ་

ཡོང་གོི་རེད། བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་པོ་འིདིའིི་རྩི་བ་ནང་པོའིི་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། སྒེར་པོ་རང་ངོས་ནས་

ནང་ཆེོས་ཁས་ལེན་མིན་དང་། ནང་ཆེོས་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཡོད་མེད་

ཇ་ིལྟར་ཡང༌། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ན་ིནང་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་

པོ་ཞིགིོ་ཡནི་གོཤོསི། རང་བཞིནི་གྱིསི་མའིི་ིབསམ་བློའོི་ིམཐེངོ་རྒྱ་

ཐེོས་རྒྱ་ཆེེ་རུ་དང༌། དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཕེན་

ནུས་ཤོསེ་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

དེ་མིན་དད་པོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་ལས། གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་

གོཞིགིོས་བྱེད་རྒྱུའིི་ནུས་པོ་ད་ོསྣང་དེ་ཙོམ་མེད་ན། ཆེོས་ཚོང་མ་

འིདྲེ་བ་ཙོམ་ལས་ད་ེམནི་གྱི་ིཁྱད་ཆེསོ་མཐེངོ་མ་ིཐུབ། ང་རང་ཚོའོི་ི

མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐེབས་གོང་དྲེགོ་བསམ་

པོ་རྟེགོ་པོར་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ད་ེཙོམ་བྱདེ་ཐེབས་ན་ིགོང་ཡང་

མི་འིདུགོ གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་དེ་ལྟ་བུའིི་ཐེོགོ་

ལ་ནུས་པོ་འིདནོ་རྒྱུ་དང༌། ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་རྟེགོ་པོར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ་པོས་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ད་ོཁུར་

བྱདེ་དགོསོ།

གོ༽ ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོོད་དང་། འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིདགོ་ེ
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སྐྱནོ།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཤོད་མ་ཐེགོ་པོའིི་ཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ཞིེས་པོའིི་

སྐོར། ཡ་རབས་བྱས་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ཡགོ་པོོ་ཡོང་བ་དང༌། མ་

རབས་བྱས་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མར་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོང་གོི་རེད་ཅེས་པོ་དེ་

གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་ང་རང་ཚོ་ོགོསནོ་པོའི་ིམ་ིཚོ་ེའིདའིི་ིརངི་ལ་ཡང་

སྒརེ་དང་། ཁྱམི་ཚོང༌། ཁྱམི་ཚོང་མང་པོ་ོའིདུས་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་

ཞིི་བདེ་དང༌། སེམས་བགོ་ཕེེབས་པོ། དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་ཐེོགོ་ཏུ་

ཡང་དནོ་མདེ་ཆུད་ཟསོ་མ་ིའིགྲེ་ོབ། ས་ོསའོི་ིལུས་པོ་ོཡང་ཆུད་ཟསོ་

མ་ིའིགྲེ་ོབ་སགོོས་ལ་ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་གོསི་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡོད། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་སྨོས་མི་དགོོས་པོར། ཚོེ་འིདིའིི་དབང་དུ་བྱས་

ཀྱིང་ཁ་ཡདོ་ལགོ་ཡདོ་ཀྱི་ིའིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡདོ།

ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེེན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆེང་རགོ་འིཐུང་བ། ཐེ་མགོ་ཚོོད་

མེད་འིཐེེན་པོ་སོགོས་མ་རབས་ཀྱིི་བྱ་སྤྱོོད་ཐེོགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཚོེ་མི་ཚོེ་

འིད་ིགོའི་ིམཐེངོ་ཆེསོ་ལའིང་ལུས་མ་ིབད་ེབ་དང༌། སམེས་མ་ིསྐྱདི་

པོ། སྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་དུའིང་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོ། རམི་པོས་དཔོལ་

འིབྱརོ་གྱི་ིཐེད་ཀྱིང་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་རྒྱུར་བརྟེནེ་དགོ་ེམཚོན་གོང་

ཡང་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ད་ོསྣང་བྱས་པོ་དེ་དགོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོ

རདེ། ད་དུང་ཡང་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ།
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ང༽ སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ིར་ེབ།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེང་སང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་བོད་རང་གོི་ཁོར་ཡུགོ་དེ་གོཅིགོ་པུར་བལྟས་ཏེེ། བོད་ནང་

གོ་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་དུས་སྐབས་ར་ེབསམ་བློའོི་ི

ནང་ད་གོང་དྲེགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ཡིན་ན་ཡང༌། འིཛིམ་

གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྡུར་ཞིིང་། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ལའིང་བལྟས་པོ་སོགོས་ཕྱོོགོས་ཚོང་མའིི་གོནས་

ཚུལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱས་ཏེེ་བལྟས་ན་ཏེན་ཏེན་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་

ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཛི་དྲེགོ་ཡོད་ནའིང༌། ཐེབས་ལམ་མེད་ན་

གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་ཡིན་ཡང༌། འིདི་ལྟར་མིན་པོར་ཕྱོོགོས་སྤྱོི་

ཡོངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཞིིགོས་ན་རེ་བ་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་

སྒང་ལ་སློེབས་ཡོད་པོས། དུས་ཚོོད་གོཉེན་འིཕྲིང་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ཡོད། ཚོང་མར་ལྷགོ་བསམ་རྨ་མེད་པོ་ཡོད། སྤྱོི་

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བྱ་ཐེབས་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་གོམ། ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་

ཚོོས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟེ་གུང་བསྒྲིིགོས་པོ་འིདི་དགོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོོ་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་ཚོང་མས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་

དགོོས། ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་གོང་དུ་བལྟས་ཀྱིང་ཕེལ་ཆེེར་

བདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བའིི་དུས་སྐབས་ལ་བརྟེེན། ཚོང་མས་
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སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་དགོསོ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢ ཉེནི་བོད་

ཀྱི་ིམང་གོཙོ་ོཚོོགོས་པོ་གོསར་འིཛུགོས་མཛིད་སྒོའི་ི

ཐེགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིམ་འིངོས་པོ།

བདོ་ཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་དང༌། ཡུལ་དའེི་ིཕྱོ་ིནང་སྣདོ་བཅུད་ཚོང་

མར་འིཕྲིལ་དུ་བད་ེབ་དང༌། ཕུགོས་སུ་ཕེན་པོ། ད་ེཙོམ་དུ་མ་ཟད་

ཁྱམི་མཚོསེ་ཡུལ་ཁགོ་དགོ་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་ཐུབ་པོའི་ིཆེསོ་

སྲིིད་རང་དབང་ལྡན་པོའིི་མང་གོཙོོའིི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམ་པོར་དགོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་དུས་སྐབས་

འིདིའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོས་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་རྒྱུའིི་ལས་དོན་ཕྱོོགོས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིིན་པོའིི་སྐབས་འིདིར། 

ད་ལམ་སྐབས་སུ་བབས་པོ་བདོ་མ་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། དངེ་དུས་

འིཛིམ་གླིིང་གོི་འིཕེོ་འིགྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་གྱིི་མི་

གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་གོསི། ད་ེརངི་འིདརི་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་དུ་

སྲིིད་དོན་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་པོའིི་ལས་འིགུལ་འིགོ་ོཚུགོས་

པོ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཞིེས་

བརྗེདོ་རྒྱུ་དང༌། ཚོང་མས་སམེས་འིཁུར་དང༌། ངལ་བ་དང་ལནེ་

གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ལས་འིགུལ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱས་པོར་རྗེ་ེ
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ཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་ལྟར། མང་གོཙོའོི་ིལས་ཐེབས་ཞིསེ་པོ་འིད་ི

ནི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་ཞིིང་། འིཛིམ་གླིིང་

འིདིའིི་སྟེང་དུ་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་མི་འིདྲེ་བ་མང་པོོ་ཡོད་པོའིི་

ནང་སྐྱོན་ཆེ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་གོང་དུ་ཡང་མེད་ཀྱིང་བབས་

ལྷངི་བ་དང༌། མང་ཚོགོོས་ཀྱིསི་ཐེ་ེགོཏེགོོས་བྱདེ་པོའི་ིཐེབས་ལམ་

བཟང་ཤོསོ་མང་གོཙོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིཆེགོས་ཡདོ། དརེ་བརྟེནེ་

ང་རང་ཚོོའིི་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་འིདི་ཡང་དངོས་གོནས་མང་གོཙོ་ོ

མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་

བཟུང་སྟེ་དེ་ལ་བསྟུན་པོའིི་ང་རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་བཙོན་བྱོལ་བ་

བྱས་ཏེེ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་ལ་མང་གོཙོོའིི་ལགོ་ལེན་

བསྟར་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་སྒ་ོགོང་ས་ནས་བྱས་ཡདོ། 

མ་འིངོས་པོའིི་བོད་འིདི་དངོས་གོནས་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉེིད་ཚོང་

བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་མ་ིའིདྲེ་བ་

དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་

སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་བཙུགོས་པོ་འིདསི་མ་འིངོས་པོའི་ིདམགིོས་

ཡུལ་རླབས་ཆེེན་ཞིིགོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ངེས་

ཅན་བསྒྲུབས་པོ་རེད་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ལས་ཀ་བྱ་རིམ་

གོང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་གོིན་གྱིི་ཐེོགོ་
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ནས། ཐེབས་ལམ་གོནད་འིགོགོ་གོསར་པོ་རྙེེད་ཐུབ་རྒྱུར་བརྟེེན་

རམི་པོས་ཉེམས་མྱངོ་རྒྱུས་ཡདོ་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་

རྒྱུ་རདེ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཀྱིང་ཏེན་ཏེན་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། དངསོ་གོཞིི་ལགོ་ལནེ་བསྟར་སྐབས་དཀའི་ངལ་ཇ་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཕྲིད་ཀྱིང་གོདངོ་ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། དང་པོའོི་ིལྷགོ་

བསམ་བཟང་པོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་དང་དམ་བཅའི་བརྟེན་པོ་ོཡདོ་པོ་

འིདི་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་སྙུགོས་བསྲིིངས་ནས་མཐེའི་སྐྱེལ་རྒྱུ་འིདི་

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། འིད་ིཚོང་མའི་ིསམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ།

ད་ེམནི་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་བྱདེ་དགོསོ་མནི་ཐེད་ངས་འིདརི་དམགིོས་

བསལ་ཞིབི་ཕྲི་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། འིབྲལེ་བ་ཡང་ཆེགོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ མ་ི

མང་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་དོན་དུ་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་བར་བརྟེེན་མི་མང་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་

གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། ས་ོས་ོརང་ཉེིད་ཀྱིིས་

ཐེབས་ཤོེས་བཙོལ། རིམ་པོས་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་

གོནི་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ངོས་ནས་འིདིར་བརྗེོད་རྒྱུའིི་སྙིིང་པོ་ོནི་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་བཟང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཀུན་ནས་བློངས་ཏེ་ེདམགིོས་ཡུལ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའིི་དོན་དུ་བྱ་ཐེབས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་

ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ བཟང་པོ་ོབཟང་མཐེར་འིཁྱལོ་བ་ཞིགིོ་ཚོང་མས་
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སམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེནུས་པོ་བསྐྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་

བརྗེོད་འིདོད་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་ཚོོས་རིམ་པོས་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་

གོནི་གོསོགོ་གོནི་བྱས། དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་སྐབས་ཕྱོརི་ཤོགིོ་རྒྱགོ་

མ་ིརུང༌། མགོ་ོསྟདོ་ལ་རྫོགིོ་པོ་ོདང༌། མཇུགོ་ཏུ་ཇ་ེསློ་ནས་ཇ་ེསློར་

མི་འིགྲེ་ོབ་བྱེད་རྒྱུ་འིདི་ཚོང་མས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེེ་ཧུར་ཐེགོ་

བྱདེ་དགོསོ། ཚོང་མར་ཡང་བསྐྱར་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༧ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིམང་གོཙོ་ོཚོོགོས་པོའི་ིརྒྱུན་ལས་པོ་རྣམས་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་དཀྲུགོ་ལ་ཡདི་གོཟབ་དང་། སྲིདི་དནོ་པོ་བྱདེ་

ལུགོས།

(ཚོོགོས་གོཙོོས་རྒྱུན་ལས་པོ་རྣམ་ང་ོསྤྲོོད་ཞུས་རྗེེས་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ནས།)(ཚོོགོས་གོཙོོས་རྒྱུན་ལས་པོ་རྣམ་ང་ོསྤྲོོད་ཞུས་རྗེེས་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ནས།)  དགོའི་དགོའི་

བསུ་དང་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་བསུ་དང་བཀྲོ་ཤོིས་བདེ་ལེགོས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

གོང་ཞིགིོ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། གོང་ཞིགིོ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། (ཞིསེ་བཀའི་རྩིད་གོནང་བར། ཚོོགོས་གོཙོསོ་(ཞིསེ་བཀའི་རྩིད་གོནང་བར། ཚོོགོས་གོཙོསོ་

༸སྙིན་སངེ་ཞུ་སྒ་ོཁགོ་ཞུས།) ༸སྙིན་སངེ་ཞུ་སྒ་ོཁགོ་ཞུས།) ཡང་བསྐྱར་༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་ནས། ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ི

དཔོལ་འིབྱརོ་དཀའི་ངལ་ཐེད་མང་ཚོགོོས་ནས་ཞིལ་འིདབེས་རྒྱབ་

སྐྱརོ་ཐེབོ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་འིདུགོ་གོམ། (ཚོགོོས་གོཙོསོ། ཚོགོོས་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་

དང༌། དགོོས་པོ། ལངས་ཕྱོོགོས་སོགོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོའི་མོས་ཡོད་རིགོས་རྣམས་

ནས་དཔོལ་འིབྱོར་རོགོས་རམ་ཐེོབ་རྒྱུའིི་རེ་བ་ཡོད་པོ་བཞིིན་རིང་མིན་འིབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིཡདོ་ལུགོས་༸སྙིན་སངེ་ཞུས།)

༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ནས། ཡགོ་པོོ་རེད། ཁྱེད་རང་གོིས་བརྗེོད་པོ་

བཞིིན། ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོད་ལ། སྐྱིད་སྡུགོ་ཁགོ་གོིས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བྱ་བ་དང༌། 
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ནང་ཁུལ་དཔོལ་འིབྱོར་བདེ་སྡུགོ་ཐེོགོ་བལྟ་རྟེོགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་ན་

འིགྲེིགོས་པོ་རེད། ཡིན་ནའིང་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་གོི་ནང་ནས་བོད་

སྤྱོི་པོའིི་ལས་དོན་གོལ་འིགོངས་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་དུས་ཕེན་

ཐེགོོས་ཅན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཚོགོོས་པོ་ད་ེཚོའོི་ིནང་ཕེར་འིཚོལོ་བར་ཕྱོནི་

ན་ཡང་སྟནོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་གྱི་ིརྙེོགོ་དྲེ་

ཆུང་ཙོགོ་སྐབས་སུ་ཕྱོོགོས་འིཐེེན་གྱིི་སྐད་ཆེ་བཤོད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་

དང༌། ཡགིོ་ཆེ་བཀྲོམ་ཆེགོོ་ཆེགོོ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིདགོསོ་

ས་དརེ་ཆེད། མ་ིདགོསོ་ས་དརེ་ལྷགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཧི་ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་

ཤོགིོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་མདེ་པོ་

མིན། ཁོ་ཚོོར་བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་གོཉེིས་དབར་གོདམ་ཁ་སྤྲོད་ན་

ཏེན་ཏེན་བདོ་པོ་འིདམེས་ཀྱིི་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བྱདེ་སྟངས་འིད་ིདགོ་

གོིས་བོད་དོན་ལ་གོནོད་གོཞིི་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན། ནང་

ཁུལ་ལབ་གླིངེ་ཕྲིན་བུ་ཡདོ་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་ལྡ་ིལའིི་ིརྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཚོབ་

ཀྱི་ིལས་བྱདེ་བྱབ་ཆུང་ར་ེཟུང་གོསི་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེཆུང་ཆུང་ཆེནེ་

པོ་ོབཟསོ། བདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་ཉུང་ཤོས་ནང་ཁུལ་འིཆེམ་གྱི་ིམདེ་

པོའིི་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤོིང་གོང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་

སྐད་ཆེ་བོད་ནང་རང་རེའིི་སྤུན་ཟླ་རང་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་

ཏེ་ེསྡེདོ་མཁན་ཚོསོ་ཐེསོ་ན་བློ་ོཕེམ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་ཆེགོས་

གོཞིརི་འིགྱུར་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 
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ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིཚོགོོས་པོ་འིདསི་དཀའི་གོནད་འིད་ིལྟ་བུ་སལེ་ཐེབས་

ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་དང༌། བོད་སྤྱོི་པོའིི་རྩི་དོན་གོལ་ཆེེའིི་རིགོས་ལ་

དོ་སྣང་འིབད་རྩིོལ་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ཚོོགོས་

མི་དང༌། སྤྱོི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁོངས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཀ་ནས་མི་

སློབེས་ཡདོ་མདེ་བཀའི་རྩིད་གོནང༌། ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིཚོོགོས་

པོ་གོསར་པོ་རདེ། དང་ཐེགོོ་ནས་མང་ཚོགོོས་ནང་མཐེངོ་ཚུལ་གོང་

ཡང་མདེ་པོར་ཚོང་མས་སྤྱོ་ིམཚུངས་དགོའི་མསོ་ཐེབོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་མ་ིགོང་ཞིགིོ་ལ་ཐེངེས་གོཅགིོ་

མཐེོང་ཚུལ་ཆེགོས་ཟིན་ན། མི་དེས་ལས་ཀ་ཡགོ་པོོ་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་བྱས་ཀྱིང་རྣམ་རྟེགོོ་སལེ་མ་ིཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ དརེ་བརྟེནེ་

གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། 

དེ་ནས་དོན་དགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ལ། ངས་སྔོན་མ་མོན་པོ་ཚོོར་རྩིེད་

མ་ོདང་སྦྲེགོས་བརྗེདོ་མྱངོ༌། ཁ་ོཚོའོི་ིསྲིདི་དནོ་པོའི་ིནང་ཁུལ་ལྟ་བ་

མཐུན་མིན་གྱིི་རྩིོད་པོ་བྱུང་རྗེེས་ཕེན་ཚུན་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རེས་མེད་

པོར་སྡེདོ་སྲིལོ་ཡདོ་པོ་ད་ེལྟར་བྱདེ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་

དངེ་སང་ང་རང་ཚོའོི་ིནང་དུའིང་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཡགོ་པོ་ོ

མིན། རྒྱ་གོར་གྱིི་སྲིིད་དོན་པོ་ཚོོས་སྤྱོི་དོན་ཐེོགོ་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་ས་

དརེ་ཧུར་ཐེགོ་བརྒྱབ། རྗེསེ་སུ་འིཁནོ་འིཛིནི་དང་སམེས་བཞིགོ་མ་ི

བྱདེ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་ན་ིཁྱདེ་རང་ཚོ་ོསྲིདི་དནོ་པོ་ཡནི་ཟརེ་
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གྱི་ིཡདོ་སྟབས། སྲིདི་དནོ་པོ་ཐེབེས་ཆེགོ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། གོཞིན་བརྗེདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ཚོང་མར་བཀྲོ་

ཤོསི་བད་ེལེགོས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༡ ཉེནི་

མད་ོསྟདོ་དམིགོས་བསལ་ཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེོགོ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ནང་ཁུལ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། ཆུ་སྒང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ།

བར་སྐབས་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་ཐེནོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའོི་ིབདོ་

དོན་བདེན་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉེེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་གོཞིིས་བྱེས་

ཡོངས་ཀྱིིས་རྩི་བའིི་བོད་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་

སྒང་ལ་ཚོང་མས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ཏེེ་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་མེད་ན་

མ་གོཏེགོོས་ཡདོ་ཚོད་འིདནོ་རྒྱུའི་ིསྐབས་འིདརི། ང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ལ་

དཀའི་ངལ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ། ཆེསོ་ཟབ་སར་བདུད་ཟབ་ཅསེ་བརྗེདོ་

པོ་ལྟར་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་གྲེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་རསེ་

འིདིར་ཟང་ཟིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་གྲེབས་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་རང་

ཚོོ་ས་གོནས་ནས་གོང་ལྷིང་ལྷིང་བྱས་པོ་འིདི་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་

བྱུང་འིདུགོ རླུང་ལངས་ཐེོགོ་ལ་ཐེལ་ཆེ་བྱུང་ན་ཧི་ཅང་ཐེབས་སྐྱ་ོ

པོ་ོདང་། ང་ོཚོ་པོ་ོཡནི་པོས་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ།

བར་ལམ་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིམངི་ཐེགོོ་ནས་གོ་ོམནི་ཏེང་བདོ་སགོོ་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་དང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་བྱས་པོའི་ིསྐརོ་ཁ་སང་

ཐེོགོ་མར་གོང་འིདྲེ་བྱས་མིན་ཁྱེད་རང་ཚོོར་ལ་ོརྒྱུས་ཐུང་ངུ་ཞིིགོ་

བརྗེདོ་འིདདོ་བྱུང༌། ཁ་སང་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིཚོགོོས་འིདུ་ཚོགོོས་

པོའི་ིརྗེསེ་ལ་དའེི་ིལས་བསྡེམོས་སྙིན་ཞུའི་ིཆེདེ་དུ་ཡནི་ཞིསེ་ཁངོ་ཚོ་ོ

མི་གོསུམ་ངོས་སར་འིབྱོར་བྱུང༌། གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་དེ་ལ་དོན་

ཚོན་བཞི་ིཙོམ་འིདུགོ་ལ། ཡ་ིགོ་ེད་ེང་ལ་སྤྲོད་ཚོར་རྗེསེ་གོཞི་ིནས་

བྲའུ་དཔོནོ་གྱིསི་འིདརི་མ་ིགོཞིན་དགོ་སུ་ཡདོ་མདེ་ཕེར་བལྟ་ཚུར་

བལྟ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བྱས་སོང༌། དེ་རྗེེས་གོཞིི་ནས་ཨ་ཐེར་གྱིི་

ཨམ་ཕྲིགོ་ནས་ཡགིོ་སྐགོོས་ཤོགིོ་བཏེནོ་ཏེ་ེགོསང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་

ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ་ཅསེ་ང་ལ་སྤྲོད་བྱུང༌། ཡགིོ་སྐགོོས་

ནང་གོ་ིཡ་ིགོེར་ལྟ་སྐབས་ཁྱད་མཚོར་ཞིིགོ་འིདུགོ ངས་ཁངོ་ཚོརོ་

འིད་ིང་ལ་གོསང་བའི་ིཐེོགོ་ནས་སྤྲོད་པོས་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རདེ། འིད་ི

ན་ིགོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་རྩི་འིགོངས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་འིདུགོ དརེ་

བརྟེནེ་ཚོགོོས་གོཙོ་ོདང༌། བཀའི་ཤོགོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱས་ན་ལགེོས་

པོ་ལས། ང་ལ་འིདརི་བརྗེདོ་ནས་འིགྲེགིོ་ཐེབས་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་

དང༌། ང་རང་ཡང་ཕྲིན་བུ་བློ་ོཕེམ་བྱུང༌། 

ངས་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་ལ་ཐེགོོ་མཐེའི་བར་གོསུམ་དུ་དངསོ་གོནས་

བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་མང་པོོ་བྱས་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་སྔ་རྗེེས་ཀྱིི་བྱེད་སྟངས་མང་པོོ་ཞིིགོ་
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གོསི་ང་ལ་བློ་ོཕེམ་མང་པོ་ོབཟསོ་བྱུང༌། ངས་འིད་ིབྱདེ་འིད་ིམ་བྱདེ་

ཅེས་ཡིན་ལུགོས་མིན་ལུགོས་བརྗེོད་ཀྱིང་ཉེན་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་

མི་འིདུགོ་ལ། ཉེན་རོགོས་བྱེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་གོང་ཡང་མེད། 

ང་རང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ད་

རྒྱུགོས་ཤོགིོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི།

ཁ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ི

གོཟགིོས་སྐྱོང་།

ད་ེནས་ཡ་ིགོ་ེདའེི་ིང་ོབཤུས་བཀའི་ཤོགོ་དང༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོགོཉེསི་

ལ་སྤྲོད་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་དང༌། སང་ཉེནི་

ཞིོགོས་པོ་ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོཉེིས་དང་བཀའི་ཤོགོ་བཅས་ང་ཚོ་ོཐུགོ་

བྱུང༌། ཁངོ་ཚོ་ོཚོང་མས་མཐེངོ་ཚུལ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོནད་

དོན་འིདི་འིགོངས་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་སྟབས། དེའིི་ཐེད་ཁམས་པོ་མི་

མང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་ཤོེས་རྟེོགོས་བྱ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེཡང་ཉེནི་འིགྱིངས་ཞིགོ་ཕུད་དུ་མ་སངོ་བ་འིཕྲིལ་

དུ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་ཞིསེ་བསམ་འིཆེར་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་བཀའི་ཤོགོ་དང༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲེསེ་གོཞིནོ་

གོཉེིས་བཅས་ང་ཚོ་ོམཉེམ་འིཛིོམས་ཡོད་སར་བཀའི་ཤོགོ་དང༌། 

ཚོོགོས་གོཙོ་ོབགྲེེས་གོཞིོན་གོཉེིས་བཅས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོཅིགོ་

གྱུར་ཡིན་ལུགོས་བཤོད་ཚོར་རྗེེས། ངས་གོང་ཞིིགོ་བརྗེོད་ཡོད་
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དམ་ཟེར་ན། ཆུ་བཞིི་སྒང་དྲུགོ་ནི་ང་རང་ཚོོའིི་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་

ནང་ནས་གོལ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེལོ་ཁ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེསྔ་ལ་ོརྒྱུས་

ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་གོཙོ་ོབརོ་

གྱུར་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིཛིིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གོསུམ་

བྱདེ་མཁན་ཤུགོས་ཆེ་ེཤོསོ་ཤོགིོ་མད་ོསྟདོ་ཀྱི་ིཁངོས་ནས་བྱུང་ཡདོ།

དེ་བཞིིན་མད་ོསྨད་ཀྱིི་ཁོངས་ནས་ཀྱིང་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོད། 

དཔོརེ་ན། ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ཡང་གོདན་

ས་གོསུམ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་མདོར་ན་ས་དགོེ་བཀའི་རྙེིང་བོན་

དང་བཅས་པོའིི་མཁན་པོ་ོལས་ཟུར་མང་ཆེེ་བ་མད་ོསྟོད་པོ་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཁམས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མིས་

དངོས་གོནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་བསྟན་པོ་འིཛིིན་སྐྱོང་སྤེེལ་

གོསུམ་གྱི་ིལས་ཀ་རླབས་ཆེནེ་ཞིགིོ་ད་ེསྔ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་

བསྒྲུབས་ཡོད། བར་སྐབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

ཆུ་བཞིི་སྒང་དྲུགོ་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་ནས་ཐེོགོ་མར་ཨ་

འིབྲུགོ་མགོོན་པོ་ོབཀྲོ་ཤོིས་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོོས་དངོས་

གོནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་རང་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་

ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོར་ཡང་ངས་སྔནོ་མ་

བདནེ་ཚོིགོ་སྨནོ་ལམ་འིབྲ་ིསྐབས།

རངི་ནས་སྙིངི་དུ་བརྣགོ་པོའི་ིའིདདོ་པོའི་ིདོན། །
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ཡངོས་རྫོགོོས་བདོ་ལྗོངོས་རང་དབང་གོཙོང་མའི་ིདཔོལ། །

ལྷུན་གྲུབ་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དགོའི་སྟནོ་ལ། །

སྤྱོདོ་པོའི་ིསྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉེདི་དུ་སྩལོ། །

ཞིེས་དེ་དུས་ནས་བྲིས་ཡོད་པོ་ལྟར། མདོ་དོན་ཡང་སྙིིང་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེིན་ནས་བཟུང་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོོང་

བུ་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་རང་ཚོོ་སྐྱིད་སྡུགོ་ལེགོས་ཉེེས་

གོང་བྱུང་ཡང་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་པོ་ོསྐྱདི་སྡུགོ་མཉེམ་མྱངོ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ི

ང་ཚོོས་རྩི་དནོ་ལ་བཟུང་ཡདོ།

ང་ཚོའོི་ིཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིནང་ནས་གོལ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེལོ་ཁ་འིད་ིམ་ི

ཉུང་ཤོས་ཀྱི་ིབྱདེ་སྟངས་ཀྱིསི་རྐྱནེ་པོས་ཆེལོ་ཁའི་ིབར་མ་ིམཐུན་པོ་

ལྟ་བུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་དུས། འིདི་གོནས་ཚུལ་ཧི་

ཅང་ཛི་དྲེགོ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་

རསེ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིགོཅགིོ་པུ་མ་རདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་ཅུ་

ལྷགོ་ཙོམ་རངི་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ར་ེཟུང་གོ་ི

བྱེད་སྟངས་ཀྱིིས་རྐྱེན་པོས་གོང་ལྟར་སྤྱོི་པོའིི་ལས་ཀའིི་ཐེོགོ་ཁུར་

མཉེམ་ལེན་གྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་མེད་པོ་དང༌། དོན་རྩི་ཆུང་ཆུང་

ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་བྱེད་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་མཆེོགོ་

ཏུ་བསྔགོས་པོ་ལྟ་བུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 
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དངོས་གོནས་བོད་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་ལ་

ཁམས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་མི་མང་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིིས་རྒྱ་མིར་ལ་གོདོང་

ལེན་བྱས་ཏེེ་ལྷགོ་བསམ་རི་བཙུགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་། 

འིདརི་མ་ིཉུང་ཤོས་ཤོགིོ་གོསི་མད་ོསྟདོ་ཡངོས་ཀྱི་ིམངི་འིཁྱརེ་ནས་

ཕེར་ཕྱོགོོས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁན་ད་ེདགོ་གོ་ིསྔ་ཕྱོ་ིབར་གོསུམ་

གྱིི་བྱས་རྗེེས་རྣམས་ནགོ་བསུབ་གོཏེོང་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོང་བ་

འིདི་ཡགོ་པོོ་རྩི་བ་ནས་མི་འིདུགོ ད་རེས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ཛི་

དྲེགོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་ཤོགིོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་དུས། ཕྱོནི་ཆེད་གོནས་

ཚུལ་གོང་བྱུང་མི་ཡོང་བའིི་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཆེེད། ད་རེས་

གོཙོང་མ་ཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་བ་འིདུགོ་ཅསེ་བཀའི་ཤོགོ་

དང་ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲེསེ་གོཞིནོ་གོཉེསི་བཅས་མཉེམ་དུ་ཡདོ་སར་

བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

དེའིི་མཇུགོ་ཏུ་མད་ོསྟོད་མི་མང་ཚོོར་བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་བསྡུ་

རྒྱུའི་ིཡགིོ་ཆེ་བཀྲོམས་པོ་རདེ། ས་ཁུལ་མང་ཆེ་ེབ་ཚོང་མ་གོནས་

ཚུལ་འིདའིི་ིཐེགོོ་བསམ་ཚུལ་གོཅགིོ་གྱུར་ཞིགིོ་ཡངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡང་

རདེ་ལ། ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ ཡང་ས་ཁུལ་ཁ་ཤོས་ལ་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་རྟེོགོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡང་ཡོང་སྲིིད། ཡང་

གོཏེམ་འིདདོ་དང་འིབྲལེ་བ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་སྲིདི། ད་ལྟ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། 
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གོ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། ཆེསོ་རིགོ་འིཛིནི་

སྐྱངོ་། 

མད་ོདནོ་གོང་ཞིིགོ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ཞི་ེན། ང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁ་

གོསུམ་གོཅགིོ་སྒྲིལི་ཞིསེ་པོ་འིད་ིང་ཚོའོི་ིསྲིགོོ་རྩི་ཆེགོས་ཡདོ། རྒྱ་

མ་ིགུང་བྲན་གྱི་ིཡནི་ན་ཡང་ད་ེསྔ་ང་ཚོ་ོདང་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་ཐེགོོ་མར་

འིབྲལེ་བ་བྱུང་སྐབས་ཏེངེ་ཞིའི་ོཕེངི་གོསི་རང་བཙོན་གྱི་ིསྐད་ཆེ་མ་

ཤོདོ། ད་ེམནི་གོང་ཞིགིོ་གོ་ིསྐརོ་ལའིང་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ་

ཅེས་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་བཤོད་ཡོད། དེ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་

ངས་བོད་རྒྱ་ཞིི་འིགྲེིགོས་ཡོང་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་ཕྱོོགོས་དང༌། 

གྲེོས་འིཆེར་བཏེོན་པོ་རྣམས་ཏེེང་ཞིའི་ོཕེིང་གོི་བརྗེོད་པོ་འིདི་གོཞིི་

ལ་བཞིགོ་ནས་དེའིི་རྒྱ་ལས་མ་འིདས་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ངོས་ནས་ད་

ལྟའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིཤོོད་ཀྱི་ིཡདོ། 

ངོས་ནས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཞིེས་པོ་འིདི་ཡོ་རོབ་གྲེོས་

ཚོོགོས་སར་གོསུང་བཤོད་ཚོང་མའིི་ནང་རྟེགོ་པོར་བཤོད་པོར་

བརྟེནེ། བར་ལམ་ནས་རྒྱ་མསི་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་ཆེགིོ་སྒྲིལི་ཞིསེ་པོ་

འིདི་རྩི་བ་ནས་ཡོང་གོི་མ་རེད་ཅེས་དེའིི་ཐེད་ཧི་ཅང་ནན་པོོ་ཤོོད་

ཀྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་མསི་ཀྱིང་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་

ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་ཡོད་ལ། ང་ཚོོའིི་རྩི་དོན་ཡང་འིདི་ཆེགོས་

ཡོད། ངས་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་འིདི་
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སྲིིད་དནོ་གྱིི་རང་དབང་གོཅིགོ་པུའིི་སྐད་ཆེ་མ་ཡིན་པོར། ང་རང་

ཚོ་ོབོད་ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་མ་ཡིན་པོ་ཞིིགོ་གོི་རང་

སྐྱངོ་ངམ། གོང་ལྟར་ཕྱོ་ིསྲིདི་དང་རྒྱལ་སྲུང་མ་གོཏེགོོས་པོའི་ིལས་

དོན་ཚོང་མ་བོད་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་འིགོན་གོཙོང་མ་འིཁྱེར་ཏེེ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་བརྗེོད་པོའིི་དམིགོས་ཡུལ་

གོཙོ་ོབ་ོབདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ་

པོ་འིད་ིསྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་རྒྱུ་ང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་གོཙོ་ོབ་ོཡནི། འིད་ིན་ི

རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཏུ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་

གོངོ་འིཕེལེ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་ལ་ཕེན་

པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གོར་གྱི་ིས་མཚོམས་ཁུལ་གྱི་ིཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ི

ར་ིརྒྱུད་ཡངོས་རྫོགོོས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་དང་གོཅགིོ་གྱུར་

ཆེགོས་ཡདོ། ད་ེབཞིནི་བྱང་རྒྱུད་ལ་ཕྱོནི་ན་སགོོ་པོ་ོནང་སགོོ་དང༌། 

ཕྱོ་ིསགོོ ཨུ་རུ་སུའི་ིཁངོས་སུ་ཡདོ་པོའི་ིས་ཁུལ་ཁགོ་ཁ་ཤོས་བཅས་

ཁྱནོ་ཨུ་རུ་སུའི་ིཁངོས་ལ་ནང་པོ་ས་ཡ་གོཉེསི་ཙོམ་དང༌། སགོོ་པོ་ོ

ཕྱོ་ིནང་གོཉེསི་བསྡེམོས་ན་ཕེལ་ཆེརེ་ས་ཡ་ལྔ་སྐརོ། ཧི་ིམ་ལ་ཡའི་ིར་ི

རྒྱུད་ལ་ས་ཡ་གོཅགིོ་ནས་གོཉེསི་བར། བདོ་མ་ིས་ཡ་དྲུགོ་བཅས་

ཕེལ་ཆེརེ་མ་ིས་ཡ་བཅུ་བཞི་ིབཅ་ོལྔ་སྐརོ་ཞིགིོ་གོསི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་འིད་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 
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རྩི་བའིི་ས་ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དར་ཚུལ་ནི་

ཐེགོོ་མར་རྒྱ་གོར་ནས་བདོ་ལ་དར། བདོ་ལ་དར་རྗེསེ་བདོ་ཀྱི་ིཔོཎ་

གྲུབ་ཐུགོས་བསྐྱདེ་སྨནོ་ལམ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་ཚོསོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཐེེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་

རྡགོོ་ལ་དྲེལི་ནས་གོསལ་པོ་ོདང༌། གོ་ོབད་ེཔོ།ོ རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

བཟོས་ཏེེ། གོཞིི་ནས་ཚུར་ཧིི་མ་ལ་ཡའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་པོ་དང༌། 

ཕེར་བྱང་རྒྱུད་སགོོ་པོ་ོཕྱོ་ིནང་དང༌། ཨུ་རུ་སུའི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་

ཁྱབ་ཡདོ། རྩི་བ་མཐེར་གོཏུགོས་ན་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་འིད་ིཇ་ིསྲིདི་གོཙོང་

མ་དང་བརྟེན་པོ་ོཞིིགོ་ཏུ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་སྲིིད་དུ་ས་ཁུལ་

ད་ེདགོ་ལ་ཡང་ཕེན་གྱི་ིཡདོ།

བདོ་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིད་ིམངི་མདེ་ཤུལ་མདེ་ལ་ཕྱོནི་

ན། ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ནང་དུའིང་མུ་མཐུད་གོནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེ་

ཚོང་བ་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་དང་། ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་ཀྱིསི་ཡགོ་

པོ་ོཞིགིོ་གོནས་ཐུབ་པོ་ལ། བདོ་འིད་ིརང་དབང་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

བདོ་པོས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་རྒྱུ་འིད་ིརྩི་འིགོངས་ཆེནེ་

པོརོ་ཐུགོ་ཡདོ། 
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དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་རྒྱ་མི་གོཞིོན་སྐྱེས་ས་ཡ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་

ཐེོགོས་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་གོོ་སྐབས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པོ་

མཐེོང་གོི་འིདུགོ དེར་བརྟེེན་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་བ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིདངསོ་

གོནས་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་དང༌། ཤོིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། བོད་

ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་

འིད་ིཞི་ིབདའེི་ིབསྟ་ིགོནས་ཤོགིོ་བཟ་ོཐུབ་ན། རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོཉེསི་

ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང༌། ས་ཁུལ་འིདའིི་ིཞི་ིབད་ེབཅས་ལ་དངསོ་གོནས་

ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡདོ། རྒྱུ་མཚོན་འིད་ི

གོཉེིས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་བདེན་པོའིི་དོན་

དགོ་ཅིགོ་ཡིན་པོར་མ་ཟད། མ་འིངོས་པོའིི་འིཛིམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་

ཐེགོོ་གོནད་འིགོགོ་ཡདོ་པོའི་ིརྩི་དནོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ་པོས། ད་ལྟ་

བདོ་དནོ་ཐེོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཡང་འིད་ིཡནི།

ང༽ ཆེལོ་གོསུམ་ཁ་འིཐེརོ་དང་། བདོ་རིགོས་ཤུལ་མདེ། 

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་འིཕེེལ་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིདམགིོས་ཡུལ་འིགྲུབ་ཐེབས་ལ་བདོ་ཆེལོ་ཁ་

གོསུམ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱུང་ན་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་གོཙོ་ོ

བ་ོགྱུར་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིཛིིན་རྒྱུར་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ནུས་
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པོ་ཆེེ་བ་ཐེོན་ཐུབ། གོལ་ཏེེ་ཆེོལ་གོསུམ་དུམ་བུར་ཕྱོིན་ཏེེ་ཁམས་

ཕྱོོགོས་ཀྱིི་དུམ་བུ་གོཅིགོ་ཡུན་ནན་གྱིི་ཁོངས་སུ་བསྡེད། དུམ་བུ་

གོཅགིོ་ཟ་ིཁྲེནོ་གྱི་ིཁངོས་སུ་བསྡེད། མད་ོསྨད་ཀྱིང་མཚོ་ོསྔནོ་ཞིསེ་

ས་ཁུལ་གོཅགིོ་དང༌། ཀན་སུའུ་བཅས་གོང་ལྟར་རྒྱ་མའིི་ིཞིངི་ཆེནེ་

འིགོའི་ཞིགིོ་གོ་ིཁངོས་གོཏེགོོས་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད་ན། གོང་ནས་བལྟས་

ཀྱིང་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོམཐེངོ་བ་ན།ི རམི་པོས་རྒྱ་མའིི་ིཞིངི་ཆེནེ་གྱི་ི

ཁངོས་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་རགིོས་ཉུང་ཤོས་ཡདོ་པོ་རྣམས་མངི་མདེ་

ཤུལ་མདེ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡནི་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ།

དབུས་གོཙོང་ལ་མི་གྲེངས་ས་ཡ་གོཉེིས་ཙོམ་ཡོད་ཀྱིང་འིདི་ནི་

ཧི་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡནི། ལྷགོ་པོར་ཁམས་དང༌། ཨ་མད་ོབཅས་ད་

ལྟའི་ིདུས་སུ་ང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་མ་འིངོས་འིགྲེ་ོསྟངས་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་ད་རེས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཐུབ་པོ་ལས། ད་རེས་ཀྱིི་

དུས་ཚོོད་འིདིའིི་སྐབས་ལ་མ་འིགྲུབ་ན་མ་འིངོས་པོར་རེ་བ་རྒྱགོ་

རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོོ་ཡིན། ང་རང་ཚོོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་

དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་

སྤྱོི་ཡོངས་ལ་ང་ཚོོས་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་བརྒྱུད་ནས་འིཛིམ་གླིིང་

གོ་ིཞི་ིབདརེ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་བའི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

ཡངོ་བ་ལ། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་
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འིཚོ་ོཐུབ་པོ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚོའོི་ིརྩི་དནོ་ཐེགོོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

བར་ལམ་ང་རང་ཚོོའིི་མི་རེ་ཟུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོོགོས་དེ་ལྷགོ་

བསམ་མ་དགོ་པོ་ཅི་ལ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་སྟངས་བློོ་སྦུགོ་དོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་དང་། 

གོཉེིས་ནས་རང་ཤོེད་དང༌། ཨུ་ཚུགོས་ཚོ་པོ་ོཆེགོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཅ༽ ཚོགོོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་དང་། འིགོན་འིཁུར་མཉེམ་

ལནེ།

ད་ཕྱོནི་ཆེད་དཀའི་ངལ་ད་ེརགིོས་མ་ིཡངོ་བར་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་

གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིདནོ་ལ་བདོ་གོཞུང་གོསི་འིགོ་ོཁྲེདི་པོའི་ིའིགོོ་ལ། ད་

ལྟ་ཆེོལ་ཁ་ས་ོསོའི་ིཚོོགོས་པོ་སྐྱིད་སྡུགོ་ཡོད་པོ་ཚོང་མས་ང་རང་

ཚོ་ོནང་ཁུལ་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་དགོེ་སྐྱོན་བསམ་འིཆེར་

གོང་ཞིགིོ་འིདནོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

པོས་ངསེ་པོར་དུ་བསམ་འིཆེར་འིདནོ་དགོསོ། ཡནི་ནའིང་བསམ་

འིཆེར་བཏེནོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཁུར་མཉེམ་ལནེ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་

ཞིགིོ་དགོོས་པོ་ལས། ཚོོགོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་བོད་

གོཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེད་མཁན་གྱིི་ཚོགོོས་པོ་ལྟ་བུ་ལས། ཁུར་
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མཉེམ་ལནེ་གྱི་ིནུས་པོ་ད་ེཡང་མ་ཐེནོ། མ་འིགྲེགིོས་མ་འིཐུས་ཤོདོ་

མཁན་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚོའོི་ིསྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་

བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན། ཚོོགོས་པོ་བཙུགོས་པོའིི་དགོོས་

དནོ་མ་ཚོང་བ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིད་ིམད་ོསྟདོ་

མ་ིམང་ཡངོས་རྫོགོོས་མང་མསོ་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་

བྱས་ཏེེ་བཙུགོས་པོའིི་ཚོོགོས་པོའིམ། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱིི་མེད། ད་རེས་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེན་ཞིིགོ་ལངས་ནས་

ཡོད་ཐེོགོ་འིདིར་མདོ་སྟོད་ཁོངས་ཀྱིི་མི་མང་ཚོང་མས་སོ་སོར་

བསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་འིདོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེའིི་

ཐེོགོ་ནས་མང་མོས་ཀྱིི་མང་གོཙོ་ོམིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་གོི་

འིགོོ་ནས་འིསོ་འིདེམས་བྱས་ཏེེ་ཆུ་བཞིི་སྒང་དྲུགོ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱིི་མིང་འིཁྱེར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་དགོ་མང་གོཙོ་ོམིང་

དནོ་མཚུངས་པོའི་ིདྲེགོ་འིདམེས་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། 

ད་རེས་དཀའི་ངལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་འིཕྲིད་པོ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས་ཕྱོིན་

ཆེད་ང་ཚོོར་དཀའི་ངལ་འིདི་འིདྲེ་མི་ཡོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་བཟང་

པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིགྱུར་ཐུབ་པོའི་ིརྐྱནེ་ངན་གྲེགོོས་ལ་འིཆེར་བའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡདོ་པོས། གོཟབ་གོཟབ་བྱས་ནས་བསམ་བློ་ོ

ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེངོ་དགོསོ།
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ཆེ༽ བབ་ལྷངི་བརྟེན་གོསུམ་དང་། མ་བྱུང་སྔནོ་འིགོོགོ

ང་ཚོསོ་ངར་ངར་ཕེད་ཕེད་བྱས་ནས་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་ལྟ་བུ་བྱས་

ན་དེ་ནི་ཞིབས་འིདྲེེན་གྱིི་བྱ་བ་རེད། ང་ཚོ་ོསྤྱོི་ཡོངས་ནས་བོད་

རང་དབང་གོི་འིཐེབ་རྩིོད་བྱ་རྒྱུ་འིདི་ཡང་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་

ལ་བརྟེེན་ནས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེར་བརྟེེན་ནང་ཁུལ་གོནས་ཚུལ་

ཕྲིན་བུ་མ་འིགྲེགིོས་པོ་བྱུང་སྐབས་ལམ་སངེ་མགོ་ོལ་རྡ་ོགོཞུ་རསེ་

བྱེད་པོ་སོགོས་བྱས་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་ཡིན། རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལ་ངོ་

ཚོ་བ་འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་མདུན་ལ་ཡང་ང་ཚོ་ོངོ་ཚོ་

བ་འིདུགོ འིདི་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་

སམེས་འིཁུར་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ སྤེ་ོབ་ོ

དནོ་གྲུབ་ཆེསོ་འིཕེེལ་གྱིསི་ཉེསེ་རྡུང་ཞིིགོ་བཟདེ་ཚོར་བ་རདེ། ད་ེ

ནི་སོ་སོའི་ིལས་སྒྲིིབ་དགོ་རྒྱུར་ཕེན་གྱིི་རེད། ད་རེས་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ོབརྒྱ་དཔོོན་དང༌། འིགོོ་ཁྲེིད་མཁན་ཚོོས་ལྷིང་པོོའི་ིསྒོ་ནས་མ་

བྱདེ་མ་དགོ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར་ཚོང་མས་ལྷངི་པོ་ོབྱས་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ང་རང་ཡང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ཛི་དྲེགོ་གོིས་མིའིི་སེམས་ངར་བའིི་གོནས་སྐབས་ལ་ཐེལ་ཆེའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ་ཀྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ལྷངི་པོ་ོབྱས་

པོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ད་རསེ་རྐྱནེ་ལངས་ཐེགོོ་འིདརི་ནད་

ལ་འིཕྲིལ་སེལ་སྨན་བཅོས་རྨ་ཁ་གོས་ོཐུབ་ཙོམ་བྱས་པོ་ལྟ་བུས་
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མི་འིགྲེིགོས་པོར། ཕྱོིན་ཆེད་ན་ཚོ་འིདི་མི་ལངས་པོའིི་ལས་ཀ་

ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་དང༌། འིགུལ་བསྐྱོད་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་བྱེད་དགོོས་

པོ་ཆེགོས་ཡོད། ད་རེས་གོནས་ཚུལ་གྱིི་རྐྱེན་ལངས་ཐེགོོ་འིདི་ལ་

བསྒྱུར་བཅོས་ཆེེ་ཙོམ་བཏེང་སྟེ་སྨན་བཅོས་ལ་མཚོོན་ན་གོཤོགོ་

བཅོས་ལྟ་བུ་ཆེེ་ཙོམ་ཞིིགོ་བྱེད་དགོོས་པོ་ཕེལ་ཆེེར་ཆེགོས་ཡོད། 

དེ་ལྟར་བྱས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་གོཙོང་མ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། གོནད་

འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོམིན་ནམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ

བྲའུ་དཔོནོ་དང༌། ཨ་ཐེར། བྱ་རྒོདོ་དནོ་ཡདོ་བཅས་ཚོང་མ་ང་ཚོ་ོ

ང་ོཤོསེ་པོ་ཤོ་སྟགོ་རདེ། མ་ིསྒརེ་གྱི་ིཆེ་ནས་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་

ཡནི་གྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་མའིི་ིགོཤོསི་

ཀའི་ིབབ་ནས་ལས་ཀ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིམདེ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ང་

ཚོ་ོཐུགོ་དུས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཞིསེ་རྟེགོ་

པོར་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ཁ་ནས་བཤོད་པོ་འིད་ིལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐེོགོ་

མ་བསྡེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ནི་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་ཁ་རྒྱུན་

ལ་ཡོད་པོ་བཞིིན་བསད་ཆེེ་བརྡུང་ཆུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་ནི་མིན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་

དགོ་རདེ། སྐྱནོ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བཞིགོ་ནའིང་ཁྲེགོ་གོ་ེའིཁྲུགོ་

གོ་ེཞིིགོ་གོ་དུས་ཡནི་ཡང་བཟ་ོམཁན་ཞིིགོ་འིདུགོ ད་ལྷགོ་བསམ་

དགོ་མ་དགོ་གོི་སྐད་ཆེ་མི་འིདུགོ ཕྱོིན་ཆེད་ཁྲེགོ་གོེ་འིཁྲུགོ་གོེ་མི་
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ཡངོ་བ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ཇ༽ བདོ་གོཞུང་གོ་ིགོལ་གོནད་དང་། དཀའི་རྙེགོོ་གོཙོང་

སལེ།

ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་བདོ་གོཞུང་ཞིསེ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་

པོ་འིདའིི་ིནང་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ལས་བྱདེ་སྒརེ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཡནི་

ནའིང་འིདྲེ། ཡང་ལས་ཀ་གོང་དང་གོང་བྱེད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཐེགོོ་ནས་

ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོའིི་

རགིོས་ཀྱིང་ཡདོ་སྲིདི། ད་ེལྟར་བྱུང་སྐབས་ང་རང་ཚོསོ་མང་གོཙོ་ོ

ཡ་རབས་ལུགོས་བཟང་གོི་བགྲེོད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དགོེ་འིདོན་

སྐྱོན་བསྲིང་དང༌། གོོ་བསྡུར་བྱས་ཏེེ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཆེོགོ་

གོི་རེད། སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་

འིད་ིལ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརང་དབང་འིདདོ་མཁན་དང༌། བདོ་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ལ་འིགྱུར་རྒྱུ་མ་ིའིདདོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིཚོང་མས་ཁུར་མཉེམ་

ལནེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། བདོ་གོཞུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་ད་ེ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོོ་འིཁྲེིད་པོའིི་མི་ཉུང་ཤོས་ཤོིགོ་འིགོན་ཡིན་པོ་

ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེལ་དམའི་འིབབེས་བཏེང་ན་བདོ་གོཞུང་གོ་ིནུས་པོ་

གོཅོགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། འིདི་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་པོ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བློ་ོ

རྩི་བ་ནས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། 
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ད་ལྟ་འིདརི་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་འིདའིི་ིཐུགོས་

རྗེ་ེབཀའི་དྲེནི་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་བདོ་མ་ིབཙོན་

བྱལོ་བ་རྣམས་གོངོ་བུ་རྡགོོ་རྩི་གོཅགིོ་ཏུ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེ་ེསྐུ་

སྒརེ་གྱི་ིཐེགོོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་འིདདོ་ཡདོ་ཟརེ་བ་དང༌། རྒྱ་ལ་ོདནོ་

གྲུབ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིམ་ིཞིགིོ་ཡངོ་ན། བདོ་

གོཞུང་ང་ཚོསོ་ངསོ་ལནེ་མདེ། བདོ་གོཞུང་གོ་ིམ་ིཡངོ་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ི

མ་རེད་ཅེས་རྟེགོ་པོར་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མིས་འིདི་ཙོམ་གྱིི་འིགོན་

ལྗོིད་པོོ་དང༌། དོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེད་པོ་འིདི་ལ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་

ནང་ཁུལ་ནས་བོད་གོཞུང་ལ་ཆེ་ོཡོད་པོ་མ་རེད། བོད་གོཞུང་གོི་

འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། ད་ེན་ིས་ོསའོི་ིརྐང་པོ་འིཛུགོས་

སའི་ིགོཞི་ིམ་ས་ོསསོ་མདེ་པོ་བཟསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་ལས་

ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མནི། 

ངས་སྔནོ་མ་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། བུ་གླིནེ་པོས་ཕེ་ཡ་ིཀློད་པོ་བཅམོ་

ཞིེས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོད་པོ་ལྟ་བུའིི་བྱེད་སྟངས་དེ་དགོ་ནི་ཧི་ཅང་

ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི། ང་རང་ཚོ་ོད་ལྟའི་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ི

འིགོོ་བདོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིམདེ་པོ་ལས་ཡདོ་པོ་དྲེནི་ཆེ་ེ

བ་ཡནི། ནརོ་འིཁྲུལ་ཡངོ་གོི་ཡདོ་ཀྱིང་ནརོ་འིཁྲུལ་ད་ེདགོ་ང་རང་

ཚོོས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་སེལ་ཐུབ། གོང་ལྟར་ནོར་འིཁྲུལ་ཡོད་
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ཀྱིང་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་འིདིས་བོད་མི་སྤྱོི་

བ་ོགོནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོོངས་ལ་ཕེན་གྱིི་ཡོད། བོད་ནང་ལའིང་

ང་ཚོོར་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་བསམ་སྟེ་བསམ་བློོའི་ིནང་

བློ་ོབགོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ཚུན་ཆེད་ལ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ། 

དརེ་བརྟེནེ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡངོ་རྒྱུར་འིགོལ་

རྐྱནེ་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིརིགོས་ལ་ཚོོགོས་པོ་དང་། སྐྱདི་སྡུགོ གོང་ཟགོ་

སྒརེ་པོ་སུ་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་ཕྱོནི་ཆེད་བསམ་བློ་ོགོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ་པོ་ལས། འིད་ིབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་རདེ། ཁགོ་

མདེ་ཅསེ་རང་དགོར་བཞིགོ་པོས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ སྒརེ་ས་ོསརོ་

བསམ་ཚུལ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་རྒྱབ་བཤོད་བརྒྱབ་སྟ་ེཕེན་ཐེགོོས་མདེ། 

ད་རསེ་རྐྱནེ་ཞིགིོ་འིཕྲིད་ཐེགོོ་འིདརི་ཕྱོནི་ཆེད་གོང་བྱུང་མ་ིཡངོ་བའི་ི

གོཙོང་མ་ཞིིགོ་ཡོང་བར་བོད་གོཞུང་གོི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ད་རེས་ཀྱིི་

ལས་ཀ་འིད་ིམཐེའི་བཀར་ནས་མཇུགོ་སྐྱལེ་གྱི་ིཡནི་ལ། ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོམ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང་ད་ེལུགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོབཏེང་

ནས་གོང་ལྟར་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་དང༌། ཕྱོནི་ཆེད་ད་ེའིདྲེ་གོང་བྱུང་མ་ི

ཡོང་བའིི་བསམ་བློ་ོཚོང་མས་གོཏེོང་དགོོས། འིདི་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་

སམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚོསེ་ ༡༧ ཉེནི་

མད་ོསྟདོ་ཆུ་སྒང་མི་མང་དམིགོས་བསལ་ཚོོགོས་

ཆེནེ་ལ་ཞུགོས་པོའི་ིའིཐུས་མ་ིཚོརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ སྒརེ་གྱི་ིང་ོཤོསེ་དང་། སྤྱོ་ིདནོ་ལ་བཏེང་འིཛིནི།

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཉེནི་བསྟུད་ནས་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་དརེ་མ་ིཡང་

མང་པོ་ོཞིིགོ་སློེབས་འིདུགོ་ལ། ཚོང་མ་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཐེགོོ་ནས་

འིཛིོམས་པོ་དང་། འིཛིོམས་དོན་གོཞིིར་བཟུང་ཚོང་མས་སྤྱོི་དོན་

ལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱས་ནས་ཚོོགོས་འིདུ་ཐེོགོ་མཐེའི་བར་

གོསུམ་དུ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི།

ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་༸སྙིན་ཞུའིི་ནང་ང་བློ་ོཕེམ་བྱུང་བའིི་སྐོར་བརྗེོད་པོ་

འིདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡེང་རྩི་བ་ནས་བྱེད་མི་དགོོས། ངས་སྔ་

ཕྱོིར་བར་གོསུམ་དུ་རྟེགོ་པོར་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ད་རེས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་བྱུང་ན་ཡང༌། ང་རང་སྒེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ་ོཚོང་མ་

ངོ་ཤོེས་ཤོ་སྟགོ་ཡིན་པོ་ལས་གོཞིན་གོང་ཡང་མེད། ཆེེ་སར་རྒྱ་

མིའིི་དཔོོན་པོ་ོཚོོར་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ཉེིན་རེ་གོཏེོང་ལེན་གྱིི་ཉེམས་
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ལེན་བྱེད་སྐབས་དཔོོན་རིགོས་དེ་དགོ་དམིགོས་འིགོོ་ལ་འིཇུགོ་

གོི་ཡོད་པོ་ལས། སྣང་བར་མ་ཕྱོིན་པོ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་ཏེེ་ཚོིགོ་

ཟ་མཐེངོ་ཕྱོགོོས་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། སྐབས་ར་ེད་ེལྟར་བློའོི་ིཟུར་ལ་སྐྱསེ་

ནའིང་ཆེདེ་དུ་གོཉེརེ་ནས་འིགོོགོ་གོ་ིཡདོ། 

ངས་ཁ་སང་བརྗེོད་པོ་བཞིིན་ད་རེས་རྙེོགོ་དྲེ་བཟོ་མཁན་ཁོ་ཚོོར་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། སྒརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་ང་ཚོ་ོང་ོཤོསེ་པོ་ནང་ཚོགོས་

ཤོ་སྟགོ་རེད། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་རྩི་བའིི་བསམ་བློོ་ཡང་རྒྱ་དང་

བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་རྒྱ་འིདེམས་མཁན་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་ཡོང་

ཤོསེ་སྟངས་མདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཁ་ོཚོ་ོབྱདེ་གོཏེ་ེཚོའོི་ིཐེོགོ་ལའིང་ང་

སྒརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་ཚོགིོ་ཟ་མཐེངོ་ཕྱོགོོས་གོང་ཡང་མདེ། མ་འིངོས་

པོར་དུས་ཚོདོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོཐུགོ་རྒྱུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེ

སྐབས་སྔནོ་མ་ནང་བཞིནི་བྱ་རྒྱུ་ལས་གོང་ཡང་མདེ།

ལས་དོན་གྱིི་ཐེོགོ་ང་ཚོ་ོསྒེར་གྱིི་ངོས་ནས་ངོ་ཤོེས་པོ་དང་གྲེོགོས་

པོ་ོརྙེངི་པོ་ཡནི་ཞིསེ་སྣང་བ་དགོ་ནས་བསྡེད་ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིམ་རདེ། 

ལས་དནོ་གྱི་ིཐེགོོ་བདོ་སྤྱོའིི་ིཁ་ེཕེན་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་བཏེང་

འིཛིནི་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་རསེ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བཏེང་འིཛིནི་

བྱས་པོ་ཡནི། ད་ེགོཉེསི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་བྱདེ་

གོཏེེ་དགོ་གོི་ཐེོགོ་བསམ་ཚུལ་ལ་ཚོིགོ་ཟ་མཐེོང་ཕྱོོགོས་གོང་ཡང་

མདེ་ལ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིབྱངིས་ཚོ་ོལ་ད་ེབས་ཀྱིང་གོང་ཡང་མདེ། 
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དརེ་བརྟེནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབློ་ོགོཡངེ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

ལྷགོ ་དོན ་ དེ ་ རིང ་ འིདིར ་ཁྱེད ་རང ་ཚོོས ་དངོས ་ནས ་

སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེེ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་

གོིས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་ལངས་ཕྱོོགོས་ཐེོགོ་ཚོང་མས་ཐེེ་

ཚོོམ་སོམ་ཉེི་དང༌། ཚོོད་མ་ཐེིགོ་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད་པོར་ཕྱོི་ཆེོད་

ནང་ཆེོད་ཀྱིི་སེམས་ཐེགོ་བཅད་དེ་ལངས་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་

འིདུགོ་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བརྟེན་བཞུགོས་སྐོར་མ་འིགྲེིགོས་པོ་

ཡོང་གོི་མ་རེད། རིམ་པོས་མཇུགོ་ཏུ་དུས་ཚོོད་དང་བསྟུན་ནས་

བརྟེན་བཞུགོས་ཀྱིི་སྦྱོིན་བདགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

དང་ཟླ་བསྒྲིིལ་བཏེང་ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། ད་ལམ་འིདིར་ཁྱེད་རང་

ཚོོས་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་པོའིི་རིང་ཚོང་མ་མཐེོང་ཚུལ་གོཅིགོ་

གྱུར་དང༌། གྲེསོ་འིཆེམ་པོ།ོ རྡགོོ་སྒྲིལི་པོ་ོབྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་འིད་ི

ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

ཁ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། བསམ་ཚུལ་ལ་བགྲེ་ོ

གླིངེ་།

གོཞི་ིརྐང་ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིཐེགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། མང་གོཙོའོི་ིཐེགོོ་འིགྲེ་ོ

སྐབས་རྩི་བའི་ིལངས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་

འིདྲེ་མིན་ཡོང་དགོོས་ལ་ཡོང་ཡང་སྲིིད་པོ་ཡིན། ཡང་སྐབས་
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རེ་ང་ཚོོར་དེ་སྔ་གོོམས་གོཤོིས་མེད་པོའིི་རྐྱེན་གྱིིས་བསམ་ཚུལ་

མི་མཐུན་པོ་བྱུང་ན་ལམ་སང་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་ལམ་ཐེགོ་རིང་དུ་

འིགྲེ་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱདེ་རྒྱུ་མདེ། 

ངས་སྐབས་ར་ེགོ་ོསྐབས་ཡངོ་དུས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ངའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་

ལ་མནོ་དང༌། ལ་དྭགོས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་མང་གོཙོའོི་ིའིསོ་བསྡུ་བྱདེ་

དུས་ཁྱམི་ཚོང་གོཅགིོ་གོ་ིམ་ིཡནི་ནའིང་ཚོགོོས་པོ་ས་ོས་ོབྱས་ནས་

འིསོ་ལངས་སྐབས་ཕེན་ཚུན་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱས་པོའི་ིརྗེསེ། ཕྱོནི་ཆེད་

ཁྱམི་ཚོང་གོཅགིོ་ནང་གོ་ིཕེ་མ་སྤུན་མཆེདེ་ཡནི་ནའིང་གོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་སྐད་ཤོ་ཤོདོ་རསེ་མདེ་པོ་བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངསོ་

ནས་འིད་ིའིདྲེ་བྱདེ་མ་ིརུང་ཞིེས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ས་ོསོའི་ིཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ཚོོགོས་པོ་

ས་ོས་ོནས་ལངས་ཀྱིི་ཡོད་ན་ཡང་སྒེར་གྱིི་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ལ་ས་ོ

སོའི་ིངོ་ཤོེས་ནང་ཚོགོས་དང༌། གྲེོགོས་པོོ་ནང་ཚོགོས། ཕེ་མ་

སྤུན་མཆེེད་བཅས་ཡིན་པོ་ལ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མེད་ཅེས་ཤོོད་

ཀྱི་ིཡདོ། དངེ་སང་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་དུའིང་བསམ་ཚུལ་མ་ིམཐུན་

པོ་ཞིིགོ་བྱུང་མ་ཐེགོ་རིམ་པོས་ཕུགོས་ལ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་

པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ཕྱོནི། ཡང་སྐབས་ར་ེསྒརེ་གྱི་ིན་ཚོ་ཞིགིོ་ཀྱིང་སློབེས། 

ཕེར་ཕྱོོགོས་དེ་ནགོ་པོ་ོབཟ་ོབའིི་དོན་དུ་དོན་དགོ་ཆེེན་པོ་ོའིདི་འིདྲེ་

ཡང་དེ་དང་བསྲིེས་ཐེབས་བྱེད་པོ་དེ་རིགོས་ལ་ཤོིན་ཏུ་གོཟབ་
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གོཟབ་བྱདེ་དགོོས་པོ་འིདུགོ 

རྩི་བའིི་དམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་གྱུར་ཡིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་བསམ་ཚུལ་

མི་མཐུན་པོ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ང་ཚོོས་ངེས་པོར་དུ་དང་ལེན་གྱིིས་

ཕེན་ཚུན་གོ་ོབསྡུར་དང༌། སྦྱོངས་བཤོད། བགྲེ་ོགླིེང་བཅས་བྱས་

ནས་བརྡར་ཤོ་གོཅོད་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ བསམ་ཚུལ་མི་

མཐུན་པོ་ཕྲིན་བུ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་ཏེེ་ལམ་སང་ཤོོགོ་

བསྒྲིིལ་བྱེད་པོ་འིདི་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མི་འིདུགོ མ་འིངོས་

པོར་ཡང་གྲེོས་བསྡུར་བྱེད་པོའིི་སྐབས་ལ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་

ངེས་པོར་དུ་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེེན། གོོང་དུ་བཤོད་པོ་དེ་ང་རང་ཚོོའིི་

གོོམས་གོཤོསི་ནང་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱདེ་དགོསོ།

གོ༽ ནང་ཁུལ་གྱི་ིམཐུན་ལམ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདབྱནེ་

དཀྲུགོ

ད་ེནས་ད་རསེ་ང་ཚོརོ་ཉེམས་མྱངོ་གོང་ཞིགིོ་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ན། 

ངས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ལ་ེཐེགོོས་ཡདོ་མཁན་ད་ེདགོ་རྩི་བའི་ི

ཐེོགོ་ནས་སྡུགོ་པོ་རེད་བསམ་པོ་ད་ལྟ་ཡང་དྲེན་གྱིི་མེད། ཡིན་ན་

ཡང་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོ་མནི་པོས་ལ་དགོ་ཐེབས་མདེ། ལས་

ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐེགོོ་ལ་བལྟས་ན་བྱེད་གོཏེེ་ཁ་ོརང་ཚོོའིི་བསམ་

བློོའི་ིནང་དུའིང་ནོར་སོང་སྙིམ་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་དྲེན་གྱིི་ཡོད་ཀྱིི་
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རདེ་སྙིམ། ད་ེལྟར་དྲེན་ནའིང་ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ཀྱི་ིས་ོསའོི་ིགོཏེམ་

འིདོད་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམ་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་འིདུགོ མ་འིངོས་པོར་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་སྐབས་

ང་ཚོོས་ཆེ་ེསར་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོོས་པོ་ལས། ཆུང་སའིི་ཐེོགོ་

ཤོོགོ་ཤོོགོ་བསྒྲིིལ་བྱེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློོ་རྩི་བ་ནས་གོཏེོང་རྒྱུ་མེད། 

འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

བར་སྐབས་མདོ་སྟོད་ཆེོལ་ཁའིི་མིང་འིཁྱེར་མཁན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

ཕྲིན་བུ་འིདྲེ་མིན་བྱུང་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེེ། ངའིི་ངོས་ནས་སྐབས་

ར་ེབསམ་བློའོི་ིནང་འིད་ིཡང་གོང་འིདྲེ་བྱདེ་གྲེབས་ཡདོ་དམ། གོང་

ཞིིགོ་བསམ་གྱིི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ཚོོད་མ་ཐེིགོ་ཡོང་བ་ཁ་

སང་ཚོོགོས་འིདུའིི་སར་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཙོམ་དུ་

མ་ཟད་ང་རང་ཚོོའིི་ཆེོལ་ཁ་ནང་ཁུལ་དུ་ཡིན་ན་ཡང་ཕེན་ཚུན་ང་ོ

ཐུགོ་སྐབས་འིཚོམས་འིདྲེི་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། དོན་ངོ་མའིི་

ཐེགོོ་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཤོ་འིབྱར་པོ་ོདང༌། རྡགོོ་སྒྲིལི་པོ་ོཞིིགོ་

ཡངོ་ལ་མ་ཡངོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་ཆེ་ང་ཚོསོ་འིདརི་གོནས་ཚུལ་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་དང༌། ཕྱོ་ི

ཆེོད་ནང་ཆེོད་ཀྱིི་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོར་བརྟེེན། ཁྱེད་རང་

ཚོསོ་མད་ོསྟདོ་ཆེལོ་ཁའི་ིམངི་ཐེགོོ་གོ་ིལས་འིགོན་འིཁྱརེ་དགོསོ་པོ་

དེ་དགོ་ཚོགོས་ཚུད་པོོ་དང༌། དངོས་གོནས་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོོགོ་
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མཚུངས་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་དང་། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་སྒྲུབ་

པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ དབུས་གོཙོང་ཆེལོ་ཁ་དང་། མད་ོསྨད་ཆེལོ་ཁ། 

གོང་ལྟར་ཚོགོོས་པོ་སྐྱདི་སྡུགོ་གོཞིན་དགོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་དང་ཕེན་

ཚུན་ནང་ཁུལ་དངསོ་གོནས་དམ་ཚོགིོ་འི་ོཆུ་གོཅགིོ་འིདྲེསེ་བྱདེ་རྒྱུ་

འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་རྣམས་རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་

བསྡེད་ཡདོ། རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོསི་བདོ་

ནང་ཡོད་པོ་ཚོོར་མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་འིཇོགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་

དགོསོ་པོ་ལས། རང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིརང་

དབང་གོི་གོོ་སྐབས་སྤྱོད་ནས་ཁ་མིན་རུ་ཚོོགོས་ཀྱིི་བྱེད་སྟངས་

བྱས་ན། བདོ་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་དམ། 

ཕེར་མགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིཇགོོ་རྒྱུའི་ིཚོབ་ལ་ཞིབས་ནས་འིཐེནེ་

ཏེེ་ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱས་ན་དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ཐེབས་

སྐྱ་ོཔོ་ོཡནི། 

ཁ་སང་སྐད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་བོད་ནང་གོི་མི་དེ་དགོ་གོིས་རྒྱ་

མིའིི་བཙོན་གོནོན་འིགོོ་འིདི་ཙོམ་གྱིི་སྙིིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་རེ་བ་

ཕྱོི་ཕྱོོགོས་ལ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་པོའིི་སྐབས་ལ། འིདི་ཕྱོོགོས་ཕྱོི་

ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚོ་ོནང་ཁུལ་འིཆེམ་གྱི་ིམདེ་ལ། ཆེལོ་ཁ་ནང་

ཁུལ་ལའིང་འིཆེམ་གྱི་ིམདེ། ཆེལོ་ཁ་གོཅགིོ་གོ་ིནང་ལའིང་མ་འིཆེམ་
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པོ་ཡོད་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་ཐེོས་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་བློ་ོཇི་ཙོམ་

ཕེམ་གྱི་ིམ་རདེ་དམ། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ད་དུང་རྒྱ་མསི་བར་ལམ་གོནས་

ཚུལ་ཕྲིན་བུ་བྱུང་བ་ད་ེལ་སྒྲི་ོབཏེགོས་ཏེ་ེབདོ་ནང་བདེ་སྤྱོདོ་ཧི་ཅང་

ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 

དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་ཚོ་ོའིདརི་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་པོའི་ིནང་ནས་ར་ེཟུང་གོ་ི

བསམ་ཚུལ་མཐེའི་མ་འིགོགོ་པོ་ཡིན་སྟབས་ཕྲིན་བུ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡོང་

གོ་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང༌རྩི་བའི་ིཚོགོོས་པོའི་ིམངི་འིཁྱརེ་མཁན་འིད་ིདགོ་

གོསི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚོགིོ་འི་ོཆུ་གོཅགིོ་འིདྲེསེ་བརྟེན་ཚུགོས་བཟུང་

ནས་སྡེོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མི་སྒེར་པོ་རེ་ཟུང་གོི་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་

བཤོད་པོ་ལ་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཆུ་

བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིམངི་འིཁྱརེ་མཁན་གྱི་ིཚོགོོས་པོ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་

ཚོགོོས་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལས་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་པོ་ཙོམ་

དུ་མ་ཟད། ཚོགོོས་པོ་གོཞིན་དགོ་ཚོ་ོལའིང་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་

གོཅགིོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡནི། ད་རསེ་ཕྱོགོོས་མཐེའི་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡདོ་པོར་

བརྟེེན་བོད་སྤྱོི་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་བརྗེོད་ན་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ོབློ་ོབད་ེབའིི་ཁྱད་ཡངོ་གོ་ིརདེ།

ང༽ བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དང་། སྐམ་དམགོ་གོཞིསི་
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ཆེགོས།

རྩི་བའི་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་གོསར་འིགྱུར་

འིགོདོ་མཁན་ཚོརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་གོ་ིཡངོ་

སྟངས་ལ་བལྟས་ན་དེང་སང་རྒྱ་མི་ཕེོན་ཆེེན་པོ་ོའིདི་ཙོམ་སློེབས་

ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཀྱིང་མངནོ་སུམ་འིཛིམེས་མདེ་

ཀྱིསི་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིམང་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུར་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ 

དཔོེར་ན་དེ་སྔ་ཡིན་ན་བཅིངས་བཀྲོོལ་དམགོ་མི་ས་གོནས་གོང་

ནས་བསྡུས་ནའིང་སྐམ་དམགོ་དམགོ་ཞིབས་ལོ་གོསུམ་ཡིན་པོ་

ད་ེགོཙོང་ན་ཐེོགོ་མར་གོང་ནས་ཡངོ་བའི་ིས་ཁུལ་ད་ེརང་ལ་ལོགོ་

དགོོས་ཀྱིི་ཡོད། ཉེེ་ཆེར་ལ་ོའིདིའིི་ནང་གོཏེན་འིབེབས་གོསར་པོ་

བྱས་པོ་ཞིིགོ་ལ་བཅིངས་བཀྲོོལ་དམགོ་མི་བོད་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་དེ་

