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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༤ ཉེནི་མ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༤ ཉེནི་མ་
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༡༦ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༡༦ ཉེནི་

རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་ལ་ོཆུང་བྱེསི་པོའི་ིཚེགོས་ཤེགོོ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་ལ་ོཆུང་བྱེསི་པོའི་ིཚེགོས་ཤེགོོ་

ཐོགོོ་གོནང་བའི་ིགོསུང་འིཕྲིནི།ཐོགོོ་གོནང་བའི་ིགོསུང་འིཕྲིནི།

ཀ༽ ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་སྦྱོངོ་དང་། བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོའི་ི

མ་ིཚེ།ེ

དེང་དུས་ཀྱིི་ན་གོཞིོན་འིཚེར་ལོངས་ཡོོང་བཞིིན་པོ་རྣམས་ནས་

རྒན་རབས་རྣམས་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། དངེ་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ཧ་ཅང་མྱུར་མགྱིགོོས་སུ་འིགྲེ་ོ

བའིི་མྱུར་ཤུགོས་ཀྱིི་ཚེད་དང་མཉེམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ཞིིབ་

ཏུ་བརྗེོད་ན་སློོབ་སྦྱོོང་ནི་རིགོས་གོཉེིས་སུ་འིདུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཏེེ། 

གོཅིགོ་ནི་འིཇིགོ་རྟེེན་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་མཐོོང་ཆེོས་རིགོས་ཀྱིི་

ཡོནོ་ཏེན་དང༌། ཅགིོ་ཤེསོ་ན།ི ལྐོགོོ་གྱུར་ཆེསོ་ལུགོས་ཆེསེ་མཐོའོི་ི

རིགོ་གོཞུང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་

ཡུལ་ཕྱོགོོས་འིགོའི་ཤེས་ནང་བཟ་ོའིཕྲུལ་གྱི་ིལས་དནོ་ཧ་ཅང་ཡོར་

རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་ང་ཚེོས་མཐོངོ་གོསལ་ཡོནི་ཡོང༌། འིགྲེ་ོབ་མ་ིརྣམས་

ལ་བད་ེསྐྱདི་ཧ་ཅང་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་མདེ། དའེི་ིརྒྱུ་མཚེན་ན།ི མ་ིརྣམས་

ནས་ཆེསོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཆེསེ་མཐོའོི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་མ་བྱེས་
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པོས་ལན་གོཤེསི། དུས་སྐོབས་འིདའིི་ིན་གོཞིནོ་རྣམས་ནས་འིཇགིོ་

རྟེེན་འིདིའིི་རིགོ་གོསར་ཁོོ་ན་མ་ཡོིན་པོར་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ལའིང་དོ་

སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཤེིང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་སེལ་ཐུབ་པོ་ནི་

ཆེསོ་ཁོ་ོན་ཡོནི། བརྩི་ེབའི་ིན་གོཞིནོ་རྣམས། ཕྲིན་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་

ནི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཀྱིང༌། གོལ་སྲིིད་ཁྱིེད་ཚེོའིི་བསམ་ཚུལ་དང་

མཐུན་མནི་ཡོདོ་ཚེ་ེདགོངོས་འིགོལ་མདེ་པོ་ཞུ། ཁྱིདེ་རྣམ་པོ་བད་ེ

བར་འིཚེར་ལངོས་ཀྱིསི་ཡུལ་ལུང་གོ་ིཕེན་བད་ེསྒྲུབ་པོའི་ིམ་ིབཟང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་དང༌། སེམས་དང་ལས་དོན་ཐོོགོ་གོི་དཀའི་ངལ་

བསལ་ཏེེ་རང་ཉེིད་གོཅིགོ་པུ་མིན་པོར་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་ཞིབས་

འིདགེོས་ལགེོས་གྲུབ་ཡོངོ་བ། ཁྱིདེ་རྣམས་བད་ེསྐྱདི་དང་ལྡན་པོའི་ི

སྨོནོ་འིདུན་བཅས་ཞུ། ཞིསེ་གོསུང་འིཕྲིནི་སྩལ།།  །།



4

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༡ ཉེནི་

ཝར་ན་ས་ཾསྀྐྲྀ་ཏེའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མརོ་སྩལ་བའི་ིཝར་ན་ས་ཾསྀྐྲྀ་ཏེའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མརོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཟ་ོལས་ཚེན་རིགོ་དང་། སམེས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ།

ད་ེརངི་སམ་སྀྐྲྀ་ཏེའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མ་ོའིདརི་ཕྲིན་མགྲེནོ་འིབདོ་གོནང་

བ་ལྟར་བཅར་སྐོབས་དབུ་བཞུགོས་དང༌། སློོབ་གྲྭ་བ་ཚེང་མས་

དགོའི་བརྩིེའིི་རྣམ་འིགྱུར་བཟང་པོ་ོདང་བཅས་སྣེ་ལེན་གོནང་བར་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་བས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཤེསེ་བྱེ་རགིོ་པོའི་ིགོནས་

རྣམས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིི་འིགོན་འིཁུར་

ཞིིགོ་རེད། དེ་ནི་དུས་ཡུན་སྐོད་ཅིགོ་ཀྱིང་མི་སྡེོད་པོར་གོཞིན་

དང་གོཞིན་དུ་འིགྱུར་བཞིིན་པོ་དང༌། མི་ཚེོའིི་སེམས་སུ་དངངས་

སྐྲྀགོ་དང༌། བགོ་མ་ིཕེབེས་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ཉེནི་མཚེན་སྦྲེལེ་ནས་འིགྲེ་ོ

བཞིནི་པོའི་ིདངེ་དུས་ཀྱི་ིའིཛམ་གླིངི་འིདརི་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་གོལ་

ཞིིགོ་རེད། དེ་ལའིང་རིགོས་གོཉེིས་ལས། ཚེན་རིགོ་དང༌། བཟ་ོ

ལས་ལ་སོགོས་པོའིི་ཕྱོི་དངོས་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱིི་རིགོ་གོནས་

ནི། དེང་སང་གོི་དུས་རབས་འིདིར་ཆེེས་ཆེེར་དར་བའིི་སྐོབས་

ཤེགིོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ནང་སམེས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་

བྱེེད་པོའིི་རིགོ་གོནས་ནི་ད་དུང་མི་རྣམས་ཀྱིི་རེ་འིདོད་ཁོེངས་པོ་
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ཞིགིོ་འིབྱུང་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། 

དེས་ན་དེ་རིང་འིདིར་འིདུས་པོའིི་ཡུལ་ལུང་དང༌། སྐོད་ཡོིགོ་མི་

འིདྲེ་བའི་ིདགོ་ེསློབོ་ཁྱིདེ་རྣམ་པོས་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིདབྱེ་ེབ་མདེ་པོར་རགིོ་

པོའི་ིགོཞུང་ལུགོས་སྒོ་ོགོང་སར་སློབོ་གོཉེརེ་དང༌། ཞིབི་རྟེགོོས་གོ་ོ

བསྡུར་ལེགོས་པོར་གོནང་སྟེ་ཕྱོི་ནང་རིགོ་གོནས་ལ་མཁོས་པོའིི་

ཡོང་རྩིེར་སོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་རེ་བ་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད་པོར་མ་ཟད། 

ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་ཚེན་ཟུར་འིཛུགོས་འིདིས་གོཞིན་ཕེན་གོང་

ཆེེ་ཡོོང་བའིི་རེ་བ་ཡོོད། མཐོའི་དོན་དགོེ་སློོབ་ཚེང་མ་སྐུ་ཁོམས་

བཟང་པོ་ོདང༌། སློོབ་སྦྱོོང་གོི་བཞིེད་དོན་ལེགོས་གྲུབ། ཁྱིེད་རྣམ་

པོས་ཇི་ལྟར་རྟེོགོས་པོའིི་མཁྱིེན་ཡོོན་རྣམས་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

འིཕྲིལ་ཡུན་བད་ེསྐྱདི་འིབྱུང་ཐོབས་སུ་བདེ་སྤྱོདོ་ཐུབ་པོ་བཅས་ཀྱི་ི

སྨོནོ་འིདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི་

མ་སུ་རརི་བོད་ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭ་དང་པོ་ོསྒོ་ོའིབྱེདེ་དབུ་མ་སུ་རརི་བོད་ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭ་དང་པོ་ོསྒོ་ོའིབྱེདེ་དབུ་

འིཛུགོས་བསྐྱངས་པོའི་ིཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིཛུགོས་བསྐྱངས་པོའི་ིཐོོགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སློབོ་གྲྭ་དབུ་འིབྱེདེ་དང་། མཛད་སྒོའོི་ིབྱུང་རམི་ལ་ོ

རྒྱུས།

(གོོང་ཚེསེ་ཉེནི་མའོི་ིཆུ་ཚེདོ་ ༣ དང་ཕྱོདེ་ཐོོགོ ཤེེས་རིགོ་གོཙོ་ོའིཛནི་ཛ་སགོ་ཀུན་གླིངི་(གོོང་ཚེསེ་ཉེནི་མའོི་ིཆུ་ཚེདོ་ ༣ དང་ཕྱོདེ་ཐོོགོ ཤེེས་རིགོ་གོཙོ་ོའིཛནི་ཛ་སགོ་ཀུན་གླིངི་

འིདོ་ཟརེ་རྒྱལ་མཚེན་དང༌། སློབོ་སྤྱོ་ིཕྲིངེ་རངི་ཛ་སགོ་འིཇགིོས་མདེ་སུམ་རྩིནེ་དབང་པོ།ོ འིདོ་ཟརེ་རྒྱལ་མཚེན་དང༌། སློབོ་སྤྱོ་ིཕྲིངེ་རངི་ཛ་སགོ་འིཇགིོས་མདེ་སུམ་རྩིནེ་དབང་པོ།ོ 

སློོབ་དགོེ་འིགོའི་ཤེས་བཅས་འིབིར་ལ་ཧའི་ོསོའི་ིཕེོ་བྲང་དུ་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་གོདན་སློོབ་དགོེ་འིགོའི་ཤེས་བཅས་འིབིར་ལ་ཧའི་ོསོའི་ིཕེོ་བྲང་དུ་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་གོདན་

ཞུར་བཅར་བསྟུན་བཀའི་བློན་ཚེ་ོབཅས་སྐུ་འིཁོོར་ཧྲགོ་བསྡུས་ཆེིབས་བསྒྱུར་གོནང༌། ཞུར་བཅར་བསྟུན་བཀའི་བློན་ཚེ་ོབཅས་སྐུ་འིཁོོར་ཧྲགོ་བསྡུས་ཆེིབས་བསྒྱུར་གོནང༌། 

སློོབ་གྲྭའིི་ཉེེ་འིགྲེམ་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོས་གྲེལ་བསྟར་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་གུས་འིདུད་ཕེེབས་སློོབ་གྲྭའིི་ཉེེ་འིགྲེམ་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོས་གྲེལ་བསྟར་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་གུས་འིདུད་ཕེེབས་

བསུ་ཞུས། སློབོ་གྲྭའི་ིམ་ཁོང་གོི་མདུན་ངསོ་ཐོོགོ་གོཡོབ་འིགོོ་ཧྲལ་སྒོ་ོཉེསི་གོཤེབི་ཡོདོ་བསུ་ཞུས། སློབོ་གྲྭའི་ིམ་ཁོང་གོི་མདུན་ངསོ་ཐོོགོ་གོཡོབ་འིགོོ་ཧྲལ་སྒོ་ོཉེསི་གོཤེབི་ཡོདོ་

པོ་དརེ། དར་ཚེནོ་དང་མ་ེཏེོགོ་གོསར་པོ་སྣ་ཚེོགོས་སྦྲེལེ་བའི་ིཕྲིངེ་ཤེལེ་འིཕྲིདེ་དུ་བཏེང་པོ་དརེ། དར་ཚེནོ་དང་མ་ེཏེོགོ་གོསར་པོ་སྣ་ཚེོགོས་སྦྲེལེ་བའི་ིཕྲིངེ་ཤེལེ་འིཕྲིདེ་དུ་བཏེང་

ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་སྒོ་ོདབྱེེའིི་མཚེོན་བྱེེད་དུ་༸གོོང་ས་ཆེེན་པོོས་གོཅོད་བྲེགོས་གོནང་རྗེེས། ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་སྒོ་ོདབྱེེའིི་མཚེོན་བྱེེད་དུ་༸གོོང་ས་ཆེེན་པོོས་གོཅོད་བྲེགོས་གོནང་རྗེེས། 

ཧྲལ་སྒོ་ོདབྱེེ་འིབྱེེད་མཛད་ཁོར་ཐུགོས་སྨོོན་གོནང་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཞུགོས་པོའིི་རིང༌། དེ་ཧྲལ་སྒོ་ོདབྱེེ་འིབྱེེད་མཛད་ཁོར་ཐུགོས་སྨོོན་གོནང་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཞུགོས་པོའིི་རིང༌། དེ་

ཉེིན་གྱིི་སྐུ་མགྲེོན་གྲེས་ཌོགོ་ཊར་ཕེིའིི་ཤཱ་ཞུ་བ་བགྲེེས་སོང་དེ་དང༌། ལྡི་ལི་དབུས་སྐྱོབ་ཉེིན་གྱིི་སྐུ་མགྲེོན་གྲེས་ཌོགོ་ཊར་ཕེིའིི་ཤཱ་ཞུ་བ་བགྲེེས་སོང་དེ་དང༌། ལྡི་ལི་དབུས་སྐྱོབ་

གོས་ོཚེགོོས་པོ་དང༌། ཁོའི་ིཏེ་ོལ་ིསྐྱབོ་གོས་ོཚེགོོས་པོ། ཨ་རའིི་ིཛ་དྲེགོ་སྐྱབོ་གོས་ོཚེགོོས་གོས་ོཚེགོོས་པོ་དང༌། ཁོའི་ིཏེ་ོལ་ིསྐྱབོ་གོས་ོཚེགོོས་པོ། ཨ་རའིི་ིཛ་དྲེགོ་སྐྱབོ་གོས་ོཚེགོོས་

པོ་སོགོས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་སྐུ་མགྲེོན་རྣམས་སྒོོའི་ིཉེེ་འིཁྲིིས་སུ་བཅར། ༸གོོང་ས་མཆེོགོ་པོ་སོགོས་ཀྱིི་ལས་བྱེེད་སྐུ་མགྲེོན་རྣམས་སྒོོའི་ིཉེེ་འིཁྲིིས་སུ་བཅར། ༸གོོང་ས་མཆེོགོ་
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གོིས་ཧྲལ་སྒོ་ོདབྱེེ་འིབྱེེད་གོནང་སྟེ་ནང་དུ་ཕེེབས་རྗེེས་སྐུ་མགྲེོན་ཚེོས་བསྡེེབས་གོཅིགོ་གོིས་ཧྲལ་སྒོ་ོདབྱེེ་འིབྱེེད་གོནང་སྟེ་ནང་དུ་ཕེེབས་རྗེེས་སྐུ་མགྲེོན་ཚེོས་བསྡེེབས་གོཅིགོ་

ཏུ་བཅར་བར། ཧྲལ་སྒོ་ོཆུང་ཞིིང༌། ནང་དུ་གོཡོབ་འིགོོ་ས་ཆེ་གོ་ོཡུལ་དོགོ་པོའིི་དབང་ཏུ་བཅར་བར། ཧྲལ་སྒོ་ོཆུང་ཞིིང༌། ནང་དུ་གོཡོབ་འིགོོ་ས་ཆེ་གོ་ོཡུལ་དོགོ་པོའིི་དབང་

གོསི་ཁོངོ་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་འིཚེང་གོ་ཐོབེས་པོ་ལྟ་བུས་ཌགོོ་ཊར་ཕེའིི་ིཤཱ་འིགྱིལེ་གྲེབས་བྱེས་གོསི་ཁོངོ་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་འིཚེང་གོ་ཐོབེས་པོ་ལྟ་བུས་ཌགོོ་ཊར་ཕེའིི་ིཤཱ་འིགྱིལེ་གྲེབས་བྱེས་

པོ་༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་གོསི་གོཟགིོས་ཏེ།ེ) པོ་༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་གོསི་གོཟགིོས་ཏེ།ེ) 

རྟེནེ་འིབྲལེ་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང༌། རྒྱ་གོར་ནང་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭར་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེདེ་མཁོན་འིཚེང་གོ་ཤེགིོ་ཤེགིོ་ཡོངོ་བ་འིདུགོ ཅསེ་བཀའི་གོནང༌། 

(དེ་ནས་སློོབ་ཁོང་ཁོགོ་ལ་གོཟིགོས་སྐོོར་གྲུབ་རྗེེས། མདུན་གྱིི་སྤེང་ཐོང་ཆུང་ཆུང་དེའིི་(དེ་ནས་སློོབ་ཁོང་ཁོགོ་ལ་གོཟིགོས་སྐོོར་གྲུབ་རྗེེས། མདུན་གྱིི་སྤེང་ཐོང་ཆུང་ཆུང་དེའིི་

དབུས་སུ་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་དང༌། གོཡོས་གོཡོོན་དུ་སྐུ་མགྲེོན་ཁོགོ་ཞིབས་སྟེགོས་དབུས་སུ་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་དང༌། གོཡོས་གོཡོོན་དུ་སྐུ་མགྲེོན་ཁོགོ་ཞིབས་སྟེགོས་

སྟེང་བཞུགོས། མདུན་དཀྱིིལ་དུ་དགོེ་རྒན་རྣམས་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ལྔ་བཅུ་སྐོོར་སྐྱིལ་སྟེང་བཞུགོས། མདུན་དཀྱིིལ་དུ་དགོེ་རྒན་རྣམས་དང༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ལྔ་བཅུ་སྐོོར་སྐྱིལ་

ཀྲུང་གོིས་འིཁོོད། ཕྱོེ་མར་ཆེང་ཕུད་དང༌། གྲེ་ོམ་འིབྲས་སིལ། གོསོལ་ཇ་སོགོས་རིམ་ཀྲུང་གོིས་འིཁོོད། ཕྱོེ་མར་ཆེང་ཕུད་དང༌། གྲེ་ོམ་འིབྲས་སིལ། གོསོལ་ཇ་སོགོས་རིམ་

བཞིནི་བཏེགེོས། ཤེསེ་རགིོ་གོཙོ་ོའིཛནི་ནས། སློབོ་གྲྭ་དངསོ་གོཞི་ིཚུགོས་ཆེགོོ་གྲེ་སྒྲིགིོ་བཞིནི་བཏེགེོས། ཤེསེ་རགིོ་གོཙོ་ོའིཛནི་ནས། སློབོ་གྲྭ་དངསོ་གོཞི་ིཚུགོས་ཆེགོོ་གྲེ་སྒྲིགིོ་

ཞུ་སྟངས་དང་། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོང་འིགོ་ོའིཛུགོས་ཟནི་པོས་གོནས་ཚུལ་རྣམས་༸སྙན་སངེ་ཞུ་སྟངས་དང་། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོང་འིགོ་ོའིཛུགོས་ཟནི་པོས་གོནས་ཚུལ་རྣམས་༸སྙན་སངེ་

ཞུས། ད་ེརྗེསེ་༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་ནས་དགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོདང༌། གོང་བླ་ོམ། ཞུས། ད་ེརྗེསེ་༸གོངོ་ས་མཆེགོོ་ནས་དགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོདང༌། གོང་བླ་ོམ། 

༸རྒྱལ་བའི་ི༸ཞིབས་བརྟེན་བཅས་ཀྱི་ིལྗགོས་ལུང་མཇུགོ་ཏུ། བཀའི་སློབོ་གོཟབ་རྒྱས་༸རྒྱལ་བའི་ི༸ཞིབས་བརྟེན་བཅས་ཀྱི་ིལྗགོས་ལུང་མཇུགོ་ཏུ། བཀའི་སློབོ་གོཟབ་རྒྱས་

གོནང་བའི་ིསྙངི་དནོ་དུ།)གོནང་བའི་ིསྙངི་དནོ་དུ།)

ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ཆུ་སྤྲོལེ་ཞིལ་

གོདམས།

སྔ་དུས་བོད་རྗེེ་ཆེོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གོསུམ་གྱིི་སྐུ་རིང་ལ་
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བོད་དང་རྒྱ་ནགོ་རང་དབང་རང་བཙོན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་འིདྲེ་མཉེམ་

ཡོནི་པོས་མ་ཚེད། ཆེསོ་སྲིདི་གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ི

སྙན་གྲེགོས་འིཛམ་གླིིང་དུ་ཁྱིབ་པོ་བྱུང་བ་དང༌། བོད་སིལ་བུར་

གྱུར་རྗེསེ་སྲིདི་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཉེམས་གུད་བྱུང་ལུགོས། 

ས་སྐྱ་དང༌། ཕེགོ་གྲུ། རནི་སྤུངས། གོཙོང་པོ་བཅས་པོའི་ིདུས་རངི་

ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས། དགོའི་ལྡན་ཕེ་ོབྲང་དང༌། 

མན་ཇུའི་ིདུས་སྐོབས་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོངོ་མས་སྐུ་

ངལ་མང་པོ་ོལྷུར་བཞིསེ་ཀྱིསི་བདོ་རང་དབང་རང་བཙོན་དུ་འིཛནི་

སྐྱོང་གོནང་བའིི་ཁོར། ཆུ་སྤྲོེལ་ཞིལ་གོདམས་ནང་སོགོ་ཡུལ་དུ་

དམར་པོའོི་ིལས་འིགུལ་དངསོ་སུ་བྱུང་བའི་ིགོནས་ལུགོས་དཔོརེ་

བཀདོ་ད།ེ འིབྱུང་འིགྱུར་བདོ་ལྗངོས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཞིངི་སར་ཡོང་ཕྱོ་ིནང་

གོང་ས་ནས་ལྷགོས་པོར་ངསེ་པོས་ད་ེསྐོབས་རང་ས་སྲུང་མ་ནུས་

ན། ༸རྒྱལ་བ་ཡོབ་སྲིས་ཀྱིསི་མཚེནོ་བསྟན་འིཛནི་སྐྱསེ་འིཕེགོས་

མངི་མདེ་དུ་འིཇམོས་ཤེངི༌། བླ་བྲང་ཁོགོ་དང༌། བསྟན་འིཛནི་ཆེསོ་

བྱེདེ་དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེའེི་ིའིཛནི་དབང་མཆེདོ་རྒྱུན་དང་བཅས་པོ་རྩི་

བརླགོ ཆེོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གོསུམ་གྱིི་བཞིེད་རྒྱུན་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིང་མིང་ཙོམ་དུ་ཉེམས་དམས། ཞིབས་འིབྲིང་ཀུན་ཀྱིང་ཕེ་

གོཞིསི་རྒྱུ་ནརོ་རྩི་འིཕྲིགོོ་དགྲེ་ཡོའི་ིབྲན་དུ་འིགྱུར་རྒྱུ། ཡོདི་ཅན་ཀུན་

ཀྱིང་མནར་གོཅོད་འིཇིགོས་སྐྲྀགོ་གོི་སྡུགོ་བསྔལ་ཉེིན་མཚེན་མི་

འིཁྱིལོ་བའི་ིདུས་ཤེགིོ་འིབྱུང་ངསེ་ཞིསེ་གོསལ་པོརོ་གོསུངས་ཡོདོ་
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པོ་སོགོས་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་རྣམས་ཞིབི་གོསལ་བཀའི་གོནང༌།

བར་སྐོབས་ཉེ་ེབའི་ིདུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རྒྱས་བཤེད་བྱེདེ་མ་དགོསོ་

པོ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་བླ་ོམངགོས་སམེས་གོསལ་ལྟར། རྒྱ་ནགོ་

ཁྱིནོ་ཡོངོས་ལ་དམར་པོསོ་དབང་སྒྱུར་བྱེས་མ་ཐོགོ་བདོ་སར་བཙོན་

འིཛུལ་བྱེས། ༡༩༥༩ ལའོི་ིབདོ་རྒྱའི་ིགྲེསོ་མཐུན་ལའིང་རྒྱ་ཕྱོགོོས་

ནས་བརྩི་ིམདེ་བདལ་བཤེགིོ་རམི་བཏེང་བཙོན་དབང་ཇ་ེཆེ་ེཇ་ེསྡུགོ་

གོིས་ ༡༩༥༥ དང་ ༡༩༥༦ ལ་ོནས་མད་ོསྟོད་སྨོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་

ལ་ཁྲིམིས་འིགོལ་དྲེགོ་གོནནོ་ཚེད་མདེ་བྱེས་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚེའོི་ི

ཕྱོགོོས་ནས་བདོ་རྒྱ་གོཉེསི་ཚེ་གྲེང་དགྲེ་གོཤེདེ་ལྟ་བུའི་ིའིགོལ་ཟླ་

མ་ཡོིན་པོར་གོཉེིས་ཕེན་གོཉེིས་ལོའི་ིལམ་ནས་ཞིི་མཐུན་མཉེམ་

གོནས་ཡོོང་ཐོབས་མི་ལ་ོདགུའིི་རིང་ཐོབས་མཁོས་འིབད་བརྩིོན་

ཇི་བྱེས་ལ་རྒྱ་ཕྱོོགོས་ནས་དང་ལེན་བསམ་ཤེེས་ཅི་ཡོང་མ་བྱེས་

པོར། སྔ་ལོ་ལྷ་སར་དྲེགོ་གོནོན་མི་བཟད་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བྱེས་ཏེེ། 

ད་ཆེ་སྐུ་གོོང་མས་ཞིལ་གོདམས་ཇི་གོནང་གོི་གོནད་དོན་རྣམས་

མངནོ་སུམ་དུ་མྱོོང་དགོསོ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་འིདི་འིདྲེ་

ཞིགིོ་བྱུང་བ་རདེ།

གོ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིའིགྱུར་འིགྲེོས་དང་། དངེ་དུས་ཀྱིི་

ཤེསེ་ཡོནོ།
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ང་ཚེོར་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་འིདི་འིདྲེ་ཡོོང་བ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་

པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱུ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་གོཅིགོ་ནི། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་སྨོོས་ཅི། བོད་གོཞུང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་མཁོན་

ཚེ་ོལ་ཡོང་དུས་བསྟུན་གྱིི་ཤེེས་ཡོོན་འིདང་བ་མེད་པོ་དེ་ལ་ཐུགོ་

ཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་ནང་ཆེབ་སྲིདི་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ། ཤེསེ་རིགོ་

ལ་སོགོས་པོར་འིགྱུར་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་ང་ཚེོས་

ཤེེས་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་འིགྱུར་འིགྲེོས་དེ་དགོ་དང་

བསྟུན་ནས་ང་ཚེསོ་གོམོ་པོ་སྤེ་ོམ་ཐུབ་པོར་བསྡེད་པོའི་ིདབང་གོསི་

ང་ཚེོར་དཀའི་ངལ་འིད་ིདགོ་འིཕྲིད་པོ་ཡོནི།

ད་ཆེ་ང་ཚེསོ་བདོ་ལུང་པོ་རྒྱ་མའིི་ིལགོ་ནས་རྩིསི་བླངས་ཏེ་ེའིཛམ་

གླིངི་སྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་དང་མཐུན་པོར་མང་གོཙོའོི་ིལམ་སྲིལོ་ལྡན་

པོའིི་བོད་རྒྱལ་ཁོབ་འིཛིན་སྐྱོང་ལེགོས་པོར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས། དེ་ཡོོང་བ་ལ་རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་ཚེོགོས་ལ་དེང་དུས་

ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཚེད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་མེད་ཐོབས་མེད། དེའིི་དོན་དུ་

ད་ལྟ་འིདིར་ང་ཚེོས་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་ཛ་དྲེགོ་གོི་སྒོོ་ནས་འིགོོ་

འིཛུགོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིགོནད་དནོ་ད་ེལྟར་ཡོནི་པོས། ཁྱིདེ་རང་

ཚེ་ོདགོེ་སློོབ་ལས་བྱེེད་དང་བཅས་པོས་ང་ཚེོའིི་རྩི་དོན་དམིགོས་

ཡུལ་དེ་སེམས་ལ་བཞིགོ་སྟེ། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྒོ་ོའིདིའིི་ཐོོགོ་གྲུབ་

འིབྲས་བཟང་པོ་ོཐོོན་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ད་ཕྱོནི་ཆེད་ང་ཚེསོ་སྔར་བཞིནི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་འིབྲལེ་བ་མ་བྱེས་པོར་

རང་ཉེིད་གོཅིགོ་པུར་སྡེོད་ཐུབ་ཐོབས་གོཏེན་ནས་མེད་པོས། ང་

ཚེའོི་ིཁྱིམི་མཚེསེ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསྐོད་ཡོིགོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་དུ་ཁྱིབ་

རྒྱ་ཆེེ་ཤེོས་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡོིགོ འིཛམ་གླིིང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་དང་། 

དཔོལ་འིབྱེོར་སྐོོར། ཚེན་རིགོ་ལ་སོགོས་པོའིི་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་

བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་གོཙོ་ོཆེེ་བ་ཚེང་མར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཤེིང༌། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཡོི་གོེ་དང༌། 

ནང་ཆེསོ་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྣམ་གྲེངས་མང་དགོ་

ཡོདོ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་ངསེ་པོར་དུ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེདནོ་སྙངི་ང་ཚེའོི་ི

བདོ་ཕྲུགོ་ན་གོཞིནོ་མ་ིརབས་གོསར་པོ་འིད་ིདགོ་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་

ལྡན་གྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་ཤེ་སྟགོ་ཡོངོ་ཐོབས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ལུགོས་སོགོས་བཀའི་སློབོ་ཞིབི་རྒྱས་སྩལ་ཏེ།ོ།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒོར་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེརེ་ལམ་བཟ་ོཁོགོ་བཞུགོས་སྒོར་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེརེ་ལམ་བཟ་ོཁོགོ་

ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཁོགོ་གོཅིགོ་མཇལ་ནས་གོསར་འིབྱེརོ་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཁོགོ་གོཅིགོ་མཇལ་

ཁོར་འིཁྲིདི་བཅར་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།ཁོར་འིཁྲིདི་བཅར་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བ།

ཀ༽ བདོ་ཕྲུགོ་ན་གོཞིནོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིར་ེཡུལ།

ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞི་ེགོཅགིོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ནས་

ཉེིན་རེ་བཞིིན་ཡོར་རྒྱས་འིཕེེལ་འིགྱུར་བྱུང་སྟེ་རྗེེས་སུ་བོད་མི་གྲེ་

མ་དར་མ་ད་ེའིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ངས་ཁྱིདེ་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཐོབེས་ཆེགོ་

གོཅིགོ་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་མེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་

བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་ཁུར་མཁོན་དང་། མ་འིངོས་

པོའིི་རེ་ཡུལ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོིན་པོར་ཆེ་འིཇོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ཕྱོིན་

ཆེད་བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཡོགོ་པོ་ོཁུར་ཐུབ་

པོའིི་ཆེེད་དུ་ཁྱིེད་ཚེོས་ང་རང་ཚེོའིི་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་དང༌། བོད་ཀྱིི་

ཡོོན་ཏེན་ངེས་པོར་ཤེེས་དགོོས་པོ་མ་ཟད། ཧིན་དཱིི་དང༌། དབྱེིན་

ཇའིི་ིསྐོད་ཡོགིོ དུས་བསྟུན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཤེསེ་རགིོ་མཁོ་ོངསེ་བཅས་

ངསེ་པོར་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ།

དེ་ནས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་ལ་ཁྱིེད་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཡོིན་ཡོང་ནང་ཁུལ་
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འིཆེམ་པོ་ོདང༌། ཕེན་ཚུན་རགོོས་རམ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་གོནད་ཆེནེ་

པོ་ོརདེ། ད་ེབཞིནི་ཁྱིདེ་ཚེསོ་གོཙོང་སྦྲེ་དདོ་པོ་ོབྱེས་ནས་གོཟུགོས་

པོ་ོགོཙོང་མ་དང༌། ལུས་ལ་ན་ཚེ་མ་ཕེགོོ་པོ། བད་ེཔོ་ོཐོང་མ་ཡོངོ་བ་

བཅས་ལ་དུས་རྟེགོ་ཏུ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོམ་ིརབས་

རྒན་པོས་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོདྲེིན་ཆུང་དུ་མ་བཏེང་བར་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་

ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོབཅལོ་གྱི་ིཡོདོ། ད་ེརྩིསི་ཁྱིདེ་ཚེསོ་ང་ན་ིབདོ་ཀྱི་ིབསྟན་

པོ་ཆེབ་སྲིདི་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་བསམ་དགོསོ། 

དུས་རྒྱུན་དུ་བདེ་སྡུགོ་བཟང་ངན་གོང་བྱུང་ཡོང་རང་གོི་སེམས་

ཤུགོས་རྩི་བ་ནས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེདེ་དགོོས།

ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོམ་ིརང་རདེ། རྩྭ་ཤེངི་མ་ེཏེགོོ་གོ་ིསྡེངོ་པོ་ོཆུང་ཆུང་ད་ེལྟར་

མནི། རྩྭ་ཤེངི་སགོོས་ཡོནི་ན་ཉེ་ིམ་ཚེ་པོ་ོབསྟན་དུས་ལ་ོམ་ཚེ་ོརྙདི་

འིགྲེོ་གོི་རེད། སེར་བ་དང་དྲེགོ་ཆེར་གོཏེོང་དུས་ལོ་མ་དང་ཡོལ་

གོ་ཆེགོ་ནས་འིཐོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ནམ་དུས་གྲེང་མ་ོབྱུང་དུས་སྡེངོ་

པོ་ོའིཁྱིགོས་ནས་སྐྱ་ེཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཁྱིདེ་ཚེ་ོསམེས་ཅན་མ་ིརང་

ཡོནི་སྟབས་ཕྱོའིི་ིདཀའི་སྡུགོ་ལ་སྣང་དགོ་གོཏེངོ་གོ་ིམ་རདེ། ཕྱོའིི་ི

དཀའི་སྡུགོ་གོང་བྱུང་ཡོང་ནང་གོི་བསམ་བླ་ོའིགྱུར་མེད་བརྟེན་པོ་ོ

སྡེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཁོ༽ ལུས་སམེས་ཀྱི་ིརྨ་ཁོ་དང་། བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིའིགོན་



14

འིཁུར།

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིགིོ་གོ་ིམགོ་ོབའོི་ིརྨ་ལ་གོཟགིོས་བཞིནི་དུ་ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་མ་ིཚེརོ་དནོ་དམ་གྱི་ིརྨ་རྨས་ཆེནེ་པོ་ོབཟསོ་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོ

ལ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་བཟ་ོམཁོན་སུ་རདེ། རྒྱ་མ་ིདམར་

པོ་ོམ་རདེ་དམ། རྒྱ་མ་ིདམར་པོསོ་བདོ་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིཕེ་མ་དང༌། 

སྤུན་རགིོས་སྟངོ་ཕྲིགོ་མང་པོ་ོདམར་གོསདོ་བཏེང་དང་གོཏེངོ་བཞིནི་

རདེ། རྒྱ་མ་ིདམར་པོའོི་ིབྱེདེ་སྟངས་སྡུགོ་པོ་ོའིད་ིསམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ལ་

ཉེར་ནས་རུས་ཁོགོོ་ལ་བཙོའི་བརྒྱབ་ཀྱིང་མ་བརྗེདེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེཡོང་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིཡོནོ་ཏེན་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་

ཏེེ་དྲེང་ཞིིང་བདེན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་དམར་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

དགོོས། དེ་རྩིིས་ཁྱིེད་ཚེོས་གོཉེེན་ལྕུགོ་མྱུ་གུ་གོསར་པོ་ལྟ་བུར་

ཉེིན་སྐྱེད་ཞིགོ་སྐྱེད་དུ་འིགྲེོ་བའིི་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏེང་

བར་ཧུར་བརྩིནོ་ཆེེན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ།

བོད་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་འིགོན་དེ་བོད་མི་ཚེང་མས་

འིཁྱིརེ་དགོསོ། བདོ་མ་ིཕེ་ོམ་ོདང༌། དྲེགོ་ཞིན། གྲེལ་རམི་སོགོས་

ཀྱིི་དབྱེེ་བ་རྩི་བ་ནས་མེད། ཁྱིེད་ཚེ་ོབུ་བུ་མོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཡོང་ཚེང་མས་མཇུགོ་ལ་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིལས་

འིགོན་འིཁུར་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིངང་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་
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དགོོས། ངས་དེ་རིང་ཁྱིེད་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྐོད་ཆེ་ཆེེན་པོོ་

ཤེདོ་པོར་ཐོལ་སངོ༌། འིནོ་ཀྱིང་འིད་ིལ་དགོསོ་པོ་ཡོདོ། ཁྱིདེ་ཚེ་ོཕྲུ་

གུ་རྒན་པོས་དནོ་དགོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཤེསེ་ཀྱི་ིརདེ། དནོ་དགོ་ད་ེཚེ་ོཕྲུ་

གུ་ཆུང་བ་ཚེོར་ནང་སློོབ་བྱེེད་དགོོས། ཁྱིེད་ཚེ་ོཕེ་མའིི་དོན་ལ་

སེམས་ཁྲིལ་མ་བྱེེད། ཕེ་མ་ཚེོས་ཀྱིང་ཁྱིེད་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་

ནས་སེམས་ཁྲིལ་མེད་པོར་དགོའི་པོ་ོདང་བླ་ོབདེ་པོ་ོཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་

རདེ། ཅསེ་གོསུངས།

བུ་རྫིི་མ་མ་གོཉེིས་ལ་གོཟིགོས་ཏེེ་ཁྱིེད་གོཉེིས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་ཉེེ་

རིང་མེད་པོའིི་གོཡོོགོ་བྱེེད་དང་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་

པོར་གོཙོང་སྦྲེ་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་གོང་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་གོཉེསི་

ནས་ང་རང་ཚེ་ོཁོགོ་པོའོི་ིསྐོབས་འིདརི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོར་ང་

ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ངས་ཁྱིདེ་གོཉེསི་བརྗེདེ་མ་ིཡོངོ༌། རྗེསེ་སུ་ཕྲུ་

གུ་ཚེསོ་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོཁོགོ་པོ་ོའིགྲེ་ོསྟངས་མ་ཤེསེ་པོའི་ིདུས་ལ་མ་མ་

ཁོངོ་གོཉེསི་ཀྱིསི་བྱེམས་པོ་ོབྱེས་བྱུང་ཟརེ་བ་དང༌། ནམ་ཡོང་བརྗེདེ་

རྒྱུ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཕྲུ་གུ་འིད་ིཚེརོ་ངའི་ིཨ་ཅགོ་

ལགོས་ནས་ཐུགོས་འིགོན་རྐང་བཞིེས་ཀྱིིས་འིགོོ་འིདོན་རོགོས་

རམ་གོནང་རྒྱུ་དང༌། ངས་ཀྱིང་ལྟ་རྟེགོོ་རྒྱུན་མར་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི་པོས་

དེ་ལུགོས་ཁྱིེད་ཚེ་ོབླ་ོསེམས་བདེ་པོོར་སྡེོད་དགོོས། ཞིེས་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚེ་ེ ༡༥ ཉེནི་མ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚེ་ེ ༡༥ ཉེནི་མ་

སུ་རིར་ཐོནོ་མཁོན་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་སུ་རིར་ཐོནོ་མཁོན་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིབཙོན་བྱེལོ་

བདོ་མའིི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་བདོ་མའིི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་

བ།བ།

ཀ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་འིབད་ཐོབས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིར་ེ

སྨོནོ།

ཁྱིདེ་ཚེ་ོཚེང་མ་གྲུང་ཧྲལི་ཧྲལི་ཡོགོ་པོ་ོཆེགོས་འིདུགོ ང་དགོའི་པོ་ོ

བྱུང༌། ད་ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིནང་ནས་ཕྲུ་གུ་རྒན་པོ་ཚེ་ོསང་ཉེནི་མ་སུ་རརི་

སློོབ་གྲྭར་ཐོོན་མཁོན་ཡོིན་སྟབས། ངས་ཁྱིེད་ཚེ་ོལ་སྐོད་ཆེ་ཚེིགོ་

ཁོ་ཤེས་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོདོ། ཁོ་སང་ངས་ཁྱིདེ་ཚེརོ་བཤེད་པོ་ལྟར། དངེ་

སང་ང་རང་ཚེ་ོདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། དཀའི་ངལ་འིད་ིསལེ་བའི་ི

དོན་ལ་ཚེང་མས་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས། ལྷགོ་པོར་

མ་འིངོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་ལ་ཁྱིེད་ཚེ་ོལ་ོཆུང་གོི་དུས་

ཚེདོ་འིཕྲི་ོབརླགོ་ཏུ་མ་སངོ་བ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་ཚེ་ོ

དྷ་རམ་ས་ལར་སློེབས་ནས་ཟླ་གོཅིགོ་ལྷགོ་ཙོམ་སོང་རིང་ཡོར་

རྒྱས་བྱུང་བ་འིད་ིལས་ཀྱིང་ཡོར་རྒྱས་ཆེ་ེབ་དང༌། མྱུར་བ་ཡོངོ་ཐུབ་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་ཚེསོ་ཡོནོ་ཏེན་ཤེསེ་ཏེ་ེདནོ་དགོ་མགོ་ོའིཚེསོ་
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མཚེམས་ང་ཚེརོ་དཀའི་ངལ་གོང་ཡོདོ་ད་ལྟ་ལས་གོསལ་བ་ཤེསེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ང་ཚེརོ་འིཕྲིལ་སྒོང་ཁོགོ་པོ་ོགོང་ཡོོད་བཟདོ་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ཅིས་ཀྱིང་བྱེེད་དགོོས། དེ་བྱུང་ན་ཕྱོིན་ཆེད་ཕུགོས་ལ་བདེ་

སྐྱདི་དགོ་ེམཚེན་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ།

དེང་སང་ང་རང་ཚེོའིི་ཕེ་ཡུལ་བོད་དེ་མི་གོཞིན་དགོ་གོི་ལགོ་ཏུ་

ཚུད་ནས། བོད་ལུང་པོ་བོད་མིའིི་ལགོ་པོར་མེད་པོ་འིདི་སེམས་

པོ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོོ་དང༌། བློ་ཕེམ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རེད། གོལ་ཏེེ་རྒྱ་མི་

དམར་པོོའི་ིབཙོན་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོའིི་ང་རང་ཚེོའིི་ཡུལ་མི་ཚེོར་རང་

དབང་གོི་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ཡོང་ཨའི་ོཙོི་རེད། དེ་ཡོང་ཡོོད་པོ་

མ་རེད། ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མ་དམྱོལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོངས་ཟེར་བ་དེ་

དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་མྱོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང༌། བདོ་

དུ་ཡོདོ་པོའི་ིང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་རྩི་བ་ནས་མ་

ཆེགོ་པོར་རྒྱ་དམར་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ཁོངོ་ཚེསོ་རྒྱ་

གོར་ཁུལ་ང་རང་ཚེ་ོམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་འིབྱེརོ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་ལ་ར་ེབ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ།ེ ནམ་ཞིགིོ་རང་ཡུལ་གྱི་ིདབང་ཆེ་ད་ེརང་མའིི་ིལགོ་

ཏུ་ལནོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཡོིད་ཆེེས་ཀྱི་ིཡོོད་པོ་ནི། ཉེེ་ཆེར་བོད་ནས་ཡོངོ་

མཁོན་གྱིསི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོད་ེལྟར་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེརྩིསི་

ང་རང་ཚེོ་ཚེང་མས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་འིབད་བརྩིོན་ཧུར་

སྐྱདེ་བྱེདེ་དགོསོ།
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ཁོ༽ གོཙོང་འིཕྲིདོ་དང་། འིཆེམ་མཐུན། བཟང་སྤྱོདོ།

ཁྱིདེ་ཚེསོ་ད་ལྟའི་ིདུས་སྐོབས་དང༌། ལུང་པོ། གོནས་ཚུལ་བཅས་

ལ་གོང་ས་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡོནི་པོ་ངསེ་པོར་དྲེན་དགོསོ། ཁྱིདེ་ཚེསོ་

གོལ་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེགིོ་ལ། དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་གོཙོང་སྦྲེ་དདོ་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ། གོཙོང་མ་ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱུང་ན་ལུས་ལ་ན་ཚེ་ཕེགོོ་ནས་

སློབོ་སྦྱོངོ་དང་ལས་ཀ་གོང་ཡོང་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དསེ་མ་ཚེད་

ཤེ་ིབའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོང་ཡོདོ། ང་རང་ཚེསོ་བདོ་བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ི

ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་བར་བྱེདེ་པོ་ལ་གོཟུགོས་པོ་ོཐོང་ཐོང་ཞིིགོ་ངསེ་

པོར་དུ་དགོསོ། ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང་གོཟུགོས་པོ་ོགོཅངོ་པོ་ོ

ཡོནི་ན་ཕེན་ནུས་ཐོནོ་གྱི་ིམ་རདེ། ད་ེརྩིསི་ཁྱིདེ་ཚེསོ་གོཟུགོས་པོརོ་

གོཅེས་སྤྲོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བདེ་པོོ་ཐོང་མ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེེད་དགོོས། 

ཁྱིེད་ཚེ་ོནི་ད་ལྟ་མེ་ཏེོགོ་མྱུ་གུ་གོསར་དུ་བཞིད་ཡོོང་བ་དང་འིདྲེ་

བ་ཡོིན་པོས། ང་ཚེོས་མེ་ཏེོགོ་ལ་གོཡོོགོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ནས་རྙིད་

དུ་འིཇུགོ་གོི་མ་རེད། ང་ཚེོས་ངེས་པོར་དུ་མེ་ཏེོགོ་འིདི་ཚེ་ོསྐྱོན་

མདེ་འིཚེར་ལངོས་ཡོངོ་བར་དུས་རྟེགོ་ཏུ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཡོང་ངས་ཁྱིདེ་ཚེརོ་གོལ་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེགིོ་མངགོས་རྒྱུ་ཡོདོ། ད་ེན་ིཁྱིདེ་

ཚེ་ོནང་ཁུལ་འིཆེམ་པོ་ོདང༌། ཕེན་ཚུན་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཚེང་

མ་རིགོས་གོཅིགོ ཕེ་མ་གོཅིགོ་གོི་ཕྲུ་གུ་སྡུགོ་པོོ་མཉེམ་དུ་མྱོོང་
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མཁོན། ད་ལྟའི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། ཕྱོནི་ཆེད་ཀྱི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་

ཡོནི་པོ་ཤེ་སྟགོ་རདེ། རྒན་གོཞིནོ་བརྩི་ིབཀུར་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་

གོཅིགོ་ལ་བརྩིི་མཐོོང་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། མ་སུ་རིར་སློོབ་ཕྲུགོ་

རྒན་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཀུན་གྱི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་སྤྱོདོ་གོསུམ་གོང་ཅའིི་ི

སྐོརོ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིདགོསོ། ཁོངོ་ཚེསོ་བསློབ་བྱེ་བཟང་པོ་ོགོང་བྱེས་

པོ་དེ་བཞིིན་ལགོ་ལེན་བྱེེད་དགོོས། དཔོེར་ན། ཉེིན་རེ་ཞིགོོས་པོ་

ལངས་ནས་ཁྲུས་རྒྱགོ་པོ་དང༌། སྐྱབས་འིགྲེ་ོསོགོས་དཔོ་ེཆེ་སྐྱརོ་

འིཛིན། ལུས་རྩིལ་རྩིེད་སྦྱོོང༌། སྔ་དགོོང་སློོབ་སྦྱོོང་ཁོགོ ལྟོ་ཟ་

སྟངས་ཚུན་ཚེད་གོང་ཅའིི་ིའིགྲེ་ོའིདུགོ་སྤྱོདོ་གོསུམ་སྐོརོ་སློབོ་གྲྭ་བ་

སྔནོ་མ་ཚེ་ོསྒྲིགིོ་ལ་ཆུད་ཚེར་བ་ནང་བཞིནི་ཁྱིདེ་ཚེསོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དུས་རྒྱུན་ཕྱོ་ིནང་གོང་སར་སྤྱོདོ་ལམ་ཡོགོ་པོ་ོདགོསོ། ང་རང་ཚེསོ་

སྒུལ་བསྐྱོད་གོང་བྱེེད་ཚེང་མ་བོད་མི་ཡོོངས་རྫིོགོས་དང་འིབྲེལ་

བ་ཡོོད། བོད་པོ་མི་གོཅིགོ་གོི་སྤྱོོད་ལམ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་ན། དེ་ནི་

བདོ་རགིོས་ཚེང་མའི་ིརྒྱན་ཡོནི་པོ་དང༌། བདོ་པོ་མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིསྤྱོདོ་

ལམ་སྡུགོ་པོ་ོབྱུང་ན། ད་ེན་ིབདོ་རིགོས་ཚེང་མའི་ིརྐང་འིདྲེནེ་ཡོནི་

པོ་དེ་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཅང་བྱེེད་དགོོས། བོད་མི་ཕྲུ་གུ་གོཅིགོ་གོི་

སྤྱོདོ་ཚུལ་ཡོནི་ཡོང༌། ད་ེན་ིབདོ་ཡོངོས་རྫིགོོས་ཀྱི་ིགོཏེམ་དནོ་དང་

བསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིདི་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། ང་རང་ཚེསོ་ཕྱོ་ིནང་གོང་

སར་སྤྱོདོ་ཚུལ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ།ོ ཧ་ཅང་
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གོ་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། ང་རང་ཚེའོི་ིསྤྱོདོ་པོ་བཟང་ངན་ལ་བརྟེནེ་

ནས་བདོ་སྤྱོ་ིདནོ་ལ་ཕེན་གོནདོ་ཀྱི་ིཁྱིད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

གོ༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐོའི།

ཁྱིདེ་ཚེསོ་ཉེནི་མཚེན་དུས་དྲུགོ་ཏུ་མ་བརྗེདེ་པོར་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ། ད་ེན་ིལུགོས་གོཉེསི་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་

བའིི་བོད་རྒྱལ་ཁོབ་དང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་བའི་ིཆེདེ་དུ། ངས་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཧུར་བརྩིནོ་མཐོར་ཐོནོ་པོ་ཞིིགོ་

ངསེ་པོར་དུ་མ་བྱེས་ན་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིགྲེགིོས་བསམ་དགོསོ་པོ་ད་ེ

ཡོནི། ལུགོས་གོཉེསི་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་དུ་འིབྲལེ་བའི་ིབདོ་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིའིགོན་དབང་ད་ེན།ི རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིཕེ་ོམ་ོརྒན་གོཞིནོ་ཚེང་མར་

ཡོདོ། ཕེ་ོམ་ོདང་དྲེགོ་ཞིན་ལ་ཁྱིད་པོར་རྩི་བ་ནས་མདེ། ཁྱིདེ་རང་

ཚེོ་བུ་མོ་རྣམས་ནས། ངས་ཡོོན་ཏེན་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་སྦྱོངས་

ནས་ནང་གོ་ིཨ་མ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཆུང་ཆུང་ད་ེ

འིདྲེ་བཏེང་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ང་ལ་ཡོང་མ་ིཞིགིོ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིབླ་ོ

སྟབོས་བསྐྱདེ་ད།ེ བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱི་ིཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁྱིེད་ཚེོས་ང་ཚེ་ོརྒན་པོའིི་ལས་མཇུགོ་འིཛིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་
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པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚེོའིི་ཕེ་ཡུལ་རྒྱ་མི་དམར་པོོའི་ི

བཙོན་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོ་དང༌། བོད་དུ་ཡུལ་མི་ཚེང་མ་སྡུགོ་པོོ་

ཉེིན་མཚེན་མ་འིཁྱིོལ་བ་མྱོོང་གོི་ཡོོད་པོ། ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་མང་

པོོ་དངངས་སྐྲྀགོ་དང༌། དཀའི་སྡུགོ་ཆེེན་པོོའི་ིངང་ནས་རྒྱ་གོར་

ཕྱོོགོས་སུ་བྲོས་ཡོོང་དགོོས་པོ་སོགོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་པོོ་

དང༌། སྐྱ་ོཔོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། མཐོའི་མའི་ིབདནེ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོ་ད་ེང་རང་

ཚེ་ོརང་ལ་འིཐོོབ་རྒྱུར་ང་ཚེོར་ཡོིད་ཆེེས་བརྟེན་པོོ་ཡོོད། གོཅིགོ་

བྱེས་ན། ང་ཚེ་ོམགྱིོགོས་པོ་ོབདོ་དུ་ལོགོ་ནས། བདོ་དུ་རང་དབང་

བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་སྔར་ལས་གོསལ་བ་ཤེར་རྒྱུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། གོང་

ཡོནི་ཟརེ་ན། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུར་ལྡོགོ་ན་ིདངེ་སང་

གོ་ིགོནམ་གོཤེསི་དང་འིདྲེ་པོ་ོརདེ། ད་ནང་ང་རང་ཚེ་ོལངས་དུས་

གོནམ་འིཐོབིས་ནས་ཧ་ལམ་ཆེར་པོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བཏེང་མ་ི

ཡོངོ་ངམ་བསམ་པོ་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་ད་ལྟ་གོནམ་ཐོང་ནས་ཉེ་ིམ་

གོསལ་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཤེར་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོགོནམ་ལ་ལྟསོ་དང༌། ང་

རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་བདེན་པོའིི་མཐོའི་དེ་ཡོང་འིདི་བཞིིན་མགྱིོགོས་པོ་ོ

གོསལ་བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་རྒྱལ་ཁོབ་རང་བཙོན་

བསྐྱར་དུ་བྱུང་ནས། བདོ་ཡུལ་དུ་སམེས་ཅན་ཚེང་མ་རང་དབང་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འིཚེ་ོབར་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་
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ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང༌། ང་ཚེསོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་

གོནམ་གྱི་ིཆེར་པོ་སྒུགོ་པོ་ལྟར་རང་བཞིནི་དུ་སྒུགོ་བསྡེད་པོས་རྩི་བ་

ནས་མ་ིའིགྲེགིོས། ངསེ་པོར་དུ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ངསེ་པོར་

དུ་རང་ར་ེརྒན་གོཞིནོ་ཚེང་མས་ས་ོསའོི་ིསམེས་ལ་སྐུལ་ལྕགོ་ནན་

ཏེན་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚེ་ོརྒན་པོས་ལས་དོན་དང༌། ཁྱིེད་ཚེ་ོགོཞིོན་པོས་

སློབོ་སྦྱོང་ལ་འིབད་བརྩིནོ་ལྷདོ་མདེ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེསོ་བདོ་མི་

ཡོོངས་རྫིོགོས་ཐུན་མོང་གོི་དམིགོས་ཡུལ་གོཅིགོ་པུ་དེ་འིགྲུབ་པོ་

ཞིགིོ་ཅིས་ཀྱིང་བྱེདེ་དགོོས། 

(ཞིེས་གོསུངས། མཚེམས་འིདིར་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ཡུད་ཙོམ་རིང་དགོོངས་པོ་བཞིེས་(ཞིེས་གོསུངས། མཚེམས་འིདིར་༸གོོང་ས་མཆེོགོ་ཡུད་ཙོམ་རིང་དགོོངས་པོ་བཞིེས་

བཞིིན་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གོཟིགོས་ཏེེ་བཞུགོས། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཀྱིང་ལགོ་གོཉེིས་ཐོལ་མ་ོབཞིིན་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གོཟིགོས་ཏེེ་བཞུགོས། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཀྱིང་ལགོ་གོཉེིས་ཐོལ་མ་ོ

སྦྱོར་ཏེེ་དད་གུས་མོས་སེམས་རྩིེ་གོཅིགོ་གོིས་༸གོོང་ས་ཡོིད་བཞིིན་ནོར་བུའིི་ཐུགོས་སྦྱོར་ཏེེ་དད་གུས་མོས་སེམས་རྩིེ་གོཅིགོ་གོིས་༸གོོང་ས་ཡོིད་བཞིིན་ནོར་བུའིི་ཐུགོས་

རྗེའེི་ིདགྱིསེ་ཞིལ་ཁོ་ོན་མཇལ་བ་དང༌། ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་མགིོ་ཆུ་ལྷུགོ་ལྷུགོ་གོཏེངོ་རྗེའེི་ིདགྱིསེ་ཞིལ་ཁོ་ོན་མཇལ་བ་དང༌། ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་མགིོ་ཆུ་ལྷུགོ་ལྷུགོ་གོཏེངོ་

བཞིནི་འིདུགོ ད་ེནས་མུ་མཐུད་བཀའི་སློབོ་གོནང་གོསལ།)བཞིནི་འིདུགོ ད་ེནས་མུ་མཐུད་བཀའི་སློབོ་གོནང་གོསལ།)

ང༽ ཆེསོ་སྲིདི་ལུགོས་གོཉེསི་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིལས་

འིགོན།

ད་ལྟ་སྔནོ་དུ་ངས་ཁྱིདེ་ཚེརོ་ལུགོས་གོཉེསི་ཟུང་འིབྲལེ་ཟརེ་བ་ཞིགིོ་

བཤེད་ཡོདོ། ད་ེགོང་ཡོནི་ནམ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། མཚེམས་འིདརི་

ཕྲུ་གུ་ཁོགོ་གོཅིགོ་གོསི། ལགོས་ཤེསེ་སངོ༌། ཞིསེ་ཞུས། ད་ེནས་
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༸གོོང་ས་མཆེོགོ་གོིས་མུ་མཐུད་གོསུངས་གོསལ། ངས་ད་དུང་

ཁྱིདེ་ཚེརོ་ཡོང་བསྐྱར་ནན་ཏེན་གོསལ་བཤེད་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི། ལུགོས་

གོཉེསི་ན་ིཆེསོ་ཀྱི་ིལུགོས་དང༌། སྲིདི་ཀྱི་ིལུགོས་ད་ེགོཉེསི་ལ་ཟརེ་

བ་ཡོདོ། ཟུང་འིབྲལེ་ན་ིཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིལུགོས་གོཉེསི་པོ་ོའིད་ིཡོ་མ་

བྲལ་བར་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་པོའིི་དོན་ཡོིན། ང་རང་ཚེ་ོབོད་ལ་ནི་

སྲིིད་གོ་ཚེད་ཀྱིིས་དར་བ་དེ་ཙོམ་དུ་ཆེོས་དེ་དར་རྒྱས་ངེས་པོར་

དགོོས་པོ་ཡོིན། འིདི་ནི་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཁྱིད་ཆེོས་ཐུན་མོང་

མ་ཡོིན་པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་སྤེ་ོབོའི་ིསྤེ་ོབོ། མི་རབས་གོོང་

མའིི་གོོང་མ། མེས་པོོའི་ིམེས་པོ་ོགོོང་རིམ་རྣམས་ཀྱིི་སྐོབས་ནས་

གོོམས་གོཤེིས་སུ་ཡོོད་པོ། འིཇིགོ་རྟེེན་འིདི་དང༌། ཕྱོི་མ་གོཉེིས་

ཀར་བདེ་སྐྱིད་འིབྱུང་བའིི་གོཞིི་རྩི་ཐོབས་བྱུས་འིགྲེན་ཟླ་བྲལ་བ་

ཞིིགོ་རེད། དཔོེར་ན། དེ་རིང་ཁྱིེད་ཚེོས་གྱིོན་གོོས་སྟབས་བདེ་

དོར་མ་སྟོད་ཐུང་ཆེ་འིགྲེིགོ་གོི་གྱིོན་ཏེེ་ཕྱོི་རྒྱལ་སློོབ་ཕྲུགོ་འིདྲེ་བའིི་

སྒྲིགིོ་ཆེས་གྱིནོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། དང་པོ་ོང་ཐུགོ་མ་ཐོགོ་ཏུ་ཕྱོགོ་འིཚེལ་

བ་ནི་ཆེོས་ཀྱིི་ལུགོས་སྲིོལ་ཞིིགོ་རེད། འིདི་ཡོང་ལུགོས་གོཉེིས་

ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཆེ་ཤེས་ཤེགིོ་རདེ། འིད་ིལྟར་ཕྱོནི་ཆེད་ཀྱིང་ང་རང་

ཚེསོ་ལུགོས་གོཉེསི་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིགོམོས་སྲིལོ་བཟང་པོ་ོདར་ཁྱིབ་

ཡུན་གོནས་ཡོངོ་ཐོབས་ལ་འིབད་བརྩིནོ་དང༌། ལུགོས་གོཉེསི་ཟུང་

འིབྲལེ། ཞིསེ་པོའི་ིཚེགིོ་དནོ་རྣམས་དུས་རྟེགོ་ཏུ་བརྗེདེ་མདེ་སྙངི་གོ་ི

དཀྱིིལ་དུ་བཅང་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 
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ཁྱིེད་ཚེོས་གོཅིགོ་ཏུ་བོད་ལ་ཆེོས་དར་ཁྱིབ་ཡོོང་བ་དང༌། གོཉེིས་

སུ་བོད་དུ་དུས་བསྟུན་སྲིིད་ལུགོས་དར་རྒྱས་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་

དགོོས། ཁྱིེད་ཚེོས་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཐུབ་པོར་ང་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། དེ་

ལྟར་བྱེེད་པོ་ནི་ཁྱིེད་ཚེོའིི་ལས་འིགོན་གོཟི་བརྗེིད་ཅན་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཐོགོ་ཆེདོ་རདེ། ལས་འིགོན་འིད་ིསྒྲུབ་ཐུབ་པོར་ཚེང་མས་སྙངི་རུས་

བསྐྱདེ་ན་མ་ིཡོསི་མ་ིལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅགོོ་མ་ཐུབ་པོ་རྩི་བ་ནས་མདེ། 

ཁྱིདེ་ཚེསོ་འིད་ིཁུལ་ཡོདོ་པོའི་ིཕེ་མའི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁྲིལ་བྱེདེ་མ་ི

དགོསོ། ཕེ་མ་ཚེསོ་ཀྱིང་ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིདནོ་ལ་སམེས་ཁྲིལ་མ་ིའིདུགོ་

ཟེར་གྱིི་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་ཕེ་མ་ཕེལ་ཆེེར་ཉེེ་ཆེར་འིདི་གོར་

ངོ་ཐུགོ་བྱུང༌། ངས་ཁོོ་ཚེོར་སེམས་ཁྲིལ་ཡོོད་མེད་སྐོད་ཆེ་དྲེིས་

པོ་ཡོིན། ཚེང་མས་སེམས་ཁྲིལ་དངོས་གོནས་མི་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་

ཚེ་ོསྡེདོ་ས་དང༌། བཟའི་བཏུང༌། མལ་གོསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་བཅས་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་མཐོངོ་ནས་ཤེནི་ཏུ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོབྱུང་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོཡོང་བསྐྱར་ཐུགོ་གོི་རེད། ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་མས་གོཙོང་སྦྲེ་དོད་

པོ་ོབྱེེད་དགོོས། གོཟུགོས་པོོར་གོཅེས་སྤྲོས་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོོས། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་རིང་ང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཞིེས་

བཀའི་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི་

སུད་ཛ་ལན་ (Switzerland) ཁྲིགོོ་ཀནི་ཕྲུ་གུའི་ིསུད་ཛ་ལན་ (Switzerland) ཁྲིགོོ་ཀནི་ཕྲུ་གུའི་ི

གྲེངོ་གོསབེ་ཚེོགོས་པོའི་ིདབུ་བཞུགོས་སྐུ་ཞིབས་གྲེངོ་གོསབེ་ཚེོགོས་པོའི་ིདབུ་བཞུགོས་སྐུ་ཞིབས་

ཨ་ཐོར་འིབལི་ནས་སྒྲི་ལནེ་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ཐོོགོ་ཨ་ཐོར་འིབལི་ནས་སྒྲི་ལནེ་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ཐོོགོ་

གོསུང་བཤེད་ཞུས་སྩལ།གོསུང་བཤེད་ཞུས་སྩལ།

ཀ༽ དགོ་ེལས་སློབོ་ཕྲུགོ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིཞུ་སྒོ།ོ

ཁྲིོགོ་ཀིན་གྲེོང་གོསེབ་ནང་ཡོོད་པོའིི་ངའིི་བརྩིེ་བའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚེ་ོ

དང༌། དགོེ་རྒན། ལས་བྱེེད་དང་བཅས་པོར་སྐོད་ཆེ་ཚེིགོ་འིགོའི་

ཤེས་ཤེདོ་རྒྱུར། ཐོགོོ་མར། སྔ་ལ་ོཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིད་ིནས་ཐོནོ་ཁོར་

ང་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་སྐོབས་བོད་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་གོདོང་འིཛུམ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་

དེ་སེམས་ལ་དྲེན་བཞིིན་པོར་ངས་ཁྱིེད་ཚེོར་འིཚེམས་འིདྲེི་ཡོོད། 

འིད་ིགོར་ང་བད་ེཔོ་ོཡོནི། སྤྱོ་ིདནོ་ཐོགོོ་ལ་ཡོང་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ི

སྐོབས་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བླ་ོབད་ེཔོ་ོདང༌། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོ

བྱེས་ནས་སྡེདོ། གོཉེསི་པོར་བླ་ོམངགོས་བཞིནི་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསུད་

སིའིི་ས་ཆེའིི་ནང་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དེའིི་དགོོས་པོ་དང༌། དམིགོས་

ཡུལ། རྒྱུ་མཚེན་བཅས་མ་བརྗེདེ་པོར་ཡོང་ཡོང་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

དགོསོ། འིཛམ་གླིངི་ནང་ཆེསོ་དང༌། ཤེསེ་རགིོ་གོསི་ཕྱུགོ་པོའི་ིབདོ་
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ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཤེ་ིགོསནོ་གྱི་ིམཚེམས་ལྟ་བུར་ཡོདོ་སྟབས་འིད་ི

དགོ་ལེགོས་པོར་གོས་ོབའིི་འིགོན་མ་འིངོས་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚེ་ོལ་

ཡོོད། ང་དང༌། བོད་མི་རྒན་པོ་ཚེོས་ཁྱིེད་ཚེོར་རེ་བཅོལ་ཇི་ལྟར་

བྱེས་པོ་བཞིིན་འིགྲུབ་པོའིི་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསུད་ཛ་

ལན་ནང་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་དྷ་རམ་ས་ལར་བསྡེད་དེ་ས་ཐོགོ་རིང་

པོོས་ཆེོད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ས་ཐོགོ་རིང་པོོས་ཆེོད་པོ་དེས་ལུས་ཀྱིི་

ཐུགོ་འིཕྲིད་ལ་འིགོལ་རྐྱེེན་བྱེེད་པོ་མ་གོཏེོགོས་སེམས་ཀྱིི་ཐུགོ་

འིཕྲིད་ལ་འིགོལ་རྐྱེནེ་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། ལྷགོ་པོར་བླ་སློབོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་

དང༌། ནུས་པོ་ན་ིདད་པོ་དང་དམ་ཚེགིོ་གོང་དུ་ཡོདོ་པོར་ལྷན་སྐྱསེ་

ལྟ་བུར་གོནས་ཡོདོ་སྟབས་སམེས་མ་སྐྱདི་པོ་དང་བླ་ོགོཡོངེ་བྱེདེ་མ་

དགོསོ། ངའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་དུ་ཡོང་རྒྱུན་དུ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོམཉེམ་དུ་ཡོདོ་

པོའིི་སྣང་བ་ཡོོད་ན་བློ་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ཆེོགོ ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོགོཞིན་

ཡུལ་དུ་ཡོདོ་སྟབས་ཚེང་མས་ཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ད་

ལྟ་བུ་ཕྲུགོ་ཚེའོིི་སློབོ་སྦྱོོང་དང༌། དགོ་ེརྒན་ལས་བྱེདེ་ཚེའོི་ིབྱེདེ་སྒོ་ོ

བཅས་ལགེོས་པོ་ོའིདུགོ ལྷགོ་པོར་རཀ་ར་ནས་ཐུགོས་འིཁུར་ཆེནེ་

པོོ་བཞིེས་ཀྱིི་འིདུགོ་ཅེས་ད་ལྟ་སྐུ་ཞིབས་འིབིལ་དང་བཀའི་མོལ་

ཞིིབ་ལྷོད་བྱུང་བས་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ད་དུང་ཡོང་མུ་མཐུད་དེ་

ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིགོཏེམ་དཔོརེ། 

དལ་འིགྲེའོི་ིརྒྱུན་བཞིནི་ཟརེ་བ་ལྟར། གླི་ོབུར་ཛ་དྲེགོ་ཆེ་ེལ་ད་ེནས་

ཆེད་པོ་མ་ཡོནི་པོར་རྒྱུན་བསྲིངིས་མུ་མཐུད་ཀྱིསི་ཧུར་བརྩིནོ་བྱེདེ་
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དགོོས། འིདི་གོ་དྷ་རམ་ས་ལའིི་ཉེེ་སྐོོར་དུ་འིབབ་ཆུ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

འིདི་དགོ་ཆེེན་པོ་ོམེད་ཀྱིང་རྩི་བ་གོངས་ལ་ཐུགོ་ཡོོད་སྟབས་རྒྱུན་

ཆེད་མེད་པོར་འིབབ་པོ་འིདི་ནང་བཞིིན་དགོོས། ཚེང་མས་ཧུར་

ཐོགོ་བྱེེད་རོགོས། ཡོང་ཁོ་སྔོན་ངའིི་སྐྱེས་སྐོར་ཐོོགོ་ཁྱིེད་ཚེོས་ཆུ་

ཚེོད་གོཅིགོ་བསྐུར་འིབྱེོར་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཐོགོ་རིང་གོི་ཡུལ་

ནས་གོནད་གོངོ་ཆེནེ་པོའོི་ིདངསོ་པོ་ོལྷགོ་བསམ་བཟང་པོསོ་བསྐུར་

བ་ཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས་ང་ལ་སམེས་འིགུལ་ཐོབེས་བྱུང་བས་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡོནི། ཚེང་མ་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེའོི་ིསྤྱོ་ི

དོན་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། མགྱིོགོས་པོོ་

ཐུགོ་ཡོངོ༌། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི། 

ཀ་ན་ཌའིི་སྐུ་ཞིབས་ཝུ་ཀྲོ་ིཀོགོ་ནས། སྒྲི་ལནེ་ཀ་ན་ཌའིི་སྐུ་ཞིབས་ཝུ་ཀྲོ་ིཀོགོ་ནས། སྒྲི་ལནེ་

འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ཐོོགོ་གོསུང་འིཕྲིནི་སྒྲི་འིཇུགོ་ཞུས་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ཐོོགོ་གོསུང་འིཕྲིནི་སྒྲི་འིཇུགོ་ཞུས་

སྩལ་དུ།སྩལ་དུ།

ཀ༽ མཚེནོ་ཆེའི་ིརླུང་ཤུགོས་དང་། བདནེ་པོའི་ིའིདོ་སྣང་།

ཀ་ན་ཌའི་ིམ་ིམང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོསན་ཐོསོ་ཡོདོ་མཁོན་

ཚེོར་ཚེིགོ་འིགོའི་ཤེས་ཞུ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་འིདིར་དགོའི་པོོ་

བྱུང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་གོནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་བྱུང་སྟ་ེང་ཚེའོི་ི

ཆེོས་དང༌། ཤེེས་རིགོ་སོགོས་བོད་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོངས་རྫིོགོས་

ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱོིན་ཏེེ་ཚེིགོ་གོི་ལམ་ནས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་པོའིི་དཀའི་

ངལ་ཆེནེ་པོརོ་གྱིར་སངོ་ཡོང༌། འིཛམ་གླིངི་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ི

རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་དང༌། སམེས་བཟང་གོ་ིམ་ིམང་རྣམས་ནས་ང་ཚེརོ་

གོདུང་སམེས་མཉེམ་སྐྱསེ་ཐོགོོ་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརགོོས་རམ་གོནང་བར་

བརྟེེན་ང་ཚེོར་སྤེོབས་པོ་རྙེད་པོ་དང་དགོའི་ཚེོར་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། 

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་ད་ལྟའི་ིསྐོབས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་རྫིགོོས་པོའི་ི

དུས་སུ་གོསུངས་མདེ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིགོནད་དོན་འིད་ིབདནེ་པོ་

ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་གོནས་ཡོོད་སྟབས་རྫུན་དང༌། མཚེོན་ཆེའིི་རླུང་
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ཤུགོས་ཇ་ིལྟར་ཆེ་ེཡོང་བདནེ་པོའི་ིའིདོ་སྣང་ནུབ་མ་ིཐུབ་པོར་སྙངི་

ནས་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད། རྒྱ་གོར་དང༌། བལ་ཡུལ། འིབྲུགོ འིབྲས་

ལྗོངས་བཅས་པོར་བོད་མི་འིབོར་ཆེེ་འིབྱེོར་ཡོོད་པོར་དཀའི་ངལ་

ཆེེན་པོ་ོཡོོད་ཀྱིང༌། རང་དབང་གོི་ཡུལ་དུ་རང་དབང་ཐོོབ་པོ་འིདི་

རང་ལ་དགོའི་ཚེོར་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་མིའིི་འིཚེ་ོ

སྤྱོོད་ཐུབ་པོའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་སྐོབས་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཚེང་

མར་ཡོངོ་བཞིནི་པོ་ལྟར་ང་ཚེརོ་ཡོང་ད་ེབཞིནི་ཡོདོ། མ་འིངོས་པོའི་ི

བདོ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཡོདི་དུ་འིངོ་བའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་གོཞིནོ་ནུ་འིད་ིཚེའོི་ིཤེསེ་

ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྐོོར་ལ་ང་རང་བློ་གོཡོེང་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་གོར་

གོཞུང་ནས་ཀྱིང་འིདི་སྐོོར་ཐུགོས་འིཁུར་ཆེེན་པོོས་རོགོས་རམ་

གོནང་གོ་ིཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ཁྱིདེ་ཚེ་ོདང༌། ཁྱིདེ་ཚེ་ོའིདྲེ་བའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོ

བཟང་པོ་ོཚེསོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིཤེསེ་ཡོནོ་སྐོརོ་ལ་གྲེགོོས་ཕེན་གོནང་

བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོསོ་བདོ་མརི་བརྩི་ེཞིནེ་གོནང་

མཁོན་ཚེརོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི། 

མ་དྷ་ར་སའིི་ིཀ་ལགོ་ཤེ་ཏེ་རའི་ིསློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིམ་དྷ་ར་སའིི་ིཀ་ལགོ་ཤེ་ཏེ་རའི་ིསློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

(ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི། སྤྱོ་ིནརོ་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་(ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི། སྤྱོ་ིནརོ་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་

རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་མའི་ེསརོ་ཁུལ་བདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་རྣམས་ལ་གོཟགིོས་སྐོརོ་ཆེབིས་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་མའི་ེསརོ་ཁུལ་བདོ་མ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་རྣམས་ལ་གོཟགིོས་སྐོརོ་ཆེབིས་

བསྒྱུར་མཛད་སྐོབས་ཕེེབས་ལམ་འིཁོེལ་ཡུལ་མ་དྷ་ར་སིར་གོོང་ཟླའིི་ཚེེས་ ༡༥ ཉེིན་བསྒྱུར་མཛད་སྐོབས་ཕེེབས་ལམ་འིཁོེལ་ཡུལ་མ་དྷ་ར་སིར་གོོང་ཟླའིི་ཚེེས་ ༡༥ ཉེིན་

ཞིབས་འིཁོདོ་སྐོབས་ཀ་ལགོ་ཤེ་ཏེ་ར་ཞིསེ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིདབུ་འིཛནི་སྤེ་ིརགིོ་སྦའི་ིཞུ་བས་ཞིབས་འིཁོདོ་སྐོབས་ཀ་ལགོ་ཤེ་ཏེ་ར་ཞིསེ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིདབུ་འིཛནི་སྤེ་ིརགིོ་སྦའི་ིཞུ་བས་

མཇལ་བཅར་དང་འིབྲལེ་སློབོ་ཁོང་དུ་གོདན་ཞུས་ལྟར་ཆེབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་སློབོ་གྲྭ་དརེ་མཇལ་བཅར་དང་འིབྲལེ་སློབོ་ཁོང་དུ་གོདན་ཞུས་ལྟར་ཆེབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་སློབོ་གྲྭ་དརེ་

བདོ་རགིོས་དགོ་ེསློབོ་ཕེ་ོམ་ོམ་ིགྲེངས་ ༤༢ དང༌། འིཇུར་ཏེ་བཟ་ོམ་ིསྐྱསེ་པོ་དྲུགོ རྒྱ་གོར་བདོ་རགིོས་དགོ་ེསློབོ་ཕེ་ོམ་ོམ་ིགྲེངས་ ༤༢ དང༌། འིཇུར་ཏེ་བཟ་ོམ་ིསྐྱསེ་པོ་དྲུགོ རྒྱ་གོར་

བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཕེོ་མོ་མི་གྲེངས་ ༡༥༠ སྐོོར་བཅས་ནས་དགོའི་བསུ་གུས་འིདུད་ཞུས་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཕེོ་མོ་མི་གྲེངས་ ༡༥༠ སྐོོར་བཅས་ནས་དགོའི་བསུ་གུས་འིདུད་ཞུས་

རྗེསེ་སྤྱོ་ིནརོ་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་བཞུགོས་ཁྲིའིི་ིསྟངེ་༸ཞིབས་སརོ་རྗེསེ་སྤྱོ་ིནརོ་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་བཞུགོས་ཁྲིའིི་ིསྟངེ་༸ཞིབས་སརོ་

འིཁོརོ་འིཕྲིལ་བདོ་ཧནི་གྱི་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་ཏེ་ེཚེང་མ་གྲེལ་འིཁོདོ་མཚེམས་བཀའི་སློབོ་ཏུ།)འིཁོརོ་འིཕྲིལ་བདོ་ཧནི་གྱི་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་ཏེ་ེཚེང་མ་གྲེལ་འིཁོདོ་མཚེམས་བཀའི་སློབོ་ཏུ།)

ཀ༽ གོནའི་དངེ་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། གོཤེགོོ་སྒྲི་ོཟུང་ལྡན།

ད་ེརངི་ང་ཚེ་ོས་ཆེ་ཁུ་སམི་པོ་ོའིདརི་མ་ིརགིོས་ཕེ་ོམ་ོམ་ིའིདྲེ་བ་མང་

པོོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་དཀར་བ་ཞིེ་གོཅིགོ་མཉེམ་དུ་འིཛོམས། 

ལྷགོ་པོར་ཆེསོ་ཀྱི་ིཕྱོགོོས་སུ་དད་མསོ་ཡོདོ་པོ་ཤེ་སྟགོ་ཐོགོོ ཚེགོོས་

པོའི་ིདབུ་ཁྲིདི་རྣམ་པོ་དང༌། དགོ་ེསློབོ་ཚེང་མས་མཛའི་བརྩིའེི་ིདགོའི་

བསུ་གོནང་བར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ད་ལམ་ངསོ་མའི་ེསརོ་དུ་བསྐྱདོ་ཞིརོ་
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ཁྱིདེ་རྣམས་འིའིཁྱུགོ་ཙོམ་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་བ་ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་། 

(ཞིསེ་བཀའི་སྩལ། དའེི་ིམཚེམས་རྒྱ་གོར་བའི་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ནས་མཇལ་ཁོ་ཞུས། སྐུ་(ཞིསེ་བཀའི་སྩལ། དའེི་ིམཚེམས་རྒྱ་གོར་བའི་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ནས་མཇལ་ཁོ་ཞུས། སྐུ་

ཞིབས་སྤེ་ིརགིོ་སྦའི་ིནས་ར་ེར་ེབཞིནི་ང་ོསྤྲོདོ་སྙན་སངེ་གོནང་མཚེམས་འིདརི་བདོ་རགིོས་ཞིབས་སྤེ་ིརགིོ་སྦའི་ིནས་ར་ེར་ེབཞིནི་ང་ོསྤྲོདོ་སྙན་སངེ་གོནང་མཚེམས་འིདརི་བདོ་རགིོས་

གོཞིནོ་ནུ་རྣམས་ནས་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོའོི་ིདགྱིསེ་ཞིལ་ལ་ལྟ་བཞིནི་དད་གོཞིནོ་ནུ་རྣམས་ནས་༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོའོི་ིདགྱིསེ་ཞིལ་ལ་ལྟ་བཞིནི་དད་

གོདུང་དྲེགོ་པོསོ་བསྐུལ་བའི་ིམཆེ་ིམ་བར་མདེ་དུ་འིཛགོ་བཞིནི་གོནས། སློར་ཡོང་༸གོངོ་གོདུང་དྲེགོ་པོསོ་བསྐུལ་བའི་ིམཆེ་ིམ་བར་མདེ་དུ་འིཛགོ་བཞིནི་གོནས། སློར་ཡོང་༸གོངོ་

ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་ནས་བདོ་རགིོས་དགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་བཀའི་སློབོ་ཏུ།)ས་༸སྐྱབས་མགོནོ་ཆེནེ་པོ་ོམཆེགོོ་ནས་བདོ་རགིོས་དགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་བཀའི་སློབོ་ཏུ།)

ང་ཚེསོ་ད་ེསྔནོ་གོ་ོམྱོངོ་ཡོང་མདེ་པོའི་ིརྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ཀྱི་ིས་ཆེ་

འིདི་འིདྲེར་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང་བ་མ་ཟད། བོད་དང་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ཤེེས་

རིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་གོ་ོསྐོབས་རྙེད་པོ་བཅས་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། དེ་

འིབྲེལ་ཁྱིེད་ཚེོས་རང་རེ་བོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་མ་བརྗེེད་པོ་དེ་ནི་

དགོ་ེརྒན་ཚེ་ོདང༌། སློབོ་ཕྲུགོ་ར་ེརསེ་ཀྱིང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་པོའི་ི

འིབྲས་བུ་ཞིིགོ་རེད། བར་ལམ་ཁྱིེད་ཚེོའིི་ཡོགིོ་ཚེད་བཏེང་འིབྱེོར་

བྱུང་བ་གོང་ལེགོས་འིདུགོ ད་དུང་ང་ཚེོས་མ་འིངོས་པོའིི་བྱེ་བར་

གོལ་ཆེརེ་བརྩིསི་ཏེ་ེསྔར་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ཡོངོས་ཀྱིསི་ཁྱིདེ་ཚེ་ོགོཞིནོ་ནུ་ཚེརོ་ར་ེབ་ཆེནེ་

པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། དངེ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་

པོ་ོའིད་ིདགོ་ལས་སྒྲིལོ་བའི་ིཐོབས་ནུས་གོཙོ་ོབ་ོཡོང་ཤེསེ་རགིོ་གོ་ི

ཐོགོོ་ནས་འིགྲུབ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ཁྱིདེ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་

བརྩིནོ་པོ་ཆེརེ་བསྐྱདེ་བྱེ་གོལ་ཆེ།ེ ད་ེཡོང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་
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ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་གོམོས་གོཤེསི་མ་བརླགོ་པོ་དམ་

པོོར་བཟུང་དགོོས་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་དེང་དུས་དང་འིཚེམས་

པོའི་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཤེསེ་རགིོ་གོ་ིགོནད་ཀུན་རྟེགོོས་པོར་བྱེས་ཏེ་ེསྙངི་

པོ་ོའིདབ་ཆེགོས་གོཤེོགོ་སྒྲི་ོཟུང་ལྡན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 

བདོ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏེན་རྩི་བ་ནས་མདེ་ན་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་དགོའི་

བསུ་མ་ིཞུ་ཞིངི༌། ཡོང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཤེསེ་རགིོ་རྩི་བ་ནས་མདེ་ནའིང་

མི་འིགྲེིགོས་པོས་རང་རེའིི་ཤེེས་རིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་ཤེེས་

རགིོ་སྣནོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཁྱིདེ་ཚེ་ོམཛའི་མཐུན་གྱི་ིརྣམ་པོ་མ་ི

ལྷདོ་པོའི་ིཐོགོོ ཕྱོའིི་ིསྤྱོདོ་ལམ་གོང་ཅ་ིཡོ་རབས་བཟང་པོའོི་ིངང་ཚུལ་

དུ་འིཇུགོ་དགོོས་པོ་དེས་ཀྱིང་རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོདོ། ཁྱིདེ་ཚེསོ་འིགོ་ོབྱེདེ་ཚེའོི་ིཁོ་ལ་ཉེན་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོརང་

དབང་ལུང་པོའིི་ནང་བོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་འིབྱེོར་

ཐུབ་པོ་ནི་གོནས་སྐོབས་འིཚེ་ོབའིི་དཀའི་རྙོགོས་མང་ཙོམ་ཡོོད་

རུང༌། ཕུགོས་ཡུལ་ངས་གོཙོསོ་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་བསདོ་ནམས་

ལས་གྲུབ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རདེ། གོང་ལགོས་ཤེ་ེན། ཁྱིདེ་ཚེ་ོགོཞིནོ་

ནུ་རྣམས་བདོ་ཀྱི་ིལས་མཇུགོ་འིཛནི་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ད་ེ

ལ་ཚེང་མས་ར་ེབཅལོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་བཞིནི་དུ་ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་

རྣ་ནས་ཉེན་པོ་དང༌། མིགོ་གོཉེིས་ཀས་ཁྱིེད་ཚེོར་ལྟ་བཞིིན་ཡོོད་

པོས་དེ་རྩིིས་སློོབ་སྦྱོོང་ཧུར་བརྩིོན་ལྷོད་མེད་བྱེེད་དགོོས། ཞིེས་
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བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་མ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་མ་

སུ་རིར་ཤེསེ་རིགོ་སློབོ་གྲྭ་དང༌། བདོ་ཁྱིམི་ཚེོགོས་སུ་རིར་ཤེསེ་རིགོ་སློབོ་གྲྭ་དང༌། བདོ་ཁྱིམི་ཚེོགོས་

སྡེ་ེགོཉེསི་ལ་གོནང་བའི་ིབཀའི་ཡོགིོསྡེ་ེགོཉེསི་ལ་གོནང་བའི་ིབཀའི་ཡོགིོ

ཀ༽ བདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་དང་། ཆེ་རྐྱེནེ་གྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ།

༄༅། །མ་རུ་རིའིི་སློོབ་སྤྱོི་ཛ་སགོ་ཕྲིེང་རིང་དང༌། བོད་ཁྱིིམ་

ཚེོགོས་སྡེེའིི་འིགོན་འིཛིན་ཕྲིེང་རིང་རིན་ཆེེན་སྒྲིོལ་མ་ཅན་དགོེ་

སློབོ་ལས་བྱེདེ་ཐུན་མངོ་ལ། ཆེདེ་དོན།

ཉེ་ེཆེར་ངསོ་མ་སུ་རརི་བསྐྱདོ་འིཁོདོ་སྐོབས་ཚེང་མས་དགོའི་བཀུར་

གོང་གོཟབ་དང༌། ལྷགོ་པོར་སློོབ་གྲྭའིི་གོནས་ཚུལ་སྒོོ་ཀུན་ནས་

ཡོར་རྒྱས་མི་དམན་པོ་མཐོོང་བས་ཡོིད་སྤྲོོའི་ིརང་བཞིིན་དུ་གྱུར། 

ངསོ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གླིངེ་མལོ་ཇ་ིལྟར་བགྱིསི་མུས་རང་ཅགོ་བདོ་

ཀྱི་ིརང་དབང་སྒྲུབ་ཅངི་དར་རྒྱས་ཡུན་སྐྱངོ་བྱེདེ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོ

བོ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤེེས་འིབད་བརྩིོན་ལ་རགོ་ལུས་

ཤེངི༌། ད་ེཡོང་བདོ་མ་ིཚེརོ་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོདངེ་ཚེད་ངསེ་ཅན་ཡོདོ་

མེད་ལ་མ་ཐུགོ་གོཤེིས། བོད་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་

རྒྱུའི་ིལས་དནོ་འིད་ིདགོ་ཤེནི་ཏུ་གོནད་གོལ་ཆེ་ེབས་དགོ་ེསློབོ་ཚེང་

མས་ད་ོབརྩིནོ་ཁུར་ལནེ་སྔར་བཞིནི་རྒྱུན་འིཁྱིངོས་བྱེདེ་དགོསོ། ཆེ་
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སྙམོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤེད་ན། རང་རའེི་ིབདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལྷན་སྐྱསེ་

ཀྱིི་ཤེེས་རིགོ་བཀྲོ་བས་མི་རིགོས་གོཞིན་ལ་ཡོིད་སྨོོན་མ་དགོོས་

ཙོམ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཁོོང་ཚེོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཐོོན་སྐྱེད་ཆེེ་ཆུང་དང༌། ལྟ་

སྤྱོོད། ལུས་འིཚེོའིི་འིཚེར་ལོངས་བཟང་ཞིན་ཐོད་དགོེ་རྒན་ལས་

བྱེེད་རྣམས་ཀྱིི་སློོབ་སྟོན་ཐོབས་མཁོས་བལྟ་སྐྱོང་བཟང་ཞིན་གྱིི་

རྗེེས་སུ་འིགྲེོ་ལྡོགོ་བྱེེད་རྒྱུར་བརྟེེན། དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་རྣམས་

ནས་སློོབ་སྟོན་བལྟ་སྐྱོང་བྱེེད་སྒོ་ོགོལ་གོནད་སྙིང་པོ་ོཅན་དུ་ངོས་

འིཛནི་གྱིསི་ཁུར་ལནེ་ཆེརེ་བསྐྱདེ་སྙངི་ཐོགོ་པོ་ནས་དགོོས་རྒྱུ། 

དཔོེར་ན། སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་པོའིམ། བོད་ཁྱིིམ་ཁོགོ་

གོ་ིཕེ་མའི་ིདདོ་ཚེབ་ཁྱིམི་བདགོ་རྣམས་ནས་རང་ཉེདི་འིགྲེ་ོས་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་སྙམ་པོ་དང༌། འིཚེ་ོབའི་ིརྟེནེ་ས་ཞིགིོ་བྱུང་བས་འིགྲེགིོས་སངོ་

སྙམ་པོའི་ིཀུན་སློངོ་མ་བཟུང་བར་རང་ཉེདི་བདོ་ཕྲུགོ་འིད་ིརྣམས་ཀྱི་ི

ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་མཁོན་ཡོནི། བདོ་ཕྲུགོ་འིད་ིརྣམས་ལ་གོཅསེ་

སྐྱོང་བྱེས་པོ་དང༌། བོད་རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་ལས་དོན་ལ་ཁྱིད་

པོར་མདེ། འིད་ིརྣམས་ལ་ཡོནོ་ཏེན་སྣ་ེགོང་རིགོས་ནས་འིཇགོས་

ཐོབས་དང༌། སྐྱོན་སྣེ་གོང་རིགོས་ནས་འིགོོགོ་ཐོབས་ཇི་ལྟར་བྱེ། 

འིདི་རྣམས་དགོའི་སྐྱིད་ངང་ལུས་སེམས་འིཚེར་ལོངས་འིབྱུང་

ཐོབས་ཅི་དྲེགོ་སྙམ་དུ་ཁོ་ཞིེ་ངོ་ལྐོོགོ་མེད་པོའིི་བརྩིེ་སེམས་ཀྱིིས་

སློབོ་སྟནོ་དང་བྱེམས་སྐྱངོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ།ེ མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་མནི་
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དང༌། ལས་བྲེལ་ཞིེ་སུན་གྱིི་དཀའི་ངལ་ཕྲིན་བུ་འིབྱུང་སྲིིད་ཀྱིང༌། 

དགྲེ་བོའི་ིབྲན་གོཡོོགོ་བཀོལ་སྤྱོོད་དུ་མ་ཚུད་པོར་རང་རིགོས་ཀྱིི་

དོན་དུ་ལས་རྩིོལ་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཐོོབ་པོ་བསོད་ནམས་ཆེེ་

སྙམ་དུ་དགོའི་བ་སྒོོམས་ལ་འིབད་བརྩིནོ་གྱིསི། 

ཁོ༽ དགོ་ེསློབོ་ལས་བྱེདེ་དང་། སློབོ་ཕྲུགོ་གོས་ོསྐྱངོ་།

དེ་བཞིིན་དགོེ་རྒན་ཚེོས་ཆེོས་སྲིིད་ཀྱིི་སློོབ་ཁྲིིད་སྐོབས་ཀྱིང༌། 

འིཛནི་གྲྭའི་ིདུས་ཚེདོ་གོང་འིཁྱིལོ་ཙོམ་མ་ཡོནི་པོར་སྐོབས་བབས་

སློོབ་ཚེན་གོང་ཡོིན་གྱིི་གོནད་དོན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོས་གོ་ོརྟེོགོས་ངེས་

རྙེད་གོསལ་པོོར་འིབྱུང་ཐོབས་དང༌། ང་ོསྤྲོོད་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱས་

བསྡུས་ཀྱིང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་བླ་ོརྩིལ་ཤེེས་ཚེད་དང་འིཚེམས་པོའིི་

ཐོབས་ཚུལ་གོང་གོཟབ་དགོསོ་རྒྱུ། 

མ་འིངོས་པོར་རང་རེའིི་བོད་ཕྲུགོ་ལུས་པོ་མེད་པོ་ཡོོངས་རྫིོགོས་

གོཞི་ིརྩིའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་རྣམས་སློབོ་སྦྱོངོ་སློད་སློབོ་གྲྭར་ཞུགོས་གོཏེངོ་

བྱེ་རྒྱུར། སློབོ་གྲྭར་ཞུགོས་ཕྱོནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིལམ་སྒོ་ོའིགོགོ་པོ་

ལྟ་བུ་མ་ཡོནི་པོར། སྐོལ་ལྡན་དགོ་ནས་སྟནོ་པོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཅན་གྱི་ི

བསྟན་པོ་ལ་ཞུགོས་ཏེེ་དགོེ་ཚུལ་སློོང་གོི་སྡེོམ་ནོད་དང༌། ཟབ་པོ་

དང༌། རྒྱ་ཆེ་ེབའི་ིཆེསོ་ཚུལ་སྦྱོངོ་བརྩིནོ་བྱེདེ་འིདདོ་སྐྱ་ེབའི་ིབསམ་
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བླའོི་ིལམ་སྟནོ་ངསེ་པོར་དགོསོ་རྒྱུ། ཕྱོནི་ཆེད་ཀྱི་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་

པོརོ་འིགྱུར་བ་དང༌། རང་རང་གོ་ིརྒྱུད་སྨོནི་གྲེལོ་དུ་འིགྱུར་ཆེདེ། ད་

ཕེན་དགོ་ེཚུལ་སློངོ་གོ་ིསྡེམོ་ནདོ་ཟནི་པོ་རྣམས་ནས་འིད་ིལ་ོདབྱེར་

གོནས་ནས་བཟུང་གོཞི་ིགོསུམ་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཕྱོགོ་བསྟར་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ན་ལེགོས་ཚེོགོས་ཆེནེ་པོ་ོའིབྱུང་རྒྱུ། 

བུ་ཕྲུགོ་འིབོར་ཆེེན་ཁྱིིམ་ཚེང་གོཅིགོ་ཏུ་བསྡེེབས་འིཇོགོ་བྱེ་རྒྱུ་

ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁོོང་ཚེོའིི་ཟས་གོོས་འིཕྲིོད་བསྟེན་ལ་འིཐུས་

ཤེོར་ཟོམ་ལུས་འིགྲེོ་སྲིིད་ངེས་ལ་བརྟེེན། བུ་ཕྲུགོ་མང་ཉུང་ཆེ་

བགོསོ་ཀྱིསི་འིཇགོོ་པོའི་ིབདོ་ཁྱིམི་ཁོགོ་བཙུགོས་ཏེ།ེ ལྟ་སྐྱངོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཕེ་མའི་ིདདོ་ཚེབ་ཁྱིམི་བདགོ་བཟའི་ཚེ་ོདམགིོས་བཀར་གྱིསི་

འིཇོགོ་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཙོ་ོབོ་བུ་ཕྲུགོ་ཚེོར་བྱེམས་སྐྱོང་

འིཕྲིདོ་བསྟནེ་བྱེདེ་སྒོརོ་འིཐུས་ཤེརོ་མ་ིའིབྱུང་ཞིངི༌། ལུས་སེམས་

ཀྱི་ིའིཚེར་ལངོས་བཟང་པོ་ོཡོངོ་བ་ཁོ་ོནའི་ིཆེདེ་དུ་ཡོནི་གོཤེསི། ཕེ་

ཚེབ་ཁྱིིམ་བདགོ་ཚེོས་བུ་ཕྲུགོ་ཚེོར་བྲན་གོཡོོགོ་གོི་འིདུ་ཤེེས་མ་

བཟུང་བར་རང་ཕྲུགོ་དང་ཁྱིད་མེད་ཀྱིི་བྱེམས་བརྩིེས་གོཅེས་སྐྱོང་

ཅསི་ཀྱིང་དགོསོ་ཤེངི༌། ཕྲུ་གུའི་ིལུས་ཁོམས་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་གྱི་ིདནོ་

དུ་བུ་ཕྲུགོ་སྡེོད་སའིི་ཁོང་ཁྱིིམ་གུ་ཡོངས་གོང་ཆེེ་འིབྱུང་ཐོབས་གླི་

གྲེནོ་འིཛམེས་མདེ་བགྱིསི་པོའི་ིདམགིོས་དནོ་ཕྱོགོོས་འིགོལ་འིགྱུར་

གོཞིིའིི་བོད་ཁྱིིམ་ནང་གོཞིན་དགོ་ལ་གོནས་གོཡོར་དོགོས་འིཚེང་
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བསྟནེ་སྐྱལི་རིགོས་མ་ིའིབྱུང་བ་བྱེདེ། 

བུ་ཕྲུགོ་སློོབ་གོཉེེར་བ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ལྟོ་གོོས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་

བཅས་པོར་ངལ་གྲེོན་སེམས་འིཁུར་མ་དགོོས་པོར་རང་གོི་ཤེེས་

རབ་དང༌། བརྩིོན་འིགྲུས་ཀྱིིས་མ་བསླུས་ན། དེང་དུས་འིཇིགོ་

རྟེནེ་འིདརི་མཆེསི་ས་ོཅགོོ་གོསི་ཆེསོ་སྲིདི་ཤེསེ་ཡོནོ་རྒྱ་ཆེ་ེསྣ་ེམང་

ལ་ཅ་ིའིདདོ་ལྟར་སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བཟང་པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་

ཐོབོ་པོ་ཆུད་ཟསོ་སྟངོ་ཟད་དུ་མ་བཏེང་བར་རང་གོ་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

སྒོ་ོཁོགོ་ལ་ད་ོབརྩིནོ་གོང་ཆེའེི་ིཐོགོོ ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིདནོ་དུ་ངལ་ཁུར་ལྷུར་

ལནེ་བྱེདེ་པོའི་ིདགོ་ེརྒན་ལས་བྱེདེ་ཕེ་ཚེབ་དང་བཅས་པོར་རང་གོ་ི

ཕེ་མ་དང་གོཉེསི་སུ་མདེ་པོའི་ིགུས་བཀུར་བརྩི་ེཞིནེ་ཆེནེ་པོའོི་ིངང༌། 

ལགེོས་སློབོ་ཅ་ིབྱེས་དང་ལནེ་སྙངི་བཅས་ཀྱིསི་མ་འིངོས་པོར་རང་

ཡུལ་མི་མང་དང་བཅས་པོར་ཞིབས་འིདེགོས་རླབས་ཆེེ་ཞུ་ཐུབ་

པོའི་ིཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན་གྱི་ིབདོ་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་འིགྱུར་བའི་ི

ཐོབས་བརྩིནོ་ལྷུར་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་པོ་རྣམས་ནས་འིཛིན་གྲྭ་ཚུགོས་ཡུན་དང༌། 

ལྟ་ོཟས་སུ་འིཛོམས་ཡུན་ཙོམ་ལས་སློོབ་བུ་མཐོོང་འིདྲེིས་མ་ཐུབ་

པོ་མིན་པོར། དུས་རྟེགོ་ཏུ་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིའིཁྱིེར་སོ་

དང༌། ངགོ་གོ་ིསྨྲ་བརྗེདོ། ལུས་ཀྱི་ིཀུན་སྤྱོདོ། མདརོ་ན་གོསོ་ཀྱི་ིགྱིནོ་

སྟངས། མིགོ་གོིས་བལྟ་སྟངས་ཚུན་ལ་ད་ོསྣང་རྟེོགོ་ཞིིབ་བགྱིིས་
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ཏེེ་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་སློོབ་སྟོན་བྱེེད་འིསོ་གོང་ཅི་ངགོ་འིཇམ་

འིཛུམ་སྟོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡུན་བསྲིིང་ངང་རིང་གོིས་བགྱིིས་ཏེེ་ཡོ་

རབས་བཟང་སྤྱོདོ་ལྡན་པོའི་ིབདོ་མ་ིབསྔགོས་འིསོ་ཤེ་སྟགོ་ཏུ་འིཚེར་

ལངོས་ཡོངོ་བའི་ིཐོབས་བརྩིནོ་སྒོ་ོཀུན་ནས་བྱེདེ་གོལ། 

ད་ལམ་དེ་གོར་ངོ་སྐྱོད་སྐོབས་ཀྱིི་མཐོོང་ཚུལ་དང་བཅས་དགོེ་

སློོབ་ཚེོའིི་བྱེེད་སྒོ་ོརགོས་བསྡུས་ཡོིགོ་ལམ་དུ་བཀོད་པོ་འིདི་དགོ་

ཚེང་མས་རྟེོགོས་ཞིིབ་ལགོ་ལེན་དོན་འིཁོེལ་ཡོོང་བ་བཅས་ཡོིད་

འིཇགོས་བྱེེད། རྒྱ་གོར་པོན་འིཇབ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས། ཏཱ་ལའི་ིབླ་

མས། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༠ ལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

རྡོརོ་གླིངི་བདོ་གོཞུང་ཤེེས་རིགོ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེསློབོ་རྡོརོ་གླིངི་བདོ་གོཞུང་ཤེེས་རིགོ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེསློབོ་

ཐུན་མངོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ཡོགིོཐུན་མངོ་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ཡོགིོ

ཀ༽ གྲྭ་གོཞིོན་སློབོ་ཕྲུགོ་དང་། ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིསློོབ་

གོཉེརེ།

༄༅། །རྡོརོ་གླིངི་བདོ་ཕྲུགོ་སློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེསློབོ་ཐུན་མངོ་ལ། ཆེདེ་

དནོ། ད་ལམ་ད་ེགོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིཁོངོས་གྲྭ་རགིོས་རྣམས་ཀྱི་ིའིདྲེ་པོར་

བཏེང་འིབྱེརོ་ཡོདི་སྤྲོའོི་ིགོསསོ་སུ་ཆེ།ེ དངེ་དུས་རང་རའེི་ིསློབོ་གྲྭ་

ཁོགོ་ཏུ་ཡོོད་པོའིི་གྲྭ་རིགོས་རྣམས་ལ་ཆེེད་དུ་གྲྭ་ཆེས་རྩིོལ་སྒྲུབ་

དང༌། དགོ་ེཚུལ་སྡེམོ་འིབགོོ འིད་ིལ་ོནས་གོཞི་ིགོསུམ་གྱི་ིལགོ་ལནེ་

རྒྱུན་འིཛུགོས་བཅས་བྱེདེ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབ་ོན།ི ཕྱོནི་ཆེད་

བོད་མི་ཡོོངས་རྫིོགོས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚེད་གོོང་མཐོོང་སྤེེལ་

ཆེེད། བོད་ཕྲུགོ་ཚེང་མ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་ངེས་པོར་ཞུགོས་དགོོས་

ལ། སློབོ་གྲྭར་ཞུགོས་ཕྱོནི་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་

ཨ་ེརྙདེ་སྙམ་པོའི་ིརྣམ་རྟེགོོ་གོཙོང་མར་སལེ་བ་དང༌། བུ་ཕྲུགོ་རང་

རང་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་གོཏེངི་ཟབ་བགྱིདི་པོའི་ིབསམ་འིདུན་རྨ་

མེད་ཡོོད་ཕྱོིན་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་གོཞིི་རྩིའིི་ཤེེས་ཡོོན་རྣམས་སྦྱོངས་
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ཐོནོ་ཟནི་རྗེསེ། གྲྭ་ས་ཁོགོ་ཏུ་ཞུགོས་ནས་མད་ོརྒྱུད་གོཞུང་ལུགོས་

རྒྱ་མཚེརོ་ཐོསོ་བསམ་སློབོ་གོཉེརེ་ཅ་ིདགོར་བྱེས་ཆེགོོ་པོའི་ིསྒོ་ོལམ་

འིགོགོ་མདེ་དུ་གོནས་པོའི་ིཐོགོོ་མའི་ིདཔོ་ེསྟནོ་མཚེནོ་རྟེགོས་ལྟ་བུ་

ཡོནི་གོཤེསི། ད་ེརྩིསི་སློབོ་དགོ་ེཚེསོ་སྐོལ་ལྡན་གྲྭ་རིགོས་རྣམས་

ཀྱི་ིཆེསོ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་སྒོའོི་ིསྐོརོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིབལྟ་སྐྱངོ་སློབོ་

སྟནོ་གོང་གོཟབ་དང༌། གྲྭ་རགིོས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེསོ་ཀྱིང་སྲིདི་ན་རྙདེ་

དཀའིི་༸རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྒོོར་ཞུགོས་པོའིི་སྐོལ་བཟང་

རླབས་པོོ་ཆེེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏེང་བར་རང་གོི་བསློབ་སྡེོམ་ལ་

གོཅེས་སྤྲོས་དང༌། ཞི་ིདུལ་བགོ་ཡོོད་ཀྱི་ིཀུན་སྤྱོོད་བཟང་པོའོི་ིཐོགོོ 

ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུའིི་དགོའི་ཚེལ་དུ་འིཇུགོ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཞིི་རྩིའིི་

ཤེསེ་ཡོནོ་སྦྱོང་བརྩིནོ་ལྷདོ་མདེ་དགོསོ་པོ་བཅས་ཡོདི་འིཇགོས་བྱེདེ། 

པོན་འིཇབ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས། ཏཱ་ལའིི་བླ་མས། ཕྱོི་ལ་ོ ༡༩༦༣ 

ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༢༣ ལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༩ ཚེེས་ ༤ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༩ ཚེེས་ ༤ ཉེནི་

བདོ་ཡོིགོ་དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་གོསར་འིཛུགོས་བདོ་ཡོིགོ་དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་གོསར་འིཛུགོས་

བསྐྱངས་པོའི་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁོའི་ིསར་བསྐྱངས་པོའི་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁོའི་ིསར་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དང་། དགོེ་རྒན་གྱི་ིཤེསེ་

ཚེད།

ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་མ་སློོབ་གོཉེེར་འིཕྲིོ་སྐྱོང་བྱེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་བློ་ཕེམ་

འིདུགོ་གོམ་ཞིསེ་བཀའི་འིདྲེ་ིམཛད། འིནོ་ཀྱིང་ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་བླ་ོཕེམ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མདེ། ང་ཚེསོ་བདོ་ཀྱི་ི

སློོབ་གྲྭའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཐོོགོ་མ་དེ་མ་སུ་རི་ལ་བྱེས་པོ་རེད། དེ་

རྗེསེ་རྒྱ་གོར་ནང་རམི་པོས་སློབོ་གྲྭ་རྒྱ་བསྐྱདེ་འིགྲེ་ོསྐོབས་ད་ེགོའི་ི

ཚེོད་ཀྱིི་དགོེ་རྒན་མང་པོ་ོདགོོས་མཁོ་ོཆེགོས་པོ་རེད། ཐོོགོ་མར་

སློོབ་དགོེ་རྣམས་ཀྱིི་ཤེེས་ཚེད་བོད་ཡོིགོ་ཤེེས་པོ་ཙོམ་ཞིིགོ་དང༌། 

སུམ་རྟེགོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོལམ་རབོ་ཙོམ་ཤེསེ་པོ་ཙོམ་བྱུང་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ི

ཡོོད། དཔོེར་ན། སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་ཐོོགོ་མར་ཀ་ཁོ་ལ་སོགོས་

པོ་འིབྲི་ཀློོགོ་རིམ་སློོབ་ཀྱིིས་ལེགོས་བཤེད་ལྗོན་དབང་རོབ་ཙོམ་

ཞིིགོ་འིཁྲིིད་ན་འིགྲེིགོ་གོི་ཡོོད་རུང༌། ད་ཆེ་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀྱིི་
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ཤེེས་བརྩིོན་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་རྣམས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེ་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པོ་མ་ཟད། ཕྱོ་ིརྒྱལ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་ལོ་གོཅིགོ་སོང་གོཉེིས་

སངོ་མཚེམས་སློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་དགོ་ེརྒན་གྱི་ིཤེསེ་ཚེད་དང་མཉེམ་

སྐོབས་སློབོ་དགོ་ེརྣམས་ཀྱི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་

ཁོགོ་པོ་ོཡོོང་གོ་ིཡོདོ། 

ང་ཚེའོི་ིམ་འིངོས་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་

སྒོོ་བསྟུན་ནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐོབས་ལ་བསམ་

ཞིིབ་བྱེེད་སྐོབས། སྔར་ཕེན་བོད་མི་རྣམས་ལ་འིཛམ་གླིིང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ལ་ཉེམས་མྱོོང་མེད་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིིང་དང་སྒོོ་མ་

བསྟུན་པོའིི་དབང་གོིས་ད་ཆེ་ང་ཚེོར་དཀའི་རྙོགོ་འིདི་དགོ་བྱུང་བ་

དང༌། རྒྱ་མིས་གོནས་ཚུལ་དེ་དགོ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚེོར་ཐུབ་

ཚེདོ་བཏེང་བ་ཞིགིོ་རདེ། སྙངི་པོ་ོམདརོ་བསྡུས་ཏེ་ེབཤེད་ན། སྔནོ་

ཕེན་བདོ་ཀྱི་ིརསི་མདེ་དགོནོ་ཁོགོ་ཚེའོི་ིནང་ཐོགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་

དང་བཅས་པོའིི་གོཞུང་ལུགོས་རྒྱ་ཆེེན་པོོར་སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་

མཁོན་མང་པོ་ོཡོོད་ཀྱིང༌། རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་ཚེོགོས་ནང་ཆེོས་

སྲིདི་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་ཤེནི་ཏུ་ཉུང་བའི་ིདབང་གོསི་ལས་དནོ་གོང་

ཅིར་མང་ཚེོགོས་ཀྱིིས་ནུས་པོ་འིདོན་མ་ཐུབ་པོས་ང་ཚེོར་འིཐུས་

ཤེོར་དང༌། གྱིོང་གུན་ཆེེན་པོོ་ཕེོགོ་ཡོོད། མ་འིངོས་པོར་ང་ཚེོའིི་
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བདོ་མ་ིམང་ཚེགོོས་རྣམས་ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ངསེ་ཅན་ཡོདོ་

པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཤེགིོ་འིབྱུང་ཐོབས་མ་ིབྱེ་མཐུ་མདེ་ཡོནི་ན་ཁྱིདེ་ཚེ་ོ

དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེསོ་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོནས་ཆེསོ་སྲིདི་

གོཉེསི་ཀའི་ིགོམོས་གོཤེསི། རྒྱལ་རབས། ཆེསོ་འིབྱུང༌། འིཛམ་

གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་སོགོས་ཚེང་མར་སྦྱོངས་ཏེེ་ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚེོའིི་

བདོ་ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིཤེསེ་ཚེད་གོངོ་ནས་གོངོ་མཐོརོ་གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་

དགོསོ། སློབོ་དགོ་ེས་ོསརོ་ལས་འིགོན་ཧ་ཅང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། གོང་

ཡོནི་ཞི་ེན། དགོེ་རྒན་རང་ཉེདི་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཀར་ཉེམས་མྱོངོ་

ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་

བསམ་པོའིི་ནང་དུ་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་བྱེ་གོཞིགོ་རྣམས་

དང༌། ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིགོམོས་གོཤེསི་བཟང་པོ་ོཡོདོ་

པོ་རྣམས་བསྲིེ་ལྷད་མེད་པོ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ཕྱོིན་

ཆེད་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཆེོས་སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་

མིན་ད་ལྟའིི་སློོབ་དགོེ་རྣམས་ལ་རགོ་ལས་སྟབས། ཁྱིེད་ཚེོས་

རང་རེའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོནས་སོགོས་ལྟ་ཅི་སྨོོས། འིཛམ་གླིིང་

གོི་གོནས་ཚུལ་དང༌། ལམ་ལུགོས་ཚེང་མ་རང་གོི་ཉེམས་མྱོོང་

ཐོོགོ་ནས་བཤེད་ཐུབ་པོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་མ་གོཞུང་

ཆེེན་མོར་སྦྱོངས་པོ་ཤེ་སྟགོ་སོང་སྟབས་དོན་ལ་མི་རྨོངས་ཀྱིང༌། 

ཐོ་སྙད་ཆུང་ཆུང་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་རྨོངས་པོ་ཡོོང་སྲིིད་པོས། ད་ལྟ་

ནས་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། རང་དབང་གོསར་ཤེོགོ་ནང་
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རང་གོཞུང་གོི་ལ་ོརྒྱུས་ཁོགོ་དང༌། ཆེོས་འིབྱུང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་

ལོ་རྒྱུས་སོགོས་གོང་མང་འིགྲེེམ་སྤེེལ་བྱེེད་མུས་དེ་དགོ་ལ་དོ་

སྣང་ཆེནེ་པོསོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱེས་ཏེ་ེབླ་ོཐོགོོ་ཏུ་ངསེ་ཐུབ་དགོསོ། མ་ི

གོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་འིཛམ་གླིངི་གོནས་ཚུལ་སྐོརོ་ཞིགིོ་དྲེ་ིབ་བྱེས་ཚེ།ེ 

ཐོར་ཀར་ད་ེདང་མཐུན་པོའི་ིལན་མ་ཐོབེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། དཔོརེ་

ན་རྗེ་ེབཙུན་མ་ིལར་འིདུལ་བའི་ིདནོ་ཅ་ིལགོས་ཞུས་པོའི་ིཚེ་ེན། 

ཆེསོ་འིདུལ་བ་དང་མད་ོསྡེ་ེངས་མ་ིཤེསེ། །

ནང་རང་སམེས་འིདུལ་ན་འིདུལ་བ་ཡོནི། །

ཞིསེ་གོསུངས་པོ་ལྟར་དནོ་ལ་ད་ེལྟར་ཡོནི་ཡོང༌། ཐོ་སྙད་ལ་ཕྲིན་

བུ་གོནདོ་ཀྱི་ིརདེ། དཔོརེ་ན་རྟེ་ལ་རྒྱུགོས་སའི་ིལམ་བསྟན་པོ་ལྟར། 

ཁྱིེད་ཚེོའིི་བྱེེད་སྒོོའི་ིདམིགོས་ཡུལ་ལམ་སྟོན་བྱེས་པོ་འིདིར་ཤེར་

བསྐྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའིི་བོད་ཕྲུགོ་མི་རབས་གོསར་པོ་འིདི་དགོ་ཆེོས་

སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཤེ་སྟགོ་ཡོོང་ཐུབ་པོའིི་ཞིབས་

འིདེགོས་ཧུར་ཐོགོ་ཞུ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༣ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༣ ཉེནི། 

སམི་ལའི་ིབུ་གོས་ོཁོང་དུ་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།སམི་ལའི་ིབུ་གོས་ོཁོང་དུ་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།

ཀ༽ བསྔགོས་འིསོ་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་བཟང་དང་། བྱེསི་པོའི་ིཕེན་

སྐྱབོ་ཚེགོོས་པོ།

ད་ེརངི་ངདེ་ནས་དགོའི་ཞིངི་བརྩི་ེབའི་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པོ་བདོ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོ

ཁོགོ་གོཅགིོ་སྡེདོ་ཡུལ་འིདརི། བདོ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་བྱེམས་བརྩི་ེལྡན་པོའི་ི

གྲེགོོས་པོ་ོམང་པོ་ོདང༌། སྐུ་མགྲེནོ་མང་པོ་ོདང༌། ལྷགོ་པོར་མཐུན་

གྲེོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་བྱེིས་པོའིི་ཕེན་སྐྱོབ་ཚེོགོས་པོའིི་དབུ་བཞུགོས་

ལྕམ་ཨ་ལགེོ་ཛན་དྲེར། མ་ེཀྲོ་ིཀབ། སྐུ་ཞིབས་ཀ་ནལ་ཡོང༌། ལས་

བྱེེད་པོ་བཅས་ལྷན་འིཛོམས་བྱུང་བ་འིདིར། ངས་དགོའི་སྤྲོོ་དང་

བཅས་ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཚེང་མས་མཁྱིེན་གོསལ། ང་ཚེོའིི་ཡུལ་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་མི་འིདོད་

བཞིིན་དུ་རང་གོི་ཕེ་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཡུལ་ཁོགོ་

ནང་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་དུས་སྐོབས་འིདིར། བརྩིེ་ཞིིང་ཡོིད་དུ་འིངོ་

བའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ན་ཆུང་འིད་ིརྣམས་ཀྱི་ིལང་ཚེ་ོཆུད་ཟསོ་སུ་མ་གྱུར་

པོར་འིཚེར་ལངོས་བཟང་པོ་ོཡོངོ་བའི་ིཐོགོོ ཁོངོ་ཚེརོ་རང་གོ་ིགོནའི་

བའོི་ིཆེསོ་སྲིདི་སྤྱོདོ་བཟང་གོ་ིརྣམ་པོ་ཡོར་ལྡན་ཐོགོོ དངེ་དུས་དང་
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མཐུན་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ལེགོས་པོ་ོསྤྲོདོ་དགོསོ་པོ་ན།ི ངདེ་ཀྱི་ིའིགོན་

འིཁུར་ཆེ་ེཞིངི་ལྕ་ིབའི་ིགྲེས་ཤེགིོ་ཡོནི། འིགོན་འིཁུར་ད་ེདགོ་ཡོང་

དུ་གོཏེོང་བའིི་ཆེེད་དུ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་རོགོས་རམ་ཆེེན་པོོ་

གོནང་ཡོདོ་པོ་མ་ཟད། ཡུལ་ཁོགོ་གོཞིན་དགོ་ནས་ཀྱིང་རྒྱབ་སྐྱརོ་

དང་གྲེོགོས་ཕེན་གོནང་བར་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོཡོདོ། 

ལྷགོ་པོར་མཐུན་གྲེགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་བྱེསི་པོའི་ིཕེན་སྐྱབོ་ཚེགོོས་པོའི་ི

དབུ་བཞུགོས་ལྕམ་ཨ་ལེགོ་ཛན་དྲེར་ནས་བོད་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་གོནས་

ཚུལ་ལ་ཐུགོས་ཁུར་ཆེེན་པོ་ོབཞིེས་ཏེེ་འིདི་གོ་སིམ་ལར་བུ་གོས་ོ

ཁོང་ཁོགོ་གོཉེིས་ཆེེད་བཙུགོས་ཀྱིིས་བོད་ཕྲུགོ་ཉེིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

ཙོམ་བྱེམས་བརྩི་ེཆེནེ་པོསོ་གོས་ོསྐྱངོ་གོནང་བ་དང༌། ད་ེརངི་ངའི་ི

བརྩིེ་བའིི་བུ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་འིཛུམ་མདངས་ལ་དངོས་སུ་བལྟ་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐོབས་འིདིར་ཤེིན་ཏུ་དགོའི་པོ་ོབྱུང་བས་ལྕམ་ཨ་ལེགོ་ཛན་དྲེ་མི་

ཀྲོ་ིཀབ་ལ་ཆེདེ་དུ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྕམ་སྐུ་བརྒྱུད་བྱེསི་

པོའིི་ཕེན་སྐྱོབ་ཚེོགོས་མི་ཡོོངས་རྫིོགོས་དང༌། ཚེོགོས་པོ་དེར་

ཞིལ་འིདེབས་གོནང་མཁོན་ཁོགོ འིདི་གོར་འིགོན་འིཁུར་གོནང་

མཁོན་སྐུ་ཞིབས་ཀ་ནལ་ཡོང༌། ལས་བྱེདེ་པོ་ཚེ་ོབཅས་པོར་ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

སུ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། དཀའི་ངལ་ཆེེ་བའིི་སྐོབས་སུ་སྒོེར་དོན་མིན་

པོའིི་གྲེོགོས་ཕེན་བྱེེད་པོ་ནི་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་སྤྱོོད་བཟང་བསྔགོས་
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འིསོ་ཤེིགོ་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། སྤྱོོད་ཚུལ་འིདི་དགོ་མི་རིགོས་ཕེན་

ཚུན་བརྩི་ེགོདུང་གོསི་སྦྲེལེ་བའི་ིལྕགོས་ཐོགོ་ལྟ་བུའིམ། ཕེན་ཚུན་

མཛའི་འིབྲལེ་གྱི་ིལམ་སྒོ་ོཕྱོ་ེབ་ལྟ་བུ་ཡོནི། 

ངའིི་བོད་ཕྲུགོ་ན་ཆུང་འིདི་རྣམས་རང་གོི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་

གོཤེིས་ལུགོས་བཟང་པོོ་རྣམས་དང༌། དེང་དུས་རིགོ་གོསར་གྱིི་

ཤེསེ་ཡོནོ་འིདབ་གོཤེངོ་ཟུང་ལྡན་དུ་བྱེས་ནས། དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་

པོའི་ིའིཇགིོ་རྟེནེ་གྱི་ིདགུང་མཁོར་མ་ིརགིོས་གོཞིན་དང་འིདྲེ་མཉེམ་

ཅ་ིབདརེ་འིཕུར་བསྐྱདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང༌། 

རང་ཡུལ་བད་ེསྐྱདི་དུ་སྤྱོདོ་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་རླབས་པོ་ོཆེ་ེསྒྲུབ་

མཁོན་ཤེ་སྟགོ་ཡོངོ་བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ཚེང་མ་སྐུ་ཁོམས་བཟང་བའི་ི

སྨོནོ་ལམ་ཞུ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི། 

ཀང་རར་བདོ་ཀྱི་ིདགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་སར་སྩལ་བའི་ིཀང་རར་བདོ་ཀྱི་ིདགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་སར་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་འིངོས་བདོ་གོསར་དང་། བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིའིབད་

བརྩིནོ།

ད་བར་ཁྱིདེ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་པོ་

ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཟླ་རེའིི་ཁྱིེད་ཚེོའིི་ཡོིགོ་ཚེད་ཁོགོ་ངས་མཐོོང་བྱུང༌། 

ཡོར་རྒྱས་གོང་ལེགོས་བྱུང་འིདུགོ སློོབ་གྲྭ་འིདིའིི་སྐོོར་སྔོན་དུ་ང་

ཚེ་ོའིཕྲིོས་མོལ་བྱུང་ཡོང༌། དེ་རིང་ཡོང་ངས་ཕྲིན་བུ་ཤེོད་འིདོད་

བྱུང༌། ང་ཚེསོ་ད་བར་ཛ་དྲེགོ་གོ་ིདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིཐོོགོ་

ནས་མ་འིངོས་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ལ་

ཐོབས་ཤེེས་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རུང༌། སྙིང་པོ་ོརེ་དམིགོས་

བྱེ་ཡུལ་རྒྱ་གོར་ས་ཐོགོོ་ཏུ་འིབྱེརོ་བའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་འིད་ིརྣམས་ལས་

གོཞིན་མདེ་སྟབས། ད་ེདགོ་ལ་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་སློབོ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཆེེད་རྒྱ་གོར་ས་ཁུལ་མ་སུ་རི་དང༌། རྡོོར་གླིིང༌། སིམ་

ལ། ཌལ་ཧོར་བཅས་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཆེེ་ཁོགོ་འིགོའི་ཤེས་ཚུགོས་

ཐུབ་ཀྱིང༌། དགོེ་རྒན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་
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གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། སློབོ་གྲྭ་ད་ེདགོ་ཐོོགོ་མའི་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་སྐོབས་

དགོེ་རྒན་བོད་ཡོིགོ་ཁྱིར་ཁྱིོར་ཞིིགོ་ཤེེས་ན་སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀྱིི་

ཤེསེ་ཚེད་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིསློབོ་གོས་ོསྤྲོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེ

ནས་ལ་ོཟླ་རམི་སངོ་གོསི་ཕྲུ་གུའི་ིཤེསེ་ཚེད་ཇ་ེམཐོརོ་ཕྱོནི་སྟབས་

དགོ་ེརྒན་གྱི་ིཤེསེ་ཚེད་མ་ལྡངེ་པོས་བདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཚེད་

ཡོར་ཐོནོ་ཡོངོ་མ་ིཐུབ་སྟབས། སློབོ་གོཉེརེ་བའི་ིཁོངོས་ནས་ཁྱིདེ་ཚེ་ོ

བསྡུ་བསྐོངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་སྤྱོརི་བཏེང་བྱེས་ན་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་རདེ། མ་ཟད་སྔནོ་དུས་བདོ་ལ་ཆེབ་སྲིདི་སྐྱངོ་ཕྱོགོོས་གོང་ཅ་ི

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང་སྒོ་ོམ་བསྟུན་པོར་ཧྲངེ་པོརོ་བསྡེད་

རྐྱེནེ་དགོེ་མཚེན་ཡོང་བྱུང་ཡོདོ་མདོ། གྱིངོ་གུན་ཡོང་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་

ཡོདོ། གོང་ལྟར་ཁྱིར་ཁྱིརོ་གྱི་ིངང་དུ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ བར་གོནས་

ཐུབ་པོ་རདེ། ད་ེནས་རྒྱ་མསི་མུ་མཐུད་དབང་ཤེདེ་བྱེས་པོར་བརྟེནེ་

བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེ་ཐོབས་གོང་ཡོང་མ་བྱུང་བ་རདེ། 

ལྷགོ་པོར་སྐུ་ཕྲིངེ་བཅུ་གོསུམ་པོ་ཆེནེ་པོསོ་ཀྱིང་བདོ་ཀྱི་ིཆེབ་སྲིདི་

སྐོོར་ལ་ལེགོས་ཆེའིི་བཅོས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུའིི་དགོོངས་པོ་ཡོོད་

ཀྱིང༌། དེ་དགོ་ཕྱོགོ་ལེན་ལ་འིཁོེལ་བ་བྱུང་མེད། ངོས་ནས་ཀྱིང་

ཞིི་འིཇམ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་

སྐོརོ་ལ་བཅསོ་བསྒྱུར་བྱེ་རྩིསི་ཀྱིསི་ལགེོས་བཅསོ་ལྷན་ཁོང་སགོོས་

བཙུགོས་ན་ཡོང་རྒྱ་མིའིི་དབང་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་རྐྱེེན། དེའིི་བྱེས་རྗེེས་
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མ་ཐོོན་གོོང་རྐྱེནེ་ངན་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲིད་པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་མ་

འིངོས་པོའིི་བོད་དེ་ལམ་སྲིོལ་རྙིང་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་འིགྲེ་ོཐོབས་གོཏེན་

ནས་མདེ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ད་ེལེགོས་ཉེསེ་ཇ་ིཡོངོ་ད་ལྟའི་ིབདོ་

ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་རགོ་ལུས་ཡོདོ། ཕྱོནི་ཆེད་ང་ཚེའོི་ིབདོ་འིདརི་དེང་

དུས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་སྟངས་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་རང་

གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ལེགོས་ཆེའིི་སྟེང་དུ་བསྣན་ནས་འིཛམ་

གླིིང་དམངས་གོཙོོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་གོི་གོདན་གྲེལ་དུ་སྡེོད་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁོ༽ སློབོ་གྲྭ་ཟུར་བཙུགོས་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤེསེ་

ཡོནོ།

འི་ོན་ང་ཚེོའིི་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་སྟངས་འིཛམ་གླིིང་གོི་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་

ཕྱོགོོས་དང་མཐུན་པོ་ཙོམ་གྱིསི་ཆེགོོ་གོམ་ཞི་ེན། ད་ེཙོམ་གྱིསི་ཆེགོོ་

ཐོབས་མེད། དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ན་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ཆེ་བགོོས་

ཀྱིསི་རྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་བཏེང་ན། ང་ཚེའོི་ིདཀའི་ངལ་

རྣམས་ལས་སློ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཉེནི་གོཅགིོ་ལ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ང་

ཚེསོ་ལས་སློ་བ་ད་ེདརོ་ཏེ་ེདཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིསྒོ་ོནས་བདོ་ཀྱི་ིསློབོ་

གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་འིདིར་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མ་བྱུང་བ་རེད། 

དཔོརེ་ན། བདོ་ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭ་གོཅགིོ་རྒྱ་གོར་ནང་འིཛུགོས་པོ་ལ་ཡོང་
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ས་ཁོང་དང༌། ཟས་གོསོ་སགོོས་མཁོ་ོཆེས་གོང་ཅ་ིགོཞིན་ལ་བརྟེནེ་

ནས་ཐོབས་ཤེསེ་བྱེདེ་རྒྱུ་སགོོས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོདང་ལནེ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་འིདི་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཁོོ་ནས་མ་འིངོས་པོའིི་

བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་ཐོབས་མེད་པོ་དེས་བྱེས་པོ་རེད། བོད་ཀྱིི་

ཆེབ་སྲིདི་ད་ེལུགོས་གོཉེསི་ཟུང་འིབྲལེ་གྱིསི་སྐྱངོ་དགོསོ། 

དེའིི་སྟེང་འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་བསྣན་ཏེེ་

ཆེབ་སྲིིད་སྐྱོང་དགོོས། དེར་བརྟེེན་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱིི་

ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིཆེསོ་སྲིདི་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་གོསུམ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་དང༌། འིཛམ་གླིིང་གོི་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་ཕྱོོགོས་བསྡུས་བྱེས་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་དགོསོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ི

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་འིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིསྲིལོ་ལྟར་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཙོམ་

ལས། ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ི

སློོབ་སྦྱོོང་མེད་པོ་རེད། འི་ོན་ཆེོས་ཁོ་ོནས་མ་འིངོས་བོད་ཀྱིི་ཆེབ་

སྲིདི་སྐྱངོ་རྒྱུ་ཡོནི་ནམ་ཞི་ེན། དའེིང་མནི། ད་ེཡོནི་ན་ང་ཚེའོི་ིསློབོ་

གྲྭ་ཟུར་འིཛུགོས་བྱེས་པོའི་ིནང་དངེ་དུས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོོས་དནོ་མདེ། 

མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་དུ་རྒྱལ་བསྟན་སློར་གོསའོི་ིདནོ་གོནད་གོལ་ཆེརེ་

དམགིོས་ཏེ།ེ ཁྱིདེ་ཚེསོ་འིདརི་ཆེདེ་འིགུགོས་ར་ེབཅལོ་བྱེས་པོ་ལྟར། 

གོཙོ་ོབ་ོཛ་ེསྨོད་རནི་པོ་ོཆེསེ་འིགོ་ོཁྲིདི། ཁྱིདེ་ཚེསོ་ཀྱིང་འིབད་རྩིལོ་
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ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་པོར་བརྟེནེ། ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིཟླ་རའེི་ིཡོགིོ་ཚེད་མཐོངོ་ཆེསོ་

སུ་གྱུར་པོར་ཡོར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཕྱོནི་འིདུགོ་པོ་ད་ེདགོ་བཀའི་དྲེནི་ཆེ།ེ 

ལྷགོ་པོར་ཀང་ར་གྲེངོ་གོསབེ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་དུ་ང་ཚེའོི་ིདགོ་ེ

རྒན་འིསོ་སྦྱོོང་སློབོ་གྲྭ་ཚུགོས་དགོསོ་པོ་འིད་ིལས་སློ་པོ་ོམིན། ད་ེ

དགོ་གོི་རྒྱུ་མཚེན་སྔོན་དུ་ང་ཚེ་ོང་ོའིཕྲིད་སྐོབས་འིཕྲིོས་མོས་བྱུང་

ཡོང༌། དེ་རིང་ཡོང་བསྐྱར་ཕྲིན་བུ་ཤེོད་འིདོད་བྱུང་བ་ལྟར་བཤེད་

ན་སྐྱོན་ཨ་ེཡོོད་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོའིདརི་རྒན་དགོ་ེའིསོ་སྦྱོངོ་

ཚུགོས་དགོསོ་པོ་འིད་ིརྒྱུ་མཚེན་གོལ་ཆེ་ེབ་གོསུམ་ཡོདོ། 

གོ༽ དགོ་ེའིསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཞི་ིདང་། སློབོ་ཁྲིདི་ཀྱི་ིཐོབས་

ལམ།

དང་པོོ། ང་ཚེོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཡོོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་ཀློད་པོའིི་ནང་ཆེོས་

སྲིིད་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་གོནས་ལུགོས་བསྲིེ་ལྷད་མེད་པོ་བླུགོས་ནས་

ཆེོས་ལ་ངེས་ཤེེས་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཆེོས་ལ་ངེས་

ཤེསེ་སྐྱ་ེཐུབ་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན། མ་ིགོཞིན་གྱིསི་ལས་འིབྲས་མདེ་

ལུགོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚེན་མཁོས་པོ་ོཞིིགོ་བཤེད་ན། ད་ེཡོང་མནི་ནམ་

སྙམ་སྟ་ེམའིི་ིཁོ་རྗེསེ་སུ་འིབྲངས་ན་ང་ཚེའོི་ིལས་དནོ་མ་འིགྲུབ་པོ་

རེད། ཆེོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་པོ་ཙོམ་གྱིིས་མི་ཆེོགོ་པོར་ངེས་པོ་

སྐྱེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེའིི་སྟེང་དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་
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གོི་གོནས་ཚུལ་ལེགོས་ཆེ་རྣམས་བསྣན་ཏེེ་འིཛམ་གླིིང་དམངས་

གོཙོའོི་ིམ་ིམང་རྣམས་དང་གོམོ་པོ་མཉེམ་སྤེསོ་ཐུབ་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་

སྤྲོདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཀྱིང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་ལ་བརྟེགོ་

ཞིབི་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ཆེབ་སྲིདི་སྐོརོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ལྟ་ཁྱིདེ་ཚེརོ་སྲིདི་དནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ཟུར་དུ་མདེ་ཀྱིང༌། 

རང་དབང་ཚེགོས་ཤེགོོ་སགོོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས། ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིནང་

ནས་དབྱེནི་ཇ་ིཤེསེ་མཁོན་ཡོདོ་ན་དསེ་དབྱེནི་ཇའིི་ིགོསར་ཤེགོོ་ཀློགོོ 

གོཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་ཉེན་ནས་རམི་བཞིནི་ད་ེཚེའོི་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

བླ་ོཐོགོོ་ཏུ་ངསེ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་ད་ེདགོ་ལ་ཉེམས་

མྱོངོ་ཐོནོ་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་སློབོ་གོས་ོསྤྲོདོ་སྟངས་མ་ི

ཤེསེ་པོའི་ིསྐྱནོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཚུལ་ད་ེཡོང་གོདངོ་ནགོ་

པོ་ོབསྟན་ནས་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་ཅངི༌། འིཇམ་མཁོས་ཀྱིསི་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་དང་མཉེམ་འིདྲེསེ་བྱེས། ཕྲུ་གུ་དགོའི་ཞིངི་མགུ་བའི་ིཐོབས་

ཤེསེ་གོཙོ་ོབརོ་བྱེས་ནས་སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

དགོེ་རྒན་མཐོོང་དུས་དགོེ་ཕྲུགོ་ཞིེད་སྣང་སྐྱེ་བའིི་རིགོས་བྱུང་ན་

ལས་དནོ་འིགྲུབ་ཐོབས་མདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་ལ་གྲྭ་སའི་ིནང་དགོ་ེ

རྒན་ཚེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་དགོ་ེརྒན་དའེི་ིམདུན་དུ་དགོ་ེཕྲུགོ་དསེ་སྤྱོདོ་

ལམ་ཚུལ་མཐུན་བྱེས་ཀྱིང༌། དགོ་ེརྒན་རྒྱབ་ཕྱོགོོས་མ་ཐོགོ་དགོ་ེ
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ཕྲུགོ་ཁོསོ་སྤྱོདོ་ངན་ཤེ་སྟགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་ེདསེ་ཕེན་

ཐོགོོས་གོང་ཡོང་འིབྱུང་མ་ིཐུབ། དགོ་ེརྒན་དང་སློབོ་ཕྲུགོ་རྟེགོ་ཏུ་

འིབྲལ་མདེ་སྡེདོ་ཐོབས་མདེ་པོར་བརྟེནེ། དགོ་ེཕྲུགོ་དསེ་དགོ་ེརྒན་

ལ་སྙངི་ཐོགོ་པོ་ནས་གུས་བརྩི་ིཡོདོ་ན། ད་ེའིདྲེའི་ིདགོ་ེཕྲུགོ་དསེ་དགོ་ེ

རྒན་མཉེམ་དུ་ཡོདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་དགོ་ེརྒན་གྱིསི་སྦྱོངོ་བརྡོར་

སྤྲོད་པོ་དརེ་འིགྱུར་ལྡགོོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་

རྣམས་ཀྱི་ིལམ་ཕྱོགོོས་ཐོད་ལ་ོདྲུགོ་ཡོན་ཆེད་ཚེང་མ་སློབོ་གྲྭར་མ་

ཕྱོིན་པོར་བསྡེད་མི་ཆེོགོ་པོ་ང་ཚེོའིི་མ་འིངོས་བོད་ཀྱིི་རྩི་ཁྲིིམས་

ཟནི་བྲསི་ནང་ལ་གོཏེན་འིབབེས་ཟནི་པོ་རདེ། 

ད་ེནས་ལ་ོ ༡༦ བར་སློབོ་གྲྭ་འིགྲེམིས་ཏེ་ེསྤྱོརི་བཏེང་གོཞི་ིརམི་གྱི་ི

ཤེེས་ཡོོན་རིགོ་གོནས་སྐོོར་དང༌། ལུགོས་ཟུང་གོི་སྐོོར། འིཛམ་

གླིངི་གོ་ིལུགོས་སྲིལོ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་དནོ་

བཅས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས། ད་ེནས་ས་ོསའོི་ིའིདདོ་མསོ་ལྟར་རབ་བྱུང་

སགོོས་བྱེས་ཚེ།ེ གྲྭ་སར་སྒྲིིགོ་ཞུགོས་བྱེས་ཏེ་ེལ་ོབཅ་ོལྔ་ཙོམ་གྱི་ི

རངི་ཆེསོ་སྐོརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་མཐོར་ཕྱོནི་པོ་བྱེས། ད་ེནས་བདོ་གོཞུང་

གོི་སྲིིད་བློན་ནམ། ཁྲིིམས་དཔོོན་སོགོས་རང་གོི་ཤེེས་ཚེད་ལ་

དཔོགོ་པོའིི་ལས་བྱེེད་མཐོོ་དམའི་གོང་དུའིང་བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

ད་ེལ་དགོ་ེམཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། བདོ་མ་ིཆེསོ་སྲིདི་

གོཉེསི་ཀའི་ིཆེ་ནས་ཤེསེ་ཚེད་ལྡངེ་ངསེ་ཤེགིོ་གོ་ིབདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་བླནོ་
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ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱེས་ན་མི་དམངས་རྣམས་དང༌། གྲྭ་རིགོས་ལ་ལྟ་

སྐྱངོ་འིཕྱུགོས་མདེ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིདགོ་ེམཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེམནི་

ཆེོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་རྩི་བ་ནས་མི་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་ལ་སྲིིད་ཀྱིི་དབང་

ཆེ་ཡོོངས་རྫིོགོས་བྱུང་ན། ཡུལ་དེར་དགྲེ་བཅོམ་པོ་ཁྲིི་གོཅིགོ་

ཙོམ་ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ེདགོ་མདེ་པོར་བཟ་ོརྒྱུར་འིའིཁྱུགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང༽ གྲྭ་བཙུན་གྱི་ིདགོ་ེརྒན་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལྟ་ེ

གོནས།

རྒྱུ་མཚེན་གོཉེསི་པོ། གྲྭ་པོ་ཚེསོ་སློབོ་ཕྲུགོ་བུ་ཚེའོི་ིདགོ་ེརྒན་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བཙུན་མས་བུ་མའོི་ིདགོ་ེརྒན་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་དགོེ་མཚེན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་

བོད་མི་དྲེགོ་ཞིན་ཡོོངས་ཀྱིི་དགོེ་རྒན་ལྟ་བུར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོོད། དེས་མ་ཚེད་སོ་སོའི་ིསྡེོད་གོནས་ཤེིགོ་ཀྱིང་འིཛིན་ཐུབ་ཀྱིི་

རེད། དཔོེར་ན་སློོབ་གྲྭ་རྣམས་དགོོན་སྡེེའིི་རྣམ་པོར་བསྒྱུར་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། དགོནོ་སྡེ་ེརྣམས་སློབོ་གྲྭའི་ིརྣམ་པོར་བསྒྱུར་ཏེ་ེསྙངི་

པོ་ོང་ཚེའོི་ིརྒྱལ་བསྟན་འིཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་བའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་བརྟེན་པོ་ོ

ཞིགིོ་བཟུང་དགོསོ། གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། དངེ་སང་ང་ཚེསོ་སརེ་མ་ོ

བ་ཞིིགོ་ལ་སྐྱོབ་གོསོ་ཞུས་ན་མཁོས་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་དེ་དོན་ཞུས་

འིཐུས་ཞིེས་བརྗེོད་པོ་ཙོམ་ལས། དོན་སྙིང་ལགོ་སོན་རྩི་བ་ནས་
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ཡོངོ་གོ་ིམདེ། སྐྱ་བ་ོཞིགིོ་ལ་སྐྱབོ་གོས་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་

ན་ད་ེདགོ་ཀུན་དང་མཐུན་པོར་འིཚེ་ོབ་ངལ་རྩིལོ་ལ་རྟེནེ་མཁོན་དུ་

བལྟས་ནས་འིཕྲིལ་འིཕྲིལ་དོན་སོན་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ནི་གྲྭ་པོར་

སྡེང་སེམས་བྱེས་པོ་མ་རེད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ལུགོས་

སྲིལོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ། དཔོརེ་ན་ང་ཚེའོི་ིགྲྭ་རགིོས་རྣམས་

སེམས་ཀྱིི་ངལ་རྩིོལ་ལ་བརྟེེན་པོ་འིདི་ཕྱོི་རྒྱལ་ཚེོས་ཤེེས་མི་ཐུབ། 

དསེ་ན་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ང་ཚེའོི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིལུགོས་གོཉེསི་

ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། འིཛམ་གླིངི་དམངས་གོཙོའོི་ིཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིལགེོས་ཆེ་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་ཆེརེ་བསྐྱདེ་བྱེས་ཏེ་ེཕྱོནི་ཆེད་

སློབོ་གྲྭ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་དུ་འིབྱེརོ་སྐོབས་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་ཕེངོས་པོ་མདེ་

པོའི་ིའིགྲེལེ་བཤེད་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ།

ལྷགོ་པོར་དུ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེརེ་བརྟེནེ་དགོ་ེ

རྒན་ཚེསོ་བགོ་ཡོདོ་ཚུལ་མཐུན་ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ། མ་འིངོས་

པོར་བོད་མི་རིགོས་ཡོིན་ཕྱོིན་སློོབ་གྲྭར་ཞུགོས་མ་མྱོོང་མཁོན་

རྩི་བ་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚེད་ཀྱིང་ཐོ་

ན་ལུགོ་རྫིི་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ཚེད་གྲྭ་སའིི་ནང་གོི་

སློོབ་གོཉེེར་བ་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཤེེས་ཚེད་དང་མཉེམ་པོ་དགོོས་

ཀྱིི་རེད། གྲྭ་སའིི་ནང་གོི་སློོབ་གོཉེེར་བ་རྣམས་ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིཤེེས་

ཚེད་ལ་དཔོགོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒན་བྱེདེ་ཐུབ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 
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མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའིི་སྒྲིིགོ་སྲིོལ་ཡོང་སྔོན་གྱིི་གྲྭ་སའིི་སྲིོལ་ལྟར་ཟླ་

ཆེསོ་ཞིསེ་པོ་དང༌། ཆེསོ་མཚེམས་ཞིསེ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིཐོ་སྙད་ད་ེཚེ་ོ

ཡོོང་ཤེེས་སྟངས་མེད། དེ་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ནང་བཞིིན་

གྲྭ་པོའིི་འིཚེ་ོབའིི་མཐུན་རྐྱེེན་རང་གོིས་འིཚེོལ་དགོོས་དོན་མེད། 

འིཚེ་ོཕེོགོས་རྣམས་གོཞུང་ནས་སྦྱོོར་གྱིི་རེད། དེ་འིདྲེའིི་མཐོ་ོརིམ་

སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་ཡུན་དའེི་ིརངི་དུས་ཚེདོ་གོཏེན་འིབབེས་ཀྱིསི་སློབོ་

གོཉེརེ་ཁོ་ེགོཙོང་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཅ༽ ཆེསོ་མནི་གྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་དང་། ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་

ལམ།

རྒྱུ་མཚེན་གོསུམ་པོ། དངེ་སང་ང་ཚེརོ་དཀའི་ངལ་ཆེ་ེཤེསོ་ན་ིསློབོ་

གྲྭའི་ིདགོ་ེརྒན་གོཏེངོ་ཕྱོགོོས་སྐོརོ་རདེ། རྗེསེ་སུ་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་དུ་

ཆེསོ་དང་ཆེསོ་མནི་གྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ི

འིཐོབ་རྩིོད་དེ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ནས་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལྟར་ན་ཁྱིེད་

ཚེསོ་སློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ཀྱི་ིའིགོ་ོའིཁྲིདི་བྱེདེ་སྟངས་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན། ཆེོས་དང་ཆེོས་མིན་འིཐོབ་རྩིོད་དེའིི་གོཉེེན་པོ་ོལྟ་བུ་ངེས་

པོར་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ དངེ་སང་ཡོ་ེཤུའི་ིཆེསོ་པོ་རྣམས་

ཀྱིསི་ཡོ་ེཤུའི་ིཆེསོ་སྤེལེ་ཆེདེ་ཁུགོ་ཀྱིགོོ་ཡོདོ་ཚེད་དུ་ཕྱོནི་ནས་སློབོ་

གྲྭ་དགོསོ་སར་སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས། སྨོན་ཁོང་དགོསོ་སར་སྨོན་ཁོང་
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བཙུགོས་པོ་སགོོས་ཀྱིསི་ཆེསོ་སྤེལེ་བའི་ིཐོབས་ཤེསེ་མང་པོ་ོབྱེདེ་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ང་རང་ཚེོས་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་

ཆེེ་འིདིའིི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་བུའིི་རྣམ་གོཞིགོ་འིདི་དགོ་འིཆེད་སྤེེལ་

ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྒྲིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་འིབད་རྩིལོ་བྱེས་ཏེ་ེ

ཡོར་རྒྱས་གོང་ལེགོས་བྱུང་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་ལ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡོནི། སློད་ཀྱིང་ཁྱིདེ་ཚེོས་སྙངི་སྟབོས་ཆེནེ་པོསོ་འིབད་བརྩིནོ་

མ་ིལྷདོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ནས་ང་ཚེོས་ཆེོས་བརྒྱུད་འིདྲེ་མིན་དབར་ཕེན་ཚུན་ཕྱོོགོས་

ཞིེན་བྱེེད་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རེད། རང་རེའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་

འིདྲེ་མིན་རྣམས་ཡུལ་དང༌། དུས་སོགོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་མིང་མི་

འིདྲེ་བ་བཏེགོས་པོ་ཙོམ་ལས་ཆེོས་ཀྱིི་འིབྱུང་ཁུངས་སངས་རྒྱས་

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ལ་ཐུགོ་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་ལས་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་

མེད། འིགོའི་ཞིིགོ་གོིས་རྨོངས་ཞིེན་བྱེས་ཏེེ་བླ་མ་འིགོའི་ཞིིགོ་

གོསི་གོསུངས་སྟངས་ཕྲིན་བུ་འིགྲེགིོས་མནི་ལ་བསྙད་ད་ེརྙངི་མའི་ི

ཆེོས་ལ་སྐྱོན་ཡོོད་ལུགོས་ཟེར་མཁོན་དེ་རིགོས་ཁོོ་རང་གོི་ཁོོགོ་

པོ་རུལ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོའི་ིརྟེགོས་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིམི་ཁོོགོ་རུལ་

དའེི་ིརགིོས་ཀྱིསི་ཕེན་ཐོགོོས་མདེ། འིཕེན་པོའོི་ིཡུལ་དུ་གྲྭ་པོ་ཞིགིོ་

གོསི། དྲེང་སྲིངོ་མཐུ་ཡོསི་བདནེ་ཚེགིོ་འིགྲུབ་གྱུར་ཅགིོ །ཅསེ་པོའི་ི

དནོ་གྲེངས་ཀ་སངོ་ན་བདནེ་ཚེིགོ་འིགྲུབ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་དང༌། ཡོང་
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ཕེགོ་ར་ིཁུལ་དུ་གྲྭ་པོ་ཞིགིོ་གོསི། བཞི་ིཔོ་ཟུང་འིཇུགོ་དནོ་ལ་ང་ོསྤྲོད་

པོས། །ཞིསེ་པོ་གོཤེནི་པོའོི་ིབདུན་ཚེགིོས་བཞི་ིཔོར་མཆེདོ་འིབུལ་

རྒྱ་ཆེེར་བྱེེད་དགོོས་ཚུལ་བཤེད་འིདུགོ དེ་དགོ་བརྗེོད་མཁོན་

དགོེ་ལུགོས་པོའིི་གྲྭ་པོ་རེད། དེ་འིདྲེ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་དགོེ་

ལུགོས་པོའིི་བསྟན་པོར་སྐྱོན་ཡོོད་པོ་རེད་ཅེས་བརྗེོད་ན་བརྗེོད་

མཁོན་ཁོ་ོརང་ནོར་འིཁྲུལ་གྱིིས་ཁོོགོ་པོ་རུལ་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རེད། 

གྲུབ་མཐོའི་ིཞིནེ་ཁོགོོ་འིཐོནེ་འིཁྱིརེ་མ་ིབྱེདེ་པོར། བསྟན་པོ་ཕྱོགོོས་

རིས་མེད་པོར་དགོ་སྣང་སྦྱོོང་དགོོས་པོ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོནི་པོས་ཁྱིདེ་ཚེསོ་ཡོདི་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། མདརོ་ན་ཁྱིདེ་ཚེ་ོནས་

ཆེོས་སྲིིད་གོང་ཅིར་ཚུལ་མཐུན་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་བསྐྱངས་ཏེེ་

སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་བཟང་པོོའི་ིམིགོ་ལྟོས་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་ངེས་པོར་

དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༨ དང་། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༢༨ དང་། 

བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༥ ཉེནི། བཞུགོས་སྒོར་དུ་བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༥ ཉེནི། བཞུགོས་སྒོར་དུ་

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིལས་དནོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིལས་དནོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་

ཀྱིསི་མཚེནོ་བདོ་སྤྱོའིི་ིཤེསེ་རིགོ་སྐོརོ་དམིགོས་ཀྱིསི་མཚེནོ་བདོ་སྤྱོའིི་ིཤེསེ་རིགོ་སྐོརོ་དམིགོས་

བསལ་ཚེོགོས་འིདུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བསལ་ཚེོགོས་འིདུར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའི་ིམ་ིརིགོས་དང་། བར་སྐོབས་ཀྱི་ི

དཀའི་ངལ།

ད་ེརངི་ང་ཚེ་ོའིད་ིགོར་མའིི་ིའིཚེ་ོབའི་ིནང་གོ་ིརྩི་གོནད་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེསེ་

རགིོ་སྐོརོ་ཚེགོོས་འིདུ་གོནང་བ་འིད་ིནས་དགོ་ེམཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོངོ་ཐུབ་རྒྱུར། ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ངེད་ཚེ་ོབོད་ཟེར་བ་འིདི་ལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དེ་སྔ་ལོ་སྟོང་

ཕྲིགོ་ལྷགོ་གོི་གོོང་ནས་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ཐོོགོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་གོཟི་

བརྗེདི་དང་ལྡན་པོ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེཡོང་མ་ིརིགོས་གོཞིན་དགོ་ཁོ་ོན་

ལ་བརྟེེན་མ་དགོོས་པོར་བོད་མི་རང་གོི་ནུས་པོས་རང་ཉེིད་འིཚེ་ོ

ཐུབ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་ཡོནི། རྒྱལ་རབས་ནང་བྱུང་བའི་ིལ་ོརྒྱུས་

རྣམས་འིདས་ཟནི་ཡོང༌། དསེ་བདོ་མསི་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ན་མ་
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འིངོས་པོར་ཡོང་གྲུབ་འིབྲས་རླབས་ཆེནེ་ཐོནོ་རྒྱུར་ཚེདོ་དཔོགོ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་མ་ཟད། གོ་ོསྐོབས་མ་བྱུང་བ་ལས་བདོ་མསི་གོང་ཡོང་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་དང༌། གོང་ཡོང་འིཇོན་ཐུབ་པོར་ར་འིཕྲིོད་ཡོོད། ཡོིན་ན་

ཡོང་རྐྱེེན་ངན་ཐོབས་སྡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་

མཐོའི་དབུས་གོང་སར་ཡོངོ་དང་ཡོངོ་བཞིནི་པོ་ལྟར། ངདེ་རང་ཚེ་ོ

བོད་སྤྱོི་མཐུན་བསོད་ནམས་དམན་པོའིི་ངན་འིབྲས་ཐོབས་སྡུགོ་

ཅིགོ་བར་སྐོབས་རང་རེའིི་ཐོོགོ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ང་ཚེ་ོམི་འིདོད་བཞིིན་

དུ་ཡུལ་གྱིར་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟར་བྱུང༌། ང་

ཚེ་ོརང་ཉེིད་ནས་འིགོལ་ཉེེས་བྱེས་ཏེེ་མིའིི་ལུང་པོར་གྱིར་བ་ཡོིན་

ན་རང་གོསི་ལན་པོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་མནི། དུས་རབས་འིདརི་

བོད་ཡུལ་ཕྱུགོ་པོ་ོམིན་ཞིིང༌། དཔུང་སྟོབས་མེད་མོད། འིནོ་ཀྱིང་

ཚེང་མས་འིཛམ་གླིིང་ཞིི་བདེ་དང༌། ཞིི་བདེ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་སུ་

ལགོ་ལེན་བསྟར་ཏེེ་ཁྱིིམ་མཚེེས་སུ་འིདྲེར་ཡོང་འིཚེེ་བ་མ་བྱེས་

པོར་ངོ་ཐོོགོ་རང་སྙོམས་ཆུང་དུ་སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལ་ཐོོབ་

ཐོང་དང༌། བདགོ་དབང་རྩི་བ་ནས་མེད་པོའིི་གོདུགོ་རྩུབ་ཅན་གྱིི་

ཕྱོི་རྒྱལ་དབང་ཤུགོས་བཙོན་འིཛུལ་གྱིིས་ངན་བཟུང་བྱེེད་པོ་འིདི་

ནི་སྙིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་བློ་ཕེམ་སྐྱེ་བའིི་ཐོབས་སྡུགོ་

གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་རང་དབང་ཡོདོ་སར་གོནས་ན་ཡོང༌། བདོ་
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ཡུལ་དུ་མནར་གོཅདོ་མྱོངོ་བཞིནི་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་རྣམས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ཤེནི་ཏུ་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། རང་

རརེ་རྣམ་ཀུན་རྐྱེནེ་ངན་ཕྲིན་བུ་བྱུང་དུས་དམྱོལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་མྱོངོ་

བ་ནང་བཞིིན་གྱིི་ཁོགོ་པོོ་བྱུང་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་དེང་སང་

རང་རེའིི་ཕེ་ཡུལ་ནང་ཡོོད་པོའིི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགོས་རྣམས་ནས་

དངོས་སུ་མྱོོང་བཞིིན་པོ་རེད། ནམ་རྒྱུན་དམྱོལ་བ་གོསོན་མྱོོང་

ཟེར་བ་སྙན་ངགོ་གོི་རབ་བཏེགོས་ལྟ་བུ་དེ། དེང་སྐོབས་ང་ཚེོའིི་

མི་རིགོས་ནས་མངོན་སུམ་ལྟར་མྱོོང་བཞིིན་ཡོོད་ན་ཡོང༌། བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་གོཅེས་གོཞིེན་སེམས་ཤུགོས་ནི་ལྷགོ་པོར་ཤུགོས་

ཆེརེ་གྱུར་ཏེ་ེགོནས་འིདུགོ 

ཁོ༽ མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིལར་ཞིནེ་དང་། མ་ིརིགོས་རིང་

ལུགོས།

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ལའོི་ིགོནས་ཚུལ་འིགྱུར་བ་གོསར་ཤེསོ་ཤེགིོ་ལ། 

བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་བདོ་རགིོས་གོཞིནོ་ནུ་ཕེ་ོམ་ོམང་པོ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་

དུ་བསྐྱདོ་པོའི་ིཁོངོས་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོི་ིསྔནོ་རྗེསེ་ནས་ལས་བྱེདེ་

ནང་ཚུད་ཡོདོ་པོ་མང་པོ་ོརྫིགོོས། ལ་ོའིདའིི་ིནང་ལས་བྱེདེ་གྲེས་ནས་

འིཐོནེ་ཏེ་ེཚེབ་གོསར་རྒྱ་རགིོས་ཁོ་ེགོཙོང་བཙུགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་

བྱུང་འིདུགོ འིད་ིན་ིཧ་ཅང་འིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་རདེ། ད་ེལ་དནོ་
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གོཉེིས་ཡོོད་པོ་ལས། གོཅིགོ་ལ། ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་འིགོའི་ཞིིགོ་

ལེགོས་ཉེེས་འིབྱེེད་པོའིི་བློའི་ིམཐུ་ཆུང་བའིི་སྐོབས་རང་རེའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་རྙིང་པོའིམ་གོནའི་རབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ནང་བཟང་ངན་

དབྱེ་ེའིབྱེདེ་མདེ་པོར་ཚེང་མ་ངན་མཉེམ་དུ་རྩིསི་ཏེ་ེམ་ིའིདདོ་པོ་སྐྱསེ་

པོ་དང༌། གོསར་བརྗེརེ་མསོ་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན། ཆེསོ་ལ་མ་ིའིདདོ་པོ་

བཅས་བྱུང་ཡོང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་ཞིནེ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

ངས་འིདརི་འིདས་ཟནི་པོའི་ིདཔོ་ེཞིགིོ་བརྗེདོ་ན། འིབའི་པོ་ཕུན་དབང་

གོསར་བརྗེེར་དགོའི་མོས་ཆེེ་ལ་ཆེོས་མེད་ཀྱིང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་

ལ་ཞིེན་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། དེ་གོོང་ཀྲུང་དབྱེང་གོི་སྲིིད་བྱུས་ལ་

མ་ིརགིོས་ཆུང་ཁོགོ་ལ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལྟ་རྟེགོོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

ལུགོས་ཟརེ་ཡོང༌། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དངསོ་སུ་

ལགོ་ལནེ་བྱེས་ན་མ་ིརགིོས་གུ་དགོོ་རངི་ལུགོས་ཞིསེ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་

བྱེདེ་པོ་དཔོརེ་ན། ༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༥༨ ལ་ོནང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་སློབོ་

གྲྭ་ཁོགོ་སོགོས་ནང་མི་རིགོས་གུ་དོགོ་རིང་ལུགོས་འིདུགོ་ཅེས་

མང་པོོ་ཞིིགོ་ལ་ཉེེས་སྐྱོན་བྱུང་བའིི་གྲེས་ལ་འིབའི་པོ་ཕུན་དབང་

གུང་བྲན་སྤུས་གོཙོང་ཡོིན་པོ་དེ་ཡོང་མི་རིགོས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ི

ནོར་འིཁྲུལ་དུ་བསྙད་ནས་ཕེམ་ཉེསེ་བྱུང་སངོ༌། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོལྟ་སྤྱོདོ་གོསར་པོར་མསོ་ཀྱིང་རང་རགིོས་

ལ་གོཅསེ་ཞིནེ་ཆེ་ེསྟབས་རྒྱ་མ་ིཁོ་ེབཙོང་གོ་ིབསམ་པོར་མ་ིམཐུན་



65
པོར་གྱུར། གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ལ་ཤེ་ཞིནེ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང༌། 

མ་ིརགིོས་རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་འིཁྱིརེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་

རྒྱ་རགིོས་ཁོ་ེགོཙོང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་སྒྲུབ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་མཐོངོ་དུས་མ་ི

དགོའི་བ་ཡོངོ་བ་ངསེ་གོཏེན་ཡོནི། དཔོརེ་ན་རྒྱ་གོཙོང་རངི་ལུགོས་

ཤུགོས་ཆེ་ེཡོདོ་པོ་ན།ི མ་ོས་ོཁོ་ོདང༌། པོ་ེཅངི་དབར་ལ་འིགོལ་ཟླ་

ཡོོང་རྐྱེེན་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་དགོ་མང་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། གོཅིགོ་ནི་

མགོོ་སེར་པོོ་ཡོིན་མིན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ རྒྱ་

མ་ིརང་ལ་མ་ིརགིོས་རངི་ལུགོས་ཤུགོས་ཆེརེ་ཡོདོ་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་

བདོ་མའིི་ིཐོོགོ་བྱེདེ་སྟངས་འིད་ིལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱ་མིས་མཐོའི་

མཚེམས་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང༌། མ་ིརགིོས་ཆུང་ཁོགོ་ལ་གོཅསེ་སྐྱངོ་

ཟརེ་ཡོང༌། དནོ་དུ་ལགོ་ལནེ་སྐོབས་རྒྱ་མ་ིཁོ་ེགོཙོང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་དུ་

ཕྱོིན་སྟབས་འིགོལ་ཟླ་དེ་ལྟར་བྱུང༌། རྒྱ་རིགོས་ཆེེན་པོོའི་ིརིང་

ལུགོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེ་དགོསོ་པོ་དང༌། མ་ིརགིོས་ཆུང་ཁོགོ་ལ་མཐོངོ་

ཆུང་མི་བྱེེད་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ཡོོད་ཀྱིང་དོན་དུ་རྒྱ་རིགོས་ཆེེན་པོོའི་ི

རངི་ལུགོས་ཀྱི་ིརྟེགོས་མང་པོ་ོཐོནོ་ཡོངོ་མུས་ཡོནི་པོ་དསེ་རྒྱ་མསི་

བདོ་མརི་ཡོདི་ཆེསེ་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། བདོ་མསི་རྒྱ་མའིི་ིཁོ་ེཕེན་གྱི་ི

ལས་ཀ་བྱེེད་འིདོད་མེད་པོར་གྱུར་པོ་དེ་ནི་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། 

འིདི་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་ང་ཚེོས་ཤེེས་དགོོས་པོ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེ་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱིང་ཆེེ། བོད་ནང་དུ་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་བྱུང་

བ་འིདིས་ང་ཚེ་ོད་དུང་སྙིང་སྟོབས་མ་ཞིིགོ་པོ་དང༌། ལགོ་གོདང་
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དམ་པོ་ོབཟུང་བའི་ིརྟེགོས་བསྟན་པོ་ཡོནི་པོས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ།

གོ༽ འིབའི་པོ་ཕུན་དབང་དང་། དམར་པོའོི་ིལམ་ལུགོས།

གོནས་ཚུལ་གོཉེསི་པོ་དསེ། ལམ་སྲིལོ་གོསར་རྙངི་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་

གོསར་རྙངི་གོ་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ལྟ་བུ་མནི་པོར། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་

ཐོོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་རྩི་དོན་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁོེ་

ཕེན་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༤ ནས་ ༡༩༥༥ ནང་པོ་ེ

ཅིང་གོི་སྐོབས་དེའིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་ཕུན་དབང་ནས་ཡོིད་ཆེེས་བྱེེད་

པོའིི་སྐོབས་ཡོིན་པོས། མ་འིངོས་པོར་བོད་འིདི་ཡོར་རྒྱས་ཡོོད་

ལ་དམར་པོོའི་ིགོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལྡན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོབ་རང་

དབང་རང་བཙོན་ཞིགིོ་ཡོངོ་སྲིདི་ལུགོས་ཕུན་དབང་སགོོས་གོཞིནོ་

ནུ་འིགོའིི་བསམ་བློར་ཡོོད། ཕུན་དབང་ལ་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་ཞིེན་

ཡོོད་པོ་དེ་རྗེེས་སུ་ར་འིཕྲིོད་བྱུང༌། ཕུན་དབང་ལ་གྲེ་མ་འིགྲེིགོ་

བྱུང་རྗེེས་ཀྲོང་ཅིན་ཨུ་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཕྱོིར་ལོགོ་འིབྱེོར་སྐོབས་ཤེིགོ་

ལ་བརྗེོད་གོསལ། ཕུན་དབང་ཕྱོིར་ལོགོ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། ཕུན་

དབང་ནི་མི་རིགོས་གུ་དོགོས་རིང་ལུགོས་ཚེབས་ཆེེན་ཞིིགོ་རེད། 

ད་ེསྔ་ཁོམས་ཁུལ་གོསར་བརྗེའེི་ིསྐོབས་ཕུན་དབང་ནས་རྒྱ་མ་ིམདེ་

པོར་བོད་མི་ཁོེ་གོཙོང་གོི་གུང་བྲན་ཏེང་གོི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཟོས་

འིདུགོ་སོགོས་ཟརེ། 
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ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༧ ཡོས་མས་སྐོབས་ཤེགིོ་ཆེངི་ཏེའི་ོལ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

ཚེགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་སར་ང་ཕེདོ་དང༌། ཕུན་དབང་བསྐྱདོ་སྐོབས་ཕུན་

དབང་ཁོམས་བོད་དུ་སྣུམ་འིཁོོར་བགྲེོད་ལམ་ཐོོགོ་བསྐྱོད་དེ་འིབྲི་

ཆུ་ཤེར་ཕྱོོགོས་དྲེགོ་པོོའི་ིསྒྱུར་བཅོས་བྱེེད་སྟངས་ངན་པོ་ཇི་བྱུང་

དངསོ་སུ་ལྟ་ཞིབི་ཐུབ་ན་ལགེོས་ཚུལ་བརྗེདོ་པོ་ལམ་ཕྱོགོོས་ད་ེལྟར་

ཕྱོིན་ཡོོད་མེད་མ་ངེས་ཀྱིང༌། ཀྲུའུ་ཨན་ལའིེ་ལ་བོད་པོར་བཅོས་

སྒྱུར་དྲེགོ་བཅོས་བྱེེད་སྟངས་རྒྱ་མི་རིགོས་ནས་ནོར་འིཁྲུལ་བྱུང་

ལུགོས་དང༌། བདོ་དུ་བཅསོ་སྒྱུར་རྒྱ་ནགོ་ས་ཁུལ་ལྟར་བྱེས་ན་མ་ི

འིགྲེིགོས་ཚུལ་ཕུན་དབང་ནས་ནན་བརྗེོད་བྱེས་ཡོོད་འིདུགོ་པོར། 

ཕེལ་ཆེེར་འིདི་ཚེོའིི་སྐོབས་ནས་ཕུན་དབང་ལ་བླ་ོདོགོས་ཆེགོས་

པོ་མིན་ནམ་བསམ་པོ་ཡོོད། དེ་གོོང་ཕྲིན་ནས་པོེ་ཅིང་མི་རིགོས་

ལས་ཁུངས་སུ། ཕུན་དབང་མི་རིགོས་ལས་ཁུངས་སུ་ཉེར་བ་

ལས། བདོ་དུ་བཞིགོ་ན་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེ་ེལུགོས་བརྗེདོ་པོར་སྐོབས་