དགོ་ས་གོནས་གོང་ནས་བསྡུས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ིཐེེམ་ཐེོ་མཉེམ་དུ་

འིཁྱེར་ནས་བོད་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་བཟོས་འིདུགོ དེའིི་དགོོས་པོ་

དམིགོས་ཡུལ་ནི་བོད་ལ་ལ་ོགོསུམ་དམགོ་མིའིི་ནང་བསྡེད་ནས་

དེ་རྗེེས་ལས་བསྒྱུར་གྱིིས་བོད་ནང་གོཞིིས་ཆེགོས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོས་བསྒྲིགོས་བྱས་ནས་གོཏེན་འིབབེས་བྱས་

འིདུགོ སྔོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་

བསྒྱུར་ཆེདེ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིགོཏེངོ་རྒྱུའི་ིསྲིདི་བྱུས་མདེ་ཅསེ་རྒྱུན་དུ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། བར་ལམ་ཞིགིོ་ལ་དངསོ་སུ་བཅངིས་བཀྲོལོ་དམགོ་

མི་དེ་དགོ་ཀྱིང་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་མི་འིབོར་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་ཐེབས་ལ་
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བདེ་སྤྱོད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ།

ཅ༽ མ་ིརིགོས་རིང་ལུགོས་དང་། རྒྱ་རིགོས་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན།

གོང་ལྟར་ཕྱོ་ིལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤོད་རུང་མ་བཤོད་རུང༌། དཔོརེ་

ན། གོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་ལ། བར་ལམ་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་གྱི་ིམ་ི

ཧི་ཅང་མགོོ་འིཚོོས་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ང་ལ་གོནས་ཚུལ་བཤོད་དོན། 

དེ་གོོང་པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེ་ཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་ཉེིན་

གོཅགིོ་པོ་ེཅངི་ལ་པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ང་ཕེདོ། ཧུའུ་ཅནི་ཐེའི་ོ

སགོོས་མ་ིསྣ་ཁ་ཤོས་ཡདོ་པོའི་ིགོསལོ་སྟནོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་རྒྱ་ནགོ་

གོ་ིདཔོནོ་རགིོས་གོལ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་གོསི་ཁངོ་ཚོརོ་ང་ོསྤྲོདོ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་

བཤོད་ར་ེབརྒྱབ་དནོ། པོཎ་ཆེནེ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐེགོོ་ཁངོ་ན་ིམསེ་རྒྱལ་

གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་ཡོད་པོ་དང༌། མེས་རྒྱལ་ཅིགོ་གྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་

དགོོངས་པོ་ཟབ་པོ་ོཡོད་པོ་སོགོས་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་པོ་དང༌། 

ད་ེནས་ང་ཕེདོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ཁངོ་ན་ིཐེགོོ་མར་གྲེསོ་མཐུན་འིཇགོོ་མཁན་

དང༌། མིང་རྟེགོས་འིགོོད་མཁན་གྱིི་མི་སྣ་བགྲེེས་ཤོོས་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། ད་ེནས་ཧུའུ་ཅནི་ཐེའི་ོཐེགོོ་

ཁོང་ནི་ད་ལྟ་ལ་ོན་གོཞིོན་ཞིིང་སྤྱོིར་བཏེང་ལས་བྱེད་གོཞིོན་སྐྱེས་

ཀྱི་ིགྲེས་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་བདོ་ལ་སྡེདོ་རངི་རྒྱ་རིགོས་ལ་ཞིབས་

འིདགེོས་ཆེནེ་པོ་ོབསྒྲུབས་ཏེ་ེབྱས་རྗེསེ་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

རདེ་ཅསེ་འིགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་འིདུགོ 
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ཧུའུ་ཅནི་ཐེའི་ོན་ིབར་ལམ་བདོ་ནང་ལ་ོཁ་ཤོས་བསྡེད་པོ་དང༌། ད་

ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཟརེ་བའི་ིདབུས་གོཞུང་གོ་ིམཐེ་ོརམི་འིགོ་ོཁྲེདི་གྲེས་

སུ་སློབེས་ཡདོ། རྣམ་ཀུན་རྒྱ་རགིོས་ཆེནེ་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་ཞིསེ་པོ་

ན་ིང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཡུལ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་ཟརེ་བ་ཁའི་ིཟུར་ནས་མ་ིཐེནོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཡགིོ་

ཆེའིི་ནང་ལའིང་མཐེོང་རྒྱུ་མེད། ནང་ཁུལ་མི་ཉུང་ཤོས་འིཛིོམས་

སར་དངསོ་སུ་ཁ་ནས་ཧུའུ་ཅནི་ཐེའི་ོཡསི་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་

ཐེགོོས་ཞིབས་འིདགེོས་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོབསྒྲུབས་པོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་ན། གོང་ལྟར་རྒྱ་མིའིི་བསམ་བློོའི་ིཕུགོས་ལ་

རྒྱ་མ་ིརང་གོ་ིཁ་ེཕེན་གོཙོ་ོབཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོ

རདེ། སྐད་ཆེ་འིད་ིའིཕྲིསོ་པོ་རདེ། 

ཆེ༽ དམར་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལས་

འིགུལ།

གོང་ལྟར་དངསོ་གོནས་བདོ་ནང་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་ཛི་དྲེགོ་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་སྲིདི་

བྱུས་མཁྲེགེོས་པོ་ོའིཛིནི་པོ་ད་ེལ་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་

དང་མཐེངོ་ཚུལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ཀྱིང་། ཁངོ་ཚོསོ་ད་ེདགོ་ཚོང་མ་རྡགོོ་

རལོ་བཏེང་ནས། བདོ་པོ་གོནནོ་གོཅགིོ་མར་མནན་ཏེ་ེམུ་མཐུད་ལ་ོ

ཤོས་ཕྱོནི་ན། བདོ་པོ་ཚོ་ོལངས་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ་བསམས་
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ནས་སྲིདི་བྱུས་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་

ནས་བདོ་ནང་གོ་ིའིགྱུར་བའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་ཐེད་ཀར་བལྟས་ན་ཧི་

ཅང་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་ཀྱིང༌། ཚུར་ཕྱོོགོས་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་

འིགྱུར་བར་བལྟས་ན་དམར་པོོས་གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་དབང་བསྒྱུར་

བྱེད་པོའིི་དུས་ཚོོད་རྫོོགོས་ནས་འིགྲེ་ོལམ་འིགོགོས་ཟིན་པོ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་ཡདོ། 

དངེ་སང་ཧིང་སྒ་ར་ིདང༌། པོ་ོལན། ལ་ིཐུ་ན་ིཡ་བཅས་ལུང་པོ་ད་ེ

གོསུམ་ནང་དམར་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་སློར་ཡང་གོཞུང་གོ་ིདབང་འིཛིནི་

ལ་སློབེས་ཡདོ་ཀྱིང་ད་ེསྔའི་ིམ་ིརྙེངི་པོས་བསམ་བློ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་

འིཁྱརེ་ནས་སྤྱོ་ིཚོགོོས་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཡདོ་པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ། 

མང་གོཙོའོི་ིཐེགོོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡནི། ཁངོ་

ཚོསོ་ད་ེལྟར་དང་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོས་གོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་

གོནས་མདེ། གོང་ལྟར་དམར་པོའོི་ིགོཅགིོ་སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ཟརེ་

བ་ད་ེཡ་ོརབོ་ཀྱི་ིས་ཆེའི་ིཐེགོོ་གོཙོང་མ་ཆེགོས་ཟནི་པོ་རདེ། ཨ་ེཤོ་

ཡའི་ིནང་རྒྱ་ནགོ་བསྡེད་ཡདོ། ཝི་ིཊི་ིནམ་དང༌། བྱང་ཀ་ོར་ིཡ་གོཉེསི་

གོནས་ཐུབ་པོ་ཡང་རྩི་བ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ།

རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་བལྟས་ན། རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཤོསེ་ཡནོ་

ཅན་དང༌། དགོ་ེརྒོན། རྩིམོ་པོ་པོ།ོ སློབོ་ཕྲུགོ ལྷགོ་པོར་དངེ་སང་

བཟོ་པོ་དང་ཞིིང་པོའིི་ནང་བཅས་པོར་གུང་བྲན་ཏེང་གོིས་འིགོོ་
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འིཁྲེིད་པོའིི་གོཞུང་ལ་ཡིད་ཆེེས་ཇེ་ཆུང་དང༌། མང་གོཙོོའིི་འིདོད་

པོ་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོོ་འིདུགོ དེང་སང་རྒྱ་

ནགོ་གོིས་རྒྱུན་དུ་བརྟེན་ལྷིང་དང་བརྟེན་ལྷིང་ཞིེས་ཤོོད་པོ་འིདི་

ཁོང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིགོཏེིང་ལ་ཟིང་ཆེ་ལངས་རྒྱུའིི་བློོ་གོཡེང་ཧི་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་སྟབས། ཁ་ནས་ད་ེལྟར་ཐེནོ་གྱི་ིཡདོ། དརེ་

བརྟེེན་རྒྱ་ནགོ་ནང་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་བརྟེན་པོོ་མེད་པོ་

དང༌། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐེགོོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབ་ད་ེརྒྱ་

གོར་དང་བསྡུར་ན་ཡང་རྒྱ་ནགོ་ཡར་རྒྱས་ཧི་ཅང་མྱུར་ཤུགོས་ཆེ་ེ

བ་ཡོད་པོ་གོསལ་པོོ་རེད། ཡིན་ནའིང་དཔོལ་འིབྱོར་ཡར་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོ་དེས་དབུལ་ཕྱུགོ་གོི་ཧིེ་བགོ་ཆེེ་རུ་སོང་ནས་ལས་ཀ་མ་

ཐེོབ་པོའིི་མི་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོཐེོན་ཏེེ་ཡུལ་ནང་གོནས་སྟངས་དཀའི་

ངལ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་ཕྱོོགོས་སུ་རྒྱ་ནགོ་མང་

གོཙོ་ོཡོང་ཐེབས་ཀྱིི་ལས་འིགུལ་བྱེད་མཁན་ཚོོས་ཀྱིང་མུ་མཐུད་

ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོས། རྒྱ་ནགོ་ད་ེདམར་པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་དང༌། 

དམགོ་གོ་ིདབང་ཤུགོས་ཀྱིསི་མཛིནི་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིད་ིསྔ་ཕྱོ་ིཙོམ་

ལས་གོཏེན་དུ་གོནས་ཐེབས་རྩི་བ་ནས་མདེ།

ཇ༽ མསེ་འིཚོིགོ་མརེ་གོཏུགོ་དང་། གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ི

ཐེབས་ལམ།

ཚུར་ཕྱོགོོས་རང་ར་ེབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་ནང་
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ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིསརེ་སྐྱ་མ་ིམང་རྒོན་གོཞིནོ་ཡངོས་དང༌། ལྷགོ་པོར་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོ་ོསེམས་ཤུགོས་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་འིགྱུར་བ་མེད་པོ་

ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་བཅས་ད་ེདགོ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ཏུ་བསྡེམོས་དུས་ལ་ོཤོས་

ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེཡང་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་

ནས་བཤོད་ན་ནམ་ལངས་ནས་ཉེ་ིམ་འིཆེར་ལ་ཉེ་ེབའི་ིམཚོམས་སུ་

སློབེས་ཡདོ། ད་ེལྟར་ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ ཕྱོགོོས་

གོཅགིོ་ནས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར་བདོ་ནང་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་སྒྱུར་

རྒྱུའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡང་ཧི་ཅང་ཛི་དྲེགོ་དང་ཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡདོ། 

བདོ་རྒྱ་མསི་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བདོ་ནང་ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

ཡདོ་པོ་འིད་ིསལེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ན་ིརྒྱ་མ་ིརང་ལ་མསེ་འིཚོགིོ་མརེ་

གོཏུགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོར་བརྟེནེ་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཅ་ོལྔའི་ིརངི་རྒྱ་མ་ི

རང་ལ་མསེ་འིཚོགིོ་མརེ་གོཏུགོ་བྱས་ཏེ་ེང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱ་

མའིི་ིཁ་ེཕེན་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་

བདོ་པོའི་ིཁ་ེཕེན་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། ད་ེལྟར་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་ཐེབས་ལམ་ཞིགིོ་རྙེདེ་རྒྱུའི་ིའིབད་བརྩིནོ་རམི་པོར་བྱས་ཀྱིང་

འིགྲུབ་ཐུབ་མདེ། 

མཐེའི་མ་སྔ་ལ་ོཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ལརོ་ལྡ་ིལརི་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ི

གོཞུང་ཚོབ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་བ་ད་ེནས་བཟུང་འིབྲལེ་བ་མདེ། བདོ་

ནང་ཛི་དྲེགོ་གོནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ཡདོ་པོར་མ་ཟད། དངེ་སང་རྒྱ་
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མསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཞིསེ་བརྗེདོ་དུས་དངསོ་སུ་དགྲེ་ཕྱོགོོས་ལ་ངསོ་

འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ བར་སྐབས་

ཤོིགོ་རིང་ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་ཞིེས་སྤེམ་པོོ་ཞིིགོ་བཤོད་ནས་ལོ་ཤོས་

བསྡེད་པོ་རདེ། ད་ཆེ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་དགྲེ་ཕྱོོགོས་རང་ལ་ངསོ་འིཛིནི་

བྱདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོར་བརྟེནེ། ཁ་སང་

གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་སྐབས་ངསོ་ནས་ཡངོས་བསྒྲིགོས་ཐེགོོ་ང་

ཚོསོ་ད་བར་རྒྱ་མརི་མསེ་ཚོགིོ་མརེ་གོཏུགོ་གོ་ིའིབད་བརྩིནོ་དང༌། 

ཐེད་ཀར་འིབྲེལ་བ་བྱས་པོ་འིདི་ལ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཡང་ཐེོན་མ་

སོང༌། འིནོ་ཀྱིང་ད་དུང་ངའིི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནགོ་ལ་མེས་ཚོིགོ་མེར་

གོཏུགོ་བྱ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཤོགིོ་ཤོར་ན་གོཉེསི་མསོ་ཐེབས་ལམ་གྱི་ི

འིགོོ་ནས་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་བྱ་རྒྱུར་

ད་ལྟའིང་འིགྱུར་བ་མདེ་ཅསེ་བཤོད་ཡདོ། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་

ནས་ཚུར་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་གུ་ཡངས་པོོའི་ིབརྡ་ལན་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ད་ཕེན་འིཛིནི་བཞིནི་པོའི་ིདབུ་མའི་ིཐེབས་ལམ་ད་ེརང་ཐེགོོ་མུ་

མཐུད་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་ཤོོད་བསམ་སྟ་ེབསྡེད་ཡདོ།

ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱས་ཀྱིང་

གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐེནོ་པོར་བརྟེནེ་འིཛིམ་གླིངི་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་

ནགོ་ལ་གོནོན་ཤུགོས་སྤྲོད་དེ་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཞིི་འིགྲེིགོ་གོི་སྐད་

ཆེ་འིགོོ་ཚུགོས་ཐུབ་པོའིི་མཐུན་འིགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའིི་
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འིབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟར་འིབོད་སྐུལ་བྱས་པོར་ཨ་རིའིི་

སྲིདི་གོཞུང་དང༌། ཧྥི་རན་ས།ི ད་ེམནི་ལུང་པོ་གོཞིན་མང་པོ་ོཞིིགོ་

གོིས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་དངོས་སུ་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་

པོའིི་དཀའི་རྙེོགོ་སྐོར་ལ་ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་དང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་བཀའི་

མོལ་གོནང་ན་ཡགོ་པོོ་རེད་ཅེས་འིབོད་སྐུལ་སྔ་རྗེེས་བྱས་དང་

བྱདེ་བཞིནི་པོ་རདེ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རིགོས་ནས་བོད་ཀྱིི་

གོནད་དོན་ཐེད་ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་དང་གོོ་བསྡུར་བྱས་ན་ཡགོ་པོོ་རེད་

ཅེས་བརྗེོད་པོ་དེར་རྣམ་འིགྱུར་མཁྲེེགོས་པོོ་ཞིིགོ་འིཛིིན་པོ་ལས། 

དེའིི་ཐེད་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོད་བཟ་ོམི་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ད་དུང་

རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐེོགོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་སྐུལ་སློོང་གོནང་རོགོས་ཞིེས་

འིབདོ་སྐུལ་མུ་མཐུད་བྱདེ་རྩིསི་ཡདོ། རྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་གོིས་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་བོད་རྒྱའིི་དབར་

སྐད་ཆེ་བཤོད་དེ་འིགྲེིགོས་ཐེབས་ཡོང་བའིི་ཐེབས་ཤོེས་དངོས་

ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དརེ་བརྟེནེ་འིགྱུར་བ་ཅ་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་མནི་ད་ལྟ་བལྟས་ནས་བསྡེད་ཡདོ།

ཉེ༽ དབུ་མའི་ིལམ་བཟང་དང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིཕེན་

འིབྲས།
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གོལ་ཏེ་ེརྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་ནས་འིབདོ་སྐུལ་བྱས་པོར་རྒྱ་མསི་འིགུལ་

བསྐྱདོ་རྩི་བ་ནས་མ་བརྒྱབ་པོར་མུ་མཐུད་ད་ེསྔར་མུས་ལྟར་བསྡེད་

ན་ཡང༌། ད་ཕེན་ངོས་ཀྱིི་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་

འིདརི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་བདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་སློབེས་ཏེ་ེ

རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། བདོ་མའིི་ིལངས་ཕྱོགོོས་འིད་ིདངསོ་

གོནས་གྱིོང་དང་ཕེམ་ཁ་རང་གོིས་ཁུར་ནས་གོང་ཐུབ་འིགྲེིགོས་

ཐེབས་གོཙོ་ོབཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་ཧི་ཅང་གོསལ་

པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། ལྷགོ་དནོ་གོཞུང་ཁགོ་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མའི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་འིདའིི་ིཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱ་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་མདེ་པོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་

བྱདེ་བད་ེཔོ་ོབྱུང་ཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་དནོ་ལ་

འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཤོ་ཚོའི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་

ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ།

ད་ེབཞིནི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིལངས་ཕྱོགོོས་འིདརི་རྒྱ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིཁྲེདོ་ནས་ཀྱིང་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་

དོ་སྣང་སེམས་འིཁུར་བྱེད་པོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡང་

ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། འིཛིམ་གླིིང་གོི་རྒྱལ་ཁབ་

གོཞིན་ནང་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། མང་གོཙོའོི་ིལས་

འིགུལ་བྱདེ་མཁན་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ད་ོསྣང་

ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་ཡདོ་པོར་མ་ཟད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིནང་ནས་བདོ་
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པོའི་ིཐེགོོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཡདོ་པོ་མངནོ་གོསལ་དདོ་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

འིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོམང་ཆེ་ེབས་ད་ོསྣང་བྱུང་མདེ་ན་ཡང་ཁ་ཤོས་

ཀྱིསི་ཤོསེ་ཡདོ་ཀྱི་ིརདེ། ཁ་སང་ཟླ་བ་ལྔ་པོའི་ིཟླ་མཇུགོ་ཏུ་ཧྲང་ཧིད་

ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིི་ཐུན་མོང་གོི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་

མ་ིམང་འིཐུས་ཚོོགོས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་གོ་ིགོཙོ་ོའིཛིནི་

ཆེའི་ོཧྲ་ིལ་སྙིན་ཞུ་ཞིགིོ་ཕུལ་བ་དརེ་དནོ་ཚོན་བཅུ་དགུ་ཡདོ་ཅངི༌། 

དོན་ཚོན་བཅ་ོལྔ་པོའིི་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པོའིི་གྲེངས་

ཉུང་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཡངོས་ལ་རང་སྐྱངོ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་

ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དགོསོ་པོས་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་བའི་ིདནོ་དུ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་

གོཞུང་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་དང་འིཕྲིལ་དུ་དཀའི་མལོ་གོནང་དགོསོ་

ཞིེས་འིབོད་སྐུལ་བྱས་འིདུགོ ད་བར་ང་རང་ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་

འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིནང་ནས་

མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་ཚོསོ་ང་ཚོརོ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐེབོ་པོ་ད་ེདགོ་

ནི་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིདབང་ཆེ་མ་ིར་ེགོཉེསི་ཀྱིསི་འིཛིནི་པོའི་ི

དུས་ཚོོད་འིདི་ལ་ད་ལྟ་འིགུལ་བསྐྱོད་ཐེེབས་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང༌། 

ལམ་ལུགོས་འིདི་རིང་མིན་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལྟར་ངོས་

ཀྱི་ིདབུ་མའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་འིདརི་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་

ནས་ཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིརྒྱལ་ཁ་དང་གྲུབ་འིབྲས་ཧི་ཅང་ཡགོ་
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པོ་ོཐེབོ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་སྡེགིོ་

པོ་མིགོ་བཙུམས་བྱེད་པོ་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཕྲིན་བུའིི་ལྷོད་དུ་འིགྲེོ་བའིི་

ཐེབས་ཤོེས་ཀྱིི་དམིགོས་ཡུལ་བཟུང་ནས་གྲེོས་འིཆེར་བཏེོན་པོ་

དེར་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རྒྱུ་འིགོོ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་

བྱུང་མེད་ལ། བོད་ནང་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་ལྷུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བ་ཡང་

བྱུང་མདེ་པོས། གོནས་ཚུལ་ད་ེགོཉེསི་ཐེགོོ་དནོ་ཕེན་མ་བྱུང་བ་རདེ།

ཏེ༽ གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། བདོ་འིབངས་ཀྱི་ི

བསམ་ཚུལ།

གོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ཤོསོ་གོཅགིོ་ལ། སྔ་ལའོི་ིལ་ོསྨད་བདོ་དུ་ཕྱོནི་ནས་

ཚུར་ཡོང་མཁན་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་མི་རེ་གོཉེིས་དང༌། དེ་བཞིིན་སྒེར་པོ་

མི་རེ་ཟུང་བཅས་ནས་ངོས་ལ་བརྗེོད་དོན། གོཙོ་ོབོ་ལྷ་ས་ཁུལ་

གྱིསི་མཚོནོ་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ནང་བདོ་མ་ིམང་གོསི་སྔནོ་ཆེད་

ལོ་མང་རིང་སེམས་འིཁུར་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོོ་བློངས་ནས་འིཛིམ་བུ་

གླིངི་གོསི་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོསོ་ད་ོསྣང་ཡངོ་བའི་ིདནོ་ལ་མ་ིམང་

གོསི་རྔམ་སྟནོ་ཁྲེམོ་སྐརོ་སགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱས་པོ་ད་ེསྐབས་མ་ི

མང་པོ་ོཞིིགོ་འིདས་གྲེངོས་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིལུས་

པོ་ོགོཅངོ་ཅན་ཆེགོས་ནས་མ་ིཚོ་ེའིཕྲི་ོབརླགོ་ཏུ་སངོ་བ་བཅས་བདོ་

ནང་ནས་དཀའི་ལས་འིདི་ཙོམ་བརྒྱབ་ཡོད་ལ། འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་

ནས་ཀྱིང་འིབདོ་སྐུལ་བྱདེ་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡདོ། 
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ཏཱ་ལའིི་བློ་མས་དབུ་འིཁྲེིད་པོའིི་འིགོོ་ནས་ཀྱིང་ཐེབས་ཤོེས་མང་

པོ་ོཞིིགོ་གོནང་ཡདོ། ཡནི་ནའིང་ད་ལྟ་བར་གྲུབ་འིབྲས་རྡོགོ་རྡགོོ་

གོཅིགོ་མ་ཐེོན་པོ་རེད། ད་ཆེ་ཏཱ་ལའིི་བློ་མའིི་ངོས་ནས་དབུ་མའིི་

ལམ་ཞིསེ་པོ་འིདའིི་ིདནོ་དགོ་ལ་དགོངོས་པོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བཞིསེ་

ན། རིགོས་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་རང་བཙོན་ལ་ཤུགོས་མ་བརྒྱབ་ན་དབུ་

མའི་ིལམ་ཞིསེ་པོར་ནུས་པོ་མདེ་པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་འིདུགོ དསེ་རྐྱནེ་

པོས་མི་རེ་ཟུང་ཕྲིན་བུ་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་གོི་ཡོད་བཟོ་འིདུགོ་

ཅསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། གོནས་ཚུལ་འིད་ིཐེསོ་སྐབས་ངསོ་རང་བློ་ོགོཡངེ་

བྱུང༌། མི་ལ་སེམས་ཤུགོས་མེད་ན་ལས་ཀ་རྩི་བ་ནས་འིགྲུབ་

ཐེབས་མེད། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱ་རྒྱུ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ངོས་ཀྱིི་ད་ལྟ་བར་གྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

རྟེགོོས་མཁན་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ལ་བསམ་བློ་ོམང་པོ་ོགོཏེངོ་མཁན་

ཞིིགོ་ཡིན་ན་འིདིའིི་གོནད་འིགོགོ་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངའིི་

ལངས་ཕྱོགོོས་འིདསི་རགིོས་འིགོའི་ཤོས་ལ་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོས་

རྐྱེན་ལྟ་བུར་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་ན། དེ་ནི་ཧི་ཅང་འིགོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཡནི་པོས། ད་ེལྟའི་ིའིགོན་ངས་བཟདོ་ཐེབས་མདེ། ཡནི་ནའིང་ད་

དུང་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཐེགོོ་འིབདོ་སྐུལ་མུ་མཐུད་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་གོང་

འིཚོམ་རངི་བཟ་ོལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཐེནོ་མནི་བལྟས་ནས་གོལ་སྲིདི་
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བཟོ་ལྟ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཐེོན་གྱིི་མེད་ན། མ་ལན་མ་འིགྱིོད་པོར་མི་

མང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་དྲེསི་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་བར་དུ་ངསོ་ནས་ལངས་ཕྱོགོོས་དབུ་མའི་ིལམ་འིཛིནི་པོ་འིད་ི

དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་ཐེབས་ལམ་ཟབ་ཤོོས་

འིད་ིརང་ཡནི་པོར་ང་རང་ན་ིད་ལྟའིང་འིད་ིལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ། ཡནི་

ན་ཡང་འིད་ིཕྱོགོོས་ཀྱི་ིབདོ་པོ་ནང་ཁུལ་དང༌། གོཞིསི་སྡེདོ་བདོ་མ།ི 

ད་ེབཞིནི་ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ཕྱོའིི་ིགྲེགོོས་པོ་ོབཅས་ནས་

ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདི་ཤུགོས་ཆུང་དྲེགོས་པོ་རེད། བོད་ནི་

རང་བཙོན་གྱིི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པོ་དང༌། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

རང་བཙོན་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་པོ། དེ་སྔ་ཡང་རང་བཙོན་ལ་གོནས་

ཡདོ་པོས་རང་བཙོན་ཁ་ོན་རྩིདོ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་མཁན་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡངོ་གོི་འིདུགོ 

སྔོན་མ་ཡིན་ན་ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱོོགོས་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་རྒྱུ་མཚོན་

ལྡན་པོའིི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་ཡོད། འིནོ་

ཀྱིང་ད་ཆེ་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཞིི་ལྷོད་དུ་ཕྱོིན་མེད་པོ་དང༌། 

དེས་བོད་མིའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོར་

བརྟེནེ། ད་ཆེ་དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེགོོ་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུར་དཀའི་

ངལ་འིཕྲིད་རྒྱུ་དང༌། གོང་འིཚོམ་ནས་ང་རང་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་

ལ་ཡང་ཚོདོ་མ་ཐེགིོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གྲེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་རང་གོ་ི
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ངོས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟེ་ཐེབས་ལམ་དྲེགོ་ཤོོས་ཡིན་བསམ་

པོའི་ིཐེབས་ལམ་འིདརི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཙོམ་གྱི་ིརངི་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་

ཀྱིང་མ་འིགྲུབ་པོ་རདེ། ད་ཆེ་མ་ིམང་ལ་བསམ་ཚུལ་སྐད་ཆེ་དྲེསི་

ཏེ་ེམང་མསོ་ཀྱི་ིཐེགོ་གོཅདོ་གོང་བྱུང་བ་དའེི་ིཐེགོོ་ཕྱོནི་ན་འིགྱིདོ་པོ་

རྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ དརེ་བརྟེནེ་མ་ིམང་

ལ་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་ིགོ་ིཡནི་ཞིེས་བརྗེོད་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་འིད་ིལྟར་ཡནི།

ཐེ༽ ཐེབས་ལམ་སྣ་མང་དང་། བསམ་ཚུལ་བསྡུ་བཞིསེ།

ཡང་ཚུར་ཕྱོོགོས་འིཛིམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐེོགོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་

བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ད་ལྟ་རེ་བ་མེད་པོ་ནམ་ཡང་མིན་ཞིིང༌། 

དོ་ཁུར་བྱེད་མཁན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོིས་ད་

ཕེན་ཧི་ཅང་མཁྲེགེོས་བཟུང་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་ལ་ོགོཅགིོ་

གོཉེསི་ནང་འིགྱུར་བ་ཡངོ་སྲིདི་པོ་ཡནི། ངའི་ིངསོ་ནས་མ་ིམང་གོ་ི

བསམ་ཚུལ་སྐད་ཆེ་འིདྲེི་རྒྱུ་འིདི་ད་ལྟ་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་

ཡངོས་བསྒྲིགོས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱས་མདེ། ལ་ོརྗེསེ་མ་ཙོམ་མམ། སྤྱོརི་

བཏེང་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུར་འིགྲེསོ་ལ་གོཞིགིོས་ནས་དུས་

ཚོདོ་ངསེ་ཅན་ཞིགིོ་གོ་ིམཚོམས་ལ་གོཞུང་འིབྲལེ་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱས་ན་བསམ་པོ་ཡནི། 

མ་འིངོས་པོར་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མི་
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མང་ལ་གོང་དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཀྱི་ིགོ་ོབསྡུར་བྱདེ་རགོོས་ཞིསེ་སྤྱོ་ིམ་

སྤེམོ་གྱིསི་བརྗེདོ་ན་དཀའི་ལས་སྣནོ་མ་ཞིིགོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ལས་དགོསོ་

པོ་གོང་ཡང་མདེ་པོས། མ་ིམང་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་པོའིི་སྐབས་སུ་

དོན་ཚོན་འིདེམས་རྒྱུའིི་གོཞིི་རྩི་ལྟ་བུར་དང་པོོ་ད་ཕེན་ངོས་ནས་

དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིལམ་ཞིགིོ་བཙོལ་བ་འིད་ིདང༌། 

གོཉེསི་པོ་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིནུས་པོ་ཆུང་དྲེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རང་བཙོན་གོཙོང་མ་རྩིདོ་དགོསོ་ཞིསེ་པོའི་ིབསམ་འིཆེར། གོསུམ་

པོ་དབུ་མའི་ིགོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་དང་རང་བཙོན་གོཉེསི་ཀ་

མནི་པོར་རང་ཐེགོ་རང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་རྒྱུ་བཅས་དང༌། ད་ེ

མནི་ཐེབས་ལམ་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡདོ་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ཏུ་གོ་ོབསྡུར་

དང་ཉེམས་ཞིབི་བྱ་ཆེདེ་འིབྲལེ་ཡདོ་མ་ིཉུང་ཤོས་ཚོགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་

འིཚོགོོས་ན་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཡདོ།

མ་འིངོས་པོར་མ་ིམང་ལ་མང་མསོ་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་རྒྱུར་སྤྲོད་པོའི་ི

མཚོམས་ལ་མ་ིམང་གོསི་གོདམ་གོ་བྱ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ལམ་མ་ིའིདྲེ་བ་

དང་པོ།ོ གོཉེསི་པོ། གོསུམ་པོ། བཞི་ིཔོ། ལྔ་པོ། དྲུགོ་པོ་སགོོས་ང་

ཚོསོ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བཏེནོ་ནས་མ་ིམང་གོསི་ད་ེདགོ་ལ་བསམ་བློ་ོ

བཏེང༌། ཕེར་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་གོསལ་པོ་ོརྟེགོོས་ཐུབ་པོ་བྱས་

ནས་གོ་ོབསྡུར་དང་བགྲེ་ོགླིེང་སྦྱོངས་བཤོད་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱལོ་བར་དུས་ཚོདོ་ཉུང་མཐེར་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུགོ་འིགོརོ་རྒྱུ་རདེ། 
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བོད་ནང་འིབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་མེད། དུས་ཡུན་ལོ་གོཅིགོ་

གོཉེསི་འིགོརོ་སྲིདི། བདོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཡངོས་བསྒྲིགོས་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་ི

ཐུབ་ཐེབས་མདེ་ཀྱིང་། བདོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་ིམ་ིགོནད་ཡདོ་ཡངོས་ལ་ང་

ཚོསོ་རམི་པོས་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ནང་འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་བསམ་

ཚུལ་བསྡུ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེལྟར་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་འིགོརོ་ཡང་དུས་ཚོདོ་ལ་ལྟསོ་པོ་གོང་ཡང་

མ་ིའིདུགོ མད་ོདནོ་ཡང་སྙིངི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་ནང་གོ་ིམ་ིམང་ལས་

སློ་པོོ་ཡིན་ཀྱིང༌། བོད་ནང་གོི་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་

པོའི་ིས་ཁུལ་གོང་སའི་ིམ་ིགོནད་ཡདོ་ཐེགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་

ཏེེ་དེ་ལ་གོཞིི་བཞིགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐེགོ་གོཅོད་

བྱེད་དགོོས་ཀྱིང་ཐེགོ་གོཅོད་བྱས་ན་བསམ་པོ་བཅས་ངས་བྱེད་

ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་གོ་ོརམི་སྒྲིིགོ་གོ་ིཡདོ།

ད༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། འིགྲེལེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ི

འིཐུས་ཤོརོ།

དེ་ནས་བོད་ནང་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེོ་མཁན་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཤོིན་ཏུ་

གོནད་ཆེེན་པོོ་དང༌། གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ངས་རྟེགོ་པོར་སྔོན་

མ་ཆུ་སྒང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་རྙེིང་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་། 

མད་ོསྨད་ཀྱི་ིམ་ིམང་། དབུས་གོཙོང་གོ་ིམ་ིབཅས་ཚོང་མར་བཤོད་
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ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིནང་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་འིད་ིཧི་ཅང་

གོི་རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། ཕེར་ཕྱོོགོས་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་རྣམས་

འིདརི་ང་ོཤོསེ་ཁྱམི་ཚོང་གོཅགིོ་ནང་སྡེདོ་རངི་ང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་

གོང་ཞིིགོ་བྱས་པོ་དང་། ད་ལྟ་གོང་ཞིིགོ་བྱེད་བཞིིན་ཡོད་པོ། མ་

འིངོས་པོར་བོད་གོཞིིས་བྱེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་བའིི་སྐབས་

ལ་བྱ་རྒྱུའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིགོང་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་གོསལ་པོ་ོབྱས་

ཏེ་ེཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ། 

ང་ཚོོའིི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལས་ཁུངས་ནས་འིགྲེེལ་བཤོད་བྱས་པོ་

ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོས་བོད་ནང་ཕེར་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེོ་

མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་ནའིང་སོ་སོ་འིགྲེོ་སའིི་ས་ཁུལ་དེ་ཙོམ་མ་ཡིན་

པོར་ཞིར་དང་ཞིརོ་ལ་ས་ཆེ་གོང་མང་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་ཐུབ་པོ་བྱས་

ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་དགོསོ། གོང་ལྟར་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་

འིགྲེལེ་བཤོད་བྱ་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་ནས་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ལས་ཁུངས་

གོཅགིོ་ནས་དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཀྱི་ིཤོགོོ་ལྷ་ེད་ེའིདྲེ་སྤྲོད་པོ་ཡནི་ནའིང་ཁ་

ཤོས་ཀྱིིས་ཡི་གོེ་ཀློོགོ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་ཀློོགོ་

ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་ཚོར་གོཅིགོ་ཀློོགོ་པོས་དེ་ཙོམ་གྱིི་སེམས་ལ་

ཟུགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང་འིཇགོས་པོོ་ཡོང་མི་ཐུབ། སོ་སོའི་ིངོ་ཤོེས་དང་

གོཉེེན་ཉེེ་བ་ཕེན་ཚུན་བདུན་ཕྲིགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ལས་མེད་ཀྱིང་

གོཤོབིས་ནས་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ད་ོསྣང་གོསི་གོ་ོསྐབས་
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བཟུང་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ངས་རྟེགོ་པོར་བཤོད་ཡདོ་

ཀྱིང༌། ད་ེནུས་པོ་ཐེནོ་པོ་ཞིགིོ་བྱས་སངོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

བོད་ནང་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེོ་མཁན་དེ་དགོ་ཀྱིང་འིཆེར་གོཞིི་ལྡན་

པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ས་ཁུལ་གོང་སར་སློེབས་ཐུབ་པོ་བྱེད་དགོོས། ད་

བར་ས་ཁུལ་ཁ་ཤོས་ལ་མི་སློེབས་མ་ཐུབ་པོར་ལྷགོ་པོ་ཅི་འིདྲེ་

འིདུགོ ད་ེརིགོས་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིབྲལེ་ཡདོ་ས་ོསསོ་ཉེམས་ཞིབི་

བྱས་ནས་ད་ེསྔ་སློབེས་མ་ཐུབ་པོའི་ིས་ཁུལ་ད་ེདགོ་ལ་སློབེས་ཐུབ་

པོའིི་ཐེབས་ཤོེས་བྱས་ཏེེ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐབས་འིཚོོལ་དགོོས། 

ཞིསེ་ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བཤོད་ཡདོ་ལ། ད་ེརངི་ཡང་འིདརི་བརྗེདོ་ན་

སྙིམ་བྱུང༌། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོས་ོས་ོསྡེདོ་གོནས་ལ་འིཁདོ་རྗེསེ་འིད་ིལ་

རྒྱུན་དུ་ནས་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། བོད་ནང་གོི་

མིས་འིདི་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་མ་རྟེོགོས་པོས་རྐྱེན་

བྱས་ཏེེ་ལྷོད་གོཡེང་ཤོོར་བ་དང༌། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་ལྟ་བུ་

བྱུང་ན་དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ནས་འིགོན་ལྕི་པོོ་ཡིན། དེར་བརྟེེན་སྔོན་མ་

ནས་བཤོད་ཡོད་ལ། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཡིན་གོཅིགོ་མིན་གོཉེིས་དོ་

སྣང་བྱདེ་དགོསོ།

ང་ཚོསོ་འིདས་པོའི་ིདུས་སུ་གོང་བྱས་ཡདོ་པོ་དང༌། ད་ལྟ་གོང་ཞིགིོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ། མ་འིངོས་པོར་གོང་ཞིིགོ་བྱ་རྩིིས་ཡོད་པོ་བཅས་

ཚོང་མས་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་ཐུབ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། འིདས་པོའི་ིལ་ོདུས་
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ད་ེདགོ་རངི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བ་ཆེགིོ་འིབུམ་སུམ་ཁྲེ་ིལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་

པོ་དེའིི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ཆེིགོ་འིབུམ་ཙོམ་ཡོད་པོ་རྣམས་

ལ་ས་དགོ་ེབཀའི་རྙེངི་བནོ་དང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་སྒར་ཁགོ་ཡདོ། 

ན༽ བན་བནོ་གྱི་ིཆེསོ་ལུགོས་དང་། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་

རབས།

སྔོན་མ་བོད་ལ་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་བོན་དང་བན་ཞིེས་ཡོད་

པོ་ལྟར་དུས་ཕྱོིས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་དུ་གོནས་ཡོད། བོན་ནི་ལ་ོརྒྱུས་

ཐེོགོ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་གོནའི་རབས་ཀྱིི་ཆེོས་ལུགོས་ཤོིགོ་

ཡནི་པོས། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྐརོ་བརྗེདོ་དུས་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཆེགོས་ཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་འིཕེལེ་རྒྱས་སྐརོ་བནོ་པོའོི་ི

རགིོ་གོཞུང་ལ་བལྟས་ན་མ་གོཏེགོོས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་དར་རྗེསེ་ཀྱི་ི

བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་བརྗེདོ་དུས་ལ་ོཉེསི་སྟངོ་ཙོམ་ལས་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ། 

བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་བོན་པོོའི་ིགོཞུང་ནས་བཤོད་པོར་གོཞིིགོས་ན། 

གོཉེའི་ཁྲེི་བཙོན་པོོའི་ིགོོང་དུ་རྒྱལ་ཐེོགོ་ཉེི་ཤུ་ཙོམ་བྱུང་ཡོད་པོས་

ཕེལ་ཆེེར་ལོ་ཉེིས་སྟོང་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་རིང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དེང་

སང་བོད་ཀྱིི་ས་འིགོོ་ནས་ཐེོན་པོའིི་དངོས་རྫོས་ལ་བལྟ་ཞིིབ་བྱེད་

དུས་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་རིགོ་གོནས་འིཕེེལ་རྒྱས་བྱུང་ནས་ད་

བར་ལོ་དྲུགོ་སྟོང་ནས་བརྒྱད་སྟོང་བར་ཕྱོིན་ཡོད་པོ་བརྗེོད་ཀྱིི་
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འིདུགོ དེར་བརྟེེན་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་འིདི་བོན་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་

སྦྲེལེ་ནས་ཉེམས་ཞིབི་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡདོ། དའེི་ིཐེགོོ་ནས་

གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོབྱུང་བ་ནི་བོན་ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགོ་

གོཞུང་འིད་ིབདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་རྙེངི་ཁུངས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡནི། 

དངེ་སང་བནོ་ཆེསོ་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་མཁན་ངསོ་ནས་བཤོད་ན་བནོ་

དང་ནང་ཆེསོ་གོཉེསི་འིདྲེསེ་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་

ལ་བཙོན་བྱོལ་དུ་སློེབས་ནས་ཐེོགོ་མར་ཆེོས་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཚོོགོས་

ཆེེན་ཐེེངས་དང་པོ་ོའིཚོོགོས་སྐབས་ལ་བོན་པོོའི་ིནང་ནས་རྙེོགོ་དྲེ་

ཤོདོ་མཁན་སུ་ཡང་མདེ་རུང་ང་ཚོསོ་ངསེ་པོར་དུ་བནོ་པོ་ོཞུགོས་

དགོོས་ཞིེས་བཤོད་དེ་ཆེོས་ཚོོགོས་དང་པོོའི་ིསྐབས་ནས་ས་དགོེ་

བཀའི་རྙེངི་བནོ་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ཡདོ། འིདས་

པོའིི་ལ་ོཡུན་དེ་དགོ་རིང་ལ་གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ས་དགོེ་བཀའི་རྙེིང་བོན་

དང་བཅས་པོའིི་རིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཁགོ་གོིས་

བསྟན་པོའི་ིམ་ེར་ོསློར་གོས་ོབའི་ིདནོ་ལ་ང་ཚོསོ་རྨང་གོཞི་ིབཙུགོས་

པོ་དང༌། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་ཡགོ་པོ་ོཐེནོ་ཡདོ། 

སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གྲུབ་འིབྲས་ཨང་

ཀི་དང་པོོ་ཐེོན་ཡོད། གོལ་ཆེེ་ཤོོས་བཙོན་བྱོལ་སྲིིད་གོཞུང་མང་

གོཙོའོི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཏེ་ེའིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིཕྱོོགོས་

ལ་འིབྲེལ་བ་བྱས་པོར་བོད་པོར་ཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་
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མང་པོ་ོབྱུང་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་ནི་ང་ཚོོའིི་འིདས་པོའིི་བྱས་རྗེེས་ཡིན་

ཅངི་། ང་ཚོསོ་སྒྲི་ོབཏེགོས་དང༌། ཧིམ་པོ་བཤོད་པོ་གོང་ཡང་མནི་

པོར་མིགོ་གོསི་མཐེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཡནི།

པོ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། མ་འིངོས་ཆེབ་སྲིདི་

ལམ་སྟནོ།

ང་ཚོོས་དེ་སྔོན་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཟིན་བྲིས་ཤོིགོ་

བཟསོ་པོ་དའེི་ིནང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐེབོ་ཐེང་སྐརོ་ལ། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེ་བོད་ཀྱིི་འིགོོ་ཁྲེིད་མཁན་ཁོ་ན་ཡིན་པོ་ལྟ་བུ་བཀོད་

པོ་འིདིས་མང་གོཙོོའིི་རང་བཞིིན་ཆེ་ཚོང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་

མེད་པོར་བརྟེེན། བར་ལམ་ནས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་

ཡོངས་སུ་ཚོང་བའིི་རྩི་ཁྲེིམས་ཤོིགོ་བཟ་ོདགོོས་ཞིེས་བརྗེོད་དེ་རྩི་

ཁྲེིམས་ཀྱིི་ཟིན་བྲིས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བཀོད་ཟིན་ཅིང༌། ད་དུང་

ལས་ཀ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ཡནི། 

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་ཚོའོི་ིབཙོན་བྱལོ་གོཞུང་འིད་ིཡང་མང་གོཙོའོི་ི

རང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་ཐེབས་སུ་བར་ལམ་བཀའི་ཤོགོ་ནང་

གོི་བཀའི་བློོན་བསྐོ་སྟངས་ཀྱིི་མཚོོན་པོའིི་གོང་ཅིར་ང་ཚོོས་ཚོད་

ཚོད་བསྡུར་བསྡུར་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱས་པོ་དེ་དགོ་ནི་མང་གོཙོ་ོཡང་

དགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་དང༌། མ་ིམང་གོ་ིའིགོན་མང་ཙོམ་འིཁྱརེ་ཐུབ་
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པོའི་ིདནོ་དུ་ཡནི།

ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་སྒྲུབ་བཞིནི་པོའི་ིལས་དནོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོལ་

ཆེེ་ཤོོས་ཤོིགོ་མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེས་མཉེམ་འིཛིོམས་

ཡོང་བའིི་སྐབས་ལ་ང་ཚོོའིི་བྱེད་ཕྱོོགོས་འིདི་འིདྲེ་ཡིན་ཞིེས་ཡིགོ་

གོཞིིའིི་ལམ་ནས་གོཏེན་འིཁེལ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ལོ་གོཉེིས་

གོསུམ་གྱིི་གོོང་དུ་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེད་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ལམ་

སྟོན་ཞིེས་པོའིི་ཡིགོ་ཆེ་ཞིིགོ་གོཏེན་འིབེབས་བྱས་ཡོད། ཡིགོ་ཆེ་

དའེི་ིནང་ང་ཚོ་ོབདོ་གོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིརྗེསེ་ལ་

བར་བརྒོལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། བར་བརྒོལ་

སྲིིད་གོཞུང་དེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེར་ལོ་རྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡོད་

པོའིི་དབང་ཚོད་དང་ཐེོབ་ཐེང་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱ་རྒྱུ། དེ་ནས་ངོས་ཀྱིི་

བདོ་གོཞུང་གོི་འིགོ་ོཁྲེདི་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁུར་རྒྱུ་མནི་པོ། བཙོན་བྱལོ་

གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་འིདི་ཡང་དེ་ཉེིན་ནས་ཐེོབ་ཐེང་གོང་ཡང་མེད་པོར་

བར་བརྒོལ་སྲིདི་གོཞུང་གོསི་འིགོན་འིཁུར་རྒྱུ། བར་བརྒོལ་སྲིདི་

གོཞུང་གོིས་ལོ་གོཉེིས་ཀྱིི་ནང་ཚུད་དུ་འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་དང་མཐུན་

པོའི་ིམང་གོཙོའོི་ིའིསོ་བསྡུའི་ིལམ་ནས་མ་ིམང་འིཐུས་མའིི་ིཚོགོོས་

ཆེནེ་བསྡུ་བསྐངོ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིམང་འིཐུས་མའིི་ིཚོགོོས་ཆེནེ་དའེི་ི

ཐེོགོ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲེིམས་གོཏེན་འིབེབས་བྱ་རྒྱུ་

བཅས་གོ་ོརམི་ད་ེལྟར་བསྒྲིིགོས་ཡདོ། 
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བར་བརྒོལ་དུས་ཡུན་རིང་འིགོན་གོཙོ་ོབོ་ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་

ཕེགོོས་ཟ་མཁན་གྱི་ིབདོ་པོ་ལས་བྱདེ་པོ་ལས་ཀའི་ིཉེམས་མྱངོ་དང་

གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་ཁུར་དགོསོ་ཞིསེ་

བཤོད་ཡདོ། ང་ཚོའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི། ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་ལ་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལའིང་ས་ོསའོི་ིའིཇནོ་ཐེང་དང༌། 

ཤོེས་ཚོད་ལ་གོཞིིགོས་ནས་བོད་ནང་གོི་མི་ཚོོས་ཚུར་རེ་བ་བྱས་

པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་ས་ོསསོ་འིགོན་འིཁྱརེ་དགོསོ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ད་ེན་ི

ཐེ་དད་ཡནི། ད་ེམནི་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་སྲིདི་གོཞུང་གོ་ིམ་ིཡནི་ཞིསེ་

དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་རྒྱུ་མེད་པོའིི་ལམ་སྟོན་གོསལ་

པོ་ོབཀདོ་ཡདོ། 

འིདརི་གོསལ་བཤོད་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་གོཞིསི་

བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ངསོ་ནས་བར་བརྒོལ་སྲིདི་

གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་དང༌། འིགོན་འིཁྱརེ་གྱི་ིམནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་འིད་ི

ང་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚོན་གོཞིན་གྱི་ིཐེོགོ་

ནས་མ་ིའིདདོ་པོ་བྱུང་ནས་བརྗེདོ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་མནི། གོང་ལྟར་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཨ་མདའོི་ིཕྲུ་གུ་བསྟན་འིཛིནི་རྒྱ་མཚོ་ོཞིསེ་པོ་

འིདའིི་ིཚོ་ེརབས་མང་པོའོི་ིལས་དང་སྨནོ་ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ང་རང་

ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཤོནི་ཏུ་གོསལ་པོ་ོཡནི། དརེ་བརྟེནེ་ངསོ་ནས་

མ་ཤོི་བར་དུ་བོད་མི་མང་གོི་༸ཞིབས་འིདེགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། 
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བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ི

གོཡོལ་ཐེབས་དང་འིཇོགོ་ཐེབས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་མིན། ཡིན་ནའིང་

བོད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་ཆེབ་སྲིིད་ལ་ཕེན་པོ་སྒྲུབ་

སྟངས་འིད་ིངས་ཆེབ་སྲིདི་པོའི་ིམངི་ཞིིགོ་འིཁྱརེ་ནས་བསྒྲུབས་ན་

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ཡང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་མདེ། 

ངས་འིགོན་འིཁྱརེ་ནས་བསྡེད་ན་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི། དཔོརེ་ན། 

ང་ཚོོའིི་དེ་སྔའིི་ཁ་རྒྱུན་ལའིང་སྡེེ་པོ་གོཞུང་གོི་བྱུས་གོཏེོགོས་སྡེེ་

སྲིིད་མགོོ་ལེབ་པོས་བྱེད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལྟར་གྱིི་བསམ་

བློའོི་ིནང་འིགོ་ོཁྲེདི་འིདསི་འིགོན་འིཁྱརེ་གྱི་ིརདེ་བསམས་ནས་ཚུར་

ཕྱོགོོས་མ་ིམང་གོ་ིངསོ་ནས་སམེས་འིཁུར་མ་ིལནེ་པོའི་ིནརོ་འིཁྲུལ་

ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོའིི་མི་མང་གོི་འིགོན་འིཁྱེར་ཐུབ་པོའིི་དོན་ལ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་འིགོན་འིཁྱེར་གྱིི་མིན་བརྗེོད་པོ་ཡིན། མི་

མང་ཚོོས་འིགོན་འིཁྱེར་དགོོས་པོ་རེད། འིགོན་འིཁྱེར་སྟངས་དེ་

ཡང་འིཐུས་མ་ིའིསོ་འིདམེས་མང་མསོ་འིསོ་བསྡུའི་ིཐེགོོ་ནས་སྲིདི་

གོཞུང་གོ་ིའིགོན་འིཁྱརེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིབསྐསོ་ཡངོ་དུས་མ་ིམང་རང་

གོ་ིཐེགོོ་ལ་འིགོན་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེལ་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བློ་ོ

གོཏེོང་དགོོས་པོ་དང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་

ཀྱིསི་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ།

ཕེ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིདགོངོས་བཞིདེ་དང་། སྐུ་དབང་རྩིསི་
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སྤྲོདོ།

གོཉེསི་ནས་མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོབདོ་གོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་

ཀྱི་ིདུས་ཚོདོ་བྱུང་བའི་ིསྐབས་ལ་ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཡས་རདེ་

མས་རདེ་ཅསེ་ཤོདོ་རསེ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལྷགོ་པོར་ང་རང་

ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་གོཞུང་བཙུགོས་ནས་རྩི་

བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོངས་རྫོོགོས་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོང་དུས། 

དངེ་སང་རྒྱ་གོར་ནང་ས་ོསའོི་ིརང་བདགོ་གོ་ིས་ཆེ་སྦར་མཐེལི་ཙོམ་

མདེ་པོ་ལ་ཡང་རྩིདོ་པོ་འིད་ིཙོམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ན། མ་འིངོས་པོར་ང་

ཚོ་ོབོད་ནང་སློེབས་དུས་ཏེན་ཏེན་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ་ལ། གྲེ་ིདང་མ་ེམདའི་བདེ་སྤྱོདོ་བྱ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། 

ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་སྐབས་ངས་བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་མ་འིཁྱརེ་བར་སྤྱོརི་

བཏེང་མ་ིམང་དགོའི་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིདགོ་ེསློངོ་བགྲེསེ་སངོ་ཞིགིོ་བྱས་

ཏེེ་བསྡེད་ནས་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོོར་ཡང་འིདི་འིདྲེ་

རང་མ་བྱེད། བསམ་བློོ་ཐེོངས་ཞིེས་བསློབ་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། མི་

མང་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བསློབ་བྱ་བརྒྱབ་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་

བྱདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་ིཡངོ་ངམ་སྙིམ་གྱི་ིའིདུགོ 

སྤྱོིར་བཏེང་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་ལས་ཀ་དང་འིཆེར་

གོཞི་ིའིགོདོ་རྒྱུས་མཚོནོ་པོའི་ིལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེ་ེལས་ལྷགོ་པོ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ི
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རདེ། ང་ལས་ལྷགོ་པོ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་ད་ེདགོ་གོསི་འིགོན་འིཁྱརེ་

ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཡང་ལས་རགིོས་ཁ་ཤོས་སྤྱོ་ིམསོ་ཆེ་ེཆུང་དང་། 

བསདོ་ནམས་ཆེ་ེཆུང་དབང་གོསི་ཤོསེ་ཡནོ་ཡདོ་ནའིང་བསྒྲུབས་

མ་ིཐུབ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ་པོས། ད་ེདགོ་གོ་ིའིགོན་ངས་འིཁྱརེ་

ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ན་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ་པོ་འིད་ིངའི་ིབསམ་

ཚུལ་ཡནི། 

ངས་མ་འིངོས་པོར་འིགོན་འིཁྱེར་གྱིི་མིན་བརྗེོད་པོར་ཁ་ཤོས་ཀྱིི་

བསམ་བློོའི་ིནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་ཐུགོས་འིགོན་མ་བཞིེས་

ན་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ་བསམས་ནས་བློ་ོཕེམ་དང་མ་བད་ེབ་ཡངོ་སྲིདི་

ཀྱིང་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་བྱེད་མི་དགོོས། ངས་གོནས་ཚུལ་གོ་ོརིམ་

བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེབཤོད་པོའི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་འིཆེར་འིད་ིདགོ་དངསོ་

གོནས་མང་གོཙོ་ོམཚོན་ཉེིད་ཡོངས་སུ་ཚོང་བ་ཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་བ་དང༌། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚོའོི་ིརྩི་བའི་ི

དམིགོས་ཡུལ་དང་དམ་བཅའི་ཡནི་པོ་ད་ེལྟར་ཡནི། ད་ེདགོ་ཡནི་

གོཅིགོ་མིན་གོཉེིས་ཕེན་ཚུན་གོཉེེན་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་གོི་གོ་ོསྐབས་

ཡོང་དུས་གོསལ་བཤོད་བྱ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ བོད་

གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་དང་མ་ིསྣ་ཞིགིོ་ནས་བརྗེདོ་པོ་ལས་མ་ིསྒརེ་

པོ་ང་ོཤོེས་ཕེན་ཚུན་ཉེིན་ནས་ཉེིན་བསྟུད་དེ་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

ཕེར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སེམས་ལ་ཟུགོ་པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཆེེ་བ་ཐེོན་སྲིིད་
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པོས་འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

བ༽ ཐེའི་ེབདོ་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་དང་། བདོ་མའིི་ིརང་ཚུགོས།

ད་ེནས་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་ལྟ་བུར་གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བརྗེདོ་ན། ང་

རང་ཚོསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་དམར་ནགོ་གོཉེསི་ཞིསེ་གོདན་གྲེལ་གོཅགིོ་

ལ་བཞིགོ་ནས་བལྟ་སྟངས་ཤོགིོ་འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ། དང་པོ་ོ ༡༩༥༩ 

ལརོ་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ཐེགོོ་མ་སློབེས་སྐབས་བདོ་ནང་གུང་བྲན་ལ་ང་ོ

རྒོལོ་བྱས་པོ་ད་ེརགིོས་ཀྱི་ིང་ོས་ོགོ་ོམནི་ཏེང་གོསི་འིཁྱརེ་ཏེ་ེད་ེའིདྲེའི་ི

གོསལ་བསྒྲིགོས་ཀྱིང་བྱས་ཡདོ། ད་ེབཞིནི་ཅང་གོསི་རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་

ཆེནེ་པོ་ོབཅངིས་འིགྲེལོ་བཏེང་ནས་སྐམ་ས་ཆེནེ་པོརོ་ལགོ་རྗེསེ་བདོ་

ལ་རང་ཐེགོ་རང་གོཅདོ་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་བཤོད་ཡདོ།

གོང་ལྟར་གོོ་མིན་ཏེང་གོི་ངོས་ནས་གུང་རྒོོལ་གྱིི་ལས་འིགུལ་གྱིི་

ཐེོགོ་ལ་བོད་དང་ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་འིགྲེོ་དགོོས་ཞིེས་ཧི་ཅང་འིབད་

བརྩིོན་ཆེེན་པོོ་བྱས་ཡོད། ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་འིཛིིན་སྟངས་

འིདི་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་གུང་རྒོོལ་བྱེད་པོ་ཞིིགོ་མིན། བོད་རྒྱ་གོཉེིས་

ཀྱིི་རྩིོད་རྙེོགོ་འིདི་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྩིོད་པོ་དང་། ལྟ་བའིི་རྩིོད་པོ་གོང་

ཡང་མ་རེད། ད་ེགོང་ཡནི་ཞི་ེན། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་བདོ་ནང་སློབེས་

རྗེསེ་བཅངིས་འིགྲེལོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་སྙིན་པོ་ོཞིགིོ་འིགོོ་ནས་བདོ་པོར་

བསད་གོཏུབ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་ཚོད་མདེ་བཏེང་སྟབས། ད་ེལ་ང་ཚོསོ་ང་ོ
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རྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། སྐབས་དརེ་ང་ཚོསོ་གོ་ོམངི་ཏེང་དང་མཉེམ་དུ་

གོཅིགོ་གྱུར་ཕྱོིན་ན། ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཀྱིི་ངོ་བོ་གུང་རྒོོལ་ཁོ་ན་

ཆེགོས་རྒྱུར་ངསེ་པོ་རདེ། ང་རང་ཚོསོ་བདོ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་

ཡོད་པོའིི་རང་དབང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་སྟབས། 

རྒྱ་མི་གོཅིགོ་ལ་ངོ་རྒོོལ་དང་གོཅིགོ་ལ་མགོོ་སྒུར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་

ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ང་ཚོསོ་རང་ལུགོས་

ཤོགིོ་བཟུང་ནས་བསྡེད་པོ་ཡནི།

ཡནི་ནའིང་ཐེའི་ེཝིན་དང་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིའིགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་སྟ་ེའིབད་བརྩིནོ་རམི་པོར་བྱས་ཀྱིང་གྲུབ་འིབྲས་

ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་མདེ། བར་སྐབས་རྙེགོོ་དྲེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བར་

བརྟེནེ་བདོ་གོཞུང་ནས་ལངས་ཕྱོགོོས་མཁྲེགེོས་པོ་ོཞིགིོ་འིཛིནི་རྒྱུའི་ི

འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོའོི་ིནང་ཁུལ་ནས་ཐེའི་ེཝིན་ལ་

རྒྱུགོ་མཁན་བྱུང་བ་དའེི་ིནང་དུ་བློ་མ་དང་། ཆེསོ་མངི་འིཁྱརེ་ནས་

འིགྲེ་ོམཁན་ཡང་ཡདོ། ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་མ་དགོ་པོར་

ཕྱོནི་པོ་ཡནི་མ་ིསྲིདི་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་འིབུལ་བ་རྡགོོ་རྡགོོ་ཕྲིན་བུ་

ཡངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། འིབུལ་བ་རྡགོོ་རྡགོོ་ད་ེལ་བལྟས་ནས་མ་ཕྱོནི་

ན་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའིི་ཐེོགོ་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཀྱིི་ཡོད། མ་གོཞིི་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོོ་རྟེོགོས་ཕྲིན་བུ་དམའི་དྲེགོས་པོ་ཡིན། དངོས་

སུ་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའིི་དོན་དགོ་ཡིན་ཞིེས་
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གོསུང་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་འིདུགོ ཕེལ་ཆེེར་གོཅིགོ་བྱས་ན་དེ་

ལྟར་ཡནི་སྲིདི། ཡནི་ནའིང་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱིི་གོ་ོརྟེོགོས་མ་འིདང་བའི་ི

གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་སྐྱོན་ཆེ་ལྷགོས་ཏེེ། བོད་གོཞུང་གོིས་སྲིིད་

བྱུས་མཁྲེེགོས་པོོ་འིཛིིན་པོའིི་སྐབས་ལ་བོད་མིའིི་ནང་ནས་རང་

ཚུགོས་བརྟེན་པོརོ་བཟུང་ནས་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་མདེ། ད་ེ

འིདྲེའི་ིའིགོོ་ནས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་གོང་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

དམ་ཞིེ་ན། ཐེའིེ་ཝིན་ནང་བོད་པོ་མུ་མཐུད་འིགྲེ་ོབ་དང༌། དེ་དགོ་

ཀྱིང་བོད་གོཞུང་གོིས་སྲིིད་བྱུས་དང་ལེན་གྱིིས་བརྟེན་པོོར་སྡེོད་

མཁན་གྲེས་མནི་སྟབས། ཐེའི་ེཝིན་ལ་སློབེས་ནས་ཕེར་ཕྱོགོོས་རྒྱ་

མིར་དགོོས་པོའིི་སྐད་ཆེ་ཤོོད་པོ་ལས། བོད་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་

དང༌། བདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་རྒྱུའི་ིསྐརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། 

ཐེའིེ་ཝིན་ནང་ལ་བོད་པོར་དགོའི་པོོ་བྱེད་མཁན་དང༌། ལྷགོ་དོན་

བོད་པོའིི་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེ་ཚོོའིི་

སར་ང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་དང༌། བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་

ཀྱི་ིརྩིདོ་པོའི་ིང་ོབ་ོའིགྲེལེ་བཤོད་གོདངེ་འིཁལེ་བ་ཞིགིོ་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱི་ི

མདེ་པོར་བརྟེནེ། ད་ེམུར་ལ་ོགོང་འིཚོམ་ཕྱོནི་ན་ང་ཚོརོ་གྱིངོ་རགོ་

རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་འིདུགོ ང་ཚོོས་རྒྱ་མི་གུང་བྲན་གྱིི་ཕྱོོགོས་ལ་གོདོང་

བསྟན་ནས་རྩིདོ་པོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་ལ། གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིཕྱོགོོས་ལའིང་

གོདོང་དང་གོདོང་བསྟན་ནས་ང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བཟ་ོ
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ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་བར་སྐབས་ཤོིགོ་ནས་དེའིི་ཐེད་ཤུགོས་བསྐྱེད་

ད་ེའིབད་བརྩིོན་བྱས་ཡདོ།

དེ་བཞིིན་ཐེའིེ་ཝིན་རང་གོི་ནང་ལ་ཡང་མང་གོཙོོའིི་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་

པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ཕྲིན་བུ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་བད་ེརུ་

ཕྱོནི་ཏེ་ེབར་སྐབས་སྐུ་ཚོབ་ཚོགོོས་པོའིང་བསྐྱདོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་

བྱས་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་གོནས་ཚུལ་ཕྱོདེ་ཀ་ན་ིཁགོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་

དང༌། སྐུ་ཚོབ་ཚོགོོས་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་ཕེ་གོརི་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ལ་ཧྲ་

ཐེགོ་ཐེགོ་ཅགིོ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཕྲིན་བུ་མཁས་ཐེལ་ཤོརོ་བ་ལྟ་

བུ་འིདུགོ ཐེའི་ེཝིན་གྱི་ིསྲིདི་འིཛིནི་ལསི་ཏེངེ་ཧུད་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བདོ་

པོའི་ིཐེགོོ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུར་དངསོ་གོནས་བསམ་བློ་ོཆེནེ་པོ་ོདང༌། 

བལྟ་ཚུལ་ཡགོ་པོ་ོཡོད་པོར་མ་ཟད། ཧི་ཅང་ད་ོསྣང་ཡང་བྱེད་ཀྱིི་

ཡདོ་པོ་བཅས་རྩི་བའི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་འིཁྱརེ་མཁན་ད་ེཚོའོི་ི

གྲེས་ཀྱིསི་བདོ་པོར་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་འིདདོ་ཡདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་འིདའིི་ི

སྐབས་ལ། བར་ལམ་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་དང༌། ད་ེམཚོནོ་པོའི་ི

ལས་ཁུངས་འིདྲེ་མིན་གྱིི་མི་སྣ་འིགོའི་ཤོས་ནས་བྱེད་སྟངས་འིདྲེ་

མནི་བྱུང་བ་ད་ེཕེར་ཕྱོགོོས་ལ་གོསལ་པོ་ོབརྗེདོ་ནས་ང་ཚོརོ་དཀའི་

ངལ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲིད་ཡདོ། དཀའི་ངལ་འིད་ིདགོ་སལེ་ཐུབ་ན་

ང་ཚོ་ོདང་ཐེའི་ེཝིན་དབར་འིབྲལེ་བ་ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ་གོཙོང་

མ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའིི་སྐོར་སྐད་ཆེ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོད་
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ན། ད་ལྟའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་རང་ཆེགོས་ཨེ་ཡོང་བསམ་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་ཡང༌། དེའིི་ཐེགོོ་ཕྲིན་བུ་འིཐུས་ཤོོར་དང༌། ལྷོད་གོཡེང་

གོ་ིསྐྱོན་བྱུང་འིདུགོ་ཀྱིང་ཚོར་བ་རདེ། 

ད་ལྟ་ཐེའི་ེཝིན་ལ་རྩི་བའི་ིའིབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིཐེའི་ེཝིན་གྱི་ིང་ོགོདངོ་གོནས་ཚུལ་ཙོམ་མ་ཡནི་

པོར། འིཛིམ་གླིངི་ཁྱནོ་ཡངོས་ལ་རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ཡདོ། རྒྱ་མ་ིརགིོས་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་སྐབས་ར་ེབདོ་པོས་རྒྱ་

མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིལ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོའི་ིམཐེངོ་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ང་ཚོསོ་སལེ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཡནི། གོང་ལྟར་

འིདདོ་ཀྱིང་རུང་མ་འིདདོ་ཀྱིང་རུང༌། རྒྱ་དང་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་འིད་ི

རྒྱ་དང་བདོ་གོཉེསི་ཐེད་ཀར་འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་སལེ་ཐེབས་བྱདེ་

དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེམནི་གྱི་ིཐེབས་ཤོསེ་མདེ། རྒྱ་བདོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིད་

ལྟའི་ིདཀའི་ངལ་འིད་ིསལེ་རྗེསེ་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་ཁྱམི་མཚོསེ་བྱས་ནས་

སྡེོད་དགོོས་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེེན་ང་རང་ཚོོས་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་

གྲེགོོས་པོ་ོའིཚོལོ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་འིཚོལོ་རྒྱུ་འིད་ི

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་རང་དབང་མདེ་པོར་བརྟེནེ་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་སྐོར་ཤོོད་ས་དང་འིབྲེལ་བ་བྱེད་ས་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོོ་

ཡདོ། གོཞུང་གོ་ིམ་ིསྣ་ཁ་ོན་མ་གོཏེགོོས་རྒྱ་མ་ིཤོསེ་ཡནོ་ཅན་དང༌། 
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རྩིམོ་པོ་པོ་ོསགོོས་མང་ཚོགོོས་ནང་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། 

འིབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡགོ་ཤོསོ་ཐེའི་ེཝིན་ལ་ཡདོ་ཅངི༌། དངེ་

སང་རང་དབང་ཡང་ཕྲིན་བུ་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོས་ཐེའིེ་ཝིན་ལ་

འིབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ཡནི་ནའིང་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་སྟངས་ཐེད་ང་རང་ཚོརོ་ས་ོསའོི་ིདམགིོས་

ཡུལ་དང་ཐེོབ་ཐེང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ཐེོགོ་བརྟེན་པོོར་ལངས་པོའིི་

ཐེོགོ་ནས་ཐེའིེ་ཝིན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་ཐུབ་ན་

བསམ་སྟ་ེངས་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་ད་ལྟ་འིཁནོ་འིཁནོ་

ཐེགོོས་ཐེགོོས་ངང་གོནས་པོ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ཆུ་བཞི་ིསྒང་དྲུགོ་གོ་ིསྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་རྙེངི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ཞིལ་འིདབེས་ཆེ་ེཐེགོ་ཆེདོ་ཅགིོ་བརྒྱབ་

ནས་བྱབ་གོང་འིཚོམ་བསྐྱལ་ཡོད། ཁོང་ཚོོར་བློོ་ཁོགོ་ཡོད་པོའིི་

ཁུལ་ཡིན་ཡང༌། ད་རེས་བློ་ོཁོགོ་དེ་བྱབ་སྐྱེལ་བྱེད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

པོ་རདེ། ང་ཚོསོ་ཐེའི་ེཝིན་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིཛིནི་

སྟངས་ད་ེལྟར་ཡནི།

མ༽ འིདས་པོའི་ིཉེམས་མྱངོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་

ཕྱོགོོས།

མད་ོདནོ་ད་རསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོམད་ོསྟདོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་འིཛིམོས་

ཐུབ་པོར་ང་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁ་སྔནོ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ང་རང་
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སྒརེ་གྱི་ིངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་གོཅསེ་སྤྲོས་

གོནང་མཁན་དང༌། ངས་ཆེསོ་འིབྲལེ་ཞུ་སའི་ིབློ་མ་ཡངོས་འིཛིནི་

རྣམ་གོཉེསི་དཀནོ་མཆེགོོ་གོངོ་དུ་ཕུད། ད་ེའིགོོ་བློ་མ་མང་པོ་ོཡདོ་

པོའི་ིནང་ནས་མང་ཆེ་ེབ་ཁམས་པོ་ཡནི། དངསོ་གོནས་བདོ་ཀྱི་ིབློ་

མ་དང༌། མཁས་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཁམས་ནས་བྱུང་ཡདོ། ཆེལོ་ཁ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདའིི་ིམངི་འིཁྱརེ་མཁན་ད་ེདགོ་གོཙོང་མ་མདེ་པོས་

དཀའི་ངལ་དང༌། བློ་ོཕེམ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་འིད་ིད་ཆེ་གོནས་

ཚུལ་གོཙོང་མ་ཆེགོས་པོར་བརྟེནེ། བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ཆེགོོ་པོ་དང༌། 

ང་རང་ཡང་ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་སམེས་

ཤུགོས་བསྐྱདེ་ད་ེལས་ཀ་བྱས་པོར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡནི། ད་དུང་

མ་འིངོས་པོར་ཚོང་མས་མུ་མཐུད་ནས་ཡདི་གོཟབ་བྱས་ཏེ་ེསྤྱོ་ིཔོའི་ི

ཐེགོོ་ལྷདོ་གོཡངེ་གོ་ིའིཐུས་མ་ཤོརོ་བ་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

བསམ་བཞིནི་དུ་འིཐུས་ཤོརོ་གོཏེངོ་བ་སྤྱོརི་བཏེང་བྱས་ན་ཉུང་ཉུང་

ཡནི་ཀྱིང༌། ལྷདོ་གོཡངེ་གོ་ིཐེགོོ་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་པོ་དང་། འིཐུས་ཤོརོ་

རྗེསེ་ཕྱོགོོས་འིཐེནེ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ། དསེ་མཇུགོ་ཏུ་རང་གོཞིན་

ཚོང་མར་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་རྒྱུ་ཡནི་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། 

ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཕྱོགོོས་མཐེའི་ནས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་

བ་ཚོང་མས་ནང་ཁུལ་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་ཕྱོིན་

ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་རྒྱུ་མདེ། ད་རསེ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིརྒྱུན་
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ལས་བསྐསོ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། ཡང་སྒསོ་མད་ོསྟདོ་སྤྱོའིི་ིལས་དནོ་ཁ་ོ

ན་མ་གོཏེོགོས་མི་ཚོང་འིདི་དང་འིདི་ཞིེས་པོ་བསམ་བློོའི་ིཟུར་

ཙོམ་ལའིང་ཡདོ་མ་ིརུང༌། ད་ེབཞིནི་འིད་ིཡང་གོཅགིོ་མནི་ནམ། ད་ེ

ཡང་གོཅགིོ་མནི་ནམ་བསམ་པོའི་ིབློ་ོདགོོས་བསྐྱུར་དགོསོ། མངནོ་

གོསལ་དོད་པོོའི་ིདོགོས་གོནས་ཤོིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་ན་དེ་ནི་གོནས་

ཚུལ་ཐེ་དད་ཡནི། ད་ེམནི་སྤྱོ་ིཔོའི་ིལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཚོསོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

ལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་པོ་ལས། ཕེན་ཚུན་སྒརེ་གྱི་ིན་རྒྱུ་ཚོ་རྒྱུའི་ི

བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་མ་ིརུང༌། སྒརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་སྔནོ་ཕེན་ང་ོཤོསེ་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བ་ཡདོ་ན་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། འིབྲལེ་ཐེགོ་

བཅད་དགོསོ་དོན་མདེ། ས་ོསོའི་ིལས་ཀའི་ིཐེད་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱས་

ནས་ད་ེཚོའོི་ིབློ་ོསྐྱནོ་འིདྲེསེ་བསློད་མདེ་པོ་དགོསོ། གོང་བྱུང་མང་

བྱུང་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚོའོི་ིབློ་ོསྐྱནོ་འིདྲེསེ་བསློད་མདེ་པོ་དགོསོ། གོང་