དེར་དང་ལེན་དེ་ཙོམ་མ་བྱུང་ཡོང༌། ༡༩༥༦ ལ་ོསྟོད་ཙོམ་ལ་མི་

རགིོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིཀྲུ་རན་ཝང་ཕུང་ནས། ཕུན་དབང་ལ་བརྟེགོ་

དཔྱད་ཞིབི་ཏུ་བྱེས་ཟནི་པོས་ད་ཆེ་བདོ་དུ་གོཏེན་འིཇགོས་བཞིགོ་

འིཐུས་ཞིསེ་ལན་འིཕྲིནི་བསྐུར་འིབྱེརོ་བྱུང༌། ཁོངོ་ཚེསོ་ཡོདི་འིཆེསེ་

བླསོ་འིགོལེ་བྱེདེ་པོའི་ིམ་ིལ་གླི་ོབུར་འིགྱུར་བ་ཡོངོ་དནོ་ན་ིཝང་ཕུང་

ལས་ཆེསེ་མཐོའོི་ིརམི་པོ་གོངོ་མ་ཞིགིོ་ནས་མ་ིརགིོས་གུ་དགོོ་རངི་

ལུགོས་ཀྱིི་བསྙད་འིདོགོས་བྱེས་པོ་གོསལ་པོོ་མངོན་ཞིིང༌། ཕྱོི་
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ལ་ོ ༡༩༦༣ ལ་ོབདོ་རིགོས་ལས་བྱེདེ་པོར་འིགྱུར་བ་ཡོངོ་དནོ་ན་ི

ཐུགོ་ས་འིད་ིརང་རདེ། རང་ཕྱོོགོས་ནས་བལྟས་ན། ཕེ་སྤྲོལེ་རྒན་

དང༌། མ་བྲགོ་སྲིིན་ལས་མཆེེད་པོའིི་གོཅེས་ཕྲུགོ་རང་རིགོས་ལ་

ཤེ་ཞིནེ་ལྕགོས་གོངོ་ལྟར་ཡོདོ་པོའི་ིརྟེགོས་མཚེན་ལགེོས་པོ་ོདགོའི་

སྤྲོ་ོསྐྱེ་འིསོ་པོ་ཡོིན། ད་ཆེ་བོད་དུ་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་རྙིང་པོ་

ནས་གོསར་པོར་འིགྲེ་ོབའི་ིགོསར་བརྗེ་ེམནི་པོར་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་

མདེ་པོ་བཟསོ་ཏེ་ེམ་ིརགིོས་གོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་པོའི་ི

གོསར་བརྗེརེ་གྲེགོས་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོདོ་པོ་རདེ། 

ང༽ གོཞིསི་ཀྱིི་དཀའི་སྡུགོ་དང་། བྱེསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས།

བོད་ནང་དུ་ཡོོད་པོའིི་ང་ཚེོའིི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་བཙོན་

ཤུགོས་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནནོ་བཙོརི་འིགོོ་མདརོ་ན་དབུགོས་གོཏེངོ་ལགེོས་

ཉེེས་ལའིང་ཁྱིེད་དབུགོས་རིང་གོཏེོང་དོན་གོང་ཡོིན་ཞིེས་འིདྲེི་

ཞིིབ་ཉེིན་མང་བྱེེད་པོའིི་ཉེེན་ཁོ་དང༌། དཀའི་ངལ་མྱོོང་བཞིིན་དུ་

ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་རང་དབང་གོི་ཡུལ་དུ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་རེ་བ་བྱེས་

ཏེེ་ལྟ་བཞིིན་དུ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཉེམས་པོར་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རེད། 

ཚུལ་ད་ེདགོ་ལ་བསམ་ན། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་སམེས་སྡུགོ་དང་། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་དཔོའི་བསྐྱདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ཆེ་ང་ཚེསོ་

འིབད་བརྩིོན་ལགེོས་པོ་ོམ་བྱེས་ན་ཡོ་རབས་དང༌། རྒྱུ་འིབྲས་ལ་
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མི་བརྩིི་བ་རེད་སྙམ་དུ་སྙིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་རང་དབང་

མེད་པོར་དྲེན་ཏེེ་རང་བཞིིན་ལྷོད་ཡོངས་སྡེོད་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་

མདེ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་བདོ་མ་ི

བཙོན་བྱེལོ་བ་ཁྲི་ིབདུན་བརྒལ་བ་རྣམས་རང་བཞིནི་སྲིགོོ་འིགོ་ོཐོནོ་

ཙོམ་དང༌། རང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིརང་མགོ་ོཐོནོ་ཙོམ་ཞིགིོ་མནི་པོར་བདོ་

སྤྱོ་ིདནོ་ཁོ་ོན་རྨ་ིལམ་དུའིང་མ་བརྗེདེ་པོའི་ིསམེས་འིཁུར་འིཁྱིརེ་ཏེ་ེ

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་བཞིནི་པོ་ཡོནི། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོནང་ང་ཚེ་ོའིད་ིཕྱོགོོས་འིབྱེརོ་འིཕྲིལ་དུ་སང་ཉེནི་

གོང་བྱེདེ། གོནངས་ཉེནི་ཅ་ིབྱེདེ་སྙམ་པོས་བྱེ་ཚེདོ་བྱེདེ་ཚེདོ་མ་ཐོགིོ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་རུང༌། ད་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་མནི་པོར་ང་ཚེའོི་ིལས་རགིོས་ཚེང་

མར་འིཆེར་གོཞིི་དང་ལྡན་པོའིི་གོོམ་བགྲེོད་དང་པོ་ོབརྒྱབ་ཟིན་པོ་

དང༌། ད་དུང་གོོམ་པོ་བརྒྱབ་པོ་ལས་ཀྱིང་རྒྱགོ་རྒྱུ་མང་བ་བསྡེད་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། གོམོ་པོ་རྒྱགོ་ཡུལ་རྙདེ་ནས་གོམོ་པོ་རྗེསེ་མ་འིད་ིལྟར་

སྤེོ་རྒྱུ་ཡོིན་སྙམ་པོའིི་འིཆེར་འིགོོད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡོོད། དེ་ནི་ཚེང་

མས་དམ་ཚེིགོ་གོི་མདུད་རྒྱ་མ་ལྷོད་པོར་ཡོར་རྒྱས་སུ་ཕྱོིན་པོའིི་

རྣམ་པོ་དགོའི་སྤྲོོ་བྱེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ལ་དེ་ཚེ་ོགྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་

ཆེེན་པོ་ོཡོིན། འིདི་དགོ་ནི་ཚེང་མས་རང་རང་འིཁུར་བབས་དང་

ལེན་ཧུར་བརྩིོན་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་རེད། ནང་དགོ་

ཏུ་གོམོ་པོ་སྤེ་ོསྟངས་ཤེསེ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས། རྒྱ་གོར་ནང་ང་ཚེརོ་ཆེ་
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མཐོངོ་ཆེ་ེརུ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་ནས་ཀྱིང་སྐྱབས་བཅལོ་བ་

བྱེིངས་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་རོགོས་རམ་ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་བསྐྱེད་བྱུང་

བ་ལྟར་ད་དུང་ཡོང་རྒྱུན་མ་ིཆེད་པོར་ཡོོང་བཞིནི་ཡོདོ། དཔོེར་ན། 

ཧངོ་ཀངོ་ནང་རྒྱ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་དང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའི་ིབཙོན་

བྱེོལ་བ་ལས་ང་ཚེོར་རེ་བ་ཆེེ་བ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ཆེ་བོད་

མི་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ལ་རོགོས་རམ་བྱེས་ན་ཕེན་ནུས་ཡོོད་

པོར་མཐོངོ་བའི་ིགོནས་སུ་སློབེས་ཡོདོ། མདརོ་བསྡུས་ན། ང་ཚེའོི་ི

ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཆེནེ་པོའོི་ིགོནས་སུ་སློབེས་ཡོདོ། 

ཅ༽ བདནེ་པོ་ལྐོོགོ་གོསུབ་དང་། རང་ཐོགོ་རང་གོཅདོ།

ད་ེསྔ་འིཛམ་གླིངི་ནང་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཅསེ་མངི་ཙོམ་ཡོང་མ་གྲེགོས་

པོ་ལྟ་བུ་ད་ེ ༡༩༥༩ དང་ ༦༠ ལ་ོནས་བདོ་ཀྱི་ིམངི་གྲེགོས་ཇ་ེཆེརེ་

གྱུར། ཡོིན་ནའིང་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཙོམ་ལས། བོད་མི་དངོས་

སུ་མཐོོང་བ་ཤེིན་ཏུ་ཉུང༌། དེ་རྗེེས་ནས་ད་ཆེ་ ༡༩༦༤ ལོ་བར་

ལ་ོཤེས་རིང་ལས་དོན་གོཞིི་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ཏུ་བླ་སྤྲུལ་

ལ་སོགོས་པོའིི་རང་མི་རིམ་པོར་ཐོོན། ཉེེ་བའིི་ཆེར་ཡོང་མཉེམ་

འིབྲལེ་རྒྱལ་ཚེོགོས་ཚེོགོས་ཡུལ་དང༌། སུད་ཛ་ལན་དྲེརི་ང་ཚེའོི་ི

དནོ་གོཅདོ་ལས་ཁུངས་ཆུང་ཆུང་ར་ེགོསར་དུ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོ་ལ་

སགོོས་པོའི་ིའིཛམ་གླིངི་སྤྱོ་ིསྲིལོ་འིགྲེ་ོལུགོས་དང་མཐུན་པོའི་ིབདོ་
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ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསར་ཤེགོོ་ཁོགོ་ནང་ཕྲིན་བུ་ཕྲིན་བུ་

ཐོནོ་བཞིནི་པོ་རདེ། 

ཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། རྒྱ་མསི་བདནེ་པོ་ལྐོགོོ་གོསུབ་གོཏེངོ་

རྒྱུར་བྱེབ་ཆུང་སྟ་ེདཔོརེ་ན། ཁོམས་ལ་ང་ོལགོོ་ཟངི་འིཁྲུགོ་བྱུང་བ་

སོགོས་གོནས་ཚུལ་འིགོངས་ཆེེའིི་རིགོས་ཀྱིང་མི་ནུས་བཞིིན་དུ་

སྦས་ཏེ་ེཚེགོས་པོར་ཐོོགོ་ཟུར་ཙོམ་ཡོང་འིགོདོ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། དངེ་

སང་ང་རང་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་སྐོརོ་རྒྱ་མསི་ཤེདོ་འིདདོ་མདེ་བཞིནི་

དུ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་གོནས་ལུགོས་སྔ་རྗེེས་ཤེོད་དགོོས་པོ་དང༌། 

བདོ་ནང་ཁུལ་དུ་ཡོང་དྲེལི་བསྒྲིགོས་སློབོ་གོས་ོརྒྱ་ཆེ་ེམ་ིབྱེ་མཐུ་མདེ་

ཀྱིིས་པོཎ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལ་ཡོང་ཉེེ་ཆེར་བོད་ཀྱིི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་བསྐྱར་

ལངས་མི་ཐུབ་པོའིི་གོསུང་བཤེད་གོནང་བཅུགོ་འིདུགོ ཁོོ་ཚེོས་

དུས་རྟེགོ་ཏུ་བོད་མི་ལོགོ་སྤྱོོད་པོ་ཞིེས་སྐོད་འིབོད་ཡོང་ཡོང་བྱེེད་

དནོ་ན།ི མངནོ་མདེ་དུ་བཞིགོ་པོས་མ་འིཐུས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ་

པོའི་ིརྟེགོས་མཚེན་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ང་ཚེརོ་ཁོ་ོཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

བདེན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་འིཛམ་གླིིང་གོི་སྲིིད་དོན་མཁོས་པོ་འིགོའི་

ཤེས་ནས་གོ་ོམིན་ཏེང་སྐོམ་ས་ཆེེན་པོོར་ལོགོ་རྒྱུ་ལས། བོད་ལ་

རང་དབང་ཐོོབ་རྒྱུ་རེ་ཆེེ་ཚུལ་བརྗེོད་མཁོན་འིདུགོ གོལ་སྲིིད་དེ་

ལྟར་བདེན་ན། ད་ལྟའིི་ཆེར་རྒྱ་དམར་གྱིི་ས་ོཉུལ་ཚེོས་ཐོེ་ཝན་ནི་
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པུ་ལ་ིས་ིསྐོརོ་སྲུང་དམགོ་མསི་ཁོངེས་པོའི་ིཡུལ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། 

དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་ལ་ཌགིོ་ཊ་ིཊར་ཟརེ་བ་མ་ིགོཅགིོ་གོསི་བཙོན་སྤྱོདོ་

དབང་ཤུགོས་འིཛནི་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡོནི་ལུགོས་བརྗེདོ་ཀྱིང་དནོ་

དུ་དེ་ལྟར་མིན་པོར། དམངས་གོཙོ་ོརང་དབང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཞིངི༌། ཁོ་ོརང་ཚེསོ་ཀྱིང་བརྗེདོ་མུས་ལྟར་རྒྱ་དམར་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་

མཁོན་ཡོང་ང་ཚེ་ོགོཅགིོ་པོ་ཡོནི་རུང༌། གོ་ོམངི་ཏེང་སྐོམ་ས་ཆེནེ་

པོརོ་ལགོོ་རྗེསེ་ང་ཚེརོ་རང་ཐོགོ་རང་གོཅདོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོནི་ཞིསེ་པོའི་ི

ཚེགིོ་ད་ེམ་གོཏེགོོས། ད་ེམནི་བདོ་ཐོགོོ་སྲིདི་བྱུས་འིཛནི་སྟངས་རྒྱ་

དམར་དང་གོཅིགོ་པོ་རེད། གོོ་མིང་ཏེང་ནས་བོད་རྒྱ་ནགོ་གོི་ཆེ་

ཤེས་ཡོིན་པོའིི་སྲིིད་བྱུས་ད་དུང་མུ་མཐུད་བཟུང་སྟེ་ནོར་འིཁྲུལ་

གྱི་ིལམ་དུ་འིགྲེ་ོམུས་རདེ། གོངོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོ་ོམངི་ཏེང་སྐོམ་

སར་ལོགོ་པོ་ལས། བོད་རང་དབང་མྱུར་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་

གོལ་སྲིིད་བདེན་ན་རང་ཐོགོ་རང་གོཅོད་སྤྲོོད་མཁོན་ལ་དབང་

ཆེ་མ་བྱུང་བར། རང་ཐོགོ་རང་གོཅོད་རྩིོད་མཁོན་ལ་རང་དབང་

བྱུང་ཚེ་ེདགོདོ་བྲ་ོཔོ་ོརདེ། 

མ་གོཞི་ིགོ་ོམངི་ཏེང་གོསི་མཉེམ་འིབྲལེ་རྒྱལ་ཚེགོོས་ནང་བདོ་དནོ་

ཐོོགོ་སྔ་རྗེེས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགོས་རམ་བྱེས་ཡོོད་ཀྱིང༌། བོད་རྒྱ་

ཁོོངས་ཡོིན་པོ་ཁོོ་ན་རྩི་བར་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ནང་ང་ཚེོའིི་བོད་

དནོ་ཐོགོོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིགོསུང་བཤེད་གོནང་མཁོན་བྱུང་སྐོབས་གོ་ོ
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མངི་ཏེང་གོ་ིསྐུ་ཚེབ་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེེ་ཟརེ་ཞིངི༌། ང་ོས་ོའིཁྱིརེ་གྱི་ི

ཡོདོ་པོ་རདེ། འིད་ིཚེ་ོཡོང་ང་ཚེསོ་ཤེསེ་དགོསོ། དའེི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་

སྤྱོང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ད་ེདགོ་འིཕྲིསོ་བཤེད་ཙོམ་ཡོནི། 

ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིལས་དནོ་སྐོརོ་ད་ལྟ་ཤེསེ་རགིོ་བཀའི་བླནོ་ནས་སྙན་

སྒྲིནོ་ཞུས་པོ་ལྟར་ལས། ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོསོ་མདེ། ད་ེརྣམས་

ནི་བྱུང་ཟནི་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཕྱོོགོས་བསྡེམོས་ལྟ་བུ་ཞུས་པོ་ཡོནི།

ཆེ༽ སློབོ་གྲྭ་གོསར་བཙུགོས་དང་། སློབོ་མའི་ིཤེསེ་ཚེད།

ད་ན་ིསྐོབས་སུ་བབས་པོའི་ིགོནས་ལུགོས་ཞུ་རྒྱུར། ཤེསེ་རགིོ་སྐོརོ་

ད་ཕེན་ཡོར་རྒྱས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོནི་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ང་རང་ཚེའོི་ི

ནུས་པོས་མ་ལྡང་པོར་བསྡེད་ཡོདོ། དང་པོ།ོ བུ་ཕྲུགོ་བདགོ་སྤྲོདོ་

མ་ཐུབ་པོ་མང་པོ་ོབསྡེད་ཡོདོ་པོས། སློབོ་གྲྭ་འིཛུགོས་རྒྱུར་འིབད་

བརྩིནོ་བྱེ་དགོསོ། ད་ེསྐོརོ་ལྡ་ིལ་ིདབུས་ཤེསེ་རགིོ་ཚེགོོས་པོའི་ིཐོགོོ་

ནས་ཤེ་ཚེ་དང་ལྡན་པོའིི་འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་ཡོོད་པོས་ལས་དོན་

ཚེང་མ་འིཕྲིལ་འིཕྲིལ་འིགྲུབ་མནི་ཇ་ིལྟར་ཡོང༌། རམི་པོས་འིགྲུབ་

ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། གོཉེསི་པོ་ད་ཕེན་ལ་ོ ༢ ནས་ ༣ རངི་སློབོ་

གྲྭ་ཚུགོས་ཨེ་ཐུབ་ལ་འིབད་བརྩིོན་གོཙོ་ོབོར་བྱེས་ཡོོད་ཅིང༌། ད་

ཆེ་སློོབ་གྲྭ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང༌། ཡོར་རྒྱས་
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གོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ལུགོས་ཀྱིང་བོད་

མ་ིརྣམས་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་སྐོབས་སྤྱོ་ིའིགྲེའེི་ིཤེསེ་ཚེད་ལགོ་འིཁྱིརེ་ཐོབོ་

ཐུབ་པོ་དང༌། ལགོ་འིཁྱིརེ་དསེ་རྒྱ་གོར་ནང་སགོོས་མཐོ་ོརམི་སློབོ་

གྲྭ་ཁོགོ་ལ་བསྐྱདོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ལས། ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྣང་

བ་ཁོ་ོན་འིཁུར་ཏེེ་ལྷོད་ཡོངས་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་ཚེོའིི་སློོབ་

ཕྲུགོ་རྣམས་ངསེ་པོར་དུ་རྒྱ་གོར་བའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་པོ་སྤྱོ་ིའིགྲེའེི་ིགྲེས་

སུ་ཚུད་ཐུབ་པོ་དང༌། ཕྱོི་ནང་ཚེང་མས་ཁོས་ལེན་འིཕེེར་བ་ཞིིགོ་

དགོོས་པོ་ལས། ད་ཡོོད་ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེས་ནས་ལ་ོ ༡༠ ནས་ ༡༡ 

སངོ་རྗེསེ་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་དུས་ང་ཚེའོི་ིཐོནོ་ཚེད་ལགོ་འིཁྱིརེ་ལ་གོཞིན་

དགོ་ནས་ཆེ་འིཇོགོ་མ་ིའིཕེརེ་བ་བྱུང་ན་གོཏེན་ནས་མ་ིའིགྲེིགོས། 

གོསལ་པོ་ོབཤེད་ན། འིབྱེརོ་པོ་ཆེ་ེབ་དང༌། དྲེགོ་པོ་ཚེའོི་ིཕྲུ་གུ་ཕྱོ་ི

རྒྱལ་གྱི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་གོཏེངོ་ཐོབས་བྱེདེ་པོ་ད་ེན་ིབདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་

འིདོད་ཁོེངས་མེད་པོའིི་སྐྱོན་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོས་སློོབ་

གྲྭ་ཁོགོ་མཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་དང༌། ཚེད་ལངོས་ཤེགིོ་བཟ་ོདགོསོ་པོ་

གོལ་ཆེ།ེ ད་ེལྟར་བྱུང་ན་རྟེ་ཕེ་ོབྲསེ་ལ་བཏེགོས་ན་གོངོ་ཐོང་མ་ིཡོསི་

འིབབེས་ཟརེ་བ་དང་འིདྲེ་བར་སློབོ་གྲྭ་ད་ེཚེརོ་ཚེང་མས་ཆེ་མཐོངོ་

ཆེ་ེརུ་ཤུགོས་ཀྱིསི་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེམནི་ང་ཚེསོ་བདོ་མ་ིཁོ་འིཐོརོ་

གྱུར་པོ་རུབ་རུབ་བཟ་ོཐོབས་ཙོམ་གྱིི་ཆེེད་དུ་སློོབ་གྲྭ་བཙུགོས་པོ་

ལྟ་བུར་མངནོ་རྒྱུ། 
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ང་ཚེོའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་རང་བཞིིན་སྤྲོང་ཕྲུགོ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་

རུབ་རུབ་བཟོ་བའིི་ཆེེད་མིན་པོར་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་མི་

རིགོས་ཤེིགོ་རུབ་རུབ་བཟ་ོཆེེད་ཡོིན་པོ་དང༌། མི་རིགོས་དེ་ཡོང་

ཨཕེ་རི་ཀའིི་མི་རིགོས་སོགོས་ལས་ཡོར་ཐོོན་དང༌། གོཟི་བརྗེིད་

ཆེེ་བའིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་མི་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོིན། ང་ཚེོར་ཆེོས་ཡོོད་

སྟབས་ང་ཚེ་ོགོཞིན་ལས་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་

ཡོིན་དགོོས། གོལ་སྲིིད་ང་ཚེོས་སྤྲོང་ཕྲུགོ་རུབ་རུབ་བཟ་ོབ་ཙོམ་

དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་སྣེ་སེལ་ཙོམ་སྤྲོོད་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་ན། ༡༩༦༠ 

ནས་ ༡༩༦༡ ལོ་ནས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་གྲྭ་སྟོང་

ཕྲིགོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོར་བཀྲོམས་ན་དུས་གོཅགིོ་ཏུ་ཉེནི་གོཅགིོ་ཙོམ་

ལ་བགོསོ་འིགྲེམེས་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཡོནི་ཀྱིང་ང་ཚེསོ་ལས་ཀ་ལས་

སློ་བ་དེ་ཕེར་བཞིགོ་སྟེ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་ཞིིགོ་དང་དུ་བླངས། 

རང་རེར་སློོབ་དེབ་དང༌། དགོེ་རྒན། ས་ཁོང་སོགོས་གོང་ཡོང་

མདེ་བཞིནི་དུ་བདོ་པོ་རང་གོ་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་ཡོདོ་པོ་དང༌། 

ང་རང་ཚེ་ོརང་གོིས་འིགྲེ་ོགྲེོན་ཡོང་མང་པོ་ོབཏེང༌། རྩི་བ་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་དང་མཉེམ་འིབྲལེ་མ་བྱེས་པོར་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་སྟབས་རྒྱ་

གོར་དབུས་ཤེསེ་རགིོ་བླནོ་ཆེནེ་དབུ་བཞུགོས་ཀྱི་ིདབུས་ཤེསེ་རགིོ་

ཚེགོོས་པོ་ཞིསེ་པོ་ཞིགིོ་བཙུགོས་ནས་དམགིོས་བསལ་གྱིསི་བདོ་

ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭ་བཙུགོས། ཐོགོོ་མའི་ིབསམ་བླརོ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་འིཛམ་བུ་

གླིངི་པོའི་ིཆེསེ་མཐོའོི་ིཤེསེ་རགིོ་རྣམས་རང་སྐོད་ཐོོགོ་སློབོ་ཐུབ་པོ་
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བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་ཡོང༌། སྐོབས་དརེ་ཆེ་རྐྱེནེ་མ་ཚེང་བས་དབྱེནི་

ཡོགིོ་ཐོགོོ་སློབོ་རྒྱུ་བྱེས་པོ་བཞིནི། དངེ་སང་དབྱེནི་སྐོད་ཐོོགོ་ནས་

སློོབ་མུས་ལ་མ་འིངོས་པོར་དེ་དགོ་ཀྱིང་ངེས་པོར་དུ་ང་རང་ཚེོའིི་

སྐོད་ཡོགིོ་ཐོགོོ་བསྒྱུར་དགོསོ། 

ང་རྒྱ་ནགོ་ཏུ་བསྐྱོད་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་བྱེང་ཤེར་གྱིི་ས་མཚེམས་སུ་

ཡོན་ཕེན་ཞིསེ་ཁྲིའི་ོཤེནོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་དརེ་ལྟ་སྐོརོ་སྐོབས་

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་ཚེན་ཚེང་མ་ཁྲིའི་ོཤེོན་ཁོོ་རང་ཚེོའིི་

ཡུལ་སྐོད་ཐོགོོ་སློབོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཟརེ་འིདུགོ་པོར་ང་ོམཚེར་ཆེནེ་པོ་ོམཐོངོ་

བྱུང༌། དེར་བརྟེེན་འིཛམ་གླིིང་ནང་ཆེེས་མཐོོའི་ིཤེེས་རིགོ་རྣམས་

དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་ཡོགིོ་བརྒྱུད་ནས་སློབོ་མ་དགོསོ་པོར་བདོ་པོའི་ིསྐོད་

ཡོིགོ་ནས་སློོབ་རྒྱུའིི་ལས་ཀ་དེར་བརྟེགོ་ཞིིབ་ནན་ཏེན་བྱེ་དགོོས་

པོས་ལ་ོཤེས་ནང་ལགོ་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་དཀའི་ཡོང༌། འིབད་བརྩིནོ་

བྱེས་ཏེ་ེནམ་ཞིིགོ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་ཐུབ་པོ་བྱེ་དགོསོ། 

ཇ༽ སྤྱོ་ིསྒོརེ་གྱི་ིགོལ་གོནད་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིཐོབས་

ལམ།

དནོ་སྙངི་མ་ིརགིོས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་དང༌། གོཟ་ིའིདོ་མ་ཉེམས་

པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་འིཚེར་ལངོས་ཡོངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་སློབོ་གྲྭ་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་
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བཙུགོས་པོ་རདེ། འིདརི་དྲེ་ིབ་གོཞིན་ཞིིགོ་ཡོངོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། 

མ་ིསྒོརེ་ར་ེར་ེདང༌། མང་འིདུས་ཀྱི་ིཚེགོོས་པོ་གོང་ཞིགིོ་གོལ་གོནད་

ཆེ་ེཟརེ་ན། སྤྱོརི་འིཛམ་གླིིང་དང༌། ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ། ཡོང་སྒོསོ་ཨ་

རའིི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་དུ་ཨནི་ཌ་ིསྦ་ིཇུའིལ་ (Indi-

vidual) ཟརེ་བའི་ིམ་ིསྒོརེ་ར་ེར་ེགོལ་ཆེནེ་པོརོ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་

ཅངི༌། ད་ེཡོནི་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། ཚུར་ཕྱོགོོས་ནས་བསམ་ན་མ་ི

སྒོརེ་ས་ོས་ོདང༌། མང་འིདུས་ཀྱི་ིཚེོགོས་པོ་གོཉེསི་ཁོ་བྲལ་ཐོབས་

མདེ། སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཚེགོས་སུ་མ་ཚུད་ན། སྤྱོ་ིཚེགོོས་འིཐུས་ཤེརོ་

འིགྲེོ་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཚེགོས་ཚུད་མེད་ན་སྒོེར་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་

འིབྱུང་བ་ཤེནི་ཏུ་དཀའི། ད་ེལྟར་སྤྱོ་ིསྒོརེ་གོཉེསི་ཀ་གོལ་ཆེ་ེབ་འིདྲེ་

འིདྲེའི་ིནང་ནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་གོལ་ཆེ་ེབར་འིཛནི་དགོསོ། སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེ

ཕེན་འིབའི་ཞིིགོ་ལས། སྤྱོི་དོན་སྣང་མེད་བྱེས་ན་གོཏེན་ནས་མི་

འིགྲེིགོས་ལ། སྤྱོི་དོན་འིབའི་ཞིིགོ་ལ་བསམས་ཏེེ་སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་

རྩི་མདེ་བཟསོ་ཀྱིང་རྒྱ་དམར་གུང་བྲན་གྱི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལྟར་འིགྱུར་

བས་གོ་ལ་འིགྲེིགོས། རང་རེས་ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ཀར་ཆེ་སྙོམས་

སུ་བལྟ་ཐུབ་པོ་དགོོས། སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་རྩི་ཆེེར་འིདོད་མཁོན་

ཨ་རི་བ་ལྟ་བུར་དེ་ལྟར་བརྗེོད་ན་གུང་བྲན་གྱིི་ལྟ་བ་འིདུགོ་ཟེར་

ཉེེན་ཡོོད་ཀྱིང༌། མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བསམ་ནས་སྤྱོི་

ཚེགོོས་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་འིཛིན་དགོསོ། 
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ང་ཚེོས་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་བསམ་བློ་དོར་ནས་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་

གོཅིགོ་གོི་བསམ་བླ་ོབཏེང་བས་འིགྲེིགོས་ན་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་རྒྱ་

གོར་བའིི་སློོབ་གྲྭར་བཏེང༌། རྒྱ་གོར་བའིི་མི་སེར་དུ་ཞུགོས། རྒྱ་

གོར་བའི་ིལས་དནོ་བྱེས་ན་སྒོརེ་གྱི་ིའིཚེ་ོབ་འིགྲེགིོས་ཙོམ་ཞིགིོ་ཡོངོ་

སྲིདི་ཀྱིང༌། དསེ་རང་གོ་ིམ་ིརགིོས་རྩི་བརླགོས་སུ་འིགྱུར་ཉེནེ་ཡོདོ། 

བདོ་སྐོད་དང༌། རང་གོ་ིཤེསེ་རགིོ་ཁྱིད་ཆེསོ་ལྡན་པོ་ད་ེམ་ཤེསེ་ན་

དངེ་སང་རྒྱ་གོར་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིསྔར་གྱི་ིབདོ་བརྒྱུད་རདེ་ཅསེ་པོའི་ི

རྟེ་མང་ཟེར་བ་དེ་ཚེ་ོནང་བཞིིན་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཁོ་

ནས་མི་རིགོས་དང་མི་རིགོས་ཞིེས་ཟེར་གྱིིན་ཟེར་གྱིིན་ལ། དོན་

དུ་མ་ིརགིོས་ཕུ་བརྒྱབ་པོ་རདེ། ད་དུང་སྤྱོ་ིསྒོརེ་སྐོརོ་གོསལ་བཤེད་

ཕྲིན་བུ་བྱེས་ན། སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་རྩི་མདེ་བཟསོ་ཏེ་ེརྒྱུ་ནརོ་དང༌། མ་

རྩི་ཐོམས་ཅད་སྤྱོིས་འིཛིན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་མི་འིགྲེིགོས། ཤེིང་ལ་

ཡོང་ཡོལ་གོ་དང༌། སྡེངོ་པོ་ོགོཉེིས་ཀ་དགོསོ་པོ་ལས། གོཅགིོ་ཁོ་ོ

ནས་མ་ིའིགྲེིགོས་པོ་ལྟར་ཡོནི། 

རུ་སུར་ད་ཕེན་མི་ལ་ོ ༤༠ སྐོོར་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་བཟུང་

ཡོང་ད་ཆེ་སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་རམི་བཞིནི་ཇ་ེཆེ་ེཇ་ེཡོགོ་ཏུ་གོཏེངོ་མུས་

རདེ། ད་ེདགོ་ནི་སྤྱོ་ིཚེོགོས་རིང་ལུགོས་ལ་གོཙོིགོས་སུ་བྱེདེ་པོའི་ི

རུ་སུས་མ་ིབྱེ་ེབྲགོ་པོའི་ིཁོ་ེཕེན་རྩི་མདེ་བཟསོ་ན་ཁུངས་མ་ིའིཁྱིལོ་

བའི་ིགོནས་ལུགོས་ཤེསེ་པོའི་ིརྟེགོས་བསྟན་པོ་ཡོནི། རྒྱ་མ་ིརང་ཉེདི་
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ཡོང་དགོ་པོ་ཡོནི་ཁུལ་གྱིསི་རུ་སུར་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས་ནས་ད་དུང་

མདུན་མཆེོངས་ཆེེན་པོ་ོདང༌། མི་མང་སྤྱོི་ཁོང་སོགོས་ལ་ཤུགོས་

རྒྱགོ་བཞིིན་པོ་རེད། དངོས་དོན་ཐོོགོ་བསམ་བྱུས་ལ་ཕེམ་ཉེེས་

འིབྱུང་བཞིིན་དུ་གོཏེམ་འིདོད་དབང་གོིས་རང་བཞིིན་འིབྱུང་བའིི་

གོནོད་པོ་བྱུང་ཚུལ་དང༌། རུ་སུས་རོགོས་རམ་བཅད་དེ་བསམ་

གོནགོ་བྱེས་ལུགོས་ཟརེ། 

འིདརི་གྲྭ་རིགོས་མང་བས་དཔོེ་ཞིིགོ་ཞུས་ན། བཅམོ་ལྡན་འིདས་

ཀྱིིས་སྤྱོི་ཚེོགོས་གོཙོ་ོབོར་དགོོངས་ཏེེ་དབྱེར་གོནས་སྐོབས་སྒོེར་

སོ་སོར་དངོས་ནོར་ཇི་བྱུང་ཉེར་ཚེགོ་གོི་སྤྱོི་བགོོས་བྱེ་དགོོས་པོ་

དང༌། དངོས་པོ་ོཕྲིན་བུ་ལ་ཡོང་བྱེིན་རླབས་བྱེ་དགོོས་པོ་སགོོས་

གུ་དོགོ་པོ་ོམཛད་པོ་དང༌། ཁོོང་གོིས་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཡོར་རྒྱས་དང༌། 

སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ལ་གོནོད་པོའིི་ཆེེད་མིན་ཡོང༌། རྗེེས་འིཇུགོ་གྲྭ་

རགིོས་ཚེསོ་འིདདོ་ཆུང་ཆེགོོ་ཤེསེ་བསྟནེ་ཏེ་ེའིཕེགོས་པོའི་ིརགིོས་

བཞི་ིལ་གོནས་དགོསོ་པོར་གོསུངས་པོ་ལྟར། ལྟ་བ་མཐོ་ོལ་སྤྱོདོ་པོ་

བཙུན་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིབཀའི་ནི་ཚེ་ེ

འིདི་ཙོམ་མིན་པོར་ཚེེ་རབས་གོཏེན་གྱིི་མདུན་མ་ལ་ཐུགོ་པོ་ཡོིན་

ཡོང་། རང་རེས་ལགོ་ལེན་བྱེེད་མི་ཐུབ་ན་མའི་ོཙོེ་ཏུང་གོིས་ཚེེ་

འིདིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཙོམ་དང་འིབྲེལ་བར་བརྗེོད་པོ་དེ་ལགོ་ལེན་གོ་

ལ་ཐུབ། འིདི་དགོ་ལ་ཡོང་ཆེོས་ཀྱིི་རྨང་གོཞིིའིི་གོ་ོབ་ཡོོད་མཁོན་
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ཞིགིོ་ཡོནི་ན་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེལྟར་སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་རྩི་

མདེ་མནི་ལ། སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་འིབའི་ཞིགིོ་ཀྱིང་མནི་པོར་སྤྱོ་ིསྒོརེ་ཆེ་

སྙམོས་ཡོངོ་དགོསོ། 

ཉེ༽ གོནའི་དངེ་གོཤེབི་བསྡུར་དང་། མདུན་ལམ་ལ་

བསམ་གོཞིིགོ

རང་ར་ེཁོ་ཐོབས་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཡོནི་ཡོང༌། སྤེབོས་པོ་རང་ཡུལ་དུ་

ཡོདོ་དུས་ལས་ལྷགོ་པོ་ཞིགིོ་བཟུང་རྒྱུ་གོལ་པོ་ོཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ བདོ་དུ་

རྩིེ་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཐོོགོ་མར་འིཛུགོས་པོའིི་གོནས་སྐོབས་

སུ་ཕེན་ཐོོགོས་དང༌། ནུས་པོ་ཡོདོ་ངསེ་ཀྱིང༌། ད་ེརྗེསེ་སྤྱོ་ིཚེོགོས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་རམི་བཞིནི་འིགྱུར། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་

ཞུ་མཁོན་སློོབ་གྲྭའིི་གོནས་ཚུལ་མ་འིགྱུར་བ་དེས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

དུས་ཚེོད་དང་མ་མཐུན་པོ། དཔོེར་ན། བྱེིས་པོ་ཆུང་ངུའིི་སྐོབས་

ཀྱིི་ཞྭ་མོ་ངའིི་ཡོིན་ཞིེས་ལུས་སྟོབས་རྫིོགོས་ནས་ཀྱིང་ཨུ་ཚུགོས་

ཀྱིསི་གྱིནོ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར། ལས་དནོ་ད་ེཚེའོི་ིཐོགོོ་ནརོ་འིཁྲུལ་དང༌། 

རྗེསེ་ལུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཡོདོ། ད་ེཚེ་ོབསམ་པོ་ངན་པོ་མནི་

ཡོང༌། བྱེེད་སྟངས་མ་ཤེེས་པོའིི་སྐྱོན་ཡོིན། ལར་ནས་སྔར་མེད་

གོསར་སྤྲོོས་ཞིེས་པོའིི་ཚེིགོ་འིདི་ཡོང་ཡོ་མཚེན་ཞིིགོ་འིདུགོ དྲེང་

པོ་ོབརྗེོད་ན། རྒྱ་གོར་ནང་ལས་དོན་རང་ཡུལ་ལས་ལེགོས་ཙོམ་
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ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་སྟབས། ང་ཚེསོ་སྤེབོས་པོ་འིད་ིལས་ལྷགོ་ཙོམ་དང༌། 

ཆེེ་ཙོམ་བཟུང་ནས། རྒྱ་གོར་ནང་གོཟི་བརྗེིད་དང་ལྡན་པོའིི་འིདི་

ཕྱོི་གོཉེིས་ཡོོད་ཅིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་ཆེེད་དུ་སློོབ་གྲྭ་གོཞིན་ལས་

ཚེད་མཐོོ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེ་དགོོས་སྙམ་དུ་བློ་སྤེོབས་བསྐྱེད་རྒྱུ་

ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེ།ེ ད་ེལྟར་བྱུང་ན་ཨ་ར་ིབའིམ། དབྱེིན་ཇ།ི རྒྱ་གོར་

བ་སགོོས་མ་ིརགིོས་གོཞིན་དགོ་རང་རའེི་ིསློབོ་གྲྭར་ཞུགོས་འིདདོ་

ཡོངོ་རྒྱུ། ད་ེདགོ་ལའིང་དགོའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གོཞིན་མདེ། ད་ེལྟ་

བུའི་ིསམེས་ཤུགོས་འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོོང་དུ་གོཞིན་ལས་ཚེད་མཐོོ་བ་དགོོས་ལུགོས་བརྗེོད་པོ་ལས། 

ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་ཚེད་མཐོོ་བར་བརྗེོད་པོ་མིན། རང་རེའིི་བོད་ཡུལ་ནི་

ཤེར་ཕྱོོགོས་ཨེ་ཤེ་ཡོ་ནང་གོནས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེང་དུས་ནི་རང་

ཅགོ་གོནས་ཡུལ་རྒྱ་གོར་ཡོནི། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ོལྔ་ཚུན་གྱི་ིའིཆེར་

གོཞིི་བཏེིང་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་བཞིིན་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་ལྟའིི་ཆེར་

སྤྱོིར་བཏེང་གྲེོང་གོསེབ་ཁོགོ་ལ་རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་འིཚེོ་

བའི་ིགོནས་ཚེད་ལ་གོཞིགིོས་ན། མ་ིརརེ་ཉེནི་ར་ེཨ་ན་འིགོའི་ཤེས་

ལས་མདེ་ཚེདོ་སྟབས། འིཕྲིལ་སལེ་རང་རསེ་འིད་ིདགོ་ལ་བསྟུན་

དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས། ཡོོན་ཏེན་སྦྱོངས་པོའིི་མཇུགོ་ཏུ་ལྟོ་གོོས་

གོནས་ཚེད་མཐོ་ོས་ཡུལ་གོཞིན་དུ་འིགྲེ་ོཐོབས་སོགོས་གོང་ཡོང་

མདེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་ཡུལ་དུ་མ་ིའིབརོ་ཉུང་ལ། ས་རྒྱ་ཆེ་ེབས་
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ཐོོན་འིབབ་ལེགོས་པོོ་བཟོ་ཐུབ་ན། མི་ཡོི་སྐྱེ་སྒོོ་འིགོོགོ་དགོོས་

པོ་སོགོས་དཀའི་ངལ་དེ་ཙོམ་ཨེ་ཡོོང་སྙམ་ཡོང༌། རེ་ཞིིགོ་བར་

འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱི་ིལས་འིགོ་ོགོཞི་ིནས་འིཛུགོས་དགོསོ་པོས་དཀའི་

ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིལམ་དུ་མ་བསྐྱདོ་ཐོབས་མདེ་ཡོངོ་རྒྱུ། 

ཏེ༽ དཀའི་སྤྱོད་བཟདོ་བསྲིན་དང་། ངལ་རྩིལོ་གྱི་ིཤེསེ་

ཡོནོ།

ད་གོནི་ཤེསེ་རགིོ་བཀའི་བླནོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོས་ཐོནོ་རྗེསེ་ལས་ཀའི་ི

འིགྲེ་ོསར་བསམ་གོཞིགིོས་དགོསོ་ཚུལ་ཟརེ་བ་འིད་ིཡོང་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོའིདུགོ བསམ་བླ་ོསྡུགོ་པོ་ཡོནི་ཡོང༌། སྐྱདི་ལང་ཤེརོ་དྲེགོས་ན་

སྐྱནོ་ཡོདོ། ཨ་རརི་སློབོ་སྦྱོངོ་དུ་ཕྱོནི་ནས་ཕྱོརི་འིཁོརོ་བ་འིགོའི་ཞིགིོ་

ནས་རྩི་ཐོགོ་ཉེལ་ཁྲིའིི་ིསྟངེ་ཉེལ་མ་ིཐུབ་པོ་དང༌། ལྟ་ོཟས་གོང་བྱུང་

ཟ་སྤྱོདོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ་པོ་ཁོགོ་མདེ། རང་ལས་

གོཞིན་གོཅསེ་པོར་འིཛནི་པོའི་ིབྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། ཡོང་ན། 

རང་རིགོས་ལ་གོཅེས་གོཞིེན་དཔྱིས་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་མེད་ན་ཁོགོ་པོ་ོ

རདེ། རྒྱ་གོར་དང༌། ཨ་རའིི་ིགོཞུང་ནས་རང་ཡུལ་གྱི་ིགྲེངོ་གོསབེ་

ས་ོནམ་པོར་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་བཞིནི་ཡོང༌། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེསོ་གྲེངོ་

ཁྱིེར་ནང་ཡོིགོ་ཚེང་གོི་ལས་བྱེེད་པོ་སོགོས་ཕེོགོས་ཟན་པོ་བྱེ་

རྒྱུར་བློ་འིདོད་ཆེེ་བ་བྱེས། དེས་རྐྱེེན་གྲེོང་ཁྱིེར་དར་འིཕེེལ་བྱུང་
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ཡོང༌། གྲེོང་གོསེབ་ལ་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཉེམས་རྒུད་བྱུང༌། ཨ་རིར་

མཚེོན་ན། སོ་ནམ་ཕེལ་ཆེེར་འིཕྲུལ་འིཁོོར་གྱིིས་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་དུང་ཕེགོོས་ཟན་བྱེ་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔོ་ོཡོདོ་ཚེདོ། ད་ེ

བཞིནི་དུ་རྒྱ་གོར་ཡོང་རྩི་བའི་ིམ་ིཤུགོས་ས་ོནམ་གྲེངོ་གོསབེ་ཁོགོ་

ཏུ་ཡོདོ་པོ་དང༌། གྲེངོ་གོསབེ་ཀྱི་ིརྩྭ་ཁོང་ནས་སྐྱསེ་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་ཞིགིོ་

ཡོནི་རུང༌། སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་རྗེསེ་རང་གོ་ིཨ་མར་ཞི་ེབསུན་བྱེས། རང་

ཉེིད་སྐྱེས་སར་སྡེོད་མི་འིདོད་པོ་འིབྱུང་མུས་སྟབས། རང་རེའིི་

སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་འིཚེ་ོབའིི་གོནས་ཚེད་བབས་མཚུངས་འིགྲེིགོས་

ངེས་ཤེིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཡོོན་ཏེན་གོནས་ཚེད་གོོང་ནས་གོོང་དུ་གོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཡོང་བུ་ཕྲུགོ་གོ་ིལུས་འིཚེརོ་གོནདོ་རྐྱེནེ་ཡོངོ་གོཞིའིི་ིའིཚེ་ོཐོབས་ཧ་

ཅང་ཞིན་པོ་ོན་ིནམ་ཡོང་མི་འིགྲེིགོས། ཕྱོནི་ཆེད་བདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དགོོས་ཤེེ་ན། ངལ་རྩིོལ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་

ཅན་ཞིགིོ་ཡོངོ་བ་དགོསོ། རྒྱ་མསི་ངལ་རྩིལོ་དང་ངལ་རྩིལོ་བརྗེདོ་

དྲེགོས་པོའིི་དབང་གོིས་ངལ་རྩིོལ་ཞིེས་པོའིི་ཚེིགོ་འིདི་གོོ་དུས་རྣ་

བར་ན་རྟེངི་རྟེངི་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ངལ་རྩིལོ་ལ་མ་བརྟེནེ་

ན་ཡོར་རྒྱས་འིབྱུང་མི་ཐུབ་ལ། སྤྱོི་སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡོནི་ཀྱིང་ངལ་རྩིལོ་པོ་དང༌། མཁོས་པོ་ཐོམས་ཅད་སློབོ་ཕྲུགོ་འིད་ི

དགོ་གོི་ཁྲིོད་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོར་བརྟེེན་སློོབ་ཕྲུགོ་རྣམས་ངལ་
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རྩིོལ་ལ་བརྟེེན་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་འིབྱུང་ཐོབས་བྱེ་དགོོས། 

ལྟ་ོགོསོ་འིཚེ་ོབ་བཟང་དུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ལས་སློ་ཡོང༌། སྡུགོ་ཏུ་གོཏེངོ་

རྒྱུ་དཀའི་ངལ་ཆེ།ེ 

ད་དུང་དངསོ་བྱུང་གོ་ིདཔོ་ེཞིགིོ་ཞུས་ན། འིད་ིགོར་དབྱེནི་ཡོགིོ་ཕྲིན་

བུ་གོལ་ཆེའེི་ིརགིོས་འིབྲ་ིམཁོན་ཁྲིམིས་ལུགོས་ཤེསེ་པོའི་ིམ་ིཞིགིོ་

དགོསོ་པོ་ལ། ལ་ོགོཉེསི་གོངོ་དུ་འིབམོ་འིབ་ེཁུལ་ནས་རྒྱ་གོར་བ་

ཞིགིོ་གླི་འིབདོ་བྱེས་པོར། ཁོངོ་དྷ་སར་ཞིགོ་གོཉེསི་ཙོམ་བསྡེད་རྗེསེ་

མཐུན་རྐྱེནེ་འིད་ིའིདྲེར་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེས་

སོང༌། ཁོོང་བླ་ོངན་པོ་མིན་ཡོང༌། ལ་ོམང་རིང་འིཚེ་ོབ་ལང་ཤེོར་

གྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་གོནས་ལུགོས་ད་ེལྟར་བྱུང༌། གོནས་ཚུལ་གོ་ོཐོསོ་

དང༌། དངསོ་བྱུང་ཉེམས་མྱོངོ་ད་ེདགོ་ཡོངོ་དུས། སློབོ་ཕྲུགོ་གོ་ིའིཚེ་ོ

བ་སྤྱོོད་སྟངས་ལ་བསམ་གོཞིིགོས་ནན་ཏེན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེདགོ་ལ་གོཞིགིོས་ན། རང་

རའེི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ངལ་རྩིལོ་ལ་བརྟེནེ་པོའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་ཞིགིོ་

འིབྱུང་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོམཐོངོ་གོི་འིདུགོ 

ཐོ༽ བདོ་རིགོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་དང་། འིད་ིཕྱོ་ིལུགོས་

གོཉེསི།
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གོནད་གོལ་ཆེ་ེཤེསོ་ན།ི བདོ་རགིོས་ཚེརོ་མ་ིརགིོས་རང་གོ་ིཁྱིད་ཆེསོ་

དང་ལྡན་དགོསོ་པོ་ད་ེཡོནི། ཁྱིད་ཆེསོ་ཇ་ིཡོནི་སྙམ་ན། རང་རགིོས་

ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ན།ི འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་ཡོདོ་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན། 

ལུགོས་གོཉེསི་ཟུང་ལྡན་ཞིསེ་རང་རའེི་ིགོནའི་དུས་ཕེ་མསེ་ཚེའོི་ིདུས་

ནས་བརྗེདོ་རྒྱུན་ཡོདོ་པོའི་ིལགེོས་བཤེད་ད་ེཡོནི། ད་ེལ་ནང་པོའི་ིརྒྱབ་

བརྟེནེ་དུ་བཞིགོ་ནས་བཤེད་ན། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཞིསེ་པོའི་ིདྲེ་ིདནོ་འིདའིི་ི

ལན་འིདབེས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་མ་གོཏེགོོས། རྡུལ་ཕྲིན་ཡོང་རླུང་ལ་

སགོོས་པོའི་ིརགིོ་འིཕྲུལ་གྱིསི་བྱེ་ཐོབས་མདེ། འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་ལས་

ཕྱོ་ིམ་གོཙོ་ོཆེ་ེཞིངི༌། ཕྱོ་ིམར་ཕེན་པོ་ཆེསོ་ལས་མདེ། འི་ོན། ཆེསོ་ཁོ་ོ

ན་བྱེས་པོས་ཨ་ེའིགྲེགིོས་ཟརེ་ན། བཀའི་གོདམས་པོའི་ིཕུགོས་ནརོ་

བཅུ་ལ་སགོོས་པོ་ཉེམས་སུ་བླངས་ཏེ་ེཆེསོ་གོཤེའི་མ་བྱེདེ་མཁོན་

ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ད་ེདནོ་ལྟར་ཡོནི་ཀྱིང༌། མང་ཚེགོོས་སམ། མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤེད་ན། ཆེསོ་པོ་སྤུས་དགོ་གོཅགིོ་དང༌། འིབྲངི་པོ་ོབཅུ་

བྱེས་ན་བཅུ་འིདམེས་ཤེངི༌། ཕུགོས་ནརོ་བཅུ་ལགོ་ཏུ་བསྟར་མཁོན་

གོཅགིོ་དང༌། ད་ེམནི་བརྒྱ་བྱེས་ན་ཕྱོ་ིམ་འིདམས་དགོསོ། 

ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་ཟེར་བ་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་ཁོོ་ནར་མིན་

པོར་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིཡོ་ིང་ོབའོི་ིཐོགོོ་ཏུ་ཚེང་དགོསོ་ཤེངི༌། རྡོ་ོརྗེ་ེམཆེདེ་

གོསུམ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོང༌། དེས་མི་རིགོས་འིཛུགོས་བསྐྲུན་བྱེེད་མི་

ཐུབ་ལ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་འིཛནི་མ་ིཐུབ། མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསྟན་



86
པོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚེགོོས་ཀྱིསི་འིཛནི་དགོསོ། ཆེསོ་ཁོ་ོན་ལས་འིཇགིོ་

རྟེནེ་ལ་ད་ོསྣང་གོཏེན་ནས་མ་བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་པོ་ལ་ོརྒྱུས་ཉེམས་

མྱོོང་གོིས་གོསལ་པོོར་བསྟན་ཡོོད། འིཇིགོ་རྟེེན་འིབའི་ཞིིགོ་ལས་

ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་ན་ཡོང་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་གོཅགིོ་

པུ་དེ་སྟོར་བ་ཡོིན་པོས། དེ་ནི་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ལ་ལྟོས་ཀྱིང་

མ་ིའིགྲེིགོས་ལ། འིཛམ་གླིངི་སྤྱོིར་ལྟོས་ཀྱིང་མ་ིའིགྲེིགོས། སྤྱོརི་ན་

འིཛམ་གླིིང་ཤེར་ཕྱོོགོས་པོ་བསམ་བློའི་ིཡོར་རྒྱས་ཆེེ་ཞིིང༌། ནུབ་

ཕྱོོགོས་པོ་དངོས་པོོའི་ིཡོར་རྒྱས་ཆེེ་བ་ཡོིན། ད་སྐོབས་འིགྲེིམས་

འིགྲུལ་བདེ་བས་ཤེར་ནུབ་འིབྲེལ་ཐོགོ་ཇེ་ཉེེར་གྱུར་སྐོབས་ནུབ་

ཕྱོགོོས་པོས་ཤེར་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིརིགོ་གོནས་ལ་དགོའི་བ་དང༌། ཤེར་

ཕྱོགོོས་པོས་ནུབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིདངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

བཞིནི་པོའི་ིསྐོབས་ཡོནི་པོས། རང་རསེ་ཀྱིང་ད་ེགོཉེསི་ཀ་ཚེང་བ་

བྱེ་དགོོས། དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའིི་དངོས་པོོའི་ིཡོར་རྒྱས་ཚེད་

ལངོས་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིསྔར་ཡོདོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྣང་བ་མ་ཉེམས་པོར་འིབྱུང་

ཐུབ་ན་ཤེནི་ཏུ་ལེགོས། དཔོལ་འིབྱེརོ་ཚེད་ལངོས་དགོསོ་པོ་ཡོང་

གོནད་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། རྐ་ཡུར་མ་བྲུས་པོར་ཆེར་འིབེབས་ཁོ་ོ

ན་བྱེེད་པོ་དང༌། ཆེར་འིབེབས་ནམ་ཡོང་མི་བྱེེད་པོ། ནད་པོས་

ཞིབས་བརྟེན་ཁོ་ོན་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྨོན་ཁོ་ོནར་སྤྱོོད་པོ་མི་རུང་བ་

ལྟར། ཕྱོནི་ཆེད་རང་རསེ་ཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ཀའི་ིཕྱོགོོས་ནས་ཡོར་

རྒྱས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོམ་བཏེང་ན། ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱིསི་དགོསོ་
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མཁོ་ོམ་ིལྡང་ཞིངི༌། འིགྲེིགོས་མ་ིཐུབ། 

ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་ཞིེས་པོའིི་སྲིིད་དེ་དབྱེིན་སྐོད་དུ་པོ་ོལེ་ཀྲོགིོ་

ཟེར་བའིི་སྲིིད་བྱུས་དེ་མིན་པོར་འིཇིགོ་རྟེེན་སྲིིད་ལུགོས་ཀྱིི་སྲིིད་

ལ་གོོ་དགོོས་ཤེིང༌། དེང་དུས་སྲིིད་བྱུས་ཕེལ་ཆེེར་གོཡོོ་འིཕྲུལ་

གྱིི་ཐོབས་བྱུས་ལ་བརྟེེན་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་

ཟེར་བ་འིབྱུང་མི་ཐུབ་ཟེར་མཁོན་ཡོང་འིདུགོ ང་ཚེོས་ཆེོས་སྲིིད་

ཟུང་འིབྲེལ་བྱེེད་པོའིི་སྲིིད་ནི་དེ་འིདྲེའིི་སྲིིད་བྱུས་མིན་པོར་འིཇིགོ་

རྟེནེ་སྲིདི་ལུགོས་ཀྱི་ིསྲིདི་ཡོནི་པོས། ད་ེདང་ཆེསོ་ཟུང་འིབྲལེ་ཡོངོ་

དགོསོ་ལ་ཡོངོ་ཐུབ་པོ་ཡོང་ཡོནི། དཔོརེ་ན། ཞིངི་པོ་ཞིགིོ་གོསི་སྔར་

གྱི་ིས་ོནམ་མཁོ་ོཆེས་ཐོབས་ཞིན་པོ་ོརྣམས་མནི་པོར་དངེ་དུས་དང་

མཐུན་པོའི་ིའིཕྲུལ་འིཁོརོ་གྱི་ིརགིོས་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་སྐོབས་དསེ་

སྲིདི་ལུགོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ཚེང་ཞིངི༌། ནང་གོ་ིབསམ་བླའོི་ི

ཐོགོོ་ཆེསོ་མདེ་ཀྱི་ིམ་ིདང་མ་ིའིདྲེ་བར་ཆེསོ་དད་བརྟེན་པོ་ོདང༌། ཁོ་

འིདནོ་དགོ་ེསྦྱོརོ་བྱེས་ཚེ་ེཆེསོ་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ཚེང་བས་ད་ེའིདྲེའི་ིས་ོ

ནམ་པོ་དསེ་ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་སྤྱོདོ་ཐུབ་པོ་ཡོནི། 

ད༽ གོལ་ཆེའེི་ིཁྱིད་ཆེསོ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭ།

ད་ེལྟ་བུའི་ིསྲིདི་ལུགོས་ད་ེཡོར་རྒྱས་བྱེ་འིཕུར་བ་ལྟར་འིགྲེ་ོངསེ་པོ་
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ལས། འིད་ིམུར་ནམ་ཡོང་སྡེོད་མ་ིཐུབ། འི་ོན་རང་རསེ་ཁྱིད་ཆེསོ་

གོལ་ཆེེ་བ་ཅི་ཞིིགོ་ལ་འིབད་དགོོས་ཟེར་ན། ཆེོས་དང་ལྡན་པོའིི་

ཁྱིད་ཆེསོ་ཚེང་ཐོབས་ལ་འིབད་དགོསོ། ད་ེཡོང་ང་ཚེརོ་ཆེསོ་དགོསོ་

ཞིེས་པོའིི་དོན་ནི། དགོོན་པོ་དང༌། ལྷ་ཁོང་བཞིེངས་པོ། གྲྭ་པོར་

ཆེསོ་གོཞིསི་དགོསོ་ལུགོས། བླ་མ་དགོསོ་པོ། ད་ེལ་ཕྱོགོ་མཛདོ་

དང༌། གོསལོ་དཔོནོ་དགོསོ་པོ་སགོོས་ཀྱི་ིདནོ་གོཏེན་ནས་མནི། ད་ེ

རྣམས་ན་ིརུལ་པོའི་ིལམ་དུ་བསྐྱདོ་པོ་ཞིགིོ་ལས། དགོ་ེམཚེན་སྤུ་རྩི་ེ

ཙོམ་མདེ་པོ་དངསོ་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་ནས་ར་འིཕྲིདོ་གོསལ་པོ་ོབྱུང་ཟནི། 

བླ་མ་རང་གོསི་བྱུང་ན། བླ་བྲང་དང༌། ཕྱོགོ་མཛདོ་སགོོས་དགོསོ་

པོ་མདེ་ལ། ལྷ་ཁོང་ཀློད་པོའི་ིནང་ཡོདོ་ན་ཟུར་དུ་དགོསོ་དནོ་མདེ། 

དགོནོ་པོ་ཞིསེ་ཞིགོ་དྲེ་ིབྱེངི་ངརེ་བསྡེད་པོ་ད་ེལས། སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ཏུ་

དགོ་ེའིདུན་གྱི་ིབསྟ་ིགོནས་ཕུན་སུམ་ཚེགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ན་ད་ེ

གོ་ལགེོས། ད་ེནས་ཆེསེ་མཐོའོི་ིསློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་པོས་ཆེགོོ ཚེ་ེདང་

སྒྲུབ་པོ་མཉེམ་པོར་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེ་ོན་ིགོནས་གོང་བཟང་

དང༌། ཆུ་གོང་བཟང་དུ་བསྐྱདོ་པོ་ལས། མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་དགོནོ་པོ་

ཞིགིོ་ནང་སྡེོད་པོའི་ིངསེ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

སྔར་རྒྱ་གོར་གྱི་ིནཱ་ལནེྡྲ་སགོོས་ཀྱིང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭ་རང་ཡོནི་ཞིངི༌། 

བོད་དུ་ཡོོད་པོའིི་གོདན་ས་ཆེེ་ཁོགོ་ཚེ་ོཡོང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོ་ོན་

ཡོིན་རུང༌། ལེགོས་ཆེའིི་དོན་དང་རྣམ་འིགྱུར་རྣམས་མ་ཐོོན་པོར་
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དའེིི་ནང་ཚེངོ་ལས་དང༌། འིབྲུ་གོཉེརེ། དངུལ་གོཉེརེ། མ་ིསེར་གྱི་ི

འིགོ་ོཚེིས་བྱེེད་པོ་སོགོས་གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་གོནས་ཡུལ་ལྟ་བུའིི་

རྣམ་འིགྱུར་ངན་པོ་རྣམས་ཐོོན་དུས་རུལ་གོཡོའི་ཕེོགོ་པོ་གོསལ་

པོརོ་བསྟན་གྱི་ིའིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུས་ཕྱོནི་ཆེད་ཁུངས་མ་ི

འིཁྱིལོ་བས་མ་ཚེད། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་སྐྱནོ་

འིབྱུང་ངསེ་ཡོནི། 

ཆེསོ་ལྡན་ཞིསེ་པོའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ད་ེབདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིལ་ཚེང་དགོསོ་

པོ་ལས། གྲྭ་རགིོས་གོཅགིོ་པུར་ཚེང་བའི་ིདནོ་མནི་པོས། ཕྱོནི་ཆེད་

སྐྱ་སེར་ཕེོ་མོར་མ་ལྟོས་པོར་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་ལ་ཆེོས་ལྡན་

གྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་ཚེང་དགོསོ། ད་ེཡོངོ་བ་ལ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ནས་ཆེསོ་

སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན་དུ་ཁྲིདི་རྒྱུ་གོལ་གོནད་ཤེནི་ཏུ་ཆེ་ེབས། ལགོ་ལནེ་

འིགོེལ་སྟངས་ཀྱིང་དུས་བསྟུན་ཁྱིད་པོར་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ལས་

སྔར་ལུགོས་ཁོོ་ནས་མི་འིགྲེིགོས། ད་རིང་འིདིར་ཆེོས་སྐོོར་མང་

པོ་ོཞུས་དགོོས་དོན་མེད་ཀྱིང༌། ཤེེས་རིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཕྱོོགོས་

དང་འིབྲེལ་ཡོོད་ཕྲིན་བུ་མ་བརྗེོད་མཐུ་མེད་ཡོིན། ང་ཚེོས་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིའིགོ་ོཁྲིདི་བྱེ་དགོསོ། ཆེསོ་ཞིསེ་པོ་ཡོང་ནང་

བསམ་བློའི་ིབྱེེ་བྲགོ་ཅིགོ་ཡོིན་ཞིིང༌། དེ་ཡོང་བློ་ཕུགོས་སུ་མ་རྩི་

འིམ་རྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན་པོ་དགོོས་པོ་ལས། དཀོན་མཆེོགོ་ཡོོད་

མེད་དང༌། ཇི་ཡོོད་ངོ་མ་ཤེེས་པོར་སྐྱབས་སུ་འིགྲེོ་བ་ལྟ་བུར་མ་
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སངོ་བ་དགོསོ། 

ཚུལ་དེས་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོར་ཕེན་ཡོོན་འིབྱུང་སྲིིད་ཀྱིང༌། མི་རིགོས་

སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་དེས་མི་འིགྲེིགོས། དབང་རྣོན་ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེས་འིབྲང་

དང༌། དབང་རྟུལ་དད་པོའིི་རྗེེས་འིབྲང་གོཉེིས་ཡོོང་རྒྱུར། རང་

རེས་སྔ་མའིི་ལུགོས་སུ་བྱེས་ནས་ཁྲིིད་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས་རྒྱུ་

མཚེན་གོང་ཡོང་མ་བརྗེོད་པོར་བླ་མ་དང༌། སངས་རྒྱས་རྩི་བ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན་ཟེར་བ་སོགོས་བྱེས་པོས་ནམ་ཞིིགོ་རང་གྲེི་རང་ལ་

འིཛུགོས་ཉེེན་ཡོོད། རང་རེས་ཆེོས་ལ་ཁྲིིད་སྟངས་འིདྲེ་མིན་བྱུང་

བ་ལས། ཆེསོ་ལ་ཁྲིདི་རྒྱུ་མདེ་པོ་མནི། གོཞི་ིལམ་འིབྲས་གོསུམ་

གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་ཐོམས་ཅད་རིགོ་པོ་ཡོང་དགོ་དང་ལྡན་པོ་ཤེ་སྟགོ་

ཡོིན། མངོན་སུམ་གྱིིས་གོཞིལ་མི་ཐུབ་པོའིི་རིགོས་རྗེེས་དཔོགོ་

གོསི་གོཞིལ་དགོསོ་ཀྱིང༌། དནོ་གྱི་ིམཐོར་གོཏུགོས་ན་མངནོ་སུམ་

ཉེདི་ལ་ཐུགོ་པོ་ཤེ་སྟགོ་ཏུ་གོསུངས་པོ་ལྟར་ཡོནི་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོནི། 

ན༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་དང་། རྗེསེ་རབས་པོར་ང་ོསྤྲོདོ།

གོནས་ལུགོས་དེ་རྣམས་གྲྭ་རིགོས་དང༌། མཚེན་ཉེིད་པོས་མ་

གོཏེོགོས་མི་ཤེེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུར་སྦས་ནས་མ་བཞིགོ་པོར་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཡོངོས་རྫིགོོས་ལ་བསློབ་དགོསོ། ཕྱོ་ིརལོ་པོ་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་
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ཐོར་པོ་གོདུགོས་ཁོ་གྱིེན་དུ་བསློངས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོད་ཚུལ་བརྗེོད་པོ་

ལ་རང་རེས་རྟེོགོ་བཏེགོས་སུ་མཐོོང་བ་ལྟར། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོས་

ཀྱིང་དཀོན་མཆེོགོ་ཡོོད་མེད་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚེན་མ་མཐོོང་ན་རང་རེས་

ཇ་ིལྟར་བཤེད་ཀྱིང་རྟེགོོ་བཏེགོས་སུ་མཐོངོ་ཉེནེ་ཡོདོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཁྲིདི་

སྟངས་ལགེོས་པོ་ོདགོསོ་པོའི་ིསྐོརོ་སྔནོ་དུ་གླིངེ་མལོ་བྱུང་དནོ་ཕྲིན་

བུ་གོསར་ཤེོགོ་ཏུ་ཐོོན་སོང་སྙམ་པོ་ལྟར། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ་པོ་གོཞི་ིབཞིགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཁྲིདི་སྟངས་

བདོ་ཀྱི་ིསྔར་ལུགོས་ལྟ་བུ་མནི་པོར། སྔ་དུས་རྒྱ་གོར་མཁོས་པོའི་ི

ཁྲིདི་ལུགོས་ལྟར་བྱེ་དགོསོ་པོར་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེལ་སྤྱོརི། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིཡོ་གྱིལ་ཆེསོ་སུ་གྲེགོས་པོའི་ིཆེསོ་ཡོདོ་

མེད་གོཉེིས་དང༌། དེ་ལའིང་ཕྱོི་ནང་གོཉེིས། དེ་དགོ་ལའིང་ནང་

གོསེས་འིདྲེ་མིན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ཆེོས་ལུགོས་འིདྲེ་འིདྲེའིི་

ནང་ནས་དཔུང་པོ་བདར་ཏེེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་

གོོང་མ་རྨ་མེད་པོར་འིཁྲིིད་པོ་ལ། རྩི་བ་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་བུའིི་

རྣམ་གོཞིགོ་འིདི་དང་འིདི་ལྟ་བུ་ཡོིན། འིབྲས་བུ་འིདི་འིདྲེ་ཡོོང་

བ་ལ་ལམ་འིདི་འིདྲེར་བརྟེེན་དགོོས། ལམ་འིདི་འིདྲེར་བརྟེེན་པོའིི་

གོནས་གོཞིི་ཡོི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟ་བུ་ལ་ཐུགོ་པོ་རེད་ཅེས་མིགོ་

སྟོན་མཛུབ་བཙུགོས་ཀྱིིས་ཚུལ་དུ་མྱོང་ན་རོ་དང༌། བལྟས་ན་

མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཤེོད་དགོོས། སེམས་ཞིེས་པོར་དབྱེིབས་
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དང༌། ཁོ་དོགོ་མེད་ཀྱིང༌། སེམས་ཡོོད་པོ་ངོ་སྤྲོད། སེམས་ཀྱིི་

དྲེི་མ་ཟད་རུང་ཡོིན་པོ་ལ་སོགོས་པོ་ཐོོགོ་མར་རང་གོི་མྱོོང་བ་ལ་

གོཏུགོས་ནས་གོཞིལ། དེ་ནས་རིམ་བཞིིན་རིགོས་པོས་དཔོགོ་

སྟ།ེ ཆེསོ་ཀྱི་ིཚུལ་ལ་ཐོོགོ་མ་ནས་རིགོས་ལམ་དུ་དཀྲོ་ིརྒྱུ་གོལ་ཆེ་ེ

བ་ལས། དེ་མིན་ཁྱིེད་བོད་པོ་ཡོིན་པོས་མ་ཎི་བགྲེང་དགོོས་ཟེར་

བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། 

པོ༽ རགིོས་ལམ་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་དབེ།

ལགོ་ལེན་དུ་འིཁོེལ་ཡོོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡོང༌། སུད་སི་ཁུལ་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཕེ་ོམ་ོཁྱིད་མེད་ལ་མཚེན་ཉེིད་སློོབ་རྒྱུའིི་གླིེང་མོལ་ཞིིགོ་བྱུང་

བར་དེ་དགོ་ལེགོས་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་བརྗེོད་རྒྱུ་བྱུང༌། མ་འིངོས་

པོར་བོད་མི་རིགོས་སེར་སྐྱ་ཕེོ་མོ་དབྱེེར་མེད་ཚེང་མར་མཚེན་

ཉེིད་ཀྱིི་རིགོ་པོའིི་རྣམ་གོཞིགོ་གོི་འིགྲེོ་ལུགོས་སློོབ་དགོོས། རྣམ་

འིགྲེེལ་ལེའུ་བཞིིའིི་བདགོ་ཉེིད་ཅན་ལྟ་བུ་ཆེ་ཚེང་མིན་ན་ཡོང༌། 

ཚུལ་གོསུམ་ལ་སགོོས་པོའི་ིའིགྲེ་ོལུགོས་རྣམས་ངསེ་པོར་བསློབ་

དགོོས། གོཞིི་རྩི་སློོབ་དེབ་རིམ་བཞིིན་བཟ་ོརྒྱུའིི་འིཆེར་རྩིིས་ཡོོད་

པོ་ལྟར། འིད་ིལྟ་བུ་བྱུང་ན་རིགོ་པོའི་ིསྒོ་ོཕྱོ་ེཐུབ་པོ་ཡོནི་པོས་ངསེ་

པོར་དགོསོ་མཁོ་ོཆེེ་བར་མངནོ། 
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ད་ཡོདོ་སློབོ་དབེ་ཁོགོ་གོ་ིནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྐོརོ་སྤྱོ་ིཡོ་ིདབང་དུ་བྱེས་པོ་

ཙོམ་ལས། ཆེསོ་རང་གོ་ིསློབོ་དབེ་འིད་ིཡོནི་ལགོོས་སུ་མདེ་སྟབས་

མ་སུ་རི་དང༌། སིམ་ལ། རྡོོར་གླིིང་སོགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་ཁྲིིད་

སྟངས་ཕྲིན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་བྱུང་ཡོོད་འིདུགོ་ཅིང༌། དེ་དགོ་སོ་སོར་

ལགེོས་ཆེ་ར་ེཡོང་བྱུང་འིདུགོ གོང་ལྟར་འིད་ིསྐོརོ་རང་རསེ་བསམ་

གོཞིགིོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོར་མཐོངོ༌། ཕྲིན་གྱི་ིབསམ་པོར། སློབོ་གྲྭ་

ཚེང་མར་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིགོཞུང་ཞིགིོ་རྩི་བར་བཟུང་ན་སྙམ། བསྟན་

དོན་ལམ་གྱིི་རིམ་པོར་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་སྟན་ཐོོགོ་གོཅིགོ་ཏུ་ཇི་ལྟར་

ཉེམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འིཆེད་པོ་ཤེིན་ཏུ་ལགེོས་ཀྱིང༌། དེའིི་སྔ་རོལ་

དུ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་རྨང་གོཞིའིི་ིཡོདི་ཆེསེ་སྐྱ་ེབའི་ིརྒྱུ་མཚེན་རྣམས་

ནང་པོ་ཡོིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཚེང་མར་ལེགོས་པོར་བཤེད་

ད།ེ བསྟན་པོ་རྒྱུ་མཚེན་ཤེསེ་ནས་དད་པོ་ཐོབོ་པོའི་ིའིགོོ་ཏུ། གོཞི་ི

ནས་འིགོ་ོདགོ་ེབའི་ིབཤེསེ་གོཉེནེ་བསྟནེ་ཚུལ་ནས་མཇུགོ་མ་ིསློབོ་

པོའིི་ཟུང་འིཇུགོ་བར་གྱིི་ལམ་ཇི་ལྟར་ཉེམས་སུ་ལེན་པོའིི་རིམ་པོ་

རྣམས་བཤེད་ན་ལགེོས་པོར་མངནོ། དྭགོས་པོའོི་ིཐོར་རྒྱན་ལའིང་

ཐོགོོ་མར་རགིོས་བཤེད་ད།ེ རགིོས་ད་ེརང་ལ་ཡོདོ་ན་སངས་རྒྱས་

འིགྲུབ་རུང་དང༌། དྲེ་ིམ་འིབྲལ་རུང་ཡོནི་པོ་བཤེད་པོའི་ིའིགོོ་ཏུ་ལམ་

དངསོ་གོཞི་ིབྱེངིས་དང་མཐུན་པོར་བཤེད་པོ་ལགེོས་ཤེངི་མཛསེ། 

གོང་ལྟར་ཐོོགོ་མར་ཆེོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩིའིི་རྒྱུ་མཚེན་རྣམས་ལེགོས་
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པོར་བཤེད་ནས་གོ་ོབ་ཆེགོས། ཡོདི་ཆེསེ་རྙདེ། ཤེསེ་ནས་དད་པོ་

ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོནད་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ དེ་ཡོང་རྒྱ་གོཞུང་ཕེར་

ཕྱོིན། མངོན་རྟེོགོས་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཐོོགོ་མའིི་དུས་རྒྱས་དྲེགོས་པོར་

སྣང་ན། ནང་གོསེས་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། སྐྱབས་གོསུམ་སྐོོར་

གོདམས་ངགོ འིབྲས་བུའི་ིརྣམ་གོཞིགོ་སྐོརོ་འིཁྲིདི་པོ་ལགེོས་སམ། 

ཡོང་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོར་ཐོོགོ་མར་འིཇུགོ་པོའི་ིསྒོ་ོསྐྱབས་

འིགྲེ་ོཡོནི་ལ། རགིོས་ཀྱི་ིསྐོརོ་ཡོང་ཡོདོ་པོས་རྒྱུད་བླ་མ་ལྟ་བུའིམ། 

ཡོང་ན། ད་ེམནི་རྒྱ་གོཞུང་ཉུང་བསྡུས་ཤེགིོ་གོང་ལགེོས་ངདེ་རང་

དཔོེ་ཆེ་སློོབ་གོཉེེར་ཞིན་པོས་བརྗེོད་མི་ཤེེས་ཀྱིང༌། གོཞིན་དགོ་

ནས་དགོོངས་འིཆེར་འིདོན་ཐུབ་རྒྱུར་ཇི་ལགེོས་བསམ་གོཞིིགོས་

བྱེེད་དམ། ཡོང་གྲུབ་མཐོའི་ཞིིགོ་གོི་སྟེང་ནས་འིཁྲིིད་ན། འིཇམ་

དབྱེངས་བཞིད་པོ་དང༌། ལྕང་སྐྱ་ལ་སོགོས་པོ་ཤེིན་ཏུ་ལེགོས་

ཀྱིང༌། ར་ེཞིིགོ་རྒྱས་དྲེགོས་ཤེངི༌། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེསོ་གོནས་སྐོབས་

དོན་ཇི་བཞིིན་མ་རྟེོགོས་ཀྱིང༌། ས་བཅད་ཀྱིི་རིམ་པོ་ཙོམ་དང༌། 

ཚེགིོ་ཙོམ་བླ་ོངསེ་ཐུབ་ན་ཇ་ེརྒྱས་སུ་གོཏེངོ་སློ་བས་ར་ེཞིགིོ་དཀནོ་

མཆེགོོ་འིཇགིོས་མདེ་དབང་པོའོི་ིགྲུབ་མཐོའི་ཙོམ་ནས་འིཁྲིདི་ཀྱིང་

ལགེོས་སམ་སྙམ། 

ས་རྙིང་བཀའི་བོན་བཅས་ནས་དགོོངས་ཚུལ་འིདྲེ་མིན་ཡོོང་སྲིིད་

རུང༌། འིད་ིན་ིའིཕེགོས་ཡུལ་དུ་སྔར་ཡོདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགྲུབ་མཐོའི་རསི་
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སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིགོནས་ལུགོས་འིཆེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོས་འིགོལ་བ་

གོང་ཡོང་མདེ། ས་དགོ་ེབཀའི་རྙངི་བནོ་བཅས་རསི་མདེ་སློབོ་གྲྭ་སྤྱོ་ི

ཡོངོས་སུ་ད་ེལྟ་བུའི་ིགྲུབ་མཐོའི་ཞིགིོ་སློབོ་འིཁྲིདི་བྱེས་ན། བདེན་

གོཉེིས་དང༌། ཚེད་མའིི་རྣམ་གོཞིགོ ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་སོགོས་

པོ་རྩི་བའིམ། གོཞིི་རིམ་གྱིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་རྒྱུ་

མཚེན་རྣམས་གོ་ོཤེེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། དེའིི་སྟེང་ཚེད་མ་རིགོ་པོའིི་

འིགྲེ་ོལུགོས་ཀྱིང་ཕྲིན་བུ་བསློབས། 

འིཛནི་གྲྭ་དྲུགོ་པོ་བདུན་པོ་ལྟ་བུ་མཐོ་ོརམི་ཚེའོི་ིབླ་ོཚེདོ་ལ་དཔོགོས་

པོའིི་གྲུབ་མཐོའི་བགོོས། དེ་ནས་བསྟན་དོན་ལམ་གྱིི་རིམ་པོར་

བསྒྲིིགོས་ཏེེ་བསྟན་རན་པོའིི་སྐོབས་ལམ་རིམ་ཆེེ་ཆུང་ལྟ་བུའིི་ས་

བཅད་སྟངེ་ནས་ཁྲིདི་རུང་ལགེོས་ལ། ཐོར་རྒྱན་དང༌། ཡོདི་བཞིནི་

མཛདོ་སགོོས་སྒོསོ་ཆེསོ་སྐོབས་བབས་གོང་ཆེ་ེབསློབ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་

ད་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ལགེོས་གོནས་སྙམ། རྗེསེ་སུ་མཐུན་རྐྱེནེ་ཚེང་

ན་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་དེབ་ཟུར་དུ་བཟོ་དགོོས་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙམ་པོས་

འིདི་སྐོོར་བྱེིངས་ལའིང་དགོོངས་འིཆེར་ཡོོད་ཤེགོ་ལྟར་དགོོངས་

བཞིེས་གོནང་ལུགོས། དེ་ལྟར་སློོབ་གྲྭ་ཚེང་མར་གོཞུང་གོཅིགོ་

གོཞི་ིབཞིགོ་བྱེས་ནས་བསློབས་ན། བཤེད་པོ་རྒྱས་མནི་ཙོམ་ལས། 

གླིེགོས་བམ་བྱེེ་བྲགོ་པོ་མང་པོོ་སྦྱོངས་པོ་མིན་པོར། གྲུབ་མཐོའི་

ཆེེ་ཁོགོ་བཞིིའིི་གོཞིི་ལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་སྙིང་པོོ་
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རགོས་རིམ་རྣམས་ཆེ་ཚེང་ཤེེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ལེགོས་པོོ་ཡོོང་

ངསེ། 

ཕེ༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཞུང་དང་། སློོབ་ཁྲིདི་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ། 

ཁྲིིད་སྟངས་མཚེོན་དོན་གོཞིན་ཞིིགོ་ཞུས་ན། མངོན་རྟེོགོས་རྒྱན་

དུ་བྱེམས་པོ་མགོོན་པོོས་ཡུམ་གྱིི་གོདམས་ངགོ་འིཆེད་ལུགོས་

དེའིི་མིང་དུ་ཡོང་གོདམས་ངགོ་ཅེས་བཏེགོས་ཡོོད་ལ། དོན་དུ་

ཡོང་སེམས་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཕེན་ཆེེ་བར་སྣང༌། དེར་ཐོོགོ་མར་བདེན་

གོཉེིས་བཤེད་པོ་ལྟར། རང་རེས་ཀྱིང་མདུན་ན་ཡོོད་པོའིི་དངོས་

པོ་ཅོགོ་རྩིེ་དང་ཤེོགོ་བུ་སོགོས་ལ་སྦྱོར་ཏེེ་དེ་དགོ་ཆེ་ཤེས་འིདུས་

པོའི་ིལྟསོ་གྲུབ་ཡོནི་པོ་དང༌། མ་ིརྐྱེང་བཏེགོས་ཡོདོ་ཙོམ་ཡོནི་པོའི་ི

གོནས་ལུགོས་ལེགོས་པོོ་བཤེད་ན། ང་ཚེོས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་

དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིལུང་འིདྲེནེ་མ་བྱེས་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་བཤེད་པོ་དརེ་བུ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོདང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཚེན་རགིོ་མཁོས་པོ་

སུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོསི་ཀྱིང་མ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ། ལྟསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིང་ོ

བ་ོརང་བཞིནི་སྟངོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིསྟངེ་ནས་དནོ་དམ་

བདནེ་པོ་འིཇགོོ་ཤེསེ་པོ་དང༌། ཐོ་སྙད་བྱེ་བྱེདེ་འིཐོད་པོའི་ིརྟེནེ་འིབྲལེ་

མངནོ་སུམ་བསྙནོ་མདེ་དུ་ཡོདོ་པོས་ཀུན་རྫིབོ་བདནེ་པོ་འིཇགོོ་ཐུབ་

པོའི་ིབདནེ་གོཉེསི་ཐོོགོ་མ་ཁོ་ོནར་བཤེད་པོ་འིདརི་ཁོངོ་བྱེམས་པོ་
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མགོནོ་པོསོ་དགོངོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བཞིསེ་པོ་ཡོནི་ངསེ་པོས་གོ་ོ

རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། 

དཔོལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཚེིགོ་གོསལ་སྐོབས་བཤེད་པོ་ལྟར། བདེན་

གོཉེསི་འིཐོད་ན། སྐྱ་ེའིཇགིོ་འིཐོད། སྡུགོ་བསྔལ་འིགོགོས་པོ་སགོོས་

འིཐོད་པོས་བདེན་བཞིི་འིགྲུབ། རང་རེར་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོོད་པོ་ནི་

མངནོ་སུམ་མྱོངོ་གྲུབ་ཡོནི་ཅངི༌། སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེརྒྱུ་རྐྱེནེ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་སྐྱ་ེབས་ན་ཀུན་འིབྱུང་འིགྲུབ། འིགོགོོ་ལམ་གོཉེསི་མྱོངོ་བས་

ངེས་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། དྲེི་མ་ཟད་རུང་དང༌། དྲེི་མ་ཆེོས་ཀྱིི་དབྱེིངས་

སུ་ཞིི་བའིི་འིགོོགོ་པོ་དང༌། ཐོོབ་བྱེེད་ལམ་སྟེ་བདེན་བཞིི་འིཐོད། 

བདནེ་བཞི་ིའིཐོད་པོས་དགོ་ེའིདུན་དང་། ཆེསོ། སངས་རྒྱས་རྣམས་

འིཐོད་པོའིི་ཚུལ། 

སྒྲུབ་དང་བདནེ་པོ་རྣམས་དང་ན།ི །

སངས་རྒྱས་ལ་སོགོས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ། །

ཞིསེ་པོ་ལྟར་ལགེོས་པོར་བཤེད་པོའི་ིསྐོབས་སུ། བདནེ་གོཉེསི་མདེ་

ན་མ་གོཏེགོོས་དཀནོ་མཆེགོོ་ང་ོཐོགོོ་འིདུགོ་སྙམ་དུ་ངསེ་ཤེསེ་སྐྱསེ་

ཏེ་ེརྒྱུ་མཚེན་ཤེསེ་ནས་དད་པོ་ཐོབོ་པོའི་ིསྐོབས་འིདརི་མ་ིདའེི་ིསྐྱབས་

འིགྲེོ་སྤུས་དགོ་འིངོ་བ་ཡོིན་པོ་མ་གོཏེོགོས། བོད་མི་ཡོིན་པོས་

སྐྱབས་འིགྲེ་ོབྱེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ནམ་ཡོང་མ་ིའིགྲེགིོས། 
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མངོན་རྟེོགོས་རྒྱན་གྱིི་ཚེིགོ་ཟིན་དུ་སྐྱེས་བུ་གོསུམ་གྱིི་ལམ་གྱིི་

རིམ་པོ་དངོས་སུ་བཤེད་པོ་མེད་ཀྱིང༌། བྱེ་བ་ངན་ཞིེན་གྱིི་ལེ་ལོ་

འིགོགོོ་པོ་ལ་སགོོས་པོའི་ིསྐོབས་སྐྱསེ་བུ་ཆུང་འིབྲངི་གོ་ིལམ་དང་

སྦྱོར། ད་ེནས་ལམ་གོངོ་མའི་ིཁྱིད་པོར་རྣམས་བཤེད་ན། བསྟན་པོའི་ི

གོནས་ལ་གོ་ོབ་དཔྱསི་ཕྱོནི་པོ་སྟརེ་བས། བྱེམས་པོ་མགོནོ་པོསོ་

གོཞུང་གོ་ིགོ་ོརམི་ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་དང་མཐུན་པོར་བསྒྲིགིོས་མདེ་

དམ་སྙམ་པོ་ངདེ་རང་སྒོརེ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོནི་པོས་འིད་ིདགོ་ཀྱིང་

ད་རིང་འིདིར་ཆེོས་དགོེ་མང་པོ་ོའིདུས་ཡོོད་སྟབས་ཞུས་པོ་ཡོིན། 

གོང་ལྟར་འིདི་སྐོོར་ཇི་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ལགེོས་བསམ་བླ་ོགོཏེིང་རིང་

པོོ་དང༌། གོཟབ་གོཟབ་ཅིགོ་མ་བཏེང་བར་བོད་ཀྱིི་ཁོ་ཐོབས་ལ་

ལྟོས་ཏེེ་ད་ལྟ་གོང་ལེགོས་ཡོོད་སྙམ་དུ་ཆེོགོ་ཤེེས་ཀྱིིས་འིདི་མུར་

ལུས་ན་འིགྲེིགོས་ཐོབས་མདེ།

བ༽ ལས་དནོ་འིགོ་ོའིཛུགོས་དང་། བསམ་གོཞིིགོ་ནན་

ཏེན།

སྤྱོརི་ན་ཆེསོ། ཤེསེ་རིགོ རགིོ་གོཞུང༌། སྲིདི་བྱུས། དཔོལ་འིབྱེརོ། 

དམགོ་དོན། གོཞུང་འིཛིན་སོགོས་ཀྱིི་གོནད་དོན་རྣམས་འིབྲེལ་

མེད་ཐོ་དད་ལྟ་བུར་མངོན་ཡོང༌། དེ་དགོ་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་རྩི་བ་

མསི་བྱེས་པོ་ཡོནི་གོཤེསི། བྱེདེ་པོ་པོ་ོམའིི་ིབསམ་བླརོ་རགོ་ལུས། 
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ཤེསེ་བྱེའི་ིརྣམ་གྲེངས་ལ་ཡོནོ་ཏེན་དུ་མངི་བཏེགོས་པོ་ད་ེམ་ིལ་མདེ་

ན་བྱེ་ཐོབས་གོང་ཡོང་མདེ་པོས། ཤེསེ་རགིོ་འིད་ིཐོད་ཤེནི་ཏུ་གོལ་

གོནད་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རང་རའེི་ིམ་ིཚེ་ེའིད་ིདང༌། མ་ིརབས་འིད་ིཙོམ་

མནི་པོར་མདརོ་ན་ལ་ོབརྒྱ་སྟངོ་བར་གྱི་ིབདོ་མ་ིཇ་ིལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཡོངོ་

མིན་ལ་ད་སྐོབས་ ༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༦༤ ལོའི་ིནང་རང་རེའིི་

ལས་དནོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཀྱིསི་ཕེན་གོནདོ་ཆེནེ་པོ་ོའིབྲལེ་རྒྱུ་ཡོནི་པོས། 

ད་ལྟའི་ིམ་ིརབས་ཚེ་ོདང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིརབས་ཚེ་ོབཅས་པོར་

དྲེནི་ཆུང་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་རང་རེའིི་ལས་དོན་འིགོ་ོའིཛུགོས་ཀྱིི་སྐོབས་

ཡོིན་པོས་བསྒྱུར་བཅོས་ཇི་བྱེེད་ལས་སློ་བས་བསམ་གོཞིིགོས་

ལགེོས་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ་པོས་དགོངོས་བཞིསེ་

གོང་གོཟབ་གོནང་དགོོས། 

མ༽ གྲྭ་རིགོས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་དང་། སྲུང་སྡེམོ་ལགོ་བསྟར།

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གྲྭ་རིགོས་འིཛུགོས་པོ་འིདི་དགོ་དགོོན་པོ་ཡོོང་བའིི་

ཆེེད་དུ་མིན་ཞིིང༌། ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་སྒྲུབ་པོ་པོོའི་ིརྒྱུད་ཚེོད་མཐོོ་

དམའི་ིདབང་གོསི་སྲུང་བྱེར་དཀའི་སློ་དང༌། མང་ཉུང་ཡོོད། སྲུང་

བྱེ་མང་ཞིངི་དཀའི་བའི་ིསྡེམོ་པོ་གོངོ་མ་གོངོ་མ་བླངས་ན་ཕེན་ཡོནོ་

དགོ་ེམཚེན་གྱི་ིཁྱིད་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེན་ིསྲིདི་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིགོའི་
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ཤེས་དང་འིདྲེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་དཔོེར་ན། གུང་བྲན་ལ་མཚེནོ་ན། ཐོོགོ་

མར་གོཞིནོ་ནུ་ཚེོགོས་པོ་དང༌། བུད་མདེ་ཚེོགོས་པོ་ཞིསེ་པོ་རྩིདེ་

གྲེགོོས་ལྟ་བུ་ད་ེནས་གོཞིནོ་ནུ་སྡེ་ེཚེགོོས་ཞིསེ་སྲུང་བྱེ་གོང་འིཚེམ་

ཡོདོ་པོ། ད་ེནས་རྗེསེ་ཞུགོས་ཏེང་མ་ིཞིསེ་དགོ་ེསློབོ་མའི་ིཚེདོ་ལྟ་བུ། 

ད་ེསྐོབས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ཏེ་ེསྲུང་སྡེམོ་མཐོའི་དགོ་ཐུབ་པོའི་ིཚེ་ེ

ཏེང་མརི་ཞུགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཡོནི།

ད་ེབཞིནི་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཤེནི་ཏུ་ཐོབས་ལ་མཁོས་

པོའི་ིདབང་གོསི་ཐོོགོ་མར་ཁྱིམི་པོའི་ིསྡེམོ་པོ་གོནང༌། ད་ེལའིང་སྣ་

གོཅགིོ་སྤྱོདོ་པོ་དང༌། སྣ་འིགོའི་སྤྱོདོ་པོ། ཕེལ་ཆེརེ་སྤྱོདོ་པོ། ཡོངོས་

རྫིོགོས་སྤྱོོད་པོ་རིམ་ཅན་དུ་གོནང༌། ཐོ་ན་ཉེིན་གོཅིགོ་གོི་བསྙེན་

གོནས་ཀྱིང་གོནང་ནས་སྲུང་བྱེ་གྲེངས་ཉུང་ལ་སློ་བ་འིགོོ་མ་འིགོོ་

མར་ལནེ་ཐུབ་པོའི་ིསྤེབོས་པོའི་ིགོདངེས་འིཁོལེ་ན་རམི་གྱིསི་གོངོ་

མ་གོངོ་མར་འིཁྲིདི་པོའི་ིཐོབས་མཁོས་མཛད་པོར་དགོསོ་པོ་དགོ་ེ

མཚེན་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱིབ་པོ་ཡོདོ། རང་ར་ེབདོ་ནང་དགོ་ེའིདུན་

སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོད་ཀྱིང༌། སྤུས་དགོ་མིན་པོ་ཡོང་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་

ཚེོས་བསྟན་བཤེིགོས་དང༌། སྤྱོོད་ལོགོ་བྱེས་སྟངས་མཐོོང་ཚུལ་

འིདྲེ་མནི་ཇ་ིསྙདེ་ཡོངོ་མུས་མ་ཟད། གྲྭ་རྒྱུན་ཡོནི་ཞིསེ་མདུང་བཟུང་

ནས་ཡོངོ་དུས་གོཡོལོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཚེང་མས་མཁྱིནེ་

གོསལ་ཡོནི། དརེ་བརྟེནེ་ཕྱོནི་ཆེད་གྲྭ་རིགོས་ཚེའོི་ིསྒྲིིགོ་ལམ་ཏེན་
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ཏེན་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་དམིགོས་བསལ་གོང་ཡོང་མ་གོནང་བར་རང་

རེས་འིདུལ་བ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཟེར་བ་ལ་སོགོས་པོའིི་སྒོོ་

ནས་དམིགོས་བསལ་མང་པོ་ོརམི་བཞིནི་བཏེང༌། འིདུལ་བ་ཤེསེ་

བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་སུ་བཞིགོ་སྟེ་ལྷ་རམས་དམ་བཅའིི་སྐོབས་ལྟུང་

བ་ངསོ་འིཛནི་གྲེངས་འིདྲེནེ་བྱེདེ་པོ་ཙོམ་ལས། དནོ་གྱི་ིལགོ་ལནེ་

ཚུལ་བཞིནི་འིགོལེ་རྒྱུ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ཁྱིམི་པོ་ཡོནི་རུང་

དགོ་ེབསྙནེ་ཡོནི་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ནང་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་མ་ིདགོ་ེ

བཅུ་སྤེངོ་གོ་ིཚུལ་ཁྲིམིས་རྒྱུན་དུ་སྲུང་དགོསོ་ཀྱིང༌། སྲུང་བྱེ་རྣམས་

བཀའི་ཆེོས་སྐོབས་ཙོམ་ལས་གོ་ོཐོོས་མེད་པོར་གྱུར་རུང༌། རྣལ་

འིབྱེརོ་མ་སགོོས་སྔགོས་ཀྱི་ིརགིོས་འིདནོ་ཁུལ་བྱེདེ། མ་ིདགོ་ེབཅུ་

སྤེངོ་གོ་ིཚུལ་ཁྲིམིས་ལ་སགོོས་པོ་བསློབ་རམི་འིགོོ་མ་འིགོོ་མ་མདེ་

པོར་དབང་ལ་སོགོས་པོའི་ིསྡེམོ་པོ་གོངོ་མ་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ་ཀྱིང༌། 

རང་རའེི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་འིཕེལེ་འིགྲེབི་དབང་གོསི་ད་ེལྟ་བུར་གྱིར་ཡོདོ། 

ཙོ༽ དུས་བསྟུན་བསྒྱུར་བཅསོ་དང་། ད་ེདགོ་གོ་ིདགོ་ེ

སྐྱནོ།

ད་ཆེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས། རང་རེས་རྩི་ཁྲིིམས་གོསར་པོ་བཏེོན། 
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སྲིིད་བྱུས་དང༌། ས་ཞིིང༌། ཤེེས་རིགོ་སོགོས་གོང་ཅི་ནས་དུས་

ཚེོད་དང་མཐུན་པོའིི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་

འིདརི། ཕྱོོགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས། ཆེསོ་ཕྱོོགོས་ཀྱི་ིལགོ་ལནེ་བྱེདེ་

སྟངས་རྣམས་ཀྱིང་བསྒྱུར་བཅོས་ངེས་པོར་དུ་གོཏེོང་དགོོས་པོ་

ལས། བསྒྱུར་བཅསོ་རང་གོསི་མ་བཏེང་བར་མ་ིགོཞིན་ཞིགིོ་གོསི་

གོཏེོང་དུས་ཕྱོིས་པོ་ཡོིན། སྤྱོིར་བཏེང་གོི་མཚེོན་དོན་ཞིིགོ་ཞུས་

ན། ངས་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལེགོས་པོོ་མི་ཤེེས་ཀྱིང༌། 

ཤེེས་ཚེོད་གོོ་ཚེོད་ལ། དབྱེིན་ཡུལ་རྒྱལ་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཡོིན་

ཀྱིང༌། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་འིཐོབ་རྩིོད་རྒྱ་ཆེེན་པོོས་ཞིིགོ་རལ་མ་གྱུར་

གོོང་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་དགོོས་པོའིི་རིགོས་ལ་ནང་ཁུལ་བསྒྱུར་

བཅོས་ཐོབས་མཁོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བཏེང་སྟབས་ད་དུང་རྒྱལ་པོ་ོ

ཡོདོ་ཀྱིང༌། དམངས་གོཙོ་ོདཔྱསི་ཕྱོནི་པོ་བྱུང༌། 

དེ་མིན་ཧྥ་རན་སི་སོགོས་ལ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཚེ་ོདང༌། ས་བདགོ་སྒོེར་

དབང་རྒྱུད་འིཛིན་ཚེོས་དམ་པོོ་བཟུང་སྟབས་ཚེང་མར་བཀའི་

སྦྱོོངས་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། དེ་བཞིིན་རུ་སུར་ཡོང༌། ཛར་གྱིི་བསམ་

བློར་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་འིདོད་མོས་ཡོོད་ལུགོས་ཟེར་ཡོང༌། གོང་

ལྟར་ལགོ་ལེན་མ་ཐུབ་སྟབས་ཕྱོོགོས་གོཞིན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་

གོཏེོང་མཁོན་ཡོོང་དུས་གོནམ་ས་མགོོ་རྟེིང་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའིི་

ཐོབས་སྡུགོ་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེབཞིནི་རང་ར་ེབདོ་དུ་ཡོང༌། སྐུ་ཕྲིངེ་བཅུ་
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གོསུམ་པོའི་ིསྐུ་ཚེའེི་ིསྨོད་ཆེར་རྒྱ་དཀར་ནགོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། 

དུས་ཚེདོ་ཀྱི་ིརྗེསེ་མ་ཟནི་ན་སྐྱནོ་ཡོདོ་པོར་གོཟགིོས་ཤེངི༌། བསྒྱུར་

བཅསོ་གོཏེངོ་བ་ལ་གོཏེངོ་མཁོན་དགོསོ་པོས་དབྱེནི་ཡུལ་དུ་སློབོ་

ཕྲུགོ་འིགོའི་ཤེས་ཆེདེ་གོཏེངོ་གོནང་ཡོདོ་ཀྱིང༌། སྟབས་ཉེསེ་ཤེགིོ་

ལ་ད་ེདགོ་མུ་མཐུད་མ་ཐུབ། 

སྔ་ལོ་དབྱེིན་ཡུལ་དུ་ཁོོང་ཚེོའིི་ལོ་རྒྱུས་གོསར་ཤེོགོ་ནང་ཐོོན་པོ་

འིདི་གོར་བསྐུར་འིབྱེོར་དང་སྦྲེགོས་ཁོོང་ཚེོའིི་གོནས་ཚུལ་གོནས་

ལུགོས་བརྩིད་གོཅོད་ཀྱིི་ཡོི་གོེ་གོཏེོང་མཁོན་བྱུང་ཡོང༌། སེམས་

སྐྱ་ོབའི་ིགོཞིི་རདེ། ད་ེདུས་ནས་ད་བར་ལ་ོ ༣༠ ནས་ ༤༠ རངི་

མུ་མཐུད་ཐུབ་ཡོོད་ན། དེང་སྐོབས་རང་རེར་སྐོད་བསྒྱུར་དང༌། 

ཡོགིོ་འིབྲ་ིམ་ིལྡང་བའི་ིདཀའི་ངལ་འིད་ིལྟ་བུ་མ་ིའིབྱུང་ཞིངི༌། སློབོ་

གྲྭ་ཁོགོ་གོི་སློོབ་སྤྱོིར་ཡོང་བོད་མི་བཞིགོ་ན་འིགྲེིགོས་འིཐུས་རྒྱ་

གོར་བས་ཆེ་འིཇོགོ་དང༌། གོ་ོསྐོབས་སྤྲོད་ཡོོད་ཀྱིང་རང་རེར་མི་

མདེ་པོས་དཀའི་ངལ་འིད་ིའིདྲེར་གྱིར་བ་རདེ། ད་ེདུས་བདོ་ནང་ས་

ཞིངི་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་མ་བྱུང་རུང༌། གོཞུང་གོ་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་རྙངི་པོ་བཀའི་ཤེགོ་དང་། རྩིསི་ཁོང༌། ཞིལོ་པོ་ཟརེ་

བ་སོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་ལུགོས་རྣམས་ཕྱོི་མི་མ་སྒུགོ་པོར་ནང་ཁུལ་

ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཤེིགོ་བཏེང་ཡོོད་ན་ལེགོས་པོོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཡོངོ་རྒྱུ་མནི་ནམ། 
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དམགོ་ཆེནེ་གོཉེསི་པོའི་ིམཇུགོ་ཕྱོ་ིསགོོ་ལ་སགོོས་པོ་ཡུལ་གྲུ་མང་

པོརོ་རང་བཙོན་ཐོབོ། བར་སྐོབས་གོ་ོམནི་ཏེང་གོ་ིནུས་ཤུགོས་ཆེགོ 

གུང་བྲན་མ་སློབེས་པོའི་ིདུས་སྐོབས་ད་ེཚེརོ་ད་ལྟའི་ིལས་ཁུངས་ཕྱོ་ི

སྲིདི་དང༌། ནང་སྲིདི། ཆེསོ་དནོ། ཤེསེ་རགིོ་ལ་སགོོས་པོ་བཙུགོས་

ཏེ་ེལས་ཀ་བྱེས་ཡོདོ་ན་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ་དམ། ཤེསེ་རགིོ་ནས་

ད་ལྟའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལྟ་བུ་བཙུགོས་ཡོདོ་ན་ད་ཚེདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོངོ་གོ་ིམདེ་དམ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚེསོ་སྔར་ལམ་ཞིསེ་པོའི་ིཚེིགོ་ལ་

འིཐོམས་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོར་ལུས། རྒྱ་མསི་སྒྱུར་བཅསོ་

གོཏེངོ་དུས་མ་འིཚེམས་མ་ིའིདདོ་བཞིནི་དུ་འིཁུར་དགོསོ་པོ་འིད་ིལྟ་

བུ་བྱུང༌། ད་ེདགོ་ན་ིའིཇིགོ་རྟེནེ་སྲིདི་ལུགོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི། 

ཚེ༽ སྦགོ་ས་ཆེསོ་སྒོར་དང་། སློབོ་གྲྭའི་ིརྣམ་པོ།

རྒྱ་མིས་ང་ཚེོར་རྐུན་མ་དམར་པོ་ོདང༌། ཇགོ་པོ་སེར་པོ་ོཞིེས་མི་

བདནེ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཧམ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེལྟ་བུ་བརྗེདོ་མུས་ལྟར། གྲྭ་པོ་

ཚེའོི་ིཕྱོནི་ཆེད་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་ཐུབ་པོའི་ིབསྒྱུར་བཅསོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ སྦགོ་སའིི་ཆེོས་སྒོར་དེ་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭར་བསྒྱུར་རྒྱུའིི་

འིཆེར་གོཞིི་ཡོོད་པོ་ལྟར་རིམ་བཞིིན་སློོབ་གྲྭའིི་རྣམ་པོར་བསྒྱུར་

ཏེེ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་མཚེམས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྤེེལ་བྱེེད་

སྟངས་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོའི་ིསྐོརོ་ལ་ཡོང་བསམ་གོཞིགིོ་གྲེ་སྒྲིགིོ་
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བྱེེད་འིསོ། གྲྭ་པོ་ཚེོས་འིཚེེམ་བུའིི་འིཁོོར་ལོའི་ིལགོ་རྒྱུན་སོགོས་

ཆེོས་དང་རྩི་འིགོལ་མིན་པོའིི་བཟོ་ལས་ཆུང་ངུའིི་ལགོ་ཤེེས་ཀྱིང་

ཕྲིན་བུ་བསློབས་དགོསོ་པོ་དང༌། ཡོ་ེཤུའི་ིཆེསོ་ཕྱོགོོས་ནས་ཇ་ིབྱེདེ་

མཁྱིེན་གོསལ་ལྟར་སྨོན་ཁོང་དང༌། སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་སོགོས་

མང་པོ་ོཞིིགོ་གྲྭ་པོས་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་མ་ིབདོ་ནས་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེས་པོ་ཙོམ་གྱིསི་བདོ་རང་བཙོན་འིགྲུབ་

པོའི་ིངསེ་པོ་མདེ། བདོ་མའིི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟ་ེརང་གོ་ི

ལུང་པོ་རང་བཙོན་དུ་འིཛནི་སྐྱངོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དང༌། སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་

ཐུབ་པོ་དགོསོ་པོས་དཔོལ་འིབྱེརོ་མ་ིཤུགོས་ཀྱི་ིམ་ིལྡང་བའི་ིདཀའི་

ངལ་སེལ་ཆེེད་གྲྭ་པོས་ལས་ཀ་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་གོཞུགོ་

དགོསོ། 

གྲྭ་རགིོས་རྣམས་ནས་ལུས་རྩིལ་བྱེདེ་ཆེགོོ་མནི་སྐོརོ་སྦགོ་ས་ཆེསོ་

སྒོར་གྱིི་ལས་སྣེ་རྣམས་ལ་གོ་ོབསྡུར་བགྱིིས་དོན་ཁོོང་ཚེོས་སྦགོ་

ས་ཆེོས་སྒོར་རང་ལ་གོོ་བསྡུར་གྱིིས་ཚེིགོ་ཐོོགོ་ཤེོགོ་ལྷེ་ཟུར་དུ་

ཕུལ་འིབྱེོར་སྙན་སྒྲིོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ལྟར། དེའིི་སྐོོར་རང་རེ་ཚེང་

མས་གོ་ོབསྡུར་ཏེན་ཏེན་བྱེེད་དགོོས། ལུས་རྩིལ་དེ་མི་དགོེ་བར་

འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་བསམ་པོ་རང་ལ་རགོ་ལུས་པོ་རེད། འིདི་སྐོོར་

རྐང་རའི་ིདགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་གོ་ིསྐོརོ་ནས་གླིངེ་སློངོ་གོ་ོབསྡུར་བྱུང༌། 

ད་ེཡོང་གྲྭ་པོ་ ༣༠ ཙོམ་གྱི་ིདནོ་མནི། ཕྱོནི་ཆེད་གྲྭ་རིགོས་ཡོོངས་
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ཀྱིི་ལྟ་སྤྱོོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་སྟབས་བརྟེགོ་དཔྱད་ནན་ཏེན་བྱེེད་

དགོསོ། ལུས་རྩིལ་ད་ེགོཟུགོས་པོརོ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་

ནའིང༌། ཆེོས་ཕྱོོགོས་འིགོལ་བ་ཡོོད་པོར་ངོས་འིཛིན་གྱིིས་མཐོའི་

གོཅགིོ་ཏུ་བསྐྱུར་འིཇགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ན་ིའིཛམ་གླིངི་ནང་མ་ིའིབུམ་ཕྲིགོ་

མང་པོསོ་གོཟུགོས་པོརོ་ཕེན་ཆེདེ་དུ་ཁོས་ལནེ་ངསོ་འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་སྟབས་གོང་དགོ་ེགོ་ོབསྡུར་ཏེན་ཏེན་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེརངི་ཚེགོོས་འིདུ་འིད་ིཐོངེས་གོཅགིོ་ཙོམ་མནི། རྗེསེ་སུའིང་རམི་

པོས་ཚུགོས་ཆེོགོ་རྒྱུར། ད་ལམ་ངོས་ཀྱིི་བསམ་འིཆེར་གོང་ཡོོད་

ཁྱིདེ་རྣམས་ལ་ཞུས་པོ་ལྟར། ཁྱིདེ་རང་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དགོངོས་

འིཆེར་གོང་ཡོདོ་ལྷུགོ་པོརོ་གོནང་ཐུབ་ན་བསམ་བླའོི་ིམ་རྩི་གོསར་

འིཛུགོས་ཀྱི་ིལགེོས་ཆེ་སྤེལེ་རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། བདོ་རང་

བཙོན་ཡོང་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་འིབད་རྩིོལ་དང༌། ཐོབས་ཤེེས་

ལ་བརྟེནེ་ནས་ལནོ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་རྒྱུ་ལས། རྒྱབ་ཁོབ་གོཞིན་ཞིགིོ་

གོ་ིདམགོ་རྒྱབ་སྟ་ེང་ཚེརོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ད་ེཡོངོ་ཐོབས་མདེ་ལ་བྱུང་ཡོང་

དགོའི་རྒྱུ་མདེ། རང་རའེི་ིཤེསེ་རགིོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་འིད་ིན་ིབདོ་

རང་བཙོན་ལེན་ཐོབས་ཀྱིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོཞིིགོ་ཡོིན་པོས་དེ་རྩིིས་

ཚེང་མས་དགོངོས་པོ་ཟབ་བཞིསེ་ཀྱིསི་དགོངོས་འིཆེར་གོསུང་འིསོ་

ཇ་ིཡོདོ་ལྷུགོ་པོརོ་གོསུང་དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༣༠ དང་། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༣༠ དང་། 

བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་

ཐོངེས་དང་པོའོི་ིབསམ་འིཆེར་སྙན་སྒྲིནོ་ཞུས་རྗེསེ་ཐོངེས་དང་པོའོི་ིབསམ་འིཆེར་སྙན་སྒྲིནོ་ཞུས་རྗེསེ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ སྤྱོ་ིཔོའི་ིལས་དནོ་དང་། དཀའི་ངལ་ལ་དང་ལནེ།

ཤེསེ་རགིོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ཚེགོོས་ཆུང་ཁོགོ་

རང་རང་གོ་ིདགོངོས་འིཆེར་ཤེགོོ་སྡེབེ་ཁོགོ་ཀྱིང་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ཚེོགོས་མི་བྱེིངས་རྣམས་བཞུགོས་མོལ་ཚེོགོས་འིདུ་འིཚེོགོས་རྒྱུ་

དང༌། ཤེསེ་རགིོ་ལས་ཁུངས་ནས་གྲེསོ་ཆེདོ་བཟསོ་ཏེ་ེསང་ཞིགོོས་

ཚེོགོས་འིདུའིི་ཐོོགོ་༸སྙན་སྒྲིོན་ཞུ་གོི་རེད། དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་

སུ་གོཏེོང་རྒྱུ་ནི་སྐོལ་བཟང་ལུགོས་བཟང་གོི་སྐོབས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་

རདེ། ང་ཚེསོ་དངེ་སང་ཛ་དྲེགོ་དང༌། དཀའི་ངལ་གྱི་ིདུས་སྐོབས་

འིདིར་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་བཏེང་ན་ཧ་ཅང་ཕེངས་པོ་ོརེད། ང་ཚེ་ོ

མང་གོཙོའོིི་ལམ་དུ་ངསེ་པོར་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཤེངི་། མང་གོཙོའོི་ིསྒྱུར་

བཅོས་དེ་ངེས་པོར་བྱེེད་དགོོས། དེ་ཡོང་མང་གོཙོོའིི་ངོ་བོ་ལྡན་

པོའི་ིཐོབས་བྱུས་བྱེ་དགོསོ། ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་

ཀྱིང་མང་གོཙོའོི་ིདནོ་ལ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ད་ེསྔའི་ི
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ལས་ཀ་བྱེདེ་སྟངས་ལྟར་ཚེང་མས་སྦུགོ་བསྡེམས་ཏེ་ེསྡེདོ་རྒྱུ་ཡོགོ་

པོ་ོམནི། དཔོརེ་ན། ད་ེསྔ་ཆེབ་མད་ོས་ཤེརོ་སྐོབས་ཆེབ་མད་ོཤེརོ་

ཟིན་ཀྱིང༌། བཀའི་ཤེགོ་ནས་ཐུགོས་སྤྲོོ་བཏེང་སྟེ་ཆེབ་མདོ་ནས་

བཏེང་བའིི་རླུང་འིཕྲིིན་ཡོང་ལེན་མི་མེད་པོའིི་དཔོེ་ཡོན་གྱིི་གོནས་

ལུགོས་ཙོམ་དུ་ཞུས་པོ་ཡོནི། དངེ་སྐོབས་ད་ེལྟར་མནི། ང་ཚེ་ོའིགོ་ོ

ཁྲིདི་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིའིགོོ་འིགྲེ་ོདགོསོ། དྷ་རམ་ས་ལའི་ིའིགོ་ོ

ཁྲིདི་ལས་ཁུངས་ནས་སྲིདི་བྱུས་གོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ཡོདོ་ལ། ད་ེ

དང་ཕྱོགོོས་མཚུངས་ཉེནི་རའེི་ིལས་ཀ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་མཁོན་གྱི་ི

ལས་བྱེེད་པོ་དེ་དང༌། འིགོ་ོཁྲིིད་དབར་འིབྲེལ་བ་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ང་ཚེོས་ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་འིདུ་ཟེར་བ་རྩི་ཆེེན་པོ་ོབྱེེད་དགོོས་པོ་

དེ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་དགོེ་རྒན་འིསོ་སྦྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་སློོབ་

སྤྱོི་དང༌། དགོེ་རྒན་ཚེོས་ཉེམས་མྱོོང་གོི་བསམ་འིཆེར་སློོབ་

སྟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་མཐོའི་དགོ་ཕྱོི་ནང་མེད་པོའིི་གོསལ་པོོར་ཤེོད་

རསེ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཤེསེ་རགིོ་བཀའི་བླནོ་ནས་བཞུགོས་མལོ་

ཚེོགོས་འིདུ་འིཚེོགོས་དགོོས་ཞིེས་པོའིི་བཞུགོས་མོལ་ཟེར་བ་

ད་ེལ་དགོོས་པོ་དང་གོ་ོརྒྱུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེན་ིནང་མ་ིནང་ཚེགོས་

གོ་ོསྡུར་བྱེས་པོ་ལྟ་བུའི་ིརྣམ་པོ་བསྟན་ཡོོད། ད་ེལྟར་ཡོནི་སྟབས་

བསམ་འིཆེར་གོསལ་པོོ་ཤེོད་དགོོས། དགོེ་རྒན་འིསོ་སྦྱོོང་པོ་
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ཚེོས་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེས་ན་སྔར་གོོ་ཐོོས་མ་མྱོོང་བའིི་གོནས་ཚུལ་

མང་པོ་ོཤེེས་ངེས་ཡོིན། ང་ཚེོས་ཚེོགོས་འིདུ་འིཚེོགོས་སོང་ཞིེས་

པོ་ཙོམ་ལས་དོན་དམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤེེས་པོ་ཆེགོས་ན་ཧ་

ཅང་གོ་ིཐོབས་རྡུགོས་དང་། དགོསོ་པོ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེ

ལྟར་མནི་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཁོ༽ སྔར་གྱི་ིའིདྲེ་ཆེགོས་དང་། རང་སྤེབོས་ཀྱི་ིསམེས་

ཤུགོས།

བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་དམངས་དབུགོས་ཆེད་ཉེེར་བསྡེད་ཡོོད། བོད་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྲིོགོ་བླསོ་གོཏེངོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། དཀའི་

ངལ་དང་ལནེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཚེང་མས་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་

ཚེསོ་ཁོངོ་ཚེའོི་ིདནོ་དུ་ཞིབས་རམི་གོཅགིོ་པུ་སྒྲུབ་པོས་མ་ིའིགྲེགིོས། 

ལུས་སམེས་གོཉེསི་ཀས་ཤུགོས་སྣནོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རྒྱགོ་དགོསོ། ང་

ཚེའོི་ིཚེགོོས་འིདུ་འིད་ིརྒྱ་མའིི་ིབཞུགོས་མལོ་ཚེགོོས་འིདུ་ཞིསེ་མངི་

ཙོམ་ལས་དནོ་དམ་གྱི་ིབསམ་འིཆེར་ཤེདོ་ས་མདེ་པོའི་ིའིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཞིགིོ་ཚེགོོས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེལྟར་མནི། རྒྱ་མའིི་ིཚེགོོས་འིདུར་ཁོངོ་

ཚེོའིི་བསམ་འིཆེར་ལྟར་ལ་མོས་མཐུན་བྱེས་ན་ཇ་དང༌། ཀྭ་ཙོི་ 

༼ཉེ་ིམ་མ་ེཏེོགོ་གོ་ིའིབྲས་བུ།༽ མང་པོ་ོསྟརེ་གྱི་ིརདེ། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ན་

ཀྭ་ཙོ་ིད་ེཡོང་ཕེར་བསྡུས་འིགྲེ་ོགོི་རེད། མསོ་མཐུན་མ་བྱེས་ན་ད་ེ
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ལ་བདགོ་སྤྲོདོ་མདེ། རང་ར་ེད་ེལྟར་མནི་སྟབས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚེགིོ་

གོངོ་བུ་གོཅགིོ་གྱུར་ཞིསེ་ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་ཙོམ་མ་ཟད་ལགོ་ལནེ་

དུ་ཁོལེ་དགོསོ་ཟརེ་བ་ད་ེད་ལྟའི་ིལས་ཀ་འིད་ིཚེའོི་ིགྲེས་ལགོ་ལནེ་

ཁོལེ་དགོསོ་པོས་ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་སྔའིི་ལས་ཀའིི་ནང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཤེ་སྟགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིདྲེ་

ཆེགོས་པོསོ་འིགྲེགིོས་ཐོབས་མདེ། ཚེང་མས་དགོངོས་པོ་ཆེ་ེབཞིསེ་

གོནང་རགོོས། སྐོབས་བབ་ད་ལྟ་ཞུས་པོའི་ིབཞུགོས་མལོ་ཚེགོོས་

འིདུ་འིདརི་ཚེང་མས་བསམ་འིཆེར་ལྷུགོ་འིདནོ་གྱིསི་གོ་ོསྡུར་ཡོགོ་

པོོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ཏུ་མེད་ཀྱིང་ལགོ་ལེན་ལ་ཁོེལ་ཐུབ་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོངོ་དུ་ཕྲིངེ་རངི་གོསི་ཀློགོོ་པོའི་ིཚེགོོས་ཆུང་གོ་ིབསམ་འིཆེར་དའེི་ི

ནང་དགོ་ེརྒན་དང༌། ཕྲུ་གུའི་ིདབར་བརྩི་ེཞིནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཡོགོ་

པོོ་འིདུགོ ང་ཚེོས་གྲྭ་སའིི་ནང་གོི་ཞིལ་ངོ་དང༌། དགོེ་གོཡོོགོ་

གོསི་རྒྱུགོ་པོ་འིཁྱིརེ་ཡོངོ་བ་དའེི་ིའིགོོ་སྡེདོ་མྱོངོ་བའི་ིརྣམ་པོ་ད་ེཕེར་

བཞིགོ ད་ེལྟ་བུ་མ་ཡོནི་པོར་ཕྲུ་གུ་དང༌། དགོ་ེརྒན་གྱི་ིདབར་བརྩི་ེ

ཞིནེ་ཆེ་ེབ་དགོསོ། ཕྲུ་གུས་དགོ་ེརྒན་མཐོངོ་སྐོབས་འིཇགིོས་སྣང་

གོསི་བྲསོ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེལྟར་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་ཀྱི་ིམ་རདེ། དགོེ་རྒན་

རྣམས་ནས་ཀྱིང་ཀུན་སློོང་ཡོགོ་པོ་ོའིཁྱིེར་དགོོས་པོ་ལས་ཕེོགོས་

ཐོོབ་ཕྲིན་བུ་རེགོ་སྐོབས་ང་ཚེོར་མི་ཚེེའིི་མདུན་ལམ་ཞིིགོ་རེགོ་
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སངོ་བསམ་པོ་བྱེས་པོས་མི་འིགྲེིགོས། 

ང་ཚེོས་གོསར་བརྗེེ་ཟེར་བ་དེ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་བར་ཟེར། བླ་མ་

ཟེར་བ་དེ་རྩི་ཆེེར་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་པོ་གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། ལེགོས་ཉེེས་

ཀྱིི་སློོབ་སྟོན་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས་གོལ་ཆེེར་བརྩིི་བཀུར་

བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་དགོ་ེརྒན་རྣམས་ནས་ཀྱིང་གོནས་ཚུལ་

དརེ་བསམས་ཏེ་ེབདོ་ཕྲུགོ་ཁྲི་ིཕྲིགོ་འིབུམ་ཕྲིགོ་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་

གོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། རང་སྤེབོས་བསྐྱདེ་ད་ེརང་གོ་ིསམེས་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོསོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་མ་ཐུབ་

ན་ང་ཚེསོ་ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་ནས་གྲེསོ་ཆེདོ་ཅ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བཞིགོ་

ཀྱིང་ཕེན་ཐོོགོས་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། དེ་ཙོམ་ལས་ཞུ་རྒྱུ་དམིགོས་

བསལ་མ་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཡོགོ་པོ་ོགོནང༌རགོོས། ད་ེགོ་ཡོནི། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༢༢ ཉེནི་༄༅། །སྤྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༤ ཚེསེ་ ༢༢ ཉེནི་

མ་སུ་རའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཆེིགོ་སྟངོ་སྐོརོ་དང༌། མ་ིམང་མ་སུ་རའིི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཆེིགོ་སྟངོ་སྐོརོ་དང༌། མ་ིམང་

འིདུ་ཚེོགོས་སར་གོནང་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིདུ་ཚེོགོས་སར་གོནང་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོནས་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཕེ་ོའིགྱུར་དང་། ཆེསོ་སྲིདི་ཀྱིི་

འིདབ་གོཤེོགོ

དེ་རིང་རང་ཅགོ་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་ཡོོངས་ནས་རེ་བའིི་ཡོིད་

སམེས་རྩི་ེགོཅགིོ་ཏུ་གོཏེདོ་ཡུལ་བཙོན་བྱེལོ་བདོ་མའིི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་

གོི་ཁོོངས་འིདི་གོ་མ་སུ་རིར་གོཞིི་རྐང་བོད་ཁྱིིམ་གྱིི་དྲེན་གོསོ་ལོ་

འིཁོརོ་ཚེགོོས་འིདུ་དང༌། གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་གོ་ིསྒོ་ོདབྱེ་ེརབ་གོནས། 

ཕྱོོགོས་མཚུངས་སློོབ་གྲྭར་ལྟ་སྐོོར་བཅས་ཀྱིི་ཆེེད་འིདིར་འིབྱེོར་

སྐོབས་ཁྱིེད་རྣམ་པོ་ཚེང་མས་བཅོས་མིན་དད་དམ་འིགྱུར་མེད་

ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་ཐོོན་པོའིི་དགོའི་བསུ་སྣེ་ལེན་གོནང་བར་དགོའི་པོ་ོ

བྱུང་བས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ། 

ང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། སྔ་ལ་ོཕྲིན་འིདརི་འིབྱེརོ་སྐོབས་

ཧ་ཅང་ལྷདོ་པོ་ོམ་བྱུང་ཡོང༌། ཉེནི་ཤེས་ང་ཚེ་ོའིཕྲིད་ད་ེབུ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོ

དང་མཉེམ་འིཛོམས་བྱུང་བ་ནས་ད་བར་ལ་ོགོཅགིོ་སོང་བའིི་རིང་

ཕྱོའིི་ིམཁོའི་དབྱེངིས་སུ་ཉེ་ིཟླ་རྒྱུ་སྐོར་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་
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ཕྱོནི་མདེ་ཀྱིང༌། འིཛམ་གླིངི་འིདརི་གོནས་པོའི་ིམའིི་ིགོནས་ལུགོས་

ལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོ་ོཕྱོིན་ཡོོད། ཉེི་ཟླ་རྒྱུ་སྐོར་གྱིི་གོནས་

ལུགོས་ལ་འིཕེོ་འིགྱུར་མི་ལོ་བྱེེ་བ་དུང་ཕྱུར་དུ་འིཕེོ་འིགྱུར་མེད་

པོར་ནམ་ཞིིགོ་འིགྱུར་བ་ཡོོང་བ་ཡོིན་ཀྱིང༌། གླིིང་འིདིར་གོནས་

པོའིི་འིགྱུར་བ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་པོར་ཤེིན་ཏུ་མགྱིོགོས་པོ་ཡོིན། དེ་

ནི་རང་བཞིིན་ཆེོས་ཉེིད་ཡོིན། དེ་ལྟར་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་

བའིི་འིགྲེོས་དང་མཐུན་པོར་རང་རེ་བོད་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཡོང་

འིགྱུར་བ་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེཡོང་བཟང་དུ་ཕྱོནི་པོ་ལས་ངན་དུ་ཕྱོནི་པོ་

མིན། རང་རེས་ཐོ་ན་རྨི་ལམ་ཚུན་དུ་དོན་དུ་གོཉེེར་བའིི་བསྒྲུབ་

བྱེ་བོད་ཆེོས་སྲིིད་རང་གོི་གོནད་དོན་སྐོོར་ལ་ོའིདིའིི་ནང་བཟང་དུ་

དང༌། བརྟེན་དུ་ཕྱོིན་པོ་དེ་ནི་གོཞིིས་བྱེེས་བོད་མི་ཡོོངས་ཀྱིི་དད་

དམ་དཀར་བའི་ིམཐུ་དང་། སམེས་ཤུགོས་ཆེིགོ་སྒྲིལི་གྱི་ིནུས་པོ་

ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་རང་དབང་དུ་སྐྱོང་བ་

ལ་མདེ་མ་ིརུང་གོ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་ཡོང་དངེ་དུས་

དང་མཐུན་པོར་འིདབ་གོཤེོགོ་ཟུང་ལྡན་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ཡོང་རང་རེར་སྔར་ཡོོད་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ནི་སྔར་

ཡོོད་མི་ཉེམས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེེད་པོ་ལས། གོསར་དུ་བཟོ་སྒྲུབ་མ་

དགོོས་པོ་འིདི་གོཤེོགོ་པོ་ཡོ་གོཅིགོ་དང༌། དེང་དུས་རིགོ་གོསར་

གྱི་ིཆེ་ནས་རང་ར་ེརྗེསེ་ལུས་ཐོབེས་ཡོདོ་པོས་སྔར་མདེ་གོསར་དུ་
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སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་འིདབ་གོཤེོགོ་ཡོ་གོཅིགོ་བཅས་གོཞིི་རྩི་འིདིའིི་

སྟེང་ནས་ཆེོས་དང་ཤེེས་རིགོ་གོི་ཆེ་ལ་ཡོར་རྒྱས་བྱུང་ཡོོད་པོ་

དང༌། བཙོན་བྱེོལ་བ་སྤྱོིའིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་བཟང་དུ་ཕྱོིན་ཏེེ་

མདུན་བསྐྱོད་ལས་རྒྱབ་ཤེིགོ་མིན་པོ་བྱུང་བ་འིདི་བསམ་བཞིིན་

དགོའི་སྤྲོ་ོསྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཡོནི། 

རང་རརེ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་ཞིགིོ་ཐོགོོས་པོ་དང༌། སྐྱབོ་

གོས་ོཞིསེ་མངི་སྙན་པོ་ོབཏེགོས་པོ་ལས་དནོ་དུ་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་

མི་ཡུལ་དུ་འིཁྱིམས་པོའིི་སྤྲོང་པོོ་རང་རེད། རང་རེ་གྲེ་འིགྲེིགོ་པོོ་

དང༌། ཕུན་སུམ་ཚེགོོས་པོ་མདེ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་

པོོའི་ིངང་གོནས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིར་དཔོགོས་ན། ལོ་གོཅིགོ་

རིང་གོང་ཅི་ནས་ཧ་ལས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་བར་སྤེོབས་

པོ་སྐྱ་ེའིསོ་ཤེངི༌། གོཟ་ིབརྗེདི་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོར་རྒྱས་ད་ེདགོ་

ཚེང་མས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུ་ཡོིན་པོ་ལས། མི་རེ་

ཟུང་གོིས་བྱེས་པོ་མིན། ཡོར་རྒྱས་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་འིདིར་ཡོོད་

དགོེ་སློོབ་བོད་མི་ཚེང་མས་ཀྱིང་ཞིལ་འིདེབས་ལྟ་བུ་མེད་པོ་མིན་

པོས་ངས་འིདརི་ཡོདོ་ཚེང་མར་ཡོང་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་ཡོནི། 

ཁོ༽ ལུས་སམེས་ཀྱི་ིའིཚེར་ལངོས་དང་། སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་

འིབད་བརྩིནོ།
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ད་ཕེན་གྱིི་ལས་དོན་ལས་མ་འིངོས་པོའིི་ལོ་གོསར་པོ་འིདིའིི་ནང་

གོི་ལས་དོན་གོལ་ཆེེ་བ་དང་དུས་ཡུན་རིང་བས་ཚེང་མས་འིབད་

བརྩིོན་སྔར་ལས་ལྷགོ་པོར་བྱེེད་དགོོས། ཚེང་མས་སྤྱོི་སྒོོས་ཀྱིི་

ལམ་སྟོན་བྱུང་ཟིན་པོའིི་ནང་ཤེར་བསྐྱོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། དེ་

རངི་འིདརི་མང་པོ་ོབརྗེདོ་རྒྱུ་མནི། སྐོབས་སུ་བབས་པོ་མ་སུ་རའིི་ི

སློབོ་གྲྭ་འིད་ིན་ིབདོ་མའིི་ིཤེསེ་རགིོ་གོ་ིབསྟ་ིགོནས་ཤེགིོ་ཡོནི་པོས་

མ་སུ་ར་ིཞིསེ་བརྗེདོ་སྐོབས་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིབླ་ོལ་བདོ་ཀྱི་ིཤེསེ་རིགོ་

གོི་གོཟི་འིདོ་རབ་ཏུ་འིབར་བ་ཞིིགོ་འིཆེར་ཐུབ་པོ་དགོོས། ད་དུང་

སང་གོནངས་དུས་སེང་བྱུང་ན་བུ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོམཉེམ་དུ་གླིེང་མོལ་

བྱེ་རྒྱུར་དགོའི་པོ་ོཡོདོ། ཁྱིདེ་ཚེརོ་དཔོགོས་ན་ང་ལ་ོརྒན་པོས་གོང་

ཅའིི་ིགླིངེ་མལོ་བྱེས་ན་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་རྒྱུ། རང་ར་ེཚེང་མར་རྟེགོ་

པོ་བརྟེན་པོ་གོང་ཡོང་མེད། མ་འིངོས་པོར་རྒན་པོ་ཚེོའིི་རྗེེས་སུ་

ཡོོང་མཁོན་ཁྱིེད་ཚེ་ོལས་གོཞིན་སུ་ཡོང་མེད། སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་

ནང་བརྗེོད་ན། བོད་ཆེོས་སྲིིད་ཡོར་རྒྱས་སུ་བསྐྱོད་པོའིི་ལམ་དུ་

ཚེང་མས་ལས་འིགོན་འིདྲེ་མཚུངས་འིཁུར་དགོསོ། དརེ་བརྟེནེ་ཕྲུ་

གུ་ཚེ་ོདང་མཉེམ་དུ་གོང་མང་སྡེདོ་རྒྱུ་དང༌། གླིངེ་མལོ་མཉེམ་བྱེདེ། 

ལྟ་ོཟས་མཉེམ་ཟ་བྱེདེ་རྒྱུར་དགོའི་པོ་ོཡོདོ།

ང་ཚེའོི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ལ་དཔོགོས་པོས་མ་སུ་རརི་ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིལས་

དནོ་སྐོརོ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ཆེ་ེབྱུང་ཡོདོ་ཀྱིང༌། དསེ་ད་དུང་དགོསོ་
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ངེས་ཀྱིི་ཚེད་གོཞིི་ལོངས་པོ་དང༌། ལྡང་བ་མེད། ཕྱོོགོས་གོཞིན་

ནས་བརྗེདོ་ན། ང་ཚེའོི་ིབཙོན་བྱེལོ་སློབོ་གྲྭ་འིདི་དགོ་རྒྱ་ལམ་ཁོའི་ི

སྤྲོང་ཕྲུགོ་ཁུ་བསྡུ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་གོཏེན་ནས་མིན། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ན་

སློབོ་སྦྱོངོ་སྣ་ེསལེ་ཙོམ་དང༌། འིཚེ་ོབ་ཉེནི་ལྟ་ོཉེནི་འིཚེལོ་ཙོམ་གྱིསི་

འིགྲེགིོས་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེ་མནི། ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གྲྭ་འིད་ིདགོ་ན།ི མ་འིངོས་

པོར་འིཛམ་གླིིང་ས་སྟེང་འིདིར་ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་བོད་མི་

རིགོས་མཚེན་སྙན་དགུང་ལ་སྙེགོས་པོ་ཞིིགོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་

པོའིི་ཆེེད་ཡོིན་སྟབས། ལུས་སེམས་གོཉེིས་ཕྱོོགོས་ནས་འིཚེར་

ལངོས་དགོསོ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བཟུང་སྟ་ེཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོསོ། 

ཐོགོོ་མར་སློབོ་གྲྭ་མདེ་པོ་ལ་གོསར་དུ་འིཛུགོས་ཨ་ེཐུབ་ཀྱི་ིཐོབས་

ཤེསེ་བྱེས་པོ་དང༌། གོསར་དུ་ཚུགོས་ནས་རམི་བཞིནི་ཇ་ེལེགོས་

སུ་གོཏེངོ་ཐོབས་བྱེེད་དགོསོ། རང་ར་ེབདོ་ཀྱི་ིགོཏེམ་དཔོརེ། དང་

པོ་ོཨ་ེཤེསེ་ལྟསོ། ད་ེནས་ཨ་ེཡོགོ་ལྟསོ། ད་ེནས་ཨ་ེམགྱིགོོས་ལྟསོ་

ཟེར་བ་བཞིིན་རེད། ཐོོགོ་མར་མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་ཞིན་ལ་མ་ལྟོས་

པོར་ཐོབས་ཤེེས་ཅི་འིགྲུབ་ཀྱིིས་བཙུགོས་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་འིདི་དགོ་

ད་ཆེ་སྤུས་དགོ་ཡོོང་ཐོབས་ལ་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

སྤྱོརི་བདོ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་མནི་དགོ་ེརྒན་ལ་རགོ་ལུས་ཤེངི༌། 

རྒྱ་གོར་དང༌། བདོ་རགིོས་གོཉེསི་ཀའི་ིདགོ་ེརྒན་ཤེསེ་ཚེད་ལངོས་

པོའིང་དཀནོ། རྒྱ་གོར་དང༌། ཕྱོ་ིནས་ལྟ་དུས་འིགྲེགིོས་མནི་གྱི་ིསྐྱནོ་
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བརྗེོད་བྱེེད་པོ་སློ་ཡོང༌། མི་ཡུལ་གོཞིན་དབང་བསྟུན་དུས་དཀའི་

ངལ་ཆེེ་བས་འིདི་ཙོམ་འིགྲུབ་པོའིང་གོང་ལེགོས་ཡོིན་ཀྱིང༌། ད་

དུང་དགོེ་རྒན་སྤུས་དགོ་འིབྱུང་ཆེེད་དམིགོས་བཀར་ད་ོསྣང་བྱེེད་

གོལ་ཆེེ། བུ་ཕྲུགོ་ཚེོས་ཀྱིང་ཆུ་ཚེོད་ ༢༤ རིང་བར་མཚེམས་

མདེ་པོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོ་ལས། འིཛནི་གྲྭ་ཚུགོས་པོའི་ིརངི་རགིོ་པོ་

བསྒྲིམིས་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱོངོ་སྤུས་དགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ།ེ མ་ིཚེསོ་སྤྲོང་པོའོི་ི

སློོབ་གྲྭ་སོགོས་མཐོོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡོོད་ཀྱིང༌། དོན་སྙིང་ཆེོས་

སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན་གྱི་ིབདོ་མ་ིརགིོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་མཁོན་ཡོནི་

པོས་ཚེང་མས་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟ་ེཧུར་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ།

གོ༽ གོཞུང་གོ་ིདགོསོ་དམིགོས་དང་། མཉེམ་རུབ་ཀྱི་ི

ཕེན་ནུས།

བོད་མི་རྒན་པོ་ཚེོར་བརྗེོད་རྒྱུར། མི་ཉུང་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་

པོའིི་ལས་དོན་སྤྱོི་ཚེོགོས་མཉེམ་འིདེགོས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཇི་

སྙེད་ཡོོད་པོས་འིདི་ལ་ད་ོགོལ་བྱེེད་དགོོས། སྔར་བསྐོལ་དུས་ཡོ་

ཐོགོོ་སྐོབས་གོཞུང་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་སོགོས་ཀྱི་ིཐོ་སྙད་མདེ་ཀྱིང༌། 

རིམ་བཞིིན་མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་ནང་དབང་ནུས་ཆེེ་ཆུང་གོི་ཁྱིད་པོར་

བྱུང༌། ནུས་ཤུགོས་ཆེེ་བས་དབང་བསྒྱུར་དང༌། བྱེིངས་ནས་དེ་

ལ་བརྩི་ིབཀུར་བྱེས་ཏེ་ེས་བདགོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ོལ་སགོོས་པོ་དར། 
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སྤྱོ་ིཚེགོོས་འིཕེལེ་རྒྱས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན། མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ི

བད་ེསྐྱདི་སྤྱོ་ིཚེགོོས་མཉེམ་སྒྲིལི་གྱིསི་སྒྲུབ་པོའི་ིཆེདེ་དུ་གོཞུང་དང༌། 

རྒྱལ་ཁོབ་ཅེས་པོ་འིཛུགོས་པོའིི་སྲིོལ་དར། ཡུལ་ཁོགོ་ཚེང་མར་

གོཞུང་ཞིསེ་པོ་འིཛུགོས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིམའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་མཉེམ་སྦྲེལེ་གྱི་ིནུས་པོ་འིདནོ་པོའི་ིབླ་ོགྲེསོ་གོསར་པོ་སྐྱསེ་

ཏེེ་གོཞུང་ཆེགོས་པོ་ལས། གོང་ནས་བྱུང་ཆེ་མེད་པོའིི་གོནམ་རྡོོ་

བབས་པོ་ལྟ་བུ་མནི། 

དཔོརེ་ན། ར་ིཞིངི་གོནམ་ཆུ་རྐྱེང་པོ་སྒུགོ་དགོསོ་པོའི་ིཆུ་དཀནོ་པོ་ོ

ཡོནི་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིརའིི་ིཕེར་ངསོ་ཆུ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན། མ་ི

གོཅགིོ་གོསི་བྱེ་ཐོབས་གོང་ཡོང་མདེ། མ་ི ༥༠ མཉེམ་སྦྲེལེ་གྱིསི་

ཆུ་ཡོོང་ས་ནས་རྐ་འིགོ་ོཞིིགོ་དྲེངས་ན། ཆུ་དེར་བེད་སྤྱོོད་ལེགོས་

པོ་ོབྱེེད་ཐུབ། ཆུ་དེའིི་ཁོེ་ཕེན་ཡོང་སྤྱོི་སྒོེར་གོཉེིས་ཀར་ཡོོང་རྒྱུར་

བརྟེེན་སྤྱོི་ཚེོགོས་མཉེམ་འིདེགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཡོིན། དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་འིདིར་རྒྱ་དམར་སྤྱོི་ཚེོགོས་མཉེམ་

འིདགེོས་ཀྱི་ིནུས་ཚེད་ཆེ་ེཡོང༌། ཁོངོ་ཚེསོ་མགིོ་ཡོ་གོཅགིོ་བལྟས་

ཏེ་ེཁོརེ་རྐྱེང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ཡོངོས་རྫིགོོས་ཆུད་ཟསོ་བཏེང་སྟབས། མའིི་ི

སེམས་ཤུགོས་ཆེགོ་སྟེ་ལ་ོཤེས་ནང་དཔོལ་འིབྱེོར་ཐོོགོ་ཕེམ་རྒུད་

ཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། གོཞི་ིརྐང་འིབྱུང་བའི་ིགོནདོ་འིཚེ་ེབྱུང་ཞིངི༌། རུ་སུས་

རོགོས་རམ་འིཐོེན་པོ་སོགོས་རྒྱུ་མཚེན་གོཞིན་དགོ་ཇི་སྙེད་ཡོོད་
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ཀྱིང༌། གོཙོ་ོབོ་ངལ་རྩིོལ་གྱིི་ནུས་པོ་ཆུད་ཟོས་དང༌། རྩིིས་གོཞིི་

འིཁྲུགོས་པོས་ཕེམ་རྒུད་བྱུང་བ་རེད། གོནས་ཚུལ་དངོས་ཡོོད་

ལ་མ་བསྟུན་པོར་དཔོེ་དེབ་ནང་ཇི་སྐོད་བཤེད་པོ་ཁོོ་ནར་རྨོངས་

དད་ལྟ་བུ་བྱེས་པོ་རདེ། 

ལྟ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་སམེས་གོཙོ་ོསྨྲ་བར་གྱུར། ཁོངེ་རྐྱེང་གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་

གོཏེན་ནས་མ་བལྟས་པོར་མ་ིརྣམས་དུད་འིགྲེ་ོལྟར་བཀལོ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་

པོ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཡོོངས་དམགོ་སྒོར་ཆེེན་པོོ་ལྟ་བུ་གྱུར་པོ་

ད་ེན་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་མཉེམ་འིདགེོས་ཧ་ཅང་ཕྱོགོོས་ལྷུང་ཆེ་ེདྲེགོས་པོའི་ི

སྐྱནོ་ཡོནི། ཉེ་ིདྲེདོ་དང༌། བསལི་གྲེབི་ཀྱིང་ཆེ་སྙམོས་པོ་ོཞིགིོ་དགོསོ་

པོ་ལས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ཁོ་ོནས་མ་ིའིགྲེགིོ་པོ་ལྟར་རདེ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་

མཉེམ་སྦྲེལེ་ལ་བསྙད་ད་ེསྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ད་ོསྣང་གོཏེན་ནས་མ་

བྱེས་ན་མ་ིའིགྲེགིོས་ཤེངི༌། སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ལ་བསྙད་ད་ེསྤྱོ་ིཚེགོོས་

མཉེམ་སྦྲེལེ་གྱི་ིནུས་པོ་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱེས་ན་ཡོང་མ་ིའིགྲེགིོས། སྤྱོ་ི

སྒོརེ་གོཉེསི་ཡོདོ་ཀྱི་ིལམ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་གོལ་ཆེ།ེ ད་ེདགོ་བུ་ཕྲུགོ་ཚེསོ་

ཀྱིང་ཡོདི་འིཇོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། བདོ་མ་ིསྡེདོ་སྒོར་སྒྲིིགོ་ཁོངོས་མ་ཞུགོས་པོར་རང་རང་

སྒོེར་གྱིི་ལམ་ལས་བྱེེད་མཁོན་ཡོོད། དེ་དགོ་དང༌། ལམ་བཟོའི་ི

སྒྲིིགོ་ཁོོངས་ཞུགོས་ཏེེ་ལས་རྩིོལ་བྱེེད་མཁོན་གོཉེིས་ཀ་རང་རང་

ལྟོ་གོོས་ཆེེད་ལས་རྩིོལ་བྱེེད་པོ་ཁྱིད་མེད་ཅིང༌། ཟུར་པོ་ཚེ་ོའིགྲེོ་
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སྟབས་བད་ེབ་སགོོས་ལྟར་སྣང་འིཕྲིལ་སལེ་སྒོརེ་གྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཆེ་ེབ་

ཡོདོ་ཤེགོ་ཀྱིང༌། ཕྱོགོོས་གོཞིན་ནས་བསམ་ན། ཕུགོས་མཐོའི་ིཁོ་ེ

ཕེན་ལ་ཁྱིད་པོར་ཆེེན་པོ་ོཡོོད། དཔོེར་ན། སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཁོོངས་

མེད་པོའིི་མི་ཞིིགོ་ནད་མནར་གྱིིས་མེ་འིཁོོར་བབས་ཚུགོས་སམ། 

སྲིང་ལམ་ཞིགིོ་ཏུ་ལུས་པོ་ཡོནི་ན། ད་ེལ་བལྟ་རྟེགོོ་སུས་བྱེདེ། མ་ི

སམེས་བཟང་བ་ཞིགིོ་གོསི་མཐོངོ་ན། ཨ་ཙོ་ིའིད་ིན་མ་ིནད་པོ་གོཅགིོ་

འིདུགོ་ཅ་ིདྲེགོ་ཟརེ་སྲིདི། སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་གོསི་མཐོངོ་ན་ཁོ་ལ་སྦར་མ་ོ

བཀབ་སྟེ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རེད། ནམ་ཞིིགོ་ར་ོལ་འིབུ་བརྒྱབ་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་

རདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེར་གོཞིགིོས་ཀྱིང་མཉེམ་ལས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེདགོ་ནི་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་ཙོམ་ཡོནི། 

དེར་བརྟེེན་མིའིི་ནུས་ཤུགོས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེ་ཞིིང༌། དེ་

ལའིང་བསམ་པོ་མཐུན་དགོསོ། བསམ་པོ་མ་མཐུན་ན། དངོ་ཞིགིོ་

ནང་སྡེགིོ་རྭ་ ༡༠ བཞིགོ་ན། སྡེགིོ་རྭ་ནས་ཕེན་ཚུན་རྩིདོ་འིཛངི་བྱེདེ་

པོ་དང་འིདྲེ། དཔོརེ་ན། བུ་ཕྲུགོ་གོཅགིོ་གོསི་འིདགེོས་མ་ིཐུབ་པོའི་ི

རྡོ་ོཞིགིོ་བུ་ཕྲུགོ ༤ ནས་ ༥ ཞིིགོ་ནས་འིདེགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ེ

ལྟར་འིདེགོས་པོ་ལ་ཡོང་བསམ་པོ་མཐུན་དགོསོ། རྡོ་ོད་ེབཏེེགོས་

པོ་ཙོམ་གྱིི་མི་ཆེོགོ་པོར་དེ་གོང་དུ་འིདྲེེན་སའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་

ཚེང་མས་ཤེེས་དགོོས། དེ་མིན་འིགོའི་རེས་ཤེར་དང༌། འིགོའི་

རེས་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་ན་རྡོ་ོདེ་བཏེེགོས་པོ་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་མ་བྱུང་བ་
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ཡོནི། སྤྱོརི་རྡོ་ོའིདེགོས་པོ་ལ་བླ་ོམཐུན་པོ་དང༌། ད་ེགོང་དུ་འིདྲེནེ་

སའིི་དམིགོས་ཡུལ་ཤེེས་ནས་ཚེང་མས་རྡོ་ོམཉེམ་འིདེགོས་གོོམ་

པོ་དམིགོས་ཡུལ་ཕྱོོགོས་སུ་མཉེམ་སྤེོས་བྱེས་ན་ཕེན་ནུས་ཆེེན་

པོ་ོའིདནོ་ཐུབ་པོ་ཡོནི། དཔོརེ་ན། རང་ར་ེབདོ་དུ་རྡོ་ོཤེངི་ཆེནེ་པོའོི་ི

རགིོས་འིདྲེནེ་དུས་མ་ིམང་པོསོ་རྐང་གྲེ་བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེཨ་ཾབཟང་ལ་མ་

ཎ་ིཞིསེ་འིགྲེ་ོབ་ད་ེཁོངོ་ཚེསོ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ལྡན་པོའི་ིལུས་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

པོ་མནི་ཡོང༌། ཁོངོ་ཚེ་ོའིཁུར་སྐྱདོ་བད་ེབའི་ིཁོ་ེཕེན་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོའི་ི

རྟེགོས་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཚེང་མས་བསམ་བླའོི་ིནང་རང་ཉེདི་གོང་

དུ་བསྐྱདོ་རྒྱུའི་ིཁོ་ཕྱོགོོས་རྣམས་ཤེསེ་པོར་བྱེས་ཏེ་ེརྐང་གྲེ་བསྒྲིགིོས་

ནས་གོམོ་པོ་མཉེམ་སྤེསོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

ང༽ མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་དང་། རྩི་ཁྲིམིས་གོསར་

པོ།

རང་རསེ་མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་ལམ་དང་གོནས་ཚུལ་ང་ོའིཕྲིདོ་ནས་

དའེི་ིཕྱོགོོས་སུ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོར་བརྟེནེ་བདོ་ཀྱི་ིརྩི་ཁྲིམིས་ཟནི་བྲསི་

འིགྲེེམ་སྤེེལ་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཙོ་ོབ་ོཡོང་དེ་ཡོིན། རྒྱ་

གོར་ནང་ད་ེདགོ་ལགོ་ལནེ་ཆེ་ཚེང་བྱེདེ་ཐོབས་མདེ་ལ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ཡོང་མནི། རྩི་ཁྲིམིས་ད་ེལ་དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚེན་གོཞིན་དགོ་ཡོདོ་

ཀྱིང༌། གོཙོ་ོབོ་མ་འིངོས་པོའིི་མདུན་ལམ་སྟོན་པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་
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པོ་ད་ེཚེང་མས་ལེགོས་པོར་ཤེསེ་ཐུབ་པོ་དགོསོ། དཔོརེ་ན། མད་

ལ་ེལྔ་བརྒྱའི་ིསར་དམགོ་ཞིགིོ་འིདྲེནེ་དགོསོ་ན། ཐོགོོ་མར་ས་ཁྲིའི་ི

སྟེང་ནས་དགྲེ་གོང་དུ་ཡོོད་པོ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་ཇི་འིདྲེ་བརྒྱུད་

དགོསོ་པོ། ད་ེདགོ་ལ་ཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་མདེ་སོགོས་ལེགོས་པོར་ཤེསེ་

རྟེོགོས་བྱེས་ཏེེ་དེ་རྗེེས་གོཞིི་ནས་བསྐྱོད་དགོོས་པོ་ལས། གོང་

ཡོང་རྟེོགོ་དཔྱོད་མདེ་པོར་ཐོམ་ཐོམོ་བསྐྱདོ་པོས་གོ་ལ་འིགྲེིགོས། 

རང་རེ་མི་གོཅིགོ་ཁོ་ོནའིི་བསམ་བླ་ོཡོིན་ན། རང་གོི་བསམ་བློའི་ི

ནང་བད་ེསྐྱདི་ཡོདོ་ན་གྱིནོ་གོསོ་ཐོགིོ་ཧྲལ་སགོོས་ཇ་ིའིདྲེ་ཡོནི་རུང་

ད་ེགོས་འིགྲེིགོས། བསམ་བླའོི་ིནང་བདེ་སྐྱདི་མདེ་ན་ཁོང་པོ་ཆེནེ་

པོོའི་ིབདགོ་པོོ་རྒྱལ་པོོ་སོགོས་ཡོིན་ཀྱིང་དགོའི་རྒྱུ་སྐྱིད་རྒྱུ་མེད། 

རང་ར་ེམ་ིགོཅགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོམནི་པོར་བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཀྱི་ིདནོ་ཆེནེ་སྒྲུབ་དགོསོ་སྟབས་ད་ེལ་སྔནོ་ནས་འིཆེར་གོཞི་ིདང༌། 

མདུན་ལམ་ཤེེས་རྟེོགོས་ལེགོས་པོོ་ཐུབ་པོ་གོལ་ཆེེ། དེ་ལ་དགོེ་

མཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། བསམ་བླ་ོམགིོ་རྒྱང་རངི་པོརོ་བལྟས་ཏེ་ེཕུགོས་

ཀྱི་ིམདུན་ལམ་མཐོངོ་བར་བྱེས་ནས་ལགོ་གོདངས་སྦྲེལེ་ཏེ་ེབསྐྱདོ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ད་ེལ་མཐུན་སྒྲིལི་བྱེདེ་དགོསོ། མཐུན་སྒྲིལི་

དེ་ཡོང་ལུས་མཉེམ་དུ་གོཤེིབས་པོ་དང༌། ཁོ་ནས་དགོོད་འིཛུམ་

བྱེས་པོ་ཙོམ་གྱིསི་མ་ིཆེགོོ་པོས་བསམ་བླའོི་ིཐོགོོ་ནས་མཐུན་སྒྲིལི་

ཡོངོ་ཐུབ་པོ་དགོསོ། རང་རའེི་ིསྤྱོ་ིདནོ་ལ་ོཟླ་སྦྲེལེ་ནས་སྒྲུབ་དགོསོ་
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པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་རྒྱུར་སྒྱིིད་ལུགོ་ངང་ཐུང་དང༌། 

ཡོིད་ཞུམ་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས་པོས་ཚེང་མས་དཀའི་སྤྱོད་བཟོད་

བསྲིན་ཐུབ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རང་རརེ་སྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེའིསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ༡༩༥༩ 

ལའོི་ིསྤྱོ་ིཟླ་ ༤ ནས་ ༥ ནང་བདོ་མ་ིརྣམས་མ་ིས་མ་རརི་ཚེ་བས་

གོདུངས། ད་ེརངི་འིད་ིབྱེས་ན་སང་ཉེནི་ཅ་ིབྱེདེ་སྙམ་པོ་དང༌། ཟླ་བ་

འིད་ིའིཁྱིལོ་ན་རྗེསེ་མའི་ིཟླ་བར་ཇ་ིལྟར་བྱེདེ་སྙམ་པོ། རྩི་བ་བདནེ་

པོ་ལ་རྒྱལ་ཁོ་ཞིགིོ་ཐོབོ་ཡོངོ་སྙམ་པོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། བྱེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདུན་

ལམ་གོསལ་པོ་ོམདེ་པོ། མདརོ་ན་འིབྲུའི་ིསྒྱི་ེཐོགོ་ཆེད་ད་ེའིཐོརོ་བ་

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོང༌། ད་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་མནི། ལ་ོ ༤ ནས་ ༥ ཟརེ་བ་

རྒྱལ་རབས་ལ་གོཞིིགོས་ན་ཤེིན་ཏུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཡོིན་ཀྱིང་

དེའིི་རིང་གོང་ཅི་ནས་ཡོར་རྒྱས་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཡོོད། ད་ལ་ོ

འིད་ིདང༌། དུས་སང་འིད་ིལྟ་བུ་གོ་ོརམི་འིཆེར་འིགོདོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

རྩི་དནོ་སྐོརོ་ཡོང་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོརརེ་ཇ་ེབཟང་ཇ་ེབརྟེན་དུ་ཕྱོནི་ཡོདོ། 

རང་ར་ེཆེ་རྒྱུས་ཡོདོ་པོ་གོནམ་ལས་མདེ་པོའི་ིགོཞིན་ཡུལ་དུ་གྱིར་

ན་ཡོང༌། ཚེང་མས་ལྷགོ་བསམ་དད་དམ་འིགྱུར་མེད་ཐོོགོ རྐང་

གྲེ་བསྒྲིིགོས་ཏེེ་གོོམ་བགྲེོད་བྱེས་ན་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོནོ་ཐུབ་པོ་ཡོ།ི གོནས་ལུགོས་ད་ེདགོ་སྙངི་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེད་

དུང་འིབད་བརྩིོན་བྱེདེ་དགོསོ།
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རང་རེའིི་གོཞིིས་ལུས་ཀྱིི་བོད་མི་ཚེོའིི་དཀའི་ངལ་ཇི་ཡོོད་གོ་ོཐོོས་

ཡོངོ་མུས་ལྟར་ཡོནི། ཁོངོ་ཚེ་ོཉེནི་འིཁྱིོལ་ན་མཚེན་མ་ིའིཁྱིལོ། ཐོ་

ན་དབུགོས་རངི་ཞིགིོ་བཏེང་རུང༌། རྒྱུ་མཚེན་དྲེ་ིབ་དང༌། ངལ་རྩིལོ་

དུ་གོཏེོང་བ་སོགོས་དཀའི་སྦྱོོངས་ཚེད་མེད་ཡོོད་ན་ཡོང༌། རང་

རརེ་ར་ེབཅལོ་གྱིསི་དགྲེ་བརོ་བླ་ོགོཏེདོ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་

གོཅིགོ་ཏུ་དཀར་བ་ཧ་ལས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་བོད་ནས་ཡོོང་མི་

ཚེང་མ་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཀྱིིས་བརྗེོད་མུས་ལྟར་ཡོིན་པོས། རང་

རེས་ཁོོང་ཚེ་ོབླ་ོཕེམ་ཡོིད་ཆེད་དུ་མི་འིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཤེིན་

ཏུ་ཆེ།ེ ད་ེདགོ་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་ལྟ་བུར་བརྗེདོ་པོ་ཡོནི། 

ཅ༽ ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ིཕེན་ཡོནོ།

ཡོང་དེ་རིང་གོལ་ནན་ཆེེན་པོོས་བརྗེོད་རྒྱུར། རང་ཅགོ་བོད་མི་

རགིོས་ན་ིཆེསོ་སྲིདི་གོཉེསི་ལྡན་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེནེ་

ཞིིགོ་ཡོིན། ཆེོས་སྲིིད་གོཉེིས་ལྡན་དེའིི་ཆེེད་དུ་རང་རེའིི་མེས་པོོ་

གོངོ་མ་ཚེསོ་ལུས་སྲིགོོ་ལ་མ་ལྟསོ་པོའི་ིདཀའི་ལས་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱབ་

ཡོདོ། ད་ེན་ིམ་འིངོས་པོར་ཡོང་རང་རརེ་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་

ཡོིན་པོས། གྱིོན་གོོས་བརྗེེས་པོ་ལྟ་བུ་བྱེ་རྒྱུ་མིན། མི་ཡོ་རབས་

སྤུས་དགོ་ཅིགོ་བྱེདེ་འིདདོ་ན། ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིའིཚེ་ོབར་

སྤྱོདོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེ།ེ ཆེསོ་སྲིདི་ཟུང་འིབྲལེ་དུ་སྤྱོད་ན། འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་
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ཡོོད་ཡོོང་གོི་རེད། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡོོད་པོ་རིགོས་པོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ལ། 

སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མར་ཕེན་པོ་ཆེོས་མ་གོཏེོགོས་གོང་ཡོང་མེད། ད་རེས་

ང་སྡེོད་ཡུལ་སེ་སྦོ་ཡོེ་ཧོ་ཊེལ་ཟེར་བ་འིདིར་སྦྱོིན་བདགོ་བགྲེེས་

སོང་ཞིིགོ་ཡོོད། ངས་གོོ་ཐོེམ་ནང་བསྐྱོད་ནས་ལས་བྱེེད་པོ་ཞིིགོ་

ལ་བགྲེེས་སོང་ཁོོང་གོང་དུ་ཡོོད་ཅེས་དྲེིས་པོ་ཡོིན། མི་དེས་སྐོད་

ཤུགོས་ཆུང་ངུས་ཁོོང་བར་ལམ་གོཤེེགོས་སོང་ཟེར་འིདུགོ་པོས་

བླ་ོཕེམ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། 

བགྲེསེ་སངོ་ཁོངོ་ཟ་ཁོང་ཆེནེ་པོ་ོདའེི་ིསྦྱོནི་བདགོ་གྲེགོས་ཅན་ཡོནི་

པོས་འིད་ིཁུལ་ཚེང་མས་ང་ོཤེསེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ཁོངོ་གོ་ི

སྐྱསེ་སྐོར་སགོོས་ལ་རྟེནེ་འིབྲལེ་ཞུ་མཁོན་དང༌། ཏེར་གོཏེངོ་མཁོན་

མང་པོ་ོཡོདོ་ངསེ་མ་ཟད། ཁོངོ་གོ་ིདནོ་དུ་སྲིགོོ་དརོ་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ི

སྙངི་ཉེ་ེསྤུན་གྲེོགོས་ཀྱིང་ཇ་ིསྙདེ་ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང༌། ཁོངོ་ལ་

འིཆེི་བ་ཐོོགོ་ཏུ་བབས་ནས་ཁོོང་བར་སྲིིད་དུ་འིཁྱིམས་དུས་ཁོོང་

ལ་འིཚེམས་ཏེར་གོཏེངོ་མཁོན་བྱུང་ཨ་ེཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཕྲུ་གུ་ཚེསོ་

རིམ་བཞིིན་ཤེེས་རྒྱུར། དེ་སྔ་དམགོ་ཆེེན་གོཉེིས་པོའིི་སྐོབས་རི་

པོིན་ཕྱོོགོས་ཨ་རིའིི་དམགོ་སྤྱོི་བྱེེད་མཁོན་མེགོ་ཨ་ཐོར་ཟེར་བའིི་

སྐོད་གྲེགོས་ཅན་དེ་ཡོང་ཉེེ་དུས་བདུན་གོཉེིས་ཙོམ་གྱིི་གོོང་ནད་

རྐྱེནེ་ཞིིགོ་གོསི་གྲེངོས་འིདུགོ 

ད་དུང་ལ་ོའིདའིི་ིནང་ཐོབས་སྡུགོ་ཤེསོ་ཤེགིོ་བྱུང་བ། ཚེང་མས་ཤེསེ་
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ཚེདོ་ལྟར་ངས་དངསོ་མངི་གོསལ་བརྗེདོ་བྱེདེ་དགོསོ་མ་ིའིདུགོ་པོ། 

རྒྱལ་ཁོབ་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེགིོ་གོ་ིགོཙོ་ོའིཛནི། གོཞིནོ་ནུ་ཡོནི་ལ་སྙངི་སྟབོས་

དང་བཟདོ་བསྲིན་ལྡན་པོ་ད་ེཡོང་རྐྱེནེ་ངན་གྱི་ིདབང་དུ་གྱུར་སངོ༌། 

འིཇགིོ་རྟེནེ་འིདརི་མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གོ་ིརངི་སྙན་གྲེགོས་ལངོས་སྤྱོདོ་ཇ་ི

འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ཀྱིང༌། ས་ེགོལོ་གོཏེགོོས་པོའི་ིདུས་ཡུན་ཞིགིོ་ལ་འིཆེ་ི

བ་ཐོགོོ་བབས་བྱུང་ན་ད་ེཚེསོ་ཕེན་ཐོགོོས་གོང་ཡོང་མདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བསམ་བླའོི་ིཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་ཤེནི་

ཏུ་གོལ་ཆེ།ེ སྤྲོང་པོ་ོཞིགིོ་ལྟགོོས་ཤེ་ིཐོབེས་ན་ཡོང༌། ཁོསོ་ཆེསོ་ཀྱི་ི

ཉེམས་ལནེ་ཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ་ན། ཚེ་ེའིདརི་དབུལ་ཡོང་སྐྱ་ེབ་གོཞིན་

དུ་འིབྱེོར་ལྡན་དུ་འིགྱུར་ཐུབ་པོ་དང༌། དེ་མིན་དེ་རིང་འིཛམ་གླིིང་

ཡོོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཡོང་སང་ཉེིན་སྤྲོང་པོོར་མི་འིགྱུར་བའིི་

ངསེ་པོ་མདེ། ཡོང་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས། བདོ་མ་ིཚེསོ་ནང་པོའིི་ཆེསོ་

བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་མསི་ཆེསོ་བྱེདེ་པོ་མ་ིརགིོས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིགོམོས་

གོཤེིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ལ། རང་གོི་ཕེ་མེས་ཀྱིི་ཆེོས་ཀྱིང་

ཡོནི། ཞིསེ་ཟརེ་ན། ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགོ་པོ་མནི་ཞིངི༌། གོཏེངི་

ཟབ་པོའིང་མནི། 

འི་ོན་ཅ་ིཡོནི་སྙམ་ན། མ་ིཡོ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡོདོ་པོ་རགིོས་

པོས་ལེགོས་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་ལ། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མར་ཆེོས་ལས་གོཞིན་

གོང་གོིས་ཀྱིང་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོ་དང༌། ཆེོས་ནི་མི་རིགོས་ཙོམ་
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མ་ཟད། སྲིོགོ་ལྡན་གྱིི་འིགྲེ་ོབ་ཡོོད་ཚེད་ཀྱིི་འིཕྲིལ་ཡུན་ཕེན་བདེ་

སྒྲུབ་ཐོབས་ཡོིན་པོར་ངེས་པོ་རྙེད་དགོོས་པོ་ལས། གོོམས་སྲིོལ་

ཡོིན་ཞིེས་རྨོངས་ཞིེན་བྱེས་པོས་མི་འིགྲེིགོས། དེ་ལྟར་ཆེོས་སྲིིད་

ཟུང་འིབྲལེ་དུ་ཉེམས་སུ་བླངས་ན་འིད་ིཕྱོ་ིགོཉེསི་ཡོདོ་དང༌། མ་ིཡོ་

རབས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིབྱུང་ངསེ་པོས་ད་ེརྩིསི་ཚེང་མས་སམེས་ལ་

འིཇོགོ་དགོསོ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་སྩལ་

ཞིངི༌། ད་ེརྗེསེ་ཡོང་བསྐྱར་བཀའི་སློབོ་གོནང་དོན།

ཆེ༽ གོཙོང་སྦྲེ་འིཕྲིདོ་བསྟནེ་དང་། གོཏེམ་དནོ་ལ་རྒྱ།

ངས་གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་རྣམས་གོཞི་ིརྩིའི་ི

རླབས་ཆེེན་དང༌། ཡོ་རབས་བཟང་པོོ་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན་ཡོང༌། ཉུང་

ཤེས་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ཐོགོོ་སྐྱནོ་དང་ནརོ་འིཁྲུལ་མདེ་པོ་མནི། དཔོརེ་ན། 

ངས་སྔར་ཕེན་ལན་མང་བརྗེོད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་ཁྱིེད་ཚེོར་རེ་རེ་

བཞིིན་ཞིིབ་འིཇུགོ་བྱེས་ན་འིགོའི་ཤེས་ནས་མགོ་ོལུས་གྱིོན་གོོས་

མ་བཀྲུས་པོར་བཙོགོོ་པོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། གོཙོང་མ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེདེ་དགོསོ། རང་ར་ེབདོ་ཡུལ་དུ་ས་མཐོ་ོསྐོམ་ཤེས་ཆེ་ེབས་ད་ེཙོམ་