བྱུང་མང་བྱུང་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚོའོི་ིཐེ་ེབྱུས་མ་ིཡངོ་བ་དམ་པོསོ་དམ་

བཅངིས་གོང་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་རྣམས་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་དགོོས། 

ད་ེབཞིནི་དཀྲོགོོ་གོཏེམ་དཀྲུགོ་ཤོངི་གོ་ིགོཞིན་དབང་ལ་མ་སངོ་བ་

བྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེདགོ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོབྱས། སྒརེ་ཕེན་ཚུན་དགྲེར་

བཟུང་ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མེད། འིཆེམ་པོ་ོདང་གྲེོགོས་པོ་ོནང་

ཚོགོས་བྱས་ཏེ་ེརམི་པོས་བློ་ོབད་ེདྭངས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡགོ་ཤོསོ་
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རདེ། ལས་ཀའི་ིཐེགོོ་ལ་ང་གོཉེསི་གྲེགོོས་པོ་ོཡནི་ཞིསེ་ཕྱོགོོས་སུ་

ལྷུང་བའིི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དེའིི་ཐེད་བདེན་དོན་མཁྲེེགོས་པོ་ོ

བྱས་ནས་འིཛིིན་རྒྱུ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀྲོ་

ཤོིས་བདེ་ལགེོས། ཚོང་མ་བློ་ོབདེ་པོ་ོབྱས་ཏེེ་ལགོོ་རྒྱུགོས་ཨང་། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༣ ཉེནི་

གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་དགུ་པོའི་ིཐེོགོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ནང་ཁུལ་གྱི་ིདཀའི་

ངལ།

དེ་རིང་ཚོོགོས་འིདུ་འིདིའིི་སར་ཕེེབས་པོའིི་ང་ཚོོ་ཚོང་མ་ལས་

རིགོས་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། མི་སྣ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོད་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་

བོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་དང་། བོད་བསྟན་སྲིིད་སྐྱེ་འིགྲེོའི་ིབདེ་སྐྱིད་

དང་བཅས་པོ་ཆེགོས་འིཇིགོ་གོི་མཚོམས་ལ་སློེབས་པོའིི་དུས་

ཚོདོ་འིདའིི་ིསྐབས་ལ། ང་ཚོ་ོཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་བཤོད་ན་ལས་དང་

སྨནོ་ལམ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། གོང་ལྟར་ཚོ་ེའིདའིི་ི

མཐེངོ་ཆེསོ་ནས་བཤོད་ན། བདནེ་པོའི་ིབྱ་བ་ཞིགིོ་དང༌། ཕེན་པོའི་ི

རང་བཞིནི་གྱི་ིབྱ་བ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་རདེ། དའེི་ིཐེོགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་

བསྐྱེད་ནས་འིགོལ་རྐྱེན་དང་དཀའི་ངལ་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་

གོདངོ་ལནེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སྒྲུབ་ཐེགོ་ཉེ་ེའིགྱིངས་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་

གོང་ཡང་མེད་པོར་བྱ་བའིི་ང་ོབ་ོབཟང་པོ་ོསྒྲུབ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ནས་ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཐེོགོ་ཏུ་ངསོ་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་
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བྱུང་བ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡདོ།

དེ་རིང་འིདིར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་དོན་དགོ་གོཞིན་དགོ་རྒྱ་ཆེེ་བ་

ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་ལམ་སྐོར་ལ་

བར་ལམ་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་ཕྱོནི་མདེ། གོང་ལྟར་ང་ཚོའོི་ིལངས་

ཕྱོགོོས་ན་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོ ༡༦ ཙོམ་གྱི་ིརངི་དབུ་མའི་ིལམ་བརྒྱུད་

ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱས་པོ་རེད། ད་ལྟའིང་ལམ་དེ་རང་ལགོ་ལེན་

འིཁེལ་ངེས་ཤོིགོ་དང་། ཐེབས་ལམ་བཟང་ཤོོས་ཤོིགོ་ལ་ང་རང་

ཡིད་ཆེེས་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ངོས་ནས་བརྡ་

ལན་གོང་ཡང་བྱུང་མེད་ཀྱིང༌། ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་འིགྱུར་བ་

གོང་ཡང་མདེ།

བར་སྐབས་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བའི་ིནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་

གོ་ིཡདོ། ང་ཚོསོ་ཆེ་ེས་ནས་བལྟས་ན། འིདས་པོའི་ིལ་ོས་ོདྲུགོ་ལྷགོ་

ཙོམ་དའེི་ིརངི་ལ་དངསོ་གོནས་ཐེགོོ་མར་གོཞི་ིམདེ་ས་ཞིགིོ་ལ་གོཞི་ི

ཚུགོས་པོ་དང༌། ང་ཚོ་ོརྐང་པོ་འིཛུགོས་ས་མདེ་སར་རྐང་པོ་ཚུགོས་

ཡོད། ང་རང་ཚོོའིི་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་སོགོས་

ཆེོས་སྲིིད་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱིི་

རྨང་གོཞི་ིཞིགིོ་ཚུགོས་ཡདོ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤོགིོ་ཡནི་སྟབས་འིདྲེ་

མནི་མུ་མཐུད་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེརགིོས་ལ་བློ་ོགོཡངེ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་

དང༌། འིདྲེོགོ་དགོོས་པོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་
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ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཆེགིོ་འིབུམ་ལྷགོ་ཙོམ་ཡདོ་པོ་རྣམས་ནས་ཆེ་ེསའི་ི

ཐེོགོ་བོད་དོན་མི་བསམ་པོ་ཡོང་ཤོེས་ཀྱིི་མ་རེད། ཕྲིན་བུའིི་རྙེོགོ་

གླིེང་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡང་མཐེོང་གོི་མི་

འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་ལྷོད་གོཡེང་བྱས་ནས་བསྡེད་པོས་མི་འིགྲེིགོས། 

ང་ཚོོའིི་ནང་ཁུངས་ནས་སྐད་ཆེ་ཆུང་ཙོགོ་ལྷགོས་སྐབས་ལམ་

སང་གོསལ་པོོ་བཟོ་མ་ཐུབ་ན། གོཞིན་དགོ་གོིས་རྒྱུ་དང་དངོས་

པོའོི་ིའིགྲེ་ོསངོ་བཏེང་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་འིདྲེ་མནི་སྤྱོད་ད་ེཆེནེ་པོ་ོབཟ་ོ

རྒྱུ་མི་སྲིིད་པོ་མིན་སྟབས། ལམ་སེང་འིཁྱོགོ་པོོ་ཡོ་བསྲིང་བྱེད་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརེད།

ང་ཚོ་ོཐེགོོ་མར་བཙོན་བྱལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིསྐབས་ལ་ཆེ་རྒྱུས་ཡདོ་

པོ་ས་དང་གོནམ་ལས་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ལ་ང་རང་ཚོསོ་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བདནེ་མཐེའི་གོསལ་བ་ཞིགིོ་ཨ་ེ

ཡངོ་སྙིམ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་རདེ། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་

མ་ིཙོམ་དུ་མ་ཟད། སྲིགོོ་ཆེགོས་དུད་འིགྲེ་ོཚུན་ཆེད་ཀྱིསི་ཀྱིང་དྲེང་

པོོ་དྲེང་བཞིགོ་བྱེད་མཁན་ལ་ངོས་འིཛིིན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ངོ་ལྐོོགོ་

དང་རྒྱབ་མདུན་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་ཡནི་ན་དུད་འིགྲེ་ོཡནི་ན་ཡང་ཡདི་

ཆེསེ་བརླགོ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིདང་བར་ཐེགོ་

ཇ་ེརངི་དུ་འིགྲེ་ོབ་ང་ཚོསོ་མཐེངོ་ཆེསོ་རེད།

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་བདེན་དོན་ཡིན་པོ་དང༌། དེ་ཡང་
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བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོིས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེེན། འིཛིམ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒང་ལ་བདེན་རྒྱབ་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཕྱོི་ནང་

གོང་ནས་བལྟས་ཀྱིང༌། དུས་ཚོདོ་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤོསོ་འིདརི་སྐྱསེ་

པོའིི་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདིས་གོང་ལ་འིཚོམ་གྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་

བསྒྲུབས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ལས་ཀའིི་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཡིན་

པོས་ལྷོད་གོཡེང་བྱས་ན་རྩི་བ་ནས་མི་འིགྲེིགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་

བཙོན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་གོང་བྱེད་དགོོས་པོ་

རྣམས་སྒྲུབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ མ་འིོངས་པོ་ལ་བྱེད་སྟངས་

སྤྱོདོ་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཡནི་ཞིསེ་གོཏེན་འིབབེས་མང་པོ་ོབྱས་ཡདོ། 

དེ་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དུས་ང་རང་ཚོོས་འིགྲུབ་ཚོོད་

ཅིགོ་དང༌། བསམ་བློོས་ལྡེང་ཚོོད་ཅིགོ་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱས་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཁ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས།

ངས་རྣམ་ཀུན་ང་རང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་

ཟརེ་བ་འིད་ིམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིམཚོནོ་བྱདེ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་གོལ་

ཆེནེ་པོརོ་བརྩིསི་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོ་ོམ་ིཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང་། 

རིགོ་གོཞུང་གོི་ཆེ་ནས་བཤོད་ནའིང་གོཞིན་ཕེན་བྱམས་བརྩིེ་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིརགིོ་གོཞུང་འིད་ིམ་ིཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི
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སྒང་ལ་ཡོད་པོའིི་སྲིོགོ་ཆེགོས་ཆེེ་ཕྲི་ཐེམས་ཅད་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་

ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེེན། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་ཇི་ཙོམ་

ཡུན་རངི་བ་གོནས་ཐུབ་པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ། 

སྔ་མ་ོཡནི་ན་ས་ོས་ོཁརེ་རྐྱང་བྱས་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། དའེི་ིཚོ་ེདའེི་ི

དུས་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། ད་ལྟ་འིཛིམ་གླིིང་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་

ནས་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད། མ་འིངོས་པོ་ལ་ང་ཚོ་ོའིཛིམ་

གླིིང་གོང་སར་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་ཉེེ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བ་གོཞིིར་གྲུབ་

པོས། ང་རང་ཚོོའི་ིབཟང་པོོའི་ིརིགོ་གོཞུང་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་འིཛིམ་

གླིིང་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བསྒྲུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེན་དང་ནུས་པོ་ཏེན་ཏེན་

ཡདོ། ད་ེན་ིངས་ཧིམ་བཤོད་བྱས་པོ་དང༌། ངསོ་རང་སྣང་བ་དགོ་

ནས་བཤོད་པོའིང་མིན། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་མི་འིདྲེ་མིན་

མང་པོ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། ལུང་པོ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིཁྲེདོ་

ནས་མཁས་པོའིི་རིགོས་དང་སྐད་ཆེ་མང་པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། དེའིི་

ནང་ནས་མིའིི་མཐེོང་ཚུལ་ཕྱོོགོས་བསྡེོམས་བྱས་ཏེེ་མིའིི་སེམས་

བགོ་ཕེེབས་ལོས་དང༌། སེམས་སྐྱིད་ལོས་བསྡུར་ན། ང་ཚོ་ོབོད་

པོ་སམེས་སྐྱདི་པོ་དང༌། བགོ་ཕེབེས་པོ་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། ཁྱམི་ཚོང་གོཅགིོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་དང་། མདརོ་ན་བཟའི་ཚོང་

ཁ་བྲལ་བྱེད་སྟངས་ཡིན་ཡང་རུང༌། གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ན་ཏེན་ཏེན་ང་ཚོ་ོབོད་མིའིི་སེམས་ལ་ཞིི་བདེ་
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མང་བ་ཡོད་པོ་མཐེོང་གོི་འིདུགོ རིགོས་གོཅིགོ་ནི་མ་ཤོེས་པོ་

དང༌། མཐེངོ་རྒྱ་ཐེསོ་རྒྱ་མདེ་པོའི་ིརྐྱནེ་ཡནི་རུང༌། རྩི་བའི་ིཆེ་ནས་

ཕྱོི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་མཐེོང་ཞིིང་ཤོེས་པོའིི་ཐེོགོ་དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་བསམ་བློོའི་ིའིཁྱེར་ས་ོཞིི་བདེ་

བགོ་ཕེེབས་མང་བ་ཡོད་པོའིི་གོོམས་གོཤོིས་བཟང་པོོ་འིདི་དགོ་

ཆེོས་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ནི་ཁ་ཡོད་

ལགོ་ཡདོ་མ་ིལ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

ང་ཚོའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་

གོོང་སྤེེལ་བྱེད་དགོོས་ཟེར་བ་འིདི་ཆེོས་སྤྱོོད་སློོབ་གོཉེེར་བྱེད་རྒྱུ་

གོཅིགོ་པུ་མིན། སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས་ཤོེས་བྱ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

ཤོསེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཡང་མནི། ད་ེན་ིཉེནི་ར་ེཉེནི་ར་ེང་རང་ཚོའོི་ིགོམོས་

གོཤོསི་ནང་ལ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེསྐརོ་བསམ་

བློ་ོམང་པོ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་པོར་ཡནི་ཤོགོ་ཤོགོ་དང༌། ད་ེལསོ་ཡནི་

བསམ་པོའི་ིངང་ནས་གོ་ལརེ་བཅའི་འིགྲེསོ་ཀྱིསི་བཟང་པོའོི་ིགོམོས་

གོཤོིས་དེ་དགོ་ཉེམས་བརླགོ་འིགྲེོ་གོི་མེད་དམ་བསམ་པོའིི་བློོ་

གོཡེང་ཡོང་གོི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་དང༌། ལས་བྱེད་པོའིི་ནང་

ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། མང་ཚོོགོས་ནང་ཡིན་ཡང་རུང༌། གོང་ལྟར་

བཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤོསི་ད་ེརམི་པོས་ཇ་ེསློ་ནས་ཇ་ེསློ་དང་། ཇ་ེ

ཞིན་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ན་ཧི་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརདེ།
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ཡང་རྐྱེན་རྩི་གོཞིན་གོཅིགོ་ནི། ང་ཚོོ་ཐེོགོ་མར་བཙོན་བྱོལ་བ་

ཆེགོས་དུས་ང་རང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཡོད་པོ་དེས་སོ་

སོའི་ིལུང་པོ་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པོ་རེད། ང་ཚོོས་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོིའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་མ་ཤོེས་པོས་ལན་འིདུགོ་བསམས་ནས་ས་ོསོའི་ིཁྱད་ནོར་

ཡོད་པོ་དེའིི་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན། དེའིི་དགོོས་མཁོ་དང་

དགོ་ེམཚོན་མ་རྟེགོོས་པོས་འིཐུས་ཤོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

གོར་ནང་ལའིང་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་མངནོ་པོར་བསྟདོ་

དྲེགོས་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་མཐེར་ཐུགོ་ཕེར་ཡང་མ་སློབེས། ཚུར་ཡང་མ་

སློབེས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ་ད་ེབཞིནི་

དུ་གོ་ལརེ་ལུས་ཀྱི་ིཤོ་ཁྲེགོ་ད་ེབདོ་པོའི་ིརགིོས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ན་

ཡང༌། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང་། གོམོས་གོཤོསི་ད་ེདགོ་བདོ་

པོ་མིན་པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་སྲིིད་པོ་རེད། དེས་རང་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱུང་

ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་དང་། བཟང་སྤྱོོད་ཉེམས་

དམས།

ད་རསེ་ཉེ་ེཆེར་ང་སོགོ་ཡུལ་ལ་ཕྱོནི་པོ་ཡནི། སྔནོ་མའིང་ཚོར་ཁ་

ཤོས་སློབེས་པོ་རདེ། ངས་ཁངོ་ཚོརོ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་དང༌། སགོོ་

པོ་ོགོཉེསི་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་

བའི་ིརགིོ་གོཞུང་ད་ེང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་ཤོགིོ་
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ཆེགོས་ཡདོ། ང་ཚོརོ་ཕེ་མསེ་དུས་ནས་ནང་ཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

རིགོ་གོཞུང་གོི་གོོམས་གོཤོིས་འིདི་མེད་ན་ཏེན་ཏེན་དཀའི་ངལ་

འིཕྲིད་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱས་ཚོ་ེའིཐུས་

ཤོོར་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་འིདུགོ བཟང་པོོའི་ིལྷགོ་བསམ་དང༌། སྤྱོོད་

ལམ་དེ་གོ་ལེར་ཡལ་ན། ཤོེས་བྱ་ཡོན་ཏེན་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་

དང༌། རྒྱུ་དངོས་པོོའི་ིནུས་པོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ོཡོང་རྒྱུ་

ཁགོ་པོ་ོཡནི། 

རང་ཉེིད་སྐྱིད་པོོ་མེད་པོའིི་ཞིོར་ལ་རང་ཉེིད་གོང་དུ་སྡེོད་སའིི་སྤྱོི་

ཚོགོོས་དའེི་ིནང་ལ་ཡང་མདའི་དཀྲུགོ་ཕུ་དཀྲུགོ་བྱས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་

ཡནི་པོ་ཐེགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་

བའི་ིམཚོམས་ལ་རྙེགོོ་དྲེ་དང༌། བརྡབ་གོསགིོ་སྣནོ་མ་བཟ་ོམཁན་

ལྟ་བུ་ཆེགོས་ན་ཡང་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོརང་དབང་

ལུང་པོའི་ིནང་ལ་བསྡེད་ནས་རྒྱ་མསི་ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

མེད་པོ་བཟོ་གོི་འིདུགོ་ཅེས་སྐད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། སྐད་རྒྱགོ་མཁན་

ས་ོསོས་ཉེིན་ཞིགོ་ཕྲུགོས་ཅིགོ་ཆུ་ཚོོད་ཉེེར་བཞིིའིི་ནང་བསམ་བློ་ོ

གོཏེོང་སྟངས་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་བྱེད་སྟངས་དེ་ལྷོད་གོཡེང་འིཐུས་

ཤོོར་ལ་ཕྱོིན་ན། གོཞིན་ལ་ཕེར་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེད་པོའིི་སྐབས་

འིགྲེལེ་བཤོད་གོང་འིདྲེ་བྱས་ནས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡནི་ནམ། འིད་ིཚོང་མའི་ི

དགོངོས་པོར་འིཇགོས་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། 
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ལྷགོ་དནོ་ཁྱམི་ཚོང་གོ་ིཕེ་མ་ཚོསོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྒང་ནས་ཁྱམི་

ཚོང་ད་ེགོའི་ིནང་དུ་ཡ་རབས་དང༌། ཕེན་སམེས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་

འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བཟོ་དགོོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཁྱིམ་ཚོང་དེ་གོའིི་

ནང་ལ་འིཚོར་ལངོས་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་ལ་ས་ོསའོི་ིཉེནི་

ཞིགོ་ཕྲུགོས་གོཅགིོ་གོ་ིམ་ིཚོའེི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཐེགོོ་གོ་ལརེ་བཟང་པོའོི་ི

གོམོས་གོཤོསི་འིཇགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེན་ིཤོནི་ཏུ་ནས་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོམཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ སྐབས་ར་ེདའེི་ིཐེད་དངངས་སྐྲགོ་སྐྱ་ེགོ་ིའིདུགོ 

གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོནད་དནོ་ད་ེལ་ད་ོཁུར་བྱདེ་

དགོསོ་ལ། བུད་མདེ་ལའིང་ཁ་སང་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། གོང་ལྟར་སྐབས་

གོང་དུ་ཡང་ངས་སྐད་ཆེ་འིད་ིཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོའིི་རྩི་བའིི་ལྷགོ་བསམ་དང༌། 

ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོོ་དང་སམེས་ཤུགོས་ཧི་ལས་པོ་ཞིགིོ་

ཡོད་ཀྱིང༌། བཟང་པོོའི་ིགོོམས་གོཤོིས་ཀྱིི་མིགོ་དཔོེ་ལྟ་ས་མེད་

པོ་དང༌། གོདུགོ་རྩུབ་དང་། མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ། དངུལ་ལས་

བསམ་རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིཁརོ་ཡུགོ་ནང་ཤུགོས་རྐྱནེ་ངན་པོ་ཐེབེས་རྒྱུའི་ི

ཉེནེ་ཁ་མདེ་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ བདོ་ནང་གོ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་

ཚོོར་གོོ་སྐབས་གོ་དུས་བྱུང་རུང་ངས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ལ་ཕེར་

བཤོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་རང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

སྡེོད་མཁན་ཚོོས་དེ་བས་ཀྱིང་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་ལྷོད་གོཡེང་
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མ་སངོ་བ་ཞིིགོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེགོཅགིོ་ཤོོད་འིདདོ་བྱུང༌།

ང༽ འིདས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། སྔར་ལྷགོ་འིབད་

ཐེབས།

ད་ེནས་ད་ལྟ་བར་གོཞིནོ་ནུའི་ིལས་བསྡེམོས་ནང་བཤོད་པོ་བཞིནི་

གྲུབ་འིབྲས་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་བྱུང་ཡདོ། ད་དུང་ཡང་གྲུབ་འིབྲས་བྱུང་

བ་དེ་ལ་ཆེོགོ་ཤོེས་བྱས་ནས་མ་བསྡེད་པོར་ད་བར་གྲུབ་འིབྲས་

ཐེནོ་པོ་ད་ེདགོ་གོཞི་ིརྩིར་བཞིགོ་ནས་ད་དུང་ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིཡར་

རྒྱས་དང་། གྲུབ་འིབྲས་ཆེ་ེབ་ཡངོ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་བསྐྱདེ་དགོསོ་ལ། 

ཚོང་མས་བསྐྱེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། གོཞིན་དགོ་ད་ལྟ་ཚོོགོས་

གོཙོ་ོདང༌། བཀའི་བློནོ་ཁྲེ་ིཔོས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་བཀའི་མལོ་གོནང་

སངོ༌། ངས་ད་ེལྷགོ་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 

ང་ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ང་ཚོོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་སྤེོབས་

པོ་བསྐྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ང་ཚོསོ་ཕྱོ་ིདང་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

གོང་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ནའིང༌། བཙོན་བྱོལ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་

མ་ིའིདྲེ་བའི་ིགྲུབ་འིབྲས་བྱུང་ཡདོ། ད་ེན་ིང་ཚོསོ་ཐེབས་ཤོསེ་འིབད་

བརྩིོན་བྱས་པོའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པོས། ང་ཚོོའིི་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་རྒྱུའིི་

གོཞི་ིརདེ། ད་ཆེ་བདནེ་མཐེའི་གོསལ་ལ་ཉེ་ེབའི་ིདུས་སྐབས་ཡནི་

པོས། ང་ཚོསོ་ཞུམ་ནས་མ་བསྡེད་པོར་ཚོང་མས་སྔར་ལས་ལྷགོ་
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པོའི་ིལྷགོ་བསམ་བསྐྱདེ་ནས་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱདེ་རགོོས་ཟརེ་

རྒྱུ་ཡིན། གོཞིན་དགོ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། བཀྲོ་ཤོིས་

བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚོེས་ ༢༧ ཉེནི་

བུད་མདེ་ཀྱི་ིའིགོན་འིཛིནི་ལྷན་ཚོོགོས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དགོའི་སྤེབོས་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། མ་འིངོས་རྒྱུད་

མཐུད།

ངོས་ནས་དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོའིཁྱུགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ནས་བསམ་

པོ་ལས། ད་ེམནི་དམགིོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། གོང་ལྟར་

ཁྱེད་རང་ཚོོས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཉེམས་མྱོང་གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་

གོིན་ལ་ཚོགོས་ཚུད་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། གོཞིི་རྐང་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་

རིམ་བཞིིན་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོར་ཇི་ལྟར་མེད་

ཟེར་ཡང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱས་པོའིི་མཐེོང་རྒྱ་ཐེོས་རྒྱ་ཆེེ་བ་ཡོད་ལ། དེ་

དང་འིབྲལེ་བའི་ིལས་ཐེབས་སྣ་ཚོོགོས་དང་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་བསམ་

བློ་ོགྲུང་བ། རྣམ་དཔྱདོ་ཆེ་ེབ་ཡདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་གྲུབ་འིབྲས་ཆེ་ེ

རུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། ལས་ཀ་ཚོགོས་ཚུད་དུ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེཆེསོ་ཉེདི་རདེ། 

ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་ཡདོ། 

ལྷགོ་པོར་བར་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིནང་བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ཚོགོོས་པོའི་ི

མངི་གོ་ིཐེགོོ་ནས་འིབྲལེ་བ་བྱས་པོ་ད་ེརགིོས་ཡར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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ཉེ་ེཆེར་པོ་ེཅངི་དུ་འིཛིམ་གླིངི་བུད་མདེ་ཀྱི་ིཚོགོོས་ཆེནེ་གྱི་ིསྐབས་སུ་

ཡང་ཁ་ཤོས་སློབེས་ཐུབ་པོ་དང༌། མ་ིགོ་ོཡགོ་པོ་ོསྤྱོད་ད་ེཧི་ཅང་ཡགོ་

པོ་ོབྱུང་ཡདོ། ད་ེདགོ་ལ་ང་ཚོ་ོསྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་དང༌། རྗེསེ་སུ་

ཡི་རངས་བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ད་ལྟ་བར་

བསགོས་པོའི་ིཉེམས་མྱངོ་འིད་ིདགོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་དུང་མུ་

མཐུད་ད་བར་བསགོས་པོའི་ིཉེམས་མྱངོ་འིད་ིདགོ་གོཞི་ིལ་བཞིགོ་སྟ་ེ

ཡར་རྒྱས་དང༌། ནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་གོཏེངོ་ཐེབས་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ཚོང་མས་ལྷདོ་ཡངས་མ་ཤོརོ་བ་བྱདེ་དགོསོ། 

ང་ཚོོའིི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་མགོ་ོསྟོད་རྫོིགོ་པོ་ོཞིིགོ་ལ་མཇུགོ་ཏུ་

རིམ་པོས་ཉེོབ་མདངས་དང༌། འིཆེར་ཅན་ཡིན་བསམ་པོའིི་ལྷོད་

གོཡེང་འིགྲེོ་བ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱིི་འིགོོགོ་རྐྱེན་ཡིན། ཐེོགོ་མ་ཨ་

གོསར་ཞིགིོ་ཡདོ་པོའི་ིསྐབས་ཧུར་པོ་ོབྱདེ་པོ་དང་། རྙེངི་པོ་ཆེགོས་

སྐབས་ཨ་གོསར་ད་ེཡང་ཡལ་ནས་ལྷདོ་གོཡངེ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེརགིོས་

མ་ིཡངོ་བ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེམནི་དམགིོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཚོང་

མ་ཕྱོོགོས་མཐེའི་ཁགོ་ནས་འིདིར་ཡོང་བ་དང༌། ལྷགོ་པོར་ཁུར་

བློངས་ནས་ས་ོསོའི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཡོད་པོ་རྣམས་བཤོད། གོ་ོ

བསྡུར་བྱས་པོ་བཅས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



558

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚོེས་ ༡༧ ཉེནི། 

ཁ་ཆེའེི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་དང་པོའོི་ིའིཐུས་མ་ི

རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིཐེོགོ་གོསར་རྙེངི་དང་། བདོ་རིགོས་ཁ་ཆེ།ེ

ང་ཚོ་ོམ་ིཐེགོོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ལ། བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབྱངིས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། ཡིན་ནའིང་མི་ཐེོགོ་སྔོན་མ་

རྫོོགོས་ཀྱིིན་རྫོོགོས་ཀྱིིན་གོསར་དུ་སྐྱེས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མི་ཐེོགོ་

གོོང་མའིི་སེམས་ཤུགོས་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འིཛིིན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། 

བདོ་ནང་དུའིང་མ་ིཐེགོོ་རྒོན་པོ་ད་ེདགོ་རྫོགོོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་དང་། 

རྒྱ་མིའིི་བཙོན་དབང་འིགོོ་སྡུགོ་ཟད་ཐེེབས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོང་མས་སེམས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མེད་པོ་བཅངས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ་ལ། སམེས་ཤུགོས་འིགྱུར་བ་མེད་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་

གྱིིས་འིཛིམ་གླིིང་ཕྱོི་རོལ་ནས་རང་ཤུགོས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་ཡོང་གོི་

ཡདོ། 

གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་མ་ཡལ་བ་བྱས་ཏེེ་རེ་བ་ཇེ་

ཆེེར་འིགྲེ་ོབཞིིན་པོ་འིདི་གོཙོ་ོབ་ོམིའིི་སེམས་ཤུགོས་ལས་བྱུང་བ་

རེད། ང་རང་ཚོ་ོཁ་ཆེེ་གྲེོགོས་པོོ་ཚོོའིི་ནང་དུའིང་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང་། གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོསོ་ང་ཚོ་ོཕེ་མསེ་ནས་བདོ་པོའི་ི
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ཁ་ཆེེ་ཡིན་བསམ་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་མི་ཐེོགོ་གོཞིོན་པོ་ཚོོས་མུ་

མཐུད་འིཛིིན་པོ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་རྩི་ཆེེ་རེད། ཡགོ་པོོ་རེད། ད་རེས་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཉེིན་ཤོས་རིང་བཙོན་བྱོལ་བོད་གོཞུང་ཡོད་སའིི་ས་

ཆེ་འིདརི་གོཞུང་གོ་ིལས་ཁུངས་གོཅགིོ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱས་ནས་ང་

ཚོསོ་མཉེམ་དུ་འིཚོོགོས་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི། 

ལྷགོ་དོན་བགྲེེས་པོ་ཚོ་ོཁ་ཤོས་ཕེེབས་ཐུབ་པོ་ལ་དངོས་གོནས་

དགོའི་པོོ་བྱུང་། སྙིིང་རྗེེ། བགྲེེས་སོང་ཚོ་ོཐུགོ་སྐབས་སྔོན་མ་ང་

རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལྷ་སར་ཡོད་པོའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་དེ་

གོཞི་ིནས་རྨ་ིལམ་བཏེང་བ་བཞིནི་དུ་དྲེན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོཆུང་

ཆུང་སྐབས་ལྷ་སའི་ིཝི་སྦ་གླིངི་ཁུལ་རྒྱ་ཁ་ཆེའེི་ིགྲེས་ཕྲིན་བུ་ཡདོ་པོ་

ལས། ད་ེམནི་ལྷ་སའི་ིབར་སྐརོ་ནང་དང་། ཁ་ཆེ་ེགླིངི་ཁའི་ིཁུལ་དུ་

ཡདོ་མཁན་ཀ་ཤོ་ིསྨརི་དང་། ལ་དྭགོས་ཁ་ཆེ་ེད་ེརགིོས་ཀྱིསི་རྒྱགོ་

རསེ་བརྒྱབ་པོ་རདེ་ཟརེ་བ་ཧི་ལམ་གོ་ོརྒྱུ་མདེ། ཁ་ཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་

སྐབས་སྐད་ཆེ་སྙིན་པོ་ོཤོདོ་མཁན་ཞིགིོ་དང་། ཅ་ལགོ་ལྟ་བུ་བཙོངོ་

ནས་ཞི་ིཞིངི་དུལ་བ་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་དུས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་

གོཞུང་ཟརེ་བ་འིད་ིརྩི་བ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་

རདེ། དཔོརེ་ན། ལྷ་སར་ཡདོ་པོའི་ིཁ་ཆེའེི་ིརགིོས་འིད་ིདགོ་གོསི་ས་ོ
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སསོ་ཁ་ཆེའེི་ིཆེསོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཡནི་ནའིང་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་

ང་ོམ་ད་ེཁངོ་ཚོསོ་ཟནི་བསྡེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡདོ། ཁངོ་ཚོསོ་རྒྱགོ་རསེ་

ན་ིརྒྱགོ་གོ་ིམདེ། མ་ིཚོང་མ་སྐད་ཆེ་སྙིན་པོ་ོཤོདོ་མཁན། ཚོང་མར་

གྲེགོོས་པོ་ོབྱས་ཏེ་ེསྡེདོ་མཁན། ཞི་ིབདའེི་ིབགོ་ཆེགོས་དང་ལྡན་པོ་

ཞིགིོ་རདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེརངི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཐུགོ་དུས་སྔནོ་མ་

ང་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་དྲེན་གོསོ་ཐེེབས་ནས་ཧི་ཅང་

དགོའི་པོ་ོབྱུང་བ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ

ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་ད་ལྟ་དུས་ཚོོད་ཁགོ་པོོ་འིདིའིི་སྐབས་སུ་སྡུགོ་

དཀའི་ལས་མཉེམ་དུ་རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོཡིན་

ནའིང་ང་ཚོོ་བཙོན་བྱོལ་བ་བྱས་ཏེེ་དཀའི་ལས་ཁགོ་པོོ་ཡོད་

པོའིི་སྐབས་སུ་བོད་པོ་དང་དཀའི་ལས་མཉེམ་དུ་བརྒྱབ་པོ་ཡིན་

བསམ་པོ་ཞིིགོ་གོིས་བསམ་བློོའི་ིནང་བློོ་བདེ་པོོ་ཡོང་གོི་རེད་ལ། 

བདོ་པོ་སྤྱོ་ིབྱངིས་ཐེགོོ་ནས་ཡནི་ན་ཡང་བདོ་ཀྱི་ིཁ་ཆེ་ེཚོསོ་དངསོ་

གོནས་གོདུང་ཤུགོས་གོཅགིོ་སྒྲིལི་བྱས་པོ་དང་། མཉེམ་ཟ་མཉེམ་

འིཐུང་དཀའི་ལས་མཉེམ་དུ་བརྒྱབ་པོ་ཡནི་བསམ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་རྒྱུ་

དང་། དེའིི་ཐེོགོ་ནས་མ་འིངོས་པོར་བོད་ཀྱིི་རང་དབང་སོན་པོའིི་

མཚོམས་སུ་ཡང་སྔར་བཞིིན་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་དགོའི་སྤྲོོའི་ིངང་ནས་

མཉེམ་དུ་ལོགོ་དགོསོ། 

ང་ཚོ་ོཆེསོ་ལུགོས་ཐེ་དད་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་འིབྲལེ་ཁྱམི་ཚོང་
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གོཅགིོ་གོ་ིམ་ིནང་བཞིནི་བྱས་ནས་མཉེམ་དུ་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཁྱདེ་

རང་ཚོོ་ལའིང་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ང་ཚོོར་ཡང་དེ་ལྟར་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོད། བར་སྐབས་ང་རང་ཚོ་ོཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཕྲིན་བུ་མ་

འིདང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་ན་ཡང་། སམེས་ཐེགོ་ཉེ་ེཔོ་ོཁྱདེ་རང་ཚོརོ་

ཡང་ཡདོ། ང་ཚོོར་ཡནི་ནའིང་ཡདོ། སྔནོ་མ་ལས་བྱདེ་ཁོངས་ཁ་

ཆེའེི་ིཕྲུ་གུ་ཁ་ཤོས་ཡདོ་ཀྱིང་། བར་སྐབས་ད་ེདགོ་མདེ་པོ་ཆེགོས་

འིདུགོ ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤོས་ཡོད་ན་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ལན་བསྐུར་བ་

ཡནི། ད་ེརྗེསེ་ཕྲུ་གུ་གོསུམ་སློབེས་པོ་ནས་མ་ིགོཉེསི་ད་ལྟ་བསྡེད་

ཡདོ། 

ངའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་

འིད་ིཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོའིཛིམོས་

ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་དཀའི་

ངལ་སལེ་ཐུབ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་གོང་ཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་དགོའི་བཞིནི་

སྤྲོ་ོབཞིནི་དུ་ཞུ་གོ་ིརདེ། ད་རསེ་ཚོགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་འིཕྲིལ་

སེལ་གྱིི་ད་ལྟའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་དང་། བྱེད་ཕྱོོགོས་སྐོར་

དོན་ཚོན་གོསལ་པོོ་བྱས་ཏེེ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ 

མ་འིངོས་པོར་ཡང་རྒྱང་ཐེགོ་རིང་པོོ་བྱས་ཏེེ་མ་བསྡེད་པོར་དུས་

དུས་ལ་ང་ཚོོ་རྒྱས་བསྡུས་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཚོོགོས་ན་ཡགོ་པོོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ།
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ཁ༽ བདོ་རིགོས་ཁ་ཆེ་ེདང་། སྤྱོ་ིདནོ་གྱི་ིཞིབས་འིདེགོས།

ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཞིབས་

འིདགེོས་ཞུ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱནེ་གོང་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ན། ཁ་ཆེའེི་ིལུང་པོ་ཚོའོི་ི

ནང་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིདམགིོས་བསལ་གྱི་ིཆེ་

རྐྱནེ་ཞིགིོ་རདེ། ནང་པོ་ཞིིགོ་གོསི་ཁ་ཆེའེི་ིལུང་པོའི་ིནང་འིབྲལེ་བ་

བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིརང་བཞིནི་གྱིསི་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིམདེ་ལ། བྱདེ་ཐུབ་པོ་

ཁགོ་པོོ་རེད། དཔོེར་ན། སྔོན་མ་ང་ཏུར་ཀི་ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས་

དབྱ་ིས་ིརམ་པོ་ོདང་། ད་ེཁུལ་མནའི་མར་སློབེས་པོའི་ིབདོ་རགིོས་

སྐྱསེ་དམན་ཁ་ཤོས་ཐུགོ་བྱུང་། ད་ེཡང་གོནམ་ཐེང་དུ་ཡང་སློབེས་

བྱུང་ལ། རྗེེས་སུ་ཡང་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་། སྙིིང་རྗེེ། དེ་དགོ་གོིས་

ལྷ་སའིི་སྐད་གོཙོང་མ་བརྒྱབ་ནས་མིགོ་ཆུ་གོཏེོང་གོི་འིདུགོ ཡིན་

ནའིང་ང་ཚོོ་ནམ་རྒྱུན་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་ཡོང་གོི་མེད། ཁྱེད་

རང་ཚོ་ོསྤུན་མཆེེད་གོཉེེན་ཚོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཁྱིམ་ཚོང་གོི་འིབྲེལ་

བ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་ཨ་རབ་སྦི་

ཡ་དང་། ཨ་རབ་ཁུལ་གྱིི་ལུང་པོ་ཁ་ཤོས་ནང་སྤུན་མཆེེད་ནེ་

འིབྲེལ་གྱིི་འིབྲེལ་ཡོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་རེད། དེ་དགོ་ཁྱེད་རང་

ཚོསོ་ཁྱམི་ཚོང་གོ་ིའིབྲལེ་བ་གོཅགིོ་པུར་ཆེ་མ་བཞིགོ་པོར། ང་ཚོ་ོ

བོད་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་འིགོན་འིཁུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་དམིགོས་བསལ་

གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ། 
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ཡང་ཕེ་རོལ་དོ་བདགོ་གོིས་ཁུར་མ་བློངས་ན་ཁྱད་པོར་མེད་ལ། 

གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ད་ོབདགོ་གོསི་ད་ོསྣང་བྱས་ན་ཁྱདེ་རང་

ཚོོས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་ཁུར་ཞིིགོ་བློངས་ནས་འིབྲེལ་བ་བྱེད་

དགོོས། ཨ་རབ་ཀྱིི་ཁ་ཆེེའིི་ལུང་པོ་དེ་དགོ་ནང་ཁྱིམ་ཚོང་གོཅིགོ་

ལ་གོཅིགོ་བརྒྱུད་ཀྱིིས་ངོ་ཤོེས་པོ་འིདི་དགོ་ལ་སྔོན་དུ་ཁྱིམ་ཚོང་

གོ་ིའིབྲལེ་བ་ཡདོ་མུས་ཐེགོོ བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཚོགོས་པོར་

གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། གོཞིན་ཡང་དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོ་ོའིདིར་ད་རེས་

ཚོགོོས་འིདུ་ཚོགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིསྐརོ་ནང་ཡགིོ་ཚུན་ཆེད་ཕེན་ཚུན་

གོཏེོང་རེས་བྱས་ཏེེ་ཁོང་ཚོོའིི་ཕྱོོགོས་ནས་དོ་སྣང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱདེ་མནི་བལྟ་དགོསོ། 

ཡང་ད་ེརགིོས་ཚུར་སངས་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན། རམི་པོས་

ཁངོ་ཚོ་ོཡདོ་སའི་ིས་གོནས་ད་ེདགོ་ནང་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་

ཁངོ་ཚོསོ་འིགོན་འིཁྱརེ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། ས་གོནས་

དེ་གོའིི་ནང་བོད་པོའིི་གྲེོགོས་པོ་ོསོགོས་བཟ་ོཐེབས་བྱེད་དགོོས། 

ཡ་ོརབོ་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ནང་ཡདོ་པོ་བཞིནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་

ཚོགོོས་པོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་ལམ་སངེ་མ་བྱུང་ཡང་། བདོ་པོའི་ིགྲེགོོས་

པོའོི་ིཚོགོོས་པོ་ཟརེ་བ་ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ལས་དནོ་འིད་ི

རགིོས་བདོ་པོ་སྤྱོ་ིབྱངིས་ཀྱིསི་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། འིད་ིཁྱདེ་

རང་ཚོའོི་ིདམགིོས་བསལ་ལས་འིགོན་ཆེགོས་ཡདོ་པོས་ཁྱདེ་རང་
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ཚོའོི་ིདགོངོས་པོར་བཅངས་དགོསོ། 

ཡང་དེ་དགོ་གོི་མཐུན་རྐྱེན་འིགྲེོ་གྲེོན་གོཏེོང་རྒྱུ་དང་། ཕེན་ཚུན་

ཡིགོ་འིབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ། ཡིགོ་ཆེ་འིགྲེེམས་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིི་

འིགྲེ་ོགྲེོན་དགོོས་རིགོས་ཕེལ་ཆེེར་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ནས་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། འིདའིི་ིལས་འིགོན་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་སྒྲུབ་རགོོས་

བྱདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་ར་ེའིདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། འིད་ིསྤྱོ་ིས་བར་སར་མ་

བཞིགོ་པོར་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིནང་ནས་གོཅགིོ་གོསི་རྐང་འིགོན་འིཁྱརེ་

དགོོས། ཟླ་བ་ཁ་ཤོས་རྗེེས་ལ་འིདི་སྐོར་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ངོས་ལ་

སྙིན་ཞུ་གོཏེངོ་དགོསོ། འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལྟར་ཐེབོ་

ཐེང་ཡང་དགོོས་ལ། ཐེོབ་ཐེང་དང་མཉེམ་དུ་འིགོན་ཡང་འིཁྱེར་

དགོསོ། འིད་ིདངསོ་གོནས་རདེ།

གོ༽ མང་གོཙོའོི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལས་འིགོན།

ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བོད་པོ་སྤྱོི་བྱིངས་ཚོོར་ཡང་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ང་

ཚོོས་མང་གོཙོ་ོདང་རང་དབང་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། མང་གོཙོ་ོདང་

རང་དབང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་འིདི་ཧི་ཅང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་

ཐེབོ་ཐེང་འིད་ིདང་མཉེམ་དུ་འིགོན་འིཁྱརེ་རྒྱུ་ཡང་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརེད་ཅེས་ངོས་ནས་མཁར་སྔོན་པོོའི་ིནང་དུའིང་མང་པོ་ོབཤོད་

པོ་ཡིན། སོགོ་པོ་ོཚོོས་རང་དབང་ཟེར་བ་འིདིར་དགོའི་པོ་ོབྱེད་པོ་
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དང་། ལས་འིགོན་མ་འིཁྱེར་བར་ཁོང་ཚོོའིི་རྟེའིི་འི་ོམ་བཏུང་ནས་

སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་བྱས་ཏེེ་བསྡེད་པོ་ལས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ ལས་ཀར་ཧུར་བརྩིོན་དེ་ཙོམ་བྱེད་ཀྱིི་མེད་

པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ངསོ་ནས་གོང་སར་བཤོད་པོ་ཡནི། རང་དབང་དང་མང་གོཙོ་ོཞིསེ་

པོ་འིད་ིརྩི་ཆེནེ་འིད་ིང་རང་ཚོརོ་བྱུང་བ་རདེ། རང་དབང་དང་མང་

གོཙོ་ོབྱུང་རྗེེས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བསམ་བློོ་བཏེང་ན་འིགོན་ལྕི་

རུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། དེ་སྔ་དམར་པོོའི་ིགོཞུང་གོིས་མི་མང་ལ་ཐེོབ་

ཐེང་དང་རང་དབང་སྤྲོོད་ཀྱིི་མེད་ལ། འིགོན་ཡང་ཆེ་ཚོང་ཁ་ོརང་

ཚོརོ་འིཁྲེ་ིབ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ཆེ་མང་གོཙོ་ོདང་རང་དབང་

གོི་ཐེོབ་ཐེང་མི་མང་ལ་སྤྲོད་ཟིན་པོར་བརྟེེན། མི་མང་རང་ཉེིད་ཀྱིི་

ངོས་ནས་འིགུལ་བསྐྱོད་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་མ་བརྒྱབ་ན་གོཞུང་ལ་

ཁགོ་འིདགོོས་བྱས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཐེབས་མདེ་ཅསེ་སགོོ་པོ་ོཚོརོ་ནན་པོའོི་ི

ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ཡོད། གྲེོགོས་པོོ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོལ་ཡང་འིདི་ལྟར་

བརྗེདོ་འིདདོ་བྱུང་། 

ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་ཐེབོ་ཐེང་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་ཤོགིོ་དགོསོ་པོ་

དང་། ཡང་རྒྱ་གོར་མི་སེར་གྱིི་ལགོ་འིཁྱེར་ཟེར་བའིི་སྐད་ཆེ་འིདི་

དཀའི་ངལ་གོཅིགོ་ཡདོ་ཀྱིང་། མ་གོཞི་ིབདོ་མ་ིཚོའོི་ིནང་དུའིང་རྒྱ་

གོར་མ་ིསརེ་གྱི་ིལགོ་འིཁྱརེ་བློངས་པོ་ཡདོ། འིདརི་ཁྱད་པོར་མདེ། 



566
དཔོེར་ན། ཡ་ོརོབ་དང་། ཨ་རི་སོགོས་མི་གྲེངས་ཉེིས་སྟོང་ཙོམ་

ལ་སྤྱོི་འིཐུས་ཤོིགོ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོད། མ་གོཞིི་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། བདོ་མ་ིཁ་ཆེེ་སྟངོ་ཕྲིགོ་གོཉེིས་ཙོམ་

ཡདོ་པོར་བརྟེནེ་བཙོན་བྱལོ་བདོ་མའིི་ིགྲེསོ་ཚོགོོས་ནང་བདོ་མ་ིཁ་

ཆེའེི་ིའིཐུས་མ་ིགོཅགིོ་ཙོམ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོམདེ་དམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱི་ི

འིདུགོ སྔནོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་སྙིན་ཞུ་ཞིིགོ་ཕུལ། ང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིའིཐུས་

བཅས་གྲེོས་བསྡུར་ཞིིགོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོོ་རེད། ལགོ་དེབ་ལྗོང་

ཁུ་ད་ེརགིོས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་

བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབྱངིས་ཀྱི་ིཐེབོ་ཐེང་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་ངསེ་

པོར་དུ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

བར་ལམ་ང་ཚོ་ོའིབྲལེ་བ་སངས་པོ་ོམ་བྱུང་བ་རདེ། མ་གོཞིི་ཐེགོ་

རངི་པོ་ོམནི་ནའིང་འིབྲལེ་བ་སངས་པོ་ོམ་བྱུང་བའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་ཁྱདེ་

རང་ཚོོར་ང་ཚོོས་རོགོས་རམ་བྱེད་ཐུབ་ཚོོད་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་

ལུས་ཡོད་ན་ཕེངས་པོ་ོརེད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་ཐེད་ཀར་བརྗེོད་

མཁན་མེད་པོ་དང་། ང་ཚོོས་ཀྱིང་བལྟ་རྟེོགོ་ཡགོ་པོ་ོབྱེད་མ་ཐུབ་

པོ་ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ཀས་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་ལ། དེའིི་ནང་ནས་

གོཙོ་ོབ་ོང་ཚོའོི་ིནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ང་ཚོསོ་ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་གོང་བྱདེ་རྒྱུ་

ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་དགོའི་བཞིནི་སྤྲོ་ོབཞིནི་བྱདེ་རྒྱུ་ང་ཚོའོི་ིལས་འིགོན་

རདེ། འིད་ིང་ཚོསོ་ངསེ་པོར་དུ་ཞུ་གོ་ིརདེ། ང་ཚོརོ་མེད་པོ་ད་ེའིདྲེ་
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ཡང་རོགོས་རམ་ཚོོགོས་པོ་དེ་འིདྲེར་འིབོད་སྐུལ་བྱས་ནས་ཁྱེད་

རང་ཚོརོ་རོགོས་བྱདེ་རྒྱུ་ང་ཚོསོ་ཐུབ་པོ་ཡདོ་ན་ལསོ་ཞུ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པོ་ཁ་ཆེའེི་ིཡུལ་ཁགོ་

ནང་ནས་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེསྔ་

འིཛིམ་གླིངི་རྒྱལ་ཚོགོོས་ལ་ཞུས་ཏེ་ེགྲེསོ་ཆེདོ་ཁགོ་གོསུམ་ཡདོ། བར་

སྐབས་རྒྱ་ནགོ་དང་ཐེད་ཀར་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་དརེ་

ད་བར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདགོ་པོ་ོགོང་ཡང་རྒྱགོ་གོ་ིམདེ། ཡནི་

ནའིང་ངའི་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་བཀའི་མལོ་ཞུ་རྒྱུར་འིགྱུར་

བ་གོང་ཡང་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་འིད་ིསལེ་

ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ་བྱུང་ན་རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་ལས། 

ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིདམགོ་བརྒྱབ་ནས་ཐེབོ་ཐེབས་མདེ་ལ། དམགོ་

བརྒྱབ་ནས་དགོསོ་པོ་ཡང་མདེ། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོས་རྒྱལ་ཚོོགོས་ལ་དམིགོས་བསལ་ཞུས་མེད། ཡིན་

ནའིང་རྒྱལ་ཚོགོོས་ནང་གོ་ིའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐེབོ་ཐེང་སྐརོ་གྱི་ི

ཚོགོོས་ཆུང་སགོོས་ནང་བདོ་པོའི་ིསྐརོ་ཞུ་གོ་ིཡདོ། དའེི་ིནང་ད་ལྟ་

རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བཅུ་ང་གོསུམ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་ོར་ེལ་ོར་ེའིཁརོ་རསེ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་ཁ་ཆེའེི་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ེདགོ་རམི་

པོས་སློབེས་ཀྱིི་རདེ། ད་ལྟའི་ིཆེར་ཡ་ོརབོ་ནང་གོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁགོ་

དང་། ལྷ་ོཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིནང་ང་ཚོ་ོགོཞི་ིནས་འིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ི
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ཡདོ། ཨ་ཧྥི་ིར་ིཀའི་ིནང་ཧི་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཁ་ཆེའེི་ི

རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདགོ་ནས་ང་ཚོརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་འིདའིི་ིཐེོགོ་ནུས་པོ་འིདནོ་ཐུབ་

པོའི་ིདམགིོས་བསལ་གྱི་ིཆེ་རྐྱནེ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིངསེ་པོར་དུ་གོ་ོ

སྐབས་འིཛིནི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེགོ་ཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༣ ཚོེས་ ༡ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བདོ་ལྗོངོས་ཆེལོ་

གོསུམ་ཆེིགོ་སྒྲིལི་ཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིངསོ་འིཛིནི་དང་། བཙོན་བྱལོ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

ངསོ་ནས་མང་པོ་ོཞུ་རྒྱུ་མདེ། དནོ་ཚོན་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཤོགིོ་ཞུས་ན་

བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ད་ེརངི་འིདརི་ང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིམ་ིསྣ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་གོལ་ཆེ་ེདནོ་ཆེའེི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཚོོགོས་འིཛིམོས་བྱས་

པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་ན་ིབདོ་བསྟན་སྲིིད་

ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་དངསོ་གོནས་ལ་ོམང་པོའོི་ིརངི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

ནས་བྱས་རྗེསེ་ཡདོ། གོཞིནོ་སྐྱསེ་གོསར་པོ་ཚོ་ོཡང་དངསོ་གོནས་

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་བསམ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་

གྱིནེ་དུ་འིཕྱུར་བ་ཞིིགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཡངོ་བ་རདེ། ད་ལྟ་བཀའི་བློནོ་

ཚོསོ་གོསུངས་པོ་བཞིནི། ད་ེརངི་འིདརི་ང་རང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁ་གོསུམ་

གྱི་ིཚོགོོས་པོ་ཚོང་མ་མཉེམ་དུ་འིཚོགོོས་པོ་འིད་ིཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། 

བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས་ཟརེ་འིདདོ་བྱུང་ལ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ད་ེའིདྲེའི་ི

བསམ་བློ་ོབཏེང༌། ཁུར་བསྐྱདེ་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡནི།
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ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིཐེ་སྙིད་སྦྱོར་ཡདོ་མདེ་གོང་ལྟར་

ཡང་དབུས་གོཙོང༌དང་། མངའི་རསི། མད་ོསྟདོ་སྨད་ཀྱིསི་མཚོནོ་

པོས་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོོགོས་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ནས་བཤོད་ན་

འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟིགོས་ཀྱིི་གོདུལ་ཞིིང་གོཅིགོ་གྱུར་དང་། 

མ་ཎི་བགྲེང་མཁན་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་མིའིི་འིགྲེོ་

སྟངས་ཐེགོོ་ནས་བཤོད་ནའིང་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མ་རྩིམ་པོ་ཟ་མཁན་

གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི། སྔར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། བར་སྐབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས། 

ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་གོང་ལ་གོཞིིགོས་ན་ཡང་ཇི་ཙོམ་གྱིི་བོད་

ལྗོོངས་ཡོངས་རྫོོགོས་གོོང་བུ་གོཅིགོ་གྱུར་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དེའིི་ཚོོད་

ཀྱིསི་ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ིམཚོནོ་པོས་ལས་ཀ་གོང་ཅའིི་ིཐེགོོ་

ལ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་དང༌། ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིགོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་

ད་ེཉེམས་ཆེགོས་ཕྱོནི་ན་ད་ེཙོམ་གྱིསི་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིདང་འིབྲལེ་བའི་ི

ཆེསོ་དང་སྲིདི་ཀྱི་ིལགེོས་ཚོགོོས་གོང་ཅརི་རང་བཞིནི་གྱིསི་འིཐུས་

ཤོརོ་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། སྔར་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་བདོ་རགིོས་ཡངོས་

རྫོགོོས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་སྟབོས་

ཤུགོས་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེནས་གོ་ལརེ་བདོ་སལི་བུར་ཐེརོ་

རྗེསེ་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲིད་པོ་རདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་

ལ་རྐྱནེ་ངན་གྲེགོོས་ལ་ཤོར་བ་ལྟ་བུས། གོང་ལྟར་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་



571
གྱི་ིབདོ་རགིོས་སུ་གོཏེགོོས་ཚོད་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་ལ་མ་ིརགིོས་

གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིབསམ་བློ་ོགོཞི་ིནས་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེསྔ་འིད་ི

ལྟ་བུའི་ིགོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིབསམ་བློ་ོདང་། བགོ་ཆེགོས་ད་ེཙོམ་མདེ་པོ་

ཞིིགོ་ལ། དེང་སང་རྐྱེན་དབང་གོིས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་

འིད་ིགོཞི་ིནས་ང་ོཆེ་གོསལ་པོ་ོའིཕྲིདོ། ང་རང་ཚོ་ོགོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིའིདུ་

ཤོསེ་འིཛིནི་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོར་གོཞི་ིནས་ད་ོསྣང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

བདོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནད་དནོ་མ་ཤོསེ་མཁན་དང༌། 

ད་ོསྣང་མདེ་མཁན་མང་པོ་ོཡདོ་ན་ཡང་ཕྲིན་བུའི་ིད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་

དང༌། བསམ་བློ་ོཡོད་མཁན་ཚོོའིི་ནང་ལ་གོནད་དོན་དེར་བསམ་

བློ་ོཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་ཡདོ། ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ི

བོད་པོར་ཆེ་མཚོོན་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་

བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེི་མ་དང་པོོ་དེ་ནས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་

གོང་ནས་ཡངོ་བ་ཡནི་རུང་ཚོང་མ་དབྱནི་ཇའིི་ིཚོགིོ་ (Tibetan) 

ཟེར་བའིི་མིང་ཚོིགོ་དེའིི་འིགོོ་ལ་བོད་པོ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱས་

ནས་བསྡེད་ཡདོ། དབྱ་ེའིབྱདེ་སུ་གོཅིགོ་གོསི་གོཏེངོ་མཁན་མདེ། 

འིདརི་བཙོན་བྱལོ་སྲིདི་གོཞུང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ནང་ང་རང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁའི་ིདབྱ་ེབ་དང་། ཕེ་ོམའོི་ི

དབྱེ་བ། ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་གོང་ཡང་མེད་པོར་ཕྱོོགོས་

ཚོང་མ་ནས་མི་སྣ་སློེབས་ཡོད། ད་དུང་དེ་སྔ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་
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གོི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་མེད་པོའིི་ས་ཁུལ་ཁགོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོོར་

ད་ོསྣང་གོཙོ་ོའིདོན་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིིན་ང་ཚོོའིི་སྤྱོི་འིཐུས་གོཏེན་

འིཁེལ་བའིི་སྐབས་སུའིང་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་མི་འིབོར་ཆེེ་

ཆུང་ཙོམ་ལ་ཆེ་འིཇགོོ་མ་བྱས་པོར་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་

གྱིི་མི་ཚོབ་འིཐུས་མི་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་གོཙོ་ོབོར་བཞིགོ་

སྟེ་ང་ཚོོས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ལགོ་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས་པོ་ཡིན། དེ་བྱས་པོའིི་

ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ང་རང་ཚོ་ོའིདིར་བཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་པོ་

རྣམས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོབདུན་ཙོམ་སངོ་བ་དའེི་ིརངི་ལ་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་བཤོད་ན། ང་ཚོརོ་དངསོ་གོནས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས་ཐེནོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི།

ཁ༽ གོཉེསི་མོས་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་དང་། གོཞི་ིསྒ་ོགོཉེསི་

མདེ།

ད་ེནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་ད་ེཙོམ་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་

པོར་བརྟེནེ། དམགིོས་བསལ་སྐད་ཆེ་གོསར་པོ་ཤོདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་

ཀྱིང་། བར་སྐབས་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ལ་བདོ་པོའི་ིབདནེ་

པོ་ཇ་ེགོསལ་ནས་ཇ་ེགོསལ་དུ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། འིདསི་རྐྱནེ་པོས་བདོ་

དོན་ཐེོགོ་ལ་ཤོ་ཚོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་

མང་དུ་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་རྒྱ་མིའིི་ནང་ནས་

ཀྱིང་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་དང༌། ཤོ་
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ཚོ་བྱེད་མཁན་རིམ་བཞིིན་སློེབས་ཡོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ང་ཚོོའིི་

རྒྱལ་ཁ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་རྒྱ་བོད་གོཉེིས་དབར་གྱིི་རྩིོད་རྙེོགོ་དེ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་

ནས་སལེ་ཐེབས་མདེ་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐེམ་པོ་ཐེགོ་བཅད་ཆེགོོ་གོ་ི

རདེ། འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་སལེ་ཐེབས་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན་སྐད་

ཆེ་བཤོད་ནས་སེལ་དགོསོ། སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་སལེ་དགོསོ་ན་

རྒྱ་དང་བོད་གོཉེིས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་སེལ་དགོོས་ལ། ལུང་པོ་

གོཞིན་ཞིིགོ་གོིས་རྒྱ་བོད་བར་ལ་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་རྒྱུ་དང༌། རོགོས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་ངེས་ཀྱིང་། མཐེར་ཐུགོ་

རྒྱ་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་དབར་མོས་མཐུན་དང་འིབྲེལ་བའིི་ཐེོགོ་ནས་

དཀའི་ངལ་དེ་སེལ་དགོོས་པོ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་རྒྱ་མིའིི་

ནང་ནས་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དང༌། བདོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེགོོ་ལ་བསམ་བློ་ོའིཁརོ་མཁན། རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་

མཁན་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེར་བ་འིདི་

རྒྱ་དང་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་དབར་ལ་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་གོཉེིས་མོས་

ཐེབས་ལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ་པོར་

བརྟེེན། རྒྱ་མིའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་ཡང་བསམ་བློོ་མ་བཏེང་ཐེབས་མེད་

ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ལྟ་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ཟརེ་བ་འིད་ིཕྱོ་ིལ་ོ 
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༡༩༧༢-༡༩༧༣ དེ་སྐབས་ནས་བསམ་བློོ་དེ་འིཁོར་བ་རེད། 

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནགོ་ལ་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེེ་ཆེེན་པོོ་ལངས་

ནས་བསྡེད་པོའི་ིསྐབས་ཡནི་ཅངི་། ང་ཚོའོི་ིབར་འིབྲལེ་བ་གོང་ཡང་

མདེ། སྐབས་དརེ་ད་ལྟ་ལམ་སངེ་ཁགོ་པོ་ོཡནི་ན་ཡང་རམི་པོས་ང་

ཚོ་ོསྐད་ཆེ་ཤོདོ་རྒྱུ་དང༌། མཐེར་ང་ཚོ་ོགོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་

ཞིགིོ་བསྟནེ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ་བསམས་ནས་སྐབས་དའེི་ི

བཀའི་བློནོ་དང༌། ཚོགོོས་གོཙོ་ོབགྲེསེ་གོཞིནོ་གོཉེསི་ལ་ངསོ་ནས་

ལན་གོཅགིོ་གོཉེསི་སྐད་ཆེ་བཤོད་མྱངོ༌། 

ད་ེན་ིཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༧༣ ལའོི་ིནང་ཡནི་ཅིང་། སྐབས་ད་ེདུས་ནས་ང་

ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་དུ་གོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་ཡདོ། རྗེསེ་སུ་ ༡༩༧༨ 

ལོ་སྨད་དང༌ ༡༩༧༩ ལོ་འིགོོར་པོེ་ཅིང་ནས་ང་ཚོོར་འིབྲེལ་བ་

བྱེད་རྒྱུའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐེོན་སྐབས། ང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་གོ་ོ

སྒྲིིགོ་སྔར་ཡོད་ལྟར་ལམ་སེང་འིབྲེལ་བ་དེ་མཐུད་པོ་རེད། དབུ་

མའི་ིལམ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེལ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་འིགྱུར་བ་གོང་ཡང་

མེད། ལམ་འིདིའིི་ཐེོགོ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚོོའིི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞིིགོ་འིགྲུབ་ཀྱིི་

རེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་གོཙོང་མ་ཡོད། ལོ་ཁ་ཤོས་ཤོིགོ་གོི་

ནང་གྲུབ་འིབྲས་ཤོིགོ་ཐེོན་ཡོང་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ། 

ད་ལྟའི་ིཆེར་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་ཧི་ཅང་མཁྲེགེོས་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 
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དཔོེར་ན། པོཎ་ཆེེན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་ཡང་སྲིིད་སྐོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་

ཤོིན་ཏུ་མཁྲེེགོས་པོོ་བྱས་སོང༌། དེ་ནི་རྒྱ་མི་རླུང་ལངས་ཐེོགོ་གོི་

མགིོ་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་རདེ། རྩི་

བའིི་རྒྱ་ནགོ་གོི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་ཕྱོོགོས་སྤྱོི་ཡོངས་དེ་རིམ་བཞིིན་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒང་ལ་ཕྱོིན་ན་དཀའི་ངལ་དེ་དགོ་གོ་

ལེར་སེལ་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་ལས་ཐེལ་ཆེ་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་མཐེོང་གོི་མི་

འིདུགོ དེར་བརྟེེན་ད་ལྟ་ངའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེར་འིགྱུར་བ་རྩི་བ་

ནས་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ།

གོ༽ ཞི་ིབའི་ིགྲེསོ་འིཆེར་དང་། ལ་ོམང་གོ་ིཐུགོས་

དགོངོས།

ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིགྲེསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིམ་ིཁ་ཤོས་ཐེགོོ་ལ་བཤོད་པོའི་ིཞི་ིབའི་ི

དནོ་ཚོན་ལྔ་དང༌། ཡ་ོརབོ་གྲེསོ་ཚོགོོས་ནང་གྲེསོ་འིཆེར་བཤོད་པོ་

འིདི་དགོ་ཀྱིང་བདུན་ཅུ་དོན་གྲེངས་ནས་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་གོོ་

རིམ་བསྒྲིིགོས་པོ་རྣམས་ཡིགོ་ཆེའིི་ཐེོགོ་ལ་གོཏེན་བེབས་བྱས་པོ་

ཞིིགོ་རེད། དབྱིན་ཇིའིི་ཡིགོ་ཐེོགོ་བཟ་ོསྐབས་ངས་དབྱིན་ཇིའིི་ཡི་

གོ་ེཤོསེ་ཀྱིི་མདེ་སྟབས། དབྱནི་ཇའིི་ིཡ་ིགོེ་མཁས་པོ་ད་ེའིདྲེ་དང༌། 

ཁྲེམིས་ལུགོས་ཤོསེ་མཁན་གྱི་ིརགིོས་ལ་གོ་ོབསྡུར་ལྟ་བུ་བྱས་པོ་

ནི་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་དང་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཐེབས་མེད་རེད། དེ་

མནི་རྩི་བའི་ིདནོ་དགོ་རྣམས་ལ་ོབདུན་ཅུ་དནོ་གྲེངས་ནས་བསམ་
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བློོའི་ིནང་ལ་འིཁོར་ཏེེ་གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། ང་

ཚོོས་གླི་ོབུར་ལ་བཟོས་པོ་དང༌། རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་

ལམ་སེང་བསམ་བློོ་གོཏེོང་ལོང་བྱ་ལོང་མེད་པོར་ཐེགོ་གོཅོད་

བྱས་པོ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན། སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ཀྱིི་

ནང་དུ་ངོས་ནས་ཡ་ོརོབ་གྲེོས་ཚོོགོས་ལ་བཤོད་པོའིི་གྲེོས་འིཆེར་

དེ་རིགོས་བརྟེན་བརྟེན་བྱུང་ཨེ་ཡོད་བསམ་པོ་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང་དེ་

ལྟར་གོཏེན་ནས་མནི། དབྱནི་ཇའིི་ིཚོགིོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་གོནས་ཚུལ་

ཐེ་དད་ལས། རྩི་དནོ་ད་ེདགོ་ལ་ོམང་པོའོི་ིརངི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང༌། 

གོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་ཡནི།

ང༽ རང་གོཞུང་ལ་ངསོ་འིཛིནི་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ི

གོལ་གོནད།

དེ་དང་འིབྲེལ་ནས་ད་ལྟ་འིདིར་བཀའི་བློོན་རྣམ་པོས་གོསུངས་པོ་

བཞིནི། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བདོ་གོཞུང་ཟརེ་བ་འིད་ིང་ཚོ་ོའིཇནོ་དྲེགོས་

རྒོོད་དྲེགོས་ནས་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་ཆེགོས་པོ་མ་རེད། དེ་སྔ་

བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཟེར་བ་ཞིིགོ་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་

པོའོི་ིསྐབས་ནས་ཆེགོས་ཡདོ་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེསྐུ་ཕྲིངེ་

རམི་པོས་དའེི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིལརོ་ང་

ཚོ་ོབདོ་ནས་བྲསོ་ཡངོ་སྐབས་ངསོ་དང༌། བཀའི་བློནོ་འིགོའི་ཤོས། 

ད་ེམནི་གྱི་ིགོཞུང་ཞིབས་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་འིགོའི་ཤོས་བཅས་ཡདོ་པོས། 
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དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་གོི་ཐེ་སྙིད་སྦྱོར་སའིི་གོདགོས་གོཞིི་ཚོང་ཡོད་

པོར་བརྟེེན་གོདགོས་གོཞིི་འིདིའིི་སྟེང་དུ་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་ཟེར་

བའི་ིཐེ་སྙིད་ད་ེབཏེགོས་ནས་མུ་མཐུད་བསྡེད་པོ་རདེ། 

ཡནི་ན་ཡང་གོཞུང་གོ་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིང་ོབ་ོད་ེམང་གོཙོ་ོཅན་ལ་བསྒྱུར་

རྒྱུའིི་ལས་དོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས། བྱ་བཞིགོ་རིམ་པོ་མང་པོོ་

ཞིིགོ་བརྒྱུད་ནས་ད་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་སྐབས་ལ་གོང་ལ་

གོང་འིཚོམ་མང་གོཙོོའི་ིཚོད་ལངོས་པོ་དང༌། མཚོན་ཉེདི་ཚོང་བ། 

མང་གོཙོའོི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡདོ། གོལ་

སྲིདི་ད་ེམདེ་པོ་བཟ་ོགོ་ིཡནི་ན་ལས་སློ་པོ་ོརདེ། ཡདོ་པོ་ད་ེགོཏེརོ་

དགོོས་བྱུང་ན་ལས་སློ་ཞིིང་། མེད་པོ་ནས་གོསར་པོ་བཟ་ོདགོོས་

བྱུང་ན་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཡདོ། བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་ཟརེ་བ་ཞིིགོ་ཡདོ་

པོ་དང་མདེ་པོ་གོཉེསི་བསྡུར་ན་ཡདོ་པོ་ད་ེདྲེནི་ཆེ་ེབ་ཡནི། 

རྒྱ་ནགོ་སྲིིད་གོཞུང་གོིས་ཀྱིང་ཏཱ་ལའིི་བློ་མའིི་སྐུ་ཚོབ་ཐུགོ་འིདོད་

ཡདོ། བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིམ་ིསྣ་ཐུགོ་འིདདོ་མདེ་ཅསེ་དབྱ་ེའིབྱདེ་

བཏེང་སྟ་ེད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་

པོ་དེ་གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱས་པོ་རེད། 

དགྲེ་བའོི་ིཕྱོགོོས་ནས་གོནད་འིགོགོ་བརྩི་ིས་དརེ་ང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་

གོནད་འིགོགོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། ཡནི་

ན་ཡང་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་ལ་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐབས་འིདིར་དཀའི་
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ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། མི་གོཞིན་དགོ་ཚོོར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སོ་

སོའི་ིལུང་པོ་ཡོད་པོ་དང༌། ཡར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

སྲིིད་དོན་གྱིི་ཤོོགོ་ཁགོ་འིདྲེ་མིན་ཡོད་ལ། སྲིིད་དོན་གྱིི་ཤོོགོ་ཁགོ་

སོ་སོའི་ིལྟ་བ་དང༌། ལུང་པོའིི་སྣོད་བཅུད་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

འིཆེར་གོཞི་ིའིད་ིདང་འིད་ིཡདོ་ཅསེ་མ་ིམང་ལ་གོསལ་བཤོད་དང་

འིགྲེན་བསྡུར་བྱས། མ་ིམང་གོསི་ད་ེདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་གོང་ལགེོས་

པོ་དེར་འིསོ་འིདེམས་བྱས་ཏེེ་མང་མོས་བྱུང་བ་དེས་སྲིིད་གོཞུང་

འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ།

གོལ་ཏེ་ེགོཞུང་འིཛིནི་ཚོགོོས་པོ་དསེ་ལས་དནོ་ཚོགོས་ཚུད་མ་བྱུང་

ན་ལྡོགོ་ཕྱོོགོས་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ལངས་ཆེོགོ་དང༌། འིགོན་འིཁྱེར་

ཆེགོོ་བྱས་ནས་ཡདོ་སྟབས། ཉེནི་གོཅགིོ་ཀྱིང་མ་འིགྱིངས་པོ་ལམ་

སངེ་འིགོན་འིཁུར་བློངས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོད་ལྟ་བཙོན་བྱལོ་

གྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡོད། བར་

སྐབས་བཀའི་བློོན་བསྒྱུར་བཅོས་སྐོར་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཡིད་ཆེེས་

བརླགོས་པོ་དང༌། སྐྱོན་ཆེ་མང་པོོ་མཐེོང་སྐབས་ལམ་སེང་སྒྱུར་

བཅོས་གོཏེོང་སྟངས་དང༌། བརྗེེ་པོོ་རྒྱགོ་སྟངས་ཀྱིི་ཐེབས་ཤོེས་

གོང་ཞིིགོ་ལེགོས་པོ་འིདུགོ་ཅེས་གོོ་བསྡུར་མང་པོོ་བྱེད་དགོོས་

དནོ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིཆེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

མདོར་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིིན་པོ་འིདིར་བདགོ་གོཅེས་བྱེད་དགོོས་
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ལ། མདེ་ན་གྱིངོ་ཕེགོོ་རྒྱུ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་ངས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་

ལ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཚོའོི་ིནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་

ཁ་ཤོས་ཡོང་སྲིིད་ཀྱིང་། སྔོན་ལ་བདེ་སྡུགོ་ཤོོད་ས་མེད་པོ་ལས་

ཡོད་པོ་ལེགོས་པོས་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་

ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཡང་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་རྒྱ་གོར་ལ་ཕྱོནི་ཏེ་ེགོནས་

སྐརོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམཇལ་ནས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང༌། 

ད་ེམནི་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་འིདྲེ་པོ་ོཁ་ཤོས་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེམ་ཤོསེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ང་ཚོསོ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོ

བདུན་མནི་ཙོམ་གྱི་ིརངི་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པོ་འིད་ིརྣམས་ལ་བསམ་

བློ་ོཞིགིོ་ཐེངོས་དང་། སློབོ་གྲྭ་ཁགོ་དང༌། གོཞི་ིཆེགོས་ཁགོ ཆེསོ་

སྡེ་ེཁགོ དཔོལ་འིབྱརོ་འིདུ་འིགོདོ་སགོོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

བྱས་ཡདོ། 

དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་འིབྲེལ་བ་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཡོད་ལ། འིདི་རྣམས་ང་ཚོོར་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་

འིདསི་རྐྱནེ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ང་ཚོརོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

འིད་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་མདེ་ན་འིད་ིཙོམ་ཡངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོའོི་ིབཙོན་

བྱལོ་སྲིདི་གོཞུང་འིད་ིཐེགོོ་མ་ང་ཚོ་ོའིཐེམོ་མ་སངས་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་

ཀྱི་ིསྐབས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ། རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས། ཨུ་ཚུགོས་
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བརྒྱབ་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་འིཚོ་ོགོནས་བྱུང་ཡོད། 

ད་ཆེ་ང་ཚོོས་འིདི་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། མང་གོཙོ་ོཅན་ལ་

སྒྱུར་རྒྱུའི་ིའིདདོ་པོ་ཡདོ་པོ་ལྟར་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིབསམ་འིཆེར་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཐེབས་ཤོསེ་ཀྱིང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དེ་ཚོང་མ་བྱེད་ཐུབ་པོ་དང༌། བྱེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་ཡོད་པོ་འིདི་

ང་ཚོོས་བཙོན་བྱོལ་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ལ་བརྟེེན་ནས་

བྱུང་བ་ད་ེཤོསེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིའིབྲས་བུ་ཡངོ་ཐེབས་མདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོནས་སྟངས་ད་ེལ་ོང་ོད་ེདགོ་གོ་ིརངི་

ལ་གོ་ོརམི་བསྒྲིགིོས་ནས་བྱུང་བར་བརྟེནེ། འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་དུས་ཡུན་དའེི་ིརངི་ལ་སྐྱནོ་མདེ་

པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། སྐྱནོ་ཆེ་ངསེ་པོར་དུ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ལྷགོ་

པོར་ང་རང་ཚོརོ་ཉེམས་མྱངོ་གོསི་མ་འིདང་བ་དང༌། ཤོསེ་ཚོད་ཀྱི་ི

མ་འིདང་བ་དང༌། མཐེོང་མྱོང་ཐེོས་མྱོང་མེད་པོ་སོགོས་ཀྱིི་དབང་

ལས་སྐྱོན་ཆེ་ཏེན་ཏེན་ཡོང་གོི་རེད། སྐྱོན་ཆེ་ཡོད་པོ་རྣམས་སྐྱོན་

བརྗེོད་བྱས་པོ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོར་སྐྱོན་འིདི་འིདུགོ སེལ་རྒྱུའིི་

ཐེབས་ཤོེས་འིདི་ལྟར་བྱེད་དགོོས་ཞིེས་སྐྱོན་སེལ་གྱིི་ཐེབས་ལམ་

དང་བཅས་ཏེ་ེསྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཐེབས་ལམ་གོང་

ཡང་མདེ་པོར་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། ད་ེན་ིགོཏེརོ་ཐུབ་



581
ཙོམ་ཞིགིོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་ཡནི་པོ་ལས། ད་ེལས་ལྷགོ་པོའི་ིཡར་

རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ཅ༽ དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་སལེ་དང་། གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ི

དམིགོས་ཡུལ།

གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་རེད། སྐྱོན་བརྗེོད་སུས་ཀྱིང་བྱས་ཆེོགོ་

གོི་རེད། སྐྱོན་བརྗེོད་བྱས་པོར་དགོའི་བསུ་ཡོད། ལོ་མང་གོོང་

ནས་ངོས་ཀྱིིས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་མུས་ལྟར། ང་རང་ཚོོའིི་བཟང་པོོའི་ི

ཆེ་དེ་མི་གོཞིན་གྱིིས་བཤོད་ན་འིགྲེིགོས། ང་རང་ཚོ་ོནང་ཁུལ་དུ་

སྐྱོན་ཆེ་བཤོད་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་རྒྱུན་དུ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། སྐྱོན་

ཆེ་བཤོད་པོ་ལའིང་ཤོོད་སྟངས་རེད། དཔོེར་ན། ང་རང་ཚོོས་མི་

དགོེ་བཅུ་སྤེོང་གོི་ནང་ཚོན་ངགོ་གོི་སྐྱོན་རྫུན་དང་། ཕྲི་མ། ཚོིགོ་

རྩུབ། ངགོ་འིཁྱལ་ཞིེས་པོའིི་ཕྲི་མ་དེ་ངེས་པོར་དུ་རྫུན་པོ་ཡིན་མི་

དགོསོ། བདནེ་ནམ་མ་ིབདནེ་གོང་ཡནི་རུང་གོཞི་ིད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་

མཐུན་པོ་མི་མཐུན་པོར་བྱེད་པོའིི་སྐྱོན་དུ་འིགྲེོ་བ་དང༌། བར་དུ་

གོཅོད་པོ་ད་ེལ་ཕྲི་མ་ཟརེ་བ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོོའིི་གོསར་འིགྱུར་འིགོོད་མཁན་འིདི་དགོ་ཀྱིང་ཕྱོོགོས་

གོཅིགོ་ནས་བདེན་པོ་དགོོས་པོ་ལས། ཡས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ མས་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ་ཅེས་སྲིང་ལམ་གྱིི་གོཏེམ་འིཆེལ་བདགོ་པོོ་བརྒྱབ་



582
ནས་བཤོད་པོ་ལྟ་བུ་མིན་པོར། དངོས་ཡོད་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚོན་གོཅིགོ་

ནས་གོཉེིས་སུ་བགྲེངས་ཏེེ་ར་སྤྲོོད་འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རེད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་ཁྲེིམས་ཞིིབ་ལྷན་ཁང་དངོས་སུ་ཚུགོས་མ་ཐུབ་པོ་

ལས། དེ་མིན་ཁྲེིམས་སར་གོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིི་ར་སྤྲོོད་འིཕེེར་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་སྐད་ཆེ་བཤོད་ཆེགོོ རང་དགོར་ཟརེ་

རྗེསེ་འིབྲངས་ནས་བཤོད་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། 

ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད་མུས་ལྟར། བསམ་ཕེོད་པོ་དང༌། ཤོོད་

ཕེོད་པོ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་ཡང་། དེས་ཕེན་དང་མི་ཕེན་ལ་བསམ་བློོ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེབས་ཀྱིང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོས་ང་རང་ཚོའོི་ིཚོགོོས་

པོ་ཁགོ་དང་། གོསལ་འིགྱུར་འིགོོད་མཁན་སོགོས་སུ་ཞིིགོ་ཡིན་

རུང༌། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིལས་

འིགོན་ཞིིགོ་འིཁྲེི་བསྡེད་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོའིདིར་ད་ལྟ་བཙོན་བྱོལ་

བ་ཡདོ་པོ་རྣམས་མ་གོཞི་ིགྲེངས་ཀའི་ིཆེ་ནས་ཉུང་ཉུང་ཡནི་ན་ཡང་

བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡདོ། བདོ་ནང་

གོ་ིགོཞིསི་ལུས་མ་ིམང་ཚོསོ་ཚུར་བལྟས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། 

ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡདོ། ང་རང་ཚོརོ་ལས་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་

པོ་འིདི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་དམིགོས་ཡུལ་དེ་དང་མ་འིགོལ་

བ་དང༌། དེ་དང་མཐུན་པོ་གོཅིགོ་གོི་ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

རྒྱུ་དང༌། ལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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ཆེ༽ གོཞིསི་ལུས་ཀྱི་ིའིཐུས་ཤོརོ་དང་། མ་ིཚོའེི་ིལམ་

སྟནོ།

དངེ་སང་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིབཙོན་བྱལོ་གོཞུང་ཡདོ་

མདེ་ཁྱད་མདེ་པོ་ལྟ་བུར་བརྩིསི་པོ་ད་ེམཐེངོ་རྒྱ་དང༌། བསམ་བློསོ་

མ་འིདང་བ། ཞིབི་ཚོགོས་ཀྱི་ིབརྟེགོ་དཔྱད་མ་བྱས་པོའི་ིསྐྱནོ་རདེ། 

བོད་ནང་ལ་ཡང་དེ་བཞིིན་དུ་ཆེེ་ས་ནས་བསམ་བློ་ོམ་འིཁོར་བར་

ཆུང་སར་རྩིདོ་གླིངེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ལྷགོ་པོར་དུ་མད་ོསྟདོ་སྨད་ཁུལ་

ལ་རྩྭ་ཟ་ཆུ་འིཐུང་གོི་དོན་དགོ་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ། མདོར་ན་

མེ་མདའི་རྒྱགོ་རེས་བྱས་པོ་ཡང་བྱུང་ཡོད་ཚོོད་འིདུགོ་པོས་ཤོིན་

ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚོ་ོབོད་རིགོས་ནང་ཁུངས་ཀྱིི་མིས་རྐུན་ཇགོ་ལྟ་

བུའིི་སྐྱིད་སྡུགོ་བཙུགོས་པོ་དང་། ཕྱོི་ནང་ལགོ་སྦྲེེལ་བྱས་ཏེེ་སྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་རྟེནེ་རྩི་ཆེནེ་གྱི་ིརགིོས་ཧིངོ་ཀངོ་གོ་ིཚོངོ་རར་བསྐྱལ་

བ་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་སློབེས་པོ་སགོོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཤོནི་

ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ད་ེབཞིནི་ང་རང་ཚོསོ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིའིབོར་

ཆེེན་པོོ་སློེབས་པོའིི་རྐྱེན་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་ཁོར་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེེས་

ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབདནེ་པོ་བདནེ་རྐྱང་

ཡནི། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་རང་ཚོ་ོརང་ཁུངས་བདོ་མའིི་ིནང་ནས་

ཁརོ་ཡུགོ་ཉེམས་ཉེསེ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ཞིལ་འིདབེས་ཕྲིན་བུ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ་
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པོའི་ིསྐད་ཆེ་འིདུགོ ད་ེརགིོས་ལ་བསམ་བློ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ།

ང་རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་ནང་ཁུངས་ནས་ར་ིདྭགོས་གོསདོ་པོ་སགོོས་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅངི་། འིཕྲིལ་སལེ་སྒརོ་མ་ོབརྒྱ་ཕྲིགོ་སྟངོ་ཕྲིགོ་ཁ་ཤོས་

ལ་འིདདོ་རྔམས་ཀྱིསི་ཆེ་ེས་ནས་འིཐུས་ཤོརོ་གོང་ཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

པོ་དང༌། ཡུལ་ལུང་ལ་སྐྱནོ་ཆེ་གོང་ཞིགིོ་ལྷགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། ང་རང་

ཚོའོི་ིབདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཆུད་ཟསོ་ཇ་ིལྟར་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ི

ཐེགོོ་ཏུ་བསམ་བློ་ོམ་འིཁརོ་བ་ད་ེརགིོས་ཤོནི་ཏུ་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ད་ེབཞིནི་གོཞིནོ་སྐྱསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་རྨ་མདེ་

པོ་ཡདོ་ན་ཡང༌། བསམ་བློ་ོའིདདོ་ཐེགོ་ཐུང་ཐུང༌དང་། ཆེང་འིཐུང་། 

རྒྱན་རྩིདེ། མཚོན་ཚོགོོས་ལ་མགོ་ོགོཡངེས་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་

མི་ཚོེ་ཆུད་ཟོས་གོཏེོང་མཁན་ཡོད་པོ་གོ་ོཐེོས་ཡོང་གོི་འིདུགོ འིདི་

དགོ་གོི་ཐེོགོ་ལ་ངོས་ནས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་འིབོད་སྐུལ་བྱས་

ཡོད། འིབོད་སྐུལ་བྱས་པོའིི་རྐྱེན་བྱས་ནས་རིགོས་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་

དངསོ་གོནས་ཐེ་མགོ་བཅད་པོ་དང༌། ཆེང་རགོ་བཅད་པོ། རྒྱན་པོ་ོ

འིགྱིདེ་པོའི་ིརྩིདེ་མ་ོསྤེངོ་གོི་ཡནི་ཟརེ་མཁན་མང་པོ་ོའིདུགོ 

དེ་ཡང་གོསར་འིབྱོར་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོིས་མཇལ་ཁའིི་སར་ཉེི་མ་དེ་

རིང་ནས་གོཅོད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་ཟེར་མཁན་མང་པོོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་

པོ་ཤོནི་ཏུ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་གོནས་ཚུལ་
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གོ་ོཐེསོ་བྱུང་བ་དང༌། བསམ་བློ་ོའིཁརོ་ཐུབ་མཁན་རགིོས་གོཅགིོ་

གོསི་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ནས་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོ

ཡོད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་གྱིི་ཡིན། ད་དུང་ཡང་བོད་མི་ན་གོཞིོན་

ཚོསོ་མུ་མཐུད་ནས་ཆེང་རགོ་ཚོདོ་མདེ་བཏུང༌སྟ་ེཉེནི་ར་ེབཞིནི་དུ་

ས་ོསོའི་ིརང་ལུས་དང༌། མ་ིཚོ་ེཆུད་ཟསོ་སུ་གོཏེངོ་བ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་

ནང་ཁྲེིམས་འིཆེལ་གོང་བྱུང་བྱས་ཏེེ་རྒྱ་མིའིི་མིགོ་གོི་མདུན་ལ་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་ནས་མིན་

པོས། གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ཇ༽ ལུང་རྟེོགོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང་། གྲྭ་བཙུན་གྱི་ིསྤུས་

ཚོད།

ཆེེ་ས་ནས་ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་མཐུན་སྒྲིིལ་དང༌། ཆེོལ་ཁའིི་མཐུན་

སྒྲིལི་སགོོས་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཡགོ་པོ་ོཡདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་

ཆེསོ་སྒ་ོཕྱོ་ེབའི་ིསྲིདི་བྱུས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་ལྷ་ཁང་དང༌། དགོནོ་པོ་

ཉེམས་གོས་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། གོསར་པོ་བཞིངེས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་རྩི་བའི་ིཆེ་

ནས་ཡགོ་པོ་ོཡནི་ན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཞིསེ་མཛུབ་

མ་ོའིཛུགོས་ས་ང་ོམ་ད་ེགོང་ཟགོ་གོ་ིརྒྱུད་ལ་ཡདོ་པོའི་ིལུང་རྟེགོོས་

ཀྱི་ིཡནོ་ཏེན་ད་ེལ་ཟརེ་བ་ལས། ཕྱོའིི་ིཁང་པོ་མཆེརོ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། 

གོཙུགོ་ལགོ་ཁང་མཆེོར་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཟེར་བ་མིན། དད་པོའིི་རྟེེན་

དང༌། དཀོན་མཆེོགོ་རྗེེས་སུ་དྲེན་པོ་ལ་སོགོས་པོར་ཕེན་ཐེོགོས་
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ཏེན་ཏེན་ཡདོ།

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ངོ་མ་སྐྱེས་བུའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པོའིི་ལུང་

རྟེགོོས་ཀྱི་ིཡནོ་ཏེན་ཡནི་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚོསོ་བསློབ་པོ་སློབོ་

གོཉེེར་ཡགོ་པོོ་བྱེད་དགོོས་པོ་དང༌། བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེར་བྱས་

པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་ཚུལ་བཞིནི་བསྟར་ནས། དངསོ་གོནས་ཕྱོ་ིགོཙོང་

ནང་གོཙོང་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། བདོ་ཀྱི་ིས་

ཁུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་དགོོན་པོ་གོསར་པོ་འིཛུགོས་པོ་དང༌། རྙེིང་

པོར་གོཞིི་ནས་ཉེམས་གོསོ་བྱས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་སློོབ་གོཉེེར་

འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། བཤོད་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུར་ད་ོསྣང་དང་། དང་དདོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་གོ་ོསངོ༌། ཧི་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་དུང་ཡང་

ཚོང་མས་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། 

ལུང་རྟེགོོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཞིསེ་ལུང་གོ་ིབསྟན་པོ་འིཆེད་ཉེན་གྱི་ིཐེགོོ་

ནས་འིཛིིན་པོ་དང༌། རྟེོགོས་པོའིི་བསྟན་པོ་སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལེན་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཛིིན་དགོོས་པོ་དེ་ཚོང་མས་སེམས་ལ་ངོས་འིཛིིན་

གོསལ་པོ་ོབྱས། ད་ོཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

འིད་ིལྟ་བུའི་ིལུང་རྟེགོོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ད་ེབཤོད་སྒྲུབ་གོཉེསི་ཀྱི་ིཐེགོོ་

ནས་འིཛིནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་ཐུབ་

ན་གྲེངས་ཀ་མང་ཉུང་ལ་ད་ེཙོམ་གྱིི་ཁྱད་པོར་མདེ། བསྟན་འིཛིནི་

གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་གོཅགིོ་གོསི་མ་ིའིབུམ་ཕྲིགོ་མང་པོརོ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་
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ཐུབ་པོ་ཡོང་གོི་རེད། ཚུལ་མིན་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཕྲིགོ་དང་སྟོང་

ཕྲིགོ་ཡདོ་ན་ཡང༌། བསྟན་པོ་འིཇིགོས་པོའི་ིརྐྱནེ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལས། 

ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོརདེ། དརེ་བརྟེནེ་མང་པོའོི་ིམང་གོནས་

མ་ིའིདུགོ སྤུས་དགོ་པོ་ོདགོསོ་པོ་ད་ེགོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བདོ་གོངས་ཅན་ལྗོངོས་ལ་དངེ་སང་གོཞི་ིནས་གྲྭ་བཙུན་ཕེ་ོམ་ོམང་

པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེརྣམས་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་

རང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་དང༌། བལ་ཡུལ་ཁུལ། བོད་ནང་ཁུལ་གོང་

ལ་ཡནི་ན་ཡང༌། སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་སུ་གོསོ་དཀར་ལྕང་

ལའོི་ིསྡེ་ེདང༌། རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲགིོ་གོ་ིསྡེ་ེཞིསེ་ཐེགོ་བཅད་ནས་ཐེབོ་

ཐེང་འིདྲེ་མཉེམ་གོནང་ཡདོ་པོའི་ིསྡེ་ེགོཉེསི་པོ་ོད་ེད་ལྟ་ཡང་ང་ཚོའོི་ི

སྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་དུ་གོནས་ཡདོ་ལ། གོནས་པོ་ད་ེའིགྲེིགོས་པོ་རདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་གོསོ་དཀར་ལྕང་ལའོི་ིསྡེའེི་ིམཚོན་ཉེདི་ཀྱིང་མ་ཚོང༌། རབ་

བྱུང་ངུར་སྨྲིགོ་གོི་སྡེེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་མ་ཚོང་བར་སྐྱ་མིན་སེར་

མིན་གྱི་ིསྡེ་ེགོསུམ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། བདོ་ནང་དང༌། 

རྒྱ་གོར་ནང་ཁུལ། བལ་ཡུལ་གྱིི་ནང་སོགོས་གོང་སར་དེ་འིདྲེ་

ཡོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་མེད་པོ་མིན། དཔོེར་ན། བོད་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་

ཡངོ་མཁན་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་རང་དབང་གོ་ིལུང་པོ་དང་པོ་ོབལ་ཡུལ་

ནང་ལ་སློེབས་སྐབས་སྐབས་རེ་བལ་ཡུལ་ནང་ཆེོས་བྱེད་ངུར་

སྨྲིགོ་འིཆེང་བའིི་དགོེ་འིདུན་ལ་དད་པོ་སྐྱེས་རྒྱུའིི་ཚོབ་ལ་ལོགོ་ལྟ་
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སྐྱསེ་གྲེབས་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིད་ི

ཚོོའིི་གྲེས་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱས་ན་མ་གོཏེོགོས་ཡགོ་པོོ་གོཏེན་

ནས་མདེ། ངསོ་ནས་འིདའིི་ིསྐརོ་ཞུ་འིདདོ་བྱུང༌།

ཉེ༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། སློབོ་གྲྭའི་ིཞུ་སྒ།ོ

གོལ་ཆེེན་ཤོོས་གོཅིགོ་ལ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་དུ་ཡོང་སྐབས་རྟེ་

ཧྲགོ་མ་ིཧྲགོ་བྱས་ནས་ཡངོ་སྐབས་ན་གོཞིནོ་གོང་འིཚོམ་ལས་བུ་

ཕྲུགོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ོམདེ་ཀྱིང༌། ན་གོཞིནོ་ཚོརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ང་ཚོོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོོར་བརྩིིས་ཏེེ་འིབད་བརྩིོན་ཆེེན་པོ་ོབྱས་པོ་དང་། དེ་རྗེེས་བཙོན་

བྱོལ་བའིི་བུ་ཕྲུགོ་གོི་སློོབ་གྲྭ་ཁགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ད་ོསྣང་

བྱས་ཏེེ་དེ་སང་སློོབ་གྲྭའིི་གྲེངས་ཀ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་བར་དང༌། 

སློོབ་ཕྲུགོ་ཀྱིང་ཁྲེི་ཁ་ཤོས་ཆེགོས་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་

ཤོསེ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་མ་ཡནི་པོར་ད་དུང་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སློབོ་གྲྭའི་ིཐེགོོ་ལ་འིཐུས་ཤོརོ་ཕྱོནི་ན་གོཏེན་ནས་

མི་འིགྲེིགོས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་

འིཕེལེ་བཞིནི་པོའི་ིཁར། བདོ་ནས་ཀྱིང་གོསར་འིབྱརོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོང་གོི་ཡོད། སློོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་གོིས་འིདང་གོི་མི་

འིདུགོ་པོས། ངེས་པོར་དུ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་

ཚོོས་ལས་ཀ་ཡགོ་པོོ་བྱེད་ཐུབ་ན་རོགོས་བྱེད་མཁན་ཡོང་ངེས་
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ཡིན། དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་བོད་པོའིི་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཇི་

ཙོམ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་རོགོས་རམ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་

འིགྲེ་ོབ་ལས་ཉུང་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིཉེེན་ཁ་མ་ིའིདུགོ 

ད་ཆེ་རང་ཚོོས་སློོབ་གྲྭ་ཡོད་པོ་ཁགོ་སྤུས་དགོ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། 

རྒྱ་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུ། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ད་ལྟ་ངོས་ནས་བཤོད་མ་ཐེགོ་

པོ་བཞིིན་ཡ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པོའིི་མི་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་པོ་

འིདི་ང་ཚོོའིི་དམིགོས་ཡུལ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ཏེེ་འིབད་

བརྩིནོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་དུང་ཡང་ང་ཚོའོི་ིནུས་པོ་འིདང་གོ་ི

མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བའིི་ནང་ལ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོད་པོ་བཞིིན་བོད་ནང་ལ་

ཡང་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དེ་ཧི་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བར་སྐབས་ནས་སྒརེ་པོ་ཁགོ་ད་ེརིགོས་ནས་རང་

དོན་རང་གོཅེས་ཀྱིིས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་དགོ་པོའིི་ཀུན་ནས་

བློངས་ཏེ་ེབདོ་ནང་ཆེ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་སྒརེ་གྱི་ིསློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་

པོ་དང༌། ཡང་སྨན་ཁང་བཙུགོས་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་

སུད་ས་ིདང༌། ཡུ་རབོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིཁྱམི་ཚོང་ཁ་ཤོས་

ནས་ཀྱིང་ཁ་ོརང་ཚོའོི་ིང་ོཤོསེ་པོའི་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིགྲེགོོས་པོ་ོད་ེའིདྲེ་དང་

མཉེམ་འིབྲེལ་ཐེོགོ་ནས་བོད་ནང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་ལས་འིགུལ་སྤེེལ་

མཁན་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ད་དུང་ཡང་ང་རང་ཚོའོི་ི
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བདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིས་ོས་ོརང་ཁུངས་ནས་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་

ཀྱི་ིའིཕྲིདོ་བསྟནེ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་ཐེོགོ་ལ་ཁུར་བློངས་ནས་ད་ོསྣང་

བྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༣༠ ཉེནི་

མང་གོཙོ་ོཚོོགོས་པོའི་ིཚོོགོས་མ་ིཚོརོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་། བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ིགོོམས་

གོཤོསི།

དེང་སང་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་པོོས་ལས་འིགུལ་

འིདྲེ་མིན་སྤེེལ་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེ་ནི་མར་མེ་འིཆེི་ཁར་གོསལ་ཞིེས་

པོའིི་དཔོེ་ལྟར་མཐེའི་མ་འུ་ཐུགོ་པོའིི་ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། 

ཐེབས་ཤོེས་གོཞིན་དགོ་ཡོད་བཞིིན་དུ་ཐེབས་ཤོེས་དེ་བདམས་

པོ་ཞིིགོ་མ་རེད། ཉེེ་ཆེར་ངས་སྐད་ཆེ་གོོ་ཐེོས་ལྟར་ན། བོད་ནང་

དུ་སློེབས་ནས་རྒྱུན་རིང་ཕྱོིན་པོའིི་རྒྱ་མི་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

འིགོ་ོཁྲེིད་ཚོོར་བོད་པོ་ལྐུགོ་དྲེགོས་སྟབས་རྒྱུགོ་པོ་ཁ་ོནས་བཙོན་

གོནནོ་འིགོོ་ཏུ་སྒྱུར་བཅསོ་བཏེང་ན་མ་གོཏེགོོས་ཁ་ོཚོརོ་བསམ་བློ་ོ

འིཁརོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་

བལྟས་ན། བོད་པོར་ལེགོས་ཉེེས་འིབྱེད་པོའིི་རྣམ་དཔྱོད་རྒྱ་གོར་

དང་རྒྱ་ནགོ་གོཉེསི་ལས་དྲེགོ་པོ་མདེ་ནའིང་ཞིན་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་བྱུང་

མ་ིའིདུགོ ཡནི་ནའིང་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིམ་ིལ་རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་ནས་

བསམ་བློ་ོའིཁོར་རྒྱུ་མདེ་ཟརེ་བ་དརེ་དངསོ་གོནས་བཤོད་ན། རྒྱ་
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མསི་བསམ་བློ་ོབཏེང་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་ཅ་ིཞིགིོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། 

རྒྱ་མིས་སྐད་ཆེ་སྔོན་ལ་བཤོད་པོ་རྗེེས་སུ་རྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་བའིི་

ཧིམ་རྫུན་མ་གོཏེགོོས་བདོ་པོར་ཡདི་ཆེསེ་རྙེདེ་ཐུབ་པོ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་

རྐྱེན། བོད་པོས་ཡིད་ཆེེས་མི་བྱེད་པོའིི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་རེད། བོད་

པོར་ཕྱོ་ིབྱུགོ་ནང་བླུགོ་བློ་ོའིགུགོས་ཐེབས་ཤོསེ་ཇ་ིཙོམ་བྱས་ཀྱིང་

ཁ་ོཚོའོི་ིབསམ་ཐེགོོ་ཏུ་འིགྲེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་སྟབས། འུ་ཐུགོ་ནས་བདོ་

པོར་རྡུང་རྡེགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་ལས་གོཞིན་བྱེད་ཐེབས་མེད་བསམ་གྱིི་

ཡདོ། རྒྱ་མསི་ཇ་ིཙོམ་སྡུགོ་སྦྱོངོ་བཏེང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་བདོ་མ་ིམང་

གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་ལས་ཆུང་དུ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ི

མ་རདེ། ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིལགོོས་སུ་ཡདོ་མཁན་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཡནི་ནའིང་

ད་ེབཞིནི་སམེས་ཤུགོས་སྔར་ལྷགོ་འིཕེལེ་ངསེ་ཡནི། ཡནི་ནའིང་

ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ལ་ངར་ངར་བྱས་པོས་མི་འིགྲེིགོས་

པོར། གོཏེངི་རངི་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཁ་གོཏེད་གོདངོ་ལནེ་ཇ་ིལྟར་བྱདེ་

སྟངས་ལ་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་སོ་སོར་གོང་ཞིིགོ་བྱེད་

མནི་རང་དབང་ཡདོ་མཁན་བདོ་མ་ིཚོསོ་ས་ོསའོི་ིཁྲེམིས་འིཁུར་རྒྱུ་

དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དཔོང་འིཕེརེ་གྱི་ིགོཞུང་བཟང་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་འིད་ི

དགོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། འིཛིམ་གླིངི་ནང་བདོ་པོས་ཆེབ་སྲིདི་དང་

དཔོལ་འིབྱརོ་ཐེགོོ་ལ་འིཇནོ་ནས་སྟབོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་
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ཟརེ་གྱི་ིམདེ། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་གོཞིན་ལ་མདེ་པོ་བདོ་པོར་

གོནའི་རབས་ཕེ་མསེ་ནས་བརྒྱུད་པོའི་ིཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ལྡན་

པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་ཤོགིོ་ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིམསི་བདོ་

པོར་ད་ོསྣང་དང་དགོའི་ཞིནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོེར་ན། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་མི་ཚོོས་དགོའི་ཞིེན་བྱེད་པོའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ནི། ངོས་རང་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་འིཚོར་ལོངས་བྱུང་

ཞིངི༌། བདོ་ཀྱི་ིཕེ་མསེ་ནས་བརྒྱུད་པོའི་ིགོམོས་གོཤོསི་དང་། རགིོ་

གོཞུང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་ཉེམས་ལེན་བྱས་པོའིི་རྐྱེན་གྱིིས་ཡིན་པོ་

ལས། ངསོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཁྱད་དུ་འིཕེགོས་པོའི་ིཡནོ་ཏེན་

གོང་ཡང་མེད། རྒྱ་ནགོ་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོ་དེ་ཡང་གུང་

བྲན་ཏེང་དང༌། གོ་ོམནི་ཏེང་གོང་ནས་འིཕྲིད་པོ་ཡནི་ནའིང༌། གོང་

ལྟར་རྒྱ་མརི་བཟང་པོའོི་ིཡནོ་ཏེན་གྱིསི་ཕེངོས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་དཀའི་

ངལ་འིཕྲིད་བཞིིན་ཡོད་པོ་དེར། ང་ཚོོས་ཁ་གོསབ་ཀྱིིས་ཁོང་

ཚོའོི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་རགོོས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུའི་ིསྤེབོས་པོ་ང་ཚོརོ་ཡདོ། 

བདོ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིངསོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་ཐུབ་ན་རྒྱ་མའིི་ིསྤྱོ་ི

ཚོོགོས་ནང་ཁུལ་ནས་བློ་ོགོཟུ་བོར་གོནས་མཁན་ཚོོས་བོད་པོར་

དགོའི་ཞིནེ་བརྩི་ིབཀུར་བྱདེ་པོ་དང༌། རམི་པོས་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་པོའི་ི

འིཐེབ་རྩིོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་སོགོས་ཀྱིིས་མཚོོན་ཕུགོས་རྒྱང་

རངི་པོའོི་ིཐེགོོ་ལ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 
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ད་རསེ་ཉེ་ེཆེར་ང་ཨ་རརི་བསྐྱདོ་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་སྐམ་ས་ཆེནེ་པོའོི་ི

རྒྱ་རགིོས་ཐེ་ེབའི་ིཡུལ་གྲུ་མང་པོའོི་ིནང་གོནས་སྡེདོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ི

ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་མི་སུམ་སྟོང་ཙོམ་ལ་ངོས་ནས་ཆེེད་

དུ་དམིགོས་ནས་བོད་སྐད་ཐེོགོ་ནང་ཆེོས་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་

ཐེེངས་དང་པོ་ོབཤོད་པོར། ཁོང་ཚོོས་ཧི་ཅང་དགོའི་མོས་བྱེད་ཀྱིི་

འིདུགོ མདོར་ན་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་མའིི་ིཡདི་དབང་

འིཕྲིགོོ་པོ་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུའི་ིསྤེབོས་པོ་ང་ཚོརོ་ཡདོ་ལ། འིད་ིན་ིང་ཚོའོི་ི

ཁྱད་ནརོ་དང་ལགོ་ཆེ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོརོ་གོཞིན་ལ་མདེ་

པོའིི་ཁྱད་ནོར་ཡོད་པོ་འིདི་ངོ་ཤོེས་པོ་དང༌། དེ་ལ་བདགོ་གོཅེས་

བྱས་ཏེ་ེབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིཕྲིལ་ཕུགོས་དམགིོས་ཡུལ་སྒྲུབ་རྒྱུར་

ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༣ ཚོསེ་ ༡༨ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱི་ིཚོོགོས་མ་ིརྣམས་

ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བུད་མདེ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། བུད་མདེ་ཀྱིི་ཐེབོ་

ཐེང་།

དེ་སྔོན་བཙོན་བྱོལ་ཐེོགོ་མའིི་དུས་སུ་བུད་མེད་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་

ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེརྗེསེ་འིགོན་འིཁུར་ལནེ་མཁན་ཚོ་ོཁ་འིཐེརོ་སངོ་སྟ་ེ

ཚོགོོས་པོ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཤོངི་། བར་སྐབས་བུད་མདེ་ཚོོགོས་པོ་

བསྐྱར་གོས་ོབྱས་ཏེེ་ད་ཆེ་ལ་ོབཅུ་གོཉེིས་འིཁོར་བ་དེའིི་རིང་ཡར་

རྒྱས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། དངེ་སང་སྤྱོ་ིཡངོས་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱོལ་བོད་མིའིི་གོནས་སྟངས་བཟང་དུ་ཕྱོིན་ནས་གོང་ཅིར་ད་ོསྣང་

དང་། ཤོེས་རྟེོགོས་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་འིཛིམ་གླིིང་

ཐེོགོ་བོད་པོར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་དུ་སོང་ཡོད། འིདི་འིདྲེའིི་

ཕྱོི་ནང་གོི་རྐྱེན་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིཛིོམས་པོའིི་འིགོོ་བུད་མེད་ཚོོགོས་

པོ་བསྐྱར་གོསོ་བྱས་ཏེེ་ཡགོ་པོོ་བྱུང་ཡོད། དེ་རིང་འིདིར་ཕྱོོགོས་

མཐེའི་ཁགོ་ནས་ཡོང་བའིི་འིཐུས་མི་རྣམས་ལ་ངོས་ནས་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་བརྗེོད་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཚོོར་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་དང་

བསྔགོས་བརྗེདོ་ཡདོ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་
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གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

ང་རང་ཚོོར་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་བདེན་དོན་འིཐེབ་རྩིོད་བྱ་

རྒྱུའིི་འིགོན་ཡོད་པོས་དེའིི་ཐེོགོ་ཚོང་མས་མུ་མཐུད་དོ་སྣང་ཆེེན་

པོསོ་འིགོན་འིཁུར་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡང་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་

བོད་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཁུལ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱ་རྒྱུའིི་འིགོན་ཡང་

ཡོད་པོས་ཤོེས་ཡོན་དང༌། འིཕྲིོད་བསྟེན་སོགོས་ཀྱིི་ལས་རིགོས་

ཐེོགོ་བུད་མེད་ཚོོས་ནུས་པོ་འིདོན་དགོོས་པོ་དང༌། བཙུན་མ་ཐེེ་

བའིི་བུད་མེད་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒོན་མང་ཙོམ་ཐེོན་རྒྱུར་ཤུགོས་

སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་སོགོས་

བོད་མི་གོནས་ཡུལ་གྱིི་འིཕྲིོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་

སོགོས་ཀྱིི་ལས་དོན་ལ་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡིན། 

སྤྱོི་ཡོངས་ནས་དེ་སང་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་སྐྱེས་པོ་དང་བུད་མེད་ཀྱིི་

ཐེོབ་ཐེང་སྐོར་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཤོད་ནས་བུད་མེད་ལ་ཐེོབ་ཐེང་མི་

འིདུགོ་ཅསེ་རྩིདོ་མཁན་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདགོ་ལས་ཁ་ཤོས་ན་ིམཐེའི་

ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ངོས་ནས་འིདི་སྐོར་རྩིེད་མོ་དང་སྦྲེགོས་ཐེོབ་ཐེང་གོི་སྐོར་བཤོད་

ན་ཁྱིམ་ཚོང་ཞིིགོ་གོི་འིགྲེ་ོསོང་མང་ཆེེ་བ་བུད་མེད་ཐེགོོ་གོཏེོང་གོི་

ཡདོ། དཔོརེ་ན་ཁངོ་ཚོརོ་གོདངོ་ལ་བྱུགོ་བྱདེ་དཀར་པོ་ོདང་དམར་

པོ་ོསགོོས་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང་། སྐྱསེ་པོ་ལ་ད་ེདགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ་



597
ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེདང་། བརྩི་ེབའི་ིཐེོགོ་

ནས་བཤོད་ན། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་གོཞུང་ནས་འིགྲེོ་བ་རིགོས་དྲུགོ་

གོི་སེམས་ཅན་ཐེམས་ཅད་རང་གོི་མ་ཡིན་པོར་བལྟ་དགོོས་ཚུལ་

གོསུངས་ཡདོ། ང་རང་ཚོའོི་ིཁ་རྒྱུན་ལའིང་མར་གྱུར་སམེས་ཅན་

ཐེམས་ཅད་ཅེས་བརྗེོད་པོ་ལས། ཕེར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐེམས་

ཅད་ཅེས་བརྗེོད་སྲིོལ་མེད། རང་གོི་མ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོ་ོདང་རྩི་

ཆེནེ་ཡནི་པོ་ད་ེབཞིནི་དུ་ནམ་མཁའི་ིམཐེས་གོཏུགོས་པོའི་ིསམེས་

ཅན་ཐེམས་ཅད་ཀྱིང་རང་གོི་ཚོེ་འིདིའིི་མ་ལྟར་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོ་ོ

ཡནི་བསམས་ནས་དྲེནི་ལན་འིཇལ་དགོསོ་པོར་གོསུངས་ཡདོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་ཕེས་བུ་ལ་བརྩི་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་ཀྱིང༌། མས་ཟླ་དགུ་ང་ོ

བཅུ་མངལ་དུ་འིཁུར་བ་དང༌། བཙོས་རྗེེས་ཀྱིང་རང་གོི་འི་ོམས་

གོསོས་པོ་སོགོས་བརྩིེ་བ་ཆེེན་པོོས་བསྐྱངས་ཡོད་པོས་ཕེ་ལས་

བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་བར་བརྩིི་གོི་ཡོད། མའིི་བརྩིེ་བ་ནི་གོཞིན་དང་མི་

འིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་ལ། འིད་ིབུ་མ་ོཁ་ོན་ནས་ཡངོ་བ་ཡནི། དནོ་སྙིངི་

འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་བཤོད་ན་བུད་མེད་ནི་སྙིིང་རྗེེའིམ། བྱམས་བརྩིེ་

མཚོནོ་བྱདེ་ཅིགོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཆེོགོ་པོ་ཡནི།

ཁ༽ བྱམས་བརྩིེའི་ིམཚོནོ་བྱདེ་དང་། ཨ་མའི་ིལས་

འིགོན།
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དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིད་ིགོང་གོསི་ཕེངོས་ཡདོ་ཅ་ེན། བྱམས་བརྩི་ེ

དང་སྙིངི་རྗེསེ་ཕེངོས་ཡདོ། ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་གྱིསི་ཕེངོས་མདེ་པོར་

དེང་སྐབས་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོད། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་མི་གོསོད་ཀྱིིས་མཚོོན་པོའིི་

མི་རྣམས་དངངས་སྐྲགོ་སྐྱེ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ོརེ་བཞིིན་ཇེ་མང་

དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདིའིི་རྒྱུ་རྐྱེན་གོང་ཡིན་ཞིེ་ན། དེ་ནི་ཤོེས་བྱ་

ཡོན་ཏེན་གྱིིས་མ་འིདང་བར་མིན་པོར། ཤོེས་བྱ་ཡོན་ཏེན་ཡོད་

ཀྱིང་བྱམས་བརྩིེའིི་བསམ་བློ་ོམ་འིདང་བའིི་རྐྱེན་གྱིིས་དཀའི་ངལ་

གོསར་པོ་དེ་དགོ་བྱུང་བ་ཡིན། བུད་མེད་ནི་བྱམས་བརྩིེ་མཚོོན་

མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལྟར། ཁྱིམ་ཚོང་གོི་ཨ་མ་ཚོོར་རང་གོི་ལུས་

ནས་བཙོས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དང༌། ཁྱིམ་ཚོང་ལ་བྱམས་བརྩིེའིི་བསམ་

བློ་ོལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིའིསོ་འིགོན་ཡདོ། 

ད་ེན་ིརང་ར་ེབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་དང༌། འིཛིམ་གླིངི་ཁྱནོ་ཡངོས་གོང་

ནས་བཤོད་ཀྱིང་ཁྱམི་ཚོང་ཚོང་མའི་ིནང་བྱམས་བརྩིའེི་ིབསམ་བློ་ོ

ཡར་རྒྱས་ཡངོ་བ་ཞིགིོ་དང༌། མ་ིགོཞིན་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་ཐུབ་པོ་

སགོོས་ཀྱི་ིམ་ིསམེས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡནི། ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་ཡདོ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་སམེས་པོ་བཟང་

པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རང་གོཞིན་གོཉེིས་ཀར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་

པོ་སྨསོ་ཅ།ི སམེས་པོའིང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། སམེས་པོ་བཟང་
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པོོ་མེད་ན་རི་བོང་གོནམ་རྡིབ་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་ལྟ་བུ་ལོ་དང་ཟླ་བ་

སྦྲེལེ་ཏེ་ེགོནས་ནས་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་ཐེབས་མདེ། 

ཕེན་སེམས་དང་ཤོེས་ཡོན་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་རང་ལ་

ཕེན་པོར་མ་ཟད་སྤྱོི་ལའིང་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེེན་

འིགྲེོ་བ་མི་ཡིན་པོའིི་ཆེ་ནས་བྱམས་བརྩིེ་ཞིེས་པོ་འིདི་དགོོས་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་ལ། ལྷགོ་པོར་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་

འིད་ིགོཞིན་ཕེན་སྤྱོདོ་བཟང་གོ་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་ཅངི་། 

དཔོརེ་ན། འིབུ་སྲིནི་ནད་པོ་ཞིགིོ་མཐེངོ་ན་སྙིངི་རྗེ་ེངམ་ངམ་ཤུགོས་

ཀྱིསི་སྐྱ་ེབ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེམནི་གྱི་ིཉེམ་ཐེགོ་པོའི་ིསྲིགོོ་ཆེགོས་

ཤོགིོ་མཐེོང་ཡང་སྙིིང་རྗེེ་སྐྱེ་རྒྱུ་ལས་ལྡོགོ་སྟེ་དེ་ལ་རྩིེད་མ་ོརྩིེས་པོ་

དང༌། གོད་མོ་དགོོད་པོ་སོགོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་ལྟར་འིབུ་སྲིིན་

སྲིགོོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཚོ་ེསྲིགོོ་ལ་རནི་ཐེང་མ་ིབརྩི་ིམཁན་གྱི་ིམ་ིདསེ་རམི་

པོས་འིགྲེོ་བ་མི་ཉེམ་ཐེགོ་གོི་ཚོེ་སྲིོགོ་ལའིང་རིན་ཐེང་མི་བརྩིི་བ་

མཐེོང་གོསལ་ཡནི། 

ང་རང་ཚོ་ོབོད་མི་རིགོས་ལ་གོནའི་རབས་ནས་བཟུང་འིགྲེོ་བ་མི་

སྨསོ་ཅ།ི སྲིགོོ་ཆེགོས་འིབུ་སྲིནི་ཚུན་གྱི་ིཚོ་ེསྲིགོོ་རྩི་ཆེརེ་བརྩི་ིབའི་ི

གོོམས་གོཤོིས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོད། ངོས་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ལྷ་སའིི་ནང་མི་གོཅིགོ་བསད་འིདུགོ་ཅེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་

ཐེོས་ན་མི་ཚོང་མ་ཧི་ལས་ཏེེ་དཔོེ་བསགོས་འིདུགོ་ཅེས་སྡེོད་མི་
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ཚུགོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

ཐེགོོ་མ་ིབསད་པོ་ལ་ཧི་ལས་མདགོོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་པོ་འིད་ིན་ིཧི་

ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་ཡནི། ཁྱདེ་རང་བུད་མདེ་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་རང་ཉེདི་

གོནས་སའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་བྱམས་བརྩི་ེདང༌། ཡ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་

གོི་མིགོ་ལྟོས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐེབས་བྱེད་དགོོས། ཡ་རབས་

ཞིེས་པོ་འིདིའིི་རྩི་བ་བྱམས་བརྩིེ་ཡིན། དཔོེར་ན། ང་ལ་མཚོོན་

ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་དང༌། ནང་པོའིི་དགོེ་

སློངོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ངས་མང་ཚོོགོས་ལ་ཆེསོ་བཤོད་བྱདེ་

ཀྱི་ིཡདོ་པོ་འིད་ིན་ིདུས་སྐབས་ས་ོསརོ་མ་གོཏེགོོས་རྒྱུན་དུ་འིཆེད་

ཉེན་བྱདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་མདེ། ཁྱམི་ཚོང་གོ་ིཨ་མ་ཚོསོ་རང་གོ་ིཕྲུ་

གུར་ཐེགོོ་མར་འི་ོམ་སྟརེ་བ་ནས་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེའིཚོར་ལངོས་མ་

བྱུང་བར་བྱམས་བརྩིེས་གོསོ་སྐྱོང་འིགོོ་འིཚོར་ལོངས་བྱུང་བའིི་

ཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་གོསི་རང་ཉེདི་ལ་ོན་སོན་པོ་དང༌། གོཞིན་ལ་བྱམས་

བརྩི་ེབྱདེ་དགོོས་པོ་འིད་ིརང་བཞིནི་དུ་ཤོསེ་ཀྱིི་ཡདོ། 

ཡང་ཕྲུ་གུ་ཨ་མའིི་བྱམས་བརྩིེའིི་གོསོ་སྐྱོང་ཐེོབ་མ་མྱོང་བ་ཞིིགོ་

ཡིན་ན། རང་ཉེིད་ལོ་ན་སོན་དུས་གོཞིན་ལ་བྱམས་བརྩིེ་བྱ་རྒྱུ་

འིདི་རང་བཞིིན་དུ་ཡོང་དཀའི་བ་བཅས་དེ་གོཉེིས་བར་ལ་ཁྱད་

པོར་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དསེ་ནས་ཨ་མ་ཚོསོ་རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ོབྱམས་

བརྩིའེི་ིཚོརོ་སྣང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་ཐེབས་བྱ་རྒྱུ་འིད་ིརང་ར་ེབདོ་མ་ི
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རགིོས་ཀྱི་ིངསོ་ནས་བཤོད་ན་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོར་མ་ཟད། འིགྲེ་ོ

བ་མ་ིསྤྱོ་ིཡངོས་ནས་བཤོད་ཀྱིང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

གོ༽ བདོ་མའིི་ིརནི་ཐེང་དང་། གོཤོསི་སྤྱོདོ་ཉེམས་

དམས། 

ངོས་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲིགོ་གོོང་དུ་ངོ་ཤོེས་བྱུང་བའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་ཞིིགོ་

ཡོད་པོ་ཁོང་དང་ཐུགོ་འིཕྲིད་སར་དེང་སྐབས་བོད་པོའིི་གོོམས་

གོཤོིས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། ཁོང་གོིས་བརྗེོད་པོར་འིདས་

པོའིི་ལོ་བཅུ་ནང་ཚུན་བོད་པོའིི་གོཤོིས་སྤྱོོད་ཕྲིན་བུ་ཞིན་དུ་སོང་

ནས་དངུལ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱེད་པོ་ལས། གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

བརྩི་ེབ་དང་རགོོས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་སངོ་འིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། 

དེ་ལྟར་གོཤོིས་སྤྱོོད་ཉེམས་ཞིན་དུ་འིགྲེོ་བའིི་ནད་གོཞིི་ལྟ་བུ་འིདི་

མངོན་མེད་ངང་ཁྱབ་གོདལ་ཕྱོིན་ན། དུས་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་ལ་ད་

ཕེན་འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་བོད་པོ་ཞིེས་བརྗེོད་དུས་སེམས་རྒྱུད་བཟང་

པོོ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་བརྩིི་མཁན། ཕེན་ཐེོགོས་བྱས་ན་དྲེིན་

ཅན་ལ་བརྩི་ིམཁན་གྱི་ིགོཞུང་བཟང་པོ་ོཡ་རབས་རདེ་ཅསེ་མཐེངོ་

དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིབརླགོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། 

གོནས་སྐབས་སོ་སོར་རོགོས་པོ་བྱེད་དུས་དེ་ལ་འིཆེམ་པོོ་དང་

བསྟུན་མཁས་བྱེད་ཅིང་། དེ་ནས་དུས་ཚོོད་ཡོལ་ན་མིགོ་ཕེར་
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བཞིགོ་ལྟགོ་ཁུང་ཡང་མི་བལྟ་བའིི་བྱེད་སྟངས་དེ་ནི་མ་རབས་ཀྱིི་

སྤྱོདོ་པོ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོར་འིཛིམ་གླིངི་ཐེགོོ་ནས་མཐེངོ་དང་

ཆེ་འིཇགོོ་བྱདེ་པོ་འིད་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོ་དཔོལ་འིབྱརོ་ཕྱུགོ་པོ་ོཡདོ་ནས་

བྱས་པོ་མིན་ལ། ཡང་ན་བོད་པོ་དམིགོས་བསལ་ཤོེས་ཡོན་ཆེེན་

པོོ་ཡོད་ནས་བྱས་པོའིང་མིན། གོང་ཡིན་ཞིེ་ན་གོོང་དུ་བརྗེོད་པོ་

ལྟར། བདོ་པོ་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོདང་། གོཤོསི་ཀ་ཡགོ་པོ།ོ དྲེང་

པོ་ོཡདོ་པོ་བཅས་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡནི། 

སྔནོ་མ་ངསོ་རང་ཨ་ོར་ིས་གོཞིསི་ཆེགོས་ལ་འིགྲེ་ོསྐབས་བདོ་པོའི་ི

ཁྱམི་ཚོང་ཞིགིོ་ནང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསགིོ་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་སློབེས་འིདུགོ 

ཁངོ་གོ་ིབརྗེདོ་པོར་ཁ་ོརང་པོན་ཇབ་ནས་ཡནི་ཅངི་། བདོ་མའིི་ིཁྱམི་

ཚོང་དརེ་བལ་གོསོ་སྔ་འིདནོ་དུ་བསྐུར་ཏེ་ེཚོངོ་མཇུགོ་འིགྲེལི་བ་དང་

རྩིིས་རྒྱགོ་བྱེད་པོར་ཡོང་ནས་ལ་ོགོསར་མཉེམ་དུ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་

ཅེས་བརྗེོད་བྱུང༌། མི་དེས་བོད་པོར་ཡིད་ཆེེས་དང་བློོས་འིཁེལ་

པོོ་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་ཡིན་ན་དངུལ་ལགོ་སྤྲོོད་མ་བྱས་

པོར་སྒོར་མོ་ཁྲེི་འིབུམ་གོནས་པོའིི་དངོས་པོོ་སྔ་འིདོན་དུ་བསྐུར་

རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡནི། 

ད་ེབཞིནི་མའི་ེསརོ་ཁུལ་གྱི་ིརྒྱ་གོར་གྱི་ིདངུལ་ཁང་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་

པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་གོི་མི་ཚོོས་དངུལ་ཁ་བསླུས་རྒྱགོ་གོི་མི་

འིདུགོ བོད་པོ་ཚོ་ོཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བསྟོད་བསྔགོས་བྱེད་པོ་
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དང༌། ཡདི་ཆེསེ་བློསོ་འིགོེལ་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བར་གྱི་ིགོནས་

སྟངས་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་ཡདོ། མ་འིངོས་པོར་ཇ་ིལྟར་ཡངོ་མནི་ད་ལྟ་ང་

རང་ཚོོའིི་བྱེད་སྟངས་ལ་རགོ་ལས་ཡོད། ང་རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་

མི་རབས་གོསར་པོ་འིཚོར་ལོངས་ཡོང་མཁན་དེ་དགོ་གོི་བསམ་

བློ་ོཀུན་སྤྱོདོ་དང༌། ཡ་རབས་བཟང་པོའོི་ིརང་གོཤོསི་ད་མུས་ལྟར་

གོནས་ཐུབ་པོའིི་སློོབ་གོསོ་འིབད་བརྩིོན་བྱས་ཏེེ་ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་མཐེོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་མུ་མཐུད་

གོནས་རྒྱུ་ཡིན། གོལ་ཏེེ་དེ་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པོར་ལ་ོབཅུ་གྲེངས་

འིཐུས་ཤོརོ་སངོ༌བ་དང་། ད་དུང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུ་ཞིགིོ་སངོ་ན། བདོ་

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིགོཤོསི་སྤྱོདོ་ཇ་ེཞིན་དུ་སངོ་ནས་མཐེར་བདོ་མ་ིཞིསེ་

བརྗེོད་དུས་མི་ཁྲེམ་པོ་དང༌། མགོ་ོསྐོར་གོཏེོང་མཁན། རྫུན་ཤོོད་

མཁན་བཅས་ལ་བརྩི་ིབ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་བྱ་བ་ཚོང་མ་ཚོར་བ་ཡནི།

ང༽ ཆེསོ་རིགོ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་

ལམ།

དེ་བཞིིན་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་

འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་ངམོས་སུ་ཆེགོོ་པོ་དང་། རང་གོཞིན་གོཉེསི་

ཀར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོ་འིདི་ཤུལ་མེད་དུ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཆེེན་

པོོ་སློེབས་པོ་འིདི་དགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ངོས་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཡིན་

པོར་བརྟེེན་ངོས་ནས་བོད་རྒྱའིི་དཀའི་རྙེོགོ་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ལམ་
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ནས་སེལ་ཆེེད་དབུ་མའིི་ལམ་གྱིི་ཐེབས་ལམ་ཞིིགོ་བཏེོན་ཡོད། 

མ་འིངོས་པོར་ང་རང་ཚོ་ོསོ་སོའི་ིཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཆེ་ཚོང་

ཉེམས་མདེ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤོགིོ་ཏུ་གོནས་ཐུབ་ན། ཆེབ་སྲིདི་

ཀྱིི་མདུན་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་མིན་ནི་བོད་རིགོས་

མ་ིམང་གོསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟ་ཛི་དྲེགོ་དགོསོ་གོཏུགོས་

ཆེེ་ཤོོས་བོད་མི་རིགོས་མུ་མཐུད་འིཚོ་ོགོནས་བྱེད་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་

དུ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་དམིགོས་བསལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོད་

པོ་འིད་ིསྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིཡདོ་ཅངི༌། ད་

བར་དའེི་ིདནོ་དུ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་དང་རྒྱགོ་བཞིནི་ཡདོ། 

གོལ་ཏེེ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོོད་བརླགོས་ཏེེ་

མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་ཚུལ་ལྡན་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་ཚོེ། ད་

བར་ངོས་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་བ་ཡིན་

པོས་འིད་ིལ་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་གོཞིསི་

བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིསྐབས་ལ་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིབཟང་སྤྱོདོ་

བརླགོས་ཏེེ་མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོས་ནང་ཁུལ་གོསོད་རེས་བྱེད་པོ་

དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཐུབ་ཚོདོ་གོཏེངོ་བའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཤོགིོ་

ཆེགོས་ན་དགོའི་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ད་ེན་ིད་ེརངི་ཁྱདེ་ཚོརོ་བཤོད་

འིདོད་བྱུང་བ་ལྟར་བཤོད་པོ་ཡནི། 

ཡང་གོནས་ཚུལ་གོང་བྱུང་མ་ིཡངོ་བའི་ིཟནོ་ཡནི་ཁུལ་གྱིསི་སྐད་ཆེ་
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འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཤོ་སྟགོ་བཤོད་ད་ེསམེས་ནང་ཚོརོ་བ་གོང་ཡང་མདེ་

པོ་དང༌། ཡང་ན་སྐད་ཆེ་ངོ་སོ་ཐེོན་པོོ་ཞིིགོ་བཤོད་དེ་ཀྲོོགོ་ཀྲོོགོ་

བྱས་པོ་འིདསི་ལས་འིགོན་འིགྲུབ་པོ་ལྟ་བུར་བརྩིསི་ཤོངི་། རང་ཁྱམི་

དུ་སློབེས་པོ་དང་རྣམ་ཀུན་གྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ངན་པོ་ད་ེརང་བྱས་ཏེ་ེབསྡེད་

ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། ད་ེལུགོས་ཚོང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་

དགོསོ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབུད་མདེ་ཀྱི་ིཚོོགོས་འིདུར་ཡངོ་མཁན་ཚོང་

མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༤ ཉེནི་

མད་ོསྨད་ཚོོགོས་འིཐུས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།

ཀ༽ གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། ཤོསེ་ཡནོ་ལ་

ཤུགོས་སྣནོ།

དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱདེ་

ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ། སྤྱོི་ཡོངས་རྒྱ་མིའིི་སྲིིད་

བྱུས་ལ་མཚོནོ་ན། བདོ་ནང་འིཛིིན་པོའི་ིསྲིིད་བྱུས་དང༌། རྒྱ་ནགོ་

ནང་གོ་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས། ད་ེབཞིནི་ཐེའི་ེཝིན་དང་། 

ཧིངོ་ཀངོ་གོ་ིཐེགོོ་བཅས་གོང་སར་བར་སྐབས་སྲིདི་བྱུས་མཁྲེགེོས་

པོ་ོཞིགིོ་འིཛིནི་གྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ིའིཕྲིལ་སལེ་ཁ་ོརང་ཚོའོི་ིཕྱོ་ིདང་ནང་

གོི་རྐྱེན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གོཅགིོ་ལ་

ཡང་མགོོ་སྒུར་གྱིི་མིན། སུ་གོཅིགོ་ལ་ཡང་སྟབས་བསྟུན་བྱེད་

དགོསོ་དནོ་མདེ་ཅསེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་ཆེནེ་ཙོམ་ལས། ད་ལྟའི་ི

སྲིདི་བྱུས་མཁྲེགེོས་པོ་ོད་ེམུ་མཐུད་ཟནི་ན། དནོ་དགོ་ང་ོམའི་ིཆེ་ལ་

དཀའི་ངལ་དེ་དགོ་སེལ་མི་ཐུབ་པོ་ཕེལ་ཆེེར་ཁོ་རང་ཚོོས་ཀྱིང་

ཤོསེ་ཀྱི་ིརདེ་སྙིམ། གོནས་སྐབས་ཙོམ་ལས་སྲིདི་བྱུས་ད་ེའིགྱུར་

བ་འིགྲེོ་གོི་རེད། ང་ཚོོའིི་གོནས་སྟངས་ནི་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེར་བ་
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ད་ེའིགྱུར་བ་གོང་ཡང་མདེ་པོར་བསྡེད་ཡདོ།

གོལ་ཆེ་ེབ་ཞིགིོ་ལ་བདོ་ནང་རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་

དང༌། རྒྱ་མ་ིཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་སའི་ིས་ཁུལ་ལ་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིསི་

བོད་རིགོས་རྣམས་ཀྱིི་ཐེ་ན་སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྟངས་དང་། ཟ་སྟངས། 

འིཐུང་སྟངས་ཡན་ཆེད་རང་བཞིནི་གྱིསི་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ། 

མ་གོཞི་ིདུས་ཡུན་ཧི་ཅང་རངི་པོ་ོཞིགིོ་ཕེལ་ཆེརེ་འིགོརོ་གྱི་ིམ་རདེ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ལ་ོཁ་ཤོས་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་ཏེན་ཏེན་ཕྱོནི་ཡངོ༌། 

འིནོ་ཀྱིང་སྡུགོ་ས་ནས་བཤོད་ན། གོལ་ཏེེ་འིགྱུར་བ་ལམ་སེང་མ་

ཕྱོནི་པོར་ཡུན་རངི་འིད་ིམུར་བསྡེད་ན། མ་འིངོས་པོར་བདོ་གོང་འིདྲེ་

ཆེགོས་མིན་དེ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དེ་དགོ་གོི་

གོནས་སྟངས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ལས། ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱལོ་ལ་ཡདོ་པོའི་ིམ་ིཆེགིོ་འིབུམ་བཞི་ིཁྲེ་ིཙོམ་གྱིསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་

ཐེབས་གོང་ཡང་མདེ། ངསོ་ནས་རྒྱུན་དུ་བདོ་ཀྱི་ིདནོ་གྱི་ིབདགོ་པོ་ོ

ད་ེབདོ་ནང་ལ་ཡདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་

མུས་ལྟར་ཡནི། 

གོང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་འིདི་དགོ་ནི་མ་

འིངོས་པོ་ལ་བདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་མནི་རགོ་ལས་ས་ད་ེཡནི། 

དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དངོས་གོནས་ཧི་ལས་པོའིི་བརྟེན་པོ་ོབྱས་ནས་

བསྡེད་པོ་རདེ། དངེ་སང་སྔནོ་མ་དང་མ་ིའིདྲེ་བར་དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ི
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གོནས་སྟངས་འིཁྲུགོ་པོ་ོཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་ལ། དཔོལ་འིབྱརོ་ཡར་

རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ཤོསེ་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་ན། 

གོང་འིཚོམ་ནས་ཞིངི་འིབྲགོོ་ས་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཀྱིང་དངུལ་

བཟ་ོརྒྱུའི་ིལས་ཀ་ཁ་ོནར་མགོ་ོའིཁརོ་ནས་སྡེདོ་པོའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། 

དཔོེར་ན། ཉེེ་ཆེར་ཁམས་ཁུལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཞིིགོ་གོི་ས་ནས་

གོ་ོཐེསོ་ལྟར་ན། ཁྱམི་ཚོང་ནང་གོ་ིས་ོསའོི་ིཕྲུ་གུ་ཤོསེ་བྱ་ཡནོ་ཏེན་

སྦྱོོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་གོཏེན་ནས་མ་བྱུང་བའིི་མུར་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་

བདུན་བཅ་ོབརྒྱད་ཟིན་སྐབས་ཕྲུ་གུས་ཁྱིམ་ཚོང་གོི་ལས་ཀ་ཡང་

མ་བྱས། སློབོ་སྦྱོངོ་མདེ་སྟབས་ལས་ཀ་གོཞིན་དགོ་ཀྱིང་མ་ཐེོབ། 

ཕྲུ་གུ་ཕེན་ཚུན་ཁ་ཁྲེགོོ་ནས་ཡུལ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིཁྱམས་ཉུལ་དུ་

ཕྱོནི། འིཚོ་ོབའི་ིམཐུན་རྐྱནེ་ཡངོ་ཁུངས་མདེ་སྟབས་སྡུགོ་ས་ནས་

རྐུ་མ་བརྐུས། ཁ་བསླུས་བྱདེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིཚོ་ེབསྐྱལ། 

ཁྱམི་ཚོང་ནང་ལ་ཕེ་མ་རྒོན་རྒོནོ་མ་གོཏེགོོས་མ་ལྷགོ་པོ་དང་། ད་ེ

འིདྲེའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་པོའི་ིབུ་མརོ་མགོ་པོ་རྒྱ་མ་ིགོཅགིོ་བསུས། རྒྱ་

མི་དེས་ཁྱིམ་ཚོང་ནང་གོི་ལས་ཀ་དང༌། ཞིིང་འིབྲོགོ་གོི་ལས་ཀ་

ཧུར་པོོ་བྱས། དེ་ཚོོའིི་གྲེས་ཁྱིམ་ཚོང་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་ང་ཚོོའིི་ཁྱིམ་

ཚོང་ལ་རྒྱ་མའིི་ིམགོ་པོ་ཡདོ། ཁསོ་ལས་ཀ་ཧུར་པོ་ོབྱས་ནས་ཡགོ་

པོ་ོཡདོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་བྱུང༌། 

མི་ལ་ཤོེས་ཡོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཁེ་གྱིོང་གོི་བསམ་བློ་ོ
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འིཁོར་རྒྱུ་མེད་སྟབས་འིཕྲིལ་སེལ་དངུལ་བཟོ་མཁན་གྱིི་མི་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་འིགྲེགིོས་མཁན་ལྟ་བུ་མཐེངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིཤོསེ་ཡནོ་མདེ་

པོའིི་སྐྱོན་ཆེ་ཡིན་པོས། བོད་ནང་ཤོེས་ཡོན་ཐེོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་

ཤོིན་ཏུ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ གྲེོང་དང༌། གྲེོང་ཁྱེར་རྒྱ་མི་

ཡདོ་ས་ད་ེརགིོས་ལ་སློབོ་གྲྭ་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིམཐུན་རྐྱནེ་དྲེགོ་པོ་

ཡོད་པོར་རྟེེན། རྒྱ་མིའིི་ཞིོར་ལ་བོད་པོ་ཚོོར་ཡང་ཕྲིན་བུ་ཕེན་གྱིི་

ཡདོ། ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་རྒྱ་མ་ིམདེ་སའི་ིས་ཆེ་ད་ེདགོ་ཏུ་མདརོ་

ན་གླིོགོ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་ཀྱིང་མདེ། གོཏེརེ་ཁའི་ིརིགོས་མདེ་ན་

ལམ་ཁ་ཡང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིས་ཁུལ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་རགིོས་ཚོསོ་རང་དནོ་

རང་གོཅེས་བྱས་ནས་ལམ་སེང་ཚོད་མཐེོ་པོོ་མིན་ཡང༌། གོཞིི་

རིམ་མམ། དམའི་རིམ་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་ས་ཆེ་གོང་སར་འིཛུགོས་ཐུབ་

ཐེབས་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དའེི་ིཐེད་ང་ཚོ་ོབཙོན་

བྱོལ་གོཞུང་གོིས་ཡིགོ་ཆེ་བཀྲོམས་ནས་བོད་ནང་འིབོད་སྐུལ་

དང༌། ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་ཐེབས་མེད་ཀྱིང༌། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསྒེར་སོ་

སའོི་ིངསོ་ནས། བདོ་ནས་ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་ཡངོ་མཁན་དང༌། 

ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེ་ོམཁན་ད་ེའིདྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཤོསེ་ཡནོ་གྱི་ི

ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ཞིིང་འིབྲོགོ་ས་ཁུལ་རྒྱ་

མ་ིམདེ་པོའི་ིས་ཆེ་ཁུགོ་ཀྱིགོོ ཟ་སྟངས་འིཐུང་སྟངས་ཚོང་མ་ད་ེསྔ་



610
ནང་བཞིནི་བྱས་ནས་སྡེདོ་མཁན་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་

ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། སློབོ་གྲྭ་ཚུགོས་ཐེབས་བྱ་རྒྱུ་དནོ་གོལ་

ཆེནེ་པོརོ་རྩིསི་ནས་འིབདོ་སྐུལ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་སྐད་འིབོད་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། རྔམ་སྟོན་ཁྲེོམ་

སྐརོ་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ང་ཚོསོ་འིབདོ་སྐུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ཤོསེ་ཡནོ་

ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐེབས་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་

ལ་འིབདོ་སྐུལ་བྱདེ་དགོསོ། དགོནོ་པོ་ཉེམས་གོས་ོབྱདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དུ་

འིབད་རྩིལོ་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོཡནི་ནའིང༌། ད་ེགོཅགིོ་པུས་འིདང་གོ་ི

མ་ིའིདུགོ ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེམ་ིམང་

མང་ཚོགོོས་ཁྲེདོ་ཇ་ིཙོམ་ཆེསོ་དད་ཡདོ་པོ་དའེི་ིཚོདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་

བསྟན་པོར་ཕེན་གྱིི་རེད། མང་ཚོོགོས་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་ཡགོ་པོོ་མ་ཤོེས་པོར། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་

དང༌། ཁ་ཆེའེི་ིཆེསོ་ཞིེས་མངི་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་ལས། ཆེསོ་གོཅིགོ་པོ་

རདེ་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ནོར་འིཁྲུལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

གོང་ལྟར་བདོ་ནང་ཞིངི་འིབྲགོོ་གོསི་མཚོནོ་ས་ཁུལ་གོང་སར་ཤོསེ་

ཡོན་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ོསྒེར་སོ་སོའི་ིམིང་ཐེོགོ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་བྱེད་ཐུབ་

ན། མཐུན་རྐྱེན་ཕྲིན་བུ་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་གོི་ཁོངས་ནས་ཐེབས་

ཤོེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་གོི་རེད་ལ། དེ་མིན་གྱིི་རོགོས་རམ་ཚོོགོས་པོ་



611
དེ་འིདྲེར་འིབོད་སྐུལ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། བོད་ནང་འིབྲེལ་བ་

མཐུད་རྒྱུ་ད་ེཁགོ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོསྒརེ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ང་ོ

ཤོསེ་པོ་དང༌། གོནས་འིཕྲིནི་བརྒྱུད་ནས་ཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཐུབ་ན་

ལགོ་ལེན་འིཁེལ་ཤོོས་དང༌། སྟབས་བདེ་ཤོོས་ཡགོ་པོ་ོམིན་ནམ་

བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌།

ཁ༽ གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་དང་། ཐེའི་ེབོད་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

མ་གོཞི་ིསྔནོ་མ་ནས་བརྗེདོ་ཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ི

ཚོགོོས་པོ་ས་ོསསོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཁུར་མང་ཙོམ་བློངས་

ནས་ཕེར་ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་འིགྲེ་ོའིངོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེདགོ་བརྒྱུད་

ནས་བདོ་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་བཤོད་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་འིཚོོལ་བསྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་སོགོས་ཚོོགོས་པོ་སོ་སོའི་ི

ཐེགོོ་ནས་ཚོང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ

ད་རསེ་ངསོ་རང་ཐེའི་ེཝིན་ལ་གོཅགིོ་ཕྱོནི་པོར་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། 

མ་འིངོས་པོར་ཕེལ་ཆེརེ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་

གྱི་ིའིདུགོ ལགོ་ལནེ་དངསོ་གོཞི་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཁལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ་

མེད་ད་ལྟ་ཚོོད་ཐེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ཐེའིེ་ཝིན་སྲིིད་འིཛིིན་ལིས་ཏེང་

ཧུས་ཁ་ོརང་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་གུ་ཡངས་པོ་ོདང༌། བདོ་པོར་



612
དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོ་ལ་སམེས་འིཁུར་དང༌། གོདུང་སམེས་མཉེམ་

བསྐྱདེ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་རསེ་བདོ་སགོོ་

ལས་ཁུངས་དང་འིབྲལེ་བ་མདེ་པོ་བྱདེ་རྒྱུར་སྲིདི་འིཛིནི་རང་གོ་ིཐེགོོ་

ནས་ཤུགོས་བརྒྱབ་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་ོརང་ཚོོར་སྲིིད་བྱུས་

ཤོགིོ་ཡངོ་གོི་རདེ། གོང་འིདྲེ་བྱདེ་གྲེབས་ཡདོ་དམ། 

ཐེའིེ་ཝིན་གྱིི་མི་མང་ཚོོའིི་ཐེོགོ་ནས་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་དང༌། བོད་

པོའི་ིཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་སྟངས་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། སྤྱོརི་བཏེང་

སོགོ་པོ་ོཚོ་ོཆེོས་དད་ཆེེན་པོ་ོཡིན་ཀྱིང༌། དེ་ལས་རྒྱ་མིས་དད་པོ་

བྱདེ་སྟངས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ལྟ་བུ་མཐེངོ་སངོ༌། མ་ིའིདྲེ་བ་གོཅིགོ་ན།ི 

ཐེའིེ་ཝིན་ལ་ད་རེས་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་བཀའི་ཆེོས་ཉེན་དུ་

ཡོང་མཁན་དེ་རིགོས་མང་ཆེེ་བ་ན་གོཞིོན་ཕེོ་མོ་ཤོ་སྟགོ་ཡིན་

པོ་ལས། རྒོས་འིཁོགོས་འིཁར་རྒྱུགོ་འིཁྱརེ་མཁན་ཧི་ལམ་མཐེངོ་

རྒྱུ་མི་འིདུགོ དེ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚོ་ོདཔོལ་འིབྱོར་དང་ཤོེས་ཡོན་ཡར་

རྒྱས་ཡདོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོ་ོབྱདེ་པོ་ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ།

གོང་ལྟར་ཐེའིེ་ཝིན་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་ཐེའིེ་ཝིན་ས་ཁུལ་དེ་གོའིི་མི་

ཡནི་ཡང་རུང༌། རྒྱ་མ་ིཡནི་ཡང་རུང༌། གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་རྒྱ་ནགོ་

སྐམ་ས་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་ལ་འིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་མུས་རདེ། 

ད་དུང་འིབྲལེ་བ་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་མ་གོཏེགོོས་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རདེ། 



613
རྒྱ་མི་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་བོད་པོའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་

ཚུལ་གོསལ་པོོ་རྟེོགོས་པོའིི་ཐེབས་ལམ་ཡགོ་ཤོོས་དེ་རྒྱ་མི་ནང་

ཚོགོས་བརྒྱུད་ནས་གོནས་ཚུལ་ཁྱབ་གོདལ་དུ་ཕྱོིན་ན། གོནས་

ཚུལ་གོསལ་ཤོསོ་ཡངོ་རྒྱུ་དང་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཐེབེས་ཀྱི་ིརདེ། ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོའིི་མི་ཞིིགོ་གོིས་བརྗེོད་ན་རྒྱ་མི་ཐེེ་ཚོོམ་ཟ་སྲིིད་ལ། རྒྱ་

མི་ནང་ཚོགོས་ཤོིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་དང་། བོད་པོའིི་

ཆེསོ་སྐརོ་འིད་ིདང་འིད་ིལྟར་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། ནུས་པོ་ཤུགོས་

ཆེ་ེབ་ཡངོ་སྲིདི་ལ། ད་ེརིགོས་སྐབས་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཏེན་ཏེན་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ པོ་ེཅངི་ནས་གོཤོ་ེགོཤོ་ེདྲེགོ་

པོ་ོགོཏེངོ་བ་དང༌། རླུང་ཆེནེ་པོ་ོལངས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། དགོངོས་

པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིགོལ་ཡདོ་ཀྱིང༌། ཀྲུང་དབྱང་དགོངོས་པོ་རྒྱུན་དུ་འིགོལ་

མུས་རདེ། ང་ཚོ་ོན་ིབསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཡནི། ད་ལྟ་བར་དུ་བསམ་

པོ་རྣམ་དགོ་བྱས་པོ་ཡནི། མ་འིངོས་པོར་ཡང་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

བྱས་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་རདེ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ བློ་ོ

བད་ེཔོ་ོབྱས་བཞུགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་བ་ ༩ ཚོསེ་ ༣༠ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒར་ཕེ་ོབྲང་དུ་བདོ་ཀྱི་ིདགུ་བཅུ་གོསུམ་

ལས་འིགུལ་ཚོོགོས་པོའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་དང་

པོའོི་ིཚོོགོས་བཅར་བ་ཆེབ་སྲིདི་བཙོནོ་པོ་གྲེངས་ 

༡༥༠ སྐརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཙོན་འིགོོ་གོ་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། རང་མྱངོ་གོ་ི

གོསལ་བཤོད།

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས་ཀྱི་ིའིཚོམས་འིདྲེ་ིཡདོ། 

ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཐེགོོ་མར་བཙོནོ་དུ་ཚུད་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོར་ཚུད་

ཕྱོིན་ཆེད་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོང་རྒྱུ། ཐེ་ན་སྲིོགོ་ལའིང་ཉེེན་ཁ་ཡོད་

པོ་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སམེས་ཀྱིསི་

མ་བཟོད་པོར་སྙིིང་སྟོབས་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་

ཡོད། དེ་ནས་བཙོོན་ཁང་ནང་སྡེོད་རིང་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ལ་མ་

བལྟསོ་པོར་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མང་པོ་ོམྱངས་ཡདོ། ཐེ་མ་རང་དབང་ལུང་

པོར་སློེབས་པོའིི་རྗེེས་སུ་ཐེོགོ་མའིི་སེམས་ཤུགོས་དང༌། དཀའི་

ལས་བརྒྱབ་པོའིི་སྙིིང་སྟོབས་རྣམས་མ་བརྗེེད་པོར་མུ་མཐུད་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཅངས་ཏེ་ེཁྱདེ་རང་ཚོསོ་འིབད་

བརྩིནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོཡནི་པོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་
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བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི། ང་རང་ཚོ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིབདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོ

གོནམ་བསྟན་ཡངོས་ལ་འིཁུར་དུ་འིཁྲེ་ིབའི་ིསྐབས་བབས་ཀྱི་ིལས་

འིགོན་ཞིིགོ་ཡིན། དེར་བརྟེེན་ཁྱེད་རང་ཚོོས་བོད་མི་རང་ཉེིད་ཀྱིི་

ལས་འིགོན་ངོས་ཟིན་པོའིི་ཐེགོོ་ནས་བོད་དོན་སེམས་ལ་བཅངས་

ཏེ་ེལས་ཀ་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

གོཉེསི་ནས་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་རྒྱ་དམར་གྱིསི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་

སྤྱོོད་ཐེོབ་ཐེང་བརྡལ་བཤོིགོ་བཏེང་ལུགོས་དང༌། དེ་བཞིིན་ཆེབ་

སྲིདི་བཙོནོ་པོར་སྡུགོ་སྦྱོངོ་མནར་གོཅདོ་ཚོད་ལས་བརྒོལ་བ་གོཏེངོ་

གོ་ིཡདོ་པོ་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཚོགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ནས་ཡངོས་གྲེགོས་ཤོདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ་ལ། ང་རང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟར་

བཤོད་པོའིི་སྐབས་སུ་ད་ོབདགོ་ང་ོམ་བཙོོན་ཁང་ནང་བསྡེད་མྱོང་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་རང་ཉེདི་བཙོནོ་ཁང་ནང་སྡེདོ་སྐབས་རྒྱའི་ིལས་

བྱདེ་པོས་ཉེསེ་རྡུང་དང༌། ཐུབ་ཚོདོ། མནར་གོཅདོ་ཇ་ིལྟར་བཏེང་བ་

སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རྣམས་ཤོོད་ཐུབ་ན། དེ་ནི་གོཞིན་གྱིི་ཟེར་

སྐད་དང༌། གོཅགིོ་ལ་གོཉེསི་བརྒྱུད་གོ་ོཐེསོ་ཀྱིསི་བཤོད་པོའི་ིསྐད་

ཆེ་མནི་པོར། ད་ོབདགོ་ང་ོམ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལུས་ཐེགོོ་ཏུ་དཀའི་སྡུགོ་

དངསོ་སུ་མྱངས་ནས་བཤོད་པོ་ཡནི་སྟབས། དནོ་དངསོ་ར་སྤྲོདོ་

ཀྱི་ིདཔོང་པོའོི་ིཐེགོོ་ནས་ཕེན་ཐེགོོས་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ད་ེལུགོས་

ཚོང་མས་ལྷགོ་བསམ་མ་བརོ་བར་རྒྱུན་འིཁྱངོས་བྱདེ་དགོསོ།



616
ཁ༽ སྙིངི་སྟབོས་རྒྱུན་འིཁྱངོས་དང་། ལས་འིགོན་མཐེའི་

འིཁྱངོས།

ང་ཚོ་ོཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་བ་ ༣ པོའི་ིནང་ལྷ་ས་ནས་བྲསོ་བྱལོ་དུ་

ཡངོ་བ་ད་ེསྐབས་ང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་རང་མགོ་ོ

གོང་ཐེནོ་མ་ཡནི་པོར་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟ་ེ

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་ཡོང་བ་རེད། བཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་ནས་མི་

ཐེགོོ་རྗེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཀྱིང༌། ང་རང་ཚོའོི་ིཐེགོོ་མའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ལ་

ནམ་ཡང་འིགྱུར་བ་མདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བདོ་མ་ིཚོརོ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བྱས་ཏེ་ེཐེོགོ་མར་བོད་དནོ་

བདེན་པོའིི་དོན་ལ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་རྒྱུའིི་ལྷགོ་བསམ་དང་སེམས་

ཤུགོས་བསྐྱདེ་པོ་ད་ེབདནེ་པོའི་ིམཐེའི་མ་གོསལ་བར་དུ་མ་བརྗེདེ་

པོ་བྱས་ཏེ་ེམུ་མཐུད་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ང་རང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོར་བདོ་གོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ི

རྗེསེ་སུའིང་དཀའི་ངལ་རྣམ་པོ་སྣ་ཚོགོོས་མུ་མཐུད་ཡངོ་སྲིདི་པོར་

བརྟེེན། དེའིི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷགོ་བསམ་

ཞུམ་མེད་ཀྱིིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེའིི་མཇུགོ་བསྐྱངས་ནས། 

མད་ོདནོ་ཡང་སྙིངི་འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་ཞིངི་

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་དགོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ིདནོ་དགོ་

བཅས་ལ་སོ་སོའི་ིམི་ཚོེའིི་ནང་རང་སྲིོགོ་བློོས་བཏེང་གོིས་ལྷགོ་
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བསམ་བསྐྱདེ་ནས་ལས་ཀ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་འིདའིི་ིཐེགོོ་རང་གོ་ིམ་ི

ཚོ་ེཡངོས་རྫོོགོས་གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང༌། ངསོ་ནས་རྟེགོ་པོར་ང་རང་༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེའེི་ིམངི་ཐེགོོས་པོའི་ིལུས་རྟེནེ་བློངས་རྗེསེ་ཐེདོ་པོ་ས་ལ་མ་ལྷུང་

བར་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་གོི་འིགོན་འིཁུར་བློངས་རྒྱུ་དང༌། བོད་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིང་རང་གོ་ིལས་

ཀྱིིས་བསྐོས་པོ་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཀྱིང་དེ་

བཞིནི་བྱས་ནས་སམེས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་དགོསོ།

གོ༽ གོཉེམོ་ཆུང་ལ་བདགོ་སྤྲོདོ་དང་། སྐབས་བབ་ཀྱི་ི

ལས་འིགོན།

ད་ེནས་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིགྲེསོ་ཆེདོ་དནོ་ཚོན་ཁ་ཤོས་བཞིགོ་པོ་ད་ེཚོ་ོ

བསམ་བློ་ོཡགོ་པོ་ོབཏེང་འིདུགོ ད་ལྟ་འིདརི་ཁ་ཚོ་དགོསོ་གོཏུགོས་

ཀྱིིས་བརྗེོད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ལ། བོད་ནས་ཚུར་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་

མཁན་ཁོངས་ཀྱིི་མི་འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་དངོས་གོནས་ས་གོནས་ས་

ཐེགོོ་ལ་དཀའི་ལས་མང་པོ་ོབརྒྱབ་ཡདོ་ཀྱིང༌། མ་ིཁ་ོརང་གོ་ིགོཤོསི་

ཀར་སྐད་ཆེ་མང་པོོ་མི་ཤོོད་མཁན་དེ་འིདྲེ་ཡོད་པོ། དེ་གྲེས་འིདི་

གོར་ཚུར་སློེབས་སྐབས་ང་ཚོོས་དེའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤོེས་པོར་

བདགོ་མེད་ལྟ་བུར་ལུས། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་དཀའི་ལས་ཇི་ཙོམ་
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བརྒྱབ་ཀྱིང་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་གོིས་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་གོི་མི་འིདུགོ་

སྙིམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་དང༌། ད་ོབདགོ་ལའིང་བློ་ོཕེམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ང་ལ་ཤོོད་མཁན་བྱུང༌། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་

ནང་གོི་དངོས་གོནས་དཀའི་ལས་ཆེེན་པོོ་རྒྱགོ་མཁན་ཞིིགོ་ཡིན་

ཀྱིང་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་ཡིན་ཞིེས་ཁའིི་རྩིེ་མོར་འིཁྱེར་ནས་མི་

ཤོོད་མཁན་དེ་རིགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ང་ཚོོས་མ་ཤོེས་པོར་སྣང་

མདེ་དུ་ལུས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཏེན་ཏེན་འིདུགོ

ཡང་རགིོས་གོཅགིོ་ཁྱདེ་རང་ཚོའོི་ིགྲེསོ་ཆེདོ་ནང་བཀདོ་འིདུགོ་ལ། 

མི་འིགོའི་ཞིིགོ་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་དོན་གྱིི་རྐྱེན་པོས་མིན་པོར་གོནས་ཚུལ་

གོཞིན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་བཙོོན་དུ་ཚུད་པོ་དེ་རིགོས་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་

དུ་སློེབས་ན་གོ་ོསྐབས་ཐེོབ་ཀྱིི་རེད་ཟེར་བ་དང༌། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ོ

ཡདོ་རབས་བརྗེདོ་མཁན་ཁགོ་གོཅགིོ་ཡདོ། དཔོརེ་ན། ངསོ་ཀྱིསི་

ངོ་ཤོེས་པོའིི་བློ་མ་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་བརྗེོད་བྱུང༌། དྷ་རམ་ས་ལར་

སློབེས་པོའི་ིཁམས་ཁུལ་གྱི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་རགིོས་གོཅགིོ་ན་ིཕེ་ཡུལ་

དུ་སྡེདོ་སྐབས་སྒྲིགིོ་ལམ་མ་ིའིཁུར་བ་དང༌། ཁྲེམིས་ལ་རྩི་ིསྲུང་མ་ི

བྱེད་པོ། གོང་བྱུང་བྱེད་མཁན་རིགོས་ཡིན་པོས། དེ་དགོ་གོིས་

རྒྱ་གོར་ནང་རྙེོགོ་དྲེ་བཟོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་མྱོང༌། དེ་

ལྟར་མ་ིཁ་ཤོས་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དགོ་པོ་མནི་ཡང༌། འིདརི་སློབེས་

སྐབས་ཁ་ནས་ཞི་ེཔོ་ོའིགོའི་བཅ་ོབརྒྱད་བྱས་པོ་ཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ི
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ཡོད། ང་ཚོོས་དེ་ལྟར་ཡིན་པོ་རེད་བསམས་ནས་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་

གོི་ཡོད། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་གོང་དུ་ཡིན་ཡང་མི་ཧིམ་པོ་ཚོ་

པོ་ོདང༌། ཁ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོད་ེདགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་པོ་དང༌། ཁ་ཁུ་

སམི་བུར་སྡེདོ་མཁན་ཚོ་ོསྣང་མདེ་དུ་ལུས་ཀྱི་ིཡདོ།

དངོས་གོནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁན་ཚོོར་

བྱས་རྗེེས་ཡོད། ཁོང་ཚོོར་བྱས་རྗེེས་རྗེེས་འིབྲེལ་གྱིི་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ང་ཚོོའིི་ལས་འིགོན་ཡིན། དེ་ཚོོར་བདགོ་པོོ་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་

པོར་ལུས་ན་དངསོ་གོནས་ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང་མ་མཐུན་པོ་ཡནི། 

གོང་བྱུང་བྱདེ་མཁན་ལ་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་ཚོདོ་མདེ། གོལ་ཏེ་ེབདགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བརྒྱབ་སྟ་ེགོཟབ་གོཟབ་བྱས་ཀྱིང་རྗེསེ་སུ་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་

མཁན་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིཕྱོགོོས་སུ་སློབེས་ནས་མ་ིགོསདོ་

མཁན་དང༌། འིདྲེ་མནི་བྱདེ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེདགོ་ན་ིཧི་

ཅང་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། བོད་ནས་གོསར་འིབྱོར་མི་གོཅིགོ་གོིས་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་པོ་དེའིི་མཚོན་ཤོས་གོསར་འིབྱོར་སྤྱོི་ཡོངས་

ལ་ཡངོ་གོི་ཡདོ།

ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ་སྟབས་བདོ་ནང་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་དངོས་སུ་སོ་སོས་མཐེོང་བ་དང༌། ཡང་ན་ཐེོས་

པོའིི་དངོས་གོནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁན་གྱིི་མི་བྱས་པོ་ཅན་དེ་

རགིོས་ཚུར་ནམ་སློབེས་ཀྱིང༌། ལམ་སངེ་སྣ་ེལནེ་ཁང་དང༌། བད་ེ
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སྲུང༌། བཀའི་ཤོགོ འིདི་གོར་ངོས་བཅས་གོང་ལ་བརྗེོད་དགོོས་

ཀྱིང་བརྗེདོ་རྒྱུ་འིད་ིཁྱདེ་རང་ཚོརོ་དམིགོས་བསལ་སྐབས་བབས་

ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡནི།

ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་གྲེོས་ཆེོད་ནང་བཀོད་འིདུགོ་ལ། དེའིི་ཐེད་ང་ཚོོས་

འིཐུས་ཤོོར་འིགྲེ་ོགོི་མེད་དམ་སྙིམ་པོ་བྱུང༌། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་བློ་ོ

ཕེམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ཁགོ་མེད། སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་བརྗེོད་ན་བོད་པོ་

གོསར་འིབྱརོ་དང་སྔནོ་འིབྱརོ་ཞིསེ་དབྱ་ེབ་མདེ་པོར་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་

གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན། ཆེེ་ས་ནས་བཤོད་ན་བོད་གོཞུང་གོི་ལས་བྱེད་

ཁོངས་སུ་འིཛུལ་ཞུགོས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། གོདན་ས་ཁགོ་ཏུ་སློོབ་

གོཉེརེ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་སགོོས་གོང་ལ་སུས་ཀྱིང་གོསར་རྙེངི་སགོོས་ཀྱི་ི

དབྱ་ེའིབྱདེ་བྱདེ་མཁན་མདེ། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཁྲེདོ་གོསར་འིབྱརོ་དང༌། 

སྔོན་འིབྱོར་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ནི་གོཞིི་རྩི་མེད་པོའིི་གླིེང་ཕྱོོགོས་ཤོིགོ་

ཆེགོས་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་ཐེོགོ་དེ་འིདྲེའིི་སྲིིད་བྱུས་གོང་

ཡང་མེད་པོ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཤོེས་གོསལ་ཡིན་པོས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ོ

བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་ཆེོགོ་པོ་ཡནི།

ང༽ རང་བཙོན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

སྟངས།

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་ལ་དམིགོས་བསལ་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ཤོོད་
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རྒྱུ་མེད། གོང་ལྟར་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་དང་འིགྲེོ་བཞིིན་པོ་

དང༌། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེིས་ནང་འིགྱུར་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོང་མིན་ཆེ་མ་

མཆེིས། སྐད་ཆེ་དྲེང་པོ་ོདང་གོསལ་པོོར་བཤོད་ན། རང་བཙོན་

གོཙོང་མ་ཟརེ་བ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཡནི། ང་རང་ཚོའོི་ིམ་ིམང་གོ་ིནང་

ནས་རང་བཙོན་བརྗེདོ་པོ་ན་ིབདོ་རྒྱ་ཁངོས་བསྙིནོ་མདེ་ཡནི་བཞིནི་

དུ་ང་ཚོོས་བསམ་བཏེང་དྲེན་སྐྱེས་ཀྱིིས་རང་བཙོན་དགོོས་ཞིེས་

བརྗེོད་པོ་མིན། འིཛིམ་གླིིང་ཐེོགོ་གོི་བློོ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་མང་

པོསོ། ད་ེསྔ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༠ ལ་ོཕེན་ཨ་མད་ོདང༌། འིབྲ་ིཆུའི་ིཤོར་

རྒྱུད་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ན་ིཐེ་དད་ཡནི། ད་ེམནི་འིབྲ་ིཆུའི་ིནུབ་ཕྱོགོོས་

བོད་དབུས་གོཙོང་ས་ཁུལ་རྣམས་བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་

གོི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བསྡེད་དེ་ཁྲེིམས་འིཁུར་ཁྲེལ་ཡང་བོད་གོཞུང་

དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ལ་ཕུལ་བ་ལས། རྒྱ་གོཞུང་ལ་ཁྲེལ་རྩི་བ་ནས་

སྤྲོད་མདེ་པོ་ཤོསེ་གོསལ་རདེ།

མདོར་ན་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱིི་དམགོ་མི་བོད་དུ་མ་ཡོང་གོོང་

དུ་བོད་རང་བཙོན་གྱིི་ཐེོབ་ཐེང་ཆེ་ཚོང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དེ་ཡོད་པོ་

རྣམས་བློོ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོ་ཚོང་མས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་

བདེན་པོ་དང༌། བདེན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ནི་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དགོ་པོ་

ཡནི། དརེ་བརྟེནེ་གོཞིནོ་ནུ་ཚོོགོས་པོ་དང༌། མ་ིམང་གོ་ིཁྲེདོ་ནས་

ད་ེལྟར་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཡང་དགོ་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་དནོ་དངསོ་ལགོ་
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ལེན་ཐེོགོ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་མ་ལོན་བར་ང་ཚོོས་རྡོགོ་བཀན་

བྱས་ནས་སྡེོད་དང༌། ཡང་ན་དེ་མིན་གྱིི་ཐེབས་ཤོེས་གོང་འིདུགོ 

དའེིི་ཐེད་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ང་ཚོའོི་ིབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་

མེད་ན། ང་ཚོ་ོམིའིི་ལུང་པོར་བསྡེད་ནས་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་གོིས་མ་

ཚོད་མི་ཐེོགོ་གོཉེིས་གོསུམ་བསྒུགོ་དགོོས་བྱུང་ཡང་སྒུགོ་ཆེོགོ་

པོ་ཡིན། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ཡུལ་

རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཉེནི་ར་ེནས་ཉེནི་ར་ེཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡདོ་སྟབས། བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་གོཙོང་མ་ཞིགིོ་ལ་མ་བསྒྱུར་གོངོ༌། 

ང་ཚོོས་བོད་ནང་བོད་མི་རིགོས་རིགོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་ཡུན་

རིང་འིཚོ་ོགོནས་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་ོབཏེང་སྟེ་འིབད་བརྩིོན་ཞིིགོ་

མ་བྱས་ན་ཉེནེ་ཁ་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

ནམ་ཞིགིོ་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་འིགྱུར་བ་བྱུང་སྟ།ེ རྒྱ་ནགོ་དབུས་

གོཞུང་གོསི་བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིཐེབོ་ཐེང་སྤྲོད་ཀྱིང༌། ད་ེསྐབས་བདོ་

ནང་རྒྱ་མི་ས་ཡ་བཅུ་ནས་ཉེི་ཤུའིི་བར་སློེབས་ཟིན་པོའིི་ཁྲེོད་དུ་

བོད་མི་ས་ཡ་བཞིི་ལྔ་ཞིིགོ་ལས་མེད་པོས་བྱེད་རྒྱུ་གོང་ཡོད་དམ། 

ཧི་ཅང་ཁགོ་པོོ་ཡིན། རྒྱ་མི་ས་ཡ་བཅོ་ལྔ་ཉེི་ཤུའིི་ཁྲེོད་དུ་བོད་མི་

ས་ཡ་ཁ་ཤོས་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་གོིས་སྐད་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་པོ་དང༌། 

གོཤོསི་ཀ་ཡང་རྒྱ་མའིི་ིགོཤོསི་ཀ་འིཇགོས་ཟནི་ན། ང་ཚོསོ་གོང་
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འིདྲེ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་

བྱདེ་ཐུབ་བམ། ཤོནི་ཏུ་ཁགོ་པོ་ོཡནི།

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོི་སྲིིད་བྱུས་གུང་བྲན་གྱིི་གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་

ཐེོགོ་ཕྱོིན་ཏེེ་རང་སྐྱོང་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་མེད་ཀྱིང༌། རང་

སྐྱངོ་ཟརེ་བའི་ིམངི་ཞིགིོ་བཏེགོས་ཡདོ། ང་ཚོརོ་རང་སྐྱངོ་མངི་དནོ་

མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཡང་ངོ་ཚོ་ཁ་སྐྱེངས་མི་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེོགོ་ང་ཚོསོ་རང་

སྐྱོང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་ན། བོད་རྒྱ་ཁོངས་ལ་

ངསོ་འིཛིནི་བྱས་ནས། བདོ་རང་བཙོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མ་ིབྱདེ་མཁན་

ཚོོར་ཡང་བྱེད་བདེ་པོ་ོཆེགོས་ཏེེ། ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་རེད། 

འིཛིམ་གླིིང་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིིས་རྒྱ་ནགོ་

གོཞུང་ལ་གོནས་ཚུལ་བཤོད་ན། ང་ཚོའོི་ིརང་སྐྱངོ་ན་ིསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། ལགོ་ལེན་ཐེོགོ་འིཁེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ད་

ལྟའི་ིརྒྱ་ནགོ་གོ་ིབློ་ོཆུང་གུ་དགོོ་གོ་ིབསམ་བློ་ོད་ེལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ན་

ཟླ་བ་གོཅགིོ་གོཉེསི་སམ། ལ་ོང་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཡདོ་པོ་ཡནི།

ཅ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། ཚོད་མཐེའོི་ིརང་

སྐྱངོ་།
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གོཉེསི་ནས་རང་སྐྱངོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཅ་ེན། བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྐྱངོ་མངི་དནོ་

མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་ལ་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་

རྫོགོོས་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྐྱངོ་ཞིགིོ་དགོའི་བ་འིདུགོ་དང༌། 

ཡང་ན་འིབྲི་ཆུའིི་ཤོར་རྒྱུད་ཀྱིི་ཁམས་ཁུལ་དང་ཨ་མདོ་ཡོངས་

རྫོགོོས་རྒྱ་ཁངོས་སུ་གོནས། འིབྲ་ིཆུའི་ིནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབདོ་ས་ཁུལ་

ཙོམ་རང་བཙོན་བྱུང་བ་ད་ེགོཉེསི་གོང་ཞིིགོ་དགོའི་བ་འིདུགོ ད་ེལ་

ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡནི།

བར་སྐབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་བཤོད་ན། བདོ་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་

ཕེ་ོབྲང་གོི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་གོཉེིས་ཙོམ་ལས་མེད་པོ་

དང༌། ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་སྐྱོང་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་དེ་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད། དཔོེར་ན། ང་རང་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་དགོེ་སློོང་ཞིིགོ་ལ་གོང་ལྟར་བོད་ཀྱིི་བསྟན་

སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་དང༌། ལྷགོ་པོར་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོའི་ི

འིགོན་ཡོད་པོ་དེའིི་ཐེད་ནས་བཤོད་ན། བོད་མི་ས་ཡ་གོཉེིས་ཀྱིི་

ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་བློངས། ད་ེའིཕྲིསོ་ཀྱི་ིབདོ་མ་ི

ས་ཡ་བཞིའིི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་མ་བློངས་པོར་

བློསོ་ཇ་ིལྟར་བྱས་ཏེ་ེགོཏེངོ་དགོསོ་སམ། ཟ་ིཁྲེནོ་དང༌། ཡུན་ནན། 

མཚོ་ོསྔནོ། ཀན་སུའུ་བཅས་པོའི་ིནང་ཡདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིས་ཡ་བཞི་ི
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པོ་ོད་ེདགོ་ང་ཚོ་ོདང་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི། ད་ལྟ་

རྒྱ་གོཞུང་ནས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ིསྲིདི་བྱུས་ཀྱིང་ས་

ཁུལ་དེ་དགོ་ལ་གོཅིགོ་གྱུར་ལགོ་བསྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ས་ཁུལ་

དེ་དགོ་ནང་གོནས་པོའིི་བོད་མི་རྣམས་ནི་ས་ོསོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ལ་

དགོའི་ཞིེན་དང༌། ཆེོས་དད་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན། དེ་སྔ་རྒྱ་

སྡེའེི་ིཁངོས་སུ་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང་བསམ་བློའོི་ིནང་རྒྱ་དང་བདོ་ཅསེ་

པོའི་ིདབྱ་ེམཚོམས་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་ཁམས་པོ་དང་ཨ་མད་ོཚོང་མའི་ི

བསམ་བློའོི་ིནང་ཡདོ་བཞིནི་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ང་

ཚོསོ་བདོ་མ་ིས་ཡ་གོཉེསི་ཀྱི་ིརང་བཙོན་ཞིསེ་བཤོད་ན་དགོ་ེམཚོན་

ཡདོ་མདེ་ལ་བསམ་བློ་ོཞིིགོ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡནི།

གོནས་ཚུལ་ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ལ་ོཙོམ་ནས་ང་ཚོསོ་

བོད་ཆེོལ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའིི་རང་སྐྱོང་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་

ཚོརོ་བློ་ོབཞིགོ་ས་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ཕྱོོགོས་ལའིང་བློ་ོབཞིགོ་

ས་ཞིིགོ་ཡོད། ཚོོང་ལས་ལྟ་བུར་མཚོོན་ན་གོཉེིས་ཀར་ཁེ་བཟང་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། ང་ཚོའོི་ིཐེགོོ་མའི་ིབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་སྟངས་

ད་ེའིདྲེ་ཡནི་ལ། ད་ེན་ིངསོ་ཀྱི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ད་ལྟ་བར་འིགྱུར་བ་

མདེ་པོར་གོནས་ཡདོ། 

བར་སྐབས་བོད་ནས་ངོས་ལ་གོནས་ཚུལ་གོཏེོང་མཁན་ཁ་ཤོས་

བྱུང་ལ། དེ་བཞིིན་དོ་བདགོ་ཚུར་ཡོང་མཁན་སྨར་ཁམས་ཁུལ་
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དང༌། སྡེེ་དགོེ་སྐམ་ཐེོགོ་གྲུ་ཁ། དེ་མིན་ས་ཆེ་ཁ་ཤོས་ནས་ཡོང་

མཁན་ཁངོ་ཚོ་ོདང༌། སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་རིགོས་སམེས་ཤུགོས་ཡདོ་

མཁན་མང་པོ་ོཞིིགོ་བཅས་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིསི་བརྗེདོ་པོར། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

དང༌། དེ་ཙོམ་འིགྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ང་ཚོོར་བློ་ོབཞིགོ་ས་ཡོད་པོ་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

འིདི་ཕྱོོགོས་བཙོན་བྱོལ་བོད་མི་མང་ཆེེ་བས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེསེ་ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོནང་ཡང༌། དའེི་ིཐེགོོ་མ་ིམང་ནས་ཀྱིང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ། 

ལམ་སང་མང་མསོ་འིསོ་བསྡུ་བྱས་ནས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་མ་ིདགོསོ་

པོ་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་བར་སྐབས་བསམ་ཚུལ་འིདི་ལྟར་

བྱུང་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་ངོས་ནས་མཐེའི་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་ད་ལྟ་བྱས་

མེད། ལོ་རྗེེས་མའིི་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་གྱིི་སྐབས་དེར་ངའིི་

བསམ་ཚུལ་འིདི་ལྟར་ཡིན་ཞིེས་ཐེགོ་གོཅོད་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་བྱས་

ན་བསམས་ནས་བསྡེད་ཡདོ།

ད་ལྟའི་ིཆེར་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲེདི་

ཚོ་ོདང༌། ལྷགོ་པོར་ཅང་ཙོ་ེམནི་གྱི་ིཐེོགོ་ལ་ཨ་རིའི་ིནང་དང༌། ཡ་ོ

རོབ་ཁུལ་བཅས་ནས་དངོས་གོནས་བོད་དོན་ཐེོགོ་དོན་དམ་པོའིི་

ཤོ་ཚོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིལས་ཀ་མཐེའི་སྐྱལེ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིསམེས་ཐེགོ་
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གོཅདོ་མཁན་ང་ཚོའོི་ིང་ོཤོསེ་གོཞུང་ཁགོ་དང༌། ཚོགོོས་པོ། གྲེགོོས་

པོ་ོསྒརེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིནི་

ཡོད་ཅིང༌། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་

འིགོ་ོཁྲེིད་གོསར་པོ་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་བོད་དོན་འིདི་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་

གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། བོད་རང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་

ཡིན་ནའིང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་ཁོང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་མི་བདེ་བ་

ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ མི་བདེ་བ་ཡོད་པོ་དེ་ཁོང་ཚོོས་

ཐེབས་ཤོསེ་ཐུབ་ན་མ་ིབད་ེབ་སལེ་ཐེབས་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་མ་ིབྱདེ་

ཐེབས་མདེ་ཡནི།

ཕྱོི་རོལ་དུ་བོད་ནང་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་སྲིིད་བྱུས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་པོ་ོ

ཞིགིོ་མུ་མཐུད་འིཛིིན་ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཀྱིང༌། ནང་དནོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ི

འིགོ་ོཁྲེདི་མཐེ་ོཤོསོ་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང༌། བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ི

དཀའི་ངལ་ད་ེསལེ་ཐེབས་ལ་ད་ོསྣང་ཞིིགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ 

ད་ལྟ་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐེོགོ་བསྡེད་ཡོད། ད་བར་ང་

ཚོའོི་ིབྱདེ་ཕྱོོགོས་དང༌། ལངས་ཕྱོོགོས་ད་ེལྟར་ཡནི། ཐེའིེ་ཝིན་གྱི་ི

གོནས་ཚུལ་སྐརོ་དམགིོས་བསལ་བཤོད་དགོསོ་དནོ་མདེ་པོ་ཚོང་

མས་ཤོསེ་གོསལ་ཡནི།

ཆེ༽ དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གོསལོ་དང་། རྗེསེ་འིབྲང་པོའི་ིབྱ་
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ངན།

ཁྱདོ་རང་ཚོསོ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་པོ་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ངས་

ཐེགོ་གོཅདོ་འིད་ིལྟར་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་ཡང་༸གོངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ི

དུས་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་རིང་རྩིོད་གོཞིི་

ཅན་དུ་གོནས་ཡདོ། དངསོ་ཡདོ་ལ་ོརྒྱུས་ཐེགོོ་ནས་བརྟེགོ་ཞིབི་བྱས་

ན། ཨ་མད་ོཁུལ་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ད་ེཙོམ་མདེ། ཁམས་

ཁུལ་དང༌། དབུས་གོཙོང་ཁུལ་དུ་བར་ལམ་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ཙོམ་གྱི་ིནང་

དལོ་རྒྱལ་ཁྱབ་སྤེལེ་སངོ་ཡདོ། ༸སྐྱབས་རྗེ་ེཕེ་བངོ་ཁ་རནི་པོ་ོཆེརེ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་བློ་མ་ཚོད་ལྡན་ལམ་རམི་དང་བློ་ོསྦྱོངོ་གོ་ིབསྟན་པོའི་ི

བདགོ་པོ་ོརདེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲེ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡང་ངསོ་ཀྱི་ིརྩི་བའི་ི

བློ་མའི་ིགྲེས་ཡནི། བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱབ་པོའི་ིབློ་མ་ཚོད་ལྡན་རདེ། 

དེར་བརྟེེན་བློ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་ཁོང་རྣམས་རྟེོགོས་པོའིི་གོདེང་

ཡདོ་པོ་ཡནི་པོས་དལོ་རྒྱལ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། 

རྗེསེ་འིབྲང་སློབོ་མ་ཚོ་ོལ་བློ་མ་ནང་བཞིནི་གྱི་ིརྟེགོོས་པོ་དང་གོནས་

ཚོད་མདེ་བཞིནི་དུ་རང་དགོར་དྲེགེོས་པོ་ཞིགིོ་བསྟནེ། ད་ེལ་མགོ་ོ

འིབུལ་ལུས་འིབུལ་ཞུ་དུས་ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་སྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོ

སྟངས་དང་འིགོལ་བ་དང༌། ཡང་སྒསོ་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་འིཇམ་མགོནོ་

བློ་མ་ཙོངོ་ཁ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཡབ་སྲིས་ཀྱི་ིཕྱོགོ་བཞིསེ་དང་འིགོལ་གྱི་ིཡདོ། 

གོཉེིས་ནས་བོད་གོཞུང་དགོའི་ལྡན་ཕེོ་བྲང་དང་མ་འིགྲེིགོ་པོའིི་
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གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་གོསལ་པོ་ོཡནི། ༸གོངོ་ས་སྐུ་ཕྲིངེ་བཅུ་གོསུམ་

པོ་སྐུ་གོཤོགེོས་སྐབས་བདོ་ཀྱི་ིལྷ་མ་ིཡངོས་ཀྱི་ིནང་ནས་དགོའི་བསུ་

ཞུ་མཁན་དལོ་རྒྱལ་མ་གོཏེགོོས་མདེ། ད་ེཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་ེཕེ་བངོ་

ཁའི་ིརྣམ་ཐེར་ནང་གོསལ་པོ་ོའིཁདོ་འིདུགོ ༸སྐུ་གོངོ་མ་གོཤོགེོས་

པོའི་ིཚོསེ་གྲེངས་ཟླ་བ་བཅུ་པོའི་ིགོནམ་གོང་ཉེནི་རདེ། སྐབས་དརེ་

དལོ་རྒྱལ་གྱིསི་དགུ་རྫོགོོས་གོནམ་གོང་ཡནི་ཞིསེ་སྐད་གོསང་མཐེནོ་

པོསོ་བསྒྲིགོས་ཡདོ། 

དེ་ཡང་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིསྐབས་ནས་མ་མཐུན་པོའིི་ལོ་

རྒྱུས་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི་སྟབས། སྤྱོ་ིདང་སྒརེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ངས་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱས་པོ་ཡནི། ད་ེཡང་འིཕྲིལ་

རྐྱནེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་བྱས་པོ་མནི་པོར་འིདས་པོའི་ིལ་ོསུམ་བརྒྱ་

ལྷགོ་ཙོམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རྙེགོོ་འིཛིངི་ཅན་ཞིིགོ་ཡནི་པོར་བརྟེནེ། ངསོ་

ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱས་པོ་ཡིན། ན་ཚོ་ལྟ་བུར་མཚོོན་ནའིང་ཐེོགོ་

མར་གོཤོགོས་བཅསོ་བྱདེ་སྐབས་ཅུང་མ་ིབད་ེབ་ཡངོ་བ་ལྟར་སྐད་

ཆེ་ལྷགོས་དོན་དེ་འིདྲེ་རེད། དེ་ལ་ཐེལ་ཆེ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ཁ་ོ

ཚོ་ོཉུང་ཤོས་ཤོིགོ་གོིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་དགོེ་ལུགོས་པོའིི་

བསྟན་པོ་བསྣུབས་པོར་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་

ལ་ཁྱད་པོར་གོང་ཡང་མེད། ངའིི་ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། མི་གོཞིན་གྱིི་མཐེོང་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ལ་རྣམ་རྟེོགོ་
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གོང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ།

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཞིལ་ཞུགོས་པོའི་ིསྐབས་སུའིང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་

མཁན་བྱུང་ཡདོ། རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆེ་ེལ་ཡང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་མཁན་ཡདོ། 

ང་མི་ཐེེབས་ཆེགོ་ཅིགོ་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེད་མཁན་ཡོང་དང་ཡོང༌། 

ད་ེལ་ཧི་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། ཡནི་ནའིང་གོང་ཞིགིོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

ཡནི་ཞི་ེན། རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚོོགོས་རྣམས་མགོ་ོསྐརོ་མ་ིཐེབེས་པོ་བྱ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། སྤྱོང་པོ་ོདང་གྲུང་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། སྤྱོང་གྲུང་

འིཛིམོས་པོ་ོབྱདེ་པོ་ན་ིརྒྱ་འིདྲེ་ེརྒྱགོ་རྒྱུའི་ིཆེདེ་དུ་མནི། ཚུར་མ་ིབསད་

པོ་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་ནང་མེ་བརྒྱབ་པོ། མི་གོསོན་པོོར་

མརེ་བསྲིགེོས་གོཏེངོ་རྩིསི་བྱདེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིལས་ངན་བྱས་ཡདོ།

ཉེ་ེདུས་བདོ་ནས་གོསར་དུ་འིབྱརོ་བ་དགོའི་ལྡན་དང་སརེ་སྨད་ལ་

འིགྲེ་ོམཁན་ར་ེཟུང་འིདུགོ་པོས་ཁ་ོཚོརོ་ཤོདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོ

བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོོ་རྒྱ་གོར་ལ་མི་གོསོད་ཁྲེགོ་སྦྱོོར་བྱེད་

པོར་ཡོང་བ་མིན། དངོས་གོནས་བསློབ་པོ་སློོབ་གོཉེེར་ཡགོ་པོོ་

ཞིིགོ་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ཡོང་བ་རེད། བར་སྐབས་བོད་

ནས་ཚུར་ཡངོ་མཁན་གྱི་ིགྲྭ་རྒྱུན་ཁངོས་སརེ་སྨད་སྤེམོ་ར་ཁང་ཚོན་

གྱི་ིགྲྭ་རྒྱུན་ཁ་ཤོས་དང༌། དགོའི་ལྡན་རྡ་ོཁང་ཁང་ཚོན་གྱི་ིགྲྭ་རྒྱུན་

ཁ་ཤོས་མཚོན་ཉེདི་དགོ་ེརྒོན་གོསདོ་མཁན་གྱི་ིགྲེས་སུ་ཡདོ་པོ་རྒྱ་

གོར་ས་གོནས་ཉེེན་རྟེོགོ་པོས་གོནས་ཚུལ་རིམ་པོས་རྩིད་གོཅོད་
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བྱདེ་དུས་གོསལ་པོ་ོཐེནོ་ཡདོ། མ་ིདྲུགོ་ཡདོ་པོ་རྣམས་བདོ་ལ་བྲསོ་

ཚོར་འིདུགོ དའེི་ིནང་ཆེ་ཕྲིངེ་བ་དང༌། ལ་ིཐེང་བ་ཡང་གོཅགིོ་གོཉེསི་

ཡོད་པོ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དགོ་ཚོང་མ་བོད་ནས་གོསར་དུ་འིབྱོར་

བ་ཤོ་སྟགོ་རེད། སྙིིང་རྗེེ་བོད་ནས་ཡོང་དུས་བསམ་བློ་ོདེ་འིདྲེ་གོ་

ལ་ཡོད། རྒྱ་གོར་ནང་སྡེོད་མཁན་གྱིི་མི་ཁྱད་མཚོར་དེ་ཚོོས་བོད་

ནས་ཡོང་མཁན་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡང་མ་རྟེོགོས་པོ་དེ་ཚོོའི་ིགྲེས་

དངུལ་གྱིི་བསླུས་པོའིམ་ཡང་ན་སློོབ་གོསོ་བཏེང་ནས་བསླུས་ཏེེ་

གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་ཐེབས་སྡུགོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ཡདོ། ང་རང་ཚོའོིི་

ངསོ་ནས་རྒྱུ་མཚོན་བཤོད་པོ་དང༌། བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཐེོགོ་

ནས་གོསལ་བཤོད་བྱདེ་རྒྱུ་མ་གོཏེགོོས་ལགོ་འིཛིངི་གོཏེངོ་དགོསོ་

དནོ་རྩི་བ་ནས་མདེ།

བར་སྐབས་ཁྲེ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམཆེགོོ་སྤྲུལ་རྒྱ་གོར་དུ་ཕེབེས་རྒྱུ་

སྐུ་ཕྱྭའི་ིཉེནེ་འིགོན་བཟདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོའོི་ི

སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོོར་ངར་ངར་ཕེད་

ཕེད་ལྟ་བུ་རྩི་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། གོཙོ་ོབོ་ང་རང་ཚོ་ོམགོོ་སྐོར་

མ་ཐེེབས་པོ་བྱདེ་དགོསོ། རྒྱུ་མཚོན་དང་དགོསོ་པོ་གོང་དང་གོང་

ཡོད་པོ་རྣམས་ཤོེས་པོ་བྱས་ནས་རང་ལུགོས་བརྟེན་པོོར་འིཛིིན་

དགོསོ། བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ལྷགོ་བསམ་ཅན་རྣམས་གོཡམ་རྒྱུགོ་

ལ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་དང༌། མགོ་ོསྐརོ་མ་ཐེབེས་པོ་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ི
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སློོབ་གོསོ་རྒྱགོ་དགོོས། གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་རྟེོགོས་པོའིི་ཐེོགོ་

ནས་ང་ལམ་དེར་འིགྲེོ་གོི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན་སོ་སོའི་ིརང་དབང་

རེད། ཁྱད་པོར་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ ང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་དབྱུགོ་པོ་

གོཞུ་བ་དང༌། གྲེ་ིའིཛུགོས་པོ་སོགོས་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ད་ེན་ི

གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་ཡནི། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོདང་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་

སྡེདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༢ ཉེནི་ལྡ་ི

ལརི་རང་སྲིོགོ་བློསོ་གོཏེངོ་གོསི་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་

བྱདེ་བཞིནི་པོའི་ིརྒྱལ་གོཅསེ་དཔོའི་བ་ོཕེ་ོམ་ོདྲུགོ་ལ་

འིཚོམས་འིདྲེ་ིདང་བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བསྟན་སྲིདི་སྤྱོ་ིདནོ་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ིདྲེན་སྐུལ།

ད་རེས་ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ལས་འིགུལ་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་

དང་། སྒརེ་དནོ་ཁ་ོནའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མནི་པོར། བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། ངསོ་ནས་

མཚོམས་འིཇགོོ་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་བད་ེཔོ་ོམ་ིའིདུགོ ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོཟས་གོཅོད་པོ་དྲུགོ་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་བོད་ཀྱིི་གོཞིོན་ནུ་ལྷན་

ཚོོགོས་ཀྱིིས་གོ་ོསྒྲིིགོ་བྱས་པོའིི་ལས་འིགུལ་འིདིས། འིཛིམ་གླིིང་

ཡངོས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིདྲེན་སྐུལ་

གོཏེངོ་གོ་ིཡདོ་སྟབས། ལས་འིགུལ་འིད་ིཚོང་མའི་ིསྐུ་ཚོབ་མཚོནོ་

ཐུབ་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དེ་བཞིིན་ཁྱེད་རང་ཚོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་འིདི་སངས་རྒྱས་

བསྟན་པོའི་ིདནོ་ཏེ།ེ སྤྱོ་ིལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་བ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ལའིང་

ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་བར་བྱེད་པོའིི་དོན་དུ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོད་
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བསམ་པོ་བྱེད་དགོོས། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་གོནས་དང་མ་

གོནས་ན་ིབདོ་ལ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརང་དབང་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཞིགིོ་

ཐེོབ་མིན་ལ་རགོ་ལུས་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཡགོ་པོོ་

ཞིགིོ་གོནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་ཕེན་པོ་སྨསོ་

ཅ།ི རྒྱ་མ་ིརགིོས་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོར་བརྟེནེ། ཚོང་

མ་ཐུན་མོང་གོི་དོན་དུ་འིཛིམ་གླིིང་ཡོངས་ལ་བདེན་དོན་གྱིི་དྲེན་

སྐུལ་གོཏེོང་གོི་ཡོད། དེར་བརྟེེན་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་དང༌། རྒྱ་

ནགོ་ལ་ཁངོ་ཁྲེའོི་ིབསམ་བློ་ོའིཆེང་མ་ིརུང༌། གོལ་ཏེ་ེད་ེལྟར་བཅངས་

ན་སྙིངི་པོ་ོམདེ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་བདནེ་དནོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་བརྟེན་པོརོ་

གོནས་བཞིནི་པོ་འིད་ིལ་ངསོ་ནས་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་ཀྱི་ིབསྔགོས་

བརྗེདོ་ཡདོ། འིནོ་ཀྱིང་ངསོ་ནས་མ་ཤོ་ིབར་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་

པོ་འིད་ིའིཚོ་ེབའི་ིབྱ་བ་ཞིགིོ་ལ་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། འིཚོ་ེབའི་ི

རང་བཞིནི་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ཕྱོནི་རང་གོཞིན་གོང་ཡནི་ལ་མ་ལྟསོ་

པོར་ངསོ་ནས་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ད་རེས་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཆེོད་སེམས་བརྟེན་པོོ་བཙུགོས་ཡོད་པོར་

བརྟེནེ། ངའི་ིངསོ་ནས་འིད་ིབྱདེ་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ་གོསར་པོ་བྱདེ་ཐེབས་

བྲལ་ཡང༌། ཁྱདེ་ཚོསོ་བདནེ་དནོ་ལ་ཡདི་ཆེསེ་འིགྱུར་བ་མདེ་པོར་

གོནས་པོ་སྙིངི་སྟབོས་ལ་བསྔགོས་བརྗེདོ་ཡདོ་ལ། ངསོ་རང་ལའིང་

སྐྱོ་གོདུང་གོི་ཚོོར་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་། ཞིེས་བཀའི་སློོབ་



635
སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི་

ལ་མིགོ་སྔའི་ིཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་སྩལ་བའི་ི

གོསུང་འིཕྲིིན།

ཀ༽ འིཚོ་ེམདེ་ཀྱི་ིལམ་སྟནོ་དང་། སྙིངི་སྟབོས་ལ་

བསྔགོས་བརྗེདོ།

བོད་ཀྱིི་གོཞིོན་ནུ་ལྷན་ཚོོགོས་ཀྱིི་གོོ་སྒྲིིགོ་འིགོོ་མ་ཤོི་བར་ཟས་

བཅད་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིབདོ་མ་ིདྲུགོ་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང༌། ངས་

ཁངོ་ཚོརོ་མ་ཤོ་ིབར་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་གྱི་ིལས་འིགུལ་ཐེ་ེབའི་ིའིཚོ་ེ

བའི་ིབྱ་སྤྱོདོ་གོང་ཞིགིོ་ལའིང་ངསོ་རང་འིདདོ་མསོ་མདེ་ཅསེ་བཤོད་

པོ་ཡིན། ཁ་སང་བོད་མི་ཞིིགོ་གོིས་རང་གོི་ལུས་རང་གོིས་མེར་

བསྲིགེོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མཐེངོ་ཐེསོ་བྱུང་སྐབས་ཧི་ཅང་བློ་ོཕེམ་

བྱུང༌། ངསོ་ནས་ལ་ོམང་རངི་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་ང་ཚོའོི་ིརང་དབང་

བདནེ་དནོ་གྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་འིད་ིའིཚོ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིསྒ་ོནས་བྱདེ་དགོསོ་

ཞིསེ་ལམ་སྟནོ་བྱས་པོ་ལྟར་ཁངོ་ཚོསོ་མཐེའི་འིཁྱངོས་བྱས་ཡདོ།

འིནོ་ཀྱིང་ང་ཆེ་བོད་མིའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་བློོ་ཕེམ་དང་ཛི་དྲེགོ་གོི་

ཚོོར་བ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་འིདུགོ དེ་ནི་མ་ཤོི་བར་གྱིི་ཟས་

བཅད་ང་ོརྒོལོ་གྱི་ིལས་འིགུལ་དང༌། རང་ལུས་མརེ་བསྲིགེོས་གོཏེངོ་
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བའི་ིཡདི་སྐྱའོི་ིབྱ་ཐེབས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོསལ་པོརོ་མཚོནོ་ཞིངི༌། ད་ེ

ལྟར་ཡངོ་རྐྱནེ་ན་ིབདོ་མ་ིརགིོས་རགིོ་གོཞུང་དང་བཅས་པོ་ས་སྟངེ་

འིདིའིི་ཐེོགོ་རྩི་མེད་འིགྲེ་ོཉེེན་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཤོིགོ་བཟོས་པོ་དེར་

ཐུགོ་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ན་ིའིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ིདང་། ལྷགོ་པོར་རྒྱ་

མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྤུན་ཟླ་ཕེ་ོམ་ོརྣམས་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། 

ད་ེདགོ་ཉེམས་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོབ་ན་ིབློ་ོཕེམ་གྱི་ིརང་བཞིནི་དུ་གྱུར། 

ངསོ་ནས་ཁངོ་ཚོའོི་ིའིཚོ་ེབའི་ིབྱ་ཐེབས་ཁས་ལནེ་བྱདེ་ཐེབས་མདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་ཁངོ་ཚོའོི་ིཀུན་སློངོ་དང་། སྙིངི་སྟབོས་ལ་བསྔགོས་བརྗེདོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། ཁོང་ཚོོས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུགོ་གོི་རང་དབང་ཐེོབ་

ཐེང་དང་། བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་འིཚོ་ོགོནས་ཡངོ་ཆེདེ་རང་གོ་ིལུས་

སྲིགོོ་བློསོ་གོཏེངོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དརེ་བརྟེནེ་ངསོ་ནས་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསྤྱོ་ི

ཚོགོོས་ལ་བདོ་དནོ་དཀའི་རྙེགོོ་སལེ་ཆེདེ་དནོ་དངསོ་ཀྱི་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་

གོནང་རགོོས་ཞིསེ་འིབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་མ་ཟད། སྲིདི་གོཞུང་དང༌། 

རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཆེབ་སྲིདི་གོར་སྟགེོས་ཐེགོོ་བདོ་དནོ་དཀའི་རྙེགོོ་ཞི་ིབའི་ི

སྒ་ོནས་སལེ་ཆེདེ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོསི་ནུས་ཤུགོས་འིདནོ་

རགོོས་གོནང་ཞིསེ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚོསེ་ ༢༧ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིཚོོགོས་ཆེནེ་ཐེངེས་བཅུ་པོའི་ི

ཐེགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཞིནོ་ནུའི་ིགྲུབ་འིབྲས་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ིདམིགོས་

ཡུལ།

སྡེེ་ཚོན་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་ལྟར་དེ་རིང་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱིི་ཚོོགོས་འིདུའིི་སར་སྐུ་མགྲེོན་ཡང་མང་པོ་ོཕེེབས་ཡོད་པོ་ཚོང་

མར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོ་ོདུས་ཚོོད་ཁགོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་གོཞིིས་

བྱསེ་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིབ་ོགོནམ་བསྟན་ཡངོས་རྫོགོོས་ནས་ས་ོསའོི་ིམཇངི་

པོའི་ིསྒང་ལ་འིཁྲེ་ིབའི་ིལས་འིགོན་ར་ེར་ེའིཁུར་ཡདོ། ཐུབ་དང་མ་ི

ཐུབ་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རེད། གོང་ཐུབ་ཚོང་མས་འིབད་བརྩིོན་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་ད་

ཕེན་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། གོང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གོིས་ནུས་པོ་

བཏེནོ་ཡདོ། ད་ལམ་ཚོགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིསར་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོཚོང་མར་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

སྔནོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོགོཟངེས་རྟེགོས་ཐེབོ་མཁན་ད་ོབདགོ་ང་ོམ་ཁ་

ཤོས་སློབེས་ཡདོ་པོ་ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་གོཟངེས་རྟེགོས་ཐེབོ་པོ་ཧི་ཅང་
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ཡགོ་པོོ་རེད། ལོ་མང་གོི་རིང་སོ་སོའི་ིསྐབས་བབས་ཐུབ་ཚོོད་

ཀྱི་ིལས་ཀར་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སྨནི་པོའི་ི

ཞིབས་འིདགེོས་ང་ོས་ོཐེནོ་པོ་བྱུང་བར་བརྟེནེ་གོཟངེས་རྟེགོས་འིད་ི

ཐེབོ་པོ་རདེ། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི།

གོོང་དུ་བཀའི་བློོན་དང༌། ཚོོགོས་གོཙོ་ོགོཉེིས་ནས་གོནས་ཚུལ་

ཞིིབ་ཆེ་གོསུང་མདོགོ་ཁ་པོ་ོརེད་བསམས་བྱུང་ཡང༌། ཆེར་པོས་

རྐྱནེ་པོས་བཀའི་བློནོ་གྱི་ིབཀའི་མལོ་ཆེ་ཚོང་གོ་ོམ་སངོ༌། ཚོོགོས་

གོཙོ་ོརིན་པོོ་ཆེེ་ནས་ཡི་གོེ་དེ་དགོ་ཐེོན་གོནང་བ་ལས། དེ་མིན་

བཀའི་མོལ་གོང་ཡང་བྱུང་མ་སོང༌། ང་ལ་དམིགོས་བསལ་སྐད་

ཆེ་གོསར་པོ་ཤོདོ་རྒྱུ་གོང་ཡང་མདེ། 

ཚོང་མས་མཁྱནེ་གོསལ་རདེ། གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདསི་ད་

ལྟ་བར་དུ་ལས་ཀ་འིཆེར་ཅན་དང༌། འིགྲེགིོས་ཙོམ་འིགྲེགིོས་ཙོམ་

དུ་མ་བསྡེད་པོར་ལ་ོར་ེབཞིནི་གོ་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཕྱོགོོས་གོང་

སར་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟ་ེའིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་མཁན་ཞིགིོ་མཐེངོ་གོ་ི

འིདུགོ ད་ེཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། དམགིོས་ཡུལ་ཞིགིོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདནོ་

དགོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་དགོསོ། འིགོ་ོའིཛུགོས་སྐབས་

དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ལྟ་བུ་གོང་རྒྱས་བྱས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ལས་དོན་ཚོང་

མ་ལམ་སེང་འིགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཤོེས་གོསལ་ལྟར། འིཆེར་ཅན་ལྟ་

བུ་དང༌། འིགྲེིགོས་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤོེས་བྱེད་མཁན་དེ་འིདྲེ་མང་
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པོོ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡིན་ཡང་རུང༌། 

གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་གོ་ིནང་ལ་ཡནི་ཡང་རུང༌། གོང་སར་ཡངོ་གོ་ི

ཡདོ། རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་མ་འིདང་བ་མནི་ན་ཡང༌། མའིི་ིགོཤོསི་

ཀ་ལྟ་བུ་ཡནི་གྱི་ིརདེ། གོང་ལྟར་གོ་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་རྒྱུ་མ་འིདང་བའི་ིསྐྱནོ་གོཅགིོ་ང་ཚོའོི་ི

ལས་རགིོས་མང་པོའོི་ིནང་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ཆེསོ་སྡེ་ེཁགོ་གོ་ིནང་ལ་

ཡང་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིང་ཚོ་ོགོཅགིོ་པོ་ོམནི་པོར་འིཛིམ་གླིངི་གོང་

སར་མཐེོང་རྒྱུ་ཡོད། གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་བྱེད་སྟངས་

ད་ལྟ་བར་དུ་སྐབས་རེ་ཐེལ་དྲེགོས་པོའིི་སྐྱོན་མེད་ན་ཡང༌། གོང་

ཅིའིི་ཆེ་ནས་ཕྱོོགོས་གོང་སར་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་མཁན་ཞིིགོ་མཐེོང་

སངོ་བས་ཁྱདེ་རང་ཚོརོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེེ་ཟརེ་གྱི་ིཡནི།

ང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་མི་ཐེོགོ་གོཅིགོ་གོི་དོན་དགོ་མིན། 

དཔོརེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོ་ོ

འིཁྲེིད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདིའིི་ཆེེད་དུ་ཡང་མིན། ང་ཚོོས་ཆེོས་

ལྡན་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་མ་

ཟད། དེ་ཡང་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་དང༌། ཆེགོས་སྡེང་གོི་འིཐེབ་

རྩིདོ་བྱདེ་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མནི། ང་ཚོའོི་ིའིཐེབ་རྩིོད་འིད་ིན་ིབདནེ་དནོ་

ཡིན་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་ཅིགོ་ཡིན། དེ་ཡང་

ས་ཡ་དྲུགོ་ཡོད་པོའིི་བོད་མི་རིགོས་གོཅིགོ་པུའིི་ཁེ་ཕེན་ཙོམ་མ་
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ཡིན་པོར་འིཛིམ་གླིིང་ས་ཁུལ་གོང་སར་ཡོད་པོ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་མཁན་ཉུང་མཐེར་མ་ིས་ཡ་བཅུ་

གོསུམ་བཅུ་བཞི་ིསྐརོ་གྱི་ིཁ་ེཕེན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ། 

ད་ེཙོམ་དུ་མ་ཟད་སྔནོ་ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་ཀྱིསི་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱ་ནགོ་

གོ་ིཡུལ་ལ་ཕེན་ཆེནེ་པོ་ོབཏེགོས་ཡདོ་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་པོར་ཡང་

དེ་བཞིིན་ཕེན་འིདོགོས་ཐུབ་ངེས་ཡིན། ད་དུང་རྒྱ་ཆེེ་ཙོམ་བཤོད་

ན། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོི་ཡངོས་ས་ཁུལ་གོང་སར་དཀའི་ངལ་

མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིཚོང་མས་སྐབས་བབས་དཀའི་ངལ་སལེ་

ཐེབས་ཀྱིང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཀའི་ངལ་ད་ེདགོ་གོ་ིའིབྱུང་ཁུངས་རྩི་བ་

ད་ེགོང་ཡནི་ཟརེ་ན། རང་ཉེདི་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་དང་། བད་ེ

བ་འིདདོ་པོ་ལྟར་གོཞིན་དགོ་རྣམས་ཀྱིང་འིདདོ་ཚུལ་ད་ེགོཅགིོ་གྱུར་

ཡིན་པོའིི་ངོས་འིཛིིན་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཡ་རབས་དང་གོཞིན་ཕེན་

ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་མ་འིདང་བའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡངོ་

གོ་ིཡདོ་པོ་ཚོང་མས་མཐེངོ་ཆེསོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ང་

ཚོའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང༌། ལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་

ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུར་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་

ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་དོན་གྱིི་འིཐེབ་རྩིོད་འིདི་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་

པོ་དང༌། བདེན་དོན་ཡིན་པོ། མ་འིངོས་པོར་མི་མང་པོོའི་ིམདུན་

ལམ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིདགོ་མཐེངོ་རྗེསེ་རྒྱ་
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མི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་བོད་དོན་ཐེོགོ་ཤོ་ཚོ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་རིམ་པོས་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིིན་ཡོད། ང་ཚོོས་འིབད་

བརྩིོན་དང་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་པོ་འིདི་རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱིི་བྱ་བ་

མ་ཡནི་པོར། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརིགོས་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་

ཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

ཁ༽ མ་ིརབས་གོསར་རྙེངི་དང་། རྒྱུད་མཐུད་ཀྱི་ིའིཐེབ་

རྩིདོ།

ད་ཆེ་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། དཔོེར་ན། ཐེོགོ་མར་

རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡངོ་བའིི་སྐབས་སུ་གོདོང་ལནེ་བྱས་ཏེ་ེདཀའི་ལས་

རྒྱགོ་མཁན་གྱིི་མི་རྣམས་ཧི་ལམ་རྫོོགོས་ཚོར་བ་རེད། ང་ཚོོའིི་

གོཞིསི་ཆེགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྦལེ་ཀབོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ཐེགོོ་མར་

ཚུགོས་དུས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁན་ཤོིང་ནགོས་གོཅོད་བྲེགོས་

དང༌། གླིང་ཆེེན་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱིི་མི་དེ་དགོ་དེང་

སང་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་མང་པོ་ོམཐེོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ བོད་ནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་ད་ེབཞིནི་བྱས་ནས་མ་ིཐེོགོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། 

ང་རང་སྒེར་གྱིི་ངོས་ནས་བཤོད་ན། ང་ཐེོགོ་མར་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོང་

དུས་མི་ཕེོ་གོསར་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་ལྔ་ཙོམ་ཡིན་པོ་དེ་ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་

རེ་བཞིིའིི་སྒང་ལ་སློེབས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་རྩིོད་
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འིདི་ཆེོས་ལྡན་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་གོནད་དོན་དང༌། བདེན་དོན་

ཡང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོར་བརྟེནེ། མ་ིརྒོན་པོ་རྫོོགོས་ཀྱིནི་རྫོགོོས་

ཀྱིིན་གོཞིོན་པོས་མཇུགོ་མཐུད་ཀྱིིན་མཐུད་ཀྱིིན་མཇུགོ་སྐྱོང་བྱེད་

དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡནི།

བོད་ནང་ལ་ཡང་དེང་སང་རྒྱ་མིའིི་ལས་བྱེད་པོ་ལ་བསུན་པོ་ོབཟ་ོ

མཁན་མང་ཆེ་ེབ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ནང་ནས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ཁངོ་ཚོ་ོམང་

པོོ་ཞིིགོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་རྗེེས་ལ་སྐྱེས་པོ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྤྱོི་པོའིི་

ལས་འིགོན་མི་ཐེོགོ་གོཞིོན་པོས་མུ་མཐུད་ནས་ཁུར་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོད། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛིམ་གླིིང་གོང་སར་འིགྲེ་ོསྟངས་གོཅིགོ་གྱུར་

རདེ། ཡང་སྒསོ་ང་ཚོ་ོབདོ་པོས་སྒྲུབ་པོའི་ིབསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་མ་ིཐེགོོ་

རྒོན་པོས་ལས་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེད་ལྟ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་བསྡེད་པོའི་ིལས་

འིགོན་རྣམས་མ་ིཐེགོོ་གོཞིནོ་པོས་མཇུགོ་སྐྱངོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སྤྱོིར་བཏེང་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཁུངས་སུ་ཡོད་མིན་ལ་མ་

ལྟོས་པོར་གོཞིོན་ནུ་ཚོང་མ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེོད་རེད། རྒྱ་གོར་དང༌། 

འིབྲུགོ བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པོ། སུད་སི་དང༌། ཨ་རི་སོགོས་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁུལ་ཁགོ་ཏུ་ཡདོ་པོའི་ིགོཞིནོ་ནུ་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེདངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་སེམས་ཤུགོས་ཡོད་པོ། སོ་སོའི་ིབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལྟ་བ་ཡོད་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོོ་རེད། ལྷགོ་པོར་གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་
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འིཛུགོས་ཀྱིི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་ཧུར་ཐེགོ་འིབད་ཐེགོ་བྱས་པོ་ཧི་

ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ད་དུང་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་འིབད་བརྩིནོ་

མུ་མཐུད་བྱདེ་དགོསོ།

བདོ་མ་ིཁ་ཤོས་ཀྱིསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིསྐུ་དུས་ལ་བདནེ་མཐེའི་

གོསལ་ན་གོསལ་བ་རེད། ད་ེམནི་ར་ེབ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེ

གླིེན་པོའིི་སྐད་ཆེ་དང་། གོཏེི་ཐུགོ་གོི་སྐད་ཆེ་རེད། རྒྱུ་མཚོན་

མང་པོརོ་བལྟས་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། ང་རང་གོ་ིམ་ིཐེགོོ་འིདའིི་ི

སྒང་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་ཡིད་ཆེེས་ཡོད། མི་

ཚོེ་འིདི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་ཤོས་ནང་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་རེ་བ་

མེད་པོ་མིན། ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་ང་ཚོོའིི་མི་ཐེོགོ་འིདི་རྫོོགོས་ན་ཡང་

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་མུ་མཐུད་ནས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་དགོོས་

པོ་ལས། འིདི་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མིན། 

བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ི༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་ིགོཅགིོ་ལ་རགོ་

ལས་པོ་ལྟ་བུའི་ིབསམ་བློ་ོརྩི་བ་ནས་གོཏེོང་རྒྱུ་མདེ། ད་ེན་ིཡངོས་

སུ་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། 

ངས་རྣམ་ཀུན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཚོགོས་པོར་འིགོདོ་མཁན་ཚོརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་དནོ་ཐེགོོ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་ན་ཡདོ་

པོ་དང༌། མདེ་ན་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་མཐེངོ་བ་ད་ེརྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ོཉེསི་སྟངོ་
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སྐརོ་དང༌། བནོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ལ་ོབཞི་ིསྟངོ་སྐརོ་ཕྱོནི་པོ་ཤོདོ་

ཀྱི་ིཡདོ། ས་འིགོོ་ནས་ཐེནོ་པོའི་ིགོནའི་རྫོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བཤོད་ན་

ལ་ོདྲུགོ་སྟངོ་བརྒྱད་སྟངོ་སྐརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་བྱུང་ནས་ལོ་དྲུགོ་བརྒྱ་ཙོམ་དང༌། ༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་

ཆེེན་པོ་ོནས་བརྩིིས་ན་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་ལས་འིགྲེ་ོགོི་མེད། 

ང་རང་ཚོོས་མི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་ལས་གོཞུང་གོཅགིོ་དང༌། ཚོགོོས་པོ་གོཅགིོ ཡང་ན་མ་ིཁ་ཤོས་

ཀྱི་ིདནོ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་རདེ། ངས་

རང་རྒྱལ་གོཞིན་ཕེམ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོམདེ་ཟརེ་བ་འིད་ིབདནེ་པོ་ཡནི་

བསམ་གྱི་ིཡདོ། རྒྱ་ལ་ཡང་སྐྱདི་པོ་དང༌། བདོ་ལ་ཡང་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་

དགོསོ་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་བདོ་རྒྱལ་རྒྱ་ཕེམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་

ཚོོས་བོད་དོན་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་སྟངས་འིདི་སུ་ལ་ཤོོད་དགོོས་བྱུང་

རུང༌། སུ་ལ་གོདངོ་སྟནོ་དགོསོ་བྱུང་རུང༌། ཕྱོ་ིནང་མད་ོསྦུགོ་གོཉེསི་

ཤོོད་དགོོས་དོན་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལྟ་བུའི་ིབདནེ་དནོ་གོཅིགོ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ི

བྱ་བ་རླབས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ང་ཚོོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོར་བརྟེེན། ཁྱེད་

རང་ཚོ་ོམི་ཐེོགོ་གོཞིོན་སྐྱེས་ཚོོས་མཇུགོ་ཡགོ་པོོ་མཐུད་ཐུབ་པོ་

བྱདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཡགོ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཡནི། ད་དུང་ཡང་ཁྱདེ་

རང་ཚོསོ་ཧུར་སྐྱདེ་བྱདེ་རོགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡནི།
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གོ༽ སྙིངི་སྟབོས་ཉེམས་མདེ་དང་། བདནེ་དནོ་གྱི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི།

སྤྱོརི་བཏེང་གོཞིནོ་སྐྱསེ་སུ་དང་སུ་ཡནི་ན་ཡང་སྐབས་ར་ེའིགོ་ོསྟདོ་

སམེས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་ནའིང་རྐྱནེ་ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་འིཕྲིད་པོ་དང་

མེའིི་སྒང་ལ་ཆུ་བཤོོས་པོ་ལྟར་ལམ་སང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་

པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོས་ད་ེའིདྲེ་བྱདེ་མ་ིརུང༌། སམེས་ཤུགོས་མུ་

མཐུད་ནས་འིཕེལེ་ཐུབ་པོ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་ཀྱིསི་རྒྱུད་ཕྱུགོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱས་ནས་ཨུ་ཚུགོས་མཐེར་སྐྱལེ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེ

ཡང་ཆེགོས་སྡེང་དབང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེབརྟེན་པོ་ོམནི། བདནེ་པོ་

དང་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་སྐྱསེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེཆེགོ་

གོ་ིམ་རདེ། ད་ེན་ིརང་གོཞིན་ཚོང་མར་ཕེན་པོ་འིབའི་ཞིགིོ་སྒྲུབ་འིདདོ་

ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་ལས་གོནདོ་པོའི་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིསམེས་ཤུགོས་མནི་

པོས། ལྷགོ་བསམ་དང་ཕེན་སམེས་ཟརེ་བ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

བོད་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཁྱད་ཆེོས་རིན་ཐེང་བྲལ་བའིི་

ནོར་བུ་ལྟ་བུའིི་རྩི་བ་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོདང༌། ཕེན་སེམས་བྱེད་

རྒྱུ་འིད་ིདགོ་ལ་ཐུགོ་ཡདོ། འིད་ིན་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ཆེསོ་

ལ་ཡདི་ཆེསེ་ཡདོ་མདེ་དང༌། ཆེསོ་དད་གོང་ཞིིགོ་ལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

མདེ་ཇ་ིལྟར་ཡང༌། མད་ོདནོ་ཡང་སྙིངི་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མ་ི

ཡགོ་པོོ། སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་ཕེན་བདེ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། ང་
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ཚོའོི་ིཕེ་མསེ་ནས་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྲིལོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ང་ཚོའོི་ིལགོ་པོར་

བཞིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་ང་ཚོོས་བདགོ་པོོ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་ཐེོགོ་ནས་མི་

ཐེོགོ་མཇུགོ་སྐྱོང་མུ་མཐུད་བྱེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ལེགོས་ཉེེས་འིབྱེད་ཐུབ་པོའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིང་ཡོད་དགོོས། 

མ་ིལ་རང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ། རྣམ་

དཔྱདོ་ཀྱི་ིསྒ་ོའིབྱདེ་ལྟ་བུར་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་དང༌། བདོ་རང་

ཉེིད་ཀྱིི་གོནའི་རབས་ཀྱིི་ཤོེས་ཡོན་དེ་དགོ་བྱང་ཆུབ་པོའིི་སྒ་ོནས་

ལྷགོ་བསམ་དང་ཤོེས་ཡོན་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ོ

བདོ་པོ་ཟརེ་བ་འིད་ིསུ་གོཅགིོ་གོསི་ཀྱིང་གླིགོས་མ་ིའིཁལེ་བ་ཞིགིོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། བདནེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ཤོདོ་དུས་མ་ིགྲེངས་མང་ཉུང་དང༌། 

དཔུང་སུ་རྒོདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་མནི།

འིདས་པོའི་ིམ་ིལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ི

རགིོས་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིའིབུར་དུ་དདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་དང་

སྐད་ཡིགོ་ཅིགོ་ཡོད་ལ། མི་འིབོར་ལ་མཚོོན་ནའིང་། སྔར་ཆེོས་

རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིི་སྐུ་དུས་སུ་མི་གྲེངས་ས་ཡ་བཅུ་གྲེངས་ཡོད་ཚོོད་

ཀྱིང་བར་སྐབས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་དེང་སྐབས་ས་ཡ་དྲུགོ་བདུན་

སྐོར་ཞིིགོ་ཡོད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ལ་རྒྱ་གོར་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ཞིགིོ་ལ་རྒྱ་ནགོ་སྟབོས་ཆེནེ་རྒྱལ་ཁབ་གོཉེསི་ཀྱི་ིབར་དུ་དུས་རབས་

བརྒྱ་ཕྲིགོ་མང་པོའོི་ིརངི་མཐུན་རྐྱནེ་མ་འིཛིམོས་པོའི་ིམ་ིགྲེངས་ཉུང་
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ཉུང་ཞིིགོ་གོིས་སོ་སོའི་ིའིབུར་དོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཟིན་ནས་འིཚོ་ོ

གོནས་བྱས་པོ་རདེ། གོཅགིོ་བྱས་ན་འིགྲེམི་འིགྲུལ་གྱི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་

ཡནི་སྲིདི། ཁམས་པོ་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ཁམས་དང་རྒྱ་ནགོ་ས་འིདྲེསེ་

ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ཚོོའིི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་སོ་སོའི་ིལྟ་

བ་དང༌། ས་ོསོའི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིགོོམས་གོཤོསི་རྣམས་རྒྱུན་འིཛིནི་

བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་བདནེ་པོ་རདེ། ང་ཚོ་ོ

རགིོ་གོཞུང་ལ་ནུས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེནེ་

པོ་ོདེ་གོཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་ས་ོསོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ཟིན་ནས་འིཚོ་ོགོནས་

ཐུབ་པོ་རེད། རིགོ་གོཞུང་གོི་གོཞིི་རྩི་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་ཕྱོོགོས་

གོང་ཞིིགོ་ནས་རིགོ་གོཞུང་ངམ། གོོམས་སྲིོལ་མི་འིདྲེ་བ་ཤུགོས་

རྐྱནེ་ཞིགིོ་སློབེས་ན་རང་ཚུགོས་འིཛིནི་ཐུབ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚོ་ོད་བར་ད་ེའིདྲེ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཐུབ་པོ་རདེ།

བར་སྐབས་ཉེ་ེརབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་ཡང༌། བདོ་གོངས་

ཅན་ཡོངས་རྫོོགོས་རྒྱ་མིའིི་དབང་འིགོོ་ལ་ཚུད་ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིལྟ་བ་

དང༌། སྤྱོདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་མསི་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་ཐུབ་མདེ། ད་ེ

ནི་ས་ོསོའི་ིརིགོ་གོཞུང་ལ་ནུས་པོ་དང་ལྗོདི་ཁོགོ་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་

མཚོན་རདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོར་ས་ོསའོི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། བཟང་པོའོི་ི

ཁྱད་ཆེོས་ཡོད་པོ་འིདི་དགོ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱས་ནས་འིཛིིན་དགོོས། 

འིདི་ནི་ང་ཚོོའིི་སྟོབས་ཤུགོས་རེད། བདེན་པོའིི་ནུས་པོ་གོཙོ་ོབོ་
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ཡང་འིདའིི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེནོ་གྱི་ིཡདོ། ལྷགོ་བསམ་དང་ཤོསེ་ཡནོ་ཟུང་

དུ་འིབྲེལ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། མ་གོཞིི་ངས་རྟེགོ་པོར་བཤོད་

སྟབས་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ོབསུན་གྱི་ིཡདོ་ཤོས་ཆེ།ེ ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ི

ཁ་ནས་ཡ་རབས་དང་ཡ་རབས་ལས་བརྗེདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་བསམ་

སྲིིད་ཀྱིང༌། ངོས་ནས་དེ་དགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཤོོད་ཀྱིི་རེད། བོད་

བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་སྐོར་གོཅགིོ་བྱས་ན་ལ་ོདུས་ངེས་ཅན་གྱིི་

མཚོམས་ལ་སློེབས་དུས་ངས་ཤོོད་ཀྱིི་མ་རེད། ངའིི་ལས་འིགོན་

འིཁྱུར་བ་རདེ། མ་ིབཟང་པོ་ོབྱདེ་དགོསོ། མ་ིཡ་རབས་བྱདེ་དགོསོ་

ཟེར་བ་འིདི་ང་མ་ཤོི་བར་དུ་ཤོོད་ཀྱིི་རེད། ཚོེ་འིདི་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

ཇ་ིསྲིདི་ནམ་མཁའི་མ་ཟད་ཀྱི་ིབར་དུ་ངས་ཤོདོ་ཀྱི་ིརདེ། གོང་ཡནི་

ཟརེ་ན་འིད་ིལ་དགོསོ་པོ་དང་དགོ་ེམཚོན་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ།

ང༽ གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིལམ་བུ་དང་། གོཞིནོ་ནུའིི་ལངས་

ཕྱོགོོས།

བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ང་ཚོ་ོབསམ་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། གོཞིནོ་ནུ་ཁྱདེ་རང་

ཚོསོ་མཐེའི་གོཅགིོ་ཏུ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་དགོསོ་ཞིསེ་ཨུ་ཚུགོས་

རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། རང་བཙོན་གོང་འིདྲེ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེ

ན། ལམ་སངེ་ཐེབས་ཤོསེ་ལམ་སྟནོ་མགིོ་ཁ་ཕྱོ་ེབ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཤོདོ་

རྒྱུ་མདེ་ན་ཡང་། དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ས་ོསའོི་ིསམེས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ནས་

བསྡེད་ཡོད། ངའིི་བྱེད་ཕྱོགོོས་ནི་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གྱིི་ས་ཁུལ་
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ཡངོས་རྫོགོོས་ལ་རང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན་བསམ་གྱི་ིཡདོ། ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་དགོསོ་ཟརེ་

བ་ད་ེརྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་རདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ི

ཐེབོ་ཐེང་རདེ། གོཉེསི་ནས་ད་ལྟ་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བདོ་