མ་ིསྐྱནོ་ཡོང༌། རྒྱ་གོར་ཚེ་བའི་ིཡུལ་དུ་གོཙོང་མ་མ་བྱེས་ན་ལུས་

ལ་ནད་འིཇུགོ་པོའིི་གོཞིི་རྐྱེེན་དུ་གྱུར་ནས་རང་ཉེིད་དཀའི་ངལ་དུ་

ལྷུང་བ་དང༌། ཕྱོ་ིམའིི་ིམཐོངོ་སྣང་ལ་མ་ིམཛསེ་པོ། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་
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བདོ་རགིོས་སྤྱོའིི་ིགོཏེམ་དནོ་ལ་རྒྱར་གོནདོ་པོ་བཅས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ད་རེས་ངས་ནན་ཏེན་ཆེེན་པོོ་བརྗེོད་རྒྱུར། གོཙོང་མ་ལེགོས་པོོ་

གྱིསི། གོཙོང་མ་ལགེོས་པོ་ོགྱིསི། གོཙོང་མ་ལགེོས་པོ་ོགྱིསི། ཞིསེ་

ལན་གོསུམ་དུ་སྐྱར་ནན་གོསུངས་རྗེེས་མུ་མཐུད་དུ་གོཙོང་མ་མ་

བྱེས་ན་མིས་མཐོངོ་ཆུང་དང༌། བརྙས་དམདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། ཆུ་ལ་

རིན་སྤྲོོད་དགོོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོད་ན། རྒྱུགོས་ཆུའིི་ཁོར་ཕྱོིན་

ནས་མགོ་ོལུས་དང༌། མལ་གོསོ་ལགེོས་པོར་བཀྲུས་ན་འིགྲེགིོས། 

ངས་གོསལ་པོོར་བརྗེོད་ན། བར་སྐོབས་མ་སུ་རིར་བོད་ཁྱིིམ་

འིཛུགོས་རྒྱུའིི་གྲེོས་འིཆེར་བཀོད་དེ་ལ་ོའིདིའིི་ནང་བོད་ཁྱིིམ་ ༦༠ 

ཙོམ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིརྩིསི་གོཞི་ིཡོནི། འིནོ་ཀྱིང་བདོ་ཁྱིམི་ ༡༧ ཙོམ་

བཙུགོས་ཟནི་མཚེམས་ད་ཆེ་མ་སུ་རརི་བདོ་ཁྱིམི་འིཕེར་འིཛུགོས་

མ་ིཡོངོ་བ་ཞིསེ་ས་གོནས་གོཞུང་ནས་ར་ེའིདུན་གོནང་བྱུང༌། 

ང་ཚེོས་ཁོང་སྟོང་བེད་མེད་རྣམས་ལ་ཉེམས་གོསོ་བྱེས་ཏེེ་བོད་

ཁྱིིམ་བཙུགོས། ཚེང་མས་སྙོམས་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་བྱེེད་པོ་ལས། 

ཁྲིམིས་འིགོལ་བྱེས་ནངོས་གོང་ཡོང་མདེ་པོ་ལ་དགོགོ་ཆེ་བྱེདེ་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚེན་ཅ་ིཡོནི་སྙམ་སྟ་ེརམི་པོས་ཞིབི་རྩིད་སྐོབས་འིགོའི་ཤེས་

ནས་བོད་མི་ཚེོས་གོཙོང་མ་འིཕྲིོད་བསྟེན་ཇི་བཞིིན་མ་བྱེས་པོར་

གྲེངོ་ཁྱིརེ་གོཙོང་མའི་ིམཐོངོ་སྣང་ལ་གོནདོ་པོ་དང༌། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་

ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིརགིོས་ཡོངོ་མཁོན་ཉུང་དུ་ཕྱོནི་ན། གྲེངོ་ཁྱིརེ་གྱི་ིའིབབ་
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ཡོངོ་ལ་གོནདོ་རྐྱེནེ་ཡོངོ་རྒྱུར། ད་ེབས་མ་སུ་རརི་བདོ་མ་ིགོང་ཉུང་

བཞིགོ་ན་ལེགོས་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡོནི་ཚེདོ་འིདུགོ 

ད་ེལྟར་ཡོནི་ན། བདོ་མ་ིའིགོའི་ཤེས་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིརྐྱེེན་པོས་བདོ་

རིགོས་ཀྱིི་སྤྱོི་ལ་གོནོད་རྐྱེེན་བྱུང་འིདུགོ་གོམ། མི་འིདུགོ་ད་དུང་

དསེ་མ་ིཚེད། ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིརགིོས་ཤེགིོ་ནས་བདོ་མ་ིབཙོགོོ་པོ་གོཅགིོ་

མཐོངོ་ན། ཁོའོི་ིབསམ་པོར། བདོ་མ་ིའིད་ིཚེསོ་གོཙོང་མ་ཙོམ་ཡོང་

བྱེེད་མི་ཤེེས་ན་བོད་རང་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུ་སྤྲོོས་བྲལ་རེད་བསམ་པོ་

ངང་གོིས་འིཆེར་ཞིིང༌། གོཙོང་མ་མི་བྱེེད་མཁོན་མི་གོཅིགོ་ཡོིན་

ཀྱིང༌། ཁོོའི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་བོད་མི་འིདི་ཚེ་ོཞིེས་འིཆེར་བས་བོད་

རིགོས་སྤྱོིའིི་གོཏེམ་དོན་ལའིང་ཤུགོས་ཀྱིིས་གོནོད་རྐྱེེན་ཡོོང་གོི་

རེད། བུ་ཕྲུགོ་ཚེོ་ད་ལྟ་དགོའི་མོ་ཡོོད་པོ་ད་དུང་ཇེ་ལེགོས་སུ་

འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཡོང༌། གོཙོ་ོབ་ོམང་ཚེགོོས་རྒན་པོ་ཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་

དགོསོ། གོཙོང་མ་བྱེ་རྒྱུར་རང་ལ་ལྟསོ་པོའི་ིདགོསོ་པོ། གོཞིན་ལ་

ལྟསོ་པོའི་ིདགོསོ་པོ། སྤྱོ་ིལ་ལྟསོ་པོའི་ིདགོསོ་པོ་བཅས་ཡོདོ་པོས་

ཅིས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་བྱེ་རོགོས། ཡོང་བསྐྱར་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༢༥ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེསེ་ ༢༥ ཉེནི་

ལགོ་ནའི་ོརྩིདེ་ཐོང་ཆེནེ་མརོ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་ལགོ་ནའི་ོརྩིདེ་ཐོང་ཆེནེ་མརོ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་

བྱེསི་པོའི་ིཚེོགོས་འིདུ་ཐོངེས་དྲུགོ་པོའི་ིཐོོགོ་༸གོོང་བྱེསི་པོའི་ིཚེོགོས་འིདུ་ཐོངེས་དྲུགོ་པོའི་ིཐོོགོ་༸གོོང་

ས་མཆེོགོ་ནས་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།ས་མཆེོགོ་ནས་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།

ཀ༽ ཆེབས་འིབངས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང་། སྤུན་ཟླའི་ིའིདུ་

ཤེསེ།

གོཙོ་ོའིཛནི་མཆེགོོ་དང༌། སྐུ་མགྲེནོ། བྱེསི་པོ་གྲེགོོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ལ་

ངསོ་རང་ད་ལམ་ཚེགོོས་འིདུ་འིད་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་དགོའི་སྤྲོ་ོ

ཆེེན་པོོའི་ིངང་ནས་ཡོོང་བ་ཡོིན། ཚེོགོས་འིདུ་འིདི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

གོནང་མཁོན་གྱིིས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་ཚེོགོས་འིདུའིི་དམིགོས་

དནོ་ན།ི མ་འིངོས་པོའི་ིཆེབ་འིབངས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་དང༌། འིགོན་

འིཁུར་གྱིི་དོན་དུ་བྱེིས་པོ་ཚེོར་སློོབ་སྟོན་སྦྱོོང་བརྡོར་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། 

དེ་འིབྲེལ་ཁོོང་ཚེོས་རང་གོི་ཕེ་ཡུལ་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཞིབས་འིདེགོས་

ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོིས་ཞུ་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེ་སྐྱེད་ཡོོང་

བ། ཁོོང་ཚེོའིི་རང་དབང་དང༌། རང་སྟོབས། ཧུར་བརྩིོན་བཅས་

ཀྱི་ིའིདུ་ཤེསེ་སྐྱདེ་དུ་འིཇུགོ་པོ། ཁོངོ་ཚེསོ་རང་གོ་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ད་ེརྩི་

ཆེ་ེཡོནི་པོ་སམེས་ཚེརོ་ཐུབ་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་བཅས་ཡོནི་འིདུགོ ཚེགོོས་
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འིདུ་འིདའིི་ིདམགིོས་ཡུལ་བཟང་ཞིངི་མཐོ་ོབ་འིད་ིདགོ་ལ་ངསོ་རང་

སྙིང་ནས་ཡོིད་མོས་ཆེེ་བར་བརྟེེན་ཚེོགོས་འིདུ་འིདིར་དགོའི་བ་

དཔོགོ་མེད་དང་བཅས་ཏེེ་ང་ོཞུགོས་བྱེ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འིདི་ལ་ཐུགོས་

རྗེ་ེལྷགོ་པོར་དུ་ཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་གོ་ིཡོོད།

ངསོ་རང་བྱེསི་པོ་གྲེགོོས་པོ་ོཚེ་ོམཉེམ་དུ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་དགོའི་

སྤྲོ་ོཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ གོང་ལགོས་ཟརེ་ན། ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིབྱེད་བཞིནི་གོསར་

པོ་འིཛུམ་མདངས་ཅན་དང༌། བཅསོ་མནི་རང་གོཤེསི་བཟང་པོའོི་ི

རྣམ་འིགྱུར་དང་ལྡན་པོའིི་སྒོོ་ནས་ཁོོ་བོའི་ིམཐོའི་བསྐོོར་ཡོོད་པོ་

མ་ཟད། ཁྱིེད་ཚེ་ོརེ་རེར་རང་གོི་རྒྱལ་ཁོབ་སྟོབས་ཆེེན་ཞིིགོ་བྱེེད་

པོའིི་ནུས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོར་མངོན་གྱིི་འིདུགོ ཁྱིེད་ཚེོར་

ད་ལྟ་མ་ིརིགོས་དང་མ་ིརིགོས་བར་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་དང་ཆེསོ་

ལུགོས་བར། སྡེེ་ཚེོགོས་དང་སྡེེ་ཚེོགོས་བར་ལ་དབྱེེ་འིབྱེེད་བྱེེད་

པོའིི་འིཁོོན་འིཛིན་དང༌། མ་རགིོ་པོའིི་བགོ་ཆེགོས་གོང་ཡོང་ཡོོད་

པོ་མ་རདེ། བྱེསི་པོ་གྲེགོོས་པོ་ོརྣམས་ལ་འིབདོ་སྐུལ་བྱེ་རྒྱུར། ཁྱིདེ་

ཚེོས་བཟོད་བསྲིན་ཆེེན་པོོའི་ིསྒོོ་ནས་སྤུན་ཟླའིི་འིདུ་ཤེེས་བཟང་

པོོ་གོཅེས་འིཛིན་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེ་རྒྱུར་འིབད་བརྩིོན་མི་ཚེེ་མཐོའི་

འིཁྱིལོ་བྱེདེ་དགོསོ། རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་ནས་

འིདུ་འིཛོམས་བྱུང་བའིི་ན་གོཞིོན་བྱེིས་པོའིི་ཚེོགོས་འིདུ་འིདི་ལྟ་

བུའི་ིཐོགོོ་ནས་རང་རའེི་ིཐུན་མངོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་
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ཐོབེས་ཐུབ་ངསེ་རདེ།

ཁྱིདེ་ཚེ་ོན་ིརྒྱབ་ཁོབ་འིདའིི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིཆེབ་འིབངས་ཤེགིོ་ཡོནི་

པོར་བརྟེནེ་ཚེང་མར་ལས་འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོད། ལས་འིགོན་

དེ་དགོ་ཁྱིེད་ཚེོའིི་ཁུར་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྙམ་པོའིི་བསམ་བློ་རྒྱང་དུ་

དོར་ནས། དུས་རབས་འིདི་ལས་བྱུང་བའིི་དངངས་ཚེབས་ཆེེན་

པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདིར་གོདོང་ལེན་བྱེ་རྒྱུའིི་ལས་དོན་ཞིིགོ་ཡོིན་

བསམ་པོ་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེ་ོསྲིིད་དོན་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར། 

སྤྱོི་ཚེོགོས་བཅས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་རླབས་ཤུགོས་ལྷགོ་པོར་ཆེེ་བའིི་

དུས་རབས་ཤེིགོ་ནང་གོནས་ཡོོད་ཅིང༌། སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་

འིདི་ཉེིད་རྩི་འིཛུགོས་གོནང་མཁོན་མེས་པོོ་བདགོ་ཉེིད་ཆེེན་པོོ་

རྣམས་ཀྱིསི་རྒྱ་ཆེའེི་ིལམ་བཟང་བསྟན་ཡོདོ་པོ་ད་ེཐོགོོ་ཤེར་བསྐྱདོ་

བྱེེད་དགོོས་པོ་དེ་ཁྱིེད་ཆེོའི་ིའིགོན་འིཁུར་ཡོིན། དམིགོས་ཡུལ་

ཆེེན་པོ་ོའིདི་དགོ་འིགྲུབ་ཐོབས་སུ་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུ་ཤེིན་

ཏུ་གོལ་ཆེ་ེཞིིགོ་རདེ།

ཁོ༽ ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནུས་ཤུགོས་དང༌། སམེས་སྟབོས་ཡོར་

རྒྱས།

རྒྱ་གོར་ལ་འིདས་པོའིི་ལ་ོརྒྱུས་གོཟི་བརྗེིད་ཆེེ་ལ། གྲུབ་རྗེེས་དང་
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ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་ལ་རྒྱ་གོར་རང་གོི་མི་མང་ཙོམ་མིན་པོར། 

འིཛམ་གླིིང་ཡོོངས་ཀྱིི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིང་བློ་སྤེོབས་བསྐྱེད་འིསོ་

པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ང་ཚེསོ་ཆེསོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང་ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་

པོའི་ིརྗེསེ་ཤུལ་ད་ེདགོ་ངསེ་པོར་རྒྱུད་འིཛནི་གོཅསེ་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དེ་ནི་དཔོེ་མཛོད་ཁོང་དང༌། འིགྲེེམས་སྟོན་ཁོང་ལྟ་བུར་བདགོ་

གོཅེས་བྱེེད་པོ་དེ་ཙོམ་མ་ཡོིན་ལ། དེ་འིབྲེལ་སྔར་གྱིི་བསམ་བློ་

རྙིང་པོ་དང༌། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེེད་པོ་དེ་

ཡོང་མནི་ཞིངི༌། འིད་ིན་ིདངེ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་གོནས་འིསོ་

པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་མ་ཡོིན། རང་རེས་འིདས་པོའིི་གྲུབ་རྗེེས་ནང་ནས་

ལགེོས་ཆེ་རྣམས་ཉེམས་སུ་བླངས་ཏེེ་དེང་རབས་ཚེན་རིགོ་དང༌། 

འིཕྲུལ་ལས་ཅན་གྱིི་དུས་སྐོབས་འིདིའིི་ཆེ་ཤེས་ཤེིགོ་ཏུ་འིགྱུར་བ་

བྱེེད་དགོོས། འིདས་པོའིི་སྐོལ་བཟང་དུས་སྐོབས་དེ་ཕྱོོགོས་སུ་

རྟེགོ་ཏུ་ལྷུང་རྐྱེང་བྱེེད་པོ་དང༌། ཕེན་མེད་གོོམས་སྲིོལ་རྙིང་པོ་མུ་

མཐུད་ལགོ་ལནེ་བསྟར་བ་ཡོནི་ན། མ་འིངོས་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཡོར་

རྒྱས་དང་འིཕེལེ་རྒྱས་ལ་བཀགོ་འིགོོགོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། འིདས་པོའི་ི

དུས་སྐོབས་ཀྱི་ིགོཟ་ིནུས་ཀྱིང་ཉེམས་དམས་སུ་འིགྲེ་ོབར་ངསེ། ང་

ཚེསོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིནུས་ཤུགོས་དང༌། སམེས་སྟབོས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ི

རྗེསེ་བསྙགེོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ།

འིདས་པོའི་ིགྲུབ་རྗེསེ་ཀྱི་ིལགེོས་ཆེ་ཉེམས་ལནེ་དང་དུས་མཚུངས་
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ཚེན་རིགོ་དང༌། འིཕྲུལ་ལས་ལའིང་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་དགོོས། 

ཚེན་རིགོ་དང་འིཕྲུལ་ལས་ནི་འིགྲེོ་བ་མིའིི་སེམས་སྟོབས་དང༌། 

བསམ་བློ་ཡོར་རྒྱས་ལ་བརྟེེན་ནས་རིམ་པོས་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་

ཏེེ། འིདི་ནི་མི་མང་ཐུན་མོང་གོི་རིགོ་གོཞུང་ཡོང་ཡོིན། ཨེ་ཤེ་ཡོ་

དང༌། ཨཕེ་ར་ིཀ ལ་ཌནི་ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིནང་གོ་ིམ་ིམང་ཚེསོ་དཔོལ་

འིབྱེརོ་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྗེསེ་ལུས་སུ་གྱུར་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ད་

ཆེ་ཡོར་རྒྱས་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ཏུ་སྒྱུར་བའི་ིབྲལེ་ཟངི་ཤུགོས་ཆེ་ེབྱེདེ་

བཞིནི་ཡོདོ་པོ་དང༌། དའེི་ིཆེདེ་དུ་སྨོན་པོ་དང༌། ཚེན་རགིོ་པོ། འིཕྲུལ་

ལས་པོ། མཁོས་པོ་ཁོགོ་བཅས་དགོོས་གོནད་ཉེིན་བཞིིན་ཇེ་ཆེེ་

ཇེ་ཆེེར་འིགྲེ་ོམུས་ལྟར་དགོོས་མཁོ་ོའིདི་དགོ་ལགེོས་སྒྲུབ་བྱེེད་པོ་

དང༌། རྒྱ་གོར་གྱི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་འིཆེར་གོཞིའིི་ིནང་གོ་ིལས་འིགོན་

རྣམས་ཁྱིདེ་ཚེསོ་འིཁུར་དགོསོ་པོ་ཡོནི། དརེ་བརྟེནེ་སློབོ་གྲྭར་ཡོདོ་

སྐོབས་ནས་ཚེན་རགིོ་དང༌། འིཕྲུལ་ལས་ཀྱིིས་ཁྱིེད་ཚེོར་ཕུགོས་

ཀྱི་ིབསམ་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེབཟང་པོ་ོཞིིགོ་བསྟན་ཡོདོ། 

ལྷགོ་པོར་ཁྱིེད་ཚེོས་གོཞིན་དོན་དུ་རང་བློས་གོཏེོང་བྱེེད་པོ་དང༌། 

གོཞིན་གྱིི་དཀའི་སྡུགོ་ཤེེས་རྟེོགོས་ཐུབ་པོ། རྒྱ་གོར་གྱིིས་མི་མང་

གོཞིན་ལ་ཕེན་སེམས་བྱེེད་པོ་བཅས་ཀྱིི་ལམ་བཟང་ཐོོགོ་ནུས་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོསོ་བསྐྱདོ་དགོསོ། ཁྱིདེ་ཚེསོ་ལམ་བཟང་ད་ེལྟ་བུའི་ི

ཐོགོོ་ཏུ་ཞུགོས་པོ་ཡོནི་ན་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོ་ོའིདའིི་ིལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་མང་
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པོའོི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་ད་ེངམོས་སྟནོ་ཐུབ་པོ་དང༌། རང་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ི

ཕུགོས་དནོ་ཆེདེ་དུ་བྱེས་རྗེསེ་ཆེནེ་པོ་ོའིཇོགོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ།

ཚེོགོས་འིདུ་འིདི་ཐོོགོ་ཏུ་ཡོོད་པོའིི་སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུའིི་འིདུ་ཤེེས་དང་

མཐུན་ལམ་དེ་ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་མར་ཡུན་གོནས་ཐུབ་ངེས་ངོས་ནས་

གོསལ་པོ་ོཤེསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ིརགིོས་དང་མ་ིརགིོས་བར་དང༌། ཤེ་

མདོགོ་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཀྱིི་ཕྱོོགོས་འིཛིན་མེད་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་དང༌། མཐུན་

སྒྲིིལ་དང་ཡོར་རྒྱས་ཅན་གྱིི་རྒྱ་གོར་འིདི་གོོང་ནས་གོོང་འིཕེེལ་

གོཏེོང་རྒྱུར་ཁྱིེད་ཚེོས་སེམས་ཐོགོ་གོཙོང་བཅད་བྱེས་ཡོོད་པོའིང་

ངསོ་ནས་གོསལ་པོ་ོརྟེགོོས་ཀྱི་ིཡོདོ། རྒྱ་གོར་གྱི་ིན་གོཞིནོ་བྱེསི་པོ་

ཚེོས་བླ་ན་མེད་པོའིི་ལས་འིགོན་འིདི་དགོ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་

དགོ་པོའིི་སྒོ་ོནས་འིབད་སྒྲུབ་འིཁུར་བརྩིོན་བྱེ་རྒྱུར་ངོས་རང་ཡོིད་

ཆེསེ་བརྟེན་པོ་ོཡོདོ་ཅངི༌། འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང༌། མཛའི་མཐུན་གྱི་ི

ཆེདེ་དུ་ཁྱིདེ་ཚེསོ་བྱེས་རྗེསེ་འིཇགོོ་རྒྱུར་ཡོདི་ཆེསེ་བརྟེན་པོ་ོཡོདོ་ལ། 

ད་ེདནོ་ཡོངོ་བའི་ིསྨོནོ་ལམ་ཡོང་ཡོདོ། ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༩ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༩ ཉེནི། 

པོན་ཅ་མ་རརི་བཟ་ོལས་སློབོ་གྲྭ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་གོནང་པོན་ཅ་མ་རརི་བཟ་ོལས་སློབོ་གྲྭ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་གོནང་

སྐོབས་ཀྱི་ིབཀའི་སློབོ།སྐོབས་ཀྱི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཟ་ོལས་སློབོ་གོཉེརེ་དང་། རང་མཁོ་ོརང་འིདང་།

༸མི་རྗེེ་མཆེོགོ་དང༌། སྐུ་མགྲེོན་ལྷན་རྒྱས། བརྩིེ་བའིི་བོད་ཕྲུགོ་

ཚེ་ོབཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེརངི་འིད་ིགོ་པོན་ཅ་མ་རརི་བཟ་ོལས་སློབོ་

གོཉེེར་ཁོང་གོསར་འིཛུགོས་སྒོོ་འིབྱེེད་བྱེ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་

འིདརི་དགོའི་སྤྲོ་ོཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། རྒྱ་གོར་དང༌། འིབྲུགོ འིབྲས་ལྗངོས་

བཅས་པོར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲིགོ་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བ་ཡོོད་པོ་རྣམས་

ནམ་ཞིིགོ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱོིར་ལོགོ་མ་ཐུབ་པོར་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཡུལ་

ཁོགོ་ནང་རང་མཁོ་ོརང་ལྡང་ཐོགོོ་ནས་གོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་དགོསོ་

ཤེངི༌། རང་མཁོ་ོརང་ལྡང་གོ་ིའིཚེ་ོབ་ད་ེཡོང་བཟང་ཞིངི་གྱི་ནམོ་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་བ་ལ་བཟ་ོལས་ཀྱི་ིཐོབས་ལམ་མ་བརྟེནེ་མཐུ་མདེ་ཡོནི། 

བཟ་ོལས་ལ་བརྟེནེ་དགོསོ་ན་བཟ་ོལས་སྣ་ཚེོགོས་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་

ཁོང་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ཐོབས་མདེ་ཡོནི་པོས། ད་ེའིདྲེའི་ིདགོསོ་

མཁོ་ོཆེ་ེབའི་ིབཟ་ོལས་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་འིད་ིལྟ་བུ་གོསར་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིའིཁུར་འིགོན་བཞིསེ་མཁོན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསློབོ་

གྲྭའི་ིཚེོགོས་པོ། ས་གོནས་གོཞུང༌། འིདའིི་ིཆེདེ་དུ་ཞིལ་འིདེགོས་
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གོནང་མཁོན་རོགོས་རམ་ཚེོགོས་ཁོགོ་བཅས་ལ་ངས་སྙིང་ནས་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི།

དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་ལྷགོ་བསམ་དཀར་ཞིིང་

གོཏེངོ་ཕེདོ་ཆེ་ེབའི་ིསྒོ་ོནས་ཧནི་སྒོརོ་འིབུམ་ཕྲིགོ་དུ་མའི་ིའིགྲེ་ོགྲེནོ་

བཏེང་སྟེ་གོཏེན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བདུན་ནང་བོད་ཕྲུགོ་ཕེ་ོམ་ོ

བཞི་ིསྟངོ་སྐོརོ་དང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་སགོོས་ཉེནི་མའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་

ནང་བདོ་ཕྲུགོ་ཆེགིོ་སྟངོ་བརྒལ་བར་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་སྦྱོརོ་

སྒྲུབ་གོནང་བཞིནི་ཡོདོ། འིད་ིལྟ་བུའི་ིཤེ་ཚེ་དང༌། དྲེནི་འིཇགོས་ཆེ་ེ

བའིི་རོགོས་རམ་གོནང་བ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ནས་དུས་ནམ་ཡོང་

བརྗེེད་མི་ཐུབ་ལ། གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་མི་ལོ་ ༡༣༠༠ ཙོམ་

གྱིི་གོོང་དུས་ནས་བྱུང་བའིི་བོད་ཧིན་མཛའི་གྲེོགོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་

རིང་པོོའི་ིནང་གོཙོ་ོགོལ་ཆེེ་བའིི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ལེའུ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

ཏུ་འིཁོདོ་ངསེ་ཡོནི།

བརྩིེ་ལྡན་བོད་ཕྲུགོ་ཚེོ། ང་ཚེ་ོདཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོའི་ིདུས་སྐོབས་

སུ། འིད་ིལྟ་བུའི་ིཕེན་གྲེགོོས་བྱེདེ་མཁོན་བྱུང་བ་དང༌། འིད་ིའིདྲེའི་ི

གོ་ོསྐོབས་བཟང་པོ་ོཐོབོ་པོ་ན་ིཤེནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས་ཁྱིདེ་

ཅགོ་ནས་རགོོས་རམ་དང༌། གོ་ོསྐོབས་བཟང་པོ་ོའིད་ིདགོ་ཆུད་ཟསོ་

སུ་མ་བཏེང་བར་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཧུར་བརྩིནོ་བྱེས་ཏེ་ེགྲུབ་འིབྲས་ཕེན་

རླབས་རྒྱ་ཆེ་ེཡོངོ་བར་འིབད་བརྩིནོ་ངསེ་པོར་བྱེདེ་དགོསོ།
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ཁོ༽ བདོ་ཀྱི་ིདཀའི་ཉེནེ་དང་། མ་ིརིགོས་སྲུང་སྐྱབོ།

རང་རེ་ཚེང་མས་ཤེེས་གོསལ་ལྟར། ང་ཚེ་ོརང་གོི་ཕེ་ཡུལ་དང་

མ་ིའིདདོ་དབང་མདེ་དུ་བྲལ་ཏེ་ེབཙོན་བྱེལོ་བ་ཞིསེ་པོའི་ིམངི་ཞིགིོ་

ཐོོགོས་ནས་ཡོོད་པོ་མ་ཟད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་ན་ཡོོད་པོའིི་

བཙོན་བྱེོལ་བ་གོཞིན་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བར་ང་ཚེོར་དཀའི་ངལ་

ལྕི་ཞིིང༌། ཆེེས་མང་བ་ཡོོད། བཙོན་བྱེོལ་བ་གོཞིན་དགོ་ཡོིན་ན། 

རང་རང་གོི་ལྟོ་གོོས་འིཚེ་ོཐོབས་འིགྲེིགོས་ཙོམ་བྱུང་ན་དེ་གོས་

ཆེགོོ་ཀྱིང༌། ང་ཚེ་ོད་ེཙོམ་གྱིསི་མི་ཆེོགོ་པོར། ཁྲིགོ་དང་མཆེ་ིམའི་ི

རྒྱུན་མི་ཆེད་པོའིི་གོཞིིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཕྱོི་རྒྱལ་གྱིི་བཙོན་

དབང་མནར་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིབཟདོ་པོ་ལས་གྲེལོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་བདོ་

ཀྱིི་རང་དབང་བརྩིོན་ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། རང་གོི་ཆེོས་དང་

ཤེསེ་རགིོ་གོམོས་སྲིལོ་བཟང་པོ་ོརྣམས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ། 

མདརོ་ན་བདོ་པོ་ཞིསེ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་འིད་ིདགོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་པོའི་ི

ལས་འིགོན་ཤེནི་ཏུ་ལྕ་ིབ་ཞིགིོ་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ཡོདོ། གོང་ཡོནི་ཟརེ་

ན། ང་ཚེོའིི་ཕེ་ཡུལ་དུ་བཙོན་འིཛུལ་བྱེེད་མཁོན་དེ་ནི་ཡུལ་ཁོགོ་

གོཞིན་དགོ་དང་འིདྲེ་བར་སྲིིད་དོན་གྱིི་རྙོགོ་དྲེ་ལྟར་སྣང་ཞིིགོ་མ་

ཡོནི་པོར་མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོསི་མ་ིརགིོས་གོཞིན་ཞིགིོ་ལ་བརྙས་

བཅསོ་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ཆེསོ་དང་ཤེསེ་རགིོ་
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ལ་རྩིི་བཀུར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་པོ་མིན་པོར་བོད་དུ་དར་བའིི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་དང་དེ་འིབྲེལ་ཤེེས་རིགོ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་དང་དུགོ་

ཏུ་བལྟས་ནས་རྩི་བརླགོ་ཏུ་གོཏེངོ་བ། མ་ིརགིོས་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། 

མ་ིརིགོས་ཕེན་ཚུན་རོགོས་རམ་གྱིི་བྱེ་སྤྱོདོ་མ་ཡོནི་པོར། བདོ་མ་ི

རགིོས་རྩི་མདེ་དུ་བཏེང་ནས་ཧན་མ་ིརགིོས་འིབའི་ཞིགིོ་གོསི་བདོ་

ཡུལ་དབང་སྒྱུར་བྱེ་རྒྱུའིི་བསམ་སྦྱོོར་ཇི་སྙེད་ཅིགོ་ངན་བརྩིམས་

ལགོ་ལེན་བསྟར་བཞིནི་པོ་རདེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིདཀའི་ངལ་དང༌། ཉེནེ་ཁོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་

རང་ཅགོ་བྱེསེ་འིབྱེརོ་བདོ་མ་ིརྣམས་ནས་ཀྱིང་རང་ཉེདི་གོཅགིོ་པུའི་ི

ཁོ་ེཕེན་ཁོ་ོནར་མ་ིབལྟ་བར་བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིའིཕྲིལ་ཕུགོས་ཁོ་ེ

གྱིངོ་ལ་བལྟས་ཏེ།ེ བསམ་བླ་ོགོཏེངི་རངི་ཙོམ་གོཏེངོ་བ་དང༌། དཀའི་

ངལ་ལ་བཟདོ་འིཁུར་ཆེ་ེཙོམ་བྱེས་ཏེ།ེ བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིཁོ་ེཕེན་

དང་དམིགོས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐོབས་ལ་ཚེང་མས་བློ་རྩིེ་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་

གྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་ན་ིའིདརོ་ཐོབས་མདེ་པོའི་ིཁུར་འིགོན་ཡོནི་

ལ་ཤེནི་ཏུ་དནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི།

དསེ་ན་ཐོགོོ་མར་རང་རསེ་ཇ་ིལྟར་བྱེདེ་དགོསོ་སྙམ་ན། རང་ཅགོ་

ཕྱོི་རྒྱལ་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་འིབྱེོར་པོའིི་བོད་མི་ཚེོས་རང་

མཁོོ་རང་ལྡང་གོི་གོཞིིས་ཆེགོས་གོདེང་འིཁོེལ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ཡོོང་བ་ལ་ས་ཞིིང་གོི་ཐོོན་སྐྱེད་གོཅིགོ་པུས་དགོོས་མཁོོ་ལྡང་
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ངེས་འིབྱུང་དཀའི་བས། བཟོ་ལས་སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལས་ཐོབས་ལ་

བརྟེེན་ནས་རང་ཅགོ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིི་དགོོས་མཁོོ་ལྡང་བས་

མ་ཚེད། དཔོལ་འིབྱེོར་གྱིི་ཁོ་ཚུགོས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་བཀའི་

དྲེིན་གོསབ་ཐུབ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་མི་མང་ལ་ཕེན་གྲེོགོས་བྱེ་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ།

དངེ་དུས་འིཛམ་གླིངི་ནང་བཟ་ོལས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་ིཡུལ་ཁོགོ་

རྣམས་དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིགོནས་ཚེད་མཐོནོ་པོརོ་གྱུར་པོ་དང༌། བཟ་ོ

ལས་མ་དར་བའིི་ཡུལ་ཁོགོ་རྣམས་དཔོལ་འིབྱེོར་རྗེེས་ལུས་སུ་

གྱུར་པོ་ཚེང་མས་མཐོོང་ཆེོས་བཞིིན་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུ་

རྣམས་ནས་ཀྱིང་བཟ་ོརིགོ་པོའིི་ལས་ཐོབས་རྣམ་པོ་སྣ་ཚེོགོས་ལ་

སྦྱོངས་བརྩིོན་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོར་རྒྱས་

གོོང་མཐོརོ་གོཏེངོ་བའི་ིཁུར་འིགོན་ལནེ་དགོསོ།

གོ༽ བཟ་ོརིགོ་ལགོ་རྩིལ་དང་། དའེི་ིདགོསོ་དམིགོས་

གོཉེསི།

བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ིལགོོས་ཁྱིམི་མཚེསེ་ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་གོནས་པོའི་ིབདོ་མ་ིན་

གོཞིནོ་ཚེསོ་བཟ་ོརགིོ་པོའི་ིལས་ཐོབས་སྣ་ཚེགོོས་ལ་སྦྱོངས་བརྩིནོ་

བྱེས་ཏེེ་རང་རེའིི་མི་མང་གོི་དཔོལ་འིབྱེོར་གོནད་ཚེད་གོོང་མཐོོར་
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གོཏེངོ་རྒྱུ་འིདིར་དགོསོ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོགོཉེསི་ཡོདོ། 

༡༽ རྒྱ་དམར་གུར་བྲན་གྱིིས་བོད་ནང་ས་ོནམ་འིབྲོགོ་ལས་བཟ་ོ

ཚེོང་སོགོས་ཐོོན་སྐྱེད་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟེ་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་

དབང་དང་དཔོལ་འིབྱེོར་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་པོ་ཡོོད་

ལུགོས་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་རང་དབང་ཡུལ་དུ་ཕྱོནི་པོའི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་

བཀྲོེས་སྐོོམ་གྱིིས་ལྟོགོས་ཤེི་ཐོེབས་བཞིིན་ཡོོད་པོ་དང༌། རང་

དབང་མེད་པོར་གོཞིན་གྱིི་བྲན་གོཡོོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ལུགོས་

དྲེིལ་བསྒྲིགོས་བྱེེད་བཞིིན་པོ་རེད། ནམ་ཞིིགོ་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་ཁྲིིམས་

དཔོོན་ནམ། གོཟུར་གོནས་ཀྱིི་མི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱིི་ནང་དང༌། 

ཕྱོ་ིརལོ་དུ་གོནས་པོའི་ིབདོ་རྣམས་སུ་ཞིིགོ་དཔོལ་འིབྱེརོ་བཟང་བ་

དང༌། སུ་ཞིིགོ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པོ། སུ་ཞིིགོ་རང་དབང་ཆེེ་བ་ཡོོད་

མེད་རྟེོགོ་ཞིིབ་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་གོ་ོསྐོབས་ཤེར་སྲིིད་ན། ང་ཚེོས་རྒྱ་

དམར་ལྟར་ཁོ་ཚེིགོ་སྐོམ་པོོ་བརྗེོད་ཙོམ་མིན་པོར་དངོས་དོན་གྱིི་

གོནས་སྟངས་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེན་བསྡུར་དང༌། ཐོགོ་གོཅོད་

ལན་འིདབེས་བྱེདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོནི། 

༢༽ ང་ཚེ་ོབདོ་དུ་ཕྱོརི་ལགོོ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་སུ་ལུང་པོ་སྟངོ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཁོང་སྟངོ་ཚེ་ོམ་གོཏེགོོས་ལྷགོ་པོའི་ིར་ེབ་མདེ། གོང་

ཡོིན་ཟེར་ན། བོད་སྤྱོི་གོཞུང་དང༌། སྒོེར་ཁྱིིམ་ཚེང་མའིི་ཐོོན་སྐྱེད་

དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་ཡོངོས་རྫིགོོས་རྒྱ་དམར་གྱིསི་བཅམོ་ཟསོ་བྱེས་
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དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་ཡོནི་པོས་ང་ཚེསོ་བདོ་ཀྱི་ིདཔོལ་འིབྱེརོ་འིཛུགོས་

སྐྲུན་གོཞི་ིནས་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེབྱེདེ་པོ་ལ་བཟ་ོལས་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་

པོའི་ིལགོ་རྩིལ་ལས་རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ལ་མཁོས་པོའི་ིབདོ་མ་ིཁྱིདེ་

ཅགོ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་མཐུ་མདེ་ཡོནི་པོས་ད་ེདགོ་གོ་ིགྲེ་སྒྲིགིོ་ཀྱིང་རང་

རསེ་ད་ལྟ་ནས་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང༽ བཟ་ོརིགོ་ལགོ་རྩིལ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིདགོསོ་

མཁོ།ོ

ད་དུང་བུ་ཕྲུགོ་ཚེོར་ཞུ་རྒྱུ་གོཅིགོ་ལ། འིདིར་ཡོོད་སློོབ་ཕྲུགོ་ཕེལ་

མ་ོཆེེ་རང་རེའིི་གོཏེན་འིཇགོས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་སློེབས་པོ་ཡོིན་

གོཤེསི་འིགོའི་ཤེས་ཀྱི་ིབསམ་པོར། ང་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་མཐོར་ཕྱོནི་

པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཏེེ་བོད་མི་མང་གོི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་བསམ་པོ་ལ་

སློོབ་སྦྱོོང་འིཕྲི་ོམཚེམས་བཅད་དེ་ལགོ་ཤེསེ་སློོབ་གྲྭ་འིདརི་བཏེང་

བྱུང་སྙམ་དུ་བླ་ོཕེམ་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོའིི་ངེས་པོ་མི་འིདུགོ་པོས། 

དེ་འིདྲེའིི་བསམ་ཚུལ་འིཛིན་མི་རུང༌། ང་ཚེོར་མཐོོ་རིམ་གྱིི་སློོབ་

སྦྱོངོ་མཐོར་ཕྱོནི་པོའི་ིབདོ་རགིོས་ལས་བྱེདེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་དགོསོ་མཁོ་ོ

ཆེ་ེབ་བདནེ་མདོ་ཀྱིང༌། ཐོམས་ཅད་ཀྱིསི་དམགིོས་ཡུལ་གོཅགིོ་ཁོ་ོ

ན་བཟུང་བས་གོ་ལ་འིགྲེིགོ  དཔོརེ་ན། ཁོང་པོ་ཞིིགོ་བརྩིིགོ་པོ་ལ་

ས་རྡོ་ོཤེངི་ལྕགོས་ལ་སོགོས་པོའི་ིརྒྱུ་ཆེ་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚེོགོས་དང༌། 
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སྒོོ་དང༌། སྒོེ་ཁུང༌། ཐོོགོ ཞིལ་བ། རྩིིགོ་པོ་ལ་སོགོས་པོའིི་བྱེེད་

ལས་སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིི་དངོས་པོ་ོཚེང་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས། དངོས་

པོོའི་ིརིགོས་གོཅིགོ་གོིས་མི་འིགྲེིགོ་པོ་ལྟར། ཕྱོིན་ཆེད་རང་རེས་

ཀྱིང་དཔོལ་འིབྱེོར་བདེ་སྐྱིད་དང༌། རང་དབང་ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་

པོའིི་བོད་རྒྱལ་ཁོབ་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལེགོས་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་པོ་ལ་ངེས་

པོར་དུ་ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་པོའིི་མཁོས་པོ་སྣ་མང་མེད་དུ་

མི་རུང་བ་ལས། སྣགོ་ཤེོགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་ཤེ་སྟགོ་གོིས་

འིགྲེིགོ་ཐོབས་མདེ། 

ལྷགོ་པོར་ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིལ་ོཚེད་མཐོ་ོརམི་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུར་ཆེསེ་དྲེགོས་

པོ་དང༌། བཟ་ོལས་སློབོ་གྲྭ་ཛ་དྲེགོ་དགོསོ་གོཏུགོས་ཆེ་ེབ་སགོོས་

ཕྱོོགོས་མང་པོོར་སྒོོ་བསྟུན་ནས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་ལས། ཁྱིེད་

ཚེའོི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་འིཕྲི་ོསྐྱངོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཆུད་ཟསོ་བཏེང་བ་མནི་

པོས་བླ་ོཕེམ་ཡོདི་ཆེད་ནམ་ཡོང་བྱེ་མ་ིདགོསོ། རང་གོ་ིབླ་ོརྩིལ་དང༌། 

བརྩིོན་འིགྲུས་ཀྱིིས་མ་བསླུས་ན་འིདི་ཡོང་བཟོ་ལས་རྐྱེང་པོ་མིན་

པོར་རིགོ་གོཞུང་གོཞིན་དགོ་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེ་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐོབས་ཀྱིང་

རྒྱ་ཆེ་ེཡོདོ་སྐོབས་འིཁུར་བརྩིནོ་དང་ལནེ་བྱེས་ན་འིགྲེིགོ  

མདརོ་ན་རང་རའེི་ིཕེ་ཡུལ་དུ་སུ་ཞིགིོ་གོསི་དབང་སྒྱུར་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོ་དང༌། རང་རའེི་ིཤེ་ཁྲིགོ་གོཅགིོ་པོའི་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས་མནར་གོཅདོ་

དང་སྡུགོ་བསྔལ་ཇི་ལྟ་བུ་མྱོོང་གོི་ཡོོད་པོ། རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང༌། 
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མ་ིམང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་རགོོས་རམ་ཚེགོོས་ཁོགོ་བཅས་རང་རརེ་ཤེ་ཚེ་

དང་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོཇ་ིའིདྲེ་ཡོནི་པོ་བཅས་མ་བརྗེདེ་སྙངི་གོ་ིར་ི

མརོ་བྲསི་ཏེ་ེཁྱིདེ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཁུར་བརྩིནོ་ཆེ་ེསྐྱདེ་བྱེས་ནས་

རང་རེའིི་རླབས་ཆེེན་གྱིི་དམིགོས་ཡུལ་ཁོགོ་ལེགོས་པོར་འིགྲུབ་

པོའིི་འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་རོགོས། མཇུགོ་ཏུ་ཡོང་བསྐྱར་ཚེང་མར་

བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལགེོས་དང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ཞིསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི། ཝཱ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི། ཝཱ་

རཱ་ཎ་སཱིའིི་ིསམ་སྀྐྲྀ་ཏེ་གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་རཱ་ཎ་སཱིའིི་ིསམ་སྀྐྲྀ་ཏེ་གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་

མའོི་ིཚེོགོས་ཁོང་ནང༌། བདོ་ཀྱི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་མའོི་ིཚེོགོས་ཁོང་ནང༌། བདོ་ཀྱི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་

ཆེནེ་མ་ོགོསར་འིཛུགོས་ཀྱི་ིརྟེེན་འིབྲལེ་མཛད་སྒོའོི་ིཆེནེ་མ་ོགོསར་འིཛུགོས་ཀྱི་ིརྟེེན་འིབྲལེ་མཛད་སྒོའོི་ི

སྐོབས་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།སྐོབས་སྩལ་བའི་ིགོསུང་བཤེད།

ཀ༽ རྩི་ཆེའེི་ིའིཕེགོས་ཡུལ་དང་། བདོ་མའིི་ིབླ་ོམིགོ

རྟེོགོ་པོའིི་དྲེ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང༌། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེེའིི་སྐུ་མངའི་བ། 

།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོི་ིའིདོ་ཟརེ་དགོ །ཀུན་ནས་འིཕྲི་ོལ་ཕྱོགོ་འིཚེལ་

ལ།ོ །ཞིསེ་བསྟན་པོའི་ིབདགོ་པོ་ོསྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ལ་ཕུན་

སུམ་ཚེོགོས་པོ་གོསུམ་མངའི་བའིི་སྒོ་ོནས་བསྟོད་པོ་སྔོན་དུ་འིགྲེ་ོ

བའིི་ཐོོགོ་ནས། ད་ལྟ་འིདིར་རྒྱ་གོར་བྱེང་ཕྱོོགོས་ཡུ་པོིའིི་མངའི་

སྡེའེི་ིསྲིདི་སྐྱངོ་ཌོགོ་ཌར་གྷོ་ོཔོ་ལ་རས་ཌའིི་ིམཆེོགོ་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱིའིི་ིརྒྱལ་པོ།ོ སམ་སྀྐྲྀ་ཏེའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིསྤྱོ་ིཁྱིབ། ཆེསོ་ཀྱི་ིགྲེོགོས་པོ་ོ

རྣམ་པོ། སྐུ་མགྲེནོ་རྣམ་པོ་བཅས་པོར་ཞུ་རྒྱུ། 

གོནས་ཁྱིད་པོར་དུ་འིཕེགོས་པོ་བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་ཆེསོ་དང་

པོརོ་གོསུངས་ཤེངི་བྱེནི་གྱིསི་བརླབས་པོའི་ིགོནས་འིདརི། དགོསོ་
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པོ་ཁྱིད་པོར་འིཕེགོས་པོ་རང་གོཞིན་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་

འིཕྲིལ་དང་ཡུན་གྱིི་འིདོད་དོན་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་པོའིི་སློད་

དུ། བྱེ་བ་ཁྱིད་པོར་འིཕེགོས་པོ་ཆེོས་དང་ལྡན་པོའིི་བླ་ོགྲེོས་རྣམ་

དཔྱོད་གོོང་དུ་སྤེེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་མཐོ་ོརིམ་ཤེེས་རིགོ་གོཙུགོ་ལགོ་

སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལགེོས་སྦྱོར་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་མའོི་ིཁོངོས་

གོཏེགོོས་ཡོན་ལགོ་གོ་ིཚུལ་དུ་དངསོ་སུ་ཚུགོས་པོའི་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་

ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་འིདིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལ་དགོའི་སྤྲོོ་ཆེེན་པོོ་བྱུང༌། 

འིདིར་མཐུན་འིགྱུར་རོགོས་རམ་གོནང་མཁོན་གོཙོ་ོབོ་རྒྱ་གོར་

གོཞུང་དང༌། ས་གོནས་གོཞུང༌། འིད་ིགོ་སློོབ་གྲྭའི་ིམཁོས་དབང་

རྣམ་པོ་ཚེ་ོདང་བཅས་པོ་ཚེང་མ་ལ་ངས་དམིགོས་བསལ་གྱིིས་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ལྟ་ནས་བརྩིིས་པོའིི་ལོ་ ༢༥༠༠ ལྷགོ་ཙོམ་གྱིི་གོོང་ལ་སྟོན་པོ་

ཐུགོས་རྗེེ་ཅན་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་དུ་གོདུལ་

བྱེའི་ིཁོམས་དང༌། བསམ་པོ་བགོ་ལ་ཉེལ་ཇ་ིལྟ་བ་བཞིནི་དུ་མཁྱིནེ་

ཅངི་གོཟགིོས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཕུང་པོ་ོབརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟངོ་ལ་

སོགོས་པོ་གོསུངས་ཏེེ་ཆེོས་ཀྱིི་འིཁོོར་ལོ་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་བསྐོོར། རྒྱ་

གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གོསུངས་

པོའིི་ཆེོས་རྒྱ་གོར་གྱིི་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཏུ་ཁྱིབ་

ཅངི༌། དའེི་ིནང་ནས་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ན་ིཆེསོ་དང་ཤེསེ་རགིོ་
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གོི་འིདོ་སྣང་དེ་ལྷགོ་པོར་ཤུགོས་ཆེེན་པོོས་ཁྱིབ་སྟེ། མི་རབས་

ནས་མི་རབས་མཐུད་པོའིི་དུས་ཡུན་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་རིང་ལ་བོད་

ཀྱིི་མཁོས་པོ་ཚེོས་ཆེོས་དང་ཤེེས་རིགོ་གོི་གོཞིི་རྩི་དེ་དགོ་ལ་སྦྱོང་

བརྩིོན་གྱིི་ལས་དོན་མང་པོོ་བྱེས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མི་རིགོས་

གོཞིན་དགོ་དང༌། སྐོད་ཡོིགོ་གོཞིན་དགོ་ལ་ཧ་ལམ་མ་བྱུང་བའིི་

ཚེོད་ཀྱིི་ཡོར་རྒྱས་དང་གྲུབ་མཐོའི་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ཞིིང༌། རྒྱ་གོར་གྱིི་

མེས་པོོ་མཁོས་དབང་ཚེོས་བློ་གྲེོས་ཀྱིི་སྣང་བ་དེའིི་ཐུགོས་རྗེེ་

ལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབླ་ོམགིོ་འིབྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང༌། 

རྒྱུ་མཚེན་དེ་ལྟ་བུར་བརྟེེན་ནས། ང་ཚེོས་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་

ཡུལ་ལ་དུས་རྟེགོ་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོརོ་འིཛནི་པོ་དང༌། རང་གོ་ིབླ་ོམགིོ་

འིབྱེདེ་པོའི་ིསློབོ་དཔོནོ་ཡོདོ་སའི་ིཞིངི་ཁྱིད་པོར་ཅན་དུ་བརྩིསི་ནས་

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིགོནས་མཇལ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ལ་དགོའི་

པོོ་བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་དུ་གོནས་སྐོོར་འིགྲེོ་མྱོོང་མཁོན་གྱིི་མི་

ཞིགིོ་ཡོནི་ནའིང་ད་ེལ་བརྩི་ིམཐོངོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོ། རྒྱ་གོར་དུ་འིགྲེ་ོ

མ་མྱོངོ་མཁོན་ཚེསོ་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་གྱི་ིགོནས་ལུགོས་རྣ་བར་

ཐོོས་པོ་ཙོམ་ལའིང་ཐོལ་མ་ོསྦྱོར་ཏེེ་ཡོིད་སྨོོན་བྱེེད་པོའིི་གོནས་སུ་

འིཛནི་གྱི་ིཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཕྱོོགོས་རེ་བ་

དང༌། རསི་སུ་ཆེད་པོ་མ་ཡོནི་པོར་སྤྱོདོ་པོའི་ིཕྱོོགོས་ནས་ཐོེགོ་པོ་
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ཆེ་ེཆུང་གོཉེསི་དང༌། ལྟ་བའི་ིཕྱོགོོས་ནས་གྲུབ་མཐོའི་བཞི་ིསགོོས་

ཐོགེོ་པོ་ཆེ་ེཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་པོ་ཆེ་ཚེང་བ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

ཡོང་མཁོས་པོས་བཙུན་པོ་མ་བཅོམ། བཙུན་པོས་མཁོས་པོ་མ་

བཅོམ་པོར་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་གོསུམ་ཕྱོོགོས་རེར་མ་སོང་བ་ཡོོད་

ཅངི༌། མདརོ་ན་ཕྱོ་ིཉེན་ཐོསོ་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ། ནང་བྱེང་ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ི

སྤྱོོད་པོ། གོསང་བ་སྔགོས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་བཅས་དེ་ཐོམས་ཅད་ཀྱིང་

གོང་ཟགོ་གོཅིགོ་གོིས་སྟན་ཐོོགོ་གོཅིགོ་ཏུ་འིགོལ་མེད་དུ་ཉེམས་

སུ་ལནེ་ཤེསེ་པོའིི་སྲིལོ་རྒྱུན་བཟང་པོ་ོཡོདོ། 

ཁོ༽ ཕྱོི་རྒྱལ་བཙོན་འིཛུལ་དང་། ནང་ཆེསོ་གོཏེརོ་བཤེིགོ

དེང་དུས་དངོས་པོོ་འིགོའི་ཞིིགོ་འིཁྱིགོ་སྒོམ་ནང་དུས་ཚེོད་མང་

པོོའི་ིརིང་སྐྱོན་མེད་དུ་ཉེར་ཚེགོས་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་

རི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྐོོར་བའིི་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཚུལ་མ་ནརོ་བ་སྤུས་དགོ་པོ་ོརྣམས་ཉེམས་སུ་

ལནེ་ཤེསེ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ཉེ་ེདུས་བར་ཉེར་ཚེགོས་བྱེདེ་ཐུབ་ཡོདོ། ད་ེ

ལྟ་ན་ཡོང༌། སྤྱོརི་བསྟན་པོའི་ིབར་གོགེོས་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་བདོ་ཁོ་

བ་ཅན་གྱི་ིསྐྱ་ེའིགྲེའོི་ིབསདོ་ནམས་དམན་པོའི་ིདབང་གོསི་ཕྱོ་ིརྒྱལ་

གྱི་ིབཙོན་འིཛུལ་ཞིགིོ་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས། ང་ཚེའོི་ིལུང་

པོའི་ིནང་སྡུགོ་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲྀགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ཚེང་
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མས་མཁྱིནེ་གོསལ་ལྟར། ཚེགིོ་གོ་ིལམ་ནས་ཞུ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིརང་དབང་འིཕྲིགོོ་པོས་མ་ཚེད། 

ང་ཚེ་ོབདོ་ནང་དར་བའི་ིརགིོ་གོཞུང་སྤྱོ་ིདང༌། དའེི་ིནང་ནས་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་རྩི་མདེ་དུ་བཏེང་ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེཡོང་བཙོན་

འིཛུལ་བས་ཆེསོ་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་མ་ིབྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ོསྣང་མ་ིབྱེདེ་པོ་

ཙོམ་མ་ཡོནི་པོར་ཆེསོ་ལ་དུགོ་ཏུ་ལྟ་ཞིངི༌། དུགོ་གོ་ིརྩི་བར་བལྟས་

ནས་དེ་དགོ་རྩི་མེད་གོཏེོང་བ་ལ་ཆེེད་གོཉེེར་གྱིི་འིབད་བརྩིོན་སྒོོ་

མང་པོ་ོནས་བྱེས་ཏེེ་ད་ཆེ་བོད་ལུང་པོའིི་ནང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའི་ིཆེསོ་དུས་རབས་མང་པོའོི་ིརངི་ཡོར་རྒྱས་གོངོ་འིཕེལེ་གྱི་ིཉེར་

ཚེགོས་བྱེས་པོ་ད་ེཚེ་ོཤུལ་མདེ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་གྱུར་ཟནི་པོས་ན། ང་ཚེ་ོ

འིདརི་བཙོན་བྱེལོ་དུ་ཡོངོ་མཁོན་རྣམས་ལ་རང་གོ་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་མ་ིཉེམས་རྒྱུན་འིཛནི་ཐུབ་ཐོབས་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ད་ེཐོགོོ་ཏུ་

བབས་པོ་ཡོིན་སྟབས། ང་ཚེོས་ལས་འིགོན་གྱིི་གོཙོ་ོབོར་བཟུང་

སྟེ་ཁྱིིམ་མཚེེས་རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་རྒྱ་གོར་ནང་

དམིགོས་བསལ་གྱིིས་བོད་མི་གོཞིིས་ཆེགོས་དང༌། དེང་དུས་ཀྱིི་

ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཐོབས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བགྱིིས་

པོས་མཚེནོ། ལས་ཀ་མང་པོ་ོབྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་

གོཞུང་སྤྱོི་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཆེ་

ཚེང་བ་ཞིིགོ་མ་ཉེམས་རྒྱུན་གོནས་ཐུབ་ཐོབས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་འིབད་

བརྩིནོ་མ་བྱེས་ཐོབས་མདེ་བྱུང༌། 
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རྒྱ་གོར་ནང་བདོ་ཀྱི་ིམཁོས་དབང་སྟངོ་ཕྲིགོ་ཡོས་མས་ཤེགིོ་ཕེབེས་

ཐུབ་ཡོདོ་པོ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིམཁྱིནེ་ཡོནོ་བླ་ོགྲེསོ་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ་ེ

ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་རྒྱུན་མ་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོར་གོལ་སྲིིད་

མཁོས་པོ་དེའིི་རིགོས་རྫིོགོས་པོ་ཡོིན་ན་ཕྱོིན་ཆེད་རེ་བ་རྒྱགོ་ས་

མདེ་པོའི་ིགོནས་ལ་གྱིར་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚེསོ་དཔོ་ེཆེ་ཕྲིན་ཙོམ་ལྷགོ་

པོ་ད་ེདགོ་རགིོ་གོཞུང་ཤེ་ིར་ོལྟ་བུ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

སྟབས། ང་ཚེའོི་ིམཁོས་པོ་ཕྲིན་བུ་ལྷགོ་པོ་ད་ེཚེ་ོགོཞི་ིརྩིར་བྱེས་ནས་

གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིཛུགོས་ཐུབ་ན་སྙམ་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོའིཁོརོ། བཀའི་དྲེནི་ཅན་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསྲིདི་བླནོ་དམ་པོ་འིཇ་ོཧ་ལ་

ན་ེརུ་མཐོའི་མའི་ིམཇལ་འིཕྲིད་སྐོབས་ལ་ངས་དའེི་ིསྐོརོ་བཀའི་མལོ་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར། བར་ལམ་ལས་དོན་དེའིི་སྐོོར་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་

ཐུགོས་ཁུར་ཆེ་ེབཞིསེ་དང་བཅས་གྲེ་སྒྲིགིོ་བྱེས་ནས་ད་ཆེ་གོཙུགོ་

ལགོ་སློབོ་གྲྭ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིགོ་ོརམི་དང་པོ་ོལྟ་བུའི་ིགོཞི་ི

རྩི་ཞིགིོ་འིཛུགོས་ཐུབ་པོར་བརྟེནེ། མཁོས་དབང་རྣམ་པོ་ཚེང་མའི་ི

བཀའི་སློབོ་དང་རགོོས་རམ་ལ་བརྟེནེ་ནས། ང་ཚེའོི་ིབླ་ོམསོ་ལྟར། 

བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོཅེས་སྐྱོང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་

བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

གོ༽ འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེདང་། བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ།
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རང་ཅགོ་ཚེ་ེསྔ་ཕྱོ་ིདང༌། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁོས་བླངས། ནང་རིགོ་པོའི་ི

སྡེ་ེསྣདོ་ལ་མསོ་པོ་ཡོདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིཚེསོ་ར་ེའིདུན་བྱེདེ་པོའི་ིམངནོ་

མཐོ་ོདང༌། ངསེ་ལགེོས་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་པོ་ལ་ང་ཚེའོི་ིགོཙུགོ་ལགོ་

སློབོ་གྲྭ་འིད་ིཡོསི་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་རྒྱུ་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། སྐྱ་ེ

བ་སྔ་ཕྱོ་ིཁོས་མ་བླངས་པོའིམ། ཚེ་ེའིད་ིཙོམ་མ་གོཏེགོོས་བསམ་བླ་ོ

མ་འིཁོོར་མཁོན་ཞིིགོ་གོི་དབང་དུ་བྱེས་ན་ཡོང་འིདི་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོདོ་ད།ེ ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། ཆེ་ེས་ནས་བཤེད་

ན་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིནང་མ་ིརགིོས་དང༌། ལུང་པོ་ཤེར་ནུབ་ཀྱི་ིདབྱེ་ེ

བ་མདེ་པོ་ཕྱོགོོས་གོང་སར་འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེཞིསེ། ཞི་ིབད་ེདནོ་

གོཉེེར་གྱིི་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་མཚུངས་མི་རིགོས་

སམ། ཡུལ་ཁོགོ་རེ་རེའིི་ནང་དུའིང་ཞིི་བདེར་དོན་གོཉེེར་བྱེེད་པོ་

དང༌། ཆུང་ས་ཁྱིིམ་ཚེང་རེ་རེའིི་ནང་དུ་ཡོང་ཞིི་བདེ་དོན་གོཉེེར་

བྱེེད་པོས་ཞིི་བདེ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ངེས་པོར་དུ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

འིནོ་ཀྱིང་ཞིི་བདེ་ཡོོང་བ་ལ་བསམ་བློ་འིདུལ་དགོོས། བསམ་བློ་

མ་དུལ་ན་ཞིི་བདེ་ཡོོང་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་མེད། ཉེིན་རེའིི་འིཚེ་ོབ་

སྐྱལེ་བའི་ིསྐོབས་སུ་རང་ངསོ་ནས་བཟདོ་བསྲིན་ཆེགོོ་ཤེསེ་བསྟནེ། 

གོཞིན་ངོས་ལ་བྱེམས་པོ་དང་སྙིང་རྗེེའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཆུང་ས་རང་ཁྱིིམ་གྱིི་ནང་ལའིང་ཞིི་བདེ་འིབྱུང་ཐུབ་

ལ། དེ་བྱུང་ན་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་དང་ལུང་པོ་ས་ོསོའི་ིཐོོགོ་ལའིང་

ཞིི་བདེ་ཡོོང་ཐུབ། དེ་དགོ་བསྡེེབས་ནས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ལའིང་
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ཞིི་བདེ་ཡོོང་ཐུབ། དེའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་གོཙུགོ་ལགོ་སློོབ་གྲྭ་འིདིས་

འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེལ་ཡོང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་བའི་ིཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ། 

ད་ེསྔ་བདོ་འིད་ིས་ཁོད་ཆེདོ་ད་ེབསྡེད་པོའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་

གོསི་བདོ་ལུང་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤེསེ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་

ཡོདོ། དཔོརེ་ན་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་ཟརེ་བ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་

ལུགོས། ཞིསེ་དང༌། བླ་མའི་ིཆེསོ་ལུགོས་ཟརེ་བ་སགོོས་ད་ེའིདྲེའི་ི

མངི་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོབཏེགོས་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་རྣམ་རྟེགོོ་མང་པོ་ོ

ཆེགོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོདོ་པོས། ད་ཆེ་བདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་

དངོས་བརྗེེན་གོསལ་པོོ་ཤེེས་ཐུབ་པོའིི་དོན་ལ་ཡོང་གོཙུགོ་ལགོ་

སློབོ་གྲྭ་འིདསི་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ། 

སྔར་གྱི་ིདུས་རབས་མང་པོའོི་ིརངི་རྒྱ་གོར་གྱི་ིཔོཎྜི་ིཏེ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ི

ལ་ོཙཱ་བ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེརྣམས་ནས་དཀའི་སྤྱོད་དང་སྙངི་རུས་ཆེནེ་པོསོ་

དངེ་དུས་ང་ོམཚེར་སྐྱ་ེའིསོ་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་བཟང་པོ་ོབཞིགོ་ཡོདོ་པོ་

ལྟར། མ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིརབས་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིདུས་རབས་ཀྱི་ི

དོན་དུ་གོཞིི་རྩི་གོསར་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་ལགོ་རྗེེས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་

འིཇོགོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའིི་ཡོིད་ཆེེས་དང༌། རེ་བ་ཞུ་གོ་ིཡོདོ་

ལ་སྨོནོ་ལམ་ཡོང་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། 

རྣམ་པོ་ཚེ་ོཚེང་མ་ད་ེརངི་འིདའིི་ིསྒོ་ོའིབྱེདེ་མཛད་སྒོརོ་ཕེབེས་པོ་དང༌། 

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཐུགོས་སྣང་གོནང་བ་ད་ེལ་ཡོང་བསྐྱར་ཐུགོས་
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རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོབརྒྱུད་ནས་གོཙོ་ོབ་ོརྒྱ་གོར་མ་ི

མང་དང༌། རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང་བཅས་པོར་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིཚེང་མས་

ཞི་ེཐོགོ་པོ་ནས་བཀའི་དྲེནི་རྗེསེ་སུ་དྲེན་པོས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་

གོ་ིཡོདོ། མཐོའི་མཇུགོ་ཏུ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིམཁོས་གྲུབ་ཆེནེ་པོ་ོདཔོལ་

རྒྱལ་སྲིས་ཞི་ིབ་ལྷའི་ིགོསུང་གོ་ིསྨོནོ་ཚེགིོ་ཅགིོ་འིདནོ་རྒྱུར། འིགྲེ་ོ

བའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སྨོན་གོཅགིོ་པུ། །བད་ེབ་ཐོམས་ཅད་འིབྱུང་བའི་ི

གོནས། །བསྟན་པོ་རྙེད་དང་བཀུར་བསྟི་དང༌། །བཅས་ཏེེ་ཡུན་

རངི་གོནས་གྱུར་ཅགིོ །ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།



154

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་

ལྡ་ིལ་ིགོསར་པོའི་ིརྒྱ་གོར་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསློབོ་གོཉེརེ་ལྡ་ིལ་ིགོསར་པོའི་ིརྒྱ་གོར་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསློབོ་གོཉེརེ་

ཁོང་དུ། གོདན་ཞུས་ལྟར་གོསུང་བཤེད་སྩལ་བ་ཁོང་དུ། གོདན་ཞུས་ལྟར་གོསུང་བཤེད་སྩལ་བ་

དབྱེནི་བདོ་གོསར་ཤེགོོ་ཁོགོ་ནང་བཀདོ་ཐོནོ་ནས་དབྱེནི་བདོ་གོསར་ཤེགོོ་ཁོགོ་ནང་བཀདོ་ཐོནོ་ནས་

སྙངི་བསྡུས་ཟུར་འིདནོ་ཞུས་པོ།སྙངི་བསྡུས་ཟུར་འིདནོ་ཞུས་པོ།

ཀ༽ ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིའིབྱུང་ཁུངས་དང་། འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ི

འིབྲལེ་བ།

གོཙོ་ོའིཛིན་མཆེོགོ་དང༌། ཚེོགོས་ཕེེབས་རྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་

རྒྱུར། ད་ེརངི་ཕྲིན་ལ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིརྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསློབོ་གོཉེརེ་སྤེལེ་མཁོན་

ལས་ཁོང་གོ་ིཚེགོོས་ཁོང་འིདརི་བདོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཁྱིམི་མཚེསེ་ཀྱི་ི

གོནས་སྟངས་ཤེདོ་དགོསོ་གོསུངས་པོ་ལྟར་ད་ེསྐོརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་ེ

ཡོང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསློབོ་དཔོོན་ཞི་ིབ་ལྷས། 

སྔནོ་ཆེད་མ་བྱུང་བ་ཡོང་འིདརི་བརྗེདོ་མདེ། །

སྡེབེ་སྦྱོརོ་མཁོས་པོའིང་བདགོ་ལ་ཡོདོ་མནི་ཏེ།ེ །

ཞིེས་གོསུངས་པོ་ལྟར་སྔོན་ཆེད་སུས་ཀྱིང་བཤེད་མ་མྱོོང་བའིི་
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བརྗེོད་བྱེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོང་རྗེོད་བྱེེད་ཚེིགོ་སྙན་པོོ་གྲེལ་

འིགྲེིགོས་པོོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་མོད། ཡོིན་ནའིང་ལྷགོ་བསམ་

གྱིསི་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏེ་ེབདནེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ཆེ་བོད་ལ་གོཙོ་ོཆེེའིི་ཁྱིིམ་མཚེེས་ཡུལ་གྲུ་ཆེེན་པོ་ོགོཉེིས་ཡོོད། 

དེ་ནི་ལྷོ་རུ་རྒྱ་གོར་དང༌། ཤེར་དུ་རྒྱ་ནགོ་ཡོོད། ངེད་ཆེོས་པོར་

སངོ་བ་དང༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེབཟང་པོ་ོདང་གོལ་ཆེརེ་བརྟེནེ། 

དང་པོོ་ངས་ཆེོས་ཀྱིི་འིབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གོར་དང༌། བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་

བའི་ིསྐོརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

རྒྱ་གོར་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་འིད་ིགོཙོ་ོཆེ་ེབ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

བྱུང་བ་ཞིགིོ་རདེ། ཆེསོ་རགིོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ན་ིཚེངོ་ལས་དང༌། སྲིདི་

དོན་གྱིི་འིབྲེལ་བ་དང་མི་འིདྲེ་བར་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་འིབྲེལ་

བ་ཟབ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནས་

བདོ་དུ་ཆེསོ་མ་དར་གོངོ་དུ་བདོ་ལ་བནོ་དར། ད་ེརྗེསེ་ལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་

ཙོམ་གྱི་ིསྔནོ་དུ་བདོ་དུ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དར་ནས་ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིགོཞི་ི

རྩི་ཚུགོས། འིཕེགོས་བོད་ཆེོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་འིདི་ནི་ང་ཚེོར་ཕེན་

ཐོགོོས་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེགིོ་བྱུང་ཡོདོ། 

རྒྱ་གོར་དུ་སྟནོ་པོ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོསོ་གོཙོ་ོམཛད་པོའི་ིམཁོས་པོ་

ཚེའོི་ིམཁྱིནེ་རབ་ཀྱི་ིའིདོ་སྣང་ཤེར་མདེ་ན། ངདེ་ཅགོ་བདོ་ད་ེད་དུང་

མུན་ནགོ་གོ་ིཡུལ་ཞིགིོ་ཏུ་གོནས་པོ་གོརོ་མ་ཆེགོ དུས་རབས་མང་



156
པོརོ་བདོ་ཀྱི་ིམསེ་པོ་ོཚེསོ་ཆེསོ་ལ་དད་ཞིནེ་ཉེམས་ལནེ་ལྷདོ་མདེ་

ཐོགོོ བདོ་འིགྲེལེ་གྱི་ིབསྟན་བཅསོ་མང་པོ་ོབརྩིམས་ཏེ་ེགོཞི་ིརྩི་བརྟེན་

ཚུགོས་བྱུང་སྟབས། ད་དུང་ཡོང་བོད་མིའིི་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ལ་

ཆེསོ་དད་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཅངི༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཡོདོ་མཁོན་དང་

མདེ་མཁོན་གོཉེསི་ཀྱི་ིདབར་སྡུགོ་བསྔལ་བཟདོ་བསྲིན་ཆེ་ེཆུང་གོ་ི

ཁྱིད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ཆེསོ་པོས་སྡུགོ་བསྔལ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། 

ད་ེཡོང་རང་གོ་ིལས་ལས་བྱུང་བར་ཤེསེ་ཤེངི་སལེ་དུ་མདེ་པོའི་ིསྡུགོ་

བསྔལ་དང༌། རྒུད་ཆེགོ་བྱུང་ན་ལ་ེལན་རང་ཉེདི་ལ་གོདའི་བ་ཡོནི་

སྟབས། དནོ་མདེ་གོཞིན་ལ་བསྙནོ་དཀྲོསི་ནས་འིཚེ་ེབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། 

བདོ་མ་ིཚེསོ་དངེ་སང་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིའིཕྲིང་ཆེནེ་བཟདོ་དཀའི་བ་

མྱོངོ་བའི་ིསྐོབས་འིདརི་སམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེཅུང་ཟད་ཐོབོ་པོའི་ིདངསོ་

མཐོངོ་གོ་ིཉེམས་མྱོངོ་འིདསི་ཕེ་མསེ་རྒྱ་གོར་བ་ཚེའོི་ིབཀའི་དྲེནི་ད་ེ

དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ དསེ་ན་ཆེསོ་ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་ཙོམ་མནི་པོར་ལགོ་

ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

བོད་ལ་ཆེོས་དར་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དང༌། སྐུ་

རྟེནེ། ཐུགོས་རྟེནེ། གོསུང་རྟེནེ་གྱི་ིབཞིངེས་ཚུལ་ཐོགིོ་བཀདོ་སགོོས་

བཟ་ོརིགོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སྙན་ངགོ་དང༌། སྨོན་སོགོས་ཀྱིང་རྒྱ་

གོར་ནས་དར་བ་རདེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབཀའི་ལས་རྒྱལ་བའི་ིབསྟན་

པོ་བྱེང་ནས་བྱེང་དུ་དར་ཞིེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་གྱིི་བྱེང་
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ཕྱོགོོས་བདོ་དང༌། ད་ེནས་བྱེང་ཕྱོོགོས་སོགོ་ཡུལ། ད་ལྟ་རུ་སུའི་ི

མངའི་ཁོོངས་ས་གོནས་འིགོའི་ཤེས་བཅས་དང༌། དེ་མཚུངས་རྒྱ་

ནགོ ཀ་ོར་ིཡོ་སོགོས་ལ་ཡོང་ཆེསོ་དར་བ་རདེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིབསམ་

བླ་ོགོཅིགོ་མཐུན་ཡོོད་ན། ཆེ་ལུགོས་སྐོད་རིགོས་སོགོས་ཐོ་དད་

ཀྱིང༌། སེམས་ནས་ཕེན་ཚུན་ཉེེ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ ཆེསོ་ཞིསེ་པོ་འིད་ིཉེནི་མཚེན་ཁོརོ་ཡུགོ་ཏུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་

གོཏེགོོས་འིའིཁྱུགོ་ཙོམ་འིའིཁྱུགོ་ཙོམ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ནམ་ཡོང་མནི། 

མི་ཇི་ཙོམ་གྱིི་གོདུགོ་པོ་ཅན་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་དེ་ལ་བཟང་པོོའི་ིགོཞིི་

རྩི་གོཏེན་ནས་མདེ་པོ་མནི། ཆེསོ་ཀྱིསི་ད་ེའིདྲེའི་ིགོཞི་ིརྩི་ད་ེམངནོ་

གོསལ་ཡོར་རྒྱས་སུ་གོཏེོང་བའིི་ཕེན་གྲེོགོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་

ན། ཆེསོ་ད་ེརང་ཉེདི་ཀྱི་ིརྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་སུ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བློ་ཕེམ་ཤེོས་ཤེིགོ་ལ་ཆེོས་དེ་སེམས་འིདུལ་ཐོབས་སུ་བེད་སྤྱོོད་

གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཚེབ་ཏུ་ཆེགོས་སྡེང་ཕྱོོགོས་ལྷུང་གོི་ལགོ་ཆེར་བེད་

སྤྱོོད་བྱེེད་པོ་འིདི་ཧ་ཅང་ཐོབས་སྡུགོ་ཡོིན། རྒྱ་གོར་སོགོས་རིས་

སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཚེང་མས་ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱིརེ་མ་ི

བྱེདེ་པོར་དམ་ཚེགིོ་མཐུན་པོ་ོཞིགིོ་གོནང་རགོོས་ཞིསེ་ངས་ཐོལ་མ་ོ

སྦྱོར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཁོ༽ རྒྱ་བདོ་མཆེདོ་ཡོནོ་དང་། རང་དབང་གོ་ིའིཐོབ་རྩིདོ།
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རྒྱ་གོར་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བའི་ིསྐོརོ་ད་ེཙོམ་ཞུས་ནས། རྒྱ་ནགོ་

དང༌། བོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་སྐོོར་ཕྲིན་ཙོམ་ཞུས་ན། གོཞིི་རྩི་ང་ཚེ་ོ

བོད་མི་རྣམས་གྲུང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཚེོད་རེད། གོང་ལགོས་ཤེེ་ན། 

ཆེསོ་བཟང་པོ་ོརྒྱ་གོར་ལ་ཡོདོ་སྟབས་ཆེསོ་ད་ེརྒྱ་གོར་ནས་བླངས། 

གོནམ་གོཤེསི་གྲེང་མའོི་ིགྱིནོ་གོསོ་འིཕྱོརོ་པོ་ོསགོོ་པོརོ་ཡོདོ་སྟབས་

གྱིོན་གོོས་སོགོ་པོོ་ནས་དཔོེ་བླངས། ཁོ་ཟས་ཞིིམ་པོོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་

ཡོོད་སྟབས་ཁོ་ཟས་རྒྱ་ནགོ་ནས་དཔོེ་བླངས་ཏེེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ། ད་ེན་ིཀུ་རའེི་ིཚུལ་དུ་ཞུས་པོ་ཡོནི། 

བདོ་ལ་ནང་པོའི་ིཆེསོ་མ་དར་བའི་ིགོངོ་བདོ་པོས་ཁྱིམི་མཚེསེ་ཡུལ་

ཁོགོ་ལ་བསུན་གོཙོརེ་བཟསོ་མྱོངོ་ཞིངི༌། ཆེསོ་དར་ནས་སུ་ལའིང་

ཕེར་རྒོལ་མ་བྱེས་པོར་ཞིི་དུལ་གོཙོ་ོབོར་འིཛིན་ཏེེ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་

བསྡེད་པོ་རདེ། བདོ་སྟབོས་ཤུགོས་རྒྱས་སྐོབས་རྒྱ་ནགོ་ནང་བདོ་

དམགོ་སློེབས་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོི་རྒྱལ་པོོ་ཤེིའིི་རྔན་གྲེོང་ཁྱིེར་ནས་

བྲོས་དགོོས་པོའིང་བྱུང་ཡོོད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནགོ་སྟོབས་ཤུགོས་

རྒྱས་སྐོབས་རྒྱ་མིའིི་ནུས་ཤུགོས་བོད་ནང་སློེབས་པོ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་

ཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ད་ེརྒྱ་ནགོ་གོ་ིདབང་འིགོོ་ཏུ་གོཙོང་དགོ་བྱེས་ནས་

བསྡེད་པོ་རྩི་བ་ནས་བྱུང་མདེ། རྒྱ་བདོ་འིབྲལེ་བ་ད་ེམཆེདོ་ཡོནོ་གྱི་ི

འིབྲལེ་བ་ཡོནི་ནའིང་འིབྲལེ་ཚུལ་ད་ེལ་རྒྱ་བདོ་ས་ོསའོི་ིལྟ་ཚུལ་མ་ི

འིདྲེ་བ་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་མཆེདོ་ཡོནོ་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་ད་ེརྒྱལ་ཁོབ་མ་ལགོ་
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གོ་ིའིབྲལེ་བར་བལྟས་ཏེ་ེསྲིདི་བྱུས་ཁོགོོ་བཅངས་བྱེས་པོ་རདེ། བར་

ལམ་བདོ་ད་ེཁོ་ེགོཙོང་དུ་གོནས་པོ་ཡོནི་སྟབས། ཕྱོ་ིལྟར་དུ་བདོ་ཀྱི་ི

རང་དབང་རང་བཙོན་གྱི་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་རྣམ་པོ་ཆེནེ་པོ་ོམ་མངནོ་ཡོང༌། 

ནང་རྟེགོ་ཏུ་རང་བཙོན་གོཙོང་མར་ཉེེ་ཆེར་བར་དུ་གོནས་ཡོདོ། 

དངེ་སྐོབས་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་སྡུགོ་ཤེསོ་ད་ེ

ཤེར་ཕྱོགོོས་ཁྱིམི་མཚེསེ་ནས་བྱུང་སྟ།ེ བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་

རྫིོགོས་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་མུན་ནགོ་ཏུ་ཚུད་དེ་ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་

བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་བ་འིད་ིཡོནི། ངས་རྒྱ་མརི་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱེས་པོ་མནི་

ཡོང་དྲེང་པོ་ོཞུས་ན། ད་ཆེ་མ་ིརིགོས་གོཅིགོ་རྩི་བརླགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོདོ་པོ་རདེ། བདོ་ད་ེབཞིནི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཐོགོོ་ནས་ཁུངས་

དེད་ན་རང་བཙོན་གོཙོང་མ་ཡོིན་ཅིང༌། འིནོ་ཏེེ་ཁོ་སང་ཟོས་པོའིི་

ལྟོས་དེ་རིང་གྲེོད་ཁོོགོ་འིགྲེང་པོར་མི་ཕེན་པོ་ལྟར། འིདས་པོའིི་

རྒྱལ་རབས་ནང་རང་བཙོན་ཡོནི་ནའིང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་མའིི་ིདབང་འིགོོ་

ལ་སྔར་རང་བཙོན་དུ་གོནས་པོའི་ིསྐོབས་ལས་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

ཡོར་རྒྱས་ཆེ་ེབའི་ིདནོ་ཕེན་ཞིགིོ་དངསོ་འིབྲལེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ན། བདོ་

པོའིང་མ་ིརང་དུ་སངོ་སྟབས་ད་ེསྔའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཅ་ིལྟར་ཡོང༌། ད་ལྟའི་ི

གྲེདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱི་ིརྩིསི་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོནི་མདོ། ད་ེད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་

པོ་མ་རེད། བོད་མི་རྒན་པོ་ཚེ་ོལྟ་ཨ་ཅང་མ་ཟད། བོད་མི་གོཞིོན་

སྐྱེས་དམར་པོོའི་ིལྟ་སྤྱོོད་བསློབ་གོོམས་ཡོོད་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་
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རང་རིགོས་ཀྱི་ིཤེ་ཞིནེ་གོལ་ཆེ་ེཤེསོ་སུ་བལྟས་ཏེེ། རྒྱ་མའིི་ིདབང་

བསྒྱུར་ལ་མ་ིདགོའི་བ་བྱེདེ་ཅངི༌། བདོ་བདོ་མརི་བདགོ་པོའི་ིབསམ་

སྤྱོདོ་གོངོ་མཐོརོ་འིགྲེ་ོམུས་ཡོནི། གོནས་ཚུལ་ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ང་

ཚེ་ོའིདིར་འིཁོོད་བཙོན་བྱེོལ་བ་རྣམས་ནས་བོད་རང་བཙོན་རྩིོད་

ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ང་ཚེསོ་རང་དབང་ལ་རྩིདོ་པོ་ལས། སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་དང༌། ལྟ་བའི་ིསྐོརོ་ལ་རྩིདོ་པོ་གོཏེན་ནས་མནི། རང་དབང་

བྱུང་ཕྱོནི་ལྟ་སྤྱོདོ་ཅ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་སྐྱངོ་བ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིརང་དབང་

ཡོིན། གོལ་ཏེེ་མང་ཆེེས་དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་ཏུ་འིདོད་ན་

དམར་པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་ལོས་ཡོོང་ཆེོགོ རང་དབང་སྒྲུབ་པོའིི་

ལས་དོན་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོང་ཡོོང་རྒྱུ་གོདོན་མི་ཟ་བ་ཡོིན་ནའིང༌། 

མཐོའི་མར་བདནེ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོ་འིཐོབོ་རྒྱུའི་ིཡོདི་ཆེསེ་བཏེན་པོ་ོཡོདོ། 

དཀའི་ངལ་དང་འིགོལ་རྐྱེེན་ཇི་ལྟར་བྱུང་རུང་བོད་རང་བཙོན་

སྐྱར་དུ་ལནེ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ཐོབས་ཤེསེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ཕེན་རྒྱལ་ཚེོགོས་ནས་བོད་དོན་གླིེང་སློོང་གོིས་གྲེོས་ཆེོད་སྔ་

རྗེསེ་གོསུམ་བྱུང་ཡོདོ། ལས་དནོ་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེེ་བས་ལམ་སངེ་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོནོ་མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་རྒྱལ་ཚེོགོས་ད་ེབཞིནི་རྒྱལ་ཁོབ་

ཆུང་ཆུང་ཚེའོི་ིབད་ེསྡུགོ་ཞུ་ཡུལ་ལ་བརྟེནེ། ང་ཚེསོ་ཀྱིང་བདོ་དནོ་

རྩིདོ་རྙགོོ་གོཞི་ིམདེ་རང་ཡོལ་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིསློད་གོ་ོསྐོབས་ནམ་བྱུང་

མཚེམས་རྒྱལ་ཚེོགོས་སུ་འིབོད་སྐུལ་མུ་མཐུད་ཞུ་འིཆེར་ཡོིན། 
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ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༣ ཉེནི། 

ཝཱར་ཎ་བདོ་ཀྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་ནས་ཝཱར་ཎ་བདོ་ཀྱི་ིགོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་ནས་