ནང་ཡོད་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིིས་མི་ཚོང་འིདིས་བྱས་མི་

ཡོང་བསམས་ནས་ཚོང་མ་རྒྱ་མིའིི་ཐེོགོ་ཡིད་ཐེང་ཆེད་པོ་དང༌། 

ཡདི་ཆེསེ་རྦད་ད་ེབརླགོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

གོཞིནོ་ནུའི་ིལངས་ཕྱོགོོས་ད་ེཏཱ་ལའི་ིབློ་མའི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་མ་ིའིདྲེ་

བ་རང་བཙོན་གོཙོང་མའི་ིཐེགོོ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིཛིམ་གླིངི་ཡངོས་

གྲེགོས་རདེ། ད་ེཡགོ་པོ་ོརདེ། དགོའི་བསུ་ཡདོ། ང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ི

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོས་གོཏེམ་བརྗེདོ་རང་དབང་རདེ། ས་ོས་ོས་ོ

སའོི་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་འིདནོ་དགོསོ་ལ། བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་རྩིོད་གླིེང་བྱས་ན་ཕེན་ཚུན་ཚོང་མར་བློོ་སྐྱེད་གོོང་

འིཕེེལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ཉེམས་མྱོང་དང༌། གོནད་འིགོགོ་གོསར་པོ་

ཤོེས་རྒྱུར་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོང་གོི་རེད། ང་རང་ཚོ་ོལངས་ཕྱོོགོས་ཐེ་

དད་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱེད་རང་ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་ལ་རྒྱུ་མཚོན་

ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་ཀྱིི་ཡདོ། 

ངོས་ནས་དབུ་མའིི་ལམ་ཟེར་བ་འིདི་ཁྱེད་རང་ཚོོས་ཤོེས་གོསལ་

ཡིན་ནའིང༌། ཁ་ཤོས་ནས་གོསལ་པོོ་མ་ཤོེས་པོ་ཡོད་ལས་ཆེེ། 
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ངས་ད་ལྟ་དབུ་མའིི་ལམ་ཞིེས་པོ་འིདིའིི་མིང་རྗེེས་སུ་བཏེགོས་པོ་

རེད། འིནོ་ཀྱིང་རྩི་བའིི་གོནད་དོན་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་

སུ་རྫོོགོས་པོར་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་གོི་ཐེོབ་

ཐེང་གོཅིགོ་གྱུར་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ང་ཚོོས་བསམ་བློོ་གོཏེོང་དགོོས་

ཀྱིི་མེད་དམ་སྙིམ་པོའིི་བསམ་ཚུལ་འིདི་ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༧༣ ལོར་ཚོེ་

དབང་འིཕྲིིན་ལས་ཚོོགོས་གོཙོ་ོབྱེད་པོའིི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་

བྱུང༌། སྙིིང་རྗེེ། ཁོང་རང་དེ་དུས་མིགོ་ལ་ཆུ་ཞིགོ་འིཁོར་བཞིིན་

པོར་དངསོ་གོནས་འིད་ིལས་ལྷགོ་པོ་དགོངོས་བཞིསེ་གོནང་རྒྱུ་མ་ི

འིདུགོ་ཅསེ་ང་ལ་བཤོད་མྱངོ༌། དའེི་ིསྐབས་སུ་བཀའི་བློནོ་ཁ་ཤོས་

ཀྱིང་ཡདོ། ད་ེསྐབས་རྒྱ་ནགོ་ནང་རིགོ་གོནས་གོསར་བརྗེའེི་ིདུས་

སྐབས་རེད། སྔ་ཕྱོི་མ་གོཏེོགོས་ང་ཚོ་ོསྐད་ཆེ་བྱེད་རྒྱུ་ལས། ང་

ཚོསོ་དྲེགོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིརྒྱ་མ་ིཕྱོརི་འིབུད་མ་ིཐུབ། ཐུབ་ན་ཡང་ལགེོས་

རྒྱུ་མེད་ལ། མི་དང་མི་གོདོང་བསྟན་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོོད་རེས་དང༌། 

བདེན་པོ་བདར་ནས་ཕེན་ཚུན་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོའིི་

དཀའི་ངལ་སལེ་ཐེབས་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིའིསོ་ཤོསོ་རདེ། 

ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་ཟརེ་བའི་ི

བསམ་ཚུལ་འིད་ི ༡༩༧༣ ལ་ོནས་ང་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ོརམི་

བསྒྲིིགོས་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་རང་སྐྱོང་ཞིེས་ཡོངས་གྲེགོས་སུ་

བཤོད་ན་བོད་པོའིི་རྣ་བར་མི་འིགྲེ་ོཞིིང་། རང་བཙོན་ཞིེས་བཤོད་
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ན་རྒྱ་མའིི་ིརྣ་བར་མ་ིའིགྲེ་ོབར་བརྟེནེ། ངས་བདོ་པོ་ཚོརོ་བད་ེསྐྱདི་

འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ་ཅསེ་བཤོད་ཡདོ། ད་ེན་ིགོཡ་ོ

སྒྱུ་དང་ཧིམ་རྫུན་གྱིི་སྐད་ཆེ་གོང་ཡང་མིན། ང་ཚོོས་རང་བཙོན་

དགོོས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་རྩི་བ་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུགོ་ཡོད་ལ། རང་སྲིིད་

རང་སྐྱོང་དགོོས་ཞིེས་པོ་དེ་ཡང་རྩི་བ་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུགོ་ཡོད། ང་

ཚོ་ོབདོ་ལུང་པོ་ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོདང་མ་ིའིབརོ་ཉུང་ཉུང་རདེ། འིགྲེམི་

འིགྲུལ་ཁགོ་པོོ་ཡིན། གོཏེེར་ཁའིི་རིགོས་ཕྱུགོ་པོོ་ཡོད། རྒྱ་མིའིི་

ངསོ་ནས་བདོ་པོར་དགོསོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང༌། ནང་སྲིདི་

ཀྱི་ིལས་ཀ་འིད་ིདགོ་བདོ་པོ་རང་ལ་འིགོན་དབང་དང་ཐེབོ་ཐེང་ཆེ་

ཚོང་ཡདོ་པོ་དང༌། ཁརོ་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱབོ་གོདངེ་འིཁལེ་བ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་སྐྱདི་སྡུགོ་བསྒྲིལི་ན་དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་

མྱུར་པོ་ོའིགྲེ་ོརྒྱུར་ཁ་ེཕེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེལ་བརྟེནེ་

ནས་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་བཤོད་པོ་ལས། འུ་ཐུགོ་ཐེབས་

ཟད་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་བཤོད་པོ་མ་རདེ། 

ང་ཚོསོ་ཐེགོོ་མར་མ་ལན་མ་འིགྱིདོ་པོའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ཤོགིོ་བྱས་པོར་

འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མདེ། ང་ཚོ་ོགོཉེསི་ཕེན་ཞིགིོ་ཡངོ་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་

མེད་པོ་མིན། འིགྱུར་བ་ནི་དུས་ནམ་གྱིི་ཚོེ་ཡང་ཡོང་ངེས་ཡིན། 

དཔོརེ་ན། ད་ལྟའི་ིཆེར་རྒྱ་མ་ིཞིསེ་བརྗེདོ་སྐབས་ལམ་སངེ་འིཁནོ་

འིཛིིན་ཡོང་བ་དང༌། ནགོ་པོོར་མཐེོང་བ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་དེ་
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ནི་ཁགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། རྒྱ་མིས་ང་ཚོོར་སྡུགོ་པོོ་བཏེང་བའིི་

གོནས་ཚུལ་བགྲེངས་ན་བཟོད་ཐེབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། 

ཡནི་ནའིང་གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་ཐེམས་ཅད་འིདས་ཟནི་པོ་རདེ། མའིི་ི

དགྲེ་གོཉེནེ་ལ་འིགྱུར་བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། སྤྱོདོ་འིཇུགོ་ལས་ཀྱིང༌། 

མཐུན་པོར་རམི་གྲེ་ོབསྟནེ་བྱས་ན། །

ཐེམས་ཅད་ཕེན་དང་བད་ེབྱདེ་ན། །

ཞིསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་རདེ། དུས་འིདས་པོ་ན་ིའིདས་པོ་རདེ། མ་

འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོའིཆེམ་པོ་ོབྱས་ན་རྒྱ་མ་ིཚོང་མ་སྡུགོ་པོ་མནི། རྒྱ་

མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་ཐེབས་སྡུགོ་འིད་ིའིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤོས་ཡནི་མནི་སྐརོ་ན་ིའིདས་པོའི་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཐེོགོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་བྱུང་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་ལ་སུས་ཀྱིང་

བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་མི་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་

ཁོངས་གོཏེོགོས་ཡིན་མིན་ནི་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང༌། ཁྲེིམས་

དོན་མཁས་པོ་དགོ་གོིས་བརྗེོད་རྒྱུ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དགོོས་

མཁརོ་བསྟུན་ནས་ཤོདོ་ཐེབས་གོང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་

པོར་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། ཡདི་ལའིང་ད་ེབཞིནི་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ

ད་ལྟའི་ིཆེར་ངས་དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་འིབད་རྩིལོ་བྱདེ་བཞིནི་

པོ་འིདའིི་ིགོནས་སྟངས་གོང་ཞིགིོ་ཡདོ་དམ་ཟརེ་ན། ཚོང་མས་ཤོསེ་
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གོསལ་རདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོང་ོཉེརེ་གོཅགིོ་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ཞིབི་ཕྲི་ཤོདོ་

དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་

ང་ཚོོའིི་བར་ཚོོགོས་པོ་དང༌། མི་སྒེར་པོའིི་རིགོས་སོགོས་བརྒྱུད་

ནས་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། མ་ིསྒརེ་པོའི་ིནང་ལ་ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ི

མ་ིཡདོ་ལ། ཤོར་ཕྱོོགོས་པོའི་ིམ་ིཡང་ཡདོ། རྒྱ་རིགོས་ཀྱིང་ཡདོ། 

བར་སྐབས་འིབྲེལ་བའིི་རྣམ་པོ་དེ་ཕྲིན་བུའིི་ངོ་དཀར་དུ་འིགྲེོ་གོི་

ཡོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ འིནོ་ཀྱིང་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་མིན་ད་ལྟ་

ཐེགོ་བཅད་ནས་ཤོོད་ཐུབ་པོ་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ དེ་དགོ་གོི་སྐོར་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིངསོ་ནས་གོསང་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོས། གོསང་

བ་བྱས་ན་ལགེོས། ཡནི་སྟངས་ད་ེའིདྲེ་རདེ། རམི་པོས་ཇ་ེགོསལ་

དུ་འིགྲེ་ོམདོགོ་ཁ་པོ་ོརདེ།

ཅ༽ ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིབདནེ་རྒྱབ།

བར་སྐབས་མ་ཤོ་ིབར་དུ་ཟད་བཅད་ང་ོརྒོལོ་གྱི་ིལས་འིགུལ་ཤོགིོ་

སྤེེལ་གྱིི་ཡོད་པོ་དེ་ནི་འུ་ཐུགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་ཐེབས་ཤོེས་གུ་བཤོངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཚོད་བྱས་

ཀྱིང་རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བརྡ་ལན་མེད་པོར་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བོད་

ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་ཞིན་ཇེ་སྡུགོ་ཏུ་འིགྲེོ་བཞིིན་པོའིི་དངངས་

སྐྲགོ་བཟདོ་ཐེབས་མདེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྙིངི་

སྟབོས་ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་ཧི་ལས་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་བྱདེ་ཐེབས་
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ད་ེའིཚོ་ེབའི་ིརང་བཞིནི་ཡནི་པོ་སྐབས་དརེ་ངས་བཤོད་ཡདོ། གོང་

ལྟར་སྐབས་དེའིི་གོཞིོན་ནུའིི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤོས་དང་

སྐད་ཆེ་བྱུང༌། དེ་བཞིིན་ཕྱོི་རྒྱལ་ཚོགོས་པོར་འིགོོད་མཁན་ཚོོར་

ཡང་བཤོད་ཡདོ། ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་འིད་ིཀམ་བྷ་ོཊིའིི་ིནང་

འིཁྲུགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་མནི། 

དངེ་སང་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་གོསི་མང་གོཙོ་ོདང་རང་

དབང་གོི་ཕྱོོགོས་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དེས་རྐྱེན་

པོས་མིའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྟེོགོས་བཟང་དུ་འིགྲེོ་བའིི་

གོ་ོསྐབས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ཕེན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིབྱདེ་སྟངས་ཐེགོོ་

སྐྱནོ་མཐེངོ་སྟ་ེསྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་དུ་འིགྲེ་ོ

བཞིིན་ཡོད་པོ་བཅས་ཕྱོོགོས་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན། ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༠-༡༩༧༠ ནང་ལ་ང་རང་ཚོོས་བོད་དོན་སྐོར་

བདེན་མཐེའི་གོསལ་གྱིི་རེད་བསམ་པོ་ལས། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱུ་

མཚོན་ཤོོད་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོོ་རེད། དེང་སང་གོནས་ཚུལ་དེ་དང་

རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡནི། 

འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་ང་ཚོོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང༌། ད་ོ

སྣང་བྱེད་མཁན་ཧི་ཅང་མང་པོོ་ཡོད། ཁོང་ཚོོས་བོད་ལ་ཤོ་ཚོའིི་

ཐེགོོ་དང༌། བདནེ་པོའི་ིཐེོགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱདེ་པོ་ལས། ཁངོ་ཚོརོ་

དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཁེ་ཕེན་ཞིིགོ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཕེན་
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ཐེགོོས་ཡངོ་རསེ་བྱས་པོ་ཞིགིོ་མནི། ད་ེན་ིམ་ིགོཞིན་ཉེམ་ཐེགོ་ཅགིོ་

མཐེོང་ན་དེ་ལ་ཤོ་ཚོ་སློེབས་རྒྱུ་ནི་མིའིི་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་

ཆེསོ་ཉེདི་ཅིགོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་བདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་

དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་སློབེས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། ད་ེན་ིལས་སློ་པོརོ་འིགྱུར་བ་རྩི་

བ་ཉེདི་ནས་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིཕྱོགོོས་ནས་

བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ད་

དུང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་ལས། ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་རདེ་བསམ་གྱི་ི

འིདུགོ རྒྱུ་མཚོན་དེ་དགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོོས་བཟོད་བསྲིན་མི་

ཐུབ་པོའི་ིཛི་དྲེགོ་འུ་ཐུགོ་བྱདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ།

ཆེ༽ ཁརོ་ཡུགོ་ལ་གོཙོང་སྦྲེ་དང་། ངན་སྤྱོདོ་ལ་ཡདི་

གོཟབ།

གོངོ་དུ་ལས་བསྡེམོས་ནང་ལ་བཤོད་པོ་བཞིནི། ཁརོ་ཡུགོ་ཐེགོོ་ད་ོ

སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། གོཞིོན་ནུའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང༌། 

བུད་མེད་ཀྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནས་གོཙོང་སྦྲེ་དང༌། ཁོར་ཡུགོ་སྲུང་

སྐྱབོ་ཐེོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་འིགོན་འིཁུར་བློངས་ཏེ་ེའིབདོ་སྐུལ་

བྱེད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ལགོ་ལེན་ང་ོམའིི་ཐེོགོ་ནས་ས་ཆེ་གོཙོང་

མ་བཟ་ོབ་དང༌། གོད་འིཕྱོསི་བྱདེ་པོ་ད་ེརགིོས་གོནས་ཚུལ་ཧི་ཅང་

བཟང་པོ་ོརདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ང་ོཤོསེ་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ང་ལ་ཡ་ིགོ་ེབཏེང་སྟ་ེ

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་ཁརོ་ཡུགོ་སྐརོ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ན་ཡང༌། ༸རྒྱལ་
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བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཡདོ་སའི་ིདྷ་རམ་ས་ལའི་ིཁརོ་ཡུགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་

ཞིན་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ རགིོས་འིགོའི་ཤོས་

ས་གོནས་ཡུལ་མིས་བྱེད་དགོོས་པོ་ཡིན་ན་ཡང༌། གོང་ལྟར་ང་

ཚོ་ོཚོང་མས་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་ལགོ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ མི་ཚོང་མས་ཁ་ནས་མང་པོོ་བཤོད་དེ་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐེོགོ་

ལ་མ་བསྟར་ན་སྙིིང་པོོ་མེད་པོས། ཁྱེད་རང་ཚོོས་དོ་ཁུར་མང་

ཙོམ་ལེན་དགོསོ།

ང་རང་ཚོ་ོགོཞིནོ་སྐྱསེ་ནང་ལ་ཐེ་མགོ་ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེནེ་མཁན་མང་

དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད་པོ་འིདི་ཤོིན་ཏུ་ཐེབས་སྡུགོ་རེད། ཆེང་རགོ་ཚོད་

མེད་བཏུང་ནས་ནད་པོ་ཆེགོས་པོ་དང༌། ཉེལ་ཐེགོ་འིཐེེན་ནས་

ནད་པོ་ཆེགོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ལྡི་ལི་ཁུལ་དང༌། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡང་

ཁ་ཤོས་འིདུགོ་ཅེས་ང་ལ་བརྗེོད་མཁན་བྱུང༌། གོནས་ཚུལ་དེ་ནི་

ཧི་ཅང་ཐེབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། མི་དེ་རིགོས་ལ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་མས་

སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེ་ེལས་ཀ་འིཚོོལ་རྒྱུ་དང༌། བསློབ་བྱ་རྒྱགོ་

རྒྱུ། སྨན་ཁང་ལ་སྐྱལེ་རྒྱུ་སགོོས་གོང་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱིང༌། བདོ་

མིའིི་སྤྱོི་ཚོགོོས་རང་གོི་ཐེགོོ་ནས་སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེེ་བྱེད་རྒྱུ་

ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེདགོ་ལ་ང་རང་ཚོསོ་སྣང་མདེ་དང༌། མཐེངོ་ཆུང་བྱས་ཏེ་ེབདགོ་

མདེ་དུ་ལུས་ན་ལྷན་སྐྱསེ་སྲིནི་བུ་འིཁྲུགོ་པོའི་ིནད་མནར་བ་བཞིནི་
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སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ བསམ་བློའོི་ིནང་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིམདུན་ལམ་བརླགོ་

པོ་ལྟ་བུའི་ིར་ེཐེགོ་ཆེད་ནས་ང་ོཚོ་ཁྲེལེ་མདེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡང་ཡོང་གོི་འིདུགོ ལྡི་ལིའིི་བཙོོན་ཁང་

ཆེེན་མོའི་ིནང་ལ་རྒྱ་གོར་སྐོར་སྲུང་བ་སྐྱེ་དམན་གོཅིགོ་ཡོད་པོ་

དསེ་ཧུར་བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱས་པོའི་ིཤུགོས་རྐྱནེ་འིགོོ་བཙོནོ་པོ་མང་

པོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་ཐེབེས་ནས་སྤྱོདོ་པོ་ཡགོ་ཏུ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོར་རྒྱ་གོར་ཁུལ་ཕེལ་ཆེེ་བས་ཐེོས་ཡོད་ལ། ཨ་རིའིི་

ང་ོཤོསེ་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་བརྗེདོ་མཁན་བྱུང༌། 

ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་བོད་ཕྲུགོ་ཅིགོ་གོིས་ཆེང་རགོ་ཚོོད་

མེད་འིཐུང་བ་དང༌། ཐེ་མགོ་ཚོོད་མེད་འིཐེེན་པོ། ཐེ་ན་ཉེལ་ཐེགོ་

འིཐེེན་མཁན་ཞིིགོ་ཡོད་ན། དེར་ཐེབས་ཤོེས་གོང་དྲེགོ་གོིས་སློོབ་

གོསོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང༌། སོ་སོའི་ིནུས་པོས་མ་འིདང་ན་འིབྲེལ་ཡོད་

བད་ེདནོ་སགོོས་གོང་རུང་ལ་བརྗེདོ་པོ་དང་། ཡང་ན་སྨན་ཁང་ལ་

བསྐྱདོ་དགོསོ་ཨ་ེཡདོ། གོང་ལྟར་དཀའི་ངལ་ལ་ཁུར་མཉེམ་ལནེ་

གྱིི་ཐེོགོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེད་དགོོས་པོ་ལས། འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་

ཡགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། ཚོང་མས་ཧུར་ཐེགོ་བྱེད་དགོསོ། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༠ ཉེནི་

ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིཚོོགོས་མ་ིརྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། གོཞུང་མང་གོ་ིལས་

འིགོན།

ང་རང་ཚོསོ་དུས་དུས་ལ་འིཚོོགོས་ནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་ཡདོ་

རགིོས་ཕེན་ཚུན་བཤོད་རསེ་བཏེང༌། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམདེ་

པོ་དེ་དགོ་འིདི་འིདྲེའིི་སྐབས་སུ་བཤོད་རེས་བྱས་ན་གོསལ་པོོ་

ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚོ་ོརྩི་བ་མང་གོཙོའོི་ི

ལམ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ཅངི་། མང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེཡང་ལྟར་

སྣང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་མནི་པོར། དནོ་དམ་གྱི་ིམང་གོཙོ་ོདང་

རང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ལ་ང་ཚོསོ་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ནས་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚོ་ོའིདརི་བཙོན་བྱལོ་དུ་གོནས་

པོའིི་རིང་ལ་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་

ཁགོ་ནང་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས་སགོོས་གོང་ལྟར་འིདས་པོའི་ིལ་ོབཞི་ིབཅུ་

ལ་ཉེེ་བ་དེའིི་རིང་ང་ཚོོས་མང་གོཙོོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་ཉེམས་མྱོང་

གོསོགོ་རྒྱུ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུ་གོང་ཐུབ་ལགོ་ལེན་བསྟར་

བ་འིདི་ཡང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་ལ་སྡེོད་པོའིི་རིང་གོི་གོནས་ཚུལ་
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གོཅགིོ་པུ་མ་ཡནི་པོར་མ་འིངོས་པོར་གོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་

བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་ང་རང་ཚོའོི་ིབདོ་ཡུལ་འིཛིནི་སྐྱངོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ི

ཆེདེ་དུ་རདེ།

ང་ཚོ་ོམང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུར་ཚོང་མས་སེམས་ཐེགོ་བཅད་

ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་འིད་ིལ་དགོསོ་པོ་དང༌། དགོ་ེམཚོན་ཡདོ་ལ། 

ང་རང་ཚོའོི་ིཁ་ནས་མང་གོཙོ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་པོ་ཙོམ་

དང༌། མང་གོཙོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེལམ་ལུགོས་ཁྲེམིས་སྲིལོ་ལྟ་བུར་

ཡགིོ་ཆེའི་ིཐེགོོ་ལ་ཡདོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར། གོང་ལྟར་

མ་ིམང་རང་གོསི་མང་གོཙོའོི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་པོ་དང༌། བསམ་

བློའོི་ིནང་ལ་འིགོན་འིཁུར་སློབེས་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཁ༽ མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་དང་། གོ་ོརྟེོགོས་ཡར་

རྒྱས།

ང་རང་ཚོ་ོས་ོསའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་སྐརོ་དང༌། ས་ོ

སའོི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡར་རྒྱས་ཡངོ་ཐེབས་ལ་མདུན་ལམ་སྟནོ་མཁན་སྤྱོ་ི

པོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་སམ། བཙོན་བྱལོ་སྲིདི་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

ཤོགིོ་ཡདོ་པོའི་ིའིད་ིའིཐུས་སྒ་ོཚོང་བ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་དང་མདེ། སྒྲིགིོ་

འིཛུགོས་ད་ེམ་ིམང་གོ་ིདནོ་ལ་བཙུགོས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་སྟབས། སྲིདི་

གོཞུང་གོི་ལས་འིགོན་ནི་མི་མང་ལ་འིགོན་འིཁུར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་
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དགོསོ་ཤོངི་། ད་ེལྟར་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་མདེ། མ་ིམང་གོསི་རང་བཞིནི་

གྱིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ད་ོསྣང་ཞིིགོ་དང་། སེམས་འིཁུར་ཞིིགོ་མ་

སློབེས་ན་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོརདེ། མ་ིམང་གོ་ིསམེས་འིཁུར་དང༌། ད་ོ

སྣང་སློབེས་པོའི་ིདནོ་དུ་དུས་དུས་ལ་ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་འིཚོགོོས་ནས་

གོནད་དནོ་འིདྲེ་མནི་གྱི་ིསྐརོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་དང་སྦྱོངས་བཤོད་བྱུང་

ན་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་སློབེས་རྒྱུ་དང༌། འིདརི་སམེས་འིཁུར་སློབེས་

རྒྱུར་ཁྱད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན་བདོ་ནས་རྒྱ་གོར་དུ་ཡངོ་བའི་ིབདོ་པོ་ཚོརོ་ཞིབི་ཆེའི་ིཤོསེ་

ཡོན་གྱིི་གོནས་སྟངས་གོང་ཞིིགོ་ཡིན་རུང་མིན་རུང༌། ཚོོགོས་

འིདུ་མང་པོོ་འིཚོོགོས་པོ་དང༌། གོཏེམ་བཤོད་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱེད་

དགོསོ་བྱུང་བའི་ིདབང་གོསི་སྐད་ཆེ་བཤོད་རྒྱུའི་ིཐེགོོ་ལ་བདོ་ནས་

ཡངོ་མཁན་ད་ེརགིོས་གོམོས་འིདྲེསི་ཆེ་ེབ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། འིད་ི

ཁུལ་སྡེདོ་མཁན་ཚོརོ་ལམ་སངེ་བཤོད་རྒྱུར་གོམོས་ཆེ་མདེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་སྤྱོ་ིཚོོགོས་ནང་མང་ཚོོགོས་རང་གོསི་ད་ེ

འིདྲེའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཆེེ་ས་ནས་བཤོད་ན། ང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་མདུན་ལམ་

སྐོར་དང༌། རྒྱ་མིར་འིབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་སྐོར། ཆུང་ས་ནས་ང་

ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་སྐོར། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་

སྟངས་སྐརོ། དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིསྐརོ། གོཞིསི་ཆེགོས་ས་ོསའོི་ིནང་
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གོི་འིགྲེ་ོསྟངས། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་སྐོར་སོགོས་གོང་ཅིའིི་ཐེོགོ་ལ་ནམ་

རྒྱུན་ནས་མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིད་ོསྣང་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དའེིི་སྐོར་ལ་

ཤོདོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཡང་སྐད་ཆེ་ཆེ་འིཛིནི་བྱ་

ས་མདེ་པོ་དང༌། དགོའི་མནི་དགོའི་མདོགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བཤོད་

ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡང་མདེ། 

དེ་མིན་ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ཡར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐེབས་ཤོེས་

གོང་དང་གོང་འིདུགོ འིཐུས་ཤོརོ་གོང་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་

ན་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་སྐོར། འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་

འིགྲེ་ོསྟངས་སྐོར་ལ་སྐྱོན་གོང་དང་གོང་འིདུགོ་གོམ། མ་འིདང་བ་

གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། ཡར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། 

དེ་ཚོོའིི་སྐོར་ཁྱིམ་ཚོང་སོ་སོའི་ིནང་ལ་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་དེ་

འིདྲེའི་ིསྐརོ་ཡང་ཡང་གོཏེམ་གླིངེ་བྱུང་ན་ཁྱམི་ཚོང་དའེི་ིནང་ལ་ཡདོ་

པོའི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེདགོ་གོསི་རྒྱུན་དུ་གོ་ོཐེསོ་ཡངོ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལྟར་བྱུང་

ན་ཁོང་ཚོོའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཡང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སྤྱོི་

པོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་སྐརོ་དང་། བཙོན་བྱལོ་བའི་ིཤོསེ་ཡནོ་སགོོས་

གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་

ལ་སློབེས་ཏེ་ེསམེས་ཐེགོ་ཉེ་ེཔོ་ོཞིིགོ་དང༌། ད་ེཚོའོི་ིཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་

བྱདེ་མཁན་ཞིིགོ་ཡངོ་གོི་རདེ། ད་ེཧི་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

གོ༽ མང་གོཙོའོི་ིའིསོ་འིཕེནེ་དང་། མང་ཚོོགོས་ཀྱི་ིགོ་ོ
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རྟེགོོས།

ང་ཚོའོི་ིགོསར་ཤོགོོ་འིད་ིཚོའོི་ིཐེགོོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་རྟེགོོས་

ཐུབ་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་ཤོསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་ད་ེདགོ་གོ་ིསྐརོ་ལ་

སམེས་འིཁུར་དང་ད་ོསྣང་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེརགིོས་མ་

འིདང་བའི་ིསྐྱནོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། རྒྱུན་གོཏེན་ནས་གོནས་ཚུལ་གོང་

ཅརི་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་གླི་ོབུར་དུ་གོ་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོསོ་

པོ་བྱུང་སྐབས། གོནད་དནོ་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ས་ོསསོ་བསམ་བློའོི་ིདཔྱད་

པོ་བྱས་མདེ་སྟབས། ད་ེགོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ་སྙིམ་ནས་མ་ིལ་སྐད་ཆེ་

འིདྲེ་དྲེསི། དསེ་ཀྱིང་གོསལ་པོ་ོདང༌། དྲེང་པོ་ོཞིགིོ་རྟེགོོས་མ་ཐུབ་

པོའི་ིསྐྱནོ་ཆེ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

དཔོེར་ན། འིསོ་ཤོོགོ་འིཕེེན་པོའིི་སྐབས་སུ་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

ཡོང་གྲེབས་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱུན་གོཏེན་ནས་བསམ་བློོའི་ིནང་དོ་

སྣང་ཡདོ་ན་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་ལ་མ་ིདྲེགོ་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་མདེ་ཤོསེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅིགོ་པུ་མནི། དཔོརེ་ན་རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ཀྱིང་རུང༌། འིཛིམ་གླིངི་གོང་སར་འིསོ་བསྡུ་བྱདེ་པོའི་ི

སྐབས་སུ་མ་ིཁ་བད་ེཔོ་ོཞིགིོ་གོསི་ངས་བཏེང་གོ་ིཡནི། ངས་བྱུགོ་

གོ་ིཡནི་ཟརེ་ན་ད་ེཡནི་པོ་རདེ་བསམས་ནས་འིསོ་ཤོགོོ་བླུགོ ཁ་ོལ་

དབང་ཆེ་ཞིགིོ་ཐེབོ་དུས་ཐེགོོ་མའི་ིའིསོ་བསྡུའི་ིའིགྲེན་བསྡུར་སྐབས་

ཁས་ལནེ་བྱས་པོ་རྣམས་གོཏེངི་བརྗེདེ་དུ་སངོ་ནས་ས་ོསའོི་ིདངུལ་
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ཁུགོ་གོ་ིདནོ་དགོ་མ་གོཏེགོོས་མདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་མང་པོ་ོཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

མང་གོཙོོ་ཟེར ་བ་འིདི་མི ་མང་ལ་དོ་སྣང་ཡོང ་བ་དང༌། 

སེམས་འིཁུར་ཡོད་པོ། རྒྱུན་དུ་དེའིི་ཐེོགོ་བསམ་བློོ་བཏེང་སྟེ་མི་

མང་གོི་གོནས་སྟངས་དང་ཤོེས་ཚོད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན་མང་

གོཙོོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་ཡང་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཀྱིི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེོན་པོ་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་

ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། དཔོརེ་ན། ཨ་ིས་རལ་གྱི་ིམི་མང་ལ་མཚོནོ་ན་

མ་གོཞི་ིལུང་པོ་ཆུང་ཆུང་ཡནི་རུང༌། འིསོ་བསྡུ་བྱདེ་སྟངས་དང༌། 

འིསོ་འིདམེས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་གོཞུང་བརྗེ་ེལནེ་བྱདེ་སྟངས་ཚོགོས་ཚུད་

པོ་ོཡདོ་བཟ་ོའིདུགོ མ་ིམང་གོ་ིཤོསེ་ཚོད་ཡགོ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང༌། ད་ོ

སྣང་ཡང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

གོང་ལྟར་མ་ིམང་གོསི་རྒྱུན་དུ་སྤྱོ་ིདནོ་ཐེགོོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིསམེས་ནང་ལྟ་བ་

དང༌། སོ་སོའི་ིབསམ་ཚུལ་གྱིི་འིཁྱེར་སོ་ཞིིགོ་ཡོད་ན། སྐད་ཆེ་

འིདྲེ་མིན་ཐེོས་པོའིི་ཚོེ་ནམ་རྒྱུན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡིན། གོནས་ཚུལ་

དེ་གོང་ཡིན་ནམ་བསམས་ནས་དེར་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེད་བློོ་ཞིིགོ་

ཡོང་གོི་རེད། ས་ོསོར་རང་ལུགོས་ཤོགིོ་ཡོད་སྟབས་སྐད་ཆེ་འིདྲེ་

མནི་ཞིགིོ་གོ་ོཐེསོ་བྱུང་ཡང་དརེ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱདེ་རྒྱུ་མང་བ་དང༌། 

ཉེམས་ཞིབི་བྱདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐབས་མང་བ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ནམ་རྒྱུན་ས་ོ
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སསོ་བརྟེགོ་དཔྱད་གོཏེན་ནས་མ་བྱས་པོ་དང༌། ས་ོསརོ་བསམ་བློ་ོ

གོང་ཡང་མེད་པོར་བསྡེད་ན་སྐད་ཆེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོ་ོཐེོས་བྱུང་

ཚོེ། ཡང་ན་འིདྲེོགོ་འིགོ་ོལངས་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་ལམ་སེང་

ད་ེལ་བདནེ་པོར་འིཛིནི་པོ་ལྟ་བུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། 

ང་རང་ཚོ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ཡནི་པོས་བསམ་ཚུལ་འིདྲེ་མནི་ཅ་ིཡང་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། གོཙོ་ོབ་ོབདནེ་པོ་བདར་དགོསོ་པོ་དང༌། འིཕྲིལ་ཕུགོས་

ཀྱི་ིཁ་ེགྱིངོ་དང་བསྟུན་ནས་བསམ་བློའོི་ིནང་གོ་ོརམི་ཡདོ་ན་སྐད་ཆེ་

འིདྲེ་མནི་ཇ་ིཙོམ་ཡདོ་ཀྱིང་ཁྱད་པོར་མདེ། ད་ེན་ིཆུའི་ིལྦུ་བ་ནང་བཞིནི་

རདེ། ལྦུ་བ་ལངས་རྗེསེ་ཡལ་འིགྲེ་ོབ་ལས་མ་ིསྡེདོ་པོ་ཡནི། རྒྱུ་མཚོན་

དང༌བདནེ་པོ་ཡདོ་པོ། འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་རདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིམང་ཚོགོོས་ཀྱི་ི

ནང་ལ་སྤྱོརི་བཏེང་ད་ོསྣང་ཆུང་དྲེགོས་པོའི་ིསྐྱནོ་ཏེན་ཏེན་ཡདོ། ཡ་ིགོ་ེ

ཤོསེ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་གོནད་དནོ་ད་ེརགིོས་ལ་ནམ་

རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་དང་སམེས་འིཁུར་བྱདེ་དགོསོ། ཚོགོོས་འིདུ་འིད་ི

ལྟར་འིཚོགོོས་པོ་དསེ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

བདོ་པོ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིཁྱམི་ཚོང་ནང་ལ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་བསྟན་

སྲིདི་སྐརོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ད་ོསྣང་དང༌། གླིངེ་མལོ་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་

ན་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཤོསེ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེཤོསེ་མཁན་གྱི་ིམ་ིད་ེབདོ་ལ་ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་
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འིགྲེོ་སྐབས་སུ་ཁོས་དེ་དགོ་ཞིིབ་ཕྲི་མ་ཤོེས་ཀྱིང་རོབ་ཙོམ་ཞིིགོ་

བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་ཡོད་པོ་དེ་དགོ་སོ་སོའི་ིདགོའི་ཉེེ་བློོ་དཀར་

དང༌། སྤུན་མཆེདེ་སགོོས་ཐུགོ་སྐབས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ་

པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ད་ོསྣང་གོཏེན་ནས་མདེ་པོའི་ི

མ་ིཞིགིོ་ཕེར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐབས་ས་ོསའོི་ིསྤུན་མཆེདེ་

ཚོསོ་རྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དྲེསི་དུས་ས་ོས་ོསྡེདོ་སའི་ིཉེ་ེསྐརོ་

གྱི་ིམ་ིཁ་ཤོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་ལས་རྒྱ་གོར་ནང་སློབོ་གྲྭ་གོ་ཚོདོ་

ཡོད་པོ་དང༌། དགོོན་ཁགོ་གོ་ཚོོད་ཡོད་པོ། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་

གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ་སགོོས་གོང་ཡང་ཤོདོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

གོང་ལྟར་ཡང་སྙིངི་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་མང་གོཙོའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང་། ང་

ཚོའོི་ིལས་ཁུངས་ཁགོ་གོ་ིའིགྲེ་ོསྟངས། གྲེསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

གོལ་ཆེེ་ཤོོས་བཀའི་ཤོགོ་གོི་བཀའི་བློོན་བསྐ་ོབཞིགོ་བྱེད་སྟངས། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དབང་ཆེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་སོགོས་གོང་འིདྲེ་

ཡིན་པོ་འིདི་རིགོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་དང༌། རྒྱུས་ཡོད་ཅིགོ་

ཆེགོས་ན་བདོ་ནང་གོཉེནེ་འིཕྲིད་དུ་འིགྲེ་ོབའི་ིསྐབས་གོང་ལྟར་བདོ་

པོའི་ིཚོབ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

དེ་བཞིིན་བོད་ནས་ཚུར་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་ཡོང་མཁན་བྱུང་ན་ཡང་

སོ་སོའི་ིནང་ལ་སློེབས་སྐབས་འིཁོས་དཔོགོ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་

སྣེ་ལེན་འིདྲེ་བྱས། སོ་སོའི་ིཁྱིམ་ཚོང་སྦར་མཐེིལ་ཙོམ་དེའིི་སྐད་
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ཆེ་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡིན་པོར་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་བོད་པོའིི་འིགྲེོ་སྟངས་

དང༌། བོད་གོཞུང་གོི་བསམ་བློོ་གོང་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོ། རྒྱ་བོད་

གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་གོང་འིདྲེ་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་སོགོས་ཤོོད་ཐུབ་པོ་

བྱེད་དགོོས། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་རྙེིང་པོའིི་སྔ་མོའི་ིཤོོད་རྒྱུན་ལ་

སྡེ་ེཔོ་གོཞུང་གོ་ིབྱུས་གོཏེགོོས་སྡེ་ེསྲིདི་མགོ་ོལབེ་པོས་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་

ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་བྱས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། ང་ཚོ་ོདངསོ་གོནས་རང་མང་

གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་གོི་ཡིན་ཟེར་བ་འིདི་ཁ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་དང་། 

རྒྱུ་མཚོན་ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོས། མང་ཚོགོོས་ནས་

སམེས་འིཁུར་ཆེ་ེཙོམ་ལནེ་དགོསོ།

ང༽ མང་གོཙོའོི་ིའིཕེལེ་རམི་དང་། མ་འིངོས་ལམ་སྟནོ།

གོནས་ཚུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་ན་ིད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཞིསེ་

ཧི་ལམ་བདོ་པོའི་ིཚོབ་དང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་མཚོནོ་མཁན་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དེས་ད་ལྟའིི་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་ལ་

ཕེན་ཐེགོོས་ཤོགིོ་ཡདོ་སྟབས་འིགྲེིགོས་པོ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་རྣམ་

པོ་ཐེམས་ཅད་དུ་ད་ེལྟར་བྱས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིཆེོས་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིཐེབ་རྩིདོ་ལ་སོགོས་པོ་ཚོང་

མ་མཚོོན་མཁན་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ོཧི་ཅང་གོི་

བྱབ་ཆུང་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། 
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ཁ་སང་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་འིདུར་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོསོ་མ་ི

རིགོས་ཤོིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་ལས། མི་

ཐེགོོ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིདནོ་དགོ་ལ་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོའོི་ིམ་ིཐེོགོ་

བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡང་ང་ཚོ་ོ

ཐེགོོ་མར་རྒྱ་གོར་ལ་ཡངོ་དུས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔའི་ིསྒང་རདེ། ད་ེདུས་

ཕེོ་གོསར་ཞིིགོ་རེད། ད་ཆེ་ལོ་དྲུགོ་ཅུ་རེ་བཞིིའིི་སྒང་ལ་སློེབས་

ཏེེ་རྒོས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དེ་རྟེགོ་པོ་བརྟེན་པོོར་སྡེོད་རྒྱུ་མེད་པོ་ཤོེས་

གོསལ་རདེ། གོང་ལྟར་སྔ་ཕྱོ་ིཙོམ་ལས། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམདེ་

པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཅིགོ་ཡངོ་རྒྱུ་རདེ། 

གོཉེིས་ནས་ང་རང་ཚོ་ོབོད་ལ་གོཞིིས་བྱེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་

བའི་ིརྗེསེ་ལ་ངས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁུར་འིཇགོོ་གོ་ིཡནི་

ཞིསེ་དགུ་བཅུ་གོ་ོགོཉེསི་ལརོ་གོསལ་པོ་ོབཤོད་ཡདོ། ད་ེཡང་ཐེགོོ་

མར་ཕེལ་ཆེརེ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེདགུའི་ིགོསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲེན་གྱི་ིགོསུང་

བཤོད་ནང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིབློ་བྲང་ལྟ་བུ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་

ཟེར་བ་དེ་མ་འིངོས་པོར་གོནས་དང་མ་གོནས་ཟེར་བ་དེ་བོད་མི་

མང་ལ་རགོ་ལས་པོ་རེད། བོད་མི་མང་གོི་འིདོད་པོ་དང་བསྟུན་

རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་བཤོད་ཡདོ། ད་དུང་ཡར་དདེ་ན་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ལྔ་

བཅུ་ང་དགུའི་ིལརོ་སློབེས་པོ་དང༌། དྲུགོ་ཅུ་ཐེམ་པོའི་ིལརོ་མ་འིངོས་
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པོའི་ིརྩི་ཁྲེམིས་ཟནི་བྲསི་དང་། དའེི་ིསྙིངི་བསྡུས་བཅས་བཟསོ་ནས་

ཕེལ་ཆེརེ་དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགོཉེསི་ཙོམ་ལ་བཙོན་བྱལོ་བའི་ིསྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་

འིདའིི་ིསྐརོ་ཕེན་ཚུན་གོ་ོབསྡུར་དང་། ཁྱབ་བསྒྲིགོས་བྱས་པོ་རདེ། 

དྲུགོ་ཅུ་རེ་གོསུམ་ལརོ་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲེིམས་ཟིན་བྲིས་

ད་ེགོཏེན་འིབབེས་བྱས་པོ་རདེ། དའེིི་ནང་ལ་གོལ་སྲིདི་དགོགོ་ཆེ་

དང༌། དགོོས་པོའིི་གོནད་འིགོགོ་བྱུང་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་

དབང་ཆེ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་སྐོར་གྱིི་དོན་ཚོན་གོཅིགོ་

བཀདོ་ཡདོ། ད་ེདགོ་ང་ཚོསོ་ད་ེདུས་ནས་མང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའིི་གོ་ོརིམ་བསྒྲིིགོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། དགུ་བཅུ་གོ་ོགོཉེིས་ལོར་མ་

འིངོས་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ་ཟརེ་བ་དའེི་ིནང་ང་ཚོ་ོགོཞིསི་བྱསེ་

མཉེམ་འིཛིམོས་བྱུང་བའི་ིམཚོམས་ལ་བར་བརྒོལ་གྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་

ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང༌། བར་བརྒོལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་དེ་ལམ་སེང་

རྒྱལ་ཡངོས་འིསོ་བསྡུ་བྱདེ་མ་ིཐུབ་པོས་འིསོ་བསྡུ་སྟབས་བད་ེཞིགིོ་

ཐེགོོ་ནས་འིཛུགོས་རྒྱུ་དང་། བར་བརྒོལ་སྲིདི་གོཞུང་ད་ེབཙུགོས་མ་

ཐེགོ་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་ལ་ོརྒྱུས་ཐེོགོ་ནས་ཡོད་པོའིི་འིགོན་

དབང་རྣམས་སྲིདི་གོཞུང་དརེ་རྩིསི་སྤྲོདོ་རྒྱུ། ང་རང་ཚོ་ོལས་དང་

སྨོན་ལམ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ངོས་ནས་བོད་སྤྱོི་

དནོ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་བྱདེ་ཐུབ་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང་རྩི་

བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཐེགོོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་
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ཡོད་པོའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་འིགོན་འིཁུར་ཚོང་མ་ཅམ་བཞིགོ་བྱེད་རྒྱུ་

གོཏེན་འིཁལེ་གོཙོང་མ་བྱས་པོ་ཡནི། 

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་སྡེོད་པོའིི་རིང་དང༌། ང་ཚོོས་

རང་དབང་འིཐེབ་རྩིདོ་བྱདེ་པོའི་ིདུས་ཡུན་འིདའིི་ིརངི་ལ་ལས་འིགོན་

འིཁྱེར་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོད། གོཞིི་རྐང་ང་ཚོོའིི་བཅའི་

ཁྲེིམས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་དབང་ཆེའིི་ཐེོགོ་གྲེོས་ཚོོགོས་

ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པོ་ཞིིགོ་བཀདོ་ཡདོ། གོང་ལྟར་

ཡང་སྙིིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་དུས་ཚོོད་རིམ་པོས་རྫོོགོས་འིགྲེ་ོ

རྒྱུ་ལས་སྡེོད་ཐེབས་མེད། མི་མང་གོི་ལས་འིགོན་ནི་མི་མང་རང་

གོསི་འིསོ་བསྡུ་བྱས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་མང་ཤོསོ་ཐེབོ་པོའི་ིཆེབ་སྲིདི་

ཀྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་འིགོན་འིཁྱེར་

མཁན་ཡིན་ནའིང་རུང༌། མང་མོས་མང་གོཙོོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེོ་རྒྱུ་

འིད་ིང་ཚོསོ་གོཏེན་འིཁེལ་བའི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་ཡནི་པོ་

ལས། གོནས་སྐབས་རྒྱ་མིར་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཁ་གོཏེད་

གོཅོགོ་རྒྱུའིི་ཆེེད་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ལ་སྟོན་རྒྱུའིི་དོན་དགོ་ལ་

ང་ཚོོས་འིཁྲེབ་སྟནོ་བྱས་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། 

དེ་ལྟ་བུའིི་གོང་ཅིའིི་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོའི་ིཆེ་ནས་མི་མང་གོི་ཤོེས་

ཚོད་མཐེོ་རུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། མི་མང་གོིས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

སེམས་འིཁུར་བློངས་རྒྱུ་དང༌། དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་
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ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ མི་མང་གོིས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་

སེམས་འིཁུར་དང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཉུང་དྲེགོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ང་ལ་མ་ིཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ང་ཚོའོི་ིཁྱམི་ཚོང་ནང་ལ་ས་ོསའོི་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་ཚོརོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ད་ེའིདྲེ་རྟེགོ་པོར་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ཕྲུ་གུ་

འིད་ིདགོ་འིཚོར་ལངོས་ཡངོ་བའི་ིསྐབས་སུ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་

ལ་སམེས་འིཁུར་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཡངོ་མྱངོ༌། 

དེ་ཚོ་ོདངོས་གོནས་རླབས་ཆེེན་རེད། ང་རང་ཚོ་ོསྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་

ལ་ཚོང་མས་དེ་འིདྲེ་བྱས་ན་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཕེན་ཐེོགོས་

ཡངོ་གོ་ིརདེ།

ང་རང་ཚོོས་དགོོས་སར་གོ་ོབསྡུར་དང༌། བགྲེ་ོགླིེང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་

པོར། གོཏེམ་འིཆེལ་ཁུངས་མདེ་ད་ེརགིོས་ཐེསོ་སྐབས་འིདྲེགོོ་འིགོ་ོ

ལངས་ནས་སྐབས་རེ་སྙིིང་པོ་ོམེད་པོའིི་སྐད་ཆེར་མགོ་ོའིཁོར་གྱིི་

ཡོད། སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་མགོོ་འིཚོོས་པོ་གོཅིགོ་དང༌། དོ་སྣང་

ཡདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་རྒྱུན་དུ་བགྲེ་ོགླིངེ་དང༌། ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་

ཡགོ་པོོ་རེད། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་ལ་དཔོགོས་

པོའི་ིའིགྲེིགོ་ཙོམ་རདེ། 

ཅ༽ མང་གོཙོའོི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་། གོསར་འིགྱུར་གྱི་ི

གོལ་གོནད།
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ཚོགོས་པོར་ད་ེཚོའོིི་ནང་ལ་གོཏེམ་བརྗེོད་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ནས་

དགོེ་སྐྱོན་འིདོན་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ལྷགོ་པོར་སྐྱོན་གྱིི་

རིགོས་འིདོན་རྒྱུ་དེ་བས་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ལས་ཁུངས་ཁགོ་གོི་

བྱེད་སྟངས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་དང༌། ལས་བྱེད་པོས་བྱེད་སྟངས་མ་

འིགྲེགིོས་པོ། སྤྱོརི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚོགོོས་ནང་གོ་ིསྐྱནོ་ཆེ་གོང་དང་གོང་

ཡདོ་པོ་ད་ེརིགོས་ངསེ་པོར་དུ་གོསལ་པོརོ་འིདནོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ 

སྐབས་ར་ེཧིབོ་སྟ་ེགོནས་ཚུལ་ཐེནོ་པོའི་ིསྐབས་སུ་འིདྲེགོོ་གོ་ོལངས་

པོ་ལྟ་བུ་ཡོང་གོི་ཡོད་ཀྱིང༌། དེ་འིདྲེ་མ་རེད། ང་ཚོ་ོགོཏེམ་བརྗེོད་

རང་དབང་རེད། ངེས་པོར་དུ་ཕྱོི་གོསལ་ནང་གོསལ་དགོོས་པོ་

ཞིིགོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁུངས་མེད་གོང་བྱུང་བཤོད་ན་གོསལ་

བཤོད་རྗེསེ་ལུས་མ་ཐེབེས་པོ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ེཡང་སྔནོ་ལ་འིབྲལེ་

ཡདོ་ས་ོསརོ་སྐད་ཆེ་གོསལ་པོ་ོབྱས་ནས་དྲེསི། འིབྲལེ་ཡདོ་ནས་

ཀྱིང་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་འིདི་དང་འིདི་འིདྲེ་རེད་ཅེས་གོསལ་

བཤོད་བྱས་ཏེ་ེཐེ་ེཚོམོ་སངས་ཐུབ་པོའི་ིགོསལ་བཤོད་བྱུང་ན་ཡགོ་

པོ་ོའིདུགོ 

ང་ལྟར་ང་ཚོོས་སྐྱོན་གྱིི་རིགོས་སྦས་ཏེེ་བཞིགོ་ན་གོཏེན་ནས་མི་

འིགྲེགིོས། དུས་དབེ་ད་ེའིདྲེ་ཐེནོ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོ་དང༌། གོསར་ཤོགོོ་

འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོ་འིདི་ཚོོའིི་གྲེས་ཡགོ་པོ་ོརེད། དངོས་གོནས་དྲེང་
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གོནས་ཀྱིི་མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོང་བའིི་ཆེ་རྐྱེན་གོཙོ་ོབོ་འིདི་

ཚོའོི་ིགྲེས་རདེ། ང་ཚོ་ོརང་དབང་ལུང་པོའི་ིནང་བསྡེད་ཡདོ། སྐྱནོ་

ཆེ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཚོའོི་ིགྲེས་གོསལ་པོ་ོབཟསོ་ནས་མ་ིམང་གོསི་ཤོསེ་

པོ་བྱས། མ་ིམང་གོསི་ཤོསེ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིམང་རང་གོསི་བཏེང་

འིཛིནི་ནམ། བསམ་ཚུལ་ཐེོགོ་ནས་ལེགོས་སྤེེལ་ཉེསེ་འིགོོགོ་ཐུབ་

ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ། 

དཔོེར་ན། རྒྱ་ནགོ་ལྟ་བུར་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོཅིགོ་སྡུད་ཀྱིི་ལམ་

ལུགོས་མཁྲེགེོས་འིཛིནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་དང༌། རང་དབང་ལྡན་པོའི་ི

གོསལ་ཤོགོོ་ད་ེརགིོས་མདེ་སྟབས་དབང་ཆེ་ཡདོ་མཁན་ཚོསོ་ལྐོགོོ་

ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱིི་ཟ་བེད་བརྡབ་གོསིགོ་གོཏེོང་བ་ལ་གོཞིན་དགོ་

གོིས་བརྡ་འིདེད་གོཏེོང་མཁན་མེད་ལ། མང་ཚོོགོས་ཁྲེོད་གོསར་

འིགྱུར་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོསལ་པོོ་བཟོ་མཁན་ཡང་མེད། འིདི་ཚོོའིི་

གྲེས་ད་ེངན་པོ་རྒྱ་ཡན་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དངེ་སང་གོཞི་ིནས་ཤུགོས་

རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། རང་དབང་དང་མང་གོཙོའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་འིཁྱགོོ་པོ་ོ

ཡ་ོབསྲིངས་བྱདེ་རྒྱུའི་ིཐེབས་ཤོསེ་ཡགོ་ཤོསོ་ཤོགིོ་ཚོགོས་པོར་གྱི་ི

ཐེགོོ་ནས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་གོང་དང་གོང་ཡནི་པོ། སྐྱནོ་གོང་

འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་གོསལ་པོ་ོབཟསོ། མ་ིམང་གོསི་

ཤོསེ་པོ་བཟསོ། མ་ིམང་གོསི་ད་ེཚོརོ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེཤོསེ་རྟེགོོས་

ཐུབ་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིམང་རང་གོསི་བཏེང་འིཛིནི་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཚོའོི་ི
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ཐེགོོ་ནས་རང་ཤུགོས་ཀྱིསི་ཕེན་ཐེོགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

གོཞིི་ལྗོིད་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། འིགོན་ཆེེན་པོ་ོདེ་ལྟར་ན་འིབྲེལ་ཡོད་ས་ོ

སོའི་ིཐེོགོ་ནས་དེར་རྩིད་གོཅོད་དང་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱས། ང་རང་ཚོ་ོ

ཇ་ིཙོམ་མནི་ཟརེ་ན་ཡང་དཔོགོ་ཚོདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་ལྡན་པོ་ཆེགོས་

ཡོད། གོཞིི་རྐང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བར་བརྟེེན་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་བ་

ཡངོ་ཐུབ་པོ་ཁགོ་པོ་ོཡནི་ཀྱིང༌། གོང་ལྟར་མང་གོཙོའོི་ིང་ོབ་ོཡངོས་

སུ་རྫོགོོས་པོ་ཞིགིོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་གྲེསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཁྲེམིས་བཟ་ོ

ལྷན་ཚོགོོས་གོཅགིོ་དང༌། བཀའི་ཤོགོ་གོ་ིའིཛིནི་སྐྱངོ་སྡེ་ེཚོན་གོཅགིོ 

ཁྲེམིས་ཞིབི་ཁང་གོཅགིོ་བཅས་ཀྱི་ིམང་གོཙོའོི་ིཀ་བ་གོསུམ་གྱི་ིརྨང་

གོཞིི་ཆེ་ཚོང་གོཅིགོ་ཆེེ་ཆུང་དང༌། སྤུས་ཀ་དགོ་ལོས་ལ་མ་ལྟོས་

པོར་བཙུགོས་ཡདོ། ད་ེདགོ་གོསི་མ་འིངོས་བདོ་མ་ིརགིོས་རྣམས་

འིགྲེ་ོསའི་ིལམ་ཞིགིོ་བཟ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོམ་ིཐེགོོ་གོཅགིོ་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་མ་རདེ། 

ཆེ༽ སྨྲ་བརྗེདོ་རང་དབང་དང་། སྐྱནོ་རིགོས་ལ་ཡདི་

གོཟབ།

ད་ལྟ་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྨྲ་བརྗེོད་རང་དབང་དང༌། ཚོགོས་པོར་

ཁགོ་འིད་ིདགོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་

པོར་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། བོད་གོཞུང་གོིས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་དེ་ཚོོར་ངེས་
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པོར་དུ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེད་དགོོས། འིནོ་ཀྱིང་བོད་གོཞུང་སྤྱོི་ཡོངས་

ནས་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ང་ཚོའོི་ིགོནས་

སྟངས་འིད་ིསྲིདི་དནོ་ཤོགོོ་ཁགོ་གོཅགིོ་གོསི་གོཞུང་འིཛིནི་པོ་ལྟ་བུ་

མནི། སྲིདི་དནོ་ཤོགོོ་ཁགོ་གོཅགིོ་གོསི་གོཞུང་འིཛིནི་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་

ན་གོཞུང་འིཛིིན་ཚོོགོས་པོ་དེར་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོའིི་སྐྱོན་

བརྗེདོ་ཇ་ིཙོམ་བྱས་ཀྱིང་ད་ེལ་འིགོལ་བ་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ མ་ིམང་

གོིས་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་འིསོ་ཤོོར་བའིི་ཉེིན་མོ་དེར་ལམ་སང་

ཕྱོོགོས་འིགོལ་ཚོོགོས་པོའིམ། འིསོ་ཐེོབ་མཁན་ཚོོགོས་པོ་དེས་

རྩིིས་བློངས་ཆེོགོ་ཆེོགོ་གོཅིགོ་ཡོད། ང་ཚོ་ོད་ལྟ་བཙོན་བྱོལ་བའིི་

གོནས་སྟངས་འིགོོ་ལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འིདུགོ ད་ལྟ་

སྲིདི་གོཞུང་གོཅགིོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིལམ་སངེ་བརྗེསེ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་མདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་ངསོ་ནས་རྟེགོ་པོར་ཤོདོ་བཞིནི་པོ་ལྟར། འིགོ་ོ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ོཆེེ་ནས་བཟུང་བཀའི་བློོན་སོགོས་སྲིིད་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་ཚོོས་མ་འིགྲེིགོས་མ་འིཐུས་པོ་ཡོད་ན་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱས་ཆེོགོ་པོ་དང༌། བྱེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རེད། གོཙོོ་བོའི་ི

འིགོན་འིཁུར་མཁན་བཀའི་བློོན་རྣམས་རེད། དེར་བརྟེེན་མི་སྒེར་

སོ་སོའི་ིཐེོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་པོ་དེ་གོསལ་པོོར་བཤོད་

དགོོས། རིམ་པོས་མང་ཚོོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོད་

པོ་ད་ེགོསལ་པོ་ོབཤོད་དགོསོ། རམི་པོས་མང་ཚོགོོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་
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ད་ོསྣང་སློེབས་པོ་དང༌། གླིེང་གོཞིི་མང་པོ་ོལྷགོ་ཡོང་གོི་འིདུགོ་ན། 

ད་ེལུགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོགིོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཞིབི་དཔྱདོ་བྱས་ནས་

གོསལ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡངོ་གོི་རདེ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

མ་གོཞིི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིགྲེ་ོ

སྟངས་སྐོར་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱིི་སློོབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གོར་

ནང་ནས་ཡོང་གོི་ཡོད་ལ། ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་ཀྱིང་ཡོང་གོི་ཡོད། གོང་

ལྟར་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་མཐེོང་ཚུལ་གོཅིགོ་གྱུར་ལ་བོད་བཙོན་བྱོལ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ཡགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་སྔོན་མ་ཤོོད་

མཁན་ཡངོ་མྱངོ༌། ལྷ་ོཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིལུང་པོ་ཁ་ཤོས་ཀྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་

དེ་དགོ་ལས་ལུང་པོ་མེད་པོའིི་བོད་བཙོན་བྱོལ་སྲིིད་གོཞུང་འིདི་

ཚོགོས་ཚུད་པོ་དང་། ལགེོས་པོ་འིདུགོ་ཅསེ་ད་ེའིདྲེ་ཤོདོ་མཁན་ཡངོ་

མྱངོ༌། ཡནི་ན་ཡང་ང་རང་ཚོ་ོསྣང་བ་དགོ་ནས་ང་ཚོ་ོསྐྱནོ་མདེ་ཡགོ་

པོ་ོཡདོ་བསམས་ནས་བསྡེད་པོས་འིགྲེགིོས་ཐེབས་མདེ། སྐྱནོ་ཟརེ་

བ་ད་ེཞིར་དང་ཞིརོ་ལ་ཕྱོོགོས་གོང་ས་ནས་ལྷགོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ་

པོས། སྐྱནོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལམ་སངེ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏེ་ེསལེ་ཐུབ་པོ་

མ་བྱུང་ན། ནད་འིབུ་ལྟར་མཆེདེ་ནས་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་

ཡདོ་སྟབས། ང་ཚོསོ་ལྷདོ་ཡངས་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ། 

ཇ༽ སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་
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ཀྱི་ིཕེན་ནུས།

གོཞིི་རྐང་ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་འིདི་

རྩི་བ་ཆེེན་པོ་ོརེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་དང༌། བོད་

ནས་གོསར་འིབྱོར་ཡོང་མཁན་ཚོོར་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ཁ་ཤོས་

ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་མཇལ་ཁར་ཕྱོིན་པོ་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་གོཏེགོོས་བདོ་གོཞུང་ལ་སྙིངི་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་འིདྲེ་

པོ་ོབཤོད་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། ང་མ་ིགོཅིགོ་

ལགོ་གོཅིགོ་གོིས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཁགོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་སྡེེ་ཚོན་

ཁགོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ལ་སྣེ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་སོགོས་

ལས་ཀ་སྣ་ེམང་འིདྲེསེ་འིཛིངི་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཚོང་མ་བྱདེ་

གོ་ལ་ཐུབ། ད་ེདགོ་ཚོང་མ་ང་ཚོརོ་བྱ་སྤུ་གོནནོ་གྱི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤོགིོ་ཡདོ་པོའི་ིཆེ་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། འིདསི་ཕེན་ཐེགོོས་ཀྱིང་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་ལོ་བཞིི་བཅུར་ཉེེ་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོད། 

དའེི་ིརངི་ལ་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱས་ཡདོ། ད་ེདགོ་

ཚོང་མ་གོང་ལྟར་བཙོན་བྱལོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡདོ་པོ་འིདའིི་ི

དྲེནི་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ཆེ་མ་ིཐེགོོ་ཧི་ལམ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡདོ། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིམ་ིཐེོགོ་ནས་སྤེོའི་ོལགོས་ད་ེ

འིདྲེ་ཁ་ཤོས་མ་གོཏེོགོས་མང་ཆེ་ེབ་བརྗེེས་ཚོར་བ་རདེ། ད་ཆེ་མ་ི
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ཐེགོོ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོསོ་ལས་འིགོན་འིཁུར་གྱི་ིཡདོ། 

ཁ་སང་ཤོེས་རིགོ་དྲུང་ཆེེ་དང་སྐད་ཆེ་བྱུང༌། རྒྱ་གོར་ཁུལ་ང་ཚོ་ོ

བཙོན་བྱལོ་བདོ་མ་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚོའོི་ིནང་ཡགིོ་རྨངོས་ཧི་ལམ་བརྒྱ་

ཆེ་གོསུམ་བཞིི་ཙོམ་ལས་མེད། ཡི་གོེ་ཤོེས་པོ་བརྒྱ་ཆེ་དགུ་བཅུ་

གོོ་དྲུགོ་གོོ་བདུན་ཙོམ་ཟིན་གྱིི་ཡོད། གོཙོ་ོབོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་

བཀའི་དྲེནི་རདེ། རགོོས་རམ་ཚོགོོས་པོ་ཁགོ་མང་པོ་ོགོཅགིོ་གོསི་

ཀྱིང་རགོོས་རམ་བྱས་ཡདོ། ཡནི་ཀྱིང་རགོོས་རམ་ད་ེདགོ་བརྒྱུད་

སྤྲོོད་བྱེད་མཁན་ཞིིགོ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་ཐེོགོ་བེད་སྤྱོོད་ལགོ་

ལེན་བསྟར་མཁན་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་མེད་ན་དོན་ཕེན་ཡོང་མི་

ཐུབ། རགོོས་རམ་བྱུང་བ་ད་ེཚོ་ོབདེ་སྤྱོདོ་གོཏེངོ་ཡུལ་གུང་བསྒྲིགིོས་

འིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ་ད་ེལགོ་ལནེ་བསྟར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡར་རྒྱས་

གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱུང་ཡོད་པོ་འིདི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཡོད་པོ་

དེས་བྱུང་བ་རེད། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མེད་ན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ཐུབ་ཐེབས་

མདེ། 

ད་ེབཞིནི་གོཞིསི་ཆེགོས་ཁགོ་ལ་མཚོནོ་ན་གོཞིསི་མ་ིཚོསོ་འིགྲེགིོ་

གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་ས་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད། གོལ་སྲིིད་བཙོན་

བྱོལ་གོཞུང་ཞིིགོ་མེད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་ཡུལ་རྩི་

བ་ནས་མདེ་པོ་རདེ། ནམ་རྒྱུན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱིནི་

ཟརེ་གྱིནི་ལ་འི་འུབ་འིདུས་ཚོདོ་དང༌། གྲེ་འིགྲེགིོས་ཚོདོ་བྱུང་ན་ས་ོ
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སོས་བེད་སྤྱོོད་ཆེ་ཚོང་བཏེང༌། གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ན་བདེ་དོན་ཡིན་

ནའིང་རུང༌། གོཞིིས་འིགོོ་ཡིན་ནའིང་རུང༌། མཐེའི་མ་ནང་སྲིིད་

སོགོས་ལས་ཁུངས་ཁགོ་ལ་སྡུགོ་སྐད་རྒྱགོ་ས་དང༌། ཨུ་ཚུགོས་

རྒྱགོ་ས་ཞིིགོ་ཡདོ། མདེ་པོ་ལས་ཡདོ་པོ་དྲེགོ་གོ་ིརདེ། 

དཔོརེ་ན། བསམ་བློ་ོཞིགིོ་ཐེངོས་དང༌། དྷ་རམ་ས་ལར་བཙོན་བྱལོ་

གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་མེད་ན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ོའིདིར་ཚོོགོས་

འིདུ་འིཚོོགོས་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཡངོ་གོ་ིམ་རདེ། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོང་མ་

ཁ་འིཐེོར་ནས་རྒྱ་གོར་ཁམས་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། ལྔ་བཅུ་

ང་དགུའིི་ལོར་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་ནས་རྒྱ་གོར་ཁམས་པོ་ལྟ་

བུ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ོཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས་ཐེབས་

མདེ། ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིམངི་ཡང་གླིངེ་དནོ་མདེ། རང་མགོ་ོགོང་

ཐེནོ་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ཆེ་ལ་ོབཞི་ིབཅུར་ཉེ་ེབར་ཕྱོནི་པོའི་ི

མཚོམས་ལ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་འིདི་དགོ་བོད་ནས་བྲོས་ཡོང་

བ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཙོམ་ལས་བསྡེད་མདེ། 

ང་ཚོ་ོའིདིར་བཙོན་བྱོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤོིགོ་ཆེགོས་པོ་དང་། 

སྡུགོ་སྐད་རྒྱགོ་གོིན་རྒྱགོ་གོིན་ཚོོགོས་གོཏེམ་གོཟེད་ཀྱིིན་གོཟེད་

ཀྱིནི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ོབཟ་ོལྟ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། བདོ་

པོའི་ིཁ་དཔོརེ། མཆེདོ་རྟེནེ་མགོ་ོམཇུགོ་ལགོོ་ཀྱིང་། བང་རམི་སྐདེ་

པོར་གོནས། ཟརེ་བ་ལྟར་ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་ཤོརོ་བ་དང༌། ལུང་པོའི་ི
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ནང་ལ་གོཏེརོ་བཤོགིོ་ཐེབས་སྡུགོ་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱིང་། འིཛིམ་

གླིངི་འིདའིི་ིསྒང་ལ་བདོ་པོ་བཙོན་བྱལོ་བ་ཞིསེ་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་

ས་ཞིིགོ་ཡདོ།

ངས་ལ་ོགོཅིགོ་མེའིི་སོར་ལ་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་

དགོ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་གོཅགིོ་བཟསོ་ཏེ་ེམ་འིངོས་པོར་གོཞིསི་བྱསེ་ཕེན་

ཚུན་འིབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོདོ་ཏེན་ཏེན་ཡངོ་མདགོོ་ཁ་པོ་ོརདེ། 

གོཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཁངོས་ནས་ཚུར་གོཉེནེ་འིཕྲིད་དང༌། 

ལྟ་སྐོར་ཡོང་བའིི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོ་ོཡིད་སྨོན་སྐྱེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། 

སེམས་ནང་སྤེོབས་པོ་སློེབས་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚོོས་བཟོ་ཐུབ་པོ་བྱེད་

དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། ང་ཚོ་ོསྤྱོ་ིཔོའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་

པོ་འིདསི་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཡདོ། བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་

ཡོང་མཁན་དེ་དགོ་ལའིང་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། མི་ཁ་ཤོས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམ་གོཏེགོོས་གོཞིན་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་གོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་

ཅསེ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་རྩི་བ་ཉེདི་མ་རདེ། ཡ་གོའིི་ིའིགྲེམ་གྱི་ིས་གོནས་

དང༌། ཡང་ལམ་ཁ་ཁུགོ་ཀྱིོགོ་ད་ེའིདྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་ས། མཐེའི་

མ་བལ་ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་སར་སློེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་ཡོད་

པོ་དེ་དགོ་སྔོན་ལ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། འིདོད་པོ་ཡོངས་སུ་

ཚོིམས་པོ་ཞིིགོ་མེད་ན་ཡང༌། ས་གོནས་གོང་སར་གོ་ོསྒྲིིགོ་ཡོད་

པོ་འིད་ིདགོ་བཙོན་བྱལོ་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་འིདའིི་ིདྲེནི་
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ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་ཤོསེ་དགོསོ། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ལ་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡནི། ཏཱ་ལའི་ི

བློ་མའིི་སྤུན་མཆེེད་ཐུགོ་རྒྱུར་དགོའི་པོོ་ཡོད། བོད་བཙོན་བྱོལ་

གོཞུང་ང་ཚོོས་ངོས་ལེན་མེད། བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་གོི་མིང་ཐེོགོ་

ནས་མ་ིཡངོ་ན་ང་ཚོ་ོཐུགོ་གོ་ིམནི་ཞིསེ་རྒྱ་མསི་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ལ་བརྩིསི་ཏེ་ེངསོ་ལནེ་རྩི་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིམནི་ཟརེ་བ་ད་ེལ་གོནད་

དནོ་ཞིགིོ་ཡདོ་ནས་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ངསོ་ལནེ་མདེ་ཟརེ་ཡུལ་དརེ་ང་

རང་ཚོོས་ཀྱིང་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་མཁན་ལྟ་བུ་བྱས་ན་གོང་ཞིིགོ་

ཆེགོས་སངོ༌ངམ། ད་ེརྒྱ་མརི་དགོོས་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡདོ། 

ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་བྱལོ་བའི་ིགོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤོགིོ་ཡདོ་པོ་

འིདསི་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ཕེན་གྱི་ིཡདོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ེསྔ་ཧི་ལམ་ལ་ོ

སུམ་ཅུ་ཙོམ་གྱིི་གོོང་དུ་གོལ་ཏེེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་གླི་ོབུར་གྱིི་

རྐྱེན་ངན་ལྟ་བུ་བྱུང་བའིམ། དེ་མིན་ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་དུས་ཡུན་

རངི་པོ་ོསྡེདོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་ང་ཚོའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིདབེ་སྐྱལེ་

བྱས་པོའིི་ཁྲེིམས་མཐུན་གྱིི་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་ན་ཞིེས་ང་ཚོ་ོ

སྐད་ཆེ་བྱུང་སྟ།ེ ང་ཚོསོ་ཡགིོ་ཆེ་ཞིགིོ་ཀྱིང་བཟསོ་ཡདོ། དབེ་སྐྱལེ་

བྱས་པོའི་ིཚོགོོས་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོརྒྱུར་བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་དནོ་ན་ི

མི་ཐེོགོ་བརྗེེས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་མི་ཐེོགོ་

ནས་མ་ིཐེོགོ་བར་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 
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ད་ལྟའི་ིསྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའོི་ིགོནས་སྟངས་ལ་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་ཡདོ། 

ཕྱོི་ལ་ོཆེགིོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུའིི་ནང་ལ་ང་ཚོོས་ནམ་

ཞིགིོ་བདནེ་པོའི་ིམཐེའི་གོསལ་གྱི་ིརདེ་སྙིམ་ནས་བདནེ་པོ་ལ་ཡདི་

ཆེེས་དང༌། བདེན་པོར་བློོ་གོཏེད་བཅོལ་བ་ཙོམ་ལས། དངོས་

ཡོད་གོནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚོན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བརྟེེན་ནས་འིགྱུར་

བ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་རེད་བསམ་པོའིི་ཚོོད་དཔོགོ་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱིི་མེད། དེང་སང་འིཛིམ་གླིིང་ནང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན་ཡོད་པོ་

དང༌། འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལགོོས་ནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་

མཁན་འིད་ིའིདྲེ་ཙོམ་ཡདོ། གོཞུང་ཁགོ་ཚོསོ་ཀྱིང་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། རྒྱ་ནགོ་རང་གོི་ནང་ལའིང་འིགྱུར་བ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོར་བརྟེནེ། མགྱིགོོས་ན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་དང༌། འིགོརོ་

ན་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་བཟ་ོལྟ་ཞིིགོ་ཆེགོས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པོའིི་

ཚོདོ་དཔོགོ་གོང་འིཚོམ་ཞིིགོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། 

གོང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ཤོིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོཡནི། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་བྱདེ་སྟངས་མ་འིགྲེགིོས་

པོ་དེ་དགོ་ལ་འིཛིེམས་ཟོན་སྤེངས་ཏེེ་སྐྱོན་བརྗེོད་གོསལ་པོོ་ངེས་

པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། འིནོ་ཀྱིང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱདེ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ོཡོང་བ་ལས། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་

གོཏེརོ་བཤོགིོ་གོཏེངོ་བ་དང༌། ད་ེལ་དམའི་འིབབེས་བྱདེ་པོའི་ིཆེདེ་
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དུ་བྱདེ་མ་ིརུང༌། ཡང་སྐབས་ར་ེཐུགོ་ས་སྒརེ་གྱི་ིདགོའི་མནི་དགོའི་

མདོགོ་བྱས། ལགོ་པོ་འིཕྱོིས་ས་བཙོན་བྱོལ་གོཞུང་ལ་འིཕྱོིས་པོ་

ད་ེའིདྲེ་བྱས་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། གོསལ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

སྐབས་རེ་བུ་གླིེན་པོས་ཕེ་ཡི་ཀློད་པོ་བཅོམ་པོའིི་དཔོེ་བཞིིན་བྱས་

ན་ཡགོ་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ

ཉེ༽ ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་སྒྲིལི་དང་། གོཉེསི་སྨན་གྱི་ི

བགྲེདོ་ལམ།

རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐེད་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ིལམ་ཞིསེ་ཟརེ་བ་འིདའིི་ི

སྐརོ་ཁ་སང་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་འིདུར་ཡང་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང༌། བདུན་

ཅུ་དནོ་གོསུམ་སྐབས་ནས་ཐེགོོ་མའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ིབྱུང་བ་རདེ། 

ད་ེདུས་མད་ོསྟདོ་ཚོ་ེདབང་འིཕྲིནི་ལས་ཚོགོོས་གོཙོ་ོརདེ། ད་ེགོསལ་

པོ་ོཞིགིོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ བདུན་ཅུ་དནོ་གོསུམ་ལརོ་གོང་ལྟར་སྔ་ཕྱོ་ིམ་

གོཏེགོོས་ང་ཚོསོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་སྐད་ཆེ་བཤོད་ནས་དཀའི་ངལ་

སལེ་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ། སྐད་ཆེ་བཤོད་དགོསོ་ན་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ི

བསམ་བློ་ོཞིགིོ་བཏེང་ན་མ་གོཏེགོོས་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་བརྟེནེ། རང་

བཙོན་གོཙོང་མ་ཟེར་བ་དེ་ཁགོ་པོོ་རེད། ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་

ཏུ་བསྒྲིལི་བའི་ིརང་སྐྱངོ་མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་བློ་ོ

གོཏེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅསེ་བཤོད་པོར་ཚོ་ེདབང་འིཕྲིནི་ལས་ནས་ད་ེལྷགོ་

དགོངོས་པོ་བཞིསེ་ཐེབས་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤོད་བྱུང༌། 
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གོང་ལྟར་བདུན་ཅུ་དོན་གོསུམ་ནས་བཟུང་ང་ཚོོས་བསམ་བློ་ོདེ་

བཏེང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལངས་ཕྱོོགོས་དེ་གོའིི་སྒང་ལ་བསྡེད་པོ་

ལས་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་མདེ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་མ་ིས་མ་རརི་བདོ་

མ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིཐེགོོ་མའི་ིཉེནི་མ་ོད་ེནས་བཟུང་ཁམས་

པོ་དང༌། ཨ་མད་ོབར་སྐབས་རྒྱ་སྡེའེི་ིཁངོས་ཡནི་མནི་དབྱ་ེབ་མདེ་

པོ་ང་ཚོ་ོཚོང་མ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཟརེ་བའི་ིམངི་ཚོགིོ་འིདའིི་ིའིགོོ་ལ་

ཚོང་མ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ལས། འིབྲ་ིཆུ་ཤོར་ནུབ་

དང༌། རྒྱལ་རངོ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་གོང་ཡང་མདེ། ཁྲེ་ོབཅུ་དཔོནོ་

གྱིསི་ང་ཚོ་ོརང་བཙོན་ཡནི་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། རྒྱལ་རངོ་རྒྱལ་ཁགོ་བཅ་ོ

བརྒྱད་རང་བཙོན་ཡནི་མནི་གོང་ལྟར་ཡང་། ང་ཚོ་ོམ་ིས་མ་རརི་

འིབྱརོ་བའི་ིསྐབས་ནས་བཟུང་བདོ་མ་ིཚོང་མ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ནས་

བསྡེད་པོ་རདེ། 

ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཡང་མེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཁ་ཆེེ་

ཚོོས་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོང་ཐུབ་པོའིི་ཆེེད་དུ་རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་སེར་ཡིན་

ཞིེས་བཤོད་པོ་ལས། དེ་མིན་བོད་པོ་ཡོངས་རྫོོགོས་བོད་པོ་ཟེར་

བའི་ིམངི་ཚོགིོ་འིདའིི་ིའིགོོ་ལ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། 

སྐབས་དེར་རྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་པོའིི་མི་གྲེངས་ཁམས་པོ་མང་བ་

མེད་དམ། ཨ་མད་ོམང་པོ་ོཡོད་པོ་མ་རེད། དེ་ནས་གོ་ལེར་སྟོད་

ཁུལ་ནས་ཚུར་བྲོས་ཡོང་མཁན་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབྱུང་སྟབས་སློོབ་
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ཕྲུགོ་དང་ལས་བྱདེ་པོའི་ིནང་ལ་སྟདོ་པོ་མང་བ་ཡདོ་དནོ་འིད་ིལྟར་

ཡནི་པོ་ལས། ང་ཚོསོ་དབྱ་ེའིབྱདེ་བཏེང་བ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། 

ད་ེདགོ་ཚོང་མས་ཤོསེ་གོསལ་རདེ། 

བློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་ཏེ་ེབལྟས་ན། འིགོ་ོབཀའི་བློནོ་ནས་བཟུང་ལས་

བྱདེ་མ་ིདྲེགོ་པོ་ཞིགིོ་གོང་དུ་ཡདོ་དམ་ཞིསེ་འིཚོལོ་གྱི་ིཡདོ་པོ་ལས། 

ཆེོལ་ཁའིི་ཐེོགོ་ནས་དབྱེ་བ་ཕྱོེ་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མེད། གོང་ལྟར་

ཡང་སྙིིང་ང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁའིི་དབྱེ་བ་མེད་ལ། ཆེོས་ལུགོས་ཀྱིི་དབྱེ་

བ་མདེ་པོ། ས་དགོ་ེབཀའི་རྙེངི་བནོ་དང་བཅས་པོ་ང་རང་ཚོ་ོཚོང་

མ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོད། ང་ཚོ་ོམ་འིངོས་པོར་ཡང་

ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིབདོ་རགིོས་རྩིམ་ཟན་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་སྐྱདི་

རུང་གོཅགིོ་དང༌། སྡུགོ་རུང་གོཅིགོ་བྱདེ་རྒྱུའི་ིདམིགོས་ཡུལ་འིད་ི

འིདྲེ་བཟུང་ཡདོ། 

བར་སྐབས་རྒྱ་སྡེེ་བོད་སྡེེ་གོཉེིས་སུ་ཕྱོེ་ནས་བོད་སྡེེ་ཕེོན་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཡོད། རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ནས་གོདན་ས་

གོསུམ་དང༌། ས་སྐྱ། རྙེངི་མ། བཀའི་བརྒྱུད། བནོ་པོ་ོབཅས་པོར་

ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གོཉེེར་ཆེེད་དབུས་གོཙོང་ཁུལ་དང་འིབྲེལ་

བ་བྱུང་བ་ལས། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་ད་ེཙོམ་འིབྲལེ་བ་ཡངོ་གོ་ི

མེད། དཔོེར་ན། ངའིི་ཨ་མ་ལགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་སོ་སོའི་ིཕྲུ་

གུ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་ཆེགོས་པོ་འིདསི་མ་གོཏེགོོས། ངའི་ིཨ་མ་ལགོས་
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ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་དགོོངས་པོའིི་ནང་ལ་ཟི་ལིང་རྨ་ཀྲུ་ཞིི་

ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་དཔོནོ་པོ་ོཡནི་དགོངོས་པོ་དང༌། འིཁྲེསི་དརེ་ཡདོ་པོ་

ལྟ་བུ། དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ཨ་མ་ལགོས་ཀྱི་ིབསམ་

བློའོི་ིནང་ལ་ཐེགོ་རངི་པོ་ོཞིགིོ་ལས་ཚོརོ་བ་ད་ེཙོམ་ཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

ད་ེདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་རདེ། 

མདོ་སྨད་པོ་འིདི་དགོ་བོད་གོཞུང་ལ་བློོ་ལོགོ་ནས་རྒྱ་མིར་མགོོ་

བཏེགོས་པོ་གོང་ཡང་མ་རེད། ཁ་ཆེེ་ཧུ་ཧུ་ལ་མགོོ་བཏེགོས་པོ་

ཡང་མ་རདེ། འིད་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིདངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་

ཡོད། དཔོེར་ན་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཀྱིི་ཁམས་པོ་དང༌། ཨ་མདོ་འིདི་

ཚོའོི་ིགྲེས་ཀྱི་ིབདོ་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ལ་བལྟ་སྟངས་འིད་ིདང༌། མ་ི

རབས་ནས་མ་ིརབས་དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་ལ་བལྟ་སྟངས་འིདྲེ་གོ་ིམ་

རེད། ཁམས་པོ་ཡིན་ན་ཡང་མད་ོསྤྱོིའིི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པོ་ཚོ་ོ

དང༌། འིབྲི་ཆུ་ཤོར་བརྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པོའིི་ཁམས་

པོ་ཚོོས་བོད་གོཞུང་ལ་བལྟ་སྟངས་ཁྱད་པོར་ཡོང་གོི་རེད། ཁྱད་

པོར་ཡོང་བ་དེ་སྡུགོ་དྲེགོས་ནས་བྱུང་བ་མ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡདོ། 

སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་ལ་བོད་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཡོངས་སུ་

རྫོགོོས་པོ་ཆེསོ་རྒྱལ་གོཅགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡདོ་པོར་བརྟེནེ། ང་

ཚོའོི་ིཁྲེམིས་ཡགིོ་གོ་ིམངི་ཚོགིོ་ད་ེརགིོས་ཀྱིང་བདོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་
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ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཆེགོས་ཡོད། ལོ་ཤོས་གོོང་ལ་

ཨ་མི་རི་ཀའིི་མཐེོ་སློོབ་ཞིིགོ་ནང་བོད་ཀྱིི་ཁྲེིམས་ཀྱིི་སྐོར་ཉེམས་

ཞིབི་བྱདེ་མཁན་སྐྱ་ེདམན་ཞིིགོ་ཡདོ། དསེ་ཉེམས་ཞིབི་བྱས་ནས་

དབེ་མཐུགོ་པོ་ོགོཅགིོ་བྲསི་འིདུགོ དསེ་ང་ལ་བཤོད་དནོ། ཁངོ་རང་

གོསི་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིམངི་ཚོགིོ་ཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོསོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱས་

དནོ་ཨ་མད་ོཁུལ་དང༌། ཁམས་ཁུལ། དབུས་གོཙོང་སོགོས་བདོ་

རགིོས་ཡདོ་ས་ཚོང་མར་ཁྲེམིས་ཀྱི་ིམངི་ཚོགིོ་ད་ེགོཅགིོ་གྱུར་རདེ། 

སྔར་ཆེསོ་རྒྱལ་ཚོའོི་ིསྐབས་ལ་བདོ་རགིོས་ཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་ད་ེ

ཁྱིམ་གོཅིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་མཚོན་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ་

ཅསེ་བཤོད་མྱངོ༌། 

སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་སྐབས་དེ་ལྟར་ཡིན་ནའིང་ཕྱོིས་སུ་གོ་ལེར་

བོད་སིལ་བུར་གྱིར། བོད་དུམ་བུར་ཕྱོིན་པོ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་

ཚོ་ོམི་རིགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་གོཅིགོ་གྱུར་དང༌། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ཆེོས་

དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐེགོོ་ནས་གོཅགིོ་གྱུར་ཡནི་ལ། མ་འིངོས་པོར་

ཡང་གོཅགིོ་གྱུར་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་དགོསོ། སྤྱོརི་བཏེང་ང་རང་ཚོ་ོ

བོད་པོའིི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཁམས་པོ་དང་བོད་པོ། ཨ་མདོ་དང་བོད་པོ་

ཞིེས་དབྱེ་བ་འིབྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ཨ་མད་ོའིགོའི་ཤོས་ཀྱིིས་ཟེར་

གྱི་ིའིདུགོ ཡུལ་མངི་འིབདོ་སྟངས་ཁ་རྒྱུན་ལ་འིཇགོས་པོ་དརེ་བདོ་

རགིོས་མནི་པོའི་ིགོ་ོདནོ་མདེ་ན་ཡང༌། སམེས་ནང་མ་ིབད་ེབ་ཡདོ་
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ན་འིད་ིརིགོས་ལ་ཚོང་མས་ཡདི་གོཟབ་བྱདེ་དགོོས། 

གོང་ལྟར་མ་ིརིགོས་དང༌། ཆེསོ། རགིོ་གོཞུང་གོང་ཅིའི་ིཐེགོོ་ནས་

ང་ཚོ་ོཡངོས་སུ་རྫོགོོས་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་ཆེགོས་བསྡེད་ཡདོ་པོ་དང༌། 

དཔོེར་ན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ནང་བཙོལ་བྱོལ་བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོབཞིི་

བཅུར་ཉེ་ེབ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། དའེི་ིརངི་ལ་མ་ིཐེོགོ་བརྗེསེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་

ན་ཡང་སེ་འིབྲས་དགོའི་གོསུམ་དང༌། དེ་བཞིིན་ས་སྐྱ། རྙེིང་མ། 

བཀའི་བརྒྱུད། མདརོ་ན་བནོ་པོ་ོདང་བཅས་པོའི་ིཆེསོ་སྡེ་ེཚོང་མའི་ི

ནང་གོ་ིམཁན་པོ་ོལས་ཟུར་མང་ཆེ་ེབ་ཁམས་པོ་དང་ཨ་མད་ོབ་རདེ། 

ཏེ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོཅགིོ་གྱུར་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

ཉེེ་ཆེར་རང་ངས་མི་བདུན་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་ལ་བསྙིེན་རྫོོགོས་

བསྒྲུབས་པོ་ཡིན། ཉེི་མ་རེ་ལ་བསྙིེན་རྫོོགོས་མི་གྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་

གྱི་གོཅིགོ་རེ་ཡོད། མི་གྲེངས་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་ཡོད་པོའིི་ནང་རྒྱ་

གོར་ཁུལ་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིབཞི་ིལྔ་ཙོམ་མ་གོཏེགོོས་མ་ིའིདུགོ ད་ེམནི་

མང་ཆེ་ེབ་བདོ་ནས་ཚུར་གོསར་དུ་འིབྱརོ་བ་ཤོ་སྟགོ་རདེ། བསྙིནེ་

རྫོགོོས་མ་ིབདུན་བརྒྱ་ལྷགོ་ཙོམ་བསྒྲུབས་པོའི་ིནང་ལ་དབུས་གོཙོང་

དམ་པོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཆེལོ་ཁ་ཞིསེ་མངི་ཆེནེ་པོ་ོདའེི་ིཁངོས་ནས་ཆེསོ་དནོ་

དུ་གོཉེརེ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་མཁན་མ་ིཉེ་ིཤུ་ཨ་ེཡདོ། མ་ིམང་ཤོསོ་
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མད་ོསྟོད་རེད། མད་ོསྨད་ནས་གོང་འིཚོམ་ཡོད། ད་ལྟའིི་གོནས་

སྟངས་འིདིའིི་ཐེོགོ་བོད་ནས་ཚུར་གོསར་འིབྱོར་སློོབ་གོཉེེར་རྒྱགོ་

མཁན་མང་ཆེ་ེབ་ཁམས་པོ་ཡནི་སྟབས། ད་ལྟ་ཡདོ་དང་ཡདོ་བཞིནི་

པོའི་ིམཁན་པོ་ོལས་ཟུར་མང་ཆེ་ེབ་ཁམས་པོ་ཡནི་པོར་ཙོམ་དུ་མ་

ཟད། མ་འིངོས་པོ་ལའིང་གོདན་ས་ཁགོ་གོ་ིསློབོ་གོཉེརེ་རྐང་འིཛིནི་

མཁན་ཁམས་པོ་ཆེགོས་རྒྱུ་ཐེགོ་ཆེདོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། 

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་ལས་ཆེོལ་ཁ་གོསུམ་དབྱེ་བ་

མདེ་པོ་བྱས་ཏེ་ེསྔར་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡེད་པོ་རདེ། དཔོརེ་

ན། དབུས་གོཙོང་གོ་ིདགོནོ་པོ་ཁགོ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ཁམས་པོས་ལས་

སྣེ་བྱེད་པོ་དང༌། མཁན་པོོ་བྱེད་པོ་ལ་སུ་གོཅིགོ་གོིས་རྙེོགོ་དྲེ་

ཤོདོ་མཁན་མདེ། ཚོོགོས་ཆེནེ་ཞིལ་ང་ོདབུས་གོཙོང་ཉེ་ེསྐརོ་ནས་

ཡངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེཕེལ་ཆེརེ་ཡ་ིགོ་ེཀློགོོ་བཟང་ལསོ་ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་མནི་ནམ། ཡགོ་པོ་ོརང་མ་ིཤོསེ། མ་གོཞི་ིཚོགོོས་ཆེནེ་

ཞིལ་ང་ོབྱདེ་མཁན་མང་ཆེ་ེབ་ཡ་ིགོ་ེཀློགོོ་བད་ེཔོ་ོགོང་ཡང་མ་ིཡངོ༌། 

ལྷ་མ་ོབས་ལྷ་མོའི་ིགོཞུང་བསྲིངས་པོ་ལྟར་ཕྱོེད་ཀ་གོ་ོརྒྱུ་ཡོད་པོ། 

ཕྱོདེ་ཀ་གོ་ོརྒྱུ་མདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ༌། 

གོང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་རྒྱུ་ཟེར་བ་

འིད་ིང་ཚོ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྲིགོོ་ལ་ཐུགོ་པོ་ལྟ་བུའི་ི

གོནད་དོན་ཞིིགོ་རེད། ཨ་རི་བ་ངོ་ཤོེས་པོ་ཁ་ཤོས་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ོ
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བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེའིདྲེ་རདེ། བདོ་པོར་ཤོ་ཚོ་དངསོ་

གོནས་ཡདོ། ཁངོ་ཚོའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་

བསྒྲིིལ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་རེད། དེ་

འིསོ་པོ་ོམ་རདེ་ཅསེ་ང་ལ་ཤོོད་མཁན་བྱུང༌། ངས་ད་ེརྒྱ་བསྐྱདེ་མ་

རེད། སྔར་བོད་ཀྱིི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ཡིན་པོའིི་རྒྱ་སྡེེའིི་ཁོངས་ཀྱིི་ས་

མ་ིང་ཚོརོ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཆེགོས་སྲིདི། ངས་རང་

བཙོན་དགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། ངས་ཀྲུང་ཧྭ་མ་ིམང་སྤྱོ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཟེར་བ་དེའིི་ཁོངས་ལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིན་ཟེར་གྱིི་ཡོད། འིདིའིི་ཁོངས་

ལ་ཡོད་པོའིི་བོད་རིགོས་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་གྱུར་ཡིན་

པོའིི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོོགོས་ས་ོསོའི་ིཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སརོ་ཆུད་མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་བྱདེ་བད་ེབ་དང༌། ནུས་པོ་ཐེནོ་

པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་རང་སྐྱངོ་གོཅགིོ་གྱུར་བྱས་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

དཔོརེ་ན་ཆེལོ་གོསུམ་ན་ིམའིི་ིལུས་པོ་ོདང་གོཅགིོ་པོ་རདེ། མ་ིཞིགིོ་

འིཚོ་ོདགོོས་ན་མི་དེའིི་རྐང་པོ་དང༌། ལགོ་པོ་བཅད་ནས་ཐེ་དད་

བཞིགོ་སྟེ་མི་དེ་གོསོན་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད་ན་དེ་ལ་

སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མདེ། ང་རང་ཚོའོི་ིབོད་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་

ལུས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོད་པོ་དེ་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་

འིཕེེལ་དང༌། འིཚོོ་ཞིིང་གོནས་པོའིི་དོན་ལ་རྐང་པོ་ལགོ་པོ་ཆེ་
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ལགོ་མ་ཚོང་ན་འིགྲེགིོས་ཐེབས་མདེ། དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་བདོ་གོངས་

ཅན་ལྗོངོས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཐེགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་

བཅས་པོ་ཆེ་ཚོང་བ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ལ་མེད་

པོའིི་ཁྱད་དུ་འིཕེགོས་པོ་འིདི་ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་

འིཕེེལ་གྱིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚོ་ོཆེོལ་ཁ་གོསུམ་ཚོང་མ་གོཅིགོ་གྱུར་བྱེད་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ནུས་པོ་ཐེནོ་གྱི་ིརདེ། ད་ེ

དགོ་ཁ་བྲལ་ན་འིགྲེིགོ་ཐེབས་མདེ། 

ཐེ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་དང་། ཆེལོ་གོསུམ་གོཅིགོ་

སྒྲིལི།

དངེ་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་ཁུངས་མནི་པོའི་ིཟ་ི

ཁྲེནོ་དང༌། མཚོ་ོསྔནོ་སགོོས་ནས་ཡནི་པོའི་ིབདོ་པོ་རྣམས་ཁུངས་

ས་ོསོར་ཕྱོིར་སློོགོ་བྱ་གོི་ཡིན་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕྱོིན་

ཆེད་ང་ཚོ་ོབདོ་ལ་སློབེས་སྐབས་གོདན་སའི་ིནང་ལ་ད་ལྟ་ཡདོ་དང་

ཡདོ་བཞིནི་པོའི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་བདོ་རང་ལྗོངོས་ཁངོས་མ་ཡནི་པོའི་ི

ཟ་ིཁྲེནོ་དང༌། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ། མཚོ་ོསྔནོ་བཅས་ནས་ཡནི་པོའི་ི

བློ་གྲྭ་རྣམས་ཕྱོརི་སློགོོ་བྱས་ན་ང་ཚོརོ་མ་ིམང་པོ་ོལྷགོ་ས་མ་རདེ། 

ང་ཚོ་ོགོཅིགོ་གྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་ཁེ་ཕེན་ལ་ཤོིན་

ཏུ་ནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁ་བྲལ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་ན་

ས་ཆེ་ཨིན་ཇི་གོཅིགོ་ཡིན་ན་ཡང་རྩིོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་ཡིན་ན་
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ཡང༌། ང་ཚོ་ོཁ་བྲལ་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ་པོ་མ་རདེ། 

ང་ཚོོར་རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་ཆེ་ཚོང་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན། ང་ཚོ་ོཀྲུང་ཧྭ་མ་ིམང་སྤྱོ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཁངོས་སུ་སྡེདོ་ཀྱི་ི

ཡནི་ཟརེ་གྱི་ིཡདོ། ཇ་ིཙོམ་གྱིསི་བདོ་པོའི་ིབློ་ོཡདི་ཚོམིས་ན་ད་ེཙོམ་

གྱིསི་ཁ་བྲལ་མ་ིའིགྲེ་ོབར་ཕེན་གྱི་ིརདེ། སམེས་ནང་ན་ཚོ་ཇ་ིཙོམ་

ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོའི་ིཚོདོ་ཀྱིསི་ཁ་བྲལ་འིགྲེ་ོརྐྱནེ་མང་བ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོི་སྲིིད་བྱུས་འིདིའིི་ཐེོགོ་ནས་ཁ་བྲལ་འིགྲེོ་

བའིི་རྒྱུ་ཆེ་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚོོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་འིདུགོ དུད་འིགྲེ་ོཞིིགོ་ཡིན་

ན་ཡང་རྡུང་རྡེགོ་བཏེང་ན་བྲོས་ཀྱིི་རེད། དུས་རྟེགོ་ཏུ་ཐེགོ་པོས་

བཏེགོས་ཀྱིང་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཐེབས་མེད། དུད་འིགྲེོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་

ཡང་བྱམས་པོ་ོབྱས་ནས་གོཅིགོ་གྱུར་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། སྡུགོ་

པོ་ོབཏེང་ནས་གོཅིགོ་གྱུར་ཡངོ་མ་ིཐུབ། 

ད་ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་འིད་ིའུ་ཐུགོ་ཐེབས་ཟད་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་སྡུགོ་

པོ་ོབཏེང་ནས་བདོ་པོ་དབང་དུ་བསྡུ་རྩིསི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དནོ་དངསོ་

ཐེགོོ་བདོ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོད་ེརྒྱ་མརི་མ་དགོའི་ཞི་ེའིཛིནི་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡདོ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའོི་ིངསོ་ནས་བསམ་བློ་ོཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཏེང་

སྟ།ེ དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེོགོ་ནས་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིལི་

བའིི་རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྤྲོད་ན་བོད་པོ་མང་ཆེེ་བའིི་

འིདདོ་པོ་ཚོམིས་ཀྱི་ིརདེ། ཁགོ་གོཅགིོ་འིདདོ་པོ་མ་ཚོམིས་ན་ཡང་
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སྔནོ་ལ་འིད་ིགོ་ཙོམ་རདེ། 

ངོས་རང་སྒེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་

ཚོརོ་ཐེབོ་ཐེང་འིགྲེགིོས་ངསེ་ཤོགིོ་སྤྲོད་ན་ངས་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་

གོ་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་པོ་ཚོ་ོབློ་ོབཞིགོ་ས་ད་ེཙོམ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་

ཡགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་བཤོད་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ བཙོན་བྱལོ་བའི་ིནང་

ཙོམ་མ་ཟད། བདོ་ལ་སློབེས་ན་ཡང་ད་ེབཞིནི་བཤོད་འིདདོ་ཡདོ། 

ང་ཚོོས་རྒྱ་ནགོ་དང་མཉེམ་དུ་བསྡེད་ན་ང་ཚོོའིི་ལུང་པོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱདེ་རྒྱུར་ཁ་ེཕེན་ཡངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚོ་ོདངསོ་

པོ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱོིན་མེད། བོད་ལུང་པོར་གོཏེེར་ཁའིི་འིབྱུང་ཁུངས་

དེ་དགོ་ཡགོ་པོོ་ཡོད། འིགྲེིམ་འིགྲུལ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོོ་རེད། མ་རྩི་

ཆེནེ་པོ་ོདགོསོ་ལ། ལགོ་རྩིལ་མཁས་པོ་ཡང་དགོསོ་པོ་རདེ། འིད་ི

འིདྲེའི་ིངསོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིཐེགོོ་

ནས་ཁགོ་པོོ་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་རང་བཙོན་སྤྲོད་པོ་ཡིན། རྒྱ་མི་

ཚོང་མ་ལགོོ་གོ་ིཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན། ད་ལྟ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡདོ་མདེ་

ལ་མ་ལྟསོ་པོའི་ིགླིགོོ་ཁང་དང༌། བཟ་ོགྲྭ་འིགོའི་ཤོས་ཡདོ་བཞིནི་པོ་

ཚོང་མ་བོད་པོས་ཁུངས་ཡགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིཁྱོལ་ཨེ་ཡོང༌། ཡགོ་པོོ་

བལྟ་ཐུབ་ཨ་ེཡངོ༌།

མ་གོཞིི་བོད་པོས་མ་འིཇོན་པོ་མིན་ན་ཡང་བོད་པོ་ལ་དེ་དགོ་གོི་

སྦྱོངོ་བདར་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐབས་ཐེབོ་མདེ། བདོ་པོ་རྣམས་
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ལ་སྡུགོ་ལས་བསྐུལ་ནས་སྡུགོ་ཟད་ལ་བཏེང་བ་རདེ། ད་ེན་ིརྒྱ་མ་ི

ཁ་ོརང་ཚོསོ་ལན་པོ་ལས། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་སྐྱ་ོདྲེགོས་པོ་གོང་ཡང་མ་

རདེ། གོང་ལྟར་མད་ོདནོ་སྙིངི་པོ་ོང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་

འིཁྱརེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་ཆེ་ཚོང་ཐེབོ་མདེ་པོའི་ིད་ལྟའི་ི

གོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་འིཆེམ་པོ་ོབྱས། རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་ད་ེསྔ་ཐེབས་སྡུགོ་ཚོདོ་མདེ་བྱས་ཡདོ་ཀྱིང༌། ད་ཆེ་

རྙེགོོ་དྲེ་གླིེང་མི་དགོོས་པོ་བྱས། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་

དགོ་གོིས་བོད་པོར་རོགོས་རམ་བྱས། བོད་པོའིི་ངོས་ནས་རྩི་བ་

སྤྱོ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བ་དའེི་ིཁུངས་ལ་བསྡེད་ན་ཡགོ་ཐེགོོ་སྤེམ་

ཐེགོོ་ལ་ད་ེགོ་ཙོམ་མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ཐེ་མའི་ི

ཐེགོ་གོཅདོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་རམི་པོས་བྱདེ་རྒྱུ་ལས། ང་མ་ི

གོཅིགོ་གོིས་ཐེགོ་གོཅོད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། སྔོན་མ་གྲེོས་འིཆེར་

ནང་ལའིང་གོསལ་པོ་ོབཀདོ་ཡདོ།

ད༽ ཛི་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་། གོཅགིོ་སྒྲིལི་གྱི་ིརང་

སྐྱངོ་།

གོང་ལྟར་དབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཆེལོ་གོསུམ་གོཅགིོ་ཏུ་བསྒྲིལི་

བའི་ིརང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུར་འིབད་བརྩིནོ་ད་

ལྟ་བར་འིགྱུར་བ་མེད་པོར་བསྡེད་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་འིདི་གོའིི་

ཐེགོོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་བྱས་ན་བསམ་པོ་འིདུགོ འིདའིི་ིལམ་ཕྱོགོོས་
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འིད་ིལ་འིཛིམ་གླིངི་གོང་ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་མང་པོ་ོཡདོ། 

དགུ་བཅུ་གོ་ོགོསུམ་སྤྱོ་ིཟླ་བརྒྱད་པོའི་ིནང་བཀའི་བློནོ་ཁ་ཤོས་ནས་

ལྡི་ལིར་རྒྱ་མིའིི་གོཞུང་ཚོབ་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱས་པོ་དེ་ནས་བཟུང་ད་

བར་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་ཐེད་ཀའི་ིའིབྲལེ་བ་བྱུང་མདེ། ད་ེརྗེསེ་ཡ་ི

གོེ་གོཅིགོ་གོཉེིས་བསྐྱེལ་དུ་བཏེང་བ་ཡིན་ནའིང་བློངས་མ་སོང༌། 

དེ་ནས་གོཞུང་ཚོབ་དང་འིབྲལེ་བ་གོང་ཡང་མེད། ང་ཐེའིེ་ཝིན་ལ་

འིགྲེ་ོཁར་རྒྱ་མའིི་ིགོཞུང་ཚོབ་ནས་ཚུར་འིབྲལེ་བ་གོཅགིོ་བྱས་བྱུང༌། 

གོང་ལྟར་བར་སྐབས་རྒྱ་བོད་དཀའི་རྙེོགོ་སྐོར་ལྡི་ལིར་རྒྱ་མིའིི་

གོཞུང་ཚོབ་དང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་མདེ། རྒྱ་མ་ིསྒརེ་པོ་དང༌། ཡང་ཕྱོ་ི

རྒྱལ་གྱིི་མི་སྒེར་པོ། གོཞིན་ཡང་ཚོོགོས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་

འིབྲེལ་བ་ཕྲིན་བུ་བྱུང་བར་གོཞིིགོས་ན། སྔ་ལོའི་ིལ་ོམཇུགོ་ནས་

རྒྱ་མིའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཕྲིན་བུའིི་དོ་སྣང་ཆེེ་རུ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ ད་ལྟའིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་གོཅིགོ་གོི་ཐེོགོ་ཏུ་

བསྡེད་ཡདོ། 

གོང་ལྟར་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་ཧི་ཅང་ཛི་དྲེགོ་ཆེགོས་ཡོད། 

ལྷ་སས་མཚོནོ་པོས་གྲེངོ་ཁྱརེ་ཆེ་ེཁགོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིནང་དུ་བདོ་མ་ི

གྲེངས་ཉུང་མ་ིརིགོས་ཆེགོས་ཚོར་བ་རདེ། འིད་ིའིདྲེས་རྐྱནེ་པོས་

ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་ལྟ་ོཆེས་ཟ་སྟངས་དང་། ཆེས་གོོས་གྱིོན་སྟངས། 

སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྟངས་ཚོང་མ་རྒྱ་མིའིི་རྣམ་པོར་ཤུགོས་ཇེ་ཆེེ་ནས་
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ཇེ་ཆེེར་འིགྱུར་བཞིིན་ཡོད། སྐད་ཆེ་ཡང་མང་ཆེེ་བ་རྒྱ་སྐད་རྒྱགོ་

བཞིནི་ཡདོ། གོ་ལརེ་བདོ་མའིི་ིལྟ་སྤྱོདོ་ཚོང་མ་འིགྱུར་བའི་ིཉེནེ་ཁ་

ཡདོ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་འིད་ིམུར་ཡུན་རངི་ཕྱོནི་ན་ཉེནེ་ཁ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོད་པོས། གོང་ལྟར་ཐེབས་ཤོེས་ཤོིགོ་མ་བྱས་ན་གོཏེན་ནས་

མ་འིགྲེིགོས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། སྟབས་ལེགོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་དངེ་སང་རྒྱ་

མའིི་ིནང་ནས་བདོ་པོའི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེ

མང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་སྟངས་འིགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་

ཡངོ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཆེེན་པོ་ོཡདོ།

ན༽ བདོ་མའིི་ིཁྱད་ནརོ་དང་། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིསྤྱོ་ིནརོ།

ང་ཚོ་ོབདོ་མ་ིཚོརོ་གོཞིན་ལ་ངམོས་རྒྱུ་དང༌། འིཕྱོར་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བདོ་

པོའི་ིཁྱད་ཆེསོ་གོཙོ་ོབ་ོད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་

བའི་ིབདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་

འིད་ིདགོ་ཡནི། དཔོརེ་ན། ཁ་སང་ཅང་ཙོ་ེམངི་ཁ་ོརང་གོ་ིསྐད་ཆེའི་ི

ནང་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ཐེོགོ་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་ད་ོསྣང་ཆེེན་

པོ་ོབྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་རང་གུང་བྲན་ཏེང་ཡོན་ཡིན་པོས་ཆེོས་མེད། 

བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་ལ་འིཛིམ་གླིངི་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་བྱདེ་པོ་དའེི་ིགོནད་

འིགོགོ་གོང་འིདྲེ་ཡནི་མནི་ཉེམས་ཞིབི་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ་ཅསེ་

གོསར་འིགོདོ་པོར་བཤོད་འིདུགོ 
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རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཡགིོ་ཆེ་ཨང་དྲུགོ་པོ་ཟརེ་བ་དའེི་ིནང་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་

དད་ད་ེརྨངོས་དད་རདེ། ཚོན་རགིོ་གོ་ིཤོསེ་ཚོད་ཇ་ིཙོམ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱོནི་

པོའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་རྨོངས་དད་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡལ་འིགྲེ་ོགོི་རེད། 

དམགིོས་སུ་བཀར་ནས་མདེ་པོ་བཟ་ོདགོསོ་དནོ་མདེ་ཅསེ་འིཁདོ་

པོ་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོའོི་ིཡདི་ཆེསེ་དང༌། བསམ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡདོ་

ཀྱིང་། ད་ཆེ་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོོས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་ཡུལ་ཨ་མི་རི་ཀ་

གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་ཡུལ་ཁགོ་མང་པོོས་རྒྱ་མིས་རྨོངས་དད་ལ་

བརྩིི་བའིི་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་ཧི་ཅང་ཆེེན་པོ་ོབྱེད་པོ་དེར་

རྒྱ་མི་ཚོ་ོམཐེོང་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་དང་། དེ་ལ་འིགྲེེལ་བཤོད་

རྒྱགོ་མ་ིཤོསེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། ཁ་ོརང་ཚོའོི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཐེར་ན་

གོཅགིོ་དང༌། མ་ཐེར་ན་གོཉེསི་བྱདེ་སའི་ིལུང་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་དུ་

བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་སྐབས་དརེ་ཡ་མཚོན་སྐྱ་ེ

བ་དང༌། གོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བློ་ོལ་འིཆེར་གྱི་ིཡདོ། 

ད་ེལྟར་ན་ང་རང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་

ཞིེས་ང་ཚོོས་ཞིེན་ཁོགོ་བྱས་པོ་མ་ཡིན་པོར། འིདིས་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་

རིགོས་ལ་དངོས་སུ་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྒང་གོ་ིཁྱད་ནརོ་ལྟ་བུའི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། ཆེསོ་བརྒྱུད་ཡནི་

པོ་དེ་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད། ང་ཚོོས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒང་ལ་ནང་པོ་སྤེེལ་དགོོས་ཟེར་གྱིི་མེད་ལ། འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་
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སྒང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཁྱབ་སྤེལེ་གོཏེངོ་དགོསོ་རདེ་

ཟརེ་གྱི་ིམདེ། 

གོང་ལྟར་འིཛིམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིཁྲེམོ་རའི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིཆེསོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་འིད་ིབཞིགོ་ཐུབ་ན། ས་ོསའོི་ིཁམས་དང་

མསོ་པོར་བསྟུན་ནས་ཉེ་ོམཁན་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཉེ་ོམཁན་ཡདོ་

ན་ཁངོ་ཚོརོ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། ཚོངོ་གོ་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་

བྱས་པོ་ལྟར་ང་ཚོསོ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱདེ་དནོ་མདེ་ལ། འིསོ་པོ་ོཡང་

མདེ། ནུབ་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའོི་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིཕེ་མསེ་ཀྱི་ིཆེསོ་

བརྒྱུད་བྱདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ངསོ་ནས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། སམེས་

ནང་དུའིང་ད་ེརང་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་རང་ཚོརོ་ཆེསོ་ལུགོས་བཟང་པོ་ོ

ཡོད་པོ་འིདི་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་གོི་ཆེོས་ལུགོས་མང་པོོ་ཡོད་

པོའི་ིནང་གོ་ིརྣམ་གྲེངས་གོཅགིོ་ཡནི་པོར་མ་ཟད། ལྟ་བ་གོཏེངི་ཟབ་

ཡདོ་པོའི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་ཅིགོ་ཡནི་སྟབས། འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིཁྲེམོ་རའི་ི

སྒང་ལ་སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

མ་འིངོས་པོར་རྒྱ་ནགོ་ནང་ལ་ཡང་རིམ་པོས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་

ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་མང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ལྟའིང་གོང་ལ་གོང་

འིཚོམ་ཡདོ། མད་ོསྟདོ་སྨད་ཁུལ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རང་གོ་ིགྲེངོ་ཁྱརེ་

དེ་འིདྲེའིི་ནང་ལ་ཡོད་པོའིི་བློ་མ་དང༌། མཁན་པོོ་དགོེ་བཤོེས་དེ་

འིདྲེའིི་སར་རྒྱ་མི་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་མཁན་གོང་ལ་
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གོང་འིཚོམ་ཡདོ་ཚོདོ་འིདུགོ ངས་ཤོསེ་ཚོདོ་བྱས་ན་ཧི་ལམ་སྟངོ་

ཕྲིགོ་ཡས་མས་འིདུགོ དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་སྦྱོངས། 

སྡེམོ་པོ་བློངས་ནས་དགོ་ེསློངོ་བྱས་པོ་ཡང་བརྒྱ་ཕྲིགོ་ཁ་ཤོས་ཡདོ་

བཟོ་འིདུགོ འིཛིམ་གླིིང་གོི་མི་སྤྱོིའིི་བསམ་བློོ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་བར་

ནང་ཆེསོ་དང་ཡ་ེཤུ་མཉེམ་དུ་ཕེན་ཐེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་

ཟེར་མཁན་ཁ་ཤོས་བྱུང༌། ཡེ་ཤུ་རྣམ་དགོ་བྱེད་མཁན་དེ་རིགོས་

ནས་ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་ཤོསེ་རྗེསེ་ཡ་ེཤུའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོནད་

འིགོགོ་ཤོསེ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་མཁན་ཡངོ་

གོི་འིདུགོ ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་རྒྱུད་བསྒྱུར་མི་དགོོས་པོར་སོ་སོའི་ིཆེོས་

རྒྱུད་རང་འིཇགོས་ཐེགོོ་ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིམ་ིརྟེགོ་པོའི་ིསྐརོ་དང༌། འིདདོ་

ཆུང་ཆེགོོ་ཤོསེ། བཟདོ་པོའི་ིསྐརོ་སགོོས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་

བྱ་དེ་དགོ་བློངས་ནས། ཡེ་ཤུ་རང་གོི་ཆེོས་ལ་ཡོད་པོའིི་བཟོད་

བསྲིན་དང༌། བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེད་ེརིགོས་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་གོངོ་འིཕེལེ་

བཏེང༌། འིཇགིོ་རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོཡདོ་མདེ་དང༌། ཆེསོ་ཐེམས་ཅད་

རང་བཞིནི་གྱིསི་གྲུབ་པོ་ཡནི་མནི་ཟརེ་བ་ད་ེརགིོས་ལ་རྩིདོ་པོ་གོང་

ཡང་མ་ིདགོོས་པོར་བཞིགོ ད་ེལྟར་བྱས་ནས་འིགྲེ་ོམཁན་འིདུགོ

པོ༽ ཆེསོ་ཚོན་གྱི་ིབརྟེགོ་དཔྱད་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཁྱད་

ཆེསོ།

གོང་ལྟར་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒང་ལ་ཚོན་རིགོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་
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དང་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁན་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་གོཅིགོ་པུ་རེད་

ཅེས་བློོ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་མཁས་པོ་མང་པོོས་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ 

ཚོན་རིགོ་པོ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོས་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ ངའིི་ངོ་ཤོེས་ཚོན་

རིགོ་པོ་གོང་འིཚོམ་ཡོད། དེ་དགོ་དང་སྐད་ཆེ་ཤོོད་སྐབས་ནང་

ཆེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་དེ་ཆེོས་ལུགོས་གོཞིན་དང་

གོཏེན་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ལམ་སེང་མཐེོང་གོི་འིདུགོ ལགོ་པོར་

ཕྲིེང་བ་ཞིིགོ་འིཁྱེར་བ་དང་མ་ཎི་བགྲེངས་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ནང་ཆེོས་

འིད་ིརྨངོས་དད་ཡནི་དང༌། ཆེསོ་གོཏེངི་ཟབ་ཅགིོ་ཡནི་མནི་དབྱ་ེབ་

འིབྱདེ་མ་ིཐུབ་པོར་བདནེ་པོ་བཞི་ིདང༌། བདནེ་པོ་གོཉེསི། སྟངོ་དང་

རྟེནེ་འིབྱུང་ཞིསེ་པོ་འིད་ིདགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེགོཞིན་

དང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡདོ་པོ་དང༌། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་

རྒྱགོ་སྟངས་ད་ེདང༌། ཚོན་རིགོ་པོས་དངསོ་པོའོི་ིརྣམ་གོཞིགོ་ཤོདོ་

སྟངས་གོཉེསི་མཐུན་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་། ད་ེཡང་ཧི་ལམ་གོཅགིོ་རྒྱབ་

གོཅགིོ་གོནནོ་ལྟ་བུ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། 

གོཞི་ིརྐང་ཚོན་རགིོ་པོས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱདེ་ཡུལ་ད་ེཚོད་གོཞི་ིངསེ་

ཅན་ཞིགིོ་རེད། གོཙོ་ོབ་ོགོཟུགོས་ཅན་གྱིི་ཆེོས་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་སྟེ་

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དང༌། དེ་ཡང་མངོན་སུམ་རང་

ལ་གོཏུགོས་པོ་ལས་དེ་རྒྱུ་མཚོན་མང་པོོའི་ིཐེོགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་

ད་ལྟ་ཡངོ་གོ་ིམདེ། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ནས་གོཟུགོས་ཅན་ཁ་ོན་མ་
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ཡིན་པོར་ཤོེས་བྱ་ཡོངས་སུ་རྫོོགོས་པོ་གོཏེན་ལ་འིབེབས་ཀྱིི་

ཡདོ་པོས། བརྟེགོ་དཔྱད་བྱདེ་ཡུལ་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེབ་རདེ། ཚོན་རིགོ་

པོས་ད་ལྟའི་ིཆེར་གོཟུགོས་ཅན་གྱི་ིཆེསོ་ཁ་ོནའི་ིཐེགོོ་བརྟེགོ་དཔྱད་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང༌། རིམ་པོས་འིདིའིི་ཤོེས་ཚོད་མཐེོ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐབས་སུ་མྱོང་བ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཡོང་མདོགོ་ཁ་པོ་ོ

རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་ཚོན་རིགོ་པོས་གོཟུགོས་ཅན་གྱིི་ཆེོས་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་

བྱས་ཏེ་ེའིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་སྟངས་དང༌། ནང་པོས་འིགྲེལེ་བཤོད་

རྒྱགོ་སྟངས་གོཉེིས་རྩི་བའིི་ཆེ་ནས་མཐུན་པོོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

ཞིིབ་ཚོགོས་ལོས་བྱས་ན་ཕྱོོགོས་འིགོའི་ཤོས་ལ་ཚོན་རིགོ་པོས་

འིགྲེལེ་བཤོད་ད་ེཞིབི་ཚོགོས་པོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་ཚོ་ོབདོ་ཀྱི་ིནང་

ཆེསོ་འིད་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པོའི་ིབརླངི་པོ་ོདང༌། ཟབ་པོ་ོཞིིགོ་ཡདོ་

ཀྱིང༌། ང་ཚོསོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཉུང་དྲེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ཆེསོ་

བྱདེ་འིདདོ་ཡདོ་ན་ཆེསོ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་

དཀནོ་མཆེགོོ་དང༌། ཆེསོ་དཀནོ་མཆེགོོ དགོ་ེའིདུན་དཀནོ་མཆེགོོ་

བཅས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ད་ེདགོ་ཤོསེ་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

རདེ། ང་ཚོརོ་མ་ཤོསེ་པོའི་ིསྐྱནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། ངསོ་ནས་ཁྱདེ་རང་

ཚོརོ་དགོ་ེབཤོསེ་ལྟར་བྱས་ནས་སྐད་ཆེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་རང་གོ་ི

བསམ་ཚུལ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ།
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ཕེ༽ ཐེའིེ་བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་རྙེགོོ་དང་། ཐུགོས་སྣང་ཡདི་

གོཟབ།

གྲེསོ་གོཞི་ིདརེ་ངས་དམགིོས་བསལ་ཤོདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ བར་སྐབས་

ང་ཚོརོ་བདནེ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁ་ཞིགིོ་རདེ་ཅསེ་ཕེལ་ཆེརེ་བཤོད་ཆེགོོ་པོ་

རདེ། སྔནོ་མ་ང་ཚོརོ་བསུན་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེབར་སྐབས་སངས་ཐུབ་

པོ་རེད། གོཙོ་ོཆེེ་ཤོོས་ཐེའིེ་ཝིན་རང་གོི་ནང་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་

ཕྱོནི་པོ་རདེ། སྔ་མ་ོནས་དཔོལ་འིབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཡདོ་ཀྱིང་སྲིདི་ཀྱི་ི

ཐེགོོ་ལ་རང་དབང་མདེ། གོཞི་ིརྩིའི་ིལྟ་བ་ཐེ་དད་ཡནི་ནའིང་གོཅགིོ་

སྡུད་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡདོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་ལ་ིཏེང་ཧུས་

ཁོ་རང་བསམ་བློོ་གུ་ཡངས་པོོ་ཡོད། ཁོ་རང་རྩི་བ་ཡེ་ཤུའིི་ཆེོས་

དད་པོ་རེད། ཆེོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་སྟབས་ནང་ཆེོས་ལའིང་དགོའི་

པོོ་བྱེད་མཁན་ཞིིགོ་རེད། ཁོང་རང་གོི་ལྟ་བ་མང་གོཙོོའིི་ཐེོགོ་ལ་

འིསོ་འིདམེས་བྱས་པོའི་ིའིགོ་ོཁྲེདི་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡདོ། 

བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ཐེོགོ་ལ་ཡང་ཤོ་ཚོ་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོ་

ཞིིགོ་རེད། དེ་ལྟར་ཕྱོིའིི་ཆེ་རྐྱེན་གོང་འིཚོམ་སྨིན་ནས་ངོས་རང་

ཐེའི་ེཝིན་ལ་སློབེས་པོ་དང་། བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ལ་གོ་ོམངི་ཏེང་

ཁོ་རང་ཚོོའིི་ནང་ལའིང་མཐེོང་ཕྱོོགོས་འིདྲེ་མིན་ཡོད་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་དགོ་གོསལ་པོོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོད་འིདུགོ ང་ཚོ་ོསྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་

འིབྲལེ་བ་ད་ེཡགོ་ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་པོ་རྣམས་གོང་འིདྲེ་



703
ཞིགིོ་ཡནི་པོ་དང་། བདོ་པོ་བཙོན་བྱལོ་བའི་ིགོནས་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཡནི་པོ། བདོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡནི་པོ་ད་ེ

དགོ་གོ་ིཐེད་གོསལ་པོ་ོཤོསེ་རྒྱུར་ཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཡདོ། ད་ེསྔ་ཡནི་

ན་ཐེའི་ེཝིན་ནང་སྤྱོརི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀྱི་ིགོསང་

སྔགོས་ཀྱིི་ཆེོས་ལ་དོགོས་པོ་དང་ཐེེ་ཚོོམ་བྱེད་མཁན་ཡོད་འིདུགོ 

ངོས་རང་ཐེའིེ་ཝིན་ལ་སློེབས་རྗེེས་གོཞིི་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོ་ོརྟེོགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐབས། དངོས་གོནས་

བོད་ཀྱིི་ནང་ཆེོས་འིདི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོད་པོ་ཤོེས་རྟེོགོས་བྱུང་སྟེ་

དངེ་སང་ད་ོསྣང་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོབཞིནི་འིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ིཐེགོོ་ནས་བདོ་

པོའི་ིཐེགོོ་ལའིང་མཐེངོ་ཚུལ་བཟང་དུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། འིབྲལེ་བ་ཡང་

ཤུགོས་ཇ་ེཆེརེ་འིགྲེ་ོསྐབས་ད་ེསྔའི་ིབདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་

པོའི་ིནང་འིབྲལེ་བ་བྱས་པོ་དསེ་རྐྱནེ་པོས་བདོ་པོའི་ིནང་ལ་རྙེགོོ་དྲེ་

གོང་འིདྲེ་བྱུང་བ་ད་ེརིགོས་གོསལ་པོ་ོཆེགོས་འིདུགོ 

གོཞིི་རྐང་གོི་འིགྲེ་ོསྟངས་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོང་གོི་ཡོད་པོ་ལྟ་

བུ་འིདུགོ ཡནི་ན་ཡང་ད་དུང་བདོ་སགོོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིམངི་བསྡེད་

ཡོད་སྟབས། སྔར་བཞིིན་བོད་པོའིི་ནང་འིབྲེལ་བ་འིདྲེ་མིན་བྱེད་

མ་ིསྲིདི་པོ་མནི་སྟབས་གོཟབ་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ་ལ། ད་ོསྣང་བྱདེ་

དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བྱ་བ་གོང་དང་གོང་ཡིན་ན་ཡང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོ

རྒྱུའི་ིདུས་ཤོགིོ་ཡདོ་དགོསོ་ལ། ད་ེསྔ་ནགོ་པོ་ོཡནི་པོ་ད་ེལམ་སང་
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ཉེནི་གོཅགིོ་ལ་དཀར་པོ་ོདཀར་རྐྱང་ཆེགོས་པོར་དཀའི། གོཞི་ིརྐང་

ང་ཚོསོ་ཐེའི་ེཝིན་དང་འིབྲལེ་བ་ཡགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཚུགོས་ཡདོ་ལ། རམི་

པོས་ཡགོ་པོོ་ཡོང་གོི་རེད་སྙིམ། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་རིགོས་ཁ་

ཤོས་ད་དུང་གོསལ་ལ་མ་གོསལ་ངང་དུ་བསྡེད་ཡདོ་པོ་འིད་ིརགིོས་

ལ་ང་ཚོསོ་ཡདི་གོཟབ་བྱདེ་དགོསོ། དགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་

ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན་ཐེའི་ེཝིན་ལ་ང་ཚོའོི་ིདནོ་གོཅདོ་ལས་ཁུངས་ཚུགོས་

ཡོད་སྟབས་ཐེད་ཀར་རྩིད་གོཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། འིབྲེལ་བ་བྱེད་

ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ལ་བལྟ་མཁན་ཞིགིོ་དང༌། 

འིབྲལེ་བ་བྱདེ་ས་ཞིགིོ་ཡདོ་སྟབས་གོང་ཞིགིོ་ཡནི་ནའིང་གོསལ་པོ་ོ

བཟ་ོཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐབས་ཡདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༨ ཉེནི་

མང་གོཙོ་ོཚོོགོས་པོའི་ིཚོོགོས་འིདུའི་ིཐེོགོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ འིཐེབ་རྩིདོ་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། སྤྱོ་ིསྒསོ་ཀྱི་ིཕུན་

ཚོགོོས།

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོོས་བཤོད་པོ་བཞིིན། ཚོོགོས་འིདུ་འིདི་ལྟ་བུ་

འིཚོོགོས་པོ་དེས་གོནས་ཚུལ་མ་ཤོེས་པོ་གོསར་དུ་ཤོེས་པོ་དང་། 

ད་ོསྣང་གོསར་པོ་སློབེས་ཏེ་ེཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་དངསོ་

འིབྲལེ་རདེ། ད་ེལྟར་དུས་དུས་ལ་ཚོོགོས་འིདུ་འིཚོོགོས། བདོ་ཀྱི་ི

འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་སྐརོ་གོནས་

ཚུལ་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ་མཁན་དང་། དནོ་གོང་དང་གོང་ལའིང་འིགྲེལེ་

བཤོད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཚོོས་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ། གོཞིན་ཚོོས་

དགོོས་གོཅདོ་བྱདེ་དགོསོ་སར་དགོོས་གོཅདོ་བྱས། བགྲེ་ོགླིངེ་ཡང་

ཡང་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

གོང་ལྟར་ང་ཚོོས་འིཐེབ་རྩིོད་བྱེད་པོ་འིདི་བོད་ལུང་པོའིི་དོན་དགོ་

དང་། བོད་མི་མང་གོི་དོན་དགོ་ཡིན་པོ་ལས། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཤོགོོ་

ཁགོ་ལྟ་བུ་དབྱིན་ཇིའིི་སྐད་དུ་ (Party) ཟེར་བའིི་དོན་དགོ་ལ་
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འིཐེབ་རྩིོད་བྱས་པོ་ཞིིགོ་མིན་ལ། ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་དེ་

སྔ་༸གོོང་ས་ལྔ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིསྐབས་ནས་བཟུང་འིགྲེ་ོསྟངས་ཤོིགོ་

ཡདོ་པོ་དའེི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་རདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་

དགོ་ལ་ཐུགོ་ཡོད། དེ་ཡང་འིཕྲིལ་སེལ་ད་ལྟ་བོད་ནང་གོི་གོནས་

སྟངས་ཐེབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་ཡོད་པོ་དེར་ཁ་གོཏེད་གོཅོགོ་རྒྱུ་གོཅིགོ་

པུ་མིན་པོར། ང་རང་ཚོོའིི་ལུང་པོ་སྒོ་གོང་ས་ནས་སྤུས་དགོ་པོོ་

དང་། ཚོགོས་ཚུད་པོོ་ཡོང་བ། མདོར་ན་ཚོེ་འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོད་

ཡངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ཡནི། 

ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཟརེ་ཡང་རུང་། ལུང་པོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ལྟར་སྒ་ོགོང་

ས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་ན། རང་ཡང་སྐྱདི་པོ་ོཡངོ་

ཐུབ་པོ་དང་། ཁྱམི་མཚོསེ་ཕེན་ཚུན་ལ་ཡང་ཕེན་ཐེགོོས་བྱདེ་རསེ་

བྱདེ་པོ་བཅས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་དམགིོས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟ།ེ ང་

རང་ཚོསོ་འིབད་བརྩིནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལུགོས་ཀྱིསི་ང་རང་ཚོསོ་

བསམ་བློ་ོནན་ཏེན་བཏེང་། གོ་ོབསྡུར་བྱས། མ་ིམང་གོ་ིནང་ནས་

ཀྱིང་སེམས་འིཁུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་དགོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། སྲིིད་དོན་

ཤོགོོ་ཁགོ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཡནི་ན། ཤོོགོ་ཁགོ་དའེི་ིཚོོགོས་མ་ི

ཚོོའིི་འིགོན་ཡིན་པོ་ལས། བོད་མི་སྤྱོི་བ་ོགོནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱིི་

འིགོན་འིཁུར་དམིགོས་བསལ་ཆེགོས་ཀྱིི་མདེ། 

ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཐེོབ་ཐེང་སྐོར་ཡིན་ན་གོཙོ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་
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བ་རིན་པོོ་ཆེེ་དང་། དེའིི་སྡེེར་གོཏེོགོས་པོའིམ། ཡང་ན་དེ་དང་

དམིགོས་བསལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པོ་ཚོོས་འིགོན་འིཁྱེར་རྒྱུ་ལས། 

ཚོང་མས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་དགོོས་དོན་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་འིཐེབ་

རྩིདོ་ཀྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་ད་ེའིདྲེ་མནི། ཡང་ད་ལྟ་རྒྱ་དམར་གྱིསི་བདོ་

ཀྱིི་དབང་ཆེ་བཟུང་ནས་བསྡེད་པོ་དེ་ལ་ཁོང་ཁྲེོས་ངན་སྨྲས་བྱེད་

པོ་དང་། ངར་ངར་བྱས་ན་དེ་ནི་བྱབ་ཆུང་ཡིན། རྒྱ་དམར་གྱིིས་

བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་དངོས་པོ་ོཕྲིན་བུ་ཡར་རྒྱས་སོང་སྟེ། 

ཁང་པོ་གོསར་རྒྱགོ་དང་། ལམ་ཁ་གོསར་བཟོ། གོཏེེར་ཁ་སྔོགོ་

འིདནོ་སགོོས་བྱས་ཡདོ་པོ་ད་ེདགོ རྩི་བ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་བདོ་

པོར་རན་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་ལས། བདོ་ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིཁརོ་ཡུགོ་

ཉེམས་ཆེགོ་དང་། བོད་མིའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་ཆེགོ་

བཏེང་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། 

ཁ༽ བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་རིགོ་དང་། རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིགོཏེརོ་བཤོིགོ

ང་ཚོོས་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་མེད་

ལ་མ་བལྟས་པོར་ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིསི། རྨངོས་

ཞིེན་བྱས་ནས་ང་ཚོོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཉེམས་ཆེགོ་གོཏེོང་

གོི་འིདུགོ་བརྗེོད་པོ་མིན། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ནི་གོཞིན་

སུ་གོཅིགོ་ལའིང་སྨོན་མི་དགོོས་པོའིི་བཟང་པོ་ོདང་། ཕེན་ཐེོགོས་

ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། ང་ཚོའོི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིནང་དནོ་གོང་
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འིདྲེ་ཡནི་པོ་བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་མ་ིཚོསོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ། 

མ་ིཤོསེ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་ད་དུང་དེ་ལ་སྐྱནོ་དུ་བལྟས་ཏེེ། བདོ་ཀྱི་ི

ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ནི་རྗེེས་ལུས་དང་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་ཚུལ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

གོཉེིས་ནས་ཁོ་ཚོ་ོདོགོས་པོ་རྣམ་རྟེོགོ་ཆེེ་དྲེགོས་ཏེེ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་ཞིེས་རྣམ་པོ་ཟུར་གོསལ་དུ་ཡོད་པོ་འིདི་ཇི་ཙོམ་

གོསལ་པོ་ོབྱུང་བ་དེའིི་ཚོོད་ཀྱིིས་བོད་ཁ་བྲལ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁར་

མཐེངོ་སྟ་ེད་ེའིདྲེའི་ིདངངས་སྐྲགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་མདེ་པོ་བཟ་ོགོ་ིཡདོ། 

དངོས་འིབྲེལ་ཕེན་ཐེོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་ན་མེད་པོ་བཟོས་ན་

འིགྲེིགོས། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ནང་ང་ཚོ་ོབོད་པོ་རང་

ཉེདི་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོར་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ིཁྱམི་མཚོསེ་

གོཞིན་ལའིང་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི། རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་དསེ་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་གོཏེན་འིཁལེ་

བ་ཡནི། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚོསོ་རང་དབང་རྩིདོ་

ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

ཚོགིོ་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བཤོད་ན། རྒྱ་དམར་གྱིསི་ད་ལྟ་བདོ་དབང་

བསྒྱུར་བྱས་པོ་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ དེས་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་

འིཐུས་ཤོོར་གྱིིས་ཉེམས་ཆེགོ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ དངོས་པོོ་ཕྲིན་བུ་

ཡར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་ད་ེཙོམ་ལས་གོཞིན་སྒ་ོགོང་ས་ཕུན་སུམ་ཚོགོོས་
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པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེལས་ལྷགོ་པོ་དང་། ད་ེལས་ལགེོས་པོ། 

ད་ེལས་ཚོགོས་ཚུད་པོ་ཞིགིོ ང་རང་ཚོརོ་དབང་ཆེ་བྱུང་ན་ང་ཚོསོ་

བྱདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། བྱདེ་ཀྱི་ིཡནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེལུགོས་ང་

ཚོོས་ཞིིབ་ཚོགོས་ཐེོགོ་ནས་བསམ་བློོའི་ིནང་གོོ་རིམ་བསྒྲིིགོས། 

དཔྱད་པོ་བྱས། དནོ་དགོ་འིད་ིདང་འིདའིི་ིཐེོགོ་ང་ཚོའོི་ིབྱདེ་སྟངས་

འིད་ིདང་འིད་ིཡནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བློའོི་ིཁངོ་དུ་ཆུབ་པོ་བྱས། ད་ེ

འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ང་ཚོོས་ད་ལྟ་བོད་ནང་གོི་དབང་ཆེ་ཚོང་མ་བོད་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཆེ་རྒྱུས་མེད་མཁན་རྒྱ་དམར་གྱིིས་བཟུང་བ་

འིདི་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ ང་ཚོོར་རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་གོི་ཐེོབ་ཐེང་

དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡདོ། 

རང་སྲིིད་རང་སྐྱོང་བྱུང་ན་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལའིང་ཕུགོས་སུ་ཕེན་

ཐེགོོས་ཡདོ་པོ་དང་། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་ཚོསོ་ཀྱིང་དངསོ་གོནས་འིཛིམ་

བུ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་མིས་ཆེ་འིཇོགོ་དང་ཆེེ་མཐེོང་བྱེད་པོའིི་བོད་ཀྱིི་

ཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་བཟང་པོ་ོའིད་ིཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ི

ཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཧྲ་ཏེགོ་ཏེགོ་བྱདེ་ཐུབ། ད་ེལྟར་བྱདེ་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་ོ

བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་ཕེན་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་ང་

ཚོསོ་ཕེན་ཐེོགོས་གོང་ལ་གོང་འིཚོམ་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡནི། 

གོ༽ མང་གོཙོའོི་ིསྲིདི་གོཞུང་དང་། སྐུ་དབང་རྩིསི་སྤྲོདོ།
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ང་ཚོསོ་བསམ་བློ་ོད་ེའིདྲེ་བཏེང་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ། དཔོརེ་

ན་ངསོ་རང་སྒརེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་གོཞིསི་བྱསེ་མཉེམ་འིཛིམོས་

ཀྱིི་དུས་ཚོོད་བྱུང་རྗེེས་བར་བརྒོལ་གྱིི་སྲིིད་གོཞུང་གོཅིགོ་བསྐོས། 

བར་བརྒོལ་སྲིིད་གོཞུང་ཚུགོས་མཚོམས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེར་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐེོགོ་ནས་ཐེོབ་ཐེང་དང་། དབང་ཚོད་ཡོད་པོ་ཚོང་མ་

ད་ེལ་རྩིསི་སྤྲོདོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་། ཉེ་ིམ་ད་ེཉེནི་བཟུང་ངས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་

སྲིདི་འིགོན་འིཁུར་བྱདེ་མཚོམས་འིཇོགོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡནི། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ི

ཚོེའིི་ལྷགོ་མ་རྣམས་གོཅིགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་དང་། 

གོཉེསི་ནས་སྤྱོརི་བཏེང་མའིི་ིཡ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཐེགོོ་ཞིབས་

འིདགེོས་གོང་ཐུབ་ང་རང་མ་ཤོ་ིབར་སྒྲུབ་འིསོ་པོ་ཡནི་ལ། ད་ེལྟར་

སྒྲུབ་རྒྱུའི་ིའིདདོ་པོ་དང་། སམེས་ཤུགོས་ཡདོ། 

ད་ེམནི་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་ལས་འིགོན་རྣམས་བར་བརྒོལ་དུས་ཡུན་

ལོ་གོཉེིས་ནང་ཚུད་འིསོ་བསྡུའིི་ཐེོགོ་ནས་མང་མོས་བསྐོ་གོཞིགོ་

བྱས་པོའིི་གོཞུང་ཞིིགོ་སྟེ། མང་གོཙོ་ོརང་དབང་གོི་མཚོན་ཉེིད་

ཚོང་བའིི་སྲིིད་གོཞུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུ་དམིགོས་ཡུལ་དུ་བཟུང་

ནས། ད་ལྟའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་བང་རིམ་བསྒྲིིགོས་ནས་ལས་ཀ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་བོད་མི་མང་

ཚོགོོས་ཀྱིསི་འིཁྱརེ་དགོསོ་པོ་ལས། ད་ེམནི་མ་ིར་ེཟུང་གོསི་འིགོན་

འིཁུར་ཐུབ་ཐེབས་མདེ། ལར་ནས་ང་རང་ཚོ་ོམང་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་
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འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་དང་། དངསོ་གོནས་མ་ིམང་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་ནས་

མཐེའི་མའིི་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེད་དབང་མི་མང་ལགོ་པོར་ཡོད་དགོོས། 

དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་མང་གོཙོ་ོགོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ཅེས་ཁ་ནས་ཚོིགོ་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོབཤོད་པོ་དང་། ཡགིོ་ཆེ་བཞིགོ་པོ་བཅས་ཀྱིསི་མ་ི

འིགྲེགིོས་པོར་ང་རང་ཚོ་ོམ་ིམང་རང་གོསི་དའེི་ིཐེགོོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསི་

བསམ་བློོ་གོཏེོང་ཤོེས་པོ་དང་། བཏེང་འིཛིིན་བྱེད་ཐུབ་པོ། དགོེ་

སྐྱོན་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ་བཅས་དུས་རྒྱུན་ནས་སེམས་འིཁུར་ལེན་རྒྱུ་

འིད་ིཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། 

དེ་སྔོན་ངས་ཐེེངས་ཁ་ཤོས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་། སྔ་མ་ོང་ཚོ་ོབོད་པོའིི་

ཁ་རྒྱུན་ལ། སྡེེ་པོ་གོཞུང་གོིས་བྱུས་གོཏེོགོས་སྡེེ་སྲིིད་མགོོ་ལེབ་

པོས་བྱེད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་ཟེར་སྲིོལ་ཡོད། དེ་འིདྲེའིི་བགོ་ཆེགོས་

བཟུང་སྟེ་བསྡེད་ན་གོཏེན་ནས་མི་འིགྲེིགོས། དཔོེར་ན། ང་ཚོ་ོརྒྱ་

གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་ཡོད་པོ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཛི་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོད་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ང་ཚོ་ོམང་ཚོོགོས་ཀྱིི་འིཐུས་མིའིི་ཐེོགོ་ནས་

བཀའི་བློོན་བསྐོ་གོཞིགོ་སོགོས་ལས་ཀ་གོལ་ཆེེའིི་རིགོས་ཚོང་

མ་སྤྱོི་འིཐུས་ཐེོགོ་གོོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། 

སྤྱོི་འིཐུས་བསྐ་ོགོཞིགོ་ལ་ཆེ་མཚོོན་ན། བར་སྐབས་མང་ཚོགོོས་

ནང་སྤྱོ་ིའིཐུས་བསྐ་ོགོཞིགོ་བྱུང་བ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིད་ོསྣང་
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གོསར་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་ཏེ།ེ གོ་ོརྟེགོོས་མཐེ་ོརུ་ཕྱོནི་ནས་འིསོ་འིཕེནེ་

མཁན་ཡང་མང་དུ་སངོ་ཡདོ། འིསོ་འིཕེནེ་པོའི་ིདུས་སུ་རང་གོསི་

མ་ཤོེས་པོར་མི་ལ་སྐད་ཆེ་དྲེིས་པོ་དེ་འིདྲེ་མིན་པོར། ས་ོསོས་ད་ོ

སྣང་བྱས་ཏེ་ེབསམ་བློ་ོགོཏེངོ་མཁན་དངེ་སང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབ་

དེ་རིགོས་ཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད་པོའིི་རྟེགོས་ཡིན། མང་ཚོོགོས་

ཀྱིིས་ངོས་ནས་བོད་སྤྱོི་དོན་གྱིི་རང་བཞིིན་གོནད་འིགོགོ་དང་། 

དགོེ་སྐྱོན་མཐེོང་བའིི་ཐེོགོ་ནས་དེ་ལ་བྱུས་གོཏེོགོས་བྱེད་ཐུབ་པོ་

དགོོས། ང་རང་ཚོོས་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱས་པོ་ལས་ཚོགོས་

ཚུད་པོ་ཞིིགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོད་པོས། ངེས་པོར་དུ་

ད་ོསྣང་དང་བསམ་བློའོི་ིནང་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཡདོ་པོ་དགོསོ། 

ང༽ བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་ཤོསེ་ཡནོ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་སྲུང་སྐྱབོ།

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། ད་ེཡང་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤོསེ་ཡནོ་

སློབོ་སྦྱོངོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་རང་ལ་ཕེ་མསེ་དུས་ནས་ཡདོ་པོའི་ི

བཟང་པོའོི་ིལྟ་བ་དང་སྤྱོདོ་པོ། བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཉེམས་

པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་གོངོ་འིཕེལེ་ཡངོ་ཆེདེ་ད་ེདགོ་ས་ོསསོ་

ཉེམས་སུ་བློངས་ནས་རང་གོ་ིསྒ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་དང་། སྐད་ཆེ་

ཤོོད་སྟངས། རྣམ་འིགྱུར་སྟོན་སྟངས། བསམ་བློོ་གོཏེོང་སྟངས་

བཅས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིཡ་རབས་བཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤོསི་རྣམས་ཚོང་

བའི་ིཐེགོོ་ནས་གོཞིན་ལ་མགིོ་དཔོ་ེབསྟན་ཏེ་ེགོམོས་གོཤོསི་བཟང་
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པོ་ོརྣམས་འིཇགོས་ཐེབས་བྱདེ་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། ཁྱམི་ཚོང་ནང་གོ་ིཕེ་མ་རང་ཉེདི་ལ་བདོ་པོའི་ིབཟང་པོའོི་ི

ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིགོམོས་གོཤོསི་འིཇགོས་ཡདོ་ན་ཆུ་ཚོདོ་ཉེ་ིཤུ་རྩི་བཞིའིི་ི

རིང་ཁྱེད་དང་ང་ཟེར་བའིི་འིཁྲུགོ་རྩིོད་ཉེོན་མོངས་དུགོ་གོསུམ་

རགོས་པོའི་ིདབང་དུ་སངོ་བའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ད་ེརགིོས་མདེ་པོ་ཆེགོས་

རྒྱུ་ཡནི། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་དངསོ་གོནས་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་དང་། ཡ་

རབས་གོཞུང་བཟང་། ང་ོཚོ་ཁྲེལེ་ཡདོ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། ཁྱམི་

ཚོང་དའེི་ིནང་ལ་འིཚོར་ལངོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་ཚོརོ་ཁ་ནས་བདོ་

ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་བཤོད་མ་ིདགོསོ་པོར། རང་

བཞིནི་གྱིསི་ཡ་རབས་བཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤོསི་ཕྲུ་གུར་འིཇགོས་

རྒྱུར་ངེས་པོ་རེད། ཁྱིམ་ཚོང་དེར་ཕྱོི་ནས་སྐུ་མགྲེོན་ཞིིགོ་སློེབས་

ནའིང་ཁྱམི་ཚོང་ད་ེཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་ཡདོ་པོ་མཐེངོ་ཐུབ། ད་ེལྟར་

མདེ་ན་ཁྱམི་ཚོང་དའེི་ིནང་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཡདོ་ཀྱིང་། རྟེགོ་པོར་འིཁྲུགོ་

རྩིདོ་བརྒྱབ་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་བསམ་པོའི་ིསམེས་ནང་བསུན་སྣང་

ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་མདེ་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

ང་ཚོའོི་ིརགིོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ་ན།ི དང་པོ་ོས་ོསསོ་ཉེམས་སུ་

བློངས། རང་ཉེདི་ལ་དའེི་ིཡནོ་ཏེན་ཚོང་བའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིགོཞིན་ལ་

ང་ོསྤྲོདོ་བྱས་ན། ང་ོསྤྲོདོ་དནོ་དུ་འིཁྱལོ་བ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ཆེསོ་

ཡནི་ནའིང་སྔནོ་ལ་ས་ོསསོ་ཉེམས་སུ་བློངས་ནས་ཉེམས་མྱངོ་ཡདོ་
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པོ་དང་རྒྱུས་མངའི་ཡདོ་པོ་བྱས། ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིགོཞིན་ལ་

རང་ལ་ཉེམས་མྱོང་བྱུང་ཚུལ་དེས་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད་ཚུལ་རྣམས་

བཤོད་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ཡིན། གོང་ལྟར་རང་ཉེིད་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤོེས་ཡོན་ཐེོགོ་ང་རང་ཚོོའིི་ཡ་རབས་བཟང་པོོའི་ིལྟ་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཡོན་

ཏེན་ཚོང་བ་བྱས་ཏེ་ེརང་ལ་མསི་ཆེ་ེམཐེངོ་སློབེས་པོ་བྱདེ་དགོསོ། 

དངེ་སང་རྒྱ་མ་ིབློ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོ་ད་ེདགོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བྱས་པོའིི་འིབྲས་བུར་བོད་པོ་ཞིེས་པོ་འིདི་

དངོས་གོནས་རིགོ་གོཞུང་ཕྱུགོ་པོོ་དང་། ཆེོས་རིགོ་གོཏེིང་ཟབ་

ཡདོ་པོའི་ིམ་ིརིགོས་ཤོགིོ་ཡནི་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་ནམ་

རྒྱུན་ཏུ་བཤོད་པོ་ད་ེའིདྲེ་རདེ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བདོ་པོར་མཐེངོ་སློབེས་

ཏེེ། གོཞིི་ནས་བོད་པོར་གུས་བརྩིི་བྱེད་མཁན་ཡོང་གོི་འིདུགོ ད་

ལྟ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཤོསེ་ཡནོ་དང༌། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིཐེོགོ་

ནས་མསི་རང་ཉེདི་ལ་ཆེ་ེམཐེངོ་དང༌། གུས་ཞིབས། ཤོ་ཚོ་བཅས་

སློབེས་པོ་ང་རང་ཚོ་ོས་ོསསོ་བྱདེ་དགོསོ།

ཅ༽ སྐུ་དབང་རྩིསི་སྤྲོོད་དང་། གོཞུང་མང་གོ་ིའིགོན་

འིཁུར།

ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ང་རང་ཚོའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིགོཞུང་སྐྱངོ་ཕྱོགོོས་