གོ་ོསྒྲིིགོ་གོསི་ནང་པོའི་ིཆེོས་དང༌། དམར་པོའོི་ིལྟ་གོ་ོསྒྲིིགོ་གོསི་ནང་པོའི་ིཆེོས་དང༌། དམར་པོའོི་ིལྟ་

བའི་ིསྐོརོ་མཁོས་པོའི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་ཚེོགོས་འིདུའི་ིཐོོགོ་བའི་ིསྐོརོ་མཁོས་པོའི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་ཚེོགོས་འིདུའི་ིཐོོགོ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་དང་། མའིི་ིབྱེ་སྤྱོདོ།

འིདི་གོར་ང་ཚེ་ོདམར་པོོའི་ིལྟ་བ་དང༌། ནང་པོའིི་ལྟ་བ་སྐོོར་ལ་གོ་ོ

བསྡུར་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི་ཞིངི་། འིདརི་ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཕྲིན་

བུ་ཞུ་རྒྱུར། ངས་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཕྲིན་བུ་སྦྱོངས་ཀྱིང་དེ་ཙོམ་ཡོགོ་

པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། ཡོིན་ནའིང་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་

པོ་ཆེ་ཚེང་སྦྱོངས་པོ་རེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་

འིཛིན་པོའིི་སྲིིད་དབང་ཡོོད་པོའིི་དམར་པོོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤེིགོ་

དང་མཉེམ་དུ་ལ་ོཤེས་བསྡེད་པོ་རདེ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༤ 

དང་། ༡༩༥༥ དའེི་ིསྐོབས་ནས་དམར་པོའོི་ིལྟ་བར་ད་ོསྣང་ཕྲིན་བུ་

བྱེས་པོ་མ་ཟད། བསམ་ཚུལ་འིད་ིབར་ལམ་ནས་ཡོདོ་མུས་ཡོནི། 

དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་འིཛིན་མཁོན་གྱིི་མིའིི་བྱེེད་སྤྱོོད་དང༌། རྩི་བའིི་
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དམར་པོོའི་ིལྟ་བའིི་བསམ་ཚུལ་གོཉེིས་པོོ་འིདི་དབྱེེ་བ་ཡོགོ་པོོ་

འིབྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བསམ་ཚུལ་འིདི་ཚེོའིི་སྐོོར་རྒྱ་གོར་ནང་

ངའིི་གྲེོགོས་པོ་ོནང་པོ་དང༌། ནང་པོ་མིན་པོ་ཅི་རིགོས་ལ་སྐོད་ཆེ་

བྱུང༌། ཁོ་ཤེས་ནས་ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་མསོ་མཐུན་གོནང་མཁོན་

དང༌། ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་མོས་མཐུན་མི་གོནང་མཁོན་སྣ་ཚེོགོས་

ཤེགིོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ བར་ལམ་ཨུ་པོ་དྱ་ལ་དེ་སྐོོར་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་

རྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་བྱུང་བར་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེརངི་འིདརི་དངསོ་སུ་

ཚེོགོས་ཐུབ་པོར་ང་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ང་ཚེ་ོདེ་རིང་གོོ་བསྡུར་བྱེེད་

སྟངས་དཔོེར་ན། ངའིི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་སྒོེར་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་

ཡོིན་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་རྣམ་པོ་ཚེ་ོཡོིན་ན་ཡོང་ས་ོསོའི་ིསྲིིད་དོན་

དང༌། ཡོང་ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་འིདྲེསེ་ནས་གོ་ོསྡུར་

བྱེས་ན། ང་ཚེོའིི་གོ་ོབསྡུར་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཡོོང་གོི་མ་རེད། གོང་

འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། ལྟ་བའིི་འིཁྱིེར་ས་ོཁོེར་རྐྱེང་གོི་

ཐོགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོི་རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

ངས་ཉེན་རྒྱུར། རྣམ་པོ་ཚེསོ་གོསུང་མལོ་གོནང་རོགོས། 

(ཞིེས་བཀའི་གོནང༌། མཚེམས་འིདིར། མཁོས་པོ་ཁོགོ་ནས་བགྲེོ་གླིེང་གོསུང་བཤེད་(ཞིེས་བཀའི་གོནང༌། མཚེམས་འིདིར། མཁོས་པོ་ཁོགོ་ནས་བགྲེོ་གླིེང་གོསུང་བཤེད་

གོང་འིཚེམ་གོནང་སྟ་ེཆེསོ་དང་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་འིགོལ་ཟླ་ཡོདོ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེའེི་ིགོསུང་གོང་འིཚེམ་གོནང་སྟ་ེཆེསོ་དང་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་འིགོལ་ཟླ་ཡོདོ་ཚུལ་ཤུགོས་ཆེའེི་ིགོསུང་

བཤེད་རྗེསེ། ༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་ནས་སྩལ་བའིི་གོསུང་མོལ།)བཤེད་རྗེསེ། ༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་ནས་སྩལ་བའིི་གོསུང་མོལ།)

ཁོ༽ འིད་ིདང་ཕྱོ་ིམ། འིཕྲིལ་དང་ཕུགོས། རང་དང་
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གོཞིན།

རྩི་བ་ནང་པོ་དང༌། མར་ཁོ་ིསའིི་ིལྟ་བ་འིད་ིགོཉེསི་ཆེདེ་དུ་བྱེ་བའི་ིཆེ་

ནས་གོཅིགོ་འིདི་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་པོ་དང༌། 

གོཅགིོ་འིད་ིམའིི་ིཆེདེ་དུ་རདེ། དགོསོ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ཀྱིང་གོཅགིོ་འིད་ི

མཐོར་ཐུགོ་ཐོར་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་བྱེདེ་ཡོནི་པོ་དང༌། གོཅགིོ་འིད་ི

མ་ཤེ་ིཚུན་ཆེད་ཚེ་ེའིད་ིགོང་གོ་ིདནོ་དགོ་རདེ། ད་ེལྟར་ཁྱིད་པོར་ཆེ་ེ

ན་ཡོང༌། ད་ལྟ་འིདིར་དེ་དང་སྦྲེེལ་བའིི་བསམ་ཚུལ་གོོ་བསྡུར་

དགོོས་དོན་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚེ་ོནང་པོ་རྣམས་ནས་ཐོར་པོ་

དང༌། ཐོམས་ཅད་མཁྱིནེ་པོའི་ིགོ་ོའིཕེང་ཞིསེ་ཐོགོ་རངི་པོ་ོཞིིགོ་ལ་

བསམ་བློ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་དེའིི་བར་དུ་མི་ཚེེ་བསྡེད་

དགོོས་པོ་དང༌། དེའིི་བར་དུ་འིཚེ་ོཐོབས་བསྟེན་དགོོས། ང་ཚེོའིི་

དམིགོས་ཡུལ་ཐོར་པོ་ཡོིན་ནའིང་ཐོར་པོ་མ་ཐོོབ་བར་དུ་ཉེི་མ་རེ་

རེ་བཞིིན་འིཚེོ་བ་སྐྱེལ་དགོོས། ཡོང་ང་ཚེོ་དཔོེར་ན་རབ་བྱུང་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིཇིགོ་རྟེེན་གྱིི་བྱེ་བ་བློས་བཏེང་བ་རེད། ཆེོས་པོ་

སྒོེར་གོཅིགོ་གོིས་བསམ་བླ་ོདེ་ལྟར་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིང་རྒྱལ་ཁོབ་

ལྟ་བུར་ཡོངོ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ། རྒྱལ་ཁོབ་མདེ་པོར་རབ་བྱུང་འིཚེ་ོ

གོནས་ཐུབ་པོ་གོ་ལ་ཡོངོ་། རྒྱལ་ཁོབ་ད་ེདགོ་འིཚེ་ོབར་བྱེདེ་པོ་ལ་

མི་ཚེེའིི་འིགྲེ་ོལམ་དངོས་དོན་ལགོ་ལེན་དུ་འིཁོེལ་བ་ཞིིགོ་དགོོས་

ཤེངི་། ད་ེལ་ཡོང་ཁོོགོ་སྒྲིམོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 
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སྔནོ་མ་ལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་གོངོ་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་རྣམས་ལྟར་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་

ཡོགོ་པོོ་མེད་པོ་དང༌། འིགྲེོ་སྟངས་ངེས་ཅན་མེད་པོ་ལྟ་བུས་

འིགྲེིགོས་ཐོབས་མེད། བརྒྱ་ཕྲིགོ་ཉེི་ཤུ་པོའིི་ནང་ལ་སློེབས་ནས་

སྤྱོ་ིཚེོགོས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ལྟ་བ་མང་པོ་ོགོཅིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། འིད་ི

ཚེ་ོདངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོནི་ལ། ལགོ་ལནེ་ཡོདོ་མུས་ཤེགིོ་

ཡོནི་པོར་བརྟེནེ་ངས་ད་ལྟ་ནན་སྐུལ་བྱེདེ་དནོ་དང༌། ད་ེརངི་འིདརི་

གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་དནོ་འིད་ིརདེ། 

ང་ཚེ་ོའིདརི་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་དུ་འིཁོལེ་

བའིི་མི་ཚེེའིི་འིགྲེ་ོལམ་ཞིིགོ་བཙོལ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལས། རང་

དགོར་ལྟ་བའིི་རྩིོད་པོ་བྱེེད་པོ་ལ་དགོོས་དོན་མེད། ངས་གོོང་དུ་

ཞུས་དོན་ཡོང་དེ་གོ་ཡོིན། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེེལ་ཏེེ་

ལགོ་ལེན་ཐུབ་པོའིི་ལྟ་བའིི་ལམ་སྟོན་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ སྟོན་

པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ནང་དོན་རིགོ་པོ་ཟབ་མ་ོའིདི་རྣམས་སེམས་

ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་གོསུངས་པོ་དང༌། མར་ཁོ་ེས་ིཁོངོ་གོསི་

ཀྱིང་མང་ཚེགོོས་ལ་ཁོ་ེཕེན་སྒྲུབ་ཆེདེ་གྲུབ་མཐོའི་ཞིགིོ་མཛད་པོར་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

གྲུབ་མཐོའི་འིད་ིདགོ་མཁོས་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་འིཕེལེ་བའི་ི

དནོ་གོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་ཆེདེ་ཡོནི། 

སྟནོ་པོ་རང་ཉེདི་ནས་འིགྲེ་ོབ་མ་ིདང༌། མསི་མཚེནོ་པོའི་ིསམེས་ཅན་
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མང་པོ་ོཞིགིོ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིསི་མནར་བར་གོཟགིོས། འིད་ིདགོ་གོ་ི

ཆེདེ་བསམ་བླའོི་ིའིཁྱིརེ་ས་ོཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོར་གོཟགིོས་

ཤེངི༌། མར་ཁོ་ེས་ིབརྒྱ་ཕྲིགོ་བཅུ་དགུ་པོའི་ིནང་བྱུང་སྟ།ེ ཁོ་ོརང་གོ་ི

དུས་སྐོབས་ལ་བཟ་ོལས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོར་རྒྱས་ཡོངོ་སྐོབས་བཟ་ོ

པོ་ཚེ་ོདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་

བསྡེད་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བཟ་ོཔོས་དཀའི་ངལ་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ད་ེ

བཟ་ོཔོའི་ིསྦྱོནི་བདགོ་ཉུང་ཤེས་ཤེགིོ་གོསི་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་བར་བརྟེེན། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་

ཆེེད་དུ་སྦྱོིན་བདགོ་དེ་དགོ་ལ་མཐོེ་བོང་ཀེར་ནས་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་རགོོས། བྱེམས་པོ་ོབྱེདེ་རགོོས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ན་ཉེན་གྱི་ིམ་རདེ། 

འི་ོན་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་སམ་ཞི་ེན། འིདའིི་ིཆེདེ་དུ་ཐོབས་ཤེསེ་

བཙོལ་དགོོས་ལ། ཐོབས་ཤེེས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོོས་ཟེར་ན། 

སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་མ་ཡོནི་ནའིང་། ཉེམ་ཐོགོ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་

བཙོན་གོནནོ་གྱི་ིའིགོོ་ཏུ་གོནས་ཡོདོ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་

ནས་བསམ་བླ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་སྐོབས། སྤྱོརི་བཏེང་བྱེ་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོནི་རུང་ཐོགོོ་མར་སྐོད་ཆེའི་ིའིགོོ་ནས་གོ་ོབསྡུར་ལམ་སྟནོ་དང༌། 

ད་ེནས་དངསོ་སུ་ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ། དའེི་ིསྔནོ་ལ་

རང་གོི་སེམས་ལ་གོསལ་པོ་ོབྱེས་ནས་བསམ་བླ་ོགོཅིགོ་འིཆེར་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བསམ་བླའོི་ིའིཁྱིརེ་སའོིམ། ལྟ་བ་ཞིགིོ་མདེ་པོར་བྱེ་

བ་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ། འིད་ིལ་བརྟེནེ་ནས་མཚེན་ཉེདི་རགིོ་པོ་ཡོངོ་
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གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། མཚེན་ཉེདི་རགིོ་པོས་རང་གོ་ིའིཚེ་ོབར་ཕེན་པོ་མདེ་

ཀྱིང་། མཚེན་ཉེདི་རགིོ་པོར་བརྟེནེ་ནས་མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིའིཚེ་ོབར་ཕེན་

ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ། མར་ཁོ་ེསའིི་ིམཚེན་ཉེདི་རགིོ་པོས་ལམ་

སྟནོ་ཇ་ིའིདྲེ་བྱེས་ཡོདོ་ཅ་ེན། གོངོ་སྨོསོ་གོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ལ་

མང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ལམ་ལུགོས་བསྒྱུར་བཅསོ་བྱེདེ་

པོའི་ིབླ་ོསྟབོས་སྐྱ་ེདགོསོ་ལ། བླ་ོསྟབོས་མདེ་ན་བསྒྱུར་བཅསོ་བྱེདེ་

ཐོབས་མདེ། བླ་ོསྟབོས་སམ། སྤེབོས་པོ་ཇ་ིལྟར་བཟ་ོདགོསོ་སམ་

ཞི་ེན་བད་ེསྡུགོ་ཚེང་མ་ས་ོསའོི་ིལགོ་པོར་ཡོདོ་པོ་འིད་ིསྟནོ་དགོསོ་

པོ་རདེ། ངས་མར་ཁོ་ེསའིི་ིལམ་ལུགོས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་མ་བྱེས་པོས་

ཡོགོ་པོ་ོཤེསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང་། ཚེང་མ་ས་ོསའོི་ིལགོ་པོར་རགོ་ལས་

པོ་འིད་ིསྟནོ་གྱི་ིཡོདོ། 

གོ༽ ཡུལ་ལུང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། མའིིི་འིབད་བརྩིནོ།

ལུང་པོའིི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱལ་པོོས་བཟོས་པོ་དང༌། མཐོ་ོརིམ་མི་སྣས་

བཟསོ་པོ། དཀོན་མཆེོགོ་གོསི་བཟསོ་པོ་མ་ཡོནི་པོར། ལུང་པོའིི་

བདེ་སྐྱིད་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དང་། རང་ཉེིད་

ཀྱིིས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་ན་སོ་སོར་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་ལུགོས་ཤེོད་

སྟངས་འིདསི་རང་བཞིནི་བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་བླ་ོཁོགོོ་རྒྱ་བསྐྱདེ་བྱེདེ་

ཀྱིི་འིདུགོ་སྙམ། ནང་པོའིི་ཆེོས་ནས་བདེ་སྡུགོ་ཚེང་མ་ལས་ཀྱིིས་
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བྱེས་པོར་གོསུངས་ཡོོད། ལུང་པོའིི་བདེ་སྡུགོ་འིདི་རྒྱལ་པོ་ོདང༌། 

མཐོ་ོརིམ་མི་སྣ་དང༌། དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་བཟོས་པོ་མ་ཡོིན་པོར་

ས་ོསའོི་ིལས་ཀྱིསི་བཟསོ་པོར་གོསུངས་ཡོདོ། ལས་ད་ེཡོང་གོནམ་

ནས་ལྷུང་བ་མ་ཡོནི་པོར་ལས་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་བཟསོ་པོ་རདེ། མར་

ཁོེ་སིའིི་ལྟ་བའིི་ནང་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་བྱེས་པོ་རེད་ཅེས་རགོས་ཙོམ་

ཞིིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ནང་པོ་ལྟར་ན་ལས་དེ་དགོ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་

བསགོས་པོ་རེད། དེས་ན་བདེ་སྡུགོ་ཚེང་མ་མཐོར་གོཏུགོས་ན་

སོ་སོའི་ིལགོ་པོར་ཐུགོ་ཡོོད། དེའིི་ཆེ་ནས་བལྟས་ན་འིཇིགོ་རྟེེན་

བཀདོ་པོ་པོ་ོད་ེརང་ཉེདི་ཡོནི་པོ་རདེ། འིད་ིནང་དནོ་གོཅིགོ་ཡོནི།

ཡོང་གོཉེསི་ན་བསམ་ཚུལ་འིཁྱིརེ་སྟངས་ཐོད་ནས་བྱེས་ན། གོཅགིོ་

ལས་དུ་མ་གོཙོ་ོཆེེ་བ་བརྩིི་གོི་ཡོོད། འིདུལ་བའིི་ནང་དུ་མཁོན་པོ་ོ

སགོོས་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིཡོནོ་ཏེན་ཅན་ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང་དསེ་མ་ིཆེགོོ་པོར་

དགོ་ེའིདུན་ཚེགོོས་ཏེ་ེལས་བྱེ་བར་གོསུངས་ཡོདོ། དཔོརེ་ན། ཆེསོ་

གོསོ་དང༌། ཡོ་ོབྱེད་སགོོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་ཚེརོ་ཚེད་ཡོདོ་ལ། 

དེ་ཡོང་འིཚེོ་ལྷགོ་མཁོོ་གོསུམ་གྱིི་དབྱེེ་བ་ཕྱོེས་ནས་གྱིོན་གོོས་

འིཕེར་མ་བྱུང་ཚེ་ེགོཞིན་གྱི་ིཡོནི་པོའི་ིབསམ་བླ་ོབཞིགོ་ནས་བདགོ་

ཉེར་བྱེདེ་པོ་ལས་ས་ོསའོི་ིཡོནི་བསམས་ནས་ཉེར་མ་ིཆེགོོ་པོ་ཡོནི།

ང༽ དབུལ་ཕྱུགོ་ཁོདོ་སྙམོས་དང་། དམར་པོའོི་ིལྟ་གྲུབ།
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ཡོང༌། ཆེོས་རྒྱལ་མུ་ནེ་བཙོན་པོོའི་ིདུས་སུ་བོད་ལ་དབུལ་ཕྱུགོ་

ལན་གོསུམ་བསྙམས་ཤེིང་། ཐོ་མར་རང་རང་གོི་ལས་ཀྱིི་གོནས་

ཚུལ་ཐོགོོ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོགོཅིགོ་མ་བྱུང༌། ཕྱོནི་ཆེད་ཕྱོའིི་ིནུས་པོས་

དབང་ཤེེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེས་པོས་འིགྲེིགོ་ཐོབས་མེད་པོར་ངོས་

འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་མཇུགོ་གོནོན་བྱེེད་མཁོན་མ་བྱུང་བ་རེད། དབུལ་

ཕྱུགོ་སྙོམས་ཐོབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་འིདི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་

བ་ཞིིགོ་ཡོིན། འི་ོན་མར་ཁོེ་སི་རིང་ལུགོས་པོས་ཆེོས་ལ་ང་ོརྒོལ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་མཐུན་ཐོབས་གོ་ལ་ཡོོད་ཟེར་ན། དཔོེར་ན་ལེ་

ཉེིན་གྱིིས་ཆེོས་ནི་རྟེེན་བཟོ་ཙོམ་རེད་ཅེས་བཤེད་ཡོོད། དཔོེར་

ན། མའི་ོཙོ་ེཏུང་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ང་ལ་དངསོ་སུ་ཆེསོ་དུགོ་རདེ་ཅསེ་

བཤེད་བྱུང༌། འིད་ིདགོ་གོང་ཞིིགོ་ཡོནི་ཞི་ེན། ཁོངོ་ཚེའོི་ིབསམ་བླ་ོ

ནང་ལ་ཆེོས་དུགོ་ཅེས་པོའིི་ཆེོས་དེ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་དམ་ཞིེས་ཕེར་དྲེིས་ཚེེ། ཁོོ་ཚེོའིི་ཆེོས་ཟེར་བ་འིདི་

དབྱེནི་ཇའིི་ིཚེིགོ་ནང་ཆེསོ་ལ་ར་ིལ་ིའིཇནོ་ (Religion) ཟརེ་བ་

འིད་ིདང༌། ལགེོས་སྦྱོར་གྱི་ིཚེགིོ་ཏུ་དྷརྨ་ཟརེ་བ་འིད་ིགོཉེསི་ཕྲིན་བུ་

ཁྱིད་པོར་མདེ་དམ་སྙམ། 

གོང་ལྟར་མར་ཁོེ་སི། ཨན་ཇེལ། ལེ་ཉེིན། སི་ཏཱ་ལེན་སོགོས་

ཁོོ་ཚེོར་ཆེོས་ལ་རྒྱབ་གོཏེོད་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་འིདི་མིའིི་སྤྱོི་

ཚེགོོས་ནང་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཤེགིོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་
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བ་དང་། ད་ེཡོང་སྐོབས་དའེི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོངོ་ས་གོཙོ་ོབ་ོཡོ་ེཤུའི་ི

ཆེསོ་ཡོནི་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། འིཛམ་གླིངི་ནང་ཆེསོ་དར་ནས་དུས་

ཡུན་རིང་པོོར་སོང་སྟ་ེསྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ལམ་ལུགོས་ནང་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་

བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཡོང་

སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ཕེར་སློབེས་ཡོདོ། འིད་ིགོཉེསི་དབྱེ་ེབ་

འིབྱེདེ་དགོསོ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་དུ་རྒྱལ་པོ་ོདང༌། མཐོ་ོརམི་རྣམས་

ཤེནི་ཏུ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་སུ་ཆེསོ་ཀྱིང་འིདའིི་ིཐོགོོ་

ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཡོདོ། བླ་མ་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། རྒྱལ་པོ་ོཆེནེ་པོ་ོགོཉེསི་

གོཅགིོ་གྲེགོོས་གོཅགིོ་གོསི་བྱེས་ཏེ།ེ དནོ་ལ་གོཉེསི་ཕེན་སྒྲུབ་བཞིནི་

གོནས་ཡོདོ་པོ་སྟ།ེ དཔོརེ་ན། རུ་སུའི་ིཛར་ནང་བཞིནི་ད་ེརིགོས་

མང་དུ་བྱུང་ཡོདོ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ད་ེརང་བཞིནི་

གྱི་ིའིགྱུར་བ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཅངི༌། འིགྱུར་བ་མ་བྱུང་ན་དཔུང་ཤུགོས་

ཀྱི་ིགོསར་བརྗེ་ེམ་བྱེས་པོར་ཐོབས་མདེ། ཆུ་གོསགོོ་བསྡེད་པོ་ཞིགིོ་

རིམ་བཞིིན་གོ་ལེར་བཏེང་ན་འིགྲེིགོ་ངེས་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་དེ་ཡུན་

རངི་འིགོགོས་ན་ཉེནི་ཞིགིོ་ད་ེབརྡོལོ་རྒྱུ་ལས་མདེ། དརེ་བརྟེནེ་དུས་

ཚེདོ་དང་འིཚེམ་པོའི་ིབསྒྱུར་བཅསོ་མ་ཐུབ་པོར་ལུས་ཏེ་ེནམ་ཞིགིོ་

སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་མགོ་ོརྟེངི་སློགོོ་སྐོབས་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་ལའིང་ད་ེཁོ་ོན་བཞིནི་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཡོང་མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིབསམ་

བློའི་ིནང་ལ་ང་ཡོི་བདེ་སྐྱིད་འིདི་རྒྱལ་པོོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་

རདེ། རྒྱལ་པོ་ོད་ེདཀནོ་མཆེགོོ་གོསི་བཀདོ་པོའིམ། དཀནོ་མཆེགོོ་
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གོི་རྣམ་འིཕྲུལ་རེད་བསམ་ན། དཀོན་མཆེོགོ་ལ་ཟུར་ཟ་མ་འིགྲེོ་

བར་རྒྱལ་པོ་ོལ་རྒྱབ་འིགོལ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིཚེརོ་བ་ཡོངོ་བ་འིདུགོ་གོམ། 

སྤྱོརི་ན་རྒྱལ་པོརོ་ང་ོརྒལོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོརོ་བ་ཤེནི་ཏུ་དཀའི་

ཞིངི་། ད་ེལ་བླ་ོསྟབོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། ད་ེལྟར་རྒྱལ་

པོའོི་ིལམ་ལུགོས་རྩི་བ་བརྟེན་པོ་ོབཟ་ོཐོབས་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

ཀྱིང་མཐུན་སྦྱོརོ་བྱེས་ཡོདོ་སྟབས། རྒྱལ་པོའོི་ིལམ་ལུགོས་མ་ིའིདདོ་

པོའིི་བསམ་པོས་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་སྐོབས་ཆེོས་ལའིང་རྒྱབ་

གོཏེདོ་མ་བྱེས་མཐུ་མདེ་ཆེགོས་ཡོདོ། འིད་ིངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོནི། 

དེས་ན་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་

འིདྲེ་ཡོོང་བར་ཁོགོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ ལར་ནས་

དཔོརེ་ན། ནང་པོ་དང་། ཁོ་ཆེ།ེ ཧནི་དཱུ། ད་ེབཞིནི་ཡོ་ེཤུ་སུ་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ནའིང་ཕེལ་ཆེེར་མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་གོཞིན་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་

ཡོདོ་པོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་། དངསོ་སུ་ལགོ་བསྟར་བྱེདེ་མཁོན་དགོ་

གོི་ཁྲིོད་ནས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཡོོང་རྒྱུར་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེས། ང་ོཐོགོོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་སྒྲུབ་དཀའི་བའི་ིབསམ་སྦྱོརོ་

བཟང་པོ་ོརྣམས་ཕེར་ཙོམ་དརེ་གོཡུགོ་བཞིགོ་པོ་དང་། ལྷདོ་ཡོངས་

སུ་བཏེང༌། རང་ཁོ་ེཡོངོ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་གོང་ཐུབ་ལགོ་ཏུ་བསྟར་ནས་

ཡོངོ་བ་འིད་ིལྟར་ཆེགོས་ཡོདོ་ཅསེ་བཀའི་གོནང༌། ཡོང་ཚེགོོས་མ་ི

ཚེསོ་བགྲེ་ོགླིངེ་མུ་མཐུད་གོནང་གྲུབ་རྗེསེ། མཇུགོ་བསྡེམོས་སྐོབས་



172
༸གོངོ་ས་མཆེོགོ་ནས། 

དེ་རིང་ང་ཚེ་ོབགྲེོ་གླིེང་ཚེོགོས་འིདུ་འིདིར་ཕེེབས་མཁོན་རྣམ་པོ་

ཚེོས་ཁོ་སང་དང༌། དེ་རིང་གོཉེིས་ཀར་ངོ་ཐོོགོ་ཐུགོས་ཁུར་ཆེེ་

བཞིེས་གོནང༌བ་དང་། ཐུགོས་སྣང་ཆེེན་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་གོསུང་

མོལ་གོནང་བ་རེད། ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་

བཞིིན་ད་ལན་གྱིི་ཚེོགོས་འིདུ་འིདི་འིཚེོགོས་རྒྱུའིི་ཆེེད་དུ་གྲེ་སྒྲིིགོ་

གོནང་མཁོན་ཚེང་མར་ཡོང་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་ེམནི་གོཞིན་

དགོ་ཞུ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ བགྲེ་ོགླིངེ་ཚེགོོས་འིདུ་འིད་ིལྟ་བུ་མ་

འིངོས་པོ་ལ་ཡོང་འིཚེགོོས་ཐུབ་པོའི་ིར་ེའིདུན་ཞུ་གོ་ིཡོདོ། ཐུགོས་

རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༣༠ ཉེནི། 

ཁོང་གོསར་ཚུལ་ཁྲིམིས་བསྟན་འིཛནི་ནས་ཇ་ིལྟར་ཁོང་གོསར་ཚུལ་ཁྲིམིས་བསྟན་འིཛནི་ནས་ཇ་ིལྟར་

གོསལོ་བ་བཏེབ་པོ་ལྟར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་གོསལོ་བ་བཏེབ་པོ་ལྟར་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་

རགིོས་གོཞིནོ་ནུ་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲིནི།རགིོས་གོཞིནོ་ནུ་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིགོསུང་འིཕྲིནི།

ཀ༽ བཙོན་འིཛུལ། བཙོན་གོནནོ། བདོ་མིའི་ིལས་འིགོན།

ཡུ་རབོ་ཁུལ་དང༌། ཨ་མ་ིར་ིཀ་སགོོས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁུལ་སྡེདོ་ང་རང་ཚེ་ོ

བདོ་རགིོས་ཕེ་ོམ་ོཚེའོི་ིཐོགོོ་ལ་ངས་འིདརི་བརྗེདོ་རྒྱུ་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོ

ཁོ་ཤེས་ནི་སློོབ་གྲྭར་ཕྱོིན་ནས་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་ཡོོད། ཁོ་ཤེས་ནི་

ད་ེཙོམ་ཕྱོནི་མདེ། མད་ོདནོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་ལུས་སམེས་བགོ་

ཕེབེས་ངང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཚེང་

མར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོོད་སྟབས། ངས་ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་

ལེགོས་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེི་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོིན། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་

ཤེེས་གོསལ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་ཁོ་ཤེས་འིདི་གོ་རྒྱ་གོར་ལ་

བསྡེད་པོ་དང་། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལྟ་བུ་འིགོའི་ཤེས་ནུབ་གླིངི་གོ་ིཡུལ་

ཁོགོ་ལ་སློབེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་ང་རང་ཚེོའིི་མི་མང་ཕེལ་མོ་རྣམས་རང་གོི་ལུང་པོར་

གོནས་སྡེོད་བྱེས་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཁོ་འིཐོོར་དགུ་འིཐོོར་ལྟ་བུར་
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ཕྱོནི་ནས་དནོ་སྙངི་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོའོི་ིངང་

དུ་གོནས་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་གོཉེམོ་ཆུང་དང་ཁོ་ཁུ་སམི་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་ཞིགིོ་

ལ་ཐོོབ་ཐོང་མེད་པོའིི་ཕྱོི་རྒྱལ་དབང་ཤུགོས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའིི་ལུང་པོ་

བཙོན་ཟོས་བྱེས་པོ་མ་ཟད། སྲིིད་དོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཙོན་གོནོན་

ཡོོད་ཀྱིང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང༌། 

ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་སགོོས་གོང་ཅའིི་ིཐོད་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཞིགིོ་

ཡོདོ་ན་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མདེ་ཀྱིང༌། ད་ེལྟར་མནི་པོར་སྲིདི་དནོ་གྱི་ི

རང་དབང་འིཕྲིགོོས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ིཐོབོ་

ཐོང་རྩི་བ་ནས་བྲལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་རྡུགོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ལ་གྱིར་ཏེ་ེགོཞི་ིརྩི་དའེི་ིའིགོོ་ནས་ང་རང་ཚེ་ོཁོ་འིཐོརོ་དགུ་འིཐོརོ་གྱི་ི

གོནས་ཚུལ་འིདི་ལྟར་ཆེགོས་པོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའིི་ང་ཚེ་ོཕེན་ཚུན་

དབར་མལ་ལེ་སྟོང་ཕྲིགོ་གོིས་ཆེོད་ནས་ཁོ་གྲེམས་ཏེེ་བསྡེད་ཡོོད་

ཀྱིང་། རྩི་དོན་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་རིགོས་ཡོིན་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་

དང༌། བོད་མིའིི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོའིི་སྙིང་

གོ་ིན་ཚེ་ད་ེཡོང་གོཅགིོ་གྱུར་ཡོནི་སྟབས། ང་རང་ཚེའོི་ིརྩི་བའི་ིདནོ་

དགོ་བད་ེབ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་རྒྱུ་ད་ེདགོ་ང་རང་ཚེ་ོ

ཚེང་མའི་ིལས་འིགོན་དང་པོ་ོདེ་ཡོནི། 

གོཞིི་རྩིའིི་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ལ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོ་ོབྱུང་ནས་ལ་ོ
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གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ང་རང་ཚེོའིི་སྡུགོ་བསྔལ་དེ་རྙིང་

པོ་ཆེགོས་ནས་ཡོལ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། ཡུད་ཙོམ་ཞིགིོ་ནས་བརྗེདེ་ཆེགོོ་

པོ་ཞིིགོ་རྩི་བ་ནས་མནི། མ་ིརིགོས་ཀྱི་ིཉེམས་གུད་མ་སངས་བར་

དུ་ང་ཚེསོ་སམེས་ཤུགོས་སྐྱསེ་ཏེ་ེམཐོའི་བཀགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་

དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ནི་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་

ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་ནས་གོཞིན་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིསམེས་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་ལུང་པོར་ཡོདོ་མཁོན་བདོ་པོ་ཚེའོི་ི

ཐོགོོ་ལ་ར་ེབ་ཆེནེ་པོ་ོརྒྱགོ་བཞིནི་ཡོདོ། 

མདརོ་ན། བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརབས་རྒན་པོ་དང་། ཆེསོ་ཀྱི་ི

བསམ་བླ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེརྣམས་སྨོསོ་ཅ་ིདགོསོ། གོཞིནོ་ནུ་ཕེ་ོམ་ོགོཞི་ི

ནས་འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གོསར་པོ་དེ་རིགོས་ཀྱིང་སོ་སོའི་ི

སྒོརེ་གྱི་ིལྟ་བའི་ིཐོགོོ་ལ་དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེན་ིལྔ་བཅུ་

ང་དགུའི་ིཚུན་ཆེད་ཙོམ་མནི་པོར་ད་ེསྔ་རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་མ་ཡོངོ་གོངོ་

ནས་བོད་མི་རིགོས་ནང་ལ་དམར་པོོའི་ིལྟ་བ་འིཛིན་མཁོན་གོང་

འིཚེམ་ཡོོད། ས་ོསོའི་ིསྒོེར་གྱིི་ལྟ་བ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་མིན་རུང་

མད་ོདནོ་བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིབད་ེསྡུགོ་ལ་ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་

གོཅིགོ་པོ་འིཁྱིེར་གྱིི་ཡོོད། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་ནི་རྒྱ་

མའིི་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་མདེ་པོར་བརྟེནེ། བདོ་རགིོས་

གོཞིོན་ནུ་ཕེོ་མོ་སོ་སོའི་ིསྒོེར་གྱིི་ལྟ་བའིི་ཐོོགོ་ལ་དམར་པོོའི་ིལྟ་
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སྤྱོོད་གོཙོང་མ་ཡོོད་མཁོན་དེ་རིགོས་ཀྱིང་ད་ཆེ་རྒྱ་མིར་མི་དགོའི་

བ་བྱེས་ནས་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་མཁོན་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ཁོ༽ རྒྱ་མིའི་ིསློབོ་གོས་ོདང་། བདོ་མའིི་ིརིགོས་ཞིནེ།

དཔོེར་ན་ ༡༩༥༢-༡༩༥༣ ནས་བོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུ་མང་པོོ་

ཞིགིོ་རྒྱ་ནགོ་ལ་འིགོའི་ཞིགིོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའིདདོ་པོས་དང་བླངས་བྱེས་

ནས་འིགྲེ་ོམཁོན་བྱུང་ཡོདོ་ལ། མང་ཆེ་ེབ་ན་ིབཙོན་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་

འིཁྲིིད་འིདེད་བྱེས་པོ་རེད། དེའིི་བར་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ལོང་བྱུང་

ཡོདོ་པོ་མ་ཟད། ཡོར་འིཚེར་ལངོས་བྱེེད་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་ཀྱིང་བྱུང་

ཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་ད་དུང་བོད་རིགོས་གོཞིོན་ནུའིི་ནང་ནས་དངོས་

ནས་གོནས་དྲེང་གོནས་རྒྱ་མའིི་ིའིདདོ་པོ་དང་མཐུན་པོའི་ིལས་ཀ་

བྱེདེ་མཁོན་བདོ་རགིོས་གོཞིནོ་ནུ་ད་དུང་ཡོང་རྡོགོོ་པོ་ོགོཅགིོ་བསྟན་

རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དའེི་ིཐོགོོ་ནས་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། དནོ་

སྙངི་བདོ་ནང་གོ་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྒན་གོཞིནོ་བར་གོསུམ་མང་ཆེ་ེབ་

ཚེང་མ་བློ་རྩིེ་གོཅིགོ་མཐུན་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་

མེད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་སྒྲིིལ་གྱིི་ཡོོད་སྟབས། ང་རང་ཚེ་ོབཙོན་

བྱེལོ་བ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་ངསེ་པོར་དུ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་

དའེི་ིམཇུགོ་བསྐྱངས་ནས་ང་ཚེསོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིའིསོ་འིགོན་ངསེ་

པོར་བླང་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ད་ེལྟར་རདེ།
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ཡོང་ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཧ་ཅང་

སྟོབས་ཆེེན་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་དང་། ང་ཚེ་ོནི་མི་རིགོས་ཆུང་ཆུང་

སྟོབས་ཤུགོས་མེད་པོ་འིདི་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་གོིས་ང་ཚེོའིི་རེ་འིདོད་ཆེེན་

པོོ་དེ་དགོ་ཇི་ལྟར་བྱེས་ནས་འིགྲུབ་བསམ་པོ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོང་

ངསེ་ཡོནི། འིནོ་ཀྱིང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོགོོ་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་རྣམས་

ན་ིམའིི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། མའིི་ིཐོབས་ཤེསེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འིགྱུར་བ་

འིགྲེ་ོདང་འིགྲེ་ོབཞིིན་པོ་རེད། ཕྱོིའིི་གོ་ོམཚེོན་དང་སྟོབས་ཤུགོས་

ཆེེན་པོ་ོདང་ཛ་དྲེགོ་པོ་ོགོང་ཞིིགོ་ཡོོད་ནའིང་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ནི་མིའིི་

བསམ་བློར་ཐུགོ་ཡོོད། དེས་ན་ཇི་སྲིིད་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་

སམེས་ཤུགོས་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་བྱེས་ནས་མ་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོདོ་

དགོསོ་པོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་རྒྱ་ནགོ་གོཞི་ིརྩིའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ཆེནེ་

པོོའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་། དཔོེར་ན། དེང་སང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིགོ་ོཁྲིདི་མ་ིཉུང་ཤེས་ཤེགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

སྟངས་དང༌། བྱེདེ་སྟངས་ཀྱིསི་འིགྱུར་ལྡོགོ་འིགྲེ་ོབའི་ིགོནས་ཚུལ་

ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་ད་ལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཤེདོ་གྲེབས་ཡོདོ་དམ། 

ད་ལྟ་སྲིདི་བྱུས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་གྲེབས་ཡོདོ་དམ་སྙམ་དུ་ཚེདོ་མ་ི

ཐོགིོ་པོར་ཕེལ་ཆེརེ་ནགོ་ཁུང་ནང་ལ་བལྟས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོདོ། དགོའི་བཞིནི་སྤྲོ་ོབཞིནི་དུ་ཞི་ེཐོགོ་པོ་ནས་མཐུན་སྒྲིལི་དང༌། 

ཞི་ེཐོགོ་པོ་ནས་གོཅིགོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་ཡོདོ་ཆེསེ་པོ་དང༌། མཉེམ་

རུབ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ནས་ཞིདེ་སྣང་དང༌། དངངས་སྐྲྀགོ དགོོས་པོ་
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བྱེདེ་རསེ་ཁོ་ོནའི་ིངང་ལ་བསྡེད་ཡོདོ། མ་ིར་ེཟུང་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་ཕྲིན་

བུ་བསྟན་ལགེོས་ཉེསེ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོ་ཡུད་འིཕེ་ོའིགྱུར་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་

བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ།

གོ༽ ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ་དང་། བདོ་མའིི་ིསྐུ་ཚེབ།

ཕྱོོགོས་གོཉེིས་ནས་བལྟས་ན་ང་རང་ཚེོའིི་རྩི་བའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་ཧ་

ཅང་ཆེནེ་པོ་ོདང་དཀའི་ངལ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོད་ལྟ་

ཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་པོར་སྡེོད་མཁོན་བོད་རིགོས་ཚེ་ོཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོམཐོོང་གོི་འིདུགོ གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

དོན་དམ་གྱིི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་སྐུ་ཚེབ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད། བོད་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་གོོ་རྒྱུ་ཚེོར་རྒྱུ་མེད་པོར་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་ལུང་པོའིི་

ནང་ལ་བདོ་རགིོས་ར་ེཟུང་སློབེས་སྐོབས་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ད་ོསྣང་

བྱེེད་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་བོད་

པོའིི་སྐུ་ཚེབ་དང་ཁྱིད་མེད་བྱེས་ནས་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཡོ་

རབས་གོོམས་གོཤེིས་བཟང་པོ་ོརྣམས་བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། 

གོཉེསི་ནས་དངེ་སང་ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རྣམས་

གོསལ་བཤེད་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེནས་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ད་ཕེན་ལ་ོཤེས་དའེི་ིརངི་ལ་འིགོལ་རྐྱེནེ་མང་
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པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་གོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་རྒྱུ་

དང༌། དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུ། ད་ེབཞིནི་བདོ་

ཀྱི་ིཤེསེ་རགིོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིལས་ཀ་སགོོས་གོང་ཆེའེི་ིགོནས་

ཚུལ་ཐོགོོ་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིརྩི་བའི་ིགོཞི་ི

རྩི་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོཚུགོས་ཏེ་ེཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། ཡོང༌། བར་ལམ་ཞིིགོ་

ནས་དོན་མེད་ཀྱིི་གླིེང་རྙོགོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། འིདི་རིགོས་ནི་ང་

ཚེ་ོམིའིི་སེམས་མ་དུལ་བའིི་རྗེེས་ལ་ཕྲིན་བུ་མཐོོང་ཚུལ་རིང་ཐུང་

དང༌། སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རསེ་ཡོངོ་བ་ན་ིཡུལ་ཕྱོོགོས་གོང་སར་ཡོདོ་པོ་

ཞིགིོ་རདེ། དའེིི་རྐྱེནེ་གྱིསི་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོབླ་ོགོཡོངེ་བྱེེད་དགོོས་དནོ་

མདེ། ད་ེཚེ་ོགོནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིདྲེ་

མནི་སྣ་ཚེགོོས་ད་ལྟའིང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ལ། མ་འིངོས་པོར་ཡོང་ཡོངོ་

རྒྱུར་ངསེ་པོས་ད་ེདགོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་གོང་ཡོང་མདེ། གོཞི་ིརྩིའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ལ་རྩི་བ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཚུགོས་ཡོོད་སྟབས། 

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོབློ་གོཡོེང་བྱེེད་མ་དགོོས། མཐོའི་དོན་ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་

མར་སློར་ཡོང་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ཞིེས་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༠ ཉེནི་

ཤེསེ་རིགོ་ཚེོགོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོཉེསི་པོར་སྩལ་བའི་ིཤེསེ་རིགོ་ཚེོགོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོཉེསི་པོར་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤེར་ནུབ་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིམཐུན་

རྐྱེནེ།

ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱིདེ་ཚེ་ོང་ོའིཛམོས་གོནང་མཁོན་ཚེང་མར་ངསོ་ནས་

བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལགེོས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་འིདརི་

ཕེེབས་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་གོི་ཡོོད། གོཞིན་དགོ་ང་ལ་ཞུ་

རྒྱུ་མང་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོའིདརི་ཚེོགོས་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ད་

ལྟ་ཁོོང་རྣམ་གོཉེིས་ནས་བརྗེོད་ཟིན་སོང༌། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤེེས་

གོསལ་ལྟར། ང་ཚེ་ོམི་ཟེར་བ་འིདི་ཐོོགོ་མར་སྐྱེས་པོའིི་སྐོབས་

ཤེེས་ཡོོན་ཅན་བྱེས་ཏེེ་སྐྱེས་པོ་མིན། ཤེེས་ཡོོན་ཞིེས་པོ་འིདི་མི་

ལ་རང་ཆེས་སུ་ཡོོད་པོ་ཡོང་མ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་ནི་ཐོབས་ཤེེས་

བྱེས་ཏེེ་གོསར་དུ་སྒྲུབ་དགོོས། དེ་སྒྲུབ་པོའིི་དགོོས་དོན་སྙིང་པོོ་

གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། མ་ིལ་བད་ེསྐྱདི་ཅིགོ་བྱུང་ན་བསམ་ནས་སྒྲུབ་པོ་

ལས། ང་ཚེརོ་རྙགོོ་དྲེ་སྣནོ་མ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདནོ་དུ་མནི་ལ། བྱེདེ་རྒྱུས་

ཕེོངས་ནས་བྱེས་པོ་ཡོང་མིན། བདེ་སྐྱིད་བསྒྲུབ་རྒྱུའིི་དོན་དུ་མི་
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ལ་རང་བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུའི་ིནུས་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་

སྟབས། དའེིི་ཁོ་སྐོངོ་ལྟ་བུར་ཤེསེ་ཡོནོ་ཞིསེ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོནི། 

དེ་ནི་དུས་རབས་ནས་དུས་རབས་སྦྲེེལ་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ཡོོད། 

ཡོང་སྙངི་ཤེར་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏེན་དང་། ནུབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏེན། 

ཕྱོ་ིརལོ་གྱི་ིཡོནོ་ཏེན། ནང་གོ་ིཡོནོ་ཏེན་གོང་ཞིགིོ་ཡོནི་རུང༌། གོང་

ལྟར་ཡོང་སྙངི་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརགིོས་ཚེང་མའི་ིརྩི་བའི་ིསྙངི་པོ་ོད་ེམ་ི

ལ་བད་ེསྐྱདི་ཅིགོ་ཡོངོ་བའི་ིདནོ་དུ་ཕེལ་ཆེརེ་རདེ། 

དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་རིགོས་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ོཡོོད། ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལགོ་རྗེེས་ལ་མི་ལ་

བད་ེསྐྱདི་གོསར་པོ་ཐོབོ་པོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་སུ་འིགྲེ་ོབའི་ི

ཕེན་ཐོགོོས་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ་ལ། ད་ེདང་ཆེབས་ཅིགོ་རྙགོོ་དྲེ་ཡོང་

མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། དངེ་དུས་ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིལུང་

པོ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། སྔར་

ཕེན་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་རང་རང་ས་ོསའོི་ིཤེསེ་

ཡོནོ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་ལྟ་བུ་ཡོདོ་པོ་ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་གོཏེན་ནས་མདེ་

པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེང་སང་གོི་

མི་ཚེོར་གོནས་ཚུལ་འིདིས་མ་འིདང་བའིི་མཐོོང་ཚུལ་ཡོོང་གོི་ཡོོ། 

འིདི་ལྟར་ཡོིན་སྟབས་ང་ཚེོས་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་

དུས་སྐོབས་འིདིར་དཔོེ་བལྟ་ས་དང༌། མིགོ་བལྟ་ས་མང་པོ་ོཞིིགོ་
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ཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིདུགོ 

སྔོན་ཐོོན་གྱིི་ལུང་པོ་ཚེོར་མི་ཐོོགོ་མང་པོོས་དཀའི་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེས་མི་འིདང་བའིི་གོནས་ཚུལ་གོང་དང་གོང་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ང་ཚེོར་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཤེེས་ཡོོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་

གོ་ིཐོགོོ་ལ་ང་ཚེ་ོཧ་ཅང་རྗེསེ་ལུས་ཐོབེས་ཡོདོ། ཡོང་བསམ་བླ་ོཡོར་

རྒྱས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་འིགོའི་ཤེས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་ང་ཚེ་ོཡོར་རྒྱས་རདེ། འིནོ་

ཀྱིང་ང་ཚེ་ོགོཅགིོ་པུའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དསེ་ཀྱིང་འིདང་མ་ིཐུབ་ལ། མ་ི

ཚེའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་གོཅགིོ་པུས་ཀྱིང་མ་ིའིདང་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་མ་ིའིདུགོ་

གོམ། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིང་ཤེེས་ཡོོན་ཟེར་བ་འིདི་མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་

ཡོོང་བའིི་དོན་དགོ་ཡོིན་པོས། ང་ཚེོས་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཤེེས་

ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་དགོསོ་པོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོའི་ི

མ་ིད་ེཡོནོ་ཏེན་ཅན་ཞིིགོ་བཟསོ་པོ་ཙོམ་མ་ཡོནི་པོར། ད་ེཡོནོ་ཏེན་

ཅན་ཞིགིོ་བཟསོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ཁོ་ོརང་ལའིང་བད་ེསྐྱདི་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོཞིགིོ ཞིརོ་ལ་སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་བསམ་

མ་ཐུབ་ཀྱིང་ས་ོསོའི་ིརོགོས་པོ་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་རིགོས་ཚེང་མར་ཕེན་

ཐོགོོས་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། ཚེང་མར་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བླ་ོ

སེམས་དཀར་པོོ་འིཁྱིེར་མཁོན་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་

སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ད་ེརདེ། ང་རང་ཚེ་ོམ་གོཞི་ིབཙོན་བྱེལོ་

བ་ལུང་པོ་མེད་པོའིི་མི་སྐྱོ་པོོ་ཁོ་ཐོབས་ཞིན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་
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བསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ཁོ༽ སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལམ་སྲིོལ་དང་། མའིི་ིབད་ེསྐྱདི།

མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བ་ཞིིགོ་དང༌། འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོང་

བའིི་དོན་དུ་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་སྟབས། ང་

ཚེོས་ལམ་ལུགོས་རྒྱུན་འིཛིན་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། ཡོས་ཡོས་

ཀྱི་ིལུགོས་སྲིལོ་དང༌། མས་མས་ཀྱི་ིལུགོས་སྲིལོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

དྲེགོས་ན། དེ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་རན་མི་ཐུབ་པོ་དང༌། 

དསེ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་མ་ིཐུབ། ལུགོས་སྲིལོ་ཟརེ་བ་འིད་ིཡོང་མསི་

བཟསོ་པོ་རདེ། ངའི་ིལྟ་བའིམ་བསམ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི། 

ལུགོས་སྲིལོ་ཟརེ་བ་མསི་བཟ་ོདགོསོ་དནོ་ན།ི མ་ིལ་བད་ེསྐྱདི་ཅགིོ་

བྱུང་ན་བསམ་ནས་བཟསོ་པོ་རདེ། མཐོའི་མ་ལུགོས་སྲིལོ་དསེ་མ་ི

ལ་ཕེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ན་ལུགོས་སྲིལོ་དརེ་བརྩི་ིདགོསོ་པོ་མདེ་ཅངི༌། 

ལམ་ལུགོས་དེ་འིཛིན་དགོོས་པོ་མེད། ང་རང་ཚེོས་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་

ཡོདོ་དུ་མ་ིལ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཕེན་པོ་འིདུགོ གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་བད་ེ

སྐྱིད་ཅིགོ་སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་འིདུགོ རྩི་དོན་འིདི་ལ་ང་ཚེོས་བསམ་བློ་

གོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

འིཛམ་གླིངི་འིདརི་གོཞུང་གོ་ིལུགོས་སྲིལོ་འིདྲེ་མ་ིའིདྲེ་དང༌། དཔོལ་
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འིབྱེརོ་ལུགོས་སྲིལོ་འིདྲེ་མ་ིའིདྲེ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལུགོས་སྲིལོ་འིདྲེ་མ་ི

འིདྲེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིད་ིརྣམས་དང་ཐོོགོ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ི

རྩི་བ་ལ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་ཆེ་གོ་ོལྡགོོ་ནས་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ད་ེ

བླསོ་བཏེང༌། ལམ་ལུགོས་ད་ེགོཙོ་ོཆེརེ་འིཛནི་མཁོན་འིདྲེ་ཡོང་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་པོས་འིཛམ་གླིངི་དུ་རྙོགོ་དྲེ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ 

ཚེང་མས་མཁྱིནེ་གོསལ་རདེ། ཤེར་ཕྱོོགོས་ལུང་པོའི་ིནང་དུ་རྙོགོ་

དྲེ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་སྟེ། དཔོེར་ན། ཝི་ཏེི་ནམ་ནང་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཨེ་ཡོིན། གོང་སར་དགོོངས་པོ་བཞིེས་དང༌། ཆེོས་

ལུགོས་ཀྱིི་འིཐོེན་འིཁྱིེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང་། ལམ་ལུགོས་ཀྱིི་

འིཐོེན་འིཁྱིེར་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ དེ་དགོ་ང་རང་སྒོེར་གྱིི་

བསམ་ཚུལ་ཡོིན། ངས་བལྟས་ན། རྩི་བ་དང་སྙིང་པོོ་མིའིི་བདེ་

སྐྱིད་ད་ེབརླགོ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོང་འིདྲེ་བྱེས་ན་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདི་ལ་བསམ་བློ་

བཏེང༌། འིདི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེེལ་ནས་དེ་ལ་གོང་

སྨོན་པོ་གོཅགིོ་དང༌། ད་ེལ་ལེགོས་ཆེ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་ལམ་

ལུགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཁྱིད་པོར་གོཏེན་ནས་མེད། 

ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་རྣམས་རྩི་དནོ་སྒྲུབ་པོའི་ིཐོབས་ཡོནི་པོ་ལས་

བསྒྲུབ་བྱེ་མིན། བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་མིའིི་བདེ་སྐྱིད་རེད། བསྒྲུབ་བྱེ་མིའིི་

བད་ེསྐྱདི་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏེང་བར་སྒྲུབ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཐོབས་ཤེསེ་འིདྲེ་
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མ་ིའིདྲེར་མགོ་ོའིཁོརོ་ནས་བསྡེད་ན་ནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ངས་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོད་ེསྔནོ་ལྷ་སར་ཡོདོ་པོའི་ིསྐོབས་རྒྱ་མསི་འིགྲེལེ་བཤེད་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད། ད་ལྟ་བོད་ཞིིང་བྲན་ལམ་ལུགོས་ལ་བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང༌། 

རགོོས་རསེ་མཉེམ་སྦྲེལེ་ཟརེ་བ་སགོོས་བར་བརྒལ་གྱི་ིལམ་ལུགོས་

མང་པོ་ོཞིགིོ་བརྒྱུད་མ་དགོསོ་པོར་ཐོད་ཀར་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རངི་ལུགོས་

ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་ཡོདོ་པོ་རདེ། གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། རྒྱལ་ཡོངོས་

ཚེང་མ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རངི་ལུགོས་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ི

ཆེ་ནས་རྒྱབ་རྟེནེ་ལྟ་བུ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོའི་ིསྟབས་ཀྱིསི་

རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། 

ད་ེབཞིནི་དུ་གོཅགིོ་བྱེས་ན་ང་ཚེརོ་ཁོ་ེཕེན་ཞིགིོ་མདེ་དམ་སྙམ། ང་

རང་ཚེ་ོད་ལྟ་བར་དུ་གོཞི་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་རྗེསེ་ལུས་སུ་བསྡེད་ད་ེ

ད་ཆེ་ང་ཚེ་ོཕྱོརི་ཐོནོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ། ང་ཚེརོ་མིགོ་བལྟ་ས་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ། ཤེར་ནུབ་གོས་སར་མགིོ་བལྟས། མ་ིཚེརོ་རྙགོོ་

དྲེ་ཡོངོ་ས་ད་ེགོང་གོ་ིཐོོགོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན། ཡུ་རོབ་

ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངོས་གོནས་གོཞིི་གོཅིགོ་གོི་ནང་ནས་ཤེེས་

ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོཚེད་ལངོས་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། དངེ་སང་

ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་མ་འིགྲེགིོས་པོར་འིཁོསོ་སུ་མ་ཕེབ་པོ་ཡོངོ་

གོ་ིའིདུགོ་པོ་འིདའིི་ིཡོངོ་སའི་ིརྩི་བ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་གོ་ིའིདུགོ 
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འིདརི་ཐོབས་ཤེསེ་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ ང་ཚེསོ་ད་ེདགོ་ལ་རྩིད་གོཅདོ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཤེསེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཚེ།ེ ཁོངོ་ཚེ་ོའིགྲེ་ོསའི་ིལམ་ལ་

སྐྱོན་ཡོོད་ནའིང༌། ང་ཚེ་ོསྐྱོན་དེ་བརྒྱུད་མ་དགོོས་པོར། ཉེམས་

མྱོོང་ད་ེམསི་བསགོས། ལགེོས་ཆེ་ད་ེང་ཚེསོ་ལནེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

ཁོ་ེབཟང་རདེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིཆེ་ནས་ཁོེ་ཕེན་མདེ་དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ 

ང་ཚེོར་དཔོེ་བལྟ་ས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་སྟབས། དེ་འིདྲེའིི་

ཐོགོོ་ལ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ། 

གོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིབྱེ་གོཞིགོ་དང་། དའེི་ིདགོ་ེམཚེན།

མད་ོདནོ་ཡོང་སྙངི་ང་ཚེསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་མཁོན་གྱི་ི

མ་ིསྣ་ཤེ་སྟགོ་ཡོནི། དངསོ་གོནས་བྱེ་བ་ད་ེརླབས་ཆེནེ་རདེ། བཟང་

པོ་ོརདེ། མ་ིལ་ཕེན་སམེས་བྱེས། ས་ོསའོི་ིལྟ་ོཕེགོོས་དང༌། ས་ོསའོི་ི

ཁོ་ེགྱིངོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོམནི་པོར། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརིགོས་ཀྱི་ིཞིབས་ཕྱོ་ི

ཞུ་གོི་ཡོོད་བསམ་ནས་ལས་ཀ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་རླབས་ཆེེན་

རདེ། ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། ང་ཆེསོ་པོ་གོཅིགོ་

གོ་ིཐོགོོ་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་ན། ཆེསོ་ཁྲིའིི་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ནས་ཆེསོ་

བཤེད་པོ་ད་ེདུས་དུས་རདེ། སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དང་མཉེམ་དུ་

འིགྲེགོོས་ནས་ལ་ོདང་ཟླ་བ་སྦྲེལེ་ཏེ་ེཕྲུ་གུ་ཡོ་རབས་འིབྱུང་ཐུབ་པོ་

དང༌། དའེི་ེམ་ིཚེ་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིམཐོའི་འིཁྱིལོ་བ་ཡོངོ་བའི་ིའིགོན་



187
སོ་སོས་བླངས་ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན་དེ་ལས་རླབས་ཆེེ་བ་

མདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ལས་ཀ་ད་ེརྩི་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མཁྱིནེ་

སངོ་ངམ། འིད་ིདགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ། 

སྤྱོའིི་ིཆེ་ནས་མ་ིཞིིགོ་གོ་ིའིདུ་ཤེསེ་བཞིགོ མ་ིལ་བད་ེསྐྱདི་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུའི་ིདནོ་དུ་ཡོནི་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། ང་ཡོས་

ཡོས་ཀྱིིས་བསྐོོས་པོ་རེད། དེས་ན་ངས་དེ་མ་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་

ཀྱིི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། གོོང་ནས་མར་རྩིད་གོཅོད་བྱེེད་མཁོན་

ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། དེ་ལས་ཀ་འིགྲེིགོས་པོའིི་བཟ་ོལྟ་བུ་དེ་འིདྲེ་བྱེས་

ན་མ་ིའིགྲེགིོས། ས་ོས་ོས་ོསསོ་བསམ་བླ་ོཡོགོ་པོ་ོབཏེང༌། ས་ོསའོི་ི

འིགོོ་ལ་ཡོོད་མཁོན་སོ་སོས་མཛུབ་སྟོན་བྱེས་ནས་འིགོོ་འིཁྲིིད་

པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་འིདི་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོཞིིགོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ

ང༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོཞི་ིརྩི་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ།

ད་ེནས་གོནས་ཚུལ་གོཉེསི་པོ་ད།ེ ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་སྒོསོ་

སུ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་འིདྲེསེ་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་སྲིདི་དནོ་ད་ེ
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བླ་ོགོཏེོང་ཐོབས་མེད། གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་

མང་རྣམས་ད་ལྟའི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་དསེ་མ་འིགྲེགིོས་པོར་

དངསོ་གོནས་འི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་ནས་སྙངི་ཁོངོ་རུས་པོའི་ིགོཏེངི་ནས་

ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་དརེ་འིགྱུར་བ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིའིདདོ་པོས་རྐྱེནེ་བྱེས་

ནས་ང་ཚེསོ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལས་ཀ་འིད་ིམ་བྱེས་པོར་ཐོབས་མདེ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། ང་ཚེོས་རྙོགོ་དྲེ་སྣོན་མ་དེའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

ངསེ་པོར་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཕྲུ་གུ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ི

མི་ཚེེ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་མཐོའི་འིཁྱིོལ་བ་མ་ཟད། ང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་

དོན་དགོ་དེ་ལ་སྨོན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་བམས་བློ་ངེས་པོར་གོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྤྱོརི་བཏེང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། སྲིདི་དནོ་

ཐོགོོ་ལ་ཡོང་ཤུགོས་ཆེ་ེཙོམ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། མ་ིལ་ཤེསེ་

ཡོནོ་ཡོདོ་པོ་གོཅགིོ་པུས་འིགྲེགིོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་

གུ་རྣམས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ོས་ོགོཅགིོ་པུ་མི་ཚེེ་བཟང་པོ་ོ

མཐོའི་འིཁྱིོལ་བ་ཙོམ་ཞིིགོ་མ་ཡོིན་པོར་ང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོིའིི་དོན་དགོ་

ད་ེདང༌། དནོ་དགོ་ད་ེལ་སྨོན་པོ་ཞིིགོ་ཇི་ལྟར་བྱེས་ན་ལེགོས་ངསེ་

པོར་དུ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོོས། འིད་ིལ་ཚེང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་

དགོསོ། ཤེསེ་ཡོནོ་དང༌། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་བྱེས་ཏེ།ེ 

སྲིིད་དོན་གྱིི་བསམ་བློའི་ིལམ་ཕྱོོགོས་སྟོན་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་ལྷོད་

ཡོངས་སུ་ཕྱོནི་ན་ཕེངས་པོ་ོརདེ། ཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་རདེ། ད་ེཡོང་ངསེ་

པོར་དུ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ
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ཅ༽ རགིོ་གོཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། བདོ་མའིི་ིམ་ིགོཤེསི།

ད་ེབཞིནི་ང་ཚེའོི་ིརགིོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིསྐོརོ་སྐོད་

ཆེ་རྟེགོ་ཏུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་ང་ོཤེསེ་པོའི་ིམ་ིམང་པོསོ་བདོ་མའིི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་དང༌། གོཤེིས་ཀ་དེ་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་

བསྟོད་བསྔགོས་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་འིདུགོ དེ་མི་གོཅིགོ་གོཉེིས་

ཙོམ་མིན་པོར། མི་མང་པོོས་ཁོ་གོཅིགོ་གྲེགོས་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

ལ་གོཞིགིོས་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་མའིི་ིརིགོས་ལ་རང་བཞིནི་གྱི་ིཀུན་སྤྱོདོ་

འིཁྱིརེ་སྟངས་དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ལ་དགོ་ེམཚེན་ཞིགིོ་

དངོས་གོནས་ཡོོད་པོ་མིན་ནམ་སྙམ། གོང་ལྟར་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་

འིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་བའི་ིསྐོབས་ལ་སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོདང༌། སམེས་

ལྷདོ་ལྷདོ་ཅིགོ་ང་ཚེ་ོལ་ཡོངོ་གོི་ཡོོད། 

དེ་ནི་དངོས་པོོ་ནང་བཞིིན་རྡོོགོ་རྡོོགོ་གོཅིགོ་མིགོ་ལ་སྟོན་རྒྱུ་མི་

འིདུགོ་ཀྱིང་། ཆུ་ཚེོད་ ༢༤ ནང་འིདི་འིདྲེའིི་སེམས་ཞིི་བདེ་བགོ་

ཕེབེས་ཡོདོ་པོ་ད་ེཁོ་ེབཟང་རདེ། ས་ོསརོ་ཡོདོ་པོའི་ིལགེོས་ཆེ་འིད་ི

གྲེས་ཀྱི་ིགོམོས་གོཤེསི་བཟང་པོ་ོརྣམས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་རདེ། 

ང་ཚེོས་ཤེེས་རིགོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་རང་བཞིིན་ཁོ་སྦར་

མ་ོགོང་བཤེད་པོས་མ་ིའིགྲེགིོས། དའེི་ིང་ོབ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་

དང༌། ད་ེགོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ། ད་ེཡོངོ་བའི་ིཐོབས་



190
ཤེེས་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་བཅས་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། 

ད་ེསྐོརོ་དབེ་བྲསི་པོས་འིགྲེགིོས་ཀྱི་ིམདེ། ཕྱོ་ིརལོ་ཡོ་ིགོའེི་ིཐོགོོ་ཡོདོ་

པོས་ཀྱིང་འིགྲེགིོས་ཀྱི་ིཡོདོ་བཟ་ོམ་ིའིདུགོ མད་ོདནོ་ཡོང་སྙངི་མ་ིར་ེ

ང་ོརའེི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེཚེང་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ་དགོསོ། 

འིད་ིབཟ་ོས་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་བཟ་ོདགོསོ། ང་ཚེསོ་ཤེསེ་རགིོ་སྲུང་

སྐྱབོ་བྱེས་ཟརེ་བ་ད་ེསྔའི་ིལམ་དང་ལུགོས་སྲིལོ་འིགྲེ་ོསྟངས་གྲེ་གྲུ་

མ་ཉེམས་པོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་བ་མིན། དེ་ལྟར་བྱེེད་

དགོསོ་དནོ་མདེ། ངའི་ིམཐོངོ་ཚུལ་ལ་ཤེསེ་རགིོ་ཟརེ་བ་འིད་ིཧ་ཅང་

གོཞིི་རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ཡོིན། རིགོས་འིགོའི་ཤེས་དེའིི་ཚེེ་དེའིི་དུས་

ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་ནས་ལམ་ལུགོས་དང༌། 

འིགྲེ་ོལུགོས་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། འིད་ི

ཚེོའིི་གྲེས་ང་ཚེོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་ཐུབ་ཐོབས་མེད་ལ། བྱེས་ནས་

དགོོས་པོ་ཡོང་མེད། འིདི་ཚེ་ོསྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་ཀྱིིན་བསྡེད་ན་ལྐུགོ་

པོའིི་ལས་ཀ་རེད། སྤྱོི་ཚེོགོས་འིགྱུར་འིགྲེོ་གོི་རེད། མིའིི་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་འིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། འིཛམ་གླིངི་གོི་གོནས་ཚུལ་

འིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་བརྗེ་ེདགོསོ་པོ་ལས་བསྡེད་ནས་

ཕེན་ཐོགོོས་གོང་ཡོང་མདེ། 

ཡོང་ད་ེམནི་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརགིོས་གོཅགིོ་དངསོ་གོནས་མའིི་ིརྩི་བའི་ི

བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ། ད་ལྟ་ཞུས་པོ་བཞིིན་
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ཉེནི་རེ་ཉེནི་རེའིི་བསམ་བླའོི་ིནང་བགོ་ཕེབེས་པོ་ོཡོངོ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་

འིད་ིཚེའོི་ིགྲེས་རྩི་བའི་ིམའིི་ིབད་ེསྡུགོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་ཕེན་གོནདོ་འིབྲལེ་

གྱི་ིཡོདོ་སྟབས། ད་ེདགོ་ང་ཚེསོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་རདེ། འིད་ི

ནི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་བུ་གླིིང་གོ་ིམ་ིཚེང་མར་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཆེ༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིདཀའི་ངལ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལམ་

སྟནོ།

ང་ཚེའོི་ིམགིོ་ལྟསོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་སྟངས་ཀྱི་ིགོནད་འིགོགོ་ད་ེབརྩིད་

ཆེདོ་ནས། ལམ་སྟནོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ན་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིཕྲུ་གུ་གོཅགིོ་

གོ་ིདནོ་དགོ་ཙོམ་མནི་པོར། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིམ་ིཚེང་མར་ང་ཚེའོི་ི

མགིོ་ལྟསོ་ད་ེབསྟན་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། མགིོ་དཔོ་ེབསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

གོཅགིོ་བྱེས་ན་ང་ཚེརོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། མད་ོདནོ་ཡོང་

སྙངི་མ་ིགོཅགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིལ་རང་བཞིནི་གྱི་ིསྡུགོ་བསྔལ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིཐོབས་ཤེསེ་ཤེགིོ་ཡོདོ་ན་ཤེནི་ཏུ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

འིདསི་ང་ཚེརོ་ཕེན་པོ་རདེ། ཤེར་ནུབ་མ་ིསུ་དང་སུ་ཡོནི་ཀྱིང་རུང༌། 

ཤེ་མདགོོ་ཚེསོ་གོཞི་ིལའིང་ཁྱིད་པོར་མདེ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་གོནས་ཚུལ་

ལའིང་ཁྱིད་པོར་མདེ། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙངི་མ་ིགོཅགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་
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ད་ེལ་རང་ཆེས་སུ་འིབྲལེ་བའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་

དང༌། ད་ེལ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་པུའི་ིདནོ་ཙོམ་

མནི་པོར། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིམ་ིཚེང་མའི་ིདནོ་དུ་ཕེན་པོ་རདེ། 

ཤེསེ་རགིོ་ལ་ཆེ་གོཉེསི་སུ་དབྱེ་ེན། འིད་ིའིདྲེའི་ིརགིོས་ཀྱི་ིཆེ་ལྟ་བུ་

ཞིགིོ་མདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ འིད་ིལ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ་

ཀྱིི་འིདུགོ དཔོེར་ན་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་

བསམ་བློ་འིཁོོར་ན་ཡོང་ལྡང་གོི་མི་འིདུགོ དེ་སྐོོར་ལ་བསམ་བློ་

གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ནི་ཤེེས་

ཀྱིི་འིདུགོ རེད་དེ་བྱེེད་ཕྱོོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

ཐོབས་ཤེེས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྤྲོོད་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་མེད་མི་གོཅིགོ་གོི་

ནུས་པོས་ལྡང་ཐོབས་མདེ། འིད་ིམུར་ལྷདོ་ཡོངས་བྱེས་ནས་ལུས་

པོ་ཡོནི་ན་ལས་དནོ་འིད་ིཚེའོི་ིགྲེས་ཁོང་པོ་ཞིགིོ་པོ་ལྟ་བུའི་ིཛ་དྲེགོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མེད་པོ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡོང༌། དེའིི་ཉེམས་

ཆེགོ་དང་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེ་ོལུགོས་འིདི་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེ་བཞིིན་ཤེོགོ་

བུ་སྣུམ་ཐོགིོ་ལྟ་བུར་ཕྱོནི་ནས་ལ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོཅགིོ་བྱེས་

ན། མ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཤེགིོ་ཕྱོནི་པོའི་ིམཇུགོ་ལ་མངནོ་གོསལ་

དདོ་པོའོི་ིཉེམས་ཆེགོ་ཕྱོནི་པོ་དང༌། འིཐུས་ཤེརོ་ཕྱོནི་པོ་ཞིིགོ་གོཞི་ི

ནས་མཐོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེདུས་ཕྱོསི་ཚེར་བ་རདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིསྐོརོ་འིད་ིཧ་ཅང་གོ་ིཛ་དྲེགོ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། 
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གོལ་ཆེ་ེདནོ་ཆེ་ེཡོནི་པོའིང་ཤེསེ། བྱེདེ་ཕྱོོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་མནི་ཚེདོ་ཀྱིང་མ་ིཐོགིོ་པོའི་ིསྐོབས་འིདརི་བླ་ོསྦུགོ་དགོོ་དྲེགོས་

ནས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་ནའིང་མ་ིའིགྲེགིོས། ས་ོསའོི་ིལམ་ལུགོས་དང༌། 

ས་ོསོའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དེ་རྣམས་ཡོགོ་པོ་ོའིབའི་ཞིིགོ་ཡོོད་ཟེར་ན་རྒྱ་

མིའིི་སྐོད་ཆེའིི་ཤེོད་སྟངས་ལྟར་དོན་ཕེན་ཡོོང་རྒྱུ་ནམ་ཡོང་མེད། 

ཡོང་མི་གོཞིན་དགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་དེ་དགོ་ཚེང་མ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་

ཐོམ་པོ་བཟང་པོ་ོཞི་ེཅགིོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་འིགྲེགིོས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

གོནས་ཚུལ་ཚེང་མར་བལྟས། གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་

ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངི་རངི་པོ་ོཞིགིོ་བཏེང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་མིའིི་བསམ་བློའི་ིའིགྲེོ་སྟངས་དང༌། མིའིི་ཀུན་

སྤྱོོད་འིགྲེ་ོསྟངས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བཤེད་ཅིགོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ། དེ་ཚེོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ལེགོས་ཆེ་བླངས། དེང་སང་མི་ཚེོས་སྤྱོིར་བཏེང་

འིགྲེ་ོབ་མ་ིཡོ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེོ་སྟངས། རྒྱལ་རབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་འིགྲེོ་

སྟངས་འིདི་གྲེས་ཀྱིི་ཐོགོོ་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་ཅགིོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་

ད་ེརྣམས་ལའིང་ཉེམས་ཞིབི་བྱེས། ཕྱོོགོས་ཚེང་མའི་ིགོནས་ཚུལ་

ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་དང་ཉེམས་ཞིབི་མཐོལི་ཕྱོནི་པོ་བྱེས་ཏེ།ེ ང་ཚེསོ་

རམི་པོས་ལམ་སྟནོ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ན་བྱེདེ་ཨ་ེཐུབ་བསམ་པོ་

དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ འིད་ིདངསོ་གོནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ཛ་དྲེགོ་

པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཡོནི་སྟབས། ཚེགོོས་འིདུ་ཞིགིོ་ཚེགོོས་ནས་
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ལགོ་ལེན་སྐོོར་གྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཕྱོོགོས་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་རྩི་བའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སྐོོར་འིདི་ཚེོའིི་གྲེས་གོོ་

བསྡུར་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། བསམ་བློ་གོཏེོང་རན་པོ་མིན་ནམ་ཞིེས་ཁོ་

སང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌།

ཇ༽ དངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། སམེས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱདི།

རྩི་བའི་ིང་ཚེའོི་ིཤེསེ་རགིོ་སྲུང་སྐྱབོ་གོཏེངི་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསྐོརོ་རྗེསེ་སུ་ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་རྒྱུ་དང༌། སྔནོ་

ལ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་བཙུགོས་ནས་ཚུགོས་པོ་དང༌། ཚུགོས་མུས་སུ་

ཡོོད་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ལ་གོོ་བསྡུར་

བྱེ་རྒྱུ་བཅས་ཁོགོ་གོཉེིས་སུ་བགོོས་ཏེེ། ད་རིང་འིདིར་སློོབ་གྲྭ་

ཡོོད་བཞིིན་པོའིི་ནང་དཀའི་ངལ་སེལ་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ལ་ཚེོགོས་པོ་

རདེ། ད་ེལ་ངས་སློབོ་གྲྭའི་ིའིཕྲིལ་སལེ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་ཐོབས་

སྐོརོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་གོཞི་ིཟརེ་ནའིང་རུང༌། རྩི་བའི་ིང་ཚེའོི་ིཤེསེ་

ཡོོན་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་སྐོོར་ལ་ང་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་གོང་

ཡོོད་ཞུས་པོ་ཡོིན། ངས་ཞུས་པོའིི་ནང་ལ་ཡོང་དགོ་པོ་དང་ཡོང་

མ་དགོ་པོ་གོཉེསི་ཡོདོ་ངསེ་པོས། འིདརི་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ངསེ་པོར་

དུ་དགོངོས་པོ་བཞིསེ་དགོསོ། 
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ང་ཚེསོ་རྩི་བའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ད་ེགོཞི་ིརྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ི

ཐོོགོ་ནས་དགོོངས་པོ་བཞིེས་ཐུབ་ན་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ གོནས་ཚུལ་

འིདི་སྐོོར་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་པུ་ཡོོད་པོའིི་མིའིི་

ཀློད་པོས་ལྡངེ་ཐོབས་མདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་གོཅིགོ་པུ་ཡོདོ་

པོའིི་མིའིི་ཀློད་པོས་ཀྱིང་ཕེལ་ཆེེར་ལྡེང་ཐོབས་ཨེ་ཡོོད་སྙམ། ང་

ཚེོས་འིདི་ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ལ་གོོ་བསྡུར་བྱེས་ནས་བཟོ་ལྟ་ཆེགོས་

ཐུབ་རྒྱུ་ཕེལ་ཆེརེ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོནི་ནའིང་ཚེང་མས་ད་ོསྣང་བྱེས། 

བསམ་བློའི་ིནང་ལ་བཞིགོ་ནས་དེང་སང་གོི་འིཛམ་གླིིང་དངོས་

པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འིདིའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་

གོཞིིགོས་པོས། ནང་བསམ་བློའི་ིཡོར་རྒྱས་ཞིིགོ་གོང་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་གོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ང་ཚེསོ་ལམ་ཕྱོགོོས་

བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིད་ིན་ིང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགུ་དགོོ་པོ་ོབྱེས་པོ་

མནི་ལ། ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་པོ་ད་ེབས་མནི། རྒྱ་མའིི་ིསྐོད་ཆེ་

ལྟར་མི་རིགོས་གུ་དོགོ་རིང་ལུགོས་ཀྱིི་བསམ་བློ་བཏེང་བ་ཡོང་

མནི། ང་ཚེ་ོའིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོི་མ་ིགོཅིགོ་ཡོནི་པོར་བརྟེནེ། 

མསི་མའིི་ིབྱུས་གོཏེགོོས་བྱེདེ་པོ་བབས་འིསོ་ཡོདོ་པོས། འིད་ིདགོ་

གོི་ཐོོགོ་ཏུ་དགོོངས་བཞིེས་གོནང༌གོལ་ཆེེ། ཚེང་མའིི་སེམས་ལ་

བཞིགོ་དགོསོ་ལ། ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིསྐོརོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ལས་འིགོན་

འིཁྲིི་མཁོན་ཚེོས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོམིན་

ནམ་སྙམ། རིམ་པོས་རིམ་པོས་སོ་སོ་སོ་སོའི་ིཉེམས་མྱོོང་དང༌། 
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དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་བརྟེགོ་དཔྱད་མང་པོོ་ལོ་བསྟུད་ནས་བྱེས་

པོའིི་མཇུགོ་ལ་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ལམ་སྟོན་ཡོགོ་པོ་ོདེ་འིདྲེ་ཏེན་ཏེན་

ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། འིད་ི

གོཅགིོ་ཡོནི།

ཉེ༽ བསམ་བླའོི་ིལམ་སྟནོ་དང་། དགོ་ེསྐྱོན་ལ་བརྟེགོ་

ཞིབི།

ད་ེནས་དནོ་ཚེན་གོཉེསི་པོ་ན།ི སྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོསློབོ་གྲེ་ཚུགོས་པོའི་ི

སྐོབས་སུ་སྔནོ་ལ་འིགྲེ་ོལུགོས་འིགྲེ་ོསྟངས་དང་། སློོབ་གྲྭའི་ིསྒྲིམོ་

གོཞིི་ལྟ་བུ་མ་ཆེགོས་པོའིི་དཀའི་ངལ་ཁོོ་ནའིི་དོན་དུ་འིགོོར་བ་

རདེ། ད་ཆེ་འིདའིི་ིང་ོབ་ོད་ེབརྗེསེ་ནས་རྩི་བའི་ིབསམ་བླའོི་ིལམ་སྟནོ་

བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་

བར་བསམ་བླའོི་ིལམ་སྟནོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་དསེ་ལྡངེ་གོ་ིའིདུགོ་གོམ་མ་ི

འིདུགོ ལྟ་བའི་ིདུས་སྐོབས་རམི་པོ་གོཉེསི་པོ་ལྟ་བུ་དརེ་ཕེལ་ཆེརེ་

སློབེས་ཀྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེན་ིགོཏེངི་རངི་པོ་ོཡོནི་པོས་

གོོང་དུ་ཞུས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཕྱུ་གུ་ཚེ་ོགོཞིི་ནས་བསམ་བློའི་ིཚེད་མཐོོ་རུ་ཕྱོིན་

ནས་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ལ་ོགོཅགིོ་མ་སུ་ར་ི
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ལ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྲིེང་རིང་ཁོོ་རང་གོཉེིས་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་

དནོ། ད་ཆེ་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོའིཚེར་ལངོས་གོང་འིཚེམ་ཡོངོ་དུས་བདོ་ཀྱི་ིད་ེ

སྔའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། བདོ་ལུང་པོ་འིཐུས་ཤེརོ་འིགྲེ་ོ

གོཞི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་མགོ་ོའིཁོརོ་ནས་བྱུང་བ་ཡོནི་ནམ་ཞིསེ་དྲེ་ིབ་

ཁྱིད་མཚེར་པོ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོི་འིདུགོ་པོས། ངས་ཕྲུ་གུ་རྒན་པོ་ཚེ་ོ

ཐུགོ་ན་ཞིེས་སྐོད་ཆེ་བྱུ་དོན་ལྟར་ཕྲུ་གུ་རྒན་པོ་ཚེ་ོཟུར་དུ་ཐུགོ་པོ་

ཡོནི། ད་ེཚེ་ོདངསོ་གོནས་རླབས་ཆེེན་རདེ། ང་ཚེརོ་རླབས་ཆེནེ་

གྱིི་མེ་ཏེོགོ་གོཞིི་ནས་ཤེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་ཡོགོ་པོོ་རེད། ང་དེ་དུས་

ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ས་ོསའོི་ིརང་སྟབོས་ཀྱིསི་དགོ་ེསྐྱནོ་ལ་བརྟེགོ་ཞིབི་བྱེདེ་མཁོན་བྱུང་

ན། དེ་རིགོས་དང་ང་ཚེ་ོགོཤེིབས་གོཏུགོས་བརྒྱབ་ནས་རྩིོད་པོ་

རྩིོད་དེ་བརྡོར་བའིི་གོསེར་བཞིིན་ཆེགོས་པོ་རེད། དེ་མ་གོཏེོགོས་

༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིབཀའི་རདེ་ཟརེ་བ་དང༌། ཅ་ིམཛད་ལེགོས་

མཐོོང་ཟེར་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། བཀའི་

ཕེེབས་བཞིིན་དང༌། བཀའི་གོནང་རང་ཞིེས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་དེ་ཚེོའིི་

སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ན། ང་ཚེོའིི་ལས་ཀ་དེ་མགོ་ོརུལ་རྣ་བས་མ་ཚེོར་བ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཐོགོ་ཚེདོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་ཁྱིནོ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོཡོང་ཡོང་ཚེོགོས་འིདུར་སྐོད་ཆེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཅི་མཛད་

ལགེོས་མཐོངོ་ཟརེ་བའི་ིསྐོད་ཆེ་ད་ེདུགོ་རང་རདེ། ང་ཚེ་ོཡོར་རྒྱས་
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འིགྲེོ་དགོོས་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོདེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་དང་། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་ལས་ཀ་

བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཅ་ིམཛད་ལགེོས་མཐོངོ་ཟརེ་བའི་ིསྐོད་ཆེ་

ད་ེདུགོ་རདེ། ཧ་ཅང་ཉེནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ཆེ་ཉེནེ་ཁོ་ད་ེསལེ་གྱི་ི

ཡོོད་པོ་རེད། དངོས་གོནས་རང་སྟོབས་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་བའིི་

ནུས་པོ་ཞིགིོ་སློབེས་པོ་ད་ེཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེདུས་མ་སུ་

རརི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་འིགྲེལེ་བཤེད་བྱེདེ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

ངས་ལགེོས་པོ་ོམ་ིཤེསེ་ཀྱིང༌། ང་རང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་རྣམས་བཤེད་

པོ་ཡོནི། ད་ེབཞིནི་ད་ེརངི་ད་ེནས་འིཕྲིསོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་སྣནོ་མ་ལྟ་བུ་

ཆེགོས་སོང་ཡོང་། དཔོེར་ན། ཟླ་བ་ནོར་བུའིི་བསམ་བློ་ལྟ་བུ་

ཡོནི་ན། དངསོ་གོནས་དགོའི་བསུ་ཞུ་དགོསོ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཧ་ཅང་

གོ་ིརླབས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བདོ་པོ་ཞིངི་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་གོ་ིཕྲུ་གུ་གོཅགིོ་

གོིས་སོ་སོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། གོཞིི་ནས་བསམ་བློའི་ིགོནས་ཚེད་

གོང་འིཚེམ་སནོ་ནས་གོཏེངི་རངི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེསྐོད་ཆེ་

བཤེད་ཡོངོ་དུས་ཧ་ཅང་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ སྐོབས་རརེ་

བཀའི་ཤེགོ་ལའིང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཟླ་བ་ནོར་བུ་དང་ཟུར་དུ་ཐུགོ་

འིཕྲིད་བྱེས་ཏེེ་ངས་བསྔགོས་བརྗེོད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། རླབས་ཆེནེ་རདེ། འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་ནས་བསྡེད་

ཡོདོ། བསམ་ཕེདོ་པོ་དང་། ཤེདོ་ཕེདོ་པོ། བྱེདེ་ཕེདོ་པོ་དགོསོ་ཞིསེ་
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ངས་རྒྱུན་དུ་ཤེདོ་དོན་ད་ེརདེ། 

ད་ན་ིདངསོ་གོནས་ང་ཚེརོ་མ་ེཏེོགོ་ལྟ་བུ་ཤེར་ཡོོང་གོ་ིཡོདོ། འི་ོད་ེ

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབོས། འིགོ་ོབྱེདེ་མཁོན་

ཚེོས་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ང་འིགོོ་བྱེེད་མཁོན་ཡོིན་པོས་ངས་ལབ་པོ་

ད་ེཁོངོ་ཚེསོ་ཉེན་དགོསོ། མ་ཉེན་ན་མ་ིའིགྲེིགོས། ཁོངོ་ཚེ་ོམ་ཉེན་

རང་ཉེན་རེད་བསམ་པོ་དང༌། ངས་མཛུབ་མོ་གོར་བསྟན་ཤེར་

རྩིསི་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཟམོ་འིཇོགོ་དང༌། ལྷདོ་ཡོངས་

སུ་ཕྱོིན་ན། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཕུང་

ལ་སྐྱེལ་གྱིི་རེད། འིདིའིི་དུས་ཚེོད་དེ་ཡོོལ་ནས་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་

ནང་ནས་མིའིི་ནུས་པོ་འིདི་ལྟར་སློེབས་ཡོོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིལྟར་ཡོནི་

སྟབས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། སྒོང་ནས་བསམ་བླའོི་ིལམ་སྟནོ་

བྱེས་ནས་འིགོོ་ཁྲིིད་མཁོན་ཚེོར་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་ཁུར་འིགོན་

སློབེས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིགོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་

པོའིི་དུས་སུ་སློེབས་ཡོོད། དེ་ཚེོར་ངེས་པོར་དུ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཏེ༽ སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིའིགྱུར་འིགྲེསོ་དང་། དགོ་ེསློབོ་ཀྱི་ིཞུ་

སྒོ།ོ
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དཔོརེ་ན། ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ཡོནི་ན་དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་སློབོ་

སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་དུས། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེོས་ཀྱིང་དགོེ་རྒན་གྱི་ིབཀདོ་འིདམོས་

དེ་གོའིི་འིགོོ་ཏུ་ཤེར་བསྐྱོད་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ནའིང༌། དེང་སང་སློོབ་

ཕྲུགོ་ཚེ་ོདབང་དང༌སྤེོབས་པོ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས། དགོེ་རྒན་ལ་བརྩིི་

མདེ་བྱེས་ནས་དགོ་ེརྒན་མང་པོ་ོཁོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་མཁོན་

འིདུགོ གོཅིགོ་བྱེས་དུས་སྡུགོ་ཅགོ་ཁྲིིམས་མེད་བྱེེད་མཁོན་ལྟ་

བུ་ཡོིན་ནའིང་། གོཅགིོ་བྱེེད་དུས་དངསོ་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་

ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ་འིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོ་ོ

ད་ེའིདྲེ་མདེ་ཀྱིང༌། བཟ་ོལྟ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེ

འིདྲེའི་ིདུས་ཚེདོ་གོཉེན་འིཕྲིང་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་དུ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་

སྟབས། ཚེང་མས་ངའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལས་ཀ་འིདི་ལྟར་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ་ཅསེ་ལས་བསྡེམོས་ཞུས་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཡོནི་པོར་ས་ོསསོ་ན་ཚེ་

ཚེང་མ་མཉེམ་དུ་འིཁྱིརེ་ནས། སྤྱོརི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་

ཕྱོི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བྱེེ་བྲགོ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་རྒྱུ། ཡོང་

སྒོསོ་དུས་གོཉེན་འིཕྲིང་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཚེང་མར་

དགོངོས་པོ་བཞིསེ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས། མད་ོདནོ་ང་ཚེརོ་ཁོ་ཡོདོ་ལགོ་

ཡོོད། ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིབསམ་བློའི་ིལམ་སྟོན་ལ་ཕེན་པོའིི་

སློབོ་སྟནོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོམནི་ནམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ 

འིདི་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་ལགོ་ལེན་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཁོ་ཤེས་ནི་ལམ་སེང་ལམ་སེང་ལགོ་ལེན་འིཁོེལ་ཐུབ་པོ་ཡོོང་གོི་
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རདེ། ཁོ་ཤེས་ན་ིརམི་པོས་རམི་པོས་མ་གོཏེོགོས་ལམ་སངེ་ལགོ་

ལེན་མི་ཐུབ་པོ་ཡོང་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རེད། 

དངོས་ཡོོད་ཐོོགོ་ལ་མ་འིགྲུབ་ན་དེ་གོ་རེད། འིགྲུབ་ཚེོད་དེ་ལགོ་

ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། ངས་སྐོད་ཆེ་མང་དྲེགོས་པོ་དང༌། ནོར་འིཁྲུལ་

བྱུང་ཡོདོ་ན་དགོངོས་དགོ ཅསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༤ ཉེནི་

ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོཉེསི་པོའི་ིཚེོགོས་ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོཉེསི་པོའི་ིཚེོགོས་

བཅར་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བཅར་བར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོནས་ཚུལ་གྱི་ིའིགྱུར་འིགྲེསོ་དང་། འིཚེ་ོཐོབས་ཀྱི་ི

བསམ་བླ།ོ

ད་ེརངི་འིདརི་བརྗེདོ་རྒྱུར། ཁྱིདེ་ཚེ་ོཚེགོོས་འིདུའི་ིསར་འིབྱེརོ་མཁོན་

ཚེང་མ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོནི་ཅངི་། ད་ེཡོང་སློབོ་

གྲྭའི་ིནང་གོ་ིགོད་ཕྱོསི་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། མ་བྱེན་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་མནི་

པོར་དགོ་ེརྒན་ཤེ་སྟགོ་རདེ། དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

ཟརེ་ན། ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བླའོི་ིསྣ་ེའིཁྲིདི་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅངི་། མ་གོཞི་ིདགོ་ེ

རྒན་གོའི་ཤེས་སུམ་རྟེགོས་སློབོ་མཁོན་དང་། ལ་ལ་རྒྱལ་རབས་

སློབོ་མཁོན་གྱི་ིདགོ་ེརྒན་ས་ོསརོ་དམགིོས་བཀར་གྱི་ིཕྲུ་གུར་སློབོ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ལས་འིགོན་ཡོོད་ན་ཡོང་། རྩི་བའིི་ས་ོསོའི་ིབསམ་

བློ་ཇི་ཙོམ་གྱིི་གོནས་ཚེད་མཐོོ་བ་དང༌། གུ་ཡོངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་དེའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་སོ་སོར་བློ་ལྟ་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་ཞིར་དང་ཞིོར་

ལ་ལམ་སྟནོ་བྱེདེ་ཕྱོགོོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཧ་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེརྒྱུ་མཚེན་གོཅིགོ་ཡོནི།
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དེ་ནས་རྩི་བའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཞིན་ཞིིགོ་ནི་བར་ལམ་འིཛམ་གླིིང་གོི་

དུས་རབས་འིཕེ་ོའིགྱུར་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། དུས་རབས་ར་ེརའེི་ི

མི་དེ་དགོ་ཧ་ལམ་ལོ་བཅུ་གྲེངས་ནང་དུ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་

ལ། དེ་ལས་མགྱིོགོས་པོ་ལོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ནང་ལའིང་འིགྱུར་བ་

འིགྲེོ་གོི་རེད། དེ་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་ལ་ང་རང་བོད་པོ་ཚེ་ོནི་དེ་བས་

ཀྱིང་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་

ལ་གོནས་ཚུལ་ད་ེབསམ་བླསོ་རྗེསེ་ཟནི་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་

དང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དེ་ལ་གོཞིིགོས་པོའིི་མཐོའི་གོཉེིས་

སུ་མ་ལྷུང་བའི་ིཐོགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོའིཚེ་ོཐོབས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་

པོ་ལས། ང་རང་ཚེརོ་བདནེ་པོ་ཡོདོ་པོའི་ིདཔོའི་བླ་ོཁོགོོ་ཅགིོ་དང༌། 

ལྷགོ་བསམ་གོཅིགོ་པུས་འིདང་གོ་ིམདེ། དངསོ་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

ལ་རན་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། གོནས་ཚུལ་གོང་སར་ད་ོསྣང་བྱེས་

ནས་བལྟས་པོའི་ིསྐོབས་སུ་བསམ་བླ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་འིཁོརོ་གྱི་ིའིདུགོ 

དེ་ལྟ་བུའིི་བསམ་བླ་ོའིཁོོར་བའིི་ནང་ཏེན་ཏེན་ལེགོས་ཆེ་ཡོོད་ལ། 

དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཉེམས་མྱོངོ་

གོིས་མ་འིདང་བའིི་སྐྱོན་ཡོང་མང་པོ་ོཡོོད། དཔོེར་ན། ང་རང་ཚེ་ོ

དཔོ་ེཆེ་བ་ཚེསོ་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། རྩིདོ་པོ་རྩིདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཅ་ི

ཙོམ་གྱིསི་མཐོའི་དཔྱདོ་མང་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ངསེ་པོ་རྙདེ་རྒྱུ་ལགེོས་
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པོ་ལྟ་བུ་སྟ།ེ དཔོརེ་ན། ཡོགིོ་ཆེ་མང་ཆེ་ེབའི་ིནང་ལ། གོཞིན་ལུགོས་

དགོགོ་པོ། རང་ལུགོས་བཞིགོ་པོ། རྩིདོ་པོ་སྤེངོ་བ་བཅས་དགོགོ་

བཞིགོ་སྤེོང་གོསུམ་གྱིི་རྣམ་གོཞིགོ་བཤེད་ཡོོད། ཅི་ཙོམ་དགོགོ་

བཞིགོ་སྤེངོ་གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་གོཞིགོ་མང་བའི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་རང་ལུགོས་

ལ་ངེས་པོ་ཆེེན་པོོ་རྙེད་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་མིན་པོའིི་སྤེམ་བཤེད་

ཅིགོ་ཡོིན་ན་དེའིི་ཚེོད་ཙོམ་ལས་ཡོོང་ཐོབས་མེད། སོ་སོའི་ིདགོེ་

སྐྱནོ་གྱི་ིཕྱོགོོས་མང་པོརོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་བསམ་བླ་ོའིདྲེ་མནི་

ཇི་ཙོམ་མང་བ་འིཁོོར་ན་དེའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་རྒྱུ་རེད་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ

ཁོ༽ ༸རྒྱལ་བའི་ིདགོངོས་བཞིདེ་དང་། བདོ་རིགོས་ཀྱི་ི

ཐུགོས་སྣང་།

ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་སོགོས་པོའིི་མི་མང་པོོར་ཐུགོ ཁོོང་ཚེོས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་

མནི་དྲེསི། དཔོརེ་ན་ང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་སྐྱ་ེབ་སྔནོ་མ་དྲེན་

གྱི་ིའིདུགོ་གོམ་ཟརེ་བ་དང་། ཉེནི་གོཅགིོ་ལ་ཉེམས་ལནེ་གོང་ཞིགིོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་བ། བསམ་བླ་ོགོང་ཞིགིོ་འིཁོརོ་གྱི་ིའིདུགོ་གོམ་

ཟརེ་བ། ད་ེབཞིནི་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲིངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཤེ་ིན་སྐུ་ཕྲིངེ་བཅ་ོ

ལྔ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་མདེ་སགོོས་ལས་བརྩིམས་ཏེ་ེདྲེ་ིབ་མང་པོ་ོཡོངོ་

གོ་ིའིདུགོ ཁོ་ོརང་ཚེསོ་འིཚེརེ་སྣང་དང་བཅས་ཏེ་ེའིདྲེ་ིབཞིནི་འིདུགོ 
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གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིང་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མིན་འིདྲེི་སྐོབས་དེ་གོའིི་གོནས་

ལུགོས་དང་འིཚེམས་པོའིི་འིགྲེེལ་བཤེད་ཅིགོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། དེ་

ལྟར་རྒྱགོ་སྐོབས་ཁོོང་ཚེོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་ཚུལ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་འིཕྲིལ་ཕུགོས་

ཀྱིི་བསམ་བླ་ོགོང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཤེེས་རྟེོགོས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད། 

ཡོ་ིགོའེིི་ནང་ལའིང་འིགོདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ཚུར་ཕྱོོགོས་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཤེེས་ཀྱིི་མེད་

ལ། ཚུར་འིདྲེ་ིམཁོན་མ་བྱུང་ན་ངསོ་ནས་ཡོས་ཡོས་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

མས་མས་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་མ་ིཤེསེ། གོལ་ཏེ་ེད་ེལྟར་བརྗེདོ་

ཚེེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་བསམ་བློ་བདེ་པོོ་རང་མེད་པོ་འིདྲེ་འིདུགོ 

བསམ་བློའི་ིསྨོན་ཁོང་ལ་འིཁྲིིད་དགོོས་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙམ་པོ་དྲེན་

སྲིདི། ཚེགོོས་འིདུ་འིདྲེ་ཚུགོས་ནས་སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོའི་ིསྐོབས་ལ་

ན་ིཁོ་ོརང་འིབྲལེ་ཡོདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རྒྱུ་ལས་ད་ེལྷགོ་བཤེད་དནོ་

མདེ། ད་ེལྟར་ལ་བརྟེནེ་ནས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོང་ོམ་ད་ེཐོནོ་གྱི་ི

མདེ། མ་ཐོནོ་ན་ཤེསེ་ཐོབས་མདེ། 

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་གོཞིན་སམེས་ཤེསེ་པོའི་ིམངནོ་ཤེསེ་ཡོདོ་ན་

འིགྲེགིོས། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེན་ིམདེ། ང་བདོ་པོ་ཡོནི་ལ། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་

རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་འིཁྱིརེ་ནས་བདོ་པོའི་ིའིགོ་ོའིཁྲིདི་ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་

ན་ངས་སྐྱ་ེབ་བླངས་པོ་འིད་ིཕེལ་ཆེརེ་བདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་སྐྱསེ་པོ་
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ལྟ་བུ་རདེ། དསེ་ན་ངས་ཤེ་ཚེ་ན་བདོ་པོར་ཤེ་ཚེ་བ་ལས་གོཞིན་སུ་

ཞིགིོ་ལ་ཚེ། སྤྱོརི་སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་གོཉེནེ་དུ་བལྟ་དགོསོ་པོ་

དང༌། སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་བསམ་དགོསོ་ཀྱིང༌། སྒོསོ་སུ་བདོ་

འིབངས་ཀྱི་ིསམེས་ཅན་ད་ེདགོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་ང་སྐྱསེ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡོདོ་པོས་ངས་ཤེ་སུ་ལ་ཚེ་ཞི་ེན་བདོ་པོ་རྣམས་ལ་ཚེ་དགོསོ། འིནོ་

ཀྱིང་ཤེ་ཚེ་སའིི་ཡུལ་དེ་དགོ་གོིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་བསམ་

བློར་གོང་ཡོོད་ཤེེས་ཀྱིི་མེད། གོཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོོ་ཆེེའིི་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དཔྱིས་ཕྱོིན་པོར་ཤེེས་

ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེན་ིགོ་ཕྱོ་ིགོ་ལོགོ་མ་མནི་ནམ། 

དཔོེར་ན། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་ནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེེའིི་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ། སྲིིད་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་

བསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་མདེ་གོལ་སྲིདི་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིནང་ཕྲུ་

གུ་གོཞིོན་པོ་ཞིིགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ཤེེས་འིདོད་ཡོོད་པོ་དང༌། 

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་ལ་རྩིད་གོཅདོ་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ན། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཐུགོ་མྱོངོ་བའི་ིཕྱོ་ིམ་ིགོཅགིོ་གོསི་དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་བྱེས་

པོའིི་རྩིོམ་བྲིས་ཨིན་ཇིའིི་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་ལ་བལྟས་ན་མ་གོཏེོགོས་

ཕེལ་ཆེེར་ཤེེས་ཀྱིི་མ་རེད། བོད་ཡོིགོ་ནང་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་གོཞིིས་
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སྒོར་ཁོགོ་ཏུ་སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོ་ད་ེརགིོས་ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་ལས་གོཞིན་

ཤེསེ་ཐོབས་མདེ་པོ་རདེ། གོ་ོལྡགོོ་ནས་ཤེསེ་དགོསོ་མཁོན་ཚེསོ་མ་

ཤེསེ། གོནས་ཚུལ་འིབྲལེ་བ་ད་ེཙོམ་མདེ་མཁོན་དགོ་གོསི་ཤེསེ་པོ་

ད་ེའིསོ་པོ་ོདང༌འིཇུགོ་པོ་ོཞིིགོ་མ་ིའིདུགོ 

ངས་བར་ལམ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་དྲེན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དཔོེར་ན། ཕྲུ་གུ་

སློབོ་གྲྭ་བ་གོཅགིོ་གོསི་གོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་མཐོངོ་སྟ།ེ ༸རྒྱལ་བ་རནི་

པོོ་ཆེེས་ཁོ་སང་འིདི་འིདྲེ་གོསུངས་འིདུགོ ཕྱོི་རྒྱལ་ཞིིགོ་ལ་འིདི་

ལྟར་གོསུངས་འིདུགོ འིད་ིགོང་འིདྲེ་ཡོནི་ནམ་བསམས་ནས་ཁོའོི་ི

བསམ་བླརོ་ཤེསེ་འིདདོ་ཅགིོ་བྱུང་ནས་སློབོ་སྤྱོ་ིདང་། ཡོང་ན་དགོ་ེ

རྒན་ཞིགིོ་ལ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཡོནི་ནམ་ཞིསེ་དྲེསི་ན་ཤེསེ་མ་བྱུང་ཞིསེ་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ལས་མདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོམང་ཆེ་ེབས་སྐོབས་དརེ་བསམ་

བླ་ོདའེི་ིཡོངོ་སའི་ིགོཞི་ིརྩི་ཁོ་ོརང་ཤེསེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གོནས་ཚུལ་འིད་ི

གོ་ོལྡོགོ་པོའི་ིསྐྱནོ་འིདུགོ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

གོནས་ཚུལ་ཤེེས་པོར་བྱེེད་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོ་དེ་རིགོས་ཡོི་གོེའིི་ཐོོགོ་བཀོད་ནས་ཕེར་ཚུར་ལྟ་

ཀློོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཐོབས་ཤེེས་གོཅིགོ་རེད། ཐོབས་ཤེེས་དྲེགོ་ཤེོས་

དང༌། ལས་སློ་ཤེོས་ནི་འིདི་ལྟར་མཉེམ་དུ་འིཛོམས་པོའིི་སྐོབས་

ལ་གྲེསོ་སྡུར་སྐོད་ཆེ་བཤེད་ན། ང་དརེ་སྤེམ་ཤེརོ་རྒྱུ་དང༌། ང་ོཚེ་

རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ངས་ཤེེས་པོ་ནི་ཤེེས་པོ་རེད། མ་ཤེེས་པོ་
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ན་ིམ་ཤེསེ་པོ་རདེ། ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་གོང་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཐོགོ་

ཆེདོ་པོ་ན་ིཆེདོ་པོ་རདེ། ཐོགོ་མ་ཆེདོ་པོ་ན་ིམ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ང་རང་

ཚེ་ོཚེང་མ་ནང་ཁུལ་རདེ། འིད་ིལྟར་ཐུགོ་འིཕྲིད་སྐོབས་དྲེ་ིབ་དྲེསི་

ལན་ལྟ་བུ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་ངས་ད་ེལྟར་དྲེན་

གྱིི་ཡོོད། དེ་ཡོང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་རན་དང་མ་རན་གྱིི་

དགོེ་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཡོོང་སྲིིད། དེར་བརྟེེན་བཀའི་ཤེགོ་དང་ཚེོགོས་

གོཙོ་ོགོཉེིས་ཡོར་ཕེེབས་ནས་སྐུ་སྒོེར་ཡོིགོ་ཚེང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁོན་ཚེ་ོམཉེམ་དུ་གོ་ོསྡུར་བྱེས། དེ་ལ་དགོེ་སྐྱོན་འིདྲེ་མིན་གོང་

ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཞུས་པོར་ཚེང་མའིི་དགོོངས་འིཆེར་ལ་ཡོགོ་པོོ་

འིདུགོ་གོསུང་གོ་ིའིདུགོ ད་ེགོནས་ལུགོས་འིགྲེལེ་བཤེད་ཡོནི། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༤ ཉེནི་ལྡ་ི༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༤ ཉེནི་ལྡ་ི

ལ་ིགོསར་པོའི་ིཨ་ཤེ་ོཀའི་ིམགྲེནོ་ཁོང་དུ། ལྡ་ིལརི་ལ་ིགོསར་པོའི་ིཨ་ཤེ་ོཀའི་ིམགྲེནོ་ཁོང་དུ། ལྡ་ིལརི་

ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིམཐོ་ོརམི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་སྩལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིམཐོ་ོརམི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་དང་། རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ།

ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཡོདོ། ད་ལྟ་ང་འིདརི་འིབྱེརོ་བའི་ི

སྐོབས་ལ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོམཐོ་ོསློབོ་ཏུ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་ཐུགོ་ན་བསམ་

པོ་བྱུང༌། དའེིི་ཞིརོ་ལ་ལྡ་ིལརི་སློབོ་སྦྱོངོ་དུ་ཡོདོ་པོ་གོཞིན་དགོ་ཁོ་

ཤེས་ཀྱིང་མཉེམ་དུ་འིཛོམས་པོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོ

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་མིའིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚེང་ཞིིགོ་བེད་སྤྱོོད་

བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཡོོང་བ་ལ་ཤེེས་ཡོོན་དགོོས་པོས་ཤེེས་ཡོོན་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ཡོིན་ནའིང་ཤེེས་ཡོོན་ཞིེས་པོ་དེ་ཉེི་མ་གོཅིགོ་

ལ་འིགྲུབ་ཐུབ་ཐོབས་མེད་པོར་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་དེ་འིབད་བརྩིོན་

བྱེས་ནས་ཡོོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་སྟབས། སྔོན་མ་ང་ཚེོ་མ་

སུ་རིའིི་སློོབ་གྲྭས་མཚེོན་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་དེ་དགོ་ཐོོགོ་མར་ཚུགོས་

སྐོབས། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་མཐོངོ་སྐོབས། འིད་ིཚེ་ོ

མ་ལངོས་བར་དུ་ཇ་ིཙོམ་འིགོརོ་ཡོངོ་ངམ། དའེིི་གོངོ་དུ་མགྱིོགོས་
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པོའོི་ིསྔནོ་ལ་རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བསམ་

པོ་བློ་ལ་ཤེར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། ད་ཆེ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམཐོོ་སློོབ་ནང་དུ་

ཕྱོནི། གོང་ལྟར་མའིི་ིཚེད་ལངོས། ད་ེསྔ་གོཅསེ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབཏེབ་

པོའིི་ས་བོན་ལ་ད་ཆེ་འིབྲས་བུ་གོཞིི་ནས་སྨོིན་ཏེེ་འིཚེར་ལོངས་

བྱེས་ཡོོང་སྐོབས་སེམས་ནང་དགོའི་པོོ་དང༌། སྤེོབས་པོ་རྙེད་ཀྱིི་

འིདུགོ དསེ་ན་ད་ེརངི་འིདརི་ཐུགོ་ན་བསམ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་འིད་ི

ཡོནི། གོཞིན་དགོ་དམགིོས་ཡུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་

མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

རང་ཉེིད་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྐོབས་སུ་གོང་བབས་ཀྱིི་སློོབ་ཚེན་མི་འིདྲེ་

བ་རེ་ཡོོད་ངེས་ལ། དེ་དགོ་ཐོོགོ་གོཟབ་ནན་བྱེས་ཏེེ་སྦྱོོང་དགོོས། 

སློོབ་སྦྱོོང་ནི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཅིགོ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ཆེ་རྐྱེེན་གོཅིགོ་རེད། 

འིནོ་ཀྱིང་ད་ེགོཅིགོ་པུས་ཕེལ་ཆེརེ་ལྡངེ་ཐོབས་མདེ། རྩི་བའི་ིལྷགོ་

བསམ་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན། དེ་གོཉེིས་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ནས་དངོས་

གོནས་རང་ལ་ཡོང་མ་ིཚེ་ེདནོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཞིན་ལའིང་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡོོང་བ་ཞིགིོ་བྱེེད་ཐུབ། ཤེེས་ཡོོན་གོཅགིོ་པུ་ལས་རྩི་

བའིི་ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོོ་མེད་ན་དེ་ནི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་པོོ་རེད། 

ཤེསེ་ཡོནོ་གོཅགིོ་པུས་གྲེདོ་ཁོགོོ་རྒྱགོ་པོ་དང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་གོཅགིོ་

པུས་འིགྲེགིོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོཡོནི་པོས། ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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ལྷགོ་བསམ་ཞིསེ་པོ་ཚེགིོ་གོཉེསི་ཡོནི་ནའིང་། ང་ཚེརོ་གོལ་གོནད་

ཆེ་ེཤེསོ་གོང་ཡོདོ་དམ། ད་ལྟའི་ིདུས་སུ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་རང་

ཚེ་ོམ་ིཡོནི་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོམ་ིཡོནི་པོར་བརྟེནེ་སྔནོ་

ལ་སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཇ་ིལྟར་ཡོང་། མའིི་ིརགིོས་ཚེང་མར་

མའིི་ིརནི་ཐོང་དང༌། མ་ིཟརེ་བ་རྩི་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོའི་ིབསམ་བླ་ོསྐྱ་ེརྒྱུ་

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོམནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཡོདོ་ན་རང་ཉེདི་ཙོམ་

མནི་པོར་རང་ཉེདི་ལྟར་འིཚེ་ོབ་མྱོངོ་མཁོན། དཔོརེ་ན། གོཏེམ་ངན་

པོ་ཅགིོ་ཡོནི་ན་མ་ིབཟདོ་ཅངི་། བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཇ་ིཙོམ་བྱུང་

ཡོང་དགོསོ་པོ་ད་ེན་ིརང་ཉེདི་ལ་ཡོདོ་པོ་བཞིནི་མ་ིཚེང་མ་གོཅགིོ་

མཚུངས་ཡོནི། དརེ་བརྟེནེ་རང་ངསོ་ནས་ད་ེལ་རགོོས་རམ་བྱེས་

ན་ཁོ་ོདགོའི་པོ་ོཡོངོ་བ་དང་། ངས་ཁོ་ོལ་བསམ་གོནགོ་བྱེས་ན་ཁོ་ོ

དགོའི་གོ་ིམ་རདེ་བསམ་ནས། མ་ིཚེང་མ་གོཅགིོ་མཚུངས་ཡོནི་པོའི་ི

བསམ་བླ་ོད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཁོ༽ མ་ིཚེའེི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། རནི་ཐོང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ།ོ

དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རྙོགོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡོོད། གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤེོས་རྙོགོ་དྲེ་གོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། རང་

ཉེདི་གོཅགིོ་པུའི་ིབསམ་བླ་ོདང་། རང་ཉེདི་གོཅགིོ་པུའི་ིཁོ་ེཕེན་གྱི་ི

དནོ་དུ་གོཞིན་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོ་ལས། བད་ེབ་འིདདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་
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བསྔལ་མི་འིདོད་པོའིི་ཚེོར་བ་རང་ལ་ཡོོད་པོ་བཞིིན་གོཞིན་ལའིང་

ཡོདོ་པོ་བསམ་མ་ཐུབ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་མ་ིགོཞིན་ལ་གུས་བརྩི་ིདང༌། 

གོཞིན་ལ་དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་པོའིི་བསམ་བློའི་ིརིགོས་བརླགོས་ནས་

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་རྙོགོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོི་ཡོདོ། སྐོབས་ར་ེ

ད་ེདགོ་གོ་ིཐོགོོ་ཏུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྐོབས་དངསོ་གོནས་འིཇགིོས་

སྣང་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིཐོགོོ་ཏུ་ང་ཚེསོ་ཡོར་

རྒྱས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོཏེོང་བཞིིན་ཡོོད། དེ་མཚུངས་འིཛུགོས་སྐྲུན་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལ། ཟླ་བའི་ིསྟངེ་དུ་འིགྲེ་ོབ་སགོོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིནོ་

ཀྱིང༌ཚུར་ཕྱོོགོས་འིདིར་ང་ཚེོར་སྐྱེས་ནས་མ་ཤེི་བར་དུ་སྡེོད་སའིི་

འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་དུ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་གོཅིགོ་གོིས་

གོཅིགོ་ལ་ཤེ་ཚེའིི་བསམ་བླ་ོདེ་བརླགོ་པོ་ཡོིན་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཧ་ལམ་མི་ཚེེ་འིདི་སྙིང་པོ་ོམེད་པོ་ཆེགོས་རྒྱུའིི་ཉེེན་

ཁོ་ཡོོད། ངོས་རང་འིདི་ལྟར་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟར་ཡོིན་མིན་ལ་

རང་ཉེིད་ཀྱིིས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། དངོས་གོནས་གོཞིན་ལ་

ཤེ་ཚེའི་ིབསམ་བླ་ོདང༌། སམེས་པོ་བཟང་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོའིད་ིརནི་

ཐོང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོཡོནི། ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ངས་ཆེསོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ཆེསོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་

ཀྱིང་སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིམདེ། འིད་ིརགིོས་ན་ིང་རང་ཚེརོ་ཁོ་ཡོདོ་ལགོ་

ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོནི། དཔོེར་ན། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིརོགོས་པོ་
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ཁྱིིམ་མཚེེས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན། རང་གོཞིན་ཚེང་མ་སྐྱིད་པོོ་

ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིསམེས་པོ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་

རང་ཉེདི་ཞིགོོས་པོ་ལངས་པོ་ནས་དགོངོ་དྲེ་ོམ་ཉེལ་བར་དུ་སམེས་

པོ་སྐྱིད་པོོ་བྱེས་ཏེེ་ཉེིན་མ་གོཅིགོ་བསྐྱལ་ན་དེའིི་དགོོང་དྲེོ་སོ་སོ་

སམེས་སྐྱདི་པོ་ོཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། ད་ེཡོང་གོདངོ་པོ་འིཛུམ་ཤེགིོ་ཤེགིོ་

དང་། ངགོ་ནས་སྐོད་ཆེ་ཡོང་སྙན་པོ་ོཐོནོ་པོ། ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོསི་ཉེནི་

གོཅགིོ་བསྐྱལ་བའི་ིམཇུགོ་ཏུ་དགོངོ་དྲེ་ོཉེལ་ཁོར་བླ་ོབགོ་ཕེབེས་པོ།ོ 

སམེས་སྐྱདི་པོ་ོཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། 

དེ་མིན་ཉེི་མ་དེའིི་རིང་ལ་ཞིོགོས་པོ་ནས་སེམས་ངན་འིཆེང་སྟེ་

གོཞིན་ལ་རྒྱགོ་རསེ་བརྒྱབ། མ་ིལ་ཁོ་དགྲེ་རྣ་དགྲེ་བསགོས་ནས་

ཉེི་མ་བསྐྱལ་ཚེེ། དཔོེར་ན། རྒྱགོ་རེས་བརྒྱབ་ནས་མི་གོཅིགོ་གོི་

མགོ་ོལ་ཁུ་ཚུར་དང་། དབྱུགོ་པོ་སོགོས་གོཞུས་ནས་རང་ཉེདི་ལ་

རྒྱལ་ཁོ་ཐོོབ་ནའིང་དགོོང་དྲེོ་སྐྱིད་པོོ་དེ་ཙོམ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། སོ་

སོའི་ིསེམས་ནང་ལ་མ་བདེ་ཤེིགོ་ཤེིགོ་དང་། གྲེང་སྟོང་སྟོང་ཞིིགོ་

ཡོོང་ངེས་ཡོིན། གོང་ཞིིགོ་བྱེས་སམ་སྙམ་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་

སྐོབས། གོངོ་དུ་གོཞིན་ལ་རྒྱགོ་རསེ་བརྒྱབ་པོ་དསེ་མ་སྐྱདི་པོ་བྱུང་

བ་རེད། རང་ཉེིད་ཀྱིིས་སེམས་བཟང་མ་བྱེས་པོར་སེམས་ངན་

བཅངས་ན་རང་ཉེདི་སྐྱདི་པོ་ོཡོངོ་ཐོབས་མདེ། ད་ེབཞིནི་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ི

རང་ཉེིད་ལ་སེམས་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་ལྟར་རོགོས་པོ་རྣམས་ཀྱིང་
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སེམས་སྐྱིད་པོོ། ནང་ཚེགོས་བགོ་ཕེེབས་པོོ། ཆུ་རྐྱེང་ཞིིགོ་ལས་

འིཐུང་རྒྱུ་མདེ་ཀྱིང་ཧ་ཧ་ཧུ་ཧུ་ངང་ནས་འིཐུང་རྒྱུ་ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་མ་དགོའི་བ་དང་། གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་

མཐོ་ོགོནནོ་ཕྲིགོ་དོགོ་ཐོོགོ་ཏུ་གོནས་ན། དངསོ་གོནས་ཁོ་ལ་ཆེང་

རགོ་རིན་གོོང་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་བཏུང་ནའིང་བྲ་ོབ་གོང་ཡོང་མེད། དེ་

དགོ་ནི་ངའིི་བསམ་ཚུལ་རེད། བདེན་མིན་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་བསམ་

བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་ལས་ངས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེེད་རྒྱུ་མིན། མི་ལ་རིན་ཐོང་

བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ན་ིསམེས་བཟང་པོ་ོའིད་ིཡོནི། ད་ེ

ན་ིདངསོ་གོནས་རནི་ཐོང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོཡོནི་ཞིངི་། སྨོན་ཁོང་

ནང་ནས་སྨོན་བཏེང་སྟེ་སེམས་བཟང་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་མེད་ལ། ཁྲིོམ་

ནས་སེམས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཉེོ་རྒྱུ་ཡོང་མེད། དེ་ནི་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་

བསམ་བློ་བཏེང་ནས་སེམས་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། ང་དེ་

འིདྲེ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ སམེས་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་རང་ཉེདི་ལ་ཕེན་

པོ་མ་ཟད། གོཞིན་ལའིང་ཡོང་ཕེན་པོ་དང་། མི་ཚེེ་དོན་དང་ལྡན་

པོ་ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། རནི་ཐོང་བྲལ་བའི་ིདངསོ་པོ་ོགོཞིན་ཞིགིོ་ན་ིལྷགོ་

བསམ་ཡོནི་ལ། ད་ེཡོང་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེ

ཡོང་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་བཤེད་པོ་མ་ཡོནི་པོར། སྤྱོརི་

བཏེང་མི་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། རང་ཉེིད་མིའིི་རིགོས་སུ་སྐྱེས་ནས་

རང་ཉེདི་མ་ཤེ་ིབར་དུ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་གོཤེབིས་ནས་འིཚེ་ོདགོསོ་
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སྟབས། མ་ིདང་མཉེམ་དུ་འིགྲེགོོས་པོའི་ིརངི་ལ་མ་ིལ་བརྩི་ིསྟངས་

དང༌། བལྟ་སྟངས་སགོོས་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེ

དེ་སྐྱིད་པོ་ོཞིགིོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བཤེད་ན་མ་ིགོཅགིོ་པུ་མནི་པོར་སམེས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་ལ་

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཡོངོ་སའི་ིརྩི་བ་འིད་ིརདེ།

གོ༽ གོཞིསི་བཞུགོས་ཀྱི་ིདཀའི་སྡུགོ་དང་། བཙོན་བྱེལོ་

བའི་ིགོནས་བབ།

དེ་ནས་བྱེེ་བྲགོ་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་ཡོིན་ལ། ང་ཚེ་ོཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་རང་གོ་ིལུང་པོ་དང་བྲལ་ནས་མ་ིཡུལ་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའི་ིནང་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིཚེར་ལངོས་བྱུང་ཞིངི་། ང་རང་ཚེ་ོ

རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་ལྟ་སྐོོར་རམ་གོནས་སྐོོར་དང༌། དགོའི་

པོ་ོསྐྱིད་པོོའི་ིདོན་ལ་ཡོོང་བ་རེད་དམ་ཞིེ་ན་དེ་ལྟར་མིན། ས་ོསོའི་ི

ལུང་པོར་གོནས་མ་ཐུབ་པོའིམ། སྡེོད་མ་ཐུབ་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

ཆེགོས་ཏེེ་རང་གོི་ལུང་པོ་དེ་མི་འིདོད་བཞིིན་དུ་བྲལ་དགོོས་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་པོོ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་ལས། ང་ཚེ་ོ

ཡོགོ་དྲེགོས་ནས་ཡོོང་བ་དེ་ལྟར་མིན། ང་རང་ཚེ་ོསོ་སོའི་ིལུང་

པོ་བྲལ་བ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོནི་ན་ད་ེཙོམ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ། 
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ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཐོགོོ་མར་སློབོ་སྦྱོངོ་འིགོ་ོབཙུགོས་པོ་ནས་བཟུང་དུས་

ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༡༣-༡༤ ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རེད། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིཛནི་

གྲྭ་ཚུགོས་དུས་འིཛནི་གྲྭ་ཚེོགོས། གུང་སངེ་བཏེང་དུས་གུང་སངེ་

བཏེང༌། རྩིདེ་མ་ོརྩི་ེདུས་རྩིདེ་མ་ོརྩིསེ། སྐོབས་ར་ེཡོགིོ་ཚེད་བཏེང༌། 

དེ་ལྟའིི་མུར་ལོ་དེ་དགོ་ལས་སློ་པོོར་འིཁྱིོལ་ཡོོད་ཀྱིང་། གོཙོ་ོཆེེ་

ཤེོས་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་མི་རྣམས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

སྲིོགོ་གོི་ཉེེན་ཁོ་ཡོོད་པོའིི་དངངས་སྐྲྀགོ་གོི་འིགོོ་ནས་ལོ་དེ་ཙོམ་

མི་ཚེེ་སྐྱེལ་དགོོས་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརེད། དངོས་གོནས་ཟ་

འིདོད་པོའིི་ལྟོ་ཆེས་ཤེིགོ་དང༌། འིཐུང་འིདོད་པོའིི་བཏུང་བ་ཞིིགོ་

ཁོ་ལ་མ་རགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ལ། ད་དུང་སྲིོགོ་གོི་ཉེེན་ཁོ་དེ་མཇིང་པོའིི་

སྒོང་ལ་འིཁུར་ནས་ལ་ོམང་པོ་ོདེ་ཙོམ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་དེ་ལས་སློ་

པོ་ོགོ་ལ་ཡོདོ། ད་ེདགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཤེསེ་ངསེ་ཡོནི། ལ་ོད་ེདགོ་

རིང་དངོས་གོནས་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཉེམ་ཐོགོ་འུ་ཐུགོ་

ཞིགིོ་གོ་ིནང་དུ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ད་དུང་གོནས་ཚུལ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་གོནས་པོའིི་རྒྱ་ཆེེའིི་

མ་ིམང་ད་ེརྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཐོ་ེབས་རང་དབང་ལུང་

པོར་བདོ་པོ་ཉུང་ཤེས་ཤེགིོ་གྱིར་བ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཐོབས་ཤེསེ་གོཡོ་ོ

འིགུལ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་བསམ་པོའིི་རེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། 

བླ་ོཞིིགོ་ལྟ་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། དངངས་སྐྲྀགོ་ཆེེན་པོ་ོདེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་
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འིགོོ་ལ་ད་དུང་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད། ལྷགོ་དོན་བོད་པོ་རྒན་པོ་ཚེ་ོ

ཨ་ཅང་ཅང༌། བདོ་པོ་གོཞིནོ་པོ་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་རྒྱ་མསི་ཇ་ིཙོམ་

བརྗེདོ་ཀྱིང་མ་ཉེན་པོར་གོཤེསི་ཀ་སློོགོ་པོ་འིདྲེ་པོ།ོ དཔོརེ་ན། རྒྱ་

མསི་ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་པོའི་ིསྐོབས་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བསམ་འིཆེར་

བཏེནོ་དང་འིདནོ་བཞིནི་པོར་ད་དུང་བདོ་ཆེས་ཨུ་ཚུགོས་ཀྱིསི་གྱིནོ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཉེ་ེཆེར་རང་བྱུང་འིདུགོ 

ང༽ གོཞིསི་བྱེསེ་བདོ་ཕྲུགོ་དང་། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོ

སྐོབས།

ཁོ་ས་ཁོ་ཉེནི་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་འིབྱེརོ་བའི་ིལྷ་ས་ནས་ཡོངོ་བའི་ིཕྲུ་

གུ་གོསུམ་ཁོ་ཉེནི་དྷ་རམ་ས་ལར་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང༌ཞིངི་། ཕྲུ་གུ་བུ་

གོཅགིོ་ལ་ོབཅུ་གྲེངས་ཤེགིོ་ཡོནི་འིདུགོ གོཅགིོ་ལ་ོབཅུ་གོཉེསི་བཅུ་

གོསུམ་ལ་སནོ་པོ་ཞིགིོ་དང་། རྒན་ཤེསོ་བུ་མ་ོལ་ོབཅུ་དྲུགོ་ཏུ་སནོ་

པོ་གོཅགིོ་བཅས་འིདུགོ ངས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཨ་ེཡོདོ་

དྲེིས་པོར། བུ་གོཉེིས་གོོརྵའིི་སློོབ་གྲྭར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་ཟེར། བུ་མོ་

ད་ེའིགོ་ོསྟདོ་སློབོ་གྲྭར་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། ཀ་ཁོ་ཤེསེ་ཙོམ་གྱི་ིམཚེམས་

ལ་སློེབས་སྐོབས་ལྟོ་གོོས་འིགྲེིགོ་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་མི་འིདུགོ དེ་

ནས་ཨར་པོ་ོབརྒྱུགོས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ 
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ངས་ལགོ་པོ་ད་ེཚུར་བླངས་ཏེ་ེབལྟས་པོར་ལགོ་པོ་ཆུང་ཆུང་སརེ་

ཁོ་གོས་ཤེངི་། མདོགོ་ཀྱིང་ཡོངོས་སུ་ཤེརོ་བ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ལགོ་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོིས་ཨར་པོ་ོབརྒྱབ་ཀྱིང༌། དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ལ་ཕེན་པོའིི་ཞིལ་འིདེབས་རྒྱགོ་

ཐུབ་ཐོབས་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ཏུ་ལྟགོོས་

ཤེ་ིཐོབེས་རྒྱུའི་ིམཚེམས་ལ་སློབེས་སྟབས། གྲེདོ་ཁོགོོ་དང༌། སྲིགོོ་

གོི་དོན་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བློས་བཏེང་སྟེ་ལས་ཀ་བྱེས་ཏེེ་མི་ཚེེ་བསྐྱལ་

ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་སམེས་པོ་སྐྱ་ོབྱུང༌། 

བདོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་རདེ་འིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་བྱེ་ིརལི་

སྤྲོདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། རྒྱ་མསི་བྱེམས་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། སྔནོ་

མ་ང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའིི་ལས་ཁུངས་དང་ཚེོགོས་འིདུར་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་

སུ་ཀའི་ོཙོ་ེཟ་མྱོངོ༌ཞིངི་། ཀའི་ོཙོ་ེད་ེརྡོགོོ་རྡོགོོ་ཟ་རྒྱུ་མང་པོ་ོམདེ་ཀྱིང་

ལས་ཀ་མང་པོ་ོདང༌། མགོ་ོའིཁོརོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཁྱིདེ་ཚེརོ་ཀའི་ོ

ཙོེ་སྟེར་གྱིི་རེད་དམ་ཞིེས་དྲེིས་པོར། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེས་གོདོང་

ནགོ་ཧུར་ཧུར་བྱེས་ཏེ་ེཁྱིནོ་ནས་བྱེམས་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ ང་དང་

ང་འིདྲེ་བའི་ིང་ཚེ་ོལ་ོཆུང་ཆུང་མང་པོ་ོཨར་པོ་ོབརྒྱུགོས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་ཟརེ་བྱུང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིནང་ལ་རྒྱ་མརི་ཕེར་དགོའི་པོ་ོབྱེས། 

རྒྱ་མིས་ཚུར་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བྱེམས་པོ་ོབྱེེད་སའིི་ཕྲུ་གུ་

དེ་འིདྲེ་ཡོོད་དམ་དྲེིས་པོར། སུ་གོཅིགོ་མེད་ཅེས་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་
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ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིང་བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་གྱིར་

ཏེ་ེད་དུང་མུ་མཐུད་ད་ེབསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། དཀའི་ངལ་དང་གོནས་

ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ང་ཚེརོ་ར་ེབ་གོཅགིོ་བརྒྱབ། 

ཁོ་ལྟ་གོི་ཡོོད་སྟབས། ང་ཚེོས་གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་ལས་རྒྱུ་

འིབྲས་འིཕེརེ་གྱི་ིམ་རདེ། གོལ་ཏེ་ེབདོ་ནང་བད་ེསྐྱདི་ཅིགོ་ཡོདོ་ན་

ང་ཚེོས་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། 

ཅ༽ རང་བཙོན་གྱི་ིཐོབས་ཤེསེ་དང་། བསྒྲུབ་བྱེའི་ིབད་ེ

སྐྱདི།

ང་ཚེོས་འིདིར་རང་བཙོན་དང་རང་བཙོན་ཞིེས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་

ཡོདོ་པོ་འིད་ིང་ཚེའོི་ིབདོ་མ་ིརིགོས་སྤྱོའིི་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་ལ་རང་

བཙོན་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་མ་གོཏེོགོས། ང་ཚེོས་གོཏེམ་འིདོད་བྱེས་

ནས་རང་བཙོན་བཤེད་པོ་མནི། རང་བཙོན་ཟརེ་བ་ད་ེཐོབས་ཤེསེ་

ཤེགིོ་ཡོནི་པོ་རདེ། ཐོབས་ཤེསེ་འིད་ིབརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བྱེ་ད་ེགོང་

ཡོིན་ཟེར་ན་བདེ་སྐྱིད་རེད། བསྒྲུབ་བྱེའིི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཐོབས་ལམ་

གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ན་འིགྲེགིོ་པོ་དང་འིཐུས་པོ་རདེ། ད་

ལྟ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ཇ་ིསྲིདི་རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་ང་ཚེ་ོབསྡེད་
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ཕྱོིན་ཆེད་ང་ཚེོར་བདེ་སྐྱིད་མེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྒོང་ལ་སློེབས། 

ང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་མ་དགོོས་པོ་མ་བྱུང་ན། ང་ཚེོར་བདེ་

སྐྱིད་ཡོངོ་བའི་ིར་ེབ་ཡོོད་སྟབས། ང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའི་ིའིགོོ་སྡེོད་ཀྱིི་མནི་

ཞིེས་སྐོད་རྒྱགོ་རྒྱུའིི་དོན་རྩི་འིདི་ཡོིན་པོ་ལས། རྒྱུ་མཚེན་གོཞིན་

དགོ་གོང་ཡོང་མནི། 

རྒྱལ་རབས་ཞིསེ་པོ་འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་ནའིང་། 

ངའིི་བསམ་ཚུལ་ལ་འིདས་པོ་ནི་འིདས་པོ་རང་རེད། དེའིི་ཚེེ་དེའིི་

དུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ལྟ་ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། ད་

ལྟ་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ནས་བསྡེད་ནས་ང་ཚེོར་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་དང༌། 

བད་ེསྐྱདི་མང་བ་ཡོདོ་ན་ད་ེགོའི་ིའིགོོ་ཏུ་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ། འིདས་པོའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་ནས་ང་ཚེ་ོརང་བཙོན་ཡོནི་ནའིང་། ད་ལྟ་ཁོ་ཡོདོ་ལགོ་ཡོདོ་

ཀྱིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་དེ་སྔ་རང་བཙོན་བྱེས་པོའིི་གོནས་

སྐོབས་ལས་བད་ེསྐྱདི་ལྷགོ་ཙོམ་དང༌། ཁོ་ེཕེན་ཆེ་ེཙོམ་ཞིགིོ་ད་ལྟ་

རྒྱ་མའིི་ིའིགོོ་ཏུ་ཡོནི་ཡོང་རུང༌། ད་ེམནི་སུ་ཞིིགོ་གོ་ིའིགོོ་ཏུ་བསྡེད་

ནས་ང་ཚེརོ་ཡོདོ་ན་འིགྲེིགོ་པོ་རདེ། 

གོལ་ཏེ་ེབདོ་ནང་ང་ཚེརོ་ཁོ་ེཕེན་ཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོནི་ན། ང་ཚེསོ་ཚུར་ཙོམ་འིདརི་སྐོད་བརྒྱབ། ལས་ཀ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བྱེས་ན་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་མ་རེད། མ་རུང་ཁོོགོ་བཅུགོ་

གོི་ལས་ཀ་ཆེགོས་པོ་རེད། དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་མ་
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རེད། སྙིང་པོོ་གོང་ཡོང་མེད། འིནོ་ཀྱིང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

ལ་དེ་འིདྲེ་མ་ཡོིན་པོར་བོད་ནང་གོི་མི་ཚེོས་ང་ཚེོར་རེ་བ་བརྒྱབ། 

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། དངསོ་གོནས་ང་རང་ཚེསོ་སྙངི་

ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་འིབད་རྩིལོ་ཞིིགོ་མ་བྱེས་ན། ཨ་ཙོ་ིཐོབས་

ར་ེསྡུགོ་བསམ་པོ་བླ་ོལ་ཤེར་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེལྷགོ་བསམ་

གོཉེསི་པོ་ད་ེརདེ། 

ཆེ༽ ལྷགོ་བསམ་གོཉེསི་དང་། གོཞུང་ཤེངི་གོ་ིབསྒྲུབ་བྱེ།

ལྷགོ་བསམ་དང་པོོ་དེ་མི་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་དང༌། ལྷགོ་བསམ་

གོཉེསི་པོ་འིད་ིབདོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ང་རང་ཚེསོ་ཤེ་ཁྲིགོ་གོཅགིོ་

གྱུར་གྱི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་ད་ེརྣམས་ཁོ་ཐོབས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་གྱིར་

ཏེ་ེསྡེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཚེསོ་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་སྟབས། ང་རང་ཚེསོ་

གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་རྒྱུ་འིབྲས་འིཕེརེ་

གྱི་ིམ་རདེ། དཔོ་ེསྲིདི་ཀྱི་ིམ་རདེ། རྒྱུ་འིབྲས་ཁོས་མ་བླངས་ན་ཡོང་

ས་ོས་ོམ་ིཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་དང་མཐུན་གྱི་ིམ་

རདེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེདུས་རྟེགོ་ཏུ་སམེས་ནང་མ་བརྗེདེ་པོ་

དགོོས་ཀྱིི་རེད། དེ་གོཉེིས་པོོ་གོཞུང་ཤེིང་ལྟ་བུར་འིཛིན་དགོོས། 

དེའིི་ཐོོགོ་ཏུ་སོ་སོའི་ིཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་

སྤུངས་ཐུབ་ན། དེ་ནི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་
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པོའིི་དགོོས་དོན་ཚེང་བ་རེད། མི་ཚེེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་རེད། ཤེི་ཁོར་རང་ཉེིད་བསྡེད་པོའིི་མི་ཚེེའིི་རིང་ལ་ངས་མི་ཚེེ་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་འིདུགོ ཕྱོི་མིགོ་ཅིགོ་བལྟས་ན་སེམས་དགོའི་

པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེའིཆེ་ིཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་བཤེད་ནའིང་། སྐྱསེ་པོའི་ིམཐོའི་མ་འིཆེ་ི

རྒྱུ་རེད། མི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་རུང༌། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་

སྐོད་གྲེགོས་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ཀྱིང་རུང༌། སྐོད་གྲེགོས་མེད་

པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང་རུང༌། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙངི་མཐོའི་མ་འིཆེ་ིརྒྱུ་རདེ། 

འིདི་ངས་ཆེོས་པོའིི་སྐོད་ཆེ་བཤེད་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་

སྣང་བར་འིགྲེ་ོམདོགོ་ཁོ་པོ་ོམ་རདེ། སྣང་བར་མ་འིགྲེ་ོནའིང་སྐྱོན་

མདེ། ངས་བསམ་ཚུལ་བཤེད་པོ་ལས། ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་བཙོན་དབང་

ཤེོད་ཀྱིི་མེད། ངའིི་བསམ་ཚུལ་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་བཤེད་ཆེོགོ་

གོ་ིརདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཆེསོ་པོ་ཞིིགོ་གོསི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། སྐྱསེ་

པོའི་ིམཐོའི་མ་ན་ིའིཆེ་ིརྒྱུ་རེད། ཤེ་ིབའི་ིཉེནི་མ་ོདརེ་ལས་བསྡེམོས་

ཆེེན་མོ་དེ་བརྒྱབ་པོ་རེད། དེའིི་སྐོབས་སུ་སོ་སོ་སེམས་སྐྱིད་པོོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེས་ན་གོནས་

ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་རདེ། 

ལྷགོ་བསམ་ཟརེ་བ་ད་ེདངསོ་གོནས་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། འིད་ིབྱུང་

ན་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱིི་རེད། དཔོེར་ན། ཤེེས་བྱེ་
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ཡོོན་ཏེན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་

གོི་ཐོོགོ་ཏུ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་བ་དང་། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དེ་ཙོམ་

མེད་ཀྱིང་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ན་དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་

གོི་རེད། ལྷགོ་བསམ་མེད་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙོམ་ཡོོད་ཀྱིང་

ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། ལྷགོ་བསམ་མེད་པོའིི་ཡོོན་ཏེན་དེས་

གོཞིན་ལ་བད་ེསྐྱདི་སྦྱོནི་དང་། ད་དུང་གོཞིན་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་སྣནོ་

མ་ཞིིགོ་བཟ་ོམནི་ཆེ་མ་འིཚེལ། ད་ེདགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་

བཅངས། གོཞིན་ང་ལ་དམགིོས་བསལ་ཤེདོ་རྒྱུ་མདེ། ཅསེ་བཀའི་

སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༤ ཉེནི་ལྡ་ི༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེསེ་ ༤ ཉེནི་ལྡ་ི

ལ་ིགོསར་པོའི་ིཨ་ཤེ་ོཀའི་ིམགྲེནོ་ཁོང་དུ། མཐོ་ོརམི་ལ་ིགོསར་པོའི་ིཨ་ཤེ་ོཀའི་ིམགྲེནོ་ཁོང་དུ། མཐོ་ོརམི་

སློབོ་མ་ཚེརོ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་གྲུབ་རྗེསེ། བཀའི་སློབོ་མ་ཚེརོ་བཀའི་སློབོ་སྩལ་གྲུབ་རྗེསེ། བཀའི་

འིདྲེ་ིབཀའི་ལན་སྩལ་བ་གོསུང་དཔོར་ནས་ཕེབ་འིདྲེ་ིབཀའི་ལན་སྩལ་བ་གོསུང་དཔོར་ནས་ཕེབ་

བྲསི་བཤུས་པོ།བྲསི་བཤུས་པོ།

ཀ༽ རྒྱ་གོར་གོཞུང་དང་། བདོ་ཐོོགོ་འིཛནི་པོའི་ིསྲིིད་

བྱུས།

ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་སྐོད་ཆེ་དྲེ་ིརྒྱུ་འིདྲེ་ཡོོད་དམ། ཁྱིདེ་ཚེརོ་ཤེསེ་འིདདོ་

ཡོདོ་པོ་འིདྲེ་ཡོདོ་ན་ངས་གོསལ་བཤེད་བྱེས་ཆེོགོ 

(ཅསེ་བཀའི་གོནང་བར། སློབོ་ཕྲུགོ་ཅགིོ་ནས། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་བདོ་དནོ་ཐོགོོ་འིཛནི་(ཅསེ་བཀའི་གོནང་བར། སློབོ་ཕྲུགོ་ཅགིོ་ནས། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་བདོ་དནོ་ཐོགོོ་འིཛནི་

པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་དགོངོས་འིཆེར་ཇ་ིཡོདོ་བཀའི་འིདྲེ་ིཞུས་པོར།)པོའི་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་དགོངོས་འིཆེར་ཇ་ིཡོདོ་བཀའི་འིདྲེ་ིཞུས་པོར།)

བཀའི་ལན། ངའིི་བསམ་འིཆེར་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་

དང་ཕེལ་ཆེེར་གོཅིགོ་མཚུངས་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། 

བོད་པོར་ཤེ་ཚེ་ཡོོད་མཁོན་དང་། བོད་དོན་ལ་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

མཁོན་ཤེ་སྟགོ་རདེ། ཨ་ཙོ་ིརྩི་ེམ་ོབྱེས། 

སྤྱོིར་ན་གོཞུང་རང་རང་ས་ོསོར་སྲིིད་བྱུས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་
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ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། མད་ོདནོ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚེོས་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཐོོགོ་ནས་བོད་དོན་ལ་ཤེ་ཚེ་ཡོོད་

པོ་ད་ེངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཚེདོ་ཐོགིོ་གོ་ིརདེ། སྔནོ་མ་ ༡༩༥༦ 

ལརོ་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོངོ་དུས་རླབས་ཆེནེ་གོཟ་ིབརྗེདི་ལྡན་པོ་རྒྱ་གོར་གྱི་ི

སྲིདི་འིཛནི་ར་ཇན་ད་ར་པོར་སཏེ་དངསོ་གོནས་བྱེང་ཆུབ་སམེས་

པོ་ལྟ་བུ་ཧ་ལས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ད་ེནས་སྲིདི་འིཛནི་གོཞིནོ་པོ་ཌོགོ་

ཊར་ར་ཏེ་ཀི་རི་ཤེི་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མཁོས་པོ་དགོེ་

བཤེེས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། སེམས་རྒྱུད་དུལ་པོོ། འིདས་པོའིི་སྲིིད་

འིཛིན་དེ་དགོ་ལ་ཆེ་མཚེོན་ནའིང༌། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ང་

ཚེོར་ཤེ་ཚེ་ཡོོད། དེ་བཞིིན་སྐོབས་དེར་ནང་སྲིིད་བློན་ཆེེན་སྐོད་

གྲེགོས་ཆེེན་པོ་ོཔོན་ཏེ་ཟེར་བ་བགྲེེས་སོང་ཞིིགོ་འིདུགོ་པོ་དེ་དགོ་

ཀྱིང་ང་ཚེརོ་ཤེ་ཚེ་ཡོདོ།

དེང་སང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་ཕྱོགོ་ལས་གོནང་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ནའིང་ང་ཚེོར་ཤེ་ཚེ་ཡོོད། དེ་བཞིིན་རྒྱ་གོར་ནང་གོི་ས་ཁུལ་གོང་

སར་རྒྱ་གོར་རང་གོི་ཤེེས་རིགོ་གོི་ཞིགོ་རྩིི་ཡོོད་མཁོན། དེ་སྔའིི་

གོནས་ཚུལ་ཡོང་ཕྲིན་བུ་ཤེེས་མཁོན། རྒྱ་གོར་རང་གོི་རང་

གོཤེིས་ཡོོད་པོའིི་མི་གོཅིགོ་གོིས་བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཤེེས་

ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ལས། ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ང་ཚེ་ོབོད་

པོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་དགོའི་པོ་ོདང༌། རང་བཞིིན་གྱིི་སེམས་ཐོགོ་
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ཉེ་ེཔོ་ོཞིགིོ་ཚེང་མར་འིདུགོ ང་རྒྱ་གོར་གྱི་ིས་ཆེ་གོང་སར་སློབེས་པོ་

ཡོནི་སྟབས་དེ་འིདྲེ་འིདུགོ 

གོལ་ཏེེ་བོད་པོར་ཤེ་མ་ཚེ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་། བོད་ཀྱིི་དོན་

དགོ་དེས་རྒྱ་གོར་ལ་ཕེན་གོནོད་ཆེེན་པོ་ོའིབྲེལ་བའིི་སྟབས་ཀྱིིས་

སུས་བལྟས་ཀྱིང་བདོ་ལ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། བདོ་ལ་དུས་བད་ེཞི་ི

འིཇགོས། བདོ་སྲི་ཐོགོ་ཐོགོ་ཅགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ཞིགིོ་རྒྱ་གོར་བ་

སུ་ལའིང་ཡོདོ་པོ་ལས་མདེ་པོ་གོ་ལ་སྲིདི། འིནོ་ཀྱིང་སམེས་ལ་ད་ེ

འིདྲེ་བསམ་ཡོང༌། དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་ཇི་ཙོམ་བཀལ་ཐུབ་མིན་

ནི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་འིགྲེོ་དགོོས་པོ་ལས། 

སྡེིགོ་པོ་མིགོ་བཙུམ་བྱེས་ཏེེ་འིགྲེོ་ཐུབ་མཁོན་སུ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་མ་

རེད། དེ་འིདྲེའིི་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དང༌། གོཞུང་

སོ་སོའི་ིལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་དེ་རྣམས་ཤེ་ཚེ་ཡོོད་པོ་དང༌། ལྷགོ་

བསམ་ཡོདོ་པོ་གོཅིགོ་པུས་ལྡངེ་ཐོབས་མེད། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་

ཚུལ་གྱི་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོནི་པོར་བརྟེནེ། དངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིགིོས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། དཔོརེ་ན། ད་ཕེན་གོསུང་

བཤེད་འིདྲེ་མནི་སྣ་ཚེགོོས་ཐོནོ་པོ་ལྟར། ད་དུང་ཡོང་ཐོནོ་མདགོོ་ཁོ་

པོ་ོརེད། ང་ནི་མཐོོང་ཚུལ་འིདི་འིདུགོ ཁོགོ་མེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

འིབ་སུ་མ་འིདུས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་རདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་རང་བཙོན་

འིདདོ་པོ་ཡོདོ་སྟབས་ཇ་ིལྟར་བྱེས་ཏེ་ེརང་བཙོན་སྒྲུབ་དགོསོ། བྱེདེ་
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ཐུབ་ཐོབས་མདེ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་མང་པོསོ་བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དང༌། བྷེང་ལ་སྡེ་ེཤེའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཕེར་ཚུར་བསྲིསེ་ཏེ་ེབསམ་བླ་ོམང་པོ་ོའིཁོརོ་གྱི་ིཡོདོ། 

ཡོིན་ཐོགོ་ཆེོད་རེད། ཐོོབ་ཐོང་གོི་ངོས་ནས་རྩིིས་བརྒྱབ་ན་བྷེང་

ལ་སྡེ་ེཤེ་ལས་ང་ཚེརོ་དངསོ་གོནས་མང་བ་ཡོདོ། བྷེང་ལ་སྡེ་ེཤེ་ད་ེ

སྔ་རང་བཙོན་བྱེདེ་མྱོངོ་མདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ལ་ོམང་པོའོི་ིསྔནོ་ནས་

རང་བཙོན་བྱེེད་མྱོོང་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་

པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཤེདོ་ས་མདེ་པོའི་ིདངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་རདེ། ནམ་ཞིིགོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་འིགྱུར་བ་ཐོབེས་པོའི་ིདུས་སྐོབས་བྱུང་སངོ་ན་བདོ་ལ་བཀྲོ་

ཤེསི་བད་ེལགེོས་གོཏེངོ་མཁོན་དང་པོ་ོད་ེལྡ་ིལ་ིནས་བཏེང་ཡོངོ་གོ་ི

རེད། དེ་ངས་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཚེོད་ཐོིགོ་གོི་ཡོོད། དེས་ན་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ཏེེ་གོསུང་བཤེད་

འིདྲེ་མནི་ཐོནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ལ། ང་རང་ཚེསོ་ད་ེཙོམ་གྱི་ི

དགོོས་འིདྲེགོོས་རྣམ་རྟེགོོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་མཐོངོ་གོ་ིམ་ི

འིདུགོ གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་རདེ། 

ཁོ༽ རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིསརེ་དང་། གོཞིསི་བཞུགོས་བོད་མའིི་ི

མཐོོང་སྣང་།
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གོཞིན་དགོ་ཤེདོ་མཁོན་ཡོདོ་ན་ལགོ་པོ་རྐྱེངོས། དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན་དུ། གོཞིན་དགོ་ཤེདོ་མཁོན་ཡོདོ་ན་ལགོ་པོ་རྐྱེངོས། དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན་དུ། 

རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིསརེ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིསྐོརོ་ད་ེལས་སློ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚེའོི་ི

སྲིདི་བྱུས་ཀྱིང་ད་ེགོ་རདེ། དཔོརེ་ན། བདོ་རིགོས་ནང་ད་ཕེན་རྒྱ་

གོར་མི་སེར་བྱེས་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོོད། ད་དུང་ཡོིན་

ཀྱིང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་པོའི་ིདགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚེན་

གྱིསི་རྒྱ་གོར་མ་ིསརེ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ལ་འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། ད་ེ

ལ་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མདེ། རྙགོོ་དྲེའིམ། གོནད་འིགོགོ་གོང་ཞིགིོ་

ཡོདོ་ཅ་ེན། དགོསོ་མདེ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས། བདོ་པོ་

མང་པོོའི་ིམཐོོང་ཕྱོོགོས་སྐྱེ་གོཞིི་བཟ་ོབ་དང༌། དྲེིལ་བསྒྲིགོས་དང་

འིབྲེལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁྱིོན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་རྒྱ་གོར་མི་སེར་བྱེས་པོ་

རེད་ཅེས་བརྗེོད་ན། ང་ཚེོས་བལྟས་ན་ཧ་ལས་རྒྱུ་དང༌། ཐོལ་ཆེ་

འིགྲེོ་གོཞིི་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ་རུང༌། བོད་ནང་ལ་གོནས་ཚུལ་དེ་

གོོ་ཐོོས་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། མི་རེ་གོཉེིས་ཐོད་ཀ་ཐོད་ཀའིི་དགོོས་པོ་

རྒྱུ་མཚེན་གྱིསི་རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིསརེ་བྱེས་ན། བདོ་ནང་གོནས་ཚུལ་

ཐོད་ཀར་སློབེས་མ་ིཐུབ། ད་ེལ་མངནོ་གོསལ་དདོ་པོའོི་ིམཐོངོ་སྣང་

ཡོངོ་བཟ་ོམདེ་ལ་སྐྱནོ་ཡོང་མདེ། 

སྐྱནོ་ཡོངོ་ས་ད་ེམངནོ་གོསལ་དདོ་པོསོ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིསརེ་བྱེས་པོ་

རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ན། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་མ་ིད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཨ་

ཙོི་ད་ནི་ང་ཚེོས་རེ་བ་རྒྱགོ་སའིི་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀོ་ཐོགོ་གླིོད་
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བྱུང༌། གོ་ལརེ་བད་ེསྤྱོདོ་བཟང་པོའོི་ིནརོ་བུ་ལྟར་ཐོགོོ་མར་འིདོ་ཆེནེ་

པོ་ོདང་། ད་ེརྗེསེ་འིདོ་ཇ་ེཆུང་ནས་ཇ་ེཆུང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་བསམ་

སྟ་ེབླ་ོཕེམ་ཚེ།ེ ངས་འིགྲེལེ་བཤེད་སྔནོ་དུ་བརྒྱབ་པོ་ལྟར། ད་ེའིདྲེའི་ི

ཉེམ་ཐོགོ་ཅངི༌། དངངས་སྐྲྀགོ་འིགོོ་ཏུ་སྡེདོ་མཁོན་ལ་ང་ཚེསོ་གོཞིན་

དགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། གོཏེམ་སྙན་པོ་གོཅིགོ་ལས་ཤེོད་རྒྱུ་

མ་བྱུང་རུང་དེ་སྐྱེལ་ཨེ་ཐུབ་བསམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་

ཤེངི་། གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། 

གོཟབ་གོཟབ་མ་བྱེས་ན། བདོ་ནང་བདོ་པོ་ད་ེརྣམས་སམེས་ཤུགོས་

ཆེགོ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིད་ེརྣམས་བླ་ོཕེམ་སྐྱ་ེགོཞི་ིབྱེདེ་

རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། འིད་ིབདོ་རགིོས་གོཅགིོ་ཡོནི་པོར་བརྟེནེ་

རང་དནོ་རང་གོཅསེ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

གོཞིན་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དགོསོ་མཁོ་ོདང་བསྟུན་ཏེ་ེལས་ཀ་

བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁྱིད་པོར་དེ་ཙོམ་མི་འིདུགོ གོཅིགོ་གོཉེིས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་ཕེར་བཞིགོ ཡོང་མིན་ན་མི་སེར་གོཉེིས་བྱེེད་པོའིང་

ཡོདོ། ཨ་མ་ིར་ིཀར་ད་ེརགིོས་ར་ེཟུང་མཐོངོ་རྒྱུ་འིདུགོ རྒྱ་གོར་དང་

བདོ་པོ་གོཉེསི་ཀའི་ིམ་ིསརེ་བྱེས་ནའིང་འིགྲེིགོ བདོ་ནང་འིདམེས་

བསྐོོ་བྱེེད་སྐོབས་བོད་ལ་ཕྱོིན། ཡོང་རྒྱ་གོར་ལ་འིདེམས་བསྐོོ་

བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོོང༌། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ནའིང་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། 

ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ཡོོང་སྲིདི་པོས་ཧ་ལས་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 
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འིནོ་ཀྱིང་མཐོངོ་ཚུལ་སྡུགོ་ཅགོ་ཡོངོ་གོཞི་ིདང༌། མ་ིམང་པོའོི་ིབསམ་

བླརོ་གོནདོ་སྐྱནོ་ཡོངོ་བའི་ིགོཞི་ིརྐྱེནེ་ཡོདོ་པོ་ད་ེརིགོས་ལ་ང་ཚེསོ་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ 

གོ༽ ཝ་ིཏེ་ིནམ་གྱི་ིདམགོ་འིཁྲུགོ་དང་། བདོ་དནོ་གྱི་ི

འིགྱུར་བ།

ཡོང་དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་གོ་ིབཀའི་ལན་དུ། ཡོང་དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་གོ་ིབཀའི་ལན་དུ། 

དེ་ཝི་ཏེི་ནམ་གྱིི་དམགོ་ཡོིན་པོ་ལས་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མ་རེད། དེང་

སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོང་སར་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་ཡོོད་སྟབས་ཕེན་

གོནདོ་ཡོངོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ད་ེམནི་ལམ་སང་འིད་ིརདེ་མ་རདེ་

བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིང་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་

རུང་འིཆེམ་པོོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ བྱེང་ཝི་ཏེི་

ནམ་གྱིིས་དགྲེ་བོ་བསད་པོ་ཡོིན་ཞིེས་དགོའི་དགོའི་སྤྲོོ་སྤྲོོ་བྱེས། 

ཚུར་ཙོམ་འིདིར་མི་ཞིིགོ་ཤེི་སོང་ཞིེས་མྱོ་ངན་གོདུང་གོདུང་བྱེས་

ན་ད་ེབསམ་བླ་ོཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིདམགོ་འིཁྲུགོ་གོ་ིལས་

ཀ་ཐོབས་རྡུགོས་པོོ་དེ་དགོ་མཚེམས་ཆེོད་ན་དགོའི་པོོ་བྱེེད་འིསོ་

པོ་རེད། དེའིི་རྐྱེེན་པོས་བོད་དོན་སྐོོར་འིགྱུར་བ་གོང་ཞིིགོ་འིགྲེོ་

མིན་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོོ་རེད། འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིང་

ཞིིབ་ཕྲི་ངས་བརྗེོད་མི་ཐུབ། གོཞིན་དགོ་ཤེོད་རྒྱུ་འིདུགོ་གོམ། 
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ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོནོ་སྐོབས་ད་ོསྣང་བྱེས་པོའི་ི

རྟེགོས་དང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིད་ོསྣང་ཆེ་ེབ་བྱེས་པོ་ད་ེཙོམ་

གྱིིས་བསམ་བླ་ོའིཁོོར་རྒྱུ་མང་བ་ཡོོང་བ་དང༌། བསམ་བླ་ོའིཁོོར་

རྒྱུ་མང་བའི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིབསམ་བླ་ོབཟ་ོལྟ་ཆེགོས་ཡོངོ་ངསེ་

ལ་བརྟེེན་དེ་རིགོས་ཡོགོ་པོོ་རེད། དེ་མིན་དུས་རྒྱུན་དོ་སྣང་དེ་

ཙོམ་མདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ལ་ཧབོ་སྟ་ེརྐྱེནེ་དང་འིཕྲིད་སྐོབས། ད་ན་ིགོང་

ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་སམ་སྙམ་ནས་ཧནོ་འིཐོརོ་བ་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

དུས་རྒྱུན་དུ་གོནས་ཚུལ་མང་པོརོ་ད་ོསྣང་བྱེས། ཡོང་དགོ་པོ་ཡོནི་

མནི་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་བསམ་བླའོི་ིནང་གོ་ོརམི་ཞིིགོ་བསྒྲིགིོས་ཡོངོ་

སྐོབས་ཕེན་ཚེདོ་ཅིགོ་ཕེན་གྱི་ིརདེ།

ང༽ རྒྱལ་ཚེགོོས་སུ་འིཛུལ་ཞུགོས་དང་། བདོ་དནོ་ལ་

འིགྱུར་འིགྲེསོ།

ཡོང་དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་གོ་ིབཀའི་ལན་དུ། ཡོང་དྲེ་ིབ་ཞིིགོ་གོ་ིབཀའི་ལན་དུ། 

དེ་ཤེེས་ཀྱིི་མི་འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། རྒྱ་མིའིི་

ལུགོས་སྲིལོ་ལགེོས་ཉེསེ་དང༌། རྒྱ་ནགོ་ནང་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

རུང༌། རྒྱལ་ཁོབ་སྟོབས་ཆེནེ་གོཅིགོ་ཡོནི་སྟབས། འིཛམ་བུ་གླིངི་

གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆེ་ེཕྲི་ཚེང་མ་གོཅགིོ་འིདུས་ཀྱི་ིལྷན་ཚེགོོས་དའེི་ིནང་

ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ད་ེཡོགོ་པོ་ོརདེ། 
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རྒྱལ་ཚེོགོས་ནང་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་པོ་དེས་བོད་དོན་སྐོོར་ཕེན་གོནོད་

གོང་ཞིིགོ་ཡོོང་མིན་ལམ་སེང་བརྗེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མི་འིདུགོ དེ་སྔ་

རྒྱ་མ་ིརྒྱལ་ཚེགོོས་ནང་མདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རྒྱལ་ཚེགོོས་ནས་གོང་

ཞིགིོ་བཤེད་ཀྱིང་ང་ཚེསོ་ཆེ་འིཛནི་བྱེདེ་མ་ིཐུབ། ང་ཚེ་ོརྒྱལ་ཚེགོོས་

ནང་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་སོགོས་སྡུགོ་གྱིོང་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཁོ་འིཕེངས་

ལགོ་འིཕྱོིས་ལྟ་བུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ད་ནི་དེ་ལྟ་བུའིི་ལགོ་པོ་ཕྱོིས་

ས་ཡོངོ་གོཞི་ིམདེ། 

གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་ཤེིགོ་བྱེེད་དགོོས་

སྟབས། ཇི་ཙོམ་མིན་ཞིེས་བརྗེོད་ཀྱིང་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

མཐོོང་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་བའིི་ཐོབས་ཤེེས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་མི་

རྒྱལ་ཚེོགོས་ནང་ཚུད་ནས་རྒྱ་ནགོ་སྐུ་ཚེབ་ཚེོའིི་བྱེེད་སྟངས་དེ་

རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་འིགྲེོ་གོང་ཐུབ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཕྱོི་ལ་

གོདོང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བསྟན་ཟིན་པོར་བརྟེེན་ཤུགོས་མ་ཐུབ་ཀྱིིས་

བོད་ཀྱིིས་མཚེོན་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་སུ་གོ་ནས་ཡོིན་ཡོང་ལེ་

འིགྲེིགོ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཐོབས་ཤེེས་མ་

བྱེས་ཐོབས་མདེ་ལྟ་བུ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེ་ནས་བྱེས་

ན་ཕེན་ཐོོགོས་མདེ་དམ་སྙམ། 

སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ནང་ལ་བཅུགོ་ནས་ཡོོང་དུས་ཤུགོས་མ་ཐུབ་

ཀྱིིས་དེར་གོལ་ཆེེན་པོོ་བྱེས་ཏེེ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་པོས་ན། 



233
ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱིི་ཆེ་ནས་བྱེས་ན་ཕེན་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོང་ཧབོ་སྟ་ེལྟ་སྐོབས་རྒྱལ་ཁོབ་གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོ

སྤྱོི་མཚུངས་ཀྱིི་ཐོོབ་ཐོང་སྲི་ཐོགོ་ཐོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་དུས་བོད་

དོན་སྐོོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་སྐོད་ཆེ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་ཤེོད་མཁོན་ཚེོ་

ཕྲིན་བུ་ཟོན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་སོགོས་ཕྱོོགོས་འིགོའི་ཤེས་ལ་

ནི་གོནདོ་པོའིང་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེསྔ་བོད་དནོ་སྐོོར་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

བྱེེད་མཁོན་རྒྱལ་ཁོབ་དེ་ཚེོའིི་གྲེས་རྒྱ་མི་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེགོས་

པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ཕྲིན་བུ་ཤུགོས་ཆུང་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ 

དསེ་ན་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིགོནས་

ཚུལ་རདེ། ངས་ཡོགོ་པོ་ོཤེདོ་མ་ིཤེེས། གོང་ལྟར་ཡོང་ཕེན་གོནདོ་

ནི་འིབྲལེ་གྱི་ིཡོདོ། 

ཡོང༌། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིབཙོན་བྱེལོ་རོགོས་ཚེགོོས་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མརི་རོགོས་རམ་བྱེ་ཡོང༌། རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིབཙོན་བྱེལོ་རོགོས་ཚེགོོས་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མརི་རོགོས་རམ་བྱེ་

རྒྱུའི་ིགྲེསོ་གོཞིརི་རྒྱ་མསི་དགོགོ་པོ་བྱེས་པོའི་ིསྐོརོ་དྲེ་ིབ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན། རྒྱུའི་ིགྲེསོ་གོཞིརི་རྒྱ་མསི་དགོགོ་པོ་བྱེས་པོའི་ིསྐོརོ་དྲེ་ིབ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན། 

ད་ེརྗེསེ་འིསོ་བསྡུས་ཏེ་ེསྤྲོདོ་རྒྱུ་བྱེས་པོ་མ་རདེ་དམ། ཁོ་སངེ་འིགོ་ོ

སྟོད་དུ་རྒྱ་མིས་དགོགོ་པོ་བརྒྱབ། དེ་མཇུགོ་ཚེོགོས་ཆུང་དེ་ནས་

འིསོ་བསྡུ་བྱེེད་སྐོབས་རྒྱ་མི་བར་གོནས་ལ་བསྡེད། མཐོའི་མ་མུ་

མཐུད་རོགོས་བྱེེད་རྒྱུ་རང་ལ་གོཏེན་འིཁོེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་

ཡོདོ། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙངི་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་

དོ་སྣང་བྱེས་པོ་ཡོགོ་པོོ་རེད། རེ་བ་རྒྱགོ་སའིི་ཡུལ་ནས་ཀོ་ཐོགོ་
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གླིདོ་རྒྱུ་མདེ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་གོ་ིཁུར་

ཚེང་མར་འིཁྲི་ིབ་རདེ། གོཟབ་གོཟབ་གྱིསི། ད་ེངའི་ིར་ེབ་ཡོནི། བཀྲོ་

ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡༤ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡༤ ཉེནི། 

སུད་ས་ིབདོ་ཁྱིམི་ཡུམ་བུ་བླ་སྒོང་གོ་ིསློབོ་ཕྲུགོ་སུད་ས་ིབདོ་ཁྱིམི་ཡུམ་བུ་བླ་སྒོང་གོ་ིསློབོ་ཕྲུགོ་

ཚེ་ོཁོགོ་གོཅགིོ་དང༌། མ་ཚེབ་སྒྲིལོ་མ་བཅས་ལ་ཚེ་ོཁོགོ་གོཅགིོ་དང༌། མ་ཚེབ་སྒྲིལོ་མ་བཅས་ལ་

བཞུགོས་སྒོར་ཕེ་ོབྲང་ཚེོམས་ཆེནེ་དུ་མཇལ་བཅར་བཞུགོས་སྒོར་ཕེ་ོབྲང་ཚེོམས་ཆེནེ་དུ་མཇལ་བཅར་

སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིརིགོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། དགོསོ་མཁོོའི་ིཆེདེ་

ལས་པོ།

(ཐོོགོ་མར་ཁུངས་སོ་སོར་མིང་དང༌། ལོ་གྲེངས། ལུང་པོ། སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་བྱེས། ཕེ་མ་(ཐོོགོ་མར་ཁུངས་སོ་སོར་མིང་དང༌། ལོ་གྲེངས། ལུང་པོ། སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་བྱེས། ཕེ་མ་

གོར་ཡོོད། ས་གོནས་གོར་ཕྱོིན། འིགྲེོ་ཡུལ་ས་གོནས་ཁོགོ་ནང་མཐོོང་སྣང་ཇི་འིཆེར་གོར་ཡོོད། ས་གོནས་གོར་ཕྱོིན། འིགྲེོ་ཡུལ་ས་གོནས་ཁོགོ་ནང་མཐོོང་སྣང་ཇི་འིཆེར་

གོནས་སྟངས་སོགོས་རེ་ར་ེབཞིནི་བཀའི་རྩིད་གོནང༌། ད་ེརྗེསེ་སུད་ས་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིདྲུང་གོནས་སྟངས་སོགོས་རེ་ར་ེབཞིནི་བཀའི་རྩིད་གོནང༌། ད་ེརྗེསེ་སུད་ས་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིདྲུང་

ཆེ་ེཆེ་ཕྲིངེ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེསོ་སུད་སརི་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་སློབོ་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་ཟནི་མཚེམས་ཆེ་ེཆེ་ཕྲིངེ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེསོ་སུད་སརི་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་སློབོ་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་ཟནི་མཚེམས་

ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོོས་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་ལྟར་ཞུས་ལེགོས་སོགོས་དགོོངས་སྐོོར་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོོས་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ཇི་ལྟར་ཞུས་ལེགོས་སོགོས་དགོོངས་སྐོོར་

སྙན་སངེ་ཞུས་པོར།) སྙན་སངེ་ཞུས་པོར།) 

བཀའི་ལན་དུ། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་ཡོོད། གོཙོ་ོ

ཆེེ་ཤེོས་སོ་སོའི་ིགོཤེིས་ཀ་དང༌། ལས་དོན་རན་པོོ་དང་འིཚེམ་

པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ན་ལེགོས། བླ་ོདང་མ་ིའིཚེམ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་ཕེན་

ཐོགོོས་མདེ། རང་ར་ེམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་
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སྟབས། ཤེེས་རིགོ་ཆེ་ཚེང་བ། ཤེེས་ཡོོན་མཐོའི་དགོ་ནས་སློོབ་

སྦྱོངོ་བྱེས་པོའི་ིམ་ིདགོསོ་ཤེངི་། འིཕྲིལ་སལེ་གོཞིསི་ཆེགོས་དང༌། 

སློོབ་སྦྱོོང་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་རེད། སློོབ་དགོེ་མང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། 

གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་འིགོན་འིཁྱིརེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན། ཨམེ་

རྗེེ། སྨོན་ཁོང་སོགོས་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད། 

སློོབ་སྦྱོོང་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ནང་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་

དང༌། ལམ་སངེ་བྱེདེ་ཡུལ་མདེ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྩི་བ་

ས་ོས་ོརང་ལ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། རྒྱལ་ཁོབ་དང་མ་ིརགིོས་ལ་ཞིནེ་

ཤེ་ཚེ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་བོད་པོ་མཉེམ་དུ་མཐོའི་གོཅིགོ་ཏུ་སྡེོད་དགོོས་

པོའི་ིཁྱིབ་པོ་མདེ། ལས་ཀ་གོང་དུ་བྱེས་ཀྱིང་འིགྲེིགོ 

དཔོརེ་ན། མའི་ེསརོ་ལྟ་བུར་མཚེནོ་ན། བྷེངེ་ལརོ་ལྟ་བུར་བཟ་ོགྲྭའི་ི

ནང་ལས་ཀ་བྱེས། སྡེདོ་ཁྱིམི་བདོ་མའིི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ནང་བསྡེད། 

ཕྲུ་གུ་བུ་ཕྲུགོ་གོནས་ཡུལ་གོཞིིས་ཆེགོས་ནང་བཞིགོ སོ་སོའི་ི

གུང་སེང་དུས་ཚེོདེ་རིང་དེར་ལོགོ་རྒྱུ་བཅས་བྱེས་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ 

བསམ་བླ་ོསྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོ་ོབྱེེད་མི་དགོོས། ཡོང་ཕྲུ་གུ་ཁོ་ཤེས་

ཕྱོི་རྒྱལ་ནང་སྡེོད་འིདོད་ཡོོད་པོའིང་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱིད་མི་འིདུགོ 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ལྷགོ་ཞིནེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ལྷགོ་ཞིནེ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེ

ཡོོད་ན་སྡེོད་ཡུལ་ཉེེ་འིགྱིངས་ལ་ཁྱིད་པོར་དེ་ཙོམ་མེད། དེ་གྲེས་

ཉུང་ཤེས་ལས་དེ་ཙོམ་མང་པོོ་མེད། སྤྱོི་ཡོོངས་ང་ཚེོའིི་གོཞིིས་
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ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་སྲི་ཐོགོ་ཐོགོ་ཆེགོས་ཟིན་པོ་ཡོིན་སྟབས་བོད་པོ་

ར་ེཟུང་ལོགོས་སུ་བསྡེད་པོར་ཁྱིད་པོར་མདེ། 

རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ། སམེས་ཤུགོས། ཞིནེ་ཤེ་ཚེ་མ་བརླགོ་པོ་དགོསོ། 

ད་ེབརླགོ་པོ་ཡོནི་ན་བདོ་མའིི་ིནང་བསྡེད་ཀྱིང་དགོསོ་པོ་མ་ཚེང་བ་

རེད། མདོ་དོན་རན་པོ་གོཅིགོ སོ་སོས་དེ་ངས་བྱེེད་ཐུབ། ངས་

བྱེས་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་དེ་ངས་

བལྟས་ན་མི་ལ་ལགོ་པོ་སྤྲོད་པོའིམ། ལགོ་ཆེ་སྤྲོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

རེད། རྩི་བའིི་བྱེེད་མཁོན་སོ་སོའི་ིགོཤེིས་ཀ་དང་བསྟུན་དགོོས། 

རང་རྒྱུད་ཀྱིི་གོཤེིས་ཀ་དང་རན་པོ་ོམ་བྱུང་ན་སློོབ་སྦྱོོང་བཟང་པོ་ོ

ཇི་ཙོམ་ཡོོད་ཀྱིང་ལགོ་ལེན་ཇི་བཞིིན་མ་འིཁོེལ་བ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

སྲིིད་དོན་ལས་ཀ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཡོང་སོ་སོའི་ིགོཤེིས་ཀ་དང་རན་པོོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཁོ༽ བདོ་པོའི་ིབུ་ཕྲུགོ་དང་། བདོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ།

ཡོང་དགོངོས་སྐོརོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན། ཡོང་དགོངོས་སྐོརོ་ཞུས་པོའི་ིབཀའི་ལན། 

ང་ཚེ་ོསྤྱོི་དོན་དང༌སྒོེར་དོན་ཆེ་སྙོམས་པོའིམ། འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། དགོསོ་གོལ་ཆེ་ེཤེསོ། ལམ་སངེ་ལས་

ཀ་བྱེདེ་ས་ཡོདོ་པོ་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་རདེ། བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ནར་སནོ་ནས་
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བོད་པོ་རང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཡོིན་སྟབས། སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཕྱོོགོས་

དང༌། འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་ཕྱོོགོས། འིགྲེ་ོསོང་གོང་གོི་ཆེ་ནས་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་ད་མུས་མུ་མཐུད་ནས་

འིཛུགོས་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ལྟ་ཕེན་བདོ་ནང་

ལ་སྐྱསེ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེརྣམས་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་འིགྲེ་ོསངོ་ནར་

གོཏེོང་གོནང་སྟེ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཕྱོིན་ཆེད་བོད་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ཡོོད་ཚེད་ཀྱིི་འིགོན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ནས་འིཁུར་མི་ཐུབ་ལ། 

ང་ཚེོས་ཞུ་ཡོང་མ་ིཤེསེ། ཕེ་མ་ས་ོསསོ་ཀྱིང་ཁུར་ཕྲིན་བུ་བླངས། 

རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་རོགོས་རམ་འིདྲེ་ཞུས། ང་ཚེསོ་ཀྱིང་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

གོང་ལྟར་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུར་བདོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ་ཞིགིོ་སྡེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་

ན། ངསེ་པོར་དུ་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་དགོསོ། ད་ེའིདྲེ་

ཡོིན་སྟབས་ད་ལྟ་ང་ཚེའོིི་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ནང་བོད་པོའི་ིཡོ་ིགོ་ེདང༌། 

རྒྱལ་རབས། ཆེསོ་འིབྱུང༌། གྲུབ་མཐོའི་བཅས་བདོ་དགོའེི་ིཐོགོོ་ནས་

བསློབས་པོ་ཙོམ་ལས་ས་བཅད་གོཞིན་དགོ་ཚེང་མ་རྒྱ་གོར་དགོ་ེ

རྒན་ཞི་ེགོཅགིོ་རདེ། ཕྱོནི་ཆེད་སློབོ་གྲྭ་ས་ོསའོི་ིནང་གོ་ིསློབོ་ཚེན་

ཐོམས་ཅད་ས་ོསའོི་ིམསི་སྤྲོདོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ས་ོསའོི་ིམསི་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་སྐོད་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ར་འིཕྲིདོ་པོ་དང༌། ཤེ་

ཚེ་ཡོདོ་པོའི་ིསྟབས་ཀྱིསི་གོང་བྱེས་ཀྱིང་སྟབས་བད་ེཞིངི༌། ཕེན་ཆེ་ེ
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ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིང་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ལྟ་སློབོ་ཕྲུགོ་སྟངོ་

ཕྲིགོ་དྲུགོ་བདུན་ཞིགིོ་ཡོདོ། ཕྲུ་གུ་ཕེནོ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་སྟབས་སློབོ་དགོ་ེ

བྱེས་ཆེགོོ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 

གོ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་བརྟེན་དང་། ཤེསེ་ལྡན་གྱི་ི

གོཞིསི་ཆེགོས།

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཡུལ་གོཞིན་ཞིགིོ་གོཞིསི་ཆེགོས་ནང་ས་ོནམ་སགོོས་

ཀྱི་ིལས་ཀ་ད་ེཚེ་ོརདེ། གོཞིསི་ཆེགོས་ཟརེ་དུས་མཐོངོ་ཆུང་བྱེདེ་མ་ི

འིསོ། གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་དགོ་ལས་ཀ་གོཞིན་དགོ་བྱེེད་སྤེོབས་

བྲལ་ཏེེ་གོང་ཡོང་མ་ཤེེས་པོའིི་སྟབས་ཀྱིིས་སོ་ནམ་གྱིི་ལས་ཀ་

འིཇརོ་དང་སྦྱོར་མ་ལགོ་པོར་འིཁྱིརེ་དུ་བཅུགོ་པོ་མ་རདེ། ད་ལྟའི་ིང་

ཚེའོི་ིགོཞིསི་མ་ིའིད་ིདགོ་ད་ེསྔ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་མ་ཐོབོ་པོའི་ི

ཤེསེ་ཚེད་དམའི་པོའོི་ིརམི་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ི

གོཞིསི་ཆེགོས་ཤེགིོ་མ་བྱེས་རང་བྱེས་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་རེད། 

རྩི་བ་ང་ཚེའོི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་བྱེདེ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་ད།ེ བདོ་པོའི་ི

སྡེ་ེཁོགོ་གོཅགིོ བདོ་པོའི་ིཚེ་ོཁོགོ་གོཅགིོ་མཉེམ་སྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིཕྱོརི་

བཙུགོས་པོ་རདེ། ད་ལྟ་ས་ས་ོནམ་མ་གོཏེོགོས་བྱེདེ་མ་ཤེསེ་པོའི་ི

ཚེད་དམའི་པོའོི་ིམ་ིཐོགོོ་འིད་ིརྣམས་རྫིགོོས་པོའི་ིམཇུགོ་ཏུ་མུ་མཐུད་
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ནས་གོལ་སྲིིད་ང་ཚེ་ོཡུན་རིང་ཙོམ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་དེའིི་རིང་

བོད་པོ་རང་གོིས་ཟིན་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས། དེ་གོཞིགོ་རྒྱུ་ཅིགོ་

མ་རདེ། ས་ཞིངི་ཁོགོ་གོ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ད་ེརྣམས་མུ་མཐུད་ནས་

ཟནི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་མདེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིད་ེརྣམས་

རྫིགོོས་པོ་དང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཤེགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

རདེ། ཕེལ་ཆེརེ་ད་ེའིདྲེ་རང་འིགོརོ་གྱི་ིམ་རདེ། གོལ་སྲིདི་ང་ཚེ་ོལ་ོ

ཉེི་ཤུ། དེ་ལས་སྡུགོ་ན་མི་ཐོོགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་འིདྲེ་འིགོོར་ནའིང༌། 

ཐོབས་སྡུགོ་པོོའི་ིདབུལ་ཕེོངས་ཀྱིི་གོཞིིས་ཆེགོས་མ་ཡོིན་པོར། 

ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་སྲི་ཐོགོ་ཐོགོ་ཅགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

གོཞིིས་ཆེགོས་དེ་དགོ་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་ཀྱིི་བཟོ་ལས་དང༌། འིཕྲུལ་

ལས་ཀྱིི་གོཞིིས་ཆེགོས་སུ་སྒྱུར་ཐོབས་བྱེེད་མུས་རེད། ཤེེས་

ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཚེད་མཐོ་ོཔོ་ོསནོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ལགོ་པོར་འིཇརོ་སྦྱོགོ་

བསྐུར་ནས་ས་ཞིིང་ལས་ཀ་བྱེེད་དགོོས་ཟེར་ན་ཁོགོ་པོོ་ཡོིན་

ཀྱིང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིགོཞིསི་ཆེགོས་ཕྱུགོ་པོ་ོགོཅགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

རདེ། གོཅགིོ་བྱེས་ན་གོཡོས་གོཡོནོ་རྒྱ་གོར་གོཞིསི་ཆེགོས་རྣམས་

ལས། ང་ཚེ་ོཚེད་མཐོརོ་སནོ་ཏེ་ེདཀའི་ངལ་འིདྲེ་འིཕྲིད་སྲིདི་ཀྱིང༌། 

ང་ཚེོའི་ིདམིགོས་ཡུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། 

ང༽ སློབོ་དབེ་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། ཐུན་མནི་གྱི་ིགོཤེསི་ཀ



241
གོང་ལྟར་ཡོང་བོད་པོ་ནང་ཁུལ་ཆེང་ས་བརྒྱབ། མཉེམ་དུ་བསྡེད་

དུས། བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརིགོས་ད་ེདང༌། གོོམས་གོཤེསི་ད་ེམ་བརླགོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། བདོ་པོའི་ིགྲེངོ་གོསབེ་ནང་སློབེས་པོ་ནང་བཞིནི་

འིདུགོ་གོམ། གོང་འིདྲེ་འིདུགོ བོད་པོའིི་ཤེེས་རིགོ་ཟེར་བ་མཐོའི་

གོཅགིོ་ཏུ་སློབོ་དབེ་གོཅགིོ་པུར་བསློབ་དགོསོ་པོ་ཨ་ེཡོནི། དབེ་ནང་

ནས་བསློབས་པོ་རྣམས་ཕྱོི་རྒྱལ་མིས་བཤེད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན་ཞིིང༌། 

གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ས་ོས་ོབདོ་མའིི་ིནང་བསྡེད་ནས་གོཤེསི་ཀ་འིགོསོ་པོ་

ད།ེ ཁོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤེད་རྒྱགོ་ཐུབ་མནི་ཡོང༌། བདོ་པོའི་ིགོཤེསི་

ཀ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོ་ལྟ་བུ་ན།ི སམེས་བགོ་ཕེེབས་པོ།ོ སྐྱདི་པོ་ོ

བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོ། ཁོ་ཆེགོ་སྣ་རལ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡོང༌། ཅ་ིདྲེགོ་གོང་

དྲེགོ་རང་མ་ཡོནི་པོར་ལྷདོ་ཕེབེས་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ། ད་ེན་ིབདོ་པོའི་ི

གོཤེིས་ཀ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ལ་ཕྱོི་རྒྱལ་མི་མང་

པོོ་ཞིིགོ་གོིས་དོ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ སེམས་སྐྱིད་པོོ་བྱེེད་

པོ་དེ་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་ཁོེ་བཟང་རེད། འིཛམ་གླིིང་ནང་ཤེེས་

ཡོོན་སློོབ་པོ། འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེེད་པོ། ཚེང་མ་མི་ལ་སྐྱིད་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ན་བསམ་སྟེ་བྱེས་པོ་རེད། དགོོས་དོན་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཁོེ་བཟང་རེད། ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་དང་། 

འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེས་པོ། མཐོའི་མ་རང་ཤེ་ིརྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་

ན་ཧ་ཅང་ཐོབས་རྡུགོས་རདེ། སམེས་གུ་ཡོངས་པོ།ོ མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་

གོི་དོན་ལ་ཅི་དྲེགོ་གོང་དྲེགོ་རང་མི་བྱེེད་ཅིང༌། དེའིི་སྟབས་ཀྱིིས་
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རོགོས་པོར་ཡོང་བསྟུན་མཁོས་པོོ། གོཤེིས་ཀ་དེ་དགོ་སློོབ་དེབ་

ཀྱིི་ནང་ནས་བསློབས་ནས་ཤེེས་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་མིན་པོར། བོད་

མ་ིདང་འིདྲེསེ་ནས་འིགོསོ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཅ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བདོ་མའིི་ི

གོམོས་གོཤེསི།

ད་ེལྟ་བུའི་ིཆེ་ནས་ཀྱིང་གོཞིསི་ཆེགོས་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རྩི་བ་

དེ་དགོ་རེད། གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་སྐྱིད་སྡུགོ་འིཚེ་ོཁོགོ་འིཚེ་ོ

ཁོགོ་བྱེས་བསྡེད། ཁོ་འིཐོརོ་ད་ེཚེ་ོགྲེངོ་ཁྱིརེ་ཆེ་ེཆུང་ཁོགོ་ནང་དང༌། 

ས་གོནས་གོང་སར་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྩི་བ་

དེ་བརླགོས་ན་ད་ལྟའིི་མི་ཐོོགོ་འིདི་ཚེ་ོབོད་པོའིི་དྲེི་མ་ཡོོད་མཁོན་

ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཡོང༌། མ་ིཐོགོོ་རྗེསེ་མ་ད་ེཚེ་ོཁོགོ་པོ་ོརདེ། དརེ་བརྟེནེ་

གོཤེསི་ཀ་བཟང་པོ་ོད་ེདགོ་གོམོས་འིདྲེསི་ཡོངོ་ཆེདེ་གོཞིསི་ཆེགོས་

ཁོགོ་རྣམས་བསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང་ནས་བཙུགོས་པོ་རེད། 

རྒྱ་གོར་ནང་གོཞིིས་ཆེགོས་འིདི་རྣམས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

རྣམས་རང་ཁོ་རང་གོས་ོཐུབ་ཙོམ་ཞིགིོ་གོ་ིཆེདེ་དུ་མ་རདེ། རྩི་བའི་ི

ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་ཁོ་ཡོདོ་ལགོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནད་འིགོགོ་ཅགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། 

བོད་ནང་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་སྡེོད་མཁོན་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཐོབས་རྡུགོས་
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དཀའི་ལས་ཆེནེ་པོའོི་ིའིགོོ་ནས་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོ

འིདིར་བཙོན་བྱེོལ་བ་སྟོང་ཕྲིགོ་བརྒྱད་ཅུ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་བུ་

ཕྲུགོ་རྣམས་གོོ་སྐོབས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་

འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོ་རེད། ཉེིན་མ་གོཅིགོ་འིགྱུར་བ་བྱུང་དུས་

བདོ་ནང་ལས་ཀ་མཉེམ་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། དའེིི་སྐོབས་བདོ་

ནང་འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོ་དེ་ཚེ་ོདང༌། ང་ཚེ་ོབྲོས་བྱེོལ་དུ་འིབྱེོར་

བ་རྣམས་འིགྲེན་བསྡུར་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེཡོང་སྡེདོ་ས་སྐྱ་ོདྲེགོས་པོ་དང༌། གོསང་སྤྱོདོ་སྐྱ་ོདྲེགོས་པོ། ཉེལ་

ཁྲིི་སྐྱ་ོདྲེགོས་པོ་ཟེར་བ་དེ་འིདྲེ་མིན་པོར། མི་ཚེེ་འིདིར་ལགོ་རྗེེས་

སུས་ཆེ་ེབ་བཞིགོ་འིདུགོ བྱེས་རྗེསེ་གོང་ཞིགིོ་ཆེ་ེབ་བཞིགོ་འིདུགོ་

བལྟ་དགོོས་པོ་ལས། འིཕྲིལ་སེལ་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་དང༌། ལྟོ་གོོས་

བཟང་ངན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མ་ཡོནི། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིལུང་པོ་ད་ེསྐྱ་ོཔོ་ོཞིིགོ་

ཏུ་མ་བཞིགོ་པོར་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། 

འིཕྲིལ་སེལ་དཀའི་ངལ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་ཚེང་མི་ཚེང་ཏེན་ཏེན་

ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ཚེ་ོསེལ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། བོད་ནང་ཧ་ཅང་སེམས་

ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོའིདི་གོར་ཡོང་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད་ལ། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

བདནེ་པོའིི་མཐོའི་གོསལ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 
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ཆེ༽ རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརིགོས་དང་། བདོ་མའིི་ིགོཟ་ི

བརྗེདི། 

ལྷགོ་དནོ་བདོ་ནང་གོཞིནོ་ནུ་ཚེ་ོསམེས་ཤུགོས་ཤེནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་མཚེནོ་ན། བདོ་མ་ིརིགོས་ནས་བྱེས་རྗེསེ་

ཆེནེ་པོ་ོབཞིགོ་ཡོདོ། མ་ིརགིོས་ད་ེཧ་ཅང་རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། སྐྱ་ོ

པོ་ོརྩི་བ་ནས་མནི། བར་ལམ་བྱེདེ་སྟངས་ཤེསེ་མིན་དང༌། མཐུན་

རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་པོ་ལྟ་བུས་ཉེམས་ཉེསེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་བ་མ་གོཏེགོོས། 

རྩི་བའིི་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་འིདི་ཤེར་ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡོའིི་ནང་མི་རིགོས་

ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཞིིགོ་རདེ། དངེ་སང་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོབདོ་

པོའི་ིཕྲུ་གུ་ལུང་པོ་འིདྲེ་མ་ིའིདྲེའི་ིནང་སློབེས། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་

ཐོབོ་པོའི་ིཁོངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཤེས་ཤེསེ་མ་ིཤེསེ་འིདྲེ་ཡོངོ་ཤེས་

ཆེ།ེ བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེང་མ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་

ཤེོད་མི་ཐུབ་ཀྱིང༌། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་ཕྲུགོ་རྣམས་སྡུགོ་པོའིི་གྲེལ་

དུ་ཁྱིནོ་ནས་ལུས་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ སྐྱ་ོཔོ་ོགོཏེན་ནས་རདེ་མ་ིའིདུགོ 

ནང་གོི་ཀློད་པོ་ཟེར་བ་འིདི་སྐྱེས་པོའིི་སྐོབས་ནས་བཟོ་དགོོས་པོ་

ལས། ཕྱོ་ིནས་དཀར་པོ་ོདམར་པོ་ོབྱུགོ་པོ་ལྟ་བུ་བཟ་ོཐོབས་མདེ། 

གྱིོན་ཆེས་ལྟ་བུ་ཡོིན་ན་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ། ཚེོས་གོཞིི་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཕྱོ་ིནས་བཟསོ་ཆེགོོ་ཀྱིང་། བསློབས་ནས་མ་ཤེསེ་མཁོན། ཀློད་
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མདེ་སྒྱིདི་ངན་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་ཡོནི་ན་བཟ་ོཐོབས་གོང་ཡོང་མདེ། 

ང་ཚེ་ོདེ་ལྟར་མ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤེིགོ་ཐོོབ་

པོའི་ིསྐོབས་དང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་ལྟ་བུར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལགེོས་

ཐོནོ་ཡོདོ། ད་ེཚེརོ་ལམ་སྟནོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོདོ། ད་ེམནི་འིཚེ་ོབ་རང་

འིཚེོར་སྡེོད་མཁོན་སུ་གོཅིགོ་གོིས་རོགོས་རམ་དང༌། ལམ་སྟོན་

བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ་ཚེ་ོཡོང༌། ཚེོང་འིདྲེ་བརྒྱབ་པོ་དང་། རྒྱ་གོར་

བའི་ིགླི་པོ་བྱེདེ་པོ། གོཡོགོོ་པོ་ོབསྐུལ་བ་སགོོས་ཧ་ལས་པོའི་ིགྱིངོ་

པོ་ོདང༌། ཧ་ཅང་གྲུང་པོ་ོཞིིགོ་རདེ། ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཡོནི་ཀྱིང་

གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ་ནང་རྒྱ་གོར་ཡུལ་མི་མི་གླིས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་རྒྱ་གོར་བའིི་ས་ནས་བུ་ལོན་བླངས་ཏེེ་མ་སྤྲོད་པོར་

མཚེན་ཤེས་ཀྱིང་ཕྲིན་བུ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་ལྟ་ོགོསོ་འིཚེལོ་

སྟངས་མཁོས་པོོ་དང་གྱིོང་པོོ་འིདུགོ དེ་ནི་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་

གོཟ་ིབརྗེདི་རདེ། 

ཇ༽ བདོ་མའིི་ིབྱེས་རྗེསེ་དང་། སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིཁྱིད་ཡོནོ།

ང་རང་ཚེ་ོམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིབྱེས་རྗེསེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་གོཏེངི་རངི་པོ་ོའིདའིི་ིའིགྲེལེ་བཤེད་ཆེ་ཚེང་བ་ཞིགིོ་

ང་ཚེའོི་ིབདོ་སྐོད་གོཅགིོ་པུའི་ིཐོགོོ་མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་ལ་མ་ིའིདུགོ 

གོཞིི་རྩི་གོཞིན་དགོ་འིགོའི་ཞིིགོ་ནང་བོད་སྐོད་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་མི་
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འིདུགོ་ཀྱིང༌། ད་ེན་ིབདེ་སྤྱོདོ་མ་བྱེས་པོ་དང༌། བདེ་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོ་ོསྐོབས་

མ་བྱུང་བ་རདེ། བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ས་གོཙོ་ོབ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་བདོ་སྐོད་ཧ་ཅང་ཕྱུགོ་པོ་ོཡོནི། དབྱེནི་ཇ་ིདང༌། ཧྥ་རན་

སའིི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ནང་ལའིང་ཆེསོ་ཚེགིོ་ལྡངེ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བདོ་སྐོད་

ཕྱུགོ་པོ་ོཡོགོ་པོ་ོད་ེང་ཚེསོ་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ནང་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་

བ་མནི་ལ། རྒྱ་མསི་རགོོས་རམ་བྱེས་ནས་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ་ད་ེ

བས་མིན། རྒྱ་གོར་བས་རོགོས་བྱེས་ནས་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ་

ཡོང་མནི། ད་ེན་ིང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་རགིོས་མ་ིཐོགོོ་མང་པོའོི་ིརངི་རམི་

བཞིནི་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ལུང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་རང་ཚེའོི་ིལུང་པོ་ཆེ་རྐྱེནེ་ཧ་ཅང་འིཛམོས་

པོ་ོརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཕེགོ་རརི་མ་གོཏེོགོས་འིགྲེ་ོམ་མྱོངོ་ན། ཕེགོ་ར་ི

སྐྱདི་པོ་ོཡོནི་ཡོང༌། ང་སྔནོ་མ་ཕེགོ་རརི་འིགྲེ་ོསྐོབས་གོནམ་གོཤེསི་

གྲེང་མ་ོའིཁོལེ་ཏེ།ེ རྐང་ལགོ་ཤེནི་ཏུ་འིཁྱིགོས་བྱུང༌། ཕེགོ་ར་ིཟརེ་

སྐོབས་གྲེང་སྟོང་སྟོང་ཅིགོ་མ་གོཏེོགོས། སྐྱིད་མདོགོ་ཅིགོ་མཐོོང་

མ་བྱུང༌། ད་ེནས་དུད་སྣ། ཉེ་ེར།ོ ས་མ་མདའི་ད་ེཚེ་ོསྐྱདི་པོ་ོརདེ། 

གོང་ལྟར་སྤྱོ་ིཡོངོས་ནས་བཤེད་ན་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས། ཤེར་དར་

རྩི་ེམད་ོབར་མཐུན་རྐྱེནེ་ཧ་ཅང་འིཛམོས་པོ་ོརདེ། མཐོ་ོས། ས་དམའི་

ས། མཚེོ། མཚེེའུ། གོངས་རི། བྲགོ་རི། སྤེང་ལྗོངས། ནགོས་

ཚེལ། འིབབ་ཆུ་སོགོས་སྣ་ཤེནི་ཏུ་འིཛམོས་པོ་ོཡོདོ། ད་ེསྔ་ང་ཚེ་ོ
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འིགྲེིམ་འིགྲུལ་བདེ་པོོ་མེད་ཀྱིང་ནུབ་ལ་ཡོོད་ན་ནུབ་ལ་ཆེོད་ཅིགོ 

ཤེར་ལ་ཡོོད་ན་ཤེར་ལ་ཆེོད་ཅིགོ་ཏུ་ལུས། ང་ཚེོར་འིགྲེིམས་

འིགྲུལ་བད་ེཔོ་ོདང༌། ཕེར་ཚུར་བདེ་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་ན་ལུང་

པོ་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོདང༌། ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཐོནོ་སྐྱདེ་ལ་མཚེནོ་ན། ས་དམའི་ས་ཀངོ་པོའོི་ིནང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོ

ཆེ་ཕྲིངེ་པོའིང་ས་དམའི་པོ་ོམ་རདེ་དམ། སྟནོ་ཐོངེས་གོཉེསི་གོསུམ་

འིདབེས་པོའིང་ཡོདོ། བྱེང་ཐོང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིབྲགོོ་སྡེརེ་སམེས་

ཅན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཡོདོ། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་གོཏེརེ་ཁོ་མང་པོ་ོཡོདོ་

པོར་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ དརེ་བརྟེནེ་ང་རང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིཆེ་ནས་ཡོནི་

ཡོང་རུང༌། མའིི་ིཆེ་ནས་ཡོནི་ཡོང་རུང་ཡོགོ་པོ་ོདང་གྱིངོ་པོ་ོརདེ། 

༼མཚེམས་འིདིར་གོསུང་དཔོར་མཐུད་མཚེམས་འིཁོེལ་ཏེེ་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་མ་ཚེང་བར་༼མཚེམས་འིདིར་གོསུང་དཔོར་མཐུད་མཚེམས་འིཁོེལ་ཏེེ་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་མ་ཚེང་བར་

ལུས།༽ ལུས།༽ 

ད་ེརངི་དབུ་མཛད་ཆེ་ཕྲིངེ་པོས་བྱེས་པོ་རདེ། ད་གོཞིན་དགོ་བརྗེདོ་

རྒྱུ་ཇི་ཡོདོ་བཀའི་གོནང་བར། 

ཡོང༌། ཆེ་ཕྲིེང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེོས། ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་འིབྱེོར་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོར་གུང་སེང་ཡོང༌། ཆེ་ཕྲིེང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེོས། ཕྱོི་རྒྱལ་ནས་འིབྱེོར་བའིི་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོར་གུང་སེང་

རིང་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་སོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཟུར་འིཛུགོས་གོནང་གོི་ཡོོད་རིང་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་སོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིིགོ་ཟུར་འིཛུགོས་གོནང་གོི་ཡོོད་

ལུགོས་ཐོསོ་པོ། ད་ེསྐོརོ་བཀའི་སློབོ་ཡོདོ་པོ་ཞུས། ལུགོས་ཐོསོ་པོ། ད་ེསྐོརོ་བཀའི་སློབོ་ཡོདོ་པོ་ཞུས། 

བཀའི་ལན། འིཆེར་གོཞིི་དེ་གོ་རང་རེད། ད་ལྟ་འིགྲེ་ོསོང་རོགོས་
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རམ་བྱེདེ་མཁོན་མ་བྱུང་བར་ལུས་ཡོདོ། འིགོ་ོའིཛུགོས་ལྟ་བུ་ཟུར་

གོསོགོ་ཏུ་གུང་སེང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོར་འིཛིན་གྲྭ་ཚེོགོས་མུས་རེད། 

འིཆེར་གོཞིི་དང་བསམ་བློ་དེ་གོ་རང་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་སློོབ་གྲྭ་

ཁོགོ་ནང་ཕྱོིན་པོ་ཚེ་ོདྲེགོ་གོི་རེད། ཕྱོི་ལ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་

གོཞིན་དགོ་ནང་ཕྱོིན་པོ་ཚེོར་དམིགོས་བཀར་བོད་སྐོོར་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེདེ་ཡུལ་མདེ་སྟབས། གུང་སངེ་ས་ོསརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ས་ཞིིགོ་

བཟསོ་པོ་རདེ། རམི་པོས་མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་ན་ང་རང་ཚེའོི་ིསློབོ་

གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགོ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་བསམ་གོཞིི་དེ་འིདྲེ་རེད། སློོབ་

ཚེན་ཡོང་གོཞི་ིརྒྱ་ཆེ་ེཙོམ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་ཡོནི། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༢༦ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༢༦ ཉེནི། 

རྡོརོ་གླིངི་བདོ་རིགོས་སློབོ་གྲྭར་གོནང་བའི་ིབཀའི་རྡོརོ་གླིངི་བདོ་རིགོས་སློབོ་གྲྭར་གོནང་བའི་ིབཀའི་

སློབོ་གོསུང་བཤེད།སློབོ་གོསུང་བཤེད།

ཀ༽ མའིི་ིབླ་མདེ་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་དང་། ཀློད་པོ་བདེ་སྤྱོོད།

ད་ེརངི་ང་ཚེའོི་ིཕྲུ་གུའི་ིདཀྱིལི་ལ་འིབྱེརོ་ནས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིདེ་

རང་ཚེ་ོཚེང་མར་ངས་སྙིང་ཁོོང་རུས་པོའིི་གོཏེིང་ནས་བཀྲོ་ཤེིས་

བད་ེལགེོས་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ིཡོདོ། སྤྱོརི་བཏེང་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་

པོ་ཚེང་མ་དངོས་གོནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོོད་པོ་

ལྟར། ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ང་ལ་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་དགོའི་པོོ་བྱེེད་

པོ་དང༌། ངས་ཀྱིང་ཚེང་མར་བླ་ོཐོགོ་ཉེེ་པོ་ོཡོོད་པོའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་

རང་ཚེོའིི་འིབྲེལ་བ་དེ་སྤྱོིར་བཏེང་གོཞིན་དགོ་གོི་འིབྲེལ་བ་དང་

མ་ིའིདྲེ་བར་དངསོ་གོནས་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོའི་ི

དགོའི་བརྩིེའིི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་དེ་རིང་ང་འིབྱེོར་

བའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་འིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་ལྟ་བུ་མནི་པོར་

དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་དནོ་དམ་པོའི་ིདགོའི་ཞིནེ་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་

བསྟན་ནས་དགོའི་བསུ་བྱེས་པོ་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱིདེ་རང་

ཚེ་ོཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 



250
ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོརྒན་གོཞིནོ་ཚེང་མ་ཁོ་ཤེས་ན་ིཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

མཁོན་དང༌། ཁོ་ཤེས་ནི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་མཁོན། ཁོ་ཤེས་ནི་སློོབ་

སྦྱོོང་གོི་བསྟི་གོནས་འིདིར་ཞིབས་ཕྱོི་ཞུ་མཁོན་སོགོས་གོང་ལྟར་

ཡོང་སྙིང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མིའིི་བློ་གྲེོས་ཀྱིི་རྣམ་

དཔྱོད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཤེ་སྟགོ་

རདེ། ང་ཚེ་ོའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརིགོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་བླ་ན་མདེ་པོ་ད་ེགོང་

ཞིིགོ་ཡོིན་ཞིེ་ན། ཀློད་པོ་བེད་སྤྱོོད་གོཏེོང་རྒྱུ་འིམ། བློ་གྲེོས་རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱིིས་བེད་སྤྱོོད་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསྤྱོིར་བཏེང་

ཕྱོི་རོལ་ལྟ་ོགོོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པོར་མིའིི་བླ་ོགྲེོས་རྣམ་

དཔྱོད་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་

དངསོ་གོནས་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

ད་ལྟ་སློོབ་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་ནས་གོནས་ལུགོས་བཤེད་པོ་ལྟར། དེ་རིང་

ང་འིདིར་དངོས་སུ་སློེབས་པོ་དང་པོོ་ཡོིན་ཀྱིང་སློོབ་གྲྭའིི་གོནས་

ཚུལ་རྒྱུན་དུ་ཤེེས་རྟེོགོས་ཡོོང་མུས་ཡོིན། ཚེང་མས་ད་བར་དུ་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་གྲུབ་འིབྲས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཐོོན་

པོ་རེད། ཧུར་ཐོགོ་མ་བྱེས་ན་གྲུབ་འིབྲས་འིདི་འིདྲེ་ཐོོན་ཐུབ་ཀྱིི་

མ་རདེ། མསི་དབང་ཡོདོ་བཤེད་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རདེ། རང་རང་ས་ོསསོ་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་ཁུར་བླངས་ཏེ་ེཤེ་ཚེ་

རྣམ་དགོ་གོསི་འིབད་རྩིལོ་བྱེས་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ཡོར་རྒྱས་དང་
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གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་པོ་ཡོནི་པོས་ན། ངས་འིདརི་སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་སྐྱངོ་

ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། ད་ེགོ་ནང་བཞིནི་ཁྱིདེ་རང་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེ།ོ 

མདརོ་ན་མ་བྱེན་ཚུན་ཆེད་ཚེང་མར་ད་ེརངི་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་འིད་ིཟནི་

ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་ེགོ་ནང་བཞིནི་ང་རང་ཚེ་ོཁོགོ་པོ་ོ

ཡོདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ང་རང་ཚེ་ོལ་རྩི་བའི་ིསྦྱོནི་

བདགོ་ཨ་མ་འིདྲེ་པོོ་བྱེས་ཏེེ་རོགོས་རམ་གོནང་བ་ཡོིན་སྟབས་

རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ཡོང་ངས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ངེས་པོར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོིན། ད་དུང་ཡོིན་ནའིང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཁྱིེད་རང་

ཚེ་ོཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་ཀྱིིས་ཁུར་བླངས་ཏེེ་གོཟབ་གོཟབ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

ཁོ༽ གོཞི་ིརྩི་གོསར་འིཛུགོས་དང་། ཚེད་ལངོས་ཀྱི་ིདུས་

སྐོབས།

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་

ལུང་པོ་མགོོ་རྟེིང་སློོགོ་པོའིི་དུས་ཚེོད་ཅིགོ་འིགོོ་ཚུགོས་པོ་རེད། 

དུས་དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ལོ་བཅུ་དྲུགོ་ཙོམ་སོང་བའིི་རིང་ལ་ང་

རང་ཚེསོ་ལས་ཀ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ཡོདོ་པོའི་ིནང་ཚེན་ནས་བཙོན་

བྱེལོ་བའི་ིགོནས་སྐོབས་གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་དང༌། ལྷགོ་པོར་

ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིལས་ཀའི་ིཐོགོོ་ལ་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་བསམ་པོ་
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དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ཡུལ་གྱིར་གྱི་ིམ་ིཆེགོས། དཔོལ་

འིབྱེརོ་གྱི་ིནུས་པོ་ན་ིམདེ། ས་ོསའོི་ིས་ཆེ་ན་ིམདེ། ཆེ་རྒྱུས་མདེ་པོའི་ི

ལུང་པོའིི་ནང་སློེབས་ན་ཡོང་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་

སྦྱོིན་བདགོ་འིདྲེ་དང༌། ཤེ་ཚེ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཚེོས་རོགོས་རམ་

བྱེས། གོཙོ་ོབོ་ང་རང་ཚེོའིི་མིས་འིབད་རྩིོལ་དང༌། ཐོབས་ཤེེས་

བྱེས་ཏེ་ེལས་ཀར་གྲུབ་འིབྲས་འིད་ིལྟར་ཐོོན་པོ་རདེ། 

ད་ེསྔ་ང་རང་ཚེ་ོས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིནང་སྡེདོ་པོའི་ིགོནས་སྐོབས་སུ་

དེ་རིང་ཁོ་སའིི་སློོབ་གྲྭའིི་འིགྲེོ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་མེད་མི་

རྒན་པོ་ཚེོས་ཤེེས་གོསལ་རེད། སློོབ་ཚེན་རྣམ་པོ་སྣ་ཚེོགོས་

ཡོདོ་པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་སའི་ིལམ་སྲིལོ་འིད་ིགྲེས་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ནང་

ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཤེནི་ཏུ་སྐྱ་ོ

པོ་ོརདེ། ཆེསོ་སགོོས་རགིོས་གོཅགིོ་རྐང་འིཛནི་གྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་

སྟངས་ན་ིདངསོ་གོནས་ཧ་ལས་དགོསོ་པོའི་ིཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། དངེ་སང་

རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་ནང་ས་གོནས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་ཕྱོིན་ཀྱིང་དེ་སྔ་

བོད་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐོབས་མེད་

པོ་ལས། གོཞིན་སྤྱོ་ིབྱེངིས་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་མང་ཚེོགོས་ཀྱི་ིཉེནི་ར་ེ

ཉེིན་རེའིི་འིཚེ་ོབའིི་དགོོས་མཁོོའི་ིནང་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་འིཛོམས་པོོ་

འིད་ིའིདྲེ་ང་ཚེ་ོབདོ་ལ་ད་ེསྔ་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། 

དརེ་བརྟེནེ་ང་ཚེ་ོམ་ིགོཞིན་གྱི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་བདོ་པོའི་ིསློབོ་
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གྲྭ་འིཛུགོས་དགོསོ་པོའི་ིམཚེམས་ལ་སློབེས་ཡོངོ་དུས། བདོ་ཡོགིོ་

སློབོ་དབེ་ཀྱིསི་མཚེནོ་པོས་གོང་ཅའིི་ིགོ་ོསྒྲིིགོ་གོཞི་ིནས་གོསར་དུ་

བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་པོ་ལྟ་བུར་མཚེོན་ན་ས་ཆེ་སྟོང་པོ་

ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་གོཞིི་ནས་རྩིིགོ་རྨང་བྲུས། འིཆེར་གོཞིི་བཀོད་དེ་

ཨར་ལས་ཚེང་མ་གོཞིི་ནས་གོསར་དུ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་

བ་རེད། ཐོོགོ་མའིི་སྐོབས་ལ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་ཆེ་རྒྱུས་ཉེམས་

མྱོངོ་ཇ་ིབཞིནི་མདེ་པོས་མགོ་ོཚེསོ་ལ་མ་ཚེསོ་ཀྱི་ིངང་ནས་འིབད་

བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་མཐོའི་མ་ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་སུ་སྤྱོིར་བཏེང་

འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྱོི་འིགྲེེའིི་གྲེས་སུ་སློེབས་

ཐུབ་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་འིད་ིགྲུབ་འིབྲས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 

བསམ་བློའི་ིནང་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང༌། སེམས་ནང་དགོའི་སྤྲོ་ོསྐྱེ་

དགོསོ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 

འིདས་པོའིི་ལོ་ཡུན་དེ་དགོ་གོི་ནང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

སྟངས་སྐོོར་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་ཁོོགོ་ལོན་པོ་དང༌། གོཞིི་

རྩི་ཞིགིོ་ཚུགོས་ཡོདོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ཆེ་གོཞི་ིམདེ་པོའི་ིགོཞི་ིགོསར་

པོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་ཡོལོ་ཏེ།ེ གོཞི་ིརྩི་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡོར་རྒྱས་

གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེདགོ་ཚེད་ལངོས་པོ་བཟ་ོརྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་

ཡོོད། དེ་ལ་ཚེང་མས་དོ་སྣང་དང༌། འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་

ལྟར་བར་ལམ་ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིཚེགོོས་འིདུ་འིདྲེ་ཡོང་ཚུགོས་པོ་རདེ། 
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གོ༽ གོམོས་གོཤེསི་ཀྱི་ིདགོ་ེསྐྱནོ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་སྲིདི་

བྱུས།

ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ཟེར་བ་དེ་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ལམ་དང་ལུགོས་

སྲིོལ་ལྟ་བུ་མ་ཡོིན་པོར་མིའིི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་ཐོབས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ཤེིགོ་བཟ་ོགོི་ཡོོད་པོས་ན། ང་རང་ཚེོས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ཏེེ་འིགྲེ་ོསྟངས་ཡོགོ་པོ་ོཤེེས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ལ་ོ

བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཞིགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་ད་ེས་ོསའོི་ིདངསོ་སུ་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་

རྒྱུའིི་ལས་དོན་ནང་དུ་བེད་སྤྱོོད་མ་ལྷགོ་མ་ཆེད་པོར་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པོ་དང༌། སྙིང་པོོ་

ཡོོད་པོ་བྱུང་བ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་ང་རང་ཚེོའིི་བོད་མིའིི་བསམ་

བློ་གོཏེོང་སྟངས་དེ་ཕྲིན་བུ་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་རེད། དཔོེར་ན། རྒྱ་

གོར་གྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་དབྱེིན་ཇིའིི་དུས་ཀྱིི་སྲིོལ་

ལུགོས་ལྟ་བུའིི་རིགོས་འིདི་ཚེ་ོང་ཚེ་ོབོད་པོར་རན་གྱིི་ཡོོད་མེད་

སྐོརོ་ལ་ངསེ་པོར་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་པོར་ས་ོསའོི་ིལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ལ་གོཞིགིོས་པོས་མ་ི

ཐོགོོ་ནས་མ་ིཐོགོོ་རམི་པོར་བརྒྱུད་པོའི་ིགོམོས་གོཤེསི་ཤེགིོ་ཡོདོ། 

གོམོས་གོཤེསི་ད་ེཚེའོི་ིནང་ལ་སྐྱནོ་ཡོདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤེསི་ཡོདོ་

ལ་སྐྱནོ་མདེ་པོའི་ིགོམོས་གོཤེསི་ཀྱིང་ཡོདོ། སྐྱནོ་ཡོདོ་པོའི་ིགོམོས་

གོཤེིས་རིགོས་ང་ཚེོས་ཉེར་ཚེགོས་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོང་མ་རེད་ལ། 
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བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་ཡོང་མདེ། མ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་མདེ་པོ་ང་རང་ཚེརོ་

རང་ཆེས་སུ་ཡོདོ་པོའི་ིགོམོས་གོཤེསི་འིགོའི་ཤེས་ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ི

མི་ཚེེ་སྐྱེལ་བའིི་སྐོབས་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་དང༌། ཁོེ་བཟང་ཡོོད་པོའིི་

རིགོས་དེ་ཚེ་ོང་ཚེོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་པོ་ལ་ངོ་ཚེ་དགོོས་པོ་དང༌། 

སྤེམ་ཤེོར་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། དེ་ཚེ་ོདང་མཐུན་ཞིིང་རན་

པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་དམ་སྙམ། ཡོནི་ནའིང་

ངའིི་བསམ་བློའི་ིནང་དྲེན་པོ་ཙོམ་ཞིིགོ་རེད་མ་གོཏེོགོས་ཁྱིེད་རང་

ཚེོར་མིགོ་ཁོ་ཕྱོེ་བ་ལྟ་བུ་འིདི་བཞིིན་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ངས་བརྗེོད་

མ་ིཤེསེ། ད་ེཚེརོ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་ཏེ་ེབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་དམ་

སྙམ་པོ་དྲེན་ནས་ཞུས་པོ་ཡོནི། 

ང༽ ཡོར་རྒྱས་ཀྱི་ིདུས་མཚེམས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

འིཆེར་གོཞིི།

རིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དུས་མཚེམས་

ལ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་ངས་འིབོད་སྐུལ་བྱེེད་རྒྱུ་ལ་དགོེ་རྒན་

ཚེ་ོདང༌། དེ་གོ་ནང་བཞིིན་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་འིབྲེལ་ཡོོད་ཚེང་

མས་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ད་ེཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ིལས་ཀ་

འིཐུས་མ་ཤེརོ་བར་ཚེགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་ད་ལྟ་

སོ་སོས་ལས་ཀ་བྱེེད་བཞིིན་པོ་འིདིའིི་ཉེམས་མྱོོང་ལ་གོཞིིགོས་
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པོས་ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་ད་

ལྟའི་ིའིད་ིམུས་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་གོམ། འིདའིི་ིསྒོང་ལ་སྣནོ་འིཕྲི་ིབྱེདེ་

དགོསོ་པོ་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ ད་དུང་ད་ེཙོམ་མ་ཟད། མ་འིངོས་པོར་

ང་རང་ཚེ་ོབོད་དུ་སློེབས་པོའིི་མཚེམས་ལ་བྱེེད་སྟངས་གོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་དགོའི་བ་འིདུགོ་གོམ། 

སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་པོ་ན་ིམའིི་ིའིཚེ་ོབའི་ིའིགོ་ོའིཛུགོས་ཀྱི་ིལས་དནོ་གོལ་

ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོས་དེའིི་སྐོོར་ལ་ང་ཚེོས་བསམ་བློ་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ལམ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་སྟནོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ འིཁྱིགོོ་པོ་ོཡོ་ོབསྲིང་གོང་

འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེཚེའོི་ིསྐོརོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་

གོསོགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་འིཚེ་ོབ་དགོ་ཕུད་ཐུབ་

ཙོམ་མ་ཡོནི་པོར་ད་ེཚེའོི་ིསྐོརོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་གྲྭ་གོཞིན་དགོ་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་བོད་

པོ་འིགོའི་ཤེས་ཡོོད་པོ་ཚེོས་ཀྱིང་ད་ོསྣང་བྱེས། ཁུར་ལེན་དགོོས། 

དངོས་གོནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིདི་མིའིི་མི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་

མདུན་ལམ་ལ་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོནི་སྟབས་ལས་སློ་པོ་ོམ་རདེ། འིད་ི

ཁུལ་མ་ིཚེསོ་གོ་ར་ེབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ མ་ིགོཞིན་དགོ་གོསི་གོ་ར་ེབྱེེད་

ཀྱི་ིའིདུགོ ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལའིང་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཉེ་ིཧངོ་གོ་ིམ་ིཚེ་ོ

གྱིངོ་པོ་ོརདེ། ཁོངོ་ཚེསོ་གོང་ཞིིགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་
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ཁོབ་འིགོའི་ཤེས་ནང་ལའིང་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་དེ་ཚེ་ོརིང་མ་

དྲེགོས་ཐུང་མ་དྲེགོས་པོའིི་དགོེ་མཚེན་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོད་པོས་དེ་

ཚེའོི་ིགྲེས་ལའིང་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ ད་ོསྣང་བྱེས། བརྗེདེ་ཐོ་ོའིདྲེ་བྲསི། 

སགོོ་པོ་ོཆེསོ་གྲེགོས་ཀྱིསི། 

མ་ིཟས་ཡུན་རངི་བཟས་པོའི་ིརནི་འིབབ་ཏུ། །

དབེ་ཆུང་འིད་ིཉེདི་མ་ིཡོ་ིཡུལ་དུ་བཞིགོ །

ཟརེ་བ་ལྟར་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཉེམས་མྱོངོ་བསགོས་ཏེ་ེས་ོསའོི་ིམ་ིཚེའེི་ི

རངི་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཡོང༌། མ་ིཐོགོོ་རྗེསེ་མ་ཚེརོ་

དེབ་ཆུང་གོཅིགོ་ལས་མ་བྱུང་ན་ཡོང་བཞིགོ་ཐུབ་རྒྱུའིི་བསམ་

བླ་ོབཏེང་ན་ཕེན་གྱིི་རེད། ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཆུད་ཟོས་མ་

བཏེང་བར་ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་དང༌། འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོནི་ན། ང་ཚེ་ོ

མ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོས་ན་ཕེན་གྱི་ིརདེ། 

ད་དུང་ང་ཚེོས་སྤེོབས་པོ་ཆེེ་ཙོམ་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན་ང་ཚེོས་མི་

རིགོས་གོཅིགོ་གོི་བསམ་བློ་གོཏེོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ ང་ཚེོའིི་

མི་རིགོས་འིདིས་མི་རིགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་མིགོ་དཔོེ་སྟོན་ཐུབ་པོ་

ཞིིགོ་ང་ཚེོས་བྱེེད་མ་ཐུབ་པོ་གོ་རེ་ཡོོད། ང་ཚེོར་ས་ཆེ་རྒྱ་ཆེེན་

པོོ་དང༌། མི་མང་པོོ་མེད་པོ་འིདི་དགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་

དང༌། འིཁྲིདི་སྟངས་ཡོགོ་པོ།ོ སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་སྟངས་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་
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བྱེདེ་ཐུབ་ན་དངསོ་གོནས་ང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོ་ད་ེཁྱིད་མཚེར་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོངོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། ར་ེབ་ཡོདོ་ཅསེ་ཉེལ་བསྡེད་པོས་

གོ་ནས་ཡོོང༌། ཚེང་མས་ས་ོས་ོས་ོསོར་ཁུར་དུ་འིཁྲིི་ཞིིང་སྐོབས་

སུ་བབ་པོའིི་ལས་འིགོན་གོང་ཡོོད་ལ་ད་ོསྣང་བྱེས། དེ་ལ་ཉེམས་

ཞིིབ་བྱེས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། ལེགོས་ཆེ་

རྣམས་སྤྱོི་ས་དེར་སྤུངས་ན་ཕེན་ནུས་ངེས་ཅན་ཞིགིོ་ཐོོན་གྱིི་རེད། 

ང་མ་ིགོཅིགོ་གོ་ིནུས་པོས་ལྡང་གོ་ིམ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོས་ོས་ོས་ོ

སོའི་ིལས་རིགོས་ཀྱིི་ཁུར་ཡོོད་མཁོན་ཚེོས་དོ་སྣང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་

དགོསོ། ངས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རེད། ད་དུང་ཡོང་ངས་ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེིི་ལས་ཀ་འིདསི་

འིགྲེགིོ་གོ་ིཡོདོ། དངེ་སང་ལས་ཀ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོདོ་ཅསེ་སམེས་

ལྷོད་ནས་མ་བསྡེད་པོར་ང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་ཀློད་པོ་

མང་ཙོམ་དཀྲུགོ་སྟེ་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད་བསམ་པོ་

དྲེན་བྱུང༌། རདེ་དམ། མ་རདེ། ངས་འུར་ཤེབོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། 

ང་ོཐོགོོ་རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེགོཅགིོ་ཡོནི། 

ཅ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་དང་། རྩི་བའིི་དམ་བཅའི།

ད་ེབས་ཁྱིདེ་རང་ཕྲུ་གུ་ཚེརོ་ངས་ཤེདོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ལ། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་
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བྱུང་ཡོོད། རྡོོ་རྗེེ་གླིིང་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་པོའིི་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློོབ་

སྦྱོངོ་གོ་ིགོནས་ཚེད་ཡོགོ་པོ་ོལནོ་པོ་དང༌། འིགོའི་ཤེས་ཡོིགོ་ཚེདོ་

ཀྱིིས་ཨང་གྲེངས་རྩིེར་སོན་བྱུང་བ་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་ཡོོད། དེ་

ཚེ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོ་རེད། ང་ཚེོས་

ཕྲུ་གུ་གོཞིན་དགོ་ལ་མཐོོང་ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་བྱེས་པོ་མིན། ཡོིན་

ནའིང་སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོགོཞིན་གྱི་ིགྲེལ་མཇུགོ་ཏུ་རྩི་བ་

ནས་ལུས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་འིདུགོ སྔནོ་མ་ནས་

ཡོགིོ་ཚེད་གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་པོ་ོཐོནོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཁོ་ཤེས་བྱུང་ཡོདོ། ད་ེ

དུས་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ལྷ་དབང་ལགོས་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིལ་

སྐྱནོ་དང་ནརོ་འིཁྲུལ་ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི། ཡོནི་ནའིང་སློབོ་གྲྭ་བཙུགོས་

པོའིི་དགོོས་དོན་སློོབ་སྦྱོོང་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་

དེ་ཡོིགོ་ཚེད་ཡོིན་པོས། ཡོིགོ་ཚེད་ཡོགོ་པོོ་ཐོོན་ཡོོང་དུས་གྲུབ་

འིབྲས་ཐོནོ་པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ལྷ་དབང་ལགོས་ད་ེརངི་འིདརི་མ་ི

འིདུགོ་ཀྱིང་། ངས་ལྷ་དབང་ལགོས་སུ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་

ཡོིན། དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཁུར་ཆེེན་པོོ་བླངས། ཧུར་ཐོགོ་

བྱེས་སོང༌། ད་དུང་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་མུ་མཐུད་ནས་སེམས་ཤུགོས་

བསྐྱདེ། ལ་ེལ་ོདང༌། ཞུམ་པོ་མ་བྱེས་པོར་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་ཡོགོ་

པོ་ོབྱེས། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོསོ། 

དེ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོོན། ལོ་གོང་



260
ལ་གོང་འིཚེམ་སློེབས་ཏེེ་མི་ཚེེ་འིགོོ་འིཛུགོས་རྒྱུའིི་མཚེམས་ལ་

སློེབས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེོས་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་དགོོས་དོན་དེ་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་ཐོབས་ལ་ཕེན་པོ་

ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་རདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་སུ་རང་གོ་ིམི་

ཚེེ་དེ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེལ་ཐུབ་པོ་དང༌། ལྷགོ་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་

པོའི་ིདགོོས་དནོ་མ་ིལ་བརྡོབ་གོསིགོ་མ་གོཏེངོ་མཁོན་དང༌། ཐུབ་

ཚེོད་མི་ཤེོད་མཁོན། མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་རྙོགོ་དྲེ་སྣོན་མ་མི་བཟ་ོ

མཁོན་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། སློོབ་

སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེསློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་པོའི་ིམཐོར་ས་ོསའོི་ིརང་བད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

དནོ་ལ་མ་ིགོཞིན་དགོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་ཏེ།ེ མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་རྙགོོ་

དྲེ་བཟ་ོམཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན། ད་ེའིདྲེའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་པོ་ལས་

མདེ་ན་དགོའི་གོ་ིརདེ། ང་ཚེསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོའི་ིརྩི་བའི་ི

དམ་བཅའི་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། མིའིི་མི་ཚེེ་ཡོགོ་པོོ་སྐྱེལ་ཐུབ་རྒྱུའིི་

ཆེདེ་དུ་རདེ། ང་ཚེསོ་ཁོང་པོ་རྒྱགོ་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་སྡེདོ་དུས་སྐྱདི་

པོོ་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཕྱོི་ལོགོས་རྫིིགོ་པོོ་དང༌། འིགྲེོ་

སངོ་མང་པོ་ོབཏེང་བར་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ།

དཔོ་ེད་ེབཞིནི་དུ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ད་ེམའིི་ིམ་ིཚེ་ེབཟང་

པོོ་སྐྱེལ་བའིི་ཐོབས་སུ་མ་ཕྱོིན་པོར་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་གོནོད་

པོ་སྐྱེལ་བའིི་གོཞིིར་ཕྱོིན་ན་ཁྱིོན་ནས་ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། སོ་སོས་
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སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་དེ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་བེད་སྤྱོོད་

ཡོགོ་ཤེོས་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། གོཅིགོ་བྱེས་

ན་ང་རང་ཆེོས་པོ་ཡོིན་སྟབས་ཕྱོོགོས་སུ་ལྷུང་བའིི་བསམ་བློའི་ི

ལྟ་སྟངས་ཡོིན་ཤེས་ཆེེ། ང་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ སློོབ་སྦྱོོང་

གོཅིགོ་པུར་ཧ་ལས་པོ་མཐོོང་གོི་མི་འིདུགོ དེར་བརྟེེན་ཁྱིེད་རང་

ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་བ་ཚེོས་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཡོགོ་པོ་ོབདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོསོ། 

ཆེ༽ རནི་བྲལ་གྱི་ིདངསོ་པོ་ོདང་། ལྷགོ་པོའི་ིབསམ་པོ།

སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་མང་པོ་ོཡོོད། ད་གོིན་སློོབ་

སྦྱོོང་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ལྟར། དེང་སང་རྒྱ་གོར་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་སྟངས་སྒྱུར་བཅོས་བཏེང་སྟེ་རྒྱ་གོར་ལུང་པོའིི་དཔོལ་འིབྱེོར་

གྱི་ིདཀའི་ངལ་དང༌། ལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ཀྱིསི་ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་

མང་པོོར་ལས་ཀ་མ་ཐོོབ་པོའིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཆེེད་ལགོ་ཤེེས་

སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་ལུང་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་འིདི་འིདྲེའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚེགོོས་ནང་རན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་དོན་དུ་

བསམ་བློ་བཏེང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ཚེ་ོ

ཐོབས་ཤེསེ་ཡོནི་ཐོགོ་ཆེདོ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའིདྲེའི་ིཐོབས་ཤེསེ་མང་
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པོ་ོབརྒྱུད་ད་ེའིགྲེ་ོདགོསོ། 

ངའིི་མཐོོང་ཚུལ་ལྟར་བྱེས་ན་གོཙོ་ོབོ་དེ་བསམ་བློ་ལ་རགོ་ལས་

པོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ ཆེོས་སྐོད་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན་

ལྷགོ་བསམ་ཟེར་བ་དེ་ཡོོད་དགོོས། ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་ཟེར་བ་

དེ་རིན་ཐོང་བྲལ་བའིི་དངོས་པོོ་ཞིིགོ་རེད། ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་

ཡོོད་ན་ཤེེས་ཡོོན་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཡོོད་ན་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་བེད་སྤྱོོད་ཐུབ་

རྒྱུ། ཤེེས་ཡོོན་སྟོང་ཕྲིགོ་ཡོོད་ན་སྟོང་ཕྲིགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་

རདེ། ཤེསེ་ཡོནོ་གོཅགིོ་ལས་མདེ་ཀྱིང་གོཅགིོ་པོ་ོད་ེབདེ་སྤྱོདོ་ཡོགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ལྷགོ་པོའི་ིབསམ་པོ་ཟརེ་བ་དསེ་ཕེངོས་

ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙོམ་ཡོོད་ཀྱིང་ཧ་ལས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད། 

ལྷགོ་པོའིི་བསམ་པོ་ཟེར་བ་དེ་ནི་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་ཡོིན་

པོས་མི་གོཞིན་དགོ་ལ་རོགོས་རམ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་བ་

དང༌། མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་ཉེམ་ཆུང་ཚེོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་བ། ཛ་དྲེགོ་དགོསོ་མཁོ་ོཆེ་ེསར་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

བ་སོགོས་ལྷགོ་བསམ་རདེ། 

ང་རང་ཚེོས་དུས་རྟེགོ་ཏུ་དངོས་འིབྲེལ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་

འིཁྱིརེ་རྒྱུ་ད་ེདང༌། རྒྱ་ཆེའེི་ིམང་ཚེགོོས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

རྒྱུའིི་ལྷགོ་བསམ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེ་བྱུང་ན་ཆེེ་གོཞིོགོ་ཆུང་

གོཞིོགོ་གོིས་མི་ལ་ཕེན་བདེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། དེས་མིའིི་སྤྱོི་
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ཚེོགོས་ནང་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ང་རང་ཚེོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་

ཆེསོ་དགོ་ེབཙུགོས་ཡོདོ་པོ་ཚེསོ་བཀའི་འིགྱུར་བསྟན་འིགྱུར་པོ་ོཏེ་ི

མང་པོ་ོཡོོད་རབས་མ་བརྗེོད་པོར་བཀའི་བསྟན་འིགྱུར་གྱིི་དགོོས་

དོན་མིའིི་བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཡོིན་པོ་དེ་ངོས་

བཟུང་ནས་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་དོན་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་

ཀྱི་ིའིཚེ་ོབའི་ིནང་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའི་ིསློབོ་སྟནོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེའིདྲེའི་ིལྷགོ་བསམ་གོངོ་ནས་གོངོ་འིཕེལེ་གོཏེངོ་བ་དང༌། གོཞིན་

གོཅེས་འིཛནི་གྱི་ིསེམས་ཤུགོས་སྐྱ་ེཐོབས་བྱེདེ་དགོསོ། རང་བད་ེ

ཡོལ་བར་དརོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ་ད།ེ རང་བད་ེགོཙོ་ོབརོ་མ་ིའིཛནི་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་འིབྲལེ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིནང་ཤེནི་ཏུ་དགོསོ་

མཁོ་ོཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཡོདོ། དངེ་སང་གོང་གོསི་ཕེངོས་འིདུགོ་ཅ་ེན། 

ང་ཚེ་ོགོ་ོམཚེནོ་ལགོ་ཆེས་ཕེངོས་མ་ིའིདུགོ རྒྱུ་དངསོ་པོསོ་ཕེངོས་

མ་ིའིདུགོ དཀའི་སྤྱོད་ཀྱིསི་ཕེངོས་མ་ིའིདུགོ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱིསི་ཕེངོས་

མ་ིའིདུགོ ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་པོ་རདེ། 

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཝ་ིཏེ་ིནམ་ནང་ལ་ལྟསོ་དང༌། 

དབུས་ཤེར་ནང་ལ་ལྟསོ་དང༌། ལ་ེཊནི་ཨ་མ་ེར་ིཀ་ཟརེ་དུས་ལུང་པོ་

སྟབོས་ཆེནེ་པོ།ོ རང་དབང་གོ་ིལུང་པོ། མ་ིལ་རགོོས་བྱེདེ་མཁོན། 

མ་ིལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་མཁོན། མ་ིལ་འིགོ་ོའིདནོ་འིཚེ་ོསྐྱངོ་བྱེདེ་མཁོན། 

ཕེན་སམེས་ཡོདོ་མཁོན་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ནགེོ་
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སན་གྱིི་བྱེེད་སྟངས་དང༌། ཨ་རིའིི་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་

ལ་ལྟོས་དང༌། དེ་རིང་ཁོ་སའིི་ཝི་ཏེི་ནམ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་

དང༌། ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། དེ་ཚེོའིི་གྲེས་མ་གོཞིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་མང་པོོ་

ཞིིགོ་འིཕྲིད་ནས་བྱུང་བ་ཡོིན་གྱིི་རེད་དེ། རྩི་བ་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་

ཕེངོས་ཏེ་ེའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིའིབྲལེ་བ་དང༌། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེབ་བརླགོས་

པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་སྡུགོ་པོ་ོད་ེའིདྲེ་བྱུང་བ་རདེ། 

མ་རེད་དམ། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ཤེིགོ་ཡོོད། ངས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ལ་རྨོངས་ཞིེན་

བྱེས་ཏེེ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་པོོ་

དང༌། ལྷགོ་དོན་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་ོགོཞིན་ཕེན་གྱིི་

བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོདེ་ནི་གུང་བྲན་ལ་ཡོང་དགོོས་པོ་ཡོིན། སྐྱེ་བ་

སྔ་ཕྱོི་ཁོས་མི་ལེན་མཁོན་མི་ལོགོ་ལྟ་ཅན་ཡོིན་ན་ཡོང་གོཞིན་

ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལ་དགོགོ་པོ་བྱེེད་མཁོན་

སུ་ཡོང་མདེ། ཚེང་མར་དགོསོ་མཁོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ང་ཚེ་ོཛ་

དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ལ་ཐུགོ་ཡོོད་པོ་མ་གོཏེོགོས་ལྟོ་འིགྲེངས་ཉེི་

མས་དྲེསོ་ཏེ།ེ ཉེ་ིམ་འིབུད་ཐོབས་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་བཤེད་པོ་མནི། དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདིའི་ིསྟངེ་ན། མསི་མ་ིལ་བརྩི་ེ

བ་བྱེེད་རྒྱུ་བརླགོས་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ཆེེན་པོོས་ཆུང་ཆུང་ལ་

ཐུབ་ཚེོད་བཤེད། རྒྱུ་ཡོོད་མཁོན་གྱིིས་མེད་མཁོན་ལ་ཐུབ་ཚེོད་

བཤེད། དབང་ཡོོད་བཤེད། མགོ་ོསྐོོར་བཏེང༌། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་
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མཁོན་གྱིིས་ཤེེས་ཡོོན་མེད་མཁོན་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་

དགོ་ལྷགོ་བསམ་གྱིིས་ཕེོངས་པོའིི་ལས་ཀ་མ་རེད་དམ། རེད་མ་

རེད། ང་རང་ཚེ་ོཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་ཡོིན་པོར་བརྟེེན་

ངས་གོནད་དནོ་ད་ེདྲེན་ནས་ཞུས་པོ་ཡོནི། 

ང་རང་ཞི་ེདྲེགོ་འིཇནོ་གྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། ཡོང་ངས་ཁྱིནོ་ནས་

འིཇནོ་གྱི་ིམདེ་བརྗེདོ་པོ་ཡོང་མནི། ལྷགོ་བསམ་ཐོགོོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་བྱེམས་པོ་དང་སྙིང་རྗེེའིི་རྩི་བ་ཅན་གྱིི་བྱེང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཟེར་

བ་འིད་ིལ་ངས་ཆུ་ཚེདོ་ ༢༤ རངི་གོ་ཚེདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིབད་རྩིལོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ང་རང་གོསི་ཉེམས་མྱོངོ་ཐོོགོ་ནས་བལྟས་ན། འིད་ི

ན་ིརནི་ཐོང་བྲལ་བ་ཞིགིོ་རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་

དུས་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཡོནི་ན་ཡོང་གོ་ཚེདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་མསི་

མ་ིལ་བརྩི་ེབ་བྱེདེ་པོ་དང༌། མསི་མ་ིལ་ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་ལྟ་

སྐྱོང་བྱེེད་པོ་དེ་མི་ཚེེའིི་ནང་གོི་སྙིང་པོོ་གོཅིགོ་ཡོིན་པོ་ལ་ངོས་

འིཛནི་བྱེས་ཏེ།ེ དའེི་ིཐོགོོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཆེསོ་པོའི་ིམངི་འིདོགོས་དགོསོ་དནོ་

མེད། ས་ོསོའི་ིམི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་དེ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་བསྐྱལ་

ཏེ་ེམ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་རགོོས་རམ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། མ་ིགོཞིན་ལ་ལྷགོ་

བསམ་དཀར་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཕེན་གྱིི་

རདེ། གོཉེསི་ཡོནི་ནའིང་ཕེན་གྱི་ིརདེ། 
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ཇ༽ མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིདཀའི་

ངལ།

ཡོང་མི་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་འིདི་འིདྲེ་ཤེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་

ལྟར་ཡོིན་ཐོགོ་ཆེོད་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དེང་སང་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་

ཡོ་རབས་འིགྲེ་ོས་མེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་ལ་སློེབས་ཡོོང་དུས་ས་ོས་ོ

ཡོ་རབས་བྱེས་ན་ཕེ་ོརགོོ་དཀར་པོ་ོཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཟརེ་

མཁོན་འིདུགོ ད་ེཡོང་དངསོ་གོནས་རདེ་དེ། མ་ིགོཞིན་དགོ་གོསི་

ཕེ་གོསོད་ཀྱིི་འིདུགོ མ་གོསོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ཙོང་ངས་

ཕེ་གོསོད་ཀྱིི་ཡོིན། མ་གོསོད་ཀྱིི་ཡོིན་ལབ་ན་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རེད། 

འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྒོང་ལ་སྡུགོ་ཅགོ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཡོོད། ཕེ་

གོསོད་མཁོན་ཡོོད་ལ། མ་གོསོད་མཁོན་ཡོང་ཡོོད། འིདྲེ་མི་འིདྲེ་

བྱེེད་མཁོན་ཡོོད་པོ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་གོཞིན་དགོ་གོིས་སྡུགོ་ཅགོ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེེ་སོ་སོས་དེ་བཞིིན་བྱེེད་ཀྱིིན་

བསྡེད་ན་མཉེམ་དུ་ཕུང་གོ་ིརདེ། 

ལས་ཀ་གོཞིི་མེད་པོ་གོཅིགོ་ལ་གོཞིི་གོསར་དུ་འིཛུགོས་པོའིམ། 

ཡོར་རྒྱས་ཀྱིི་ངོ་བོ་ཡོོད་པོའིི་ལས་ཀ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་རྩི་འིཛུགོས་

བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་རེད། མིས་མ་རབས་

བྱེེད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཞིིགོ་གོི་ནང་ལ་ང་རང་ཚེོས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་
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སྲིོལ་བཏེོད་པོ་ལ་གོཞིན་དགོ་གོིས་རོགོས་བྱེེད་མཁོན་མེད་པོ་

གྲེོགོས་མེད་གོཅིགོ་པུ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད་ན་ཡོང་ས་ོསོས་བསམ་

བློ་བཏེང༌། སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་ལུགོས་སྲིོལ་

དེ་འིཛུགོས་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས། རོགོས་པོ་ཚེང་མ་མ་རབས་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་ལབ་སྟེ་སོ་སོ་མ་རབས་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་པོའིི་

རྒྱུ་མཚེན་གོཏེན་ནས་མདེ། ད་ེལྐུགོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་རདེ། ཡོ་རབས་

ན་ིཚེང་མར་དགོསོ་མཁོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིམའིི་ི

སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་གོི་མི་རྣམས་མ་རབས་ཀྱིི་ལམ་དུ་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན་ན་

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདརི་ར་ེབ་གོང་ཡོང་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། འིཛམ་

བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དྲེང་བདནེ་ཟརེ་བ་ད་ེམདེ་པོ་དང༌། ཡོ་རབས་

ཟརེ་བ་ད་ེམདེ་པོ་ཆེགོས་ནས་མ་ིཚེའེི་ིསྙངི་པོ་ོབརླགོ་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོམ་ིཡོ་ིརགིོས་རྣམས་ན་ིམ་ིགོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་བརྟེནེ་

པོ་དང༌། མིའིི་ཚེོགོས་སྡེེ་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྟེེན་

ནས་འིཚེ་ོབ་སྐྱེལ་དགོོས་མ་གོཏེོགོས། སེམས་ཅན་བསེ་རུ་ཟེར་

བ་དང༌། གོཅན་གོཟན་གོདུགོ་པོ་ཅན་འིགོའི་ཞིིགོ་ལྟར་རང་ཉེིད་

གོཅགིོ་པུར་འིཁྱིམས་ཏེ་ེསྡེདོ་མཁོན་ཞིགིོ་མ་རདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་གོ་མི་རྣམས་མཉེམ་དུ་བསྡེད་

ནས་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་ལ། མི་ཕེན་ཚུན་གོཅིགོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགོོས་པོ་བྱེས། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མགོ་ོསྐོརོ་
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བཏེང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་གོནདོ་འིཚེ་ེབྱེདེ་རསེ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་

ན་སྐྱདི་པོ་ོགོ་ནས་ཡོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་དམ། ཁོ་ནས་དྲེང་པོ་ོདང༌། ཞི་ི

བད་ེཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། དནོ་ལ་ཞི་ིབདརེ་ལྟ་རྒྱུ་མདེ་མཁོན། དྲེང་

པོོ་ལ་ཡོང་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པོ་དབང་ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་གོང་ཡོང་

བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་པོ་ཡོནི་ན་

ཤེནི་ཏུ་ཐོབས་རྡུགོས་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙངི་པོའི་ིནང་ལའིང་འིབུ་ཆེསེ་ཆུང་

བཟསོ་ཀྱི་ིཐུབ་ཚེདོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མགོ་ོསྐོརོ་

གོཏེོང་བ་སོགོས་བཙོོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོོད། དེ་ཡོང་མང་ཆེེ་བ་མཐོོ་

རམི་མ་ིསྣ་ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིནང་ལ་ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་མ་ིགོ་ཚེད་གྲུང་བ་དང༌། མ་ིགོ་ཚེདོ་ཀྱིསི་ཤེསེ་ཡོནོ་ཆེ་ེ

བ་དེས་མི་ལ་མགོོ་སྐོོར་གོཏེོང་བ་དང༌། མི་ལ་ཐུབ་ཚེོད་ཤེོད་པོ་

སྡུགོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ།ོ གོ་ཚེདོ་ཀྱིསི་བསམ་བླ་ོཉུང་བ་ད་ེཡོ་རབས་

ཆེ་ེབ་དང༌། ཐུབ་ཚེདོ་ཤེདོ་རྒྱུ་ཉུང་བ། མ་ིབདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་བླསོ་

འིཁོལེ་ཆེ་ེབ་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་པོའི་ི

སྐྱོན་རེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་གྱིི་ཕེོངས་པོ་དེ་ཁོ་

གོས་ོཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། ལྷགོ་བསམ་གོཉེིས་ཟུང་དུ་

སྦྲེེལ་ཏེེ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོང་གོི་རེད། ལྷགོ་བསམ་ཅན་

ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མི་ལ་དགོོས་
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རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཞུས་པོ་བཞིིན་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་གོནས་

ཚུལ་ཐོབས་རྡུགོས་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། སྤྱོརི་བཏེང་བརྒྱ་ཆེ་ལྟ་བུ་བསྐོརོ་

ན། མི་གོཞིན་དགོ་གོིས་སྒོོར་སྟོང་ཕྲིགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་མགོ་ོསྐོོར་

གོཏེོང་ས་ལ་བོད་པོས་སྒོོར་བརྒྱ་ཕྲིགོ་ཙོམ་མ་གོཏེོགོས་ཨེ་ཡོོད་

སྙམ། མ་གོཞི་ིསྡུགོ་ཅགོ་རདེ་ད་ེལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇོགོ་གོསི་གོཞིན་

དགོ་ལས་ཕྲིན་བུ་དྲེགོ་གོ་ིརདེ། 

ཉེ༽ ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་དང་། བདོ་མའིི་ིགོམོས་གོཤེསི།

ད་ེབཞིནི་དུ་རྩི་བའི་ིང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ནང་ཕྲིན་

བུ་སེམས་སྐྱིད་པོ་དང༌། འིདོད་ཆུང་ཆེོགོ་ཤེེས་ཆེེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོོད། 

འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ཏེེ་འིབ་སུ་མ་འིདུས་ན་ཡོང་རང་ཤེི་རྒྱགོ་དགོོས་

པོ་ལྟ་བུ། ད་ེཙོམ་གྱི་ིའི་ཆེད་འུ་ཐུགོ་རང་མདེ་པོ་ད་ེཕྲིན་བུ་བདོ་པོར་

ལྟ་རྒྱུ་ཡོོད་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ སྔར་ཕེན་དེ་ཙོམ་གོསལ་པོ་ོ

ཤེསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ་ད།ེ དངེ་སང་མ་ིགོཞིན་དགོ་གོ་ིདཀྱིལི་ལ་

སློེབས་པོའིི་མི་ཚེོས་ཁྱིད་མཚེར་བོད་པོའིི་མི་དེ་ཚེ་ོསེམས་ཁྲིལ་

མེད་པོ་ལྟ་བུ། སྣང་བ་སྐྱིད་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་མིས་ད་ོསྣང་

བྱེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚེརོ་ད་ེའིདྲེའི་ིཁྱིད་པོར་ཞིིགོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཁོ་ོ

ཚེསོ་གོསལ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། དརེ་བསམ་བླ་ོཐོངོས་དང༌། 

ཆུ་ཚེདོ་ ༢༤ ལ་སམེས་སྐྱདི་པོ་བྱུང་ན་ཁོ་ེབཟང་མ་རདེ་དམ། 
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མི་འིགོའི་ཞིིགོ་ལ་ལྟ་ོཆེས་ཞིིམ་པོ་ོཟ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། གོོས་ཡོགོ་

པོ་ོགྱིནོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ། དཀྲོགོོ་དཀྲོགོོ་དང་ཉེམས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་ན་ཡོང་

སམེས་སྐྱདི་པོ་ོམདེ་པོར་མ་ིཞིགིོ་འིཕྲིད་ན་ཡོང་དབུགོས་རངི་གོཏེངོ་

དགོསོ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཤེགོ་གོ་ིནང་སློབེས་ན་ཡོང་དབུགོས་རངི་

ཤེ་སྟགོ་བཏེང་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ། ཆེང་ཞིགིོ་འིཐུང༌། ཐོ་མགོ་ཅགིོ་

འིཐོེན་ན་ཡོང་སྟོད་སྒོལ་ན་སྟེ་སྡེོད་དགོོས་བྱུང་ན་ལྟོ་ཞིིམ་པོས་

ཕེན་མ་ཐོོགོས་ལ། གྱིནོ་ཆེས་ཡོགོ་པོས་ཕེན་ཐོོགོས་མ་སངོ་། ད་ེ

ལས་མ་ིཞིགིོ་འིཕྲིད་ཀྱིང་དགོའི་དགོའི་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱེས་ཏེ་ེསྐོད་ཆེ་ཤེདོ་

རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིཤེགོ་གོ་ིནང་ལ་ཡོང་ལྷདོ་ཤེགིོ་ཤེགིོ་སྐྱདི་

པོ་ོབྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་སྐྱིད་པོ་ོམ་རེད་དམ། ལྟ་ོགོོས་བཟང་

པོ་ོདང༌། ཐོ་མགོ་འིཐོེན་རྒྱུ། སྣ་ཐོགོ་འིཐོེན་རྒྱུ་མེད་ནའིང་ས་ོསོའི་ི

སེམས་ལྷོད་ལྷོད་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་སྐྱིད་པོོ་རེད་བསམ་

པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་སམེས་སྐྱདི་པོ་ོད་ེམ་ིལ་དགོསོ་

མཁོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་སྐྱནོ་མང་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིལགེོས་

ཆེ་ཡོང་གོང་འིཚེམ་མེད་དམ་སྙམ། དེ་གོ་རེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་

རདེ་ཟརེ་ན། བར་ལམ་ལ་ོཁོ་ཤེས་རངི་དའེི་ིསྐོརོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

དུས་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་གོམོས་གོཤེསི་ད་ེའིདྲེ་ཡོདོ་པོ་ད་ེབདོ་

པོ་ལྐུགོ་དྲེགོས་ནས་བྱུང་བ་རདེ་དམ། བདོ་པོ་སྐྱ་ོདྲེགོས་ནས་བྱུང་
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བ་རེད་དམ། གོ་རེ་བྱེས་ཏེེ་བྱུང་བ་ཡོིན་ནམ་བསམ་པོ་ན། ལྐུགོ་

དྲེགོས་པོ་གོཅིགོ་པུས་ཀྱིང་ཨེ་ཡོིན་སྙམ། ཕྲིན་བུ་ཁྱིད་པོར་བྱུང་

ཡོོད་ཤེས་ཆེེ། སྐྱོ་དྲེགོས་པོས་ཀྱིང་ཕྲིན་བུ་ཁྱིད་པོར་ཡོོད་སྲིིད་

ཀྱིང་གོཙོ་ོབོ་དེ་ལྟར་ཨེ་ཡོིན་སྙམ། གོཙོ་ོབོའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ནི་ཐོེགོ་པོ་

ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་བདགོ་པོས་གོཞིན་གོཅསེ་པོ་ཟརེ་བའི་ིསྐོད་

ཆེ་དེས་ཕེལ་ཆེེར་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཐོེབས་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙམ་པོས་དེང་

སང་ངསེ་པོ་ཕྲིན་བུ་རྙདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

བདོ་མའིི་ིནང་ལ་ཕྲིན་བུ་ལེགོས་ཆེ་ཡོདོ་པོ་ན།ི སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་དུས་

ཧམ་པོ་ཆེེན་པོོ་རང་ཤེོད་མི་ཤེེས་པོ་དང༌། ཕྲིན་བུ་ངོ་ཚེ་རྒྱུ་ཡོོད་

པོ་འིད་ིཚེའོི་ིརིགོས་རེད། མ་ིའིགོའི་ཤེས་མ་ིའིཚེམ་པོའི་ིབསྟདོ་ར་

གོཏེངོ་བ་དང༌། ཧམ་པོ་ཤེདོ་པོ་ལ་ང་ོཚེ་རྒྱུ་མདེ་པོ་དཔོརེ་ན་ང་ལ་ར་ེ

བ་རྒྱགོ་དགོསོ་མཁོན་མ་ིཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཧ་ལམ་ངའི་ིམགོ་ོལ་གོཙུགོ་

ཏེརོ་འིདུགོ འིདོ་ཟརེ་འིདུགོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་བཤེད་ནས། ཤེདོ་མཁོན་

ང་ོམ་ཚེ་ཡོང་ཉེན་མཁོན་ང་ོཚེ་དགོསོ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ངའི་ིམགོ་ོ

ལ་གོ་ར་ེཡོདོ་མདེ་ང་རང་གོསི་ཤེསེ་གོསལ་རདེ