ཐེད། མང་གོཙོ་ོཟེར་བ་འིདི་ལམ་བཟང་ཤོོས་ཤོིགོ་ཡིན། དཔོེར་
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ན། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚོ་ོགོཞིིས་བྱེས་མཉེམ་འིཛིོམས་བྱུང་རྗེེས། 

བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་གོཞུང་གོ་ིའིགོན་འིཁུར་ངས་ལནེ་གྱི་ིམནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་

པོ་འིདི་ང་སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་པོ་དང༌། ངས་བོད་མི་མང་བློོས་

བཏེང་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མིན་ཞིེས་རྟེགོ་པོར་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ངས་

འིགོ་ོའིཁྲེདི་ནས་བསྡེད་ན། རང་བཞིནི་གྱིསི་མ་ིམང་གོ་ིབསམ་བློའོི་ི

ནང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོན་འིཁྱརེ་གྱི་ིརདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆེསེ་ཏེན་ཏེན་ཡགོ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚོསོ་བློསོ་བཀལ་ཆེོགོ་

གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིལྷདོ་ཡངས་བྱདེ་པོའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ། ངས་

ལས་ཀ་མ་བྱས་ན་མ་ིམང་ཚོསོ་སམེས་འིཁུར་མང་བ་བློང་ཐུབ་ཀྱི་ི

རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གོཉེིས་ནས་གོང་ལྟར་འིདོད་རུང་མ་འིདོད་རུང་ང་ལོ་རྒོས་འིགྲེོ་

གོི་ཡོད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་ལོར་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོང་དུས་ང་ལོ་ཉེེར་

ལྔར་སློབེས་པོའི་ིཕེ་ོགོསར་ཞིིགོ་ཡནི། ད་ཆེ་ལ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེབཞིརི་

སློབེས་ཡདོ། རམི་བཞིནི་ཕུང་པོ་ོརྒུད་འིགྲེ་ོབ་ལས་དར་རྒྱས་ཡངོ་

རྒྱུ་མདེ། ཚོ་ེམང་བ་རྫོགོོས་ཟནི། ལ་ོབརྒྱ་ཐེམ་པོ་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ནའིང་

ཚོེ་ལྷགོ་ལ་ོབཞིི་བཅུ་མ་ཟིན་ཙོམ་ལས་མེད། འིདི་ནི་དངོས་ཡོད་

གོནས་ཚུལ་ཡནི། དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་གོསནོ་པོའི་ིརངི་ལ་བདོ་མའིི་ི

ནང་མང་གོཙོ་ོརང་དབང་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་བའིི་ཉེམས་མྱོང་གོང་

འིཚོམ་ཞིིགོ་གོསོགོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། མ་འིངོས་པོར་ཆུ་ལམ་དང་
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འིདྲེ་བར་ལམ་བྱང་ནས་ཡགོ་པོ་ོཡངོ་གོ་ིརདེ་སྙིམ། 

གོང་ལྟར་ངས་སྔ་ཙོམ་འིགོན་མ་འིཁྱརེ་བ་བྱས་ན། མ་ིམང་རང་གོ་ི

འིསོ་འིདམེས་ཐེགོོ་ནས་འིགོ་ོཁྲེདི་བསྐསོ་ཏེ།ེ དསེ་འིགོན་འིཁུར་བ་

དང་གྲེསོ་ཚོགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐེགོོ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་

བྱུང་ན། འིགོ་ོསྟདོ་དཀའི་ངལ་ཕྲིན་བུ་ཡངོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། ང་རང་འིཚོ་ོ

གོནས་ཡདོ་པོའི་ིརངི་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་དུས་ངས་བསློབ་བྱ་བྱདེ་རྒྱུ་

དང༌། གོནས་ཚུལ་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ། གོསེད་བཀྲོོལ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་གོི་རེད། གོང་ལྟར་ང་གོསོན་པོའིི་ཚོེ་ལྷགོ་འིདིའིི་

རིང་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་མང་གོཙོ་ོརང་དབང་མཚོན་ཉེིད་ཚོང་

བ་ཞིགིོ་བྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་སྟ་ེང་རང་སྒརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་གུང་སྒྲིགིོ་

གོ་ིཡདོ། ཅསེ་ངས་ལ་ོཤོས་སྔོན་ནས་བཤོད་ཡདོ། 

དཔོེར་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་ཆེ་བཞིགོ་ན། བཀའི་ཤོགོ་དང་འིབྲལེ་

ཡདོ་ཚོསོ་འིགོན་འིཁུར་མང་ཙོམ་བློངས་ཏེ།ེ ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེ

མདེ་པོ་དང་ཁྱད་མདེ་ཀྱི་ིའིགོན་འིཁུར་ན་ཡགོ་པོ་ོཡདོ། གོཉེསི་ནས་

ང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་མིང་གོཅིགོ་ཡོད་ཅིང་། མིང་འིདིའིི་

ཐེོགོ་ངས་མ་གོཏེོགོས་བྱེད་མི་ཐུབ་པོའིི་ལས་ཀ་རྣམས་ངོས་ནས་

བྱས་ན་འིསོ་ཤོོས་དང་སྐབས་བབས་ཀྱིི་འིསོ་འིགོན་ཡིན་པོས། 

ངོས་ནས་མ་བྱས་རང་བྱས་ཡིན་པོ་ངོས་ཀྱིིས་བྱས་ན་འིགྲེིགོས། 

དེ་མིན་འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་ལས་ཀས་མཚོོན་པོའིི་དེ་ཚོོའིི་གྲེས་སྒྲིིགོ་
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འིཛུགོས་རིམ་པོ་ཡོད་པོ་ཚོོས་འིགོན་ཆེ་ཚོང་འིཁྱེར་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན། མ་འིངོས་པོའི་ིཆེ་ནས་ཉེམས་མྱངོ་མང་པོ་ོགོསགོོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

མི་རེ་ང་ོརེའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་སེམས་འིཁུར་མང་བ་སློེབས་པོ་དེ་

འིདྲེའིི་ཐེོགོ་ནས་ཕེན་ཐེོགོས་ཡོད། ངོས་རང་ཉེིད་ཀྱིང་དམིགོས་

བསལ་སྐབས་བབ་འིསོ་འིགོན་ཡདོ་པོའི་ིལས་དནོ་ཐེགོོ་དུས་ཚོདོ་

མང་ཙོམ་གོཏེངོ་ཐུབ། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱལོ་དུ་སྡེདོ་རངི་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ངས་འིཛིིན་སྐྱོང་གོི་ལས་ཀའིི་རིགོས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་མྱོང་

མེད་ལ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡང་མེད། འིནོ་ཀྱིང་ཨུ་ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་ཉེམས་

མྱོང་བསགོས་པོ་ཙོམ་ལས། ངོས་ནས་འིཐུས་ཚོང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་

མ་ིའིདུགོ རན་གྱི་ིཡདོ་མདེ་གོང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཨུ་ཚུགོས་

བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

ཆེ༽ མང་གོཙོའོི་ིཐེབོ་ཐེང་དང་། མང་གོཙོའོི་ིལས་འིགོན།

མ་འིོངས་པོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་ནི། གོཙོོ་བོ་མང་ཚོོགོས་ཀྱིིས་

སེམས་འིཁུར་མང་ཙོམ་ལེན་རྒྱུ་དང༌། དེའིི་ཐེོགོ་ལ་ཤུགོས་

རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ མང་གོཙོོར་ཐེོབ་ཐེང་ཞིིགོ་ཡོད་

ལ། འིགོན་འིཁུར་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཡོད། ཐེོབ་ཐེང་ཤོ་སྟགོ་བཤོད་ནས་

འིགོན་འིཁུར་མ་བློངས་པོར་བསྡེད་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། དསེ་ན་ཐེབོ་ཐེང་

རྩིདོ་དགོསོ་ལ། ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་པོ་དང་མཉེམ་དུ་འིགོན་འིཁུར་ཡང་

ལནེ་དགོསོ། ཐེབོ་ཐེང་དང༌འིགོན་འིཁུར་མཉེམ་དུ་འིགྲེ་ོདགོསོ། ད་ེ
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ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ང་རང་ཚོོས་དུས་རྒྱུན་ནས་གོནད་འིགོགོ་དེ་ཚོོའིི་

གྲེས་ཡང་ཡང་གོོ་བསྡུར་སྦྱོང་བཤོད་བྱས་ཏེེ་བསམ་བློོ་གོཏེོང་

རྒྱུ་བྱུང་ན། སྦྱོངོ་བརྡར་ཐེབེས་ནས་བསམ་བློའོི་ིནང་གུང་བསྒྲིགིོས་

ཏེ།ེ གོནད་དནོ་ཁོགོ་ཏུ་ཆུབ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་ངསེ་ཡནི། 

དུས་རྒྱུན་ད་ོསྣང་གོང་ཡང་མ་བྱས་པོར་བསྡེད། གླི་ོབུར་དུ་ཚོགོོས་

འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ན་འིསོ་འིཕེནེ་པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིསྐབས་

སུ་མགོོ་འིཚོོས་ལ་མ་འིཚོོས་བྱས་ན་ཉེེན་ཁ་ཡོད། དུས་རྒྱུན་

ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོོགོས་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པོ་

དང༌། སམེས་ནང་ལ་གོམོས་འིདྲེསི་ཡདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་ན། དམགིོས་

བསལ་ལས་འིགོན་བྱེ་བྲགོ་པོ་ཞིིགོ་ཐེོན་པོའིི་སྐབས་ལ་སོ་སོར་

གོོམས་བྱང་ཡོད་པོའིི་དབང་གོིས་རྒྱུས་ཡོད་དང་། ཁོགོ་ཏུ་ཆུབ་

སྟ་ེགུང་བསྒྲིགིོས་ནས་ཡདོ་དུས་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཐེགོ་གོཅདོ་

བྱེད་པོའིམ། ཡང་ན་འིགོན་འིཁུར་བློངས་ནས་ཐེེ་གོཏེོགོས་བྱེད་

དགོསོ་པོ་ཡངོ་དུས་འིཕྱུགོ་པོ་མདེ་པོ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། 

ང་རང་ཚོ་ོདུས་རྒྱུན་འིཚོགོོས་འིདུ་ཡང་ཡང་འིཚོགོོས་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་རསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོསོ་ཚོགོོས་འིདུ་འིཚོགོོས་པོ་དསེ་

ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་ཡདོ། རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརངས་ཡདོ། ཁྱདེ་རང་

ཚོ་ོཕྱོོགོས་མཐེའི་ནས་ཡོང་བ་གོཏེམ་བཤོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ོཡང་

ཡགོ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་དང་། ད་རསེ་ད་ོ
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སྣང་ཆེེན་པོོའི་ིཐེོགོ་ནས་ཚོོགོས་འིདུར་ཆེེད་མངགོས་ཡོང་མཁན་

ཚོང་མར་བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལེགོས་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡནི།

ཇ༽ གོཞིསི་བྱསེ་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིཕེན་ནུས།

ད་རསེ་ཀྱི་ིཚོགོོས་འིདུ་འིཚོོགོས་ནས་ས་ོསརོ་ཉེམས་མྱངོ་གོསར་

པོ་དང༌། གོ་ོརྟེགོོས་གོསར་པོ་བྱུང་བ་ད་ེདགོ་ས་གོནས་ས་ཐེགོོ་ཏུ་

འིབྱརོ་མཚོམས་ས་ོསའོི་ིཁངོས་གོཏེགོོས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཚོརོ་གོསལ་

བཤོད་དང༌། སྐུལ་སློངོ་བྱས་ཏེ།ེ ད་ོསྣང་གོསར་པོ་སློབེས་པོ་བྱདེ་

རྒྱུ་གོནད་འིགོགོ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁ་སྔནོ་ཆེལོ་ཁ་གོསུམ་གྱི་ིཚོགོོས་

འིདུར་ཡང་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོོའིི་སྤྱོིར་བཏེང་མང་ཚོོགོས་

ནང་བདོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིབྱདེ་ཕྱོགོོས་

སྐོར་ཁྱིམ་ཚོང་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ནང་དུས་རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་གོིས་གླིེང་

མོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་ནས་གོཉེེན་འིཕྲིད་ལ་

ཡངོ་མཁན་ཚོརོ་རྒྱ་གོར་ནང་ས་ོསའོི་ིཁྱམི་ཚོང་གོ་ིད་ལྟའི་ིགོནས་

སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོད་པོ་དང༌། བཙོན་བྱོལ་བོད་དབུས་གོཞུང་གོི་

འིགྲེོ་སྟངས། གྲེོས་ཚོོགོས་ལམ་ལུགོས། རིས་སུ་མ་ཆེད་པོའིི་

ཆེསོ་སྡེ་ེཁགོ ས་དགོ་ེབཀའི་རྙེངི་བནོ་དང་བཅས་པོ་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་

པོ། བློ་བྲང་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ། གོཞིསི་ཆེགོས་གོང་འིདྲེ་ཡདོ་པོ། ད་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིའིཛིནི་སྐྱངོ་གོང་འིདྲེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། འིཛིམ་གླིངི་ཕྱོ་ིལ་
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འིབྲལེ་བ་གོང་འིདྲེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ། ད་ེཚོའོི་ིགྲེས་ཁྱམི་ཚོང་ད་ེགོའི་ི

ནང་མ་ིཚོསོ་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ།

བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲིད་ལ་ཡངོ་མཁན་གྱི་ིམསི་ད་ོསྣང་མ་བྱས་ན་མ་

གོཏེགོོས། ད་ོསྣང་བྱས་ན། ཕྱོ་ིལ་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོསོ་གོནས་

ཚུལ་འིཚོོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པོར་འིགྲེ་ོམི་དགོོས་པོར་ཁྱིམ་ཚོང་དེ་གོའིི་

ནང་ནས་འིགྲེལེ་བཤོད་ཆེ་ཚོང་བརྒྱབ་སྟ་ེཤོསེ་ཐུབ་པོ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡནི། 

ཡང་ཁྱིམ་ཚོང་འིདིའིི་ནང་མི་བོད་ལ་ཕེར་གོཉེེན་འིཕྲིད་དུ་ཕྱོིན་ན་

བློསོ་འིཁལེ་ས་ཚོ་ོལ་གོནས་ཚུལ་མཐེའི་མ་འིགོགོ་པོ་ཤོདོ་ཐུབ་པོ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་ས་ོས་ོསྤེོབས་པོ་བྱེད་ཆེོགོ་པོ་དང༌། མི་གོ་ོ

ཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེམནི་དུས་རྒྱུན་ད་ོསྣང་རྩི་བ་ནས་མདེ་

ན། ཕེར་ཕྱོོགོས་གོཉེེན་འིཕྲིད་དུ་ཡོང་མཁན་ཞིིགོ་གོིས་སྐད་ཆེ་

དྲེིས་དུས། ལན་གོསལ་པོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མེད་པོར་ངོས་ནས་ཡགོ་པོོ་

རང་ཤོསེ་ཀྱིི་མདེ་ཅསེ་བཤོད་ན། དངེ་སང་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་

མ་ིཁ་ཤོས་ཀྱིསི་བཤོད་པོ་དཔོརེ་ན། རྒྱ་གོར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱོནི་

ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེམཇལ་ཏེ་ེསྐལ་བ་བཟང་པོ་ོབྱུང་། ད་ེམནི་

བདོ་གོཞུང་ལ་ལྟ་བཟ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེན་ི

གོནས་ཚུལ་མ་ཤོསེ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་རདེ།

ང་ཚོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོདགུ་ལྷགོ་ཙོམ་སངོ་བ་

དའེི་ིརངི་ང་ཚོསོ་ལས་ཀ་ཧི་ཅང་མང་པོ་ོབྱས་ཡདོ། ད་ེན་ི༸རྒྱལ་བ་
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རིན་པོ་ོཆེེ་ལ་མཐུ་དང་ནུས་པོ་གོ་ཚོོད་ཡོད་ཀྱིང་མི་གོཅིགོ་གོིས་

དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཐེབས་མེད། ང་ཚོ་ོབོད་མི་བཙོན་བྱོལ་བ་ཐེོགོ་

མར་མི་ས་མ་རིར་སློེབས་པོ་ནས་བཟུང་ས་གོནས་ས་ཐེོགོ་གོི་མི་

དང་། རོགོས་རམ་ཚོོགོས་པོ་ཁགོ་ལ་འིབོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། 

རྒྱ་གོར་དབུས་གོཞུང་ལ་འིབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་སགོོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་ཤོནི་

ཏུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ད་ལྟ་བར་བྱས་ཡདོ། ད་ཆེ་ང་ཚོ་ོའིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ི

སྟངེ་གོ་ིབཙོན་བྱལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་

འིད་ིལ་ོད་ེདགོ་རངི་ལ་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིསྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་བྱ་སྤུ་གོནོན་གྱིི་ཐེོགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ཏེེ་བྱུང་བ་ལས། 

ང་མ་ིགོཅིགོ་གོསི་བྱས་ནས་བྱུང་བ་མནི།

སྡེེ་ཚོན་མང་པོོའི་ིནང་ང་ཚོོས་ཐེིགོ་བསགོས་རྒྱ་མཚོ་ོཟེར་བ་ལྟར་

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོ་དེ་དགོ་ལ་དོ་སྣང་མ་

བྱས་པོར། བདོ་གོཞུང་གོསི་དྲེང་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་དང༌། 

བོད་གོཞུང་གོིས་ཡས་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ མས་བྱེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

མགོོ་མ་པོའིི་འིཚོོས་ཀྱིི་སྐད་ཆེ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེེ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་ལྟ་ས་གོང་ཡང་མི་འིདུགོ་ཟེར་བའིི་སྐད་

ཆེ་འིདི་བདེན་པོ་ཡིན་ན། སེམས་ཤུགོས་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད་རུང་བྱ་

ཐེབས་བྲལ་བ་རེད། དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་

མནི། སམེས་ཤུགོས་ཆེགོས་རྐྱནེ་ལ་འིགྲེ་ོམཁན། བདནེ་པོ་མདེ་
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པོའི་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་ན་སྙིངི་པོ་ོགོང་ཡང་མ་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན། རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཟརེ་བ་

འིདི་ཇི་ཙོམ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་རྩིི་གོི་འིདུགོ་གོམ། གོལ་ཆེེན་པོ་ོགོང་

འིདྲེ་རྩིི་གོི་འིདུགོ་གོམ། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནི་མིའིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་ནང་གོི་

ནུས་ཤུགོས་བསྒྲིལི་མཁན་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། མགོ་ོམ་འིཚོསོ་པོའི་ི

སྐབས་དེ་འིདྲེའིི་མཐེོང་ཚུལ་ཡོང་བ་དང་། ལས་ཀ་གོང་ལ་ཡང་

སྟབས་བད་ེཔོའོི་ིའིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་པོ་ད་ེལྟར་མནི། ང་ཚོ་ོའིདརི་ཆེ་ེ

རུང་ཆུང་རུང་མ་ིཆེགིོ་འིབུམ་གོསུམ་ཁྲེ་ིབཞི་ིཁྲེ་ིཙོམ་གྱི་ིཚོགོོས་སྡེ་ེ

ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། འིཕྲིལ་སལེ་བདོ་མ་ིགོཅགིོ་འིབུམ་སུམ་ཁྲེ་ིབཞི་ི

ཁྲེའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ཤོསེ་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིདནོ་དགོ་མནི་པོར། མ་འིངོས་

པོའིི་བོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚོོགོས་སྐོར་ལ་བསམ་བློོ་གོཏེོང་གོི་ཡོད་ལ། གོོ་

རམི་ཡང་སྒྲིགིོ་གོ་ིཡདོ། ལས་རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་ལས་

ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། འིནོ་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་མགོ་ོའིཚོོས་པོ་ོབྱས་ནས་

ཤོདོ་རྒྱུ་འིད་ིའིདང་གོ་ིམདེ་པོ་ལྟ་བུ་ངས་རྟེགོ་པོར་མཐེངོ་གོ་ིའིདུགོ

ཉེ༽ ཁྱམི་ཚོང་གོ་ིསློོབ་གོས་ོདང་། སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིའིགོན་

འིཁུར།

ང་ོཤོསེ་པོ་ཁ་ཤོས་ནས་འིད་ིལྟར་བརྗེདོ་མཁན་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚོའོི་ི

ཁྱམི་ཚོང་གོ་ིཕྲུ་གུར་ཉེནི་ལྟར་བདོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཤོདོ་
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ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་རྐྱེན་གྱིིས་ཕྲུ་གུ་འིཛིིན་གྲྭ་ཐེོན་ནས་འིཚོར་ལོངས་

ཡོང་སྐབས་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་ལེན་

མཁན་ཆེགོས་ཡདོ་ཟརེ་མཁན་ཡངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེདགོ་དངསོ་གོནས་

ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱམི་ཚོང་ནང་ཚོངོ་གོ་ིསྐད་ཆེ་དང་། སུད་ཚོངོ་གོ་ི

སྐོར། སྙིིང་པོོ་མེད་པོར་ཡས་འིགྲེིགོ་མི་འིདུགོ མས་འིགྲེིགོ་གོི་

མི་འིདུགོ་ཟེར་བ་རྟེགོ་པོར་ཤོོད་མཁན། ཕྱོོགོས་ཚོང་མའིི་གོནས་

ཚུལ་དགོེ་སྐྱོན་ཡོངས་རྫོོགོས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་སྟབས་གོནད་

དནོ་མ་རྟེགོོས་པོས་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་དང་། བསམ་བློ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུ་མེད་པོ་ཆེགོས་པོའིི་སྐྱོན་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དུས་རྒྱུན་ནས་ང་རང་

ཚོ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སེམས་འིཁུར་བློང་རྒྱུ་དང་། ད་ོསྣང་

མང་ཙོམ་བྱེད་རྒྱུ་འིདི་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ད་རེས་འིདིར་

ཚོགོོས་འིདུ་ཚོགོོས་པོ་དའེི་ིཐེགོོ་ནས་མ་ིར་ེང་ོརརེ་ཕེན་ཐེགོོས་བྱུང་

ཡདོ་པོ་ལྟར། ས་ོསསོ་ཕེར་སློབེས་པོའི་ིརྗེསེ་ད་ེཚོའོི་ིཐེགོོ་ལ་སྐུལ་

སློངོ་བྱས། འིགྲེལེ་བཤོད་བྱདེ་དགོསོ།

ཡང་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་བཤོད་པོ་ལྟར་མི་བདེན་པོ་དང་། རྫུན་མ། 

ཧིམ་པོ། འིཁྱོགོ་བཤོད་བཅས་བྱས་ན་མི་འིགྲེིགོས། དྲེང་པོ་ོདྲེང་

བཞིགོ་ཤོདོ་དགོསོ། ང་ཚོའོི་ིམང་གོཙོ་ོའིད་ིཡང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡངོ་

བར་ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ་བྱདེ་པོ་ལས་འིད་ིགོསང་བ་ཡནི་ཞིསེ་

སྦས། ཕྱོ་ིལ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིིགོ་བཤོད་དགོསོ་དནོ་མདེ། ཡང་སྐབས་
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ར་ེགོནས་དུས་མ་འིཚོམ་པོའི་ིདབང་གོསི་གོནས་སྐབས་གོསང་བ་

བྱདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡངོ་བ་ན་ིགོནས་ཚུལ་ཐེ་དད་ཡནི། ད་ེམནི་

ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ང་ོབའོི་ིཆེ་ནས་ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ་ཡངོ་བ་

བྱེད་དགོོས། ང་རང་ཚོོས་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་བདེན་པོ་ར་

སྤྲོོད་འིཕེེར་བའིི་འིགྲེེལ་བཤོད་བརྒྱབ་སྟེ་མི་ལ་དོ་སྣང་གོསར་པོ་

དང་། སམེས་ཤུགོས་སློབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཁྱདེ་

རང་ཚོ་ོཁ་ཤོས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ནང་ཚོགོོས་འིདུ་ཡང་ཡང་འིཚོགོོས་

ཐུབ་ན་ཡགོ་པོ་ོམ་ིཡངོ་ངམ་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར་ད་ལྟ་ང་ཚོསོ་བགྲེ་ོ

གླིངེ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་། བཤོད་རསེ་བྱདེ་རྒྱུ་ཉུང་དྲེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟར་

ཉུང་དྲེགོས་པོའིི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆེ་མགོོ་འིཚོོས་ལ་མ་འིཚོོས་དེ་

འིདྲེ་གོ་ོདུས་བསམ་བློའོི་ིནང་གོང་འིདྲེ་ཡནི་ནམ་བསམ་པོ་ཡངོ་སྲིདི།

ཏེ༽ སྤྱོ་ིཚོགོོས་ཀྱི་ིདཀྲོོགོ་གོཏེམ་དང་། དངསོ་ཡདོ་ལ་

ཤོསེ་རྟེོགོས།

ན་ནིང་རྒྱ་མི་རྩིོམ་པོ་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་མིའིི་སྐོར་བྲིས་པོའིི་རྩིོམ་

ཡིགོ་དེང་སང་ཨ་རིའིི་རླུང་འིཕྲིིན་ཁང་ནས་རྒྱང་བསྒྲིགོས་གོཏེོང་

གོ་ིའིདུགོ མ་ིདསེ་བདོ་པོའི་ིསྐད་ཆེ་ལ་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ། 

སྐད་ཆེ་འུར་སྒྲིོགོས་བྱེད་རྒྱུ་བོད་པོའིི་གོཤོིས་ཀ་རེད། ངས་དཔོེ་

མཚོནོ་གོཅགིོ་བརྗེདོ་ན་ཉེནི་གོཅགིོ་རྩིམོ་པོ་པོ་ོཁ་ོརང་འིབྲ་ིཆུའི་ིཁར་

སོང་སྟེ། དེའིི་ཉེེ་སྐོར་ཁྱིམ་ཚོང་ཞིིགོ་ནང་ཇ་འིཐུང་ནས་བསྡེད་
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པོ་ཡིན། ཁྱིམ་བདགོ་དེས་དེ་རིང་སྔ་དྲེོ་འིབྲི་ཆུར་རྒྱ་མི་ས་ཞིིབ་

བྱདེ་མཁན་གོཅགིོ་གྲུའི་ིནང་ཕྱོནི་སངོ་བ་གྲུ་བརྡབས་སྐྱནོ་ཤོརོ་ཏེ་ེ

ཆུའི་ིནང་དམི་སངོ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ གྲུའི་ིནང་འིགྲེ་ོམཁན་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིད་ེ

ངས་ང་ོཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁ་ས་རང་ཐུགོ་བྱུང་། གོནས་ཚུལ་ད་ེགོ་ོབ་

དང་བསམ་བློའོི་ིནང་སམེས་ཁྲེལ་དང་མ་སྐྱདི་པོ་བྱུང་། ཇ་འིཐུང་

ནས་མར་ཡངོ་དུས་འིབྲ་ིཆུའི་ིཁར་རྒྱ་མ་ིའིགོའི་ཤོས་བསྡེད་འིདུགོ 

ད་གོནི་མགིོ་མཐེངོ་ལགོ་ཟནི་བྱུང་བ་ལྟ་བུས་ཆུ་ལ་དམི་སངོ་ཞིསེ་

ཤོ་ིཚོར་བའི་ིརྒྱ་མ་ིད་ེཆུའི་ིཁར་བསྡེད་འིདུགོ གྲུ་འིད་ིཆུའི་ིནང་ལ་ཀ་ོ

རྡབི་ཤོརོ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཀྱིང་ང་རང་ཐེར་ཐུབ་ཙོམ་བྱུང་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

བདོ་པོའི་ིགོཤོསི་ཀ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། ཅསེ་རྩིམོ་ཡིགོ་ནང་བྲསི་འིདུགོ

ང་རང་ཚོསོ་སྐབས་ར་ེམགོ་ོམ་འིཚོསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆེ་ཞིགིོ་གོ་ོདུས་ཁསོ་

ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཁྱ་ིགོཅགིོ་གོསི་སྐད་བརྒྱབ་པོ་དང་། ཁྱ་ིགོཞིན་

ཚོསོ་རྒྱུ་མཚོན་མདེ་པོར་སྐད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱུགོས་པོ་ལྟར་བྱས་ནས་

དའེི་ིཐེགོོ་ད་དུང་ཁ་སྣནོ་རྒྱགོ་གོ་ིཡདོ། གོལ་ཏེ་ེམ་ིགོཅགིོ་གོསི་སྐད་

ཆེ་ནན་པོ་ོབྱས་ནས་དྲེིས་ན་དེ་ལྟར་མིན་ནམ་བསམ་བྱུང་ཟེར་བ་

ལས། ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོད། སོ་སོས་གོནས་

ཚུལ་ཆེ་ཚོང་རྟེོགོས་པོ་དང་། དུས་རྒྱུན་ནས་བསམ་བློོའི་ིནང་ལ་

གུང་བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེཡདོ་ན། བདནེ་མནི་གྱི་ིསྐད་ཆེ་བཤོད་དུས། ཁའོི་ི

སྐད་ཆེ་ལ་ཧིང་སངོ་འིདུགོ་སྙིམ་ནས་ཤོསེ་ཐུབ།
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ཡང་ངས་ལ་ོརྒྱུས་གོཅིགོ་བཤོད་ན་སྔོན་མ་ལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུའིི་

འིགོ་ོསྟདོ་བདོ་ནས་གོཉེནེ་འིཕྲིད་མང་པོ་ོཡངོ་སྐབས་སུ་བདོ་ནས་

གོཉེེན་འིཕྲིད་ཡོང་མཁན་མི་གོཅིགོ་བོད་ལ་ཕེར་ལོགོ་རྗེེས་ས་

གོནས་ཀོང་པོོའི་ིནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི་ཞིིགོ་གོིས་ཁོ་ལ་

རྒྱ་གོར་ནང་གོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་སྐད་ཆེ་དྲེིས་

པོར། དེའིི་ལན་དུ་རྒྱ་གོར་ནང་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ བོད་པོ་ཚོ་ོཤོིན་ཏུ་

སྐྱོ་པོོ་བྱས་ནས་བསྡེད་འིདུགོ་ཅེས་བཤོད་པོ་དང་། ཡང་ཏཱ་ལའིི་

བློ་མ་གོང་དུ་འིདུགོ་ཅེས་སྐད་ཆེ་དྲེིས་པོའིི་ལན་དུ། ཏཱ་ལའིི་བློ་མ་

བལ་ཡུལ་ནང་ལྷམ་གོོགོ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་འིདུགོ་

ཅེས་བཤོད་པོར། རྒྱ་མི་དེས་སྐད་ཆེ་དེ་རྫུན་མ་ཡིན་པོ་ཤོེས་ཏེེ། 

ཁྱདེ་མར་རྒྱུགོས་ཞིསེ་བཤོད་འིདུགོ དནོ་དངསོ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོ་རྒྱ་

མ་ིདསེ་ཤོསེ་ཀྱི་ིཡདོ། ཁའོི་ིབསམ་བློའོི་ིནང་བདོ་པོས་སྐད་ཆེ་གོང་

བྱུང་མང་བྱུང་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་མདེ་དམ་སྙིམ། གོནས་ཚུལ་

ད་ེབདནེ་པོ་ཡནི་མནི་མ་ིཤོསེ་ཀྱིང་སྐབས་དའེི་ིཚོགིོ་ཐེ་ོགོཅགིོ་ནང་

འིདུགོ ང་གོད་མ་ོཤོརོ་བྱུང་། ང་ཚོ་ོསྐབས་ར་ེགོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་

ཞིགིོ་གོ་ོབ་དང་འུར་ལངས་ཏེ་ེཁྲེོགོ་ཐེབེས་ཀྱི་ིའིདུགོ ས་ོསོའི་ིངསོ་

ནས་གོནས་ཚུལ་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱས་ཏེ་ེཁགོོ་ཏུ་ལགེོས་པོར་ཆུབ་

ཡདོ་ན། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡངོ་སྐབས་ཁསོ་མགོ་ོམ་འིཚོསོ་ཀྱི་ི

སྐད་ཆེ་ཤོོད་ཀྱིི་འིདུགོ་སྙིམ་པོ་ཞིིགོ་ལམ་སང་དྲེན་ཡོང་། གོནས་

ཚུལ་མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་ོདང་། ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།
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ཐེ༽ གོཉེསི་སྨན་གྱི་ིལམ་བུ་དང་། གོཅིགོ་ལ་གོཅིགོ་

བརྟེནེ།

ངས་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་ཐེགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡདོ། དབུ་མའི་ིལམ་

ཟརེ་དནོ་ན།ི དངསོ་གོནས་བདོ་ལུང་པོར་དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་མདེ་

པོ་དང་། མི་ཉུང་ལ་ས་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཡོད་པོ། འིགྲེིམ་འིགྲུལ་བདེ་པོ་ོ

མེད་པོ། དེ་ལྟ་བུའིི་བོད་ལུང་པོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེད་

པོར་མ་རྩི་ཤོནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོདགོསོ་པོར་མ་ཟད། བཟ་ོརགིོ་ལགོ་རྩིལ་

པོའིང་མང་པོ་ོདགོསོ་པོ་ཡནི། བདོ་རགིོས་ནང་དུ་ལགོ་རྩིལ་པོ་མང་

པོ་ོམེད། དེའིི་རྩི་བ་རྒྱ་གོཞུང་གོིས་བོད་མིར་སློོབ་སྦྱོོང་དང་། གོ་ོ

སྐབས་མ་སྤྲོད་པོའི་ིདབང་གོསི་བྱུང་བ་རདེ། གོང་ལྟར་དངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་ལ་ལགོ་རྩིལ་གྱིསི་ཕེངོས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། དཔོརེ་ན། 

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བོད་རང་བཙོན་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིན། རྒྱ་མི་ཡོངས་

རྫོོགོས་སང་ཉེིན་འིགྲེོ་གོི་ཡིན་ཞིེས་བརྗེོད་ན། བོད་ནང་གོི་ལས་

རགིོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ལས་མཚོམས་ཆེད་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁ་ཡདོ།

ང་ཚོོར་དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་དགོསོ་ལ། མ་རྩི་ཡང་ཆེནེ་པོ་ོདགོསོ་

ཀྱིི་ཡོད། དེ་རྣམས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་བཏེང་སྟེ་དེ་དགོ་བྱེ་མའིི་

ནང་ཆུ་བླུགོས་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡནི་པོར་དངསོ་གོནས་དནོ་ཕེན་ཡགོ་

པོ་ོཡངོ་བ་ཞིགིོ་བྱདེ་པོ་ལ་ང་ཚོསོ་རང་སྲིདི་རང་སྐྱངོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་

འིཛུགོས་སྐྲུན་གོང་ཞིགིོ་བྱདེ་དགོསོ་པོ་དང་། འིཛུགོས་སྐྲུན་ཇ་ིལྟར་
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བྱདེ་དགོསོ་པོའི་ིཐེད་ང་རང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རང་གོསི་བསམ་བློ་ོབཏེང་

ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ས་ོས་ོརང་ལ་འིཚོམས་ཤོིང་། འིཕྲིལ་ཕུགོས་

གོང་ཅརི་ཕེན་ཐེགོོས་ཡདོ་པོའི་ིའིཆེར་གོཞི་ིབཀདོ། འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱདེ་མཁན་དང་ལགོ་རྩིལ་མ་ིསྣ་རྒྱ་ནགོ་ནས་རགོོས་རམ་བློངས། 

ད་ེལྟར་བྱས་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེནེ་པོ་ོདང་མཉེམ་དུ་ཟླ་བསྒྲིལི་

ནས་བསྡེད་ན། དངསོ་པོ་ོཡར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིཐེད་ཕེན་ཐེགོོས་ཡངོ་

གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

མ་ིརགིོས་རང་བཙོན་ཟརེ་བ་འིད་ིསྔར་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ས་ོ

སའོི་ིའིཚོ་ོགོསོ་ཆེ་ཚོང་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱིསི་བསྒྲུབས་ཏེ་ེསུ་ཞིགིོ་ལ་

བརྟེནེ་མ་ིདགོསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ད་ལྟ་ཡདོ་ན་རང་བཙོན་

ཞིསེ་སྐད་ཆེ་འིད་ིའིཚོམས་པོ་ོཡདོ་ལ། ཡངོ་ཡང་ཐུབ་པོ་ཡནི། དངེ་

སང་འིཛིམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐེགོོ་གོ་ིརང་བཙོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེརགིོས་

ཀྱིང་དཔོལ་འིབྱོར་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐེོགོ་སློེབས་དུས་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅགིོ་ལ་ལྟསོ་ཚོབས་ཧི་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ། དཔོརེ་ན། སྟབོས་

ཆེནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིདཔོལ་འིབྱརོ་ཡང་ཡུ་རབོ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་བསྡེད་ཡོད། ཡུ་རོབ་ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱོར་དེ་ཡང་གོོང་བཞིིན་

ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་ལ་གོཅགིོ་བརྟེནེ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡདོ། 

དཔོརེ་ན། བར་སྐབས་ཨ་ེཤོ་ཡའི་ིནང་དཔོལ་འིབྱརོ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞིནི་ཨུ་རུ་སུའི་ིནང་ལ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་
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པོ་ོབྱུང་བ་དའེི་ིཤུགོས་རྐྱནེ་ཡུ་རབོ་ཁུལ་དང་། ཨ་མ་ིར་ིཀ་བཅས་

པོའི་ིནང་དུའིང་སློབེས་ཡདོ། དངེ་སང་འིཛིམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་

འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡདོ། གོང་ལྟར་འིཛིམ་གླིངི་ཧྲལི་པོ་ོཕེན་ཚུན་

གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་དང་། གོཅགིོ་གོསི་

གོཅིགོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་ནས། སུ་

ལའིང་ལྟསོ་མ་ིདགོསོ་པོར་རང་ཉེདི་ཁརེ་རྐྱང་རང་དབང་གོཙོང་མ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པོའི་ིདུས་ཚོདོ་ཕེལ་ཆེེར་ཡལོ་བ་ལྟ་བུ་ཡནི།

ལྷགོ་པོར་ང་རང་ཚོ་ོབོད་ཡུལ་ལྟ་བུ་ལུང་པོ་ཡར་རྒྱས་མེད་པོ། 

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་རང་ཉེདི་གོཅགིོ་པུས་འིཛུགོས་

སྐྲུན་བྱདེ་རྒྱུ་ཧི་ཅང་ཁགོ་པོ་ོཡནི། ད་ེབཞིནི་དུ་ང་རང་ཚོ་ོམང་གོཙོ་ོ

མངི་དནོ་མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་ཡངོ་བ་བྱ་རྒྱུར་སམེས་ཐེགོ་བཅད་ཡདོ་

ཀྱིང་། མང་གོཙོ་ོཡགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡངོ་བ་བྱདེ་པོ་ལ་དཔོརེ་ན། ད་ལྟ་

བོད་ནང་རང་དབང་གོི་ཐེོགོ་ནས་གོསང་བའིི་འིསོ་ཤོོགོ་འིཕེེན་

རྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོ་ོཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

འིགྲེམི་འིགྲུལ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་གྱིསི་ཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

གོཅགིོ་གོསི་ཤོསེ་རྟེོགོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡདོ།

གོཉེིས་ནས་ཉེམས་མྱོང་གོི་གོོམས་འིདྲེིས་གོཏེན་ནས་བྱུང་མེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་ཁགོ་པོ་ོརེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ རྒྱ་

ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེེན་དེ་དང་ང་ཚོ་ོམཉེམ་དུ་སྐྱིད་སྡུགོ་ཟླ་
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བསྒྲིལི་ནས་སྡེདོ་རྒྱུ་དང་། གོཙོ་ོཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ང་ཚོརོ་

དགོོས་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་ངོམས་

སུ་ཆེོགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡདོ་པོ་འིད་ིཉེམས་པོ་སརོ་ཆུད་དང་། མ་ིཉེམས་

གོོང་འིཕེེལ་ཡོང་བར་བྱེད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་མིང་དོན་མཚུངས་ཤོིང་

གོདེང་འིཁེལ་བ་ཞིིགོ་སྤྲོད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་གོི་འིགོོ་

ནས་གོཉེིས་མོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། བོད་རང་

ཉེདི་ཀྱི་ིཁ་ེཕེན་ལ་ཕེན་ཐེགོོས་མ་ིཡངོ་ངམ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ངའི་ིདབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་ཡནི།

ད༽ བདོ་རྒྱ་ཐེ་དད་དང་། མཆེདོ་ཡནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ།

ཡང་གོཞིནོ་ནུའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལྟ་བུར་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་གོར་གྱི་ིཕྱོ་ི

དང་། རྒྱ་གོར་ནང་བཅས་ལ་བདོ་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་དགོསོ་ཞིསེ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་པོ་ཧི་ཅང་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེན་ིས་ོསའོི་ིཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་ཀྱི་ི

ཡདོ། ཁ་སྔནོ་གོཞིནོ་ནུའི་ིཚོགོོས་འིདུར་བརྗེདོ་རྒྱུ་བྱུང་། གོཞིནོ་ནུ་

ཚོོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དང་། ངའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ཐེ་དད་དང་

མཐུན་གྱིི་མེད། ཡིན་ནའིང་དེས་བོད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་

པོ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐེགོོ་ནས་ཐེབོ་ཐེང་འིད་ིཡདོ་པོ་ཡནི། ང་ཚོསོ་

ཐེབོ་ཐེང་རྩིདོ་པོའི་ིསྐབས་སུ་རང་བཙོན་ཡནི་པོའི་ིརྒྱུ་མཚོན་ཁུངས་

སྐྱལེ་དགོསོ། རང་བཙོན་ཡནི་ལུགོས་ཡནི་སྟངས་བཤོད་དགོསོ། 
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གོང་ལྟར་བདོ་ལུང་པོའི་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་འིཛིམ་གླིངི་

ཕྱོ་ིལ་འིབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་དྲེགོས་པོའི་ིརྐྱནེ་གྱིསི་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་

ལྟར་བོད་རང་བཙོན་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་ཕྱོི་འིབྲེལ་གྱིི་འིབྲེལ་བ་

བཙུགོས་པོ་བྱུང་མདེ། རྒྱ་གོར་དབྱནི་ཇསི་བཟུང་བའི་ིསྐབས་བདོ་

ལ་ཚོོང་དོན་སྐུ་ཚོབ་ཟེར་བ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཡོད། གོང་ལྟར་ཡང་

སྙིངི་རང་དབང་རང་བཙོན་ཡནི་པོའི་ིཐེབོ་ཐེང་ངམ། མཚོན་ཉེདི་ཆེ་

ཚོང་བ་གྲེིས་བཅད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ སྔར་ཆེོས་རྒྱལ་ཚོོའིི་

སྐབས་སུ་བདོ་རྒྱ་ཐེ་དད་ས་ོསརོ་ཡནི་པོ་རྩིདོ་མདེ་ཡངོས་གྲེགོས་

ཡནི། ད་ེསྔནོ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིཡགིོ་ཆེའི་ིནང་དུས་རབས་བདུན་

པོའི་ིསྐབས་ཆེསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་བཙོན་སྒམ་པོསོ་རྒྱ་བཟའི་ཀངོ་ཇ་ོདང་

གོཉེེན་སྒྲིིགོ་བྱས་པོ་ནས་བཟུང་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཁོངས་ཆེགོས་པོ་

རེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད་ཀྱིང་། དེང་སང་སྐད་ཆེ་དེ་བསྐུམས་ནས་

ཤོདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ

ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གོསུམ་པོའིི་ནང་འིགྲེོ་མགོོན་ཆེོས་རྒྱལ་

འིཕེགོས་པོའིི་སྐབས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པོ་རེད་ཅེས་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་ཡང་རྩིོད་པོ་ཅན་ཡིན་པོ་གོསལ་པོོ་ཡིན། བར་སྐབས་

མན་ཇུའིི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་དང་འིབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོད། ང་རང་

ཚོ་ོབོད་པོའིི་ངོས་ནས་མན་ཇུ་དང་བོད་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་

མཆེོད་ཡནོ་གྱིི་འིབྲལེ་བ་ཡནི་པོ་ལས། དཔོནོ་འིབངས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་
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བ་མིན་ཞིེས་འིགྲེེལ་བཤོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོད། བསམ་བློོའི་ིཐེོགོ་ནས་

མན་ཇུ་གོོང་མ་རྗེེ་བཙུན་འིཇམ་དཔོལ་དབྱངས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་ལ་

ངོས་འིཛིིན་གྱིིས་རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས། དེ་འིདྲེའིི་དད་པོ་བྱེད་

ཡུལ་དང༌། རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་ས་དེའིི་ཤུགོས་རྐྱེན་ཚུར་སློེབས་

སྐབས་དེ་འིདྲེའིི་དབང་ཡོད་ཤོོད་ཀྱིི་རེད་སྙིམ་པོ་བསམ་བློོའི་ིནང་

འིཁརོ་གྱི་ིཨ་ེཡདོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན་ངསོ་ནས་དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་བཤོད་ན། ཚོ་རངོ་

ཛི་སགོ་གོསི་ང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཤོགིོ་གོསུངས་མྱངོ༌། སྔ་མ་ོསྐུ་མདུན་

སྐུ་གོངོ་མ་དབྱནི་ཇའིི་ིདམགོ་བདོ་ལ་ཡངོ་བའི་ིསྐབས་ལ་པོ་ེཅངི་དུ་

ཕེབེས་ཏེ་ེརྒྱ་ནགོ་གོངོ་མ་དང་མཇལ་འིཕྲིད་གོནང༌ཡདོ། ད་ེདུས་ཚོ་

རངོ་ཆེབིས་ཞིབས་ཀྱི་ིཁངོས་སུ་ཡདོ་ཅངི་། ཉེནི་ཞིགིོ་མན་ཇུ་གོངོ་

མས་གོསལོ་སྟནོ་ཞིིགོ་བཤོམས་པོ་དང་། གོསལོ་སྟནོ་གྲེལོ་ནས་

ཚུར་ལགོོ་ཕེབེས་དུས་ཆེབིས་ཞིབས་ཁ་ཤོས་ཀྱིསི་ཨམ་ཕྲིགོ་ནང་

ཀྲོངི་མགོོ་འིཁྱརེ་ཡདོ་པོ་འིད་ིརྒྱ་ནགོ་གོངོ་མའི་ིགོསལོ་ལྕགོོ་སྟངེ་གོ་ི

ཀྲོིང་མོགོ་ཡིན་ཞིེས་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་སྤྲོོད་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་

ཚོ་རངོ་རང་གོསི་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིའིདུ་ཤོསེ་ཡདོ་པོ་ཡནི།

༸རྒྱལ་མཆེགོོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའོི་ིསྐབས་མན་ཇུ་གོངོ་མ་རང་

ཡནི་རུང་མནི་རུང༌། གོངོ་མའི་ིསྲིས་ཁ་ཤོས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ནང་པོ་

ཡནི་ཅངི་། ༸རྒྱལ་མཆེགོོ་བསྐལ་བཟང་ལ་རྩི་བའི་ིབློ་མའི་ིའིདུ་ཤོསེ་
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བཞིགོ་སྟ་ེརྩི་བའི་ིབློ་མའི་ིསྐུ་ཚོ་ེམཛིད་འིཕྲིནི་རྒྱས་ཐེབས་ལ་ཁ་ཞི་ེ

གོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིསམེས་འིཁུར་བློང་གོ་ིཡདོ་པོ་ལྕང་སྐྱ་རལོ་པོའི་ིརྡ་ོ

རྗེེའིི་རྣམ་ཐེར་ནང་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ་ལ། ཐུའུ་བཀྭན་གྱིི་རྣམ་ཐེར་

ནང་དུའིང་གོསལ་པོ་ོའིདུགོ དེ་དགོ་ནི་དངོས་གོནས་དད་པོ་དམ་

ཚོིགོ་གོི་ལ་རྒྱ་གོཡོ་བ་མེད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་

བ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི།

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིོགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྐུ་

ཚོེ་མཛིད་འིཕྲིིན་ལ་སྐྱོན་མི་ཡོང་བ་དང༌། བརྟེན་པོོ་ཡོང་བ། དེ་

འིདྲེའིི་དོན་དགོ་ལ་ཡོན་བདགོ་མན་ཇུའིི་གོོང་མ་སྟོབས་ཆེེན་གྱིི་

རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པོར་བརྟེེན། དམིགོས་བསལ་ཁུར་བློངས་ནས་

༸རྒྱལ་བའིི་ཉེེ་སྐོར་གྱིི་ཞིབས་འིབྲིང་དེ་རིགོས་རྒྱ་ནགོ་གོོང་མས་

མ་ཤོསེ་པོར་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བསྐསོ་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམདེ་པོ་དང་། 

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་མཛིད་འིཕྲིནི་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོངོ་མས་

སེམས་འིཁུར་བློངས་ཏེེ། གོོང་མས་བྱུས་གོཏེོགོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། 

དཔོེར་ན། སྤྱོི་ཁྱབ་མཁན་པོོ་དང༌། བཀའི་བློོན་བསྐོ་གོཞིགོ་དེ་

རགིོས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོངོ་མར་ཆེོགོ་མཆེན་ཞུས་ཏེ་ེགོངོ་མའི་ིམསོ་

མཐུན་འིགོོ་བསྐོ་གོཞིགོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་དངོས་ཡོད་གོནས་ཚུལ་

ཡནི།

ན༽ རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་། སྲིདི་དནོ་རྒྱལ་རབས།
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ཡང་ང་རང་ཚོསོ་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་བྲསི་པོ་ཁ་ཤོས་ནང་རྒྱ་ནགོ་

གོོང་མས་དབང་ཆེ་བཟུང་བ་ད་ེརིགོས་མ་བཀོད་པོ་དང་། ང་རང་

ཚོ་ོདང་ཕྱོགོོས་མཐུན་པོ་རྣམས་བཀདོ་ཡདོ། མ་ིམཐུན་པོའི་ིཕྱོགོོས་

རྣམས་མ་བཀདོ་པོ་ད་ེལྟར་ཁ་ཤོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་འིདུགོ ད་ེདགོ་ན་ི

ཁུངས་འིཁྱལོ་ཐེབས་མདེ། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ་བྱདེ་དགོསོ། དཔོརེ་

ན། ཞྭ་སྒབ་པོས་བྲིས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མན་ཇུ་གོོང་མས་ཚུར་

ཤུགོས་རྐྱནེ་ཆེནེ་པོ་ོསློབེས་པོ་དང༌། གོངོ་མར་ཕེར་ཡ་ིགོ་ེཕུལ་བའི་ི

ནང་གོངོ་མར་བརྩི་ིབཀུར་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེས་གོསལ་པོ་ོ

མ་བཀོད་པོར་བཞིགོ་པོ་དེ་ལ་བར་སྐབས་ལྷ་ས་ནས་ལན་ཞིིགོ་

བཏེོན་འིདུགོ ད་ེདགོ་གོི་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་བཀདོ་འིདུགོ

དེ་རྗེེས་ཞྭ་སྒབ་པོ་དང་བཀའི་མོལ་བྱུང༌། རྩིིས་དཔོོན་ཞྭ་སྒབ་པོ་

གོཤོགེོས་མཁན་ད་ེདངསོ་གོནས་ལྷགོ་བསམ་ཅན་རདེ། ངས་ཞྭ་

སྒབ་པོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲིངེ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིརྣམ་ཐེར་ནང་ཡདོ་པོ་

རྣམས་བཀདོ་ན་ཡགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། ཁངོ་ནས་རྣམ་

ཐེར་ཆེ་ཚོང་བཀོད་ན་དེ་དགོ་གོི་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོོང་མ་དང་འིབྲེལ་

བ་གོནང་བ་ད་ེརགིོས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིཁདོ་ཡདོ་པོས་ཡགོ་པོ་ོཨ་ེ

ཡངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེདུས་ངས་གོསལ་པོརོ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

རྣམ་ཐེར་གྱི་ིདཔོར་གོཞི་ིང་ོམ་བདོ་ལ་ཡདོ་པོས་རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིལགོ་

པོར་སློབེས་ཚོར་ཡདོ། འིད་ིཕྱོགོོས་ང་ཚོསོ་རྒྱས་བསྡུས་བཟ་ོགོནི་
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བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་ཨ་ེཡདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡནི། 

དངསོ་ཡདོ་གོནས་ཚུལ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་བ་ཤོདོ་རྒྱུ་ལས། དངསོ་ཡདོ་

གོནས་ཚུལ་བཀབ་ནས་ཁུངས་འིཁྱལོ་ཐེབས་མདེ། ཡནི་ནའིང་ད་ེ

རྣམས་ཡངོ་སྟངས་སྐརོ་ལ་ང་ཚོསོ་འིགྲེལེ་བཤོད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་

རང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་མཆེོད་ཡོན་སྦྱོིན་བདགོ་གོི་དད་པོ་དམ་ཚོིགོ་

གོི་ལ་རྒྱའིི་འིབྲེལ་བ་བཤོད་ཡོད་ཀྱིང་། འིཛིམ་གླིིང་ནུབ་ཕྱོོགོས་

པོས་རང་བཙོན་ཡནི་མནི་ཟརེ་བ་ལས། ང་ཚོོའི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེཁངོ་

ཚོསོ་བརྩི་ིགོ་ིམ་རདེ་ལ། དའེི་ིདནོ་ཡང་ཤོསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དབྱནི་ཇ་ི

དང༌། ཧྥི་རན་སའིི་ིམངི་ཚོགིོ་ནང་མཆེདོ་ཡནོ་སྦྱོནི་བདགོ་གོ་ིའིབྲལེ་

བ་ཞིསེ་པོའི་ིཚོགིོ་འིད་ིཕེལ་ཆེརེ་ཡདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དབྱནི་ཇའིི་ིམངི་

ཚོགིོ་ནང་སུ་ཛི་རན་ཀྲོ་ིདང༌། སབོ་རན་ཀྲོ་ི (Suzerianty and 

Soverianty) ཟརེ་བ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེན་ིཁ་ོརང་ཚོ་ོནུབ་ཕྱོོགོས་

རྒྱལ་ཁབ་ཕེན་ཚུན་གྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱདེ་པོའི་ིམངི་ཚོགིོ་

གོཅགིོ་ཡནི། སུ་ཛི་རན་ཀྲོ་ིཟརེ་བ་འིད་ིབདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་བའི་ིཐེགོོ་ལ་

བེད་སྤྱོོད་བྱས་ན་མཆེོད་ཡོན་གྱིི་འིབྲེལ་བར་གོ་ོགོི་ཡོད་མེད་ཞིིབ་

འིཇུགོ་གོམ་ཉེམས་ཞིབི་བྱདེ་དགོསོ་ཤོངི་། ད་ེན་ིཁྲེམིས་ལུགོས་ཀྱི་ི

མཁས་པོ་དང༌། ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཡནི་པོ་ལས། 

ང་རང་ཚོསོ་ལམ་སང་ལས་སློ་པོོར་ཤོདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡནི།

པོ༽ རང་བཙོན་གྱི་ིཐེོབ་ཐེང་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིསྲིདི་
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བྱུས།

ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་ལ། ང་རང་ཚོ་ོརིགོས་གོཅིགོ་གོིས་བོད་

རང་བཙོན་རྩིོད་ཀྱིི་ཡོད། རྩིོད་པོའིི་ཐེོབ་ཐེང་ཡོད་ལ་འིསོ་པོ་ཡནི། 

ཡིན་ནའིང་རྩིོད་པོར་རྩིོད་སྟངས་ཡོད། གྲེི་མེ་མདའི་འིཁྱེར་ནས་

རྩིོད་པོ་བྱས་པོ་མིན་པོར། བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིི་ཁུངས་ལུང་

བགྲེངས་ནས་རྩིོད་དགོོས། དེས་ན་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚོང་རྟེོགོས་

ཐུབ་པོ་དགོོས། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ནི་རྙེོགོ་

འིཛིིང་ཆེེན་པོོ་ཡོད་པོའིི་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡིན་སྟབས། དེ་དགོ་ལ་

ཞིིབ་འིཇུགོ་དང་དོ་སྣང་ཡགོ་པོོ་བྱས་ཏེེ། གོནས་ཚུལ་ཤོེས་པོའིི་

ཐེགོོ་ནས་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི།

བོད་རང་བཙོན་གྱིི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་ངས་འིདི་ལྟར་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡོད། རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་ང་ལ་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་ཤོས་རེད་

ཅསེ་བརྗེདོ་དགོསོ་ཞིསེ་བསམ་འིཆེར་ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངས་ད་ེལྟར་

ཤོདོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡནི། ད་ེན་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡནི། ལ་ོརྒྱུས་

ནི་བྱུང་ཟིན་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོས་དེང་སང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དགོོས་

མཁརོ་བསྟུན་ནས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་གོཏེངོ་མ་ིཐུབ། འིདས་

པོ་ནི་འིདས་པོ་རང་རེད། ཡགོ་པོ་ོཡིན་ན་ཡང་བྱུང་ཚོར་བ་དང་། 

སྡུགོ་པོོ་ཡིན་ན་ཡང་བྱུང་ཚོར་བ་ཡིན་པོས་དེ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་

བྱདེ་ཐེབས་མདེ། འིདས་པོའི་ིབདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་འིབྲལེ་བའི་ི
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སྐརོ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བའི་ིམཁས་པོ་རྣམས་དང༌། ཁྲེམིས་ཀྱི་ིམཁས་

པོ་ཚོོས་ཐེགོ་གོཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ་ལས། དེ་ནི་ཆེབ་སྲིིད་

ཀྱིསི་ཐེགོ་གོཅདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མནི་ཞིསེ་ངསོ་ནས་བརྗེོད་ཀྱི་ིཡདོ།

ད་ལྟའི་ིསྐབས་སུ་གྲེསོ་མཐུན་དནོ་ཚོན་བཅུ་བདུན་ལ་མངི་རྟེགོས་

བཀདོ་པོ་སགོོས་ལ་བསྙིད་ད་ེབར་སྐབས་བདོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་

སྤྱོི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེའིི་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིེས་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོད། 

མ་འིངོས་པོར་གོཉེསི་ཕེན་དང་གོཉེསི་མསོ་ཀྱི་ིཐེབས་ལམ་ཡགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ོབདོ་པོ་རྣམས་རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་སྤྱོ་ིམཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ཁེ་ཕེན་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་མཉེམ་དུ་སྡེོད་རྒྱུར་འིདོད་

པོ་ཡདོ། ང་ཚོརོ་དམགིོས་བསལ་ཁ་ེཕེན་འིདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ང་ཚོ་ོལགོོས་སུ་ཐེནོ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ཅསེ་ཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ་ལ། 

ངའི་ིལངས་ཕྱོགོོས་ཀྱིང་འིད་ིཡནི། སྐད་ཆེ་འིད་ིཕྱོ་ིནང་སུ་ལ་ཤོདོ་

དགོསོ་བྱུང་རུང་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐེགོོ་ནས་ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་

གོསལ་བྱས་ཏེ་ེཤོདོ་ཀྱི་ིཡདོ།

རིགོས་ཁ་ཤོས་ལ་བསམ་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང་དེ་ནི་ཐེོབ་

ཐེང་རྩིདོ་པོ་ཡནི་པོས་ཡགོ་པོ་ོརདེ། ཡནི་ནའིང་གོནས་ཚུལ་རྣམས་

མགོ་ོའིཚོསོ་པོ་བྱདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། རྒྱ་མ་ིཝིང་ལ་ིཞུང་གོསི་

བྲསི་པོའི་ིརྩིམོ་ཡགིོ་ད་ེདགོ་གོ་ིནང་སྐད་ཆེ་རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོ་མང་

པོ་ོའིདུགོ རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིབདགོ་དབང་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཡདོ་
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ཟེར་གྱིི་ཡོད། བདགོ་དབང་ཞིེས་པོའིི་མིང་ཚོིགོ་འིདི་ནུབ་ཕྱོོགོས་

པོའི་ིལྟ་བ་ནས་སློབེས་པོ་ཞིགིོ་ཡནི་པོ་ལས། སྔར་ཨ་ེཤོ་ིཡའི་ིནང་

བདགོ་དབང་གོི་སྐད་ཆེ་འིདི་མེད། ལྷགོ་པོར་བོད་རྒྱ་གོཉེིས་ཀྱིི་

འིབྲལེ་བ་ན་ིབདགོ་དབང་གོ་ིསྐད་ཆེ་མནི་ཞིངི་། ད་ེན་ིམཆེདོ་ཡནོ་

གྱི་ིསྐད་ཆེ་རདེ་ཅསེ་བཤོད་འིདུགོ ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་བདནེ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་གོཞི་ིནས་གོསལ་ཡངོ་གོ་ིཡདོ་པོའི་ིརྟེགོས་རདེ།

ཕེ༽ བདོ་རྒྱ་འིབྲལེ་མལོ་དང་། དབུས་སའིི་སྲིདི་བྱུས།

ད་ེནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་དང་འིབྲལེ་བའི་ིགོནས་སྟངས་ཐེད་ཕེལ་ཆེརེ་

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༨ པོའི་ིནང་བཀའི་ཤོགོ་གོ་ིམ་ིགོཅིགོ་གོཉེསི་

ཤོགིོ་ལྡ་ིལརི་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ཚོབ་པོ་ཐུགོ་འིཕྲིད་དུ་ཕྱོནི་ཏེ་ེཏཱ་ལའི་ི

བློ་མས་དུས་ད་ལྟ་བར་ཡངོས་གྲེགོས་གོསུང་བཤོད་གོནང་བ་ཚོང་

མ་འིཁྱརེ་ནས། ཡགིོ་ཆེ་འིད་ིརྣམས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་གོཞུང་

འིབྲལེ་གྱི་ིགོསུང་བཤོད་གོནང་བ་ཡནི་པོས་འིད་ིདགོ་གོ་ིནང་རང་

བཙོན་དགོོས་ལུགོས་གོསུངས་ཡོད་མེད་གོཟིགོས་རོགོས་ཞིེས་

གོཞུང་ཚོབ་པོར་སྤྲོད་ཡོད། དེ་རྗེེས་ནས་བཟུང་གོཞུང་འིབྲེལ་གྱིི་

འིབྲལེ་བ་བྱདེ་མཚོམས་ཆེད་པོ་རདེ།

ཡནི་ན་ཡང་སྒརེ་པོ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིཚོགོོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་བརྒྱུད་ནས་

འིབྲལེ་བ་བྱདེ་མཁན་གོཅིགོ་གོཉེསི་ཤོགིོ་བྱུང་ཡདོ། སྒརེ་པོ་ཚོངོ་
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པོ་ད་ེའིདྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱིང་འིབྲལེ་བ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེལྟར་འིབྲལེ་བ་

བྱདེ་སྐབས་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་ལ་གོཞིགིོས་

ན་བདོ་དནོ་འིད་ིདཀའི་རྙེགོོ་ཅགིོ་ཡནི་པོ་དང༌། དཀའི་རྙེགོོ་འིད་ིསལེ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡིན་པོ། དེ་སེལ་ཐེབས་ལ་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་གོིས་

ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པོ་བཅས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་ཕྲིན་བུ་ཐེོན་ཡོང་གོི་

འིདུགོ ཡིན་ནའིང་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཐེགོ་གོཅོད་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་

ཡངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོའིདུགོ

བདོ་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ཛི་དྲེགོ་ཡདོ་པོ་མདང་དགོངོ་རང་ངས་ལྷ་

སའི་ིབརྙེན་འིཕྲིནི་ནང་མཐེངོ་སངོ༌། ད་ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིདཔོནོ་པོ་ོགོསར་པོ་

གོཅགིོ་སློབེས་འིདུགོ འིདསི་གོསར་འིགོདོ་ལྷན་ཚོགོོས་ལ་སྐད་ཆེ་

ཤོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་ཁ་བྲལ་དང་ལགོོ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིབྱདེ་སྒ་ོསྤེལེ་

ལུགོས་དང༌། ཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་བདོ་མ་ིམང་ལ་ཕེན་པོ་སྣ་ེགོཅགིོ་བྱས་

མདེ་ལུགོས། ཆེསོ་ཀྱི་ིམངི་འིཁྱརེ་ནས་བྱ་བ་སྡུགོ་ཅགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡདོ་

ཟརེ་བ་སགོོས་ཧི་ཅང་ནན་པོ་ོབཤོད་སངོ༌། ད་ེལྟར་བདོ་ས་གོནས་

སུ་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་དཔོནོ་ཚོསོ་ཧི་ཅང་ནན་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ས་གོནས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོོས་འིཕྲིལ་སེལ་ནན་པོ་ོབྱས་

ནས་ལྷངི་འིཇགོས་པོ་ོབྱུང་ན། ད་ེདགོ་གྲུབ་འིབྲས་གོཙོ་ོབརོ་བརྩིསི་

པོ་ལས། སྲིིད་བྱུས་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེེན་པོོས་དྲེགོ་གོནོན་བྱས་པོར་

འིཛིམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོངས་ཀྱིི་མཐེོང་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོད་མེད་དང༌། 
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མཐེངོ་ཚུལ་དསེ་རྐྱནེ་པོས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོ་ིཡངོས་ལ་མ་འིངོས་

པོར་ཕེན་གོནོད་གོང་ཞིིགོ་ཡོང་གོི་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་བསམ་བློ་ོ

གོཏེོང་གོི་མེད། ས་གོནས་ས་ཐེོགོ་ལ་ལྷིང་འིཇགོས་པོ་ོདང༌། རྒྱ་

ནགོ་དབུས་གོཞུང་ལ་ང་ོརྒོོལ་རྔམ་སྟོན་གྱིི་ཁྲེོམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་

བོད་མི་གོཅིགོ་ཀྱིང་མེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་སྟེ་འིབད་

བརྩིནོ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡདོ། ད་ེན་ིཁ་ོརང་ཚོ་ོབློ་ོརྒྱ་ཆུང་དྲེགོས་པོས་ཡནི། 

པོེ་ཅིང་དབུས་གོཞུང་གོི་འིགོན་འིཁུར་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ནང་

བརྟེན་ལྷངི་ཡདོ་པོ་དང༌། ཆེབས་ཅགིོ་འིཛིམ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡངོས་ནས་རྒྱ་

ནགོ་གོཞུང་ལ་མཐེངོ་ཚུལ་སྡུགོ་པོ་ོམ་ིཡངོ་བ་ཞིགིོ་དང་། ད་ེའིདྲེའི་ི

ཐེོགོ་ནས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རིམ་པོས་འིཛིམ་གླིིང་འིདིའིི་ཐེོགོ་

མཐེོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཡངོ་བ་ཞུ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡདོ།

བ༽ རྒྱ་ནགོ་གོ་ིའིགྱུར་འིགྲེསོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ།

ད་ལྟ་དཔོལ་འིབྱརོ་དང༌། དམགོ་དནོ་གྱི་ིནུས་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མཐེངོ་

དང་ཆེ་འིཇོགོ་སློེབས་པོ་ལས། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་དྲེང་པོོ་དང༌། 

ཡགོ་པོ་ོཡནི་པོའི་ིཐེགོོ་ནས་མཐེངོ་དང་ཆེ་འིཇགོོ་བྱདེ་མཁན་མདེ། 

དསེ་ན་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིདནོ་ལ་བསམ་

བློོ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཡིན། ལྷགོ་པོར་དེང་སང་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་

གོཅིགོ་སྡུད་ལམ་ལུགོས་ཁུངས་འིཁྱོལ་ཐེབས་མེད་པོར་བརྟེེན། 

རང་བཞིིན་མི་མང་གོི་དགོའི་མོས་ཡོད་པོའིི་ཐེོགོ་ནས་འིཚོ་ོཐུབ་
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པོའི་ིབསམ་བློ་ོམ་བཏེང་ཐེབས་མདེ་ཆེགོས་ཡངོ་གོ་ིཡདོ། གོནས་

སྟངས་འིད་ིལྟ་བུའི་ིའིགོོ་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོསི་བདོ་ས་གོནས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོདུགོ་རྩུབ་ཆེནེ་པོ་ོཡདོ་པོ་འིད་ིལ་བསམ་བློ་ོགོཏེན་

ནས་གོཏེོང་གོི་མེད་ཅེས་བརྗེོད་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་སྙིམ། རྒྱ་ནགོ་དབུས་

གོཞུང་གོི་བསམ་བློ་ོགོཏེོང་སྟངས་ལ་འིགྱུར་བ་མི་འིདྲེ་བ་ཡོང་མི་

སྲིདི་པོ་མནི། ཡནི་ནའིང་ལམ་སང་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཁགོ་པོ་ོཡནི། 

གོལ་ཆེ་ེཤོསོ་རྒྱ་ནགོ་སྤྱོ་ིཡངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་གོངོ་

དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིརྩིམོ་པོ་པོ་ོད་ེའིདྲེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་སྐརོ་རྩིམོ་ཡིགོ་བྲསི་པོའི་ིདཔོ་ེདབེ་ད་ེའིདྲེ་དངེ་སང་ཐེནོ་ཡངོ་

གོི་ཡདོ། ལ་ོབཅུ་གྲེངས་གོངོ་ལ་དཔོ་ེདབེ་དེ་འིདྲེ་ཐེོན་ཐུབ་ཐེབས་

རྩི་བ་ནས་མདེ། ངས་ཚོགོས་པོར་གོཅགིོ་མཐེངོ་བའི་ིཐེགོོ་གོ་ིརྩིམོ་

ཡིགོ་ཁ་ཤོས་ནང་རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིདུགོ ད་ེརིགོས་ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིགོངོ་ལ་ཡནི་ན་དཔོར་

འིདབེས་བྱདེ་ནུས་མཁན་མདེ། ད་ེལྟར་རྒྱ་ནགོ་ནང་བཟང་ཕྱོགོོས་

ཀྱིི་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བ་དེ་བོད་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་

དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་པོོ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ོབོད་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་འིདི་

བོད་པོ་ནང་ཁུལ་འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡིན་ན། རྒྱ་

ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བ་དེ་བོད་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་ལ་འིབྲེལ་བ་གོང་ཡང་
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མེད། འིནོ་ཀྱིང་ད་ལྟ་ང་ཚོོའིི་དཀའི་ངལ་འིདི་རྒྱ་ནགོ་ནས་བྱུང་

བའིི་དཀའི་ངལ་ཞིིགོ་ཡིན་པོར་བརྟེེན། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོི་འིགྱུར་བ་

ད་ེང་ཚོ་ོབདོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡདོ་པོ་གོསལ་པོ་ོཡནི།

ཕྱོོགོས་ཡོངས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ན། འིགྱུར་བ་

འིགྲེ་ོབཞིནི་ཡདོ་པོ་དང༌། འིགྱུར་བ་ད་ེཡང་བཟང་ཕྱོོགོས་སུ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོད། དེ་ལུགོས་ང་ཚོོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་འིབད་བརྩིོན་

བྱེད་རྒྱུ་ཧི་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡིན། ང་ཚོ་ོབཙོན་བྱོལ་བ་ཆེགོས་

ནས་ཕེལ་ཆེེར་ལ་ོབཞིི་བཅུར་ཉེེ་བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོད། དེའིི་གོོང་དུ་རྒྱ་

དཔོནོ་ཚོ་ོདང་མཉེམ་དུ་ལ་ོདགུ་ཙོམ་གོཤོབིས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡནི། 

ང་ཚོའོི་ིདུས་ཚོདོ་ཁགོ་ཤོསོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤོསོ་རྣམས་དུས་

ཡུན་དའེི་ིརངི་ཡནི་པོ་དང་། ད་ཆེ་ང་ཚོའོི་ིབདནེ་མཐེའི་གོསལ་ལ་

ཉེེ་ཞིིང་། རེ་བ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་ལ་སློེབས་

ཡོད་པོས་ཚོང་མས་ད་བར་ཧུར་ཐེགོ་བྱས་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡང་

རགིོ་པོ་བསྒྲིམི་རྒྱུ་ཤོནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡནི། བཀྲོ་ཤོསི་བད་ེལགེོས། 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  ༎

པོར་བྱང་སྨནོ་ཚོིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོརོ་ར་ོགོཅིགོ་ཏུ། །
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གོཞིལོ་བའི་ིམཐེའི་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚོགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤོད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེོས་ནརོ་བུའི་ིམཛིདོ་ལ་དབང་འིབྱརོ་ཤོོགོ །

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་རིན་པོོ་ཆེེ་ཉེིན་མོའི་ིབཟད་པོས་གོངས་ལྗོོངས་ཆེོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ཐུབ་པོའིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཉེིན་མོའི་ི

སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙོམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོར་བྱས། ཕྱོོགོས་སྣང་བ་ལྟར་འིབར་བ་དེ་ནི་མིང་གོི་ལྷགོ་མ་ཙོམ་དུ་ཉེམས་ཉེེས་པོར་བྱས། ཕྱོོགོས་

དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲིན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་དང་ཕྱོོགོས་ན་རྡུལ་ཕྲིན་མཚོོན་ཆེ་སོགོས་གོདུགོ་པོའིི་གོནོད་འིཚོེ་གྱི་གྱུའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་

ཉེིན་རེ་བཞིིན་དུ་དར་བ་སོགོས་སྒོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚོོགོས་མཚོ་ོལྟར་བརྡོལ་ཉེིན་རེ་བཞིིན་དུ་དར་བ་སོགོས་སྒོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་ིརྒུད་ཚོོགོས་མཚོ་ོལྟར་བརྡོལ་

བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱང་ཕྱོོགོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་ར་ོསློར་བ་འིདི་དགོ་ལྷགོ་མེད་དུ་ཞིི་ཞིིང༌། བྱང་ཕྱོོགོས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའིི་མེ་ར་ོསློར་

ཡང་སྔར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིར་ཡང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་ཡང་སྔར་བཞིིན་གོསོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ལྗོོངས་འིདིར་ཡང་ཐུབ་པོའིི་བཞིེད་

དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁྱོན་ལ་དགོོངས་དྲེི་མ་མེད་པོ་དར་རྒྱས་སུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། འིཛིམ་གླིིང་ཡངས་པོའིི་ཁྱོན་ལ་

འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའིི་རིང་ལུགོས་སྒ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་འིཚོེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལམ་སྟོན། རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའིི་རིང་ལུགོས་སྒ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་

སོགོས་འིཕྲིལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐེའི་སོགོས་འིཕྲིལ་ཡུན་ལེགོས་ཚོོགོས་དུ་མའིི་ཆེེད་དུ་དམིགོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐེའི་

རིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་རིས་མེད་ཀྱིི་གོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེོགོ་པོའིི་

དགོེ་བསྔོའི་ིསྨོན་ཚོགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིིན་དགོེ་བསྔོའི་ིསྨོན་ཚོགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའིི་དགོེ་སློོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བློ་ོབཟང་བསྟན་འིཛིིན་
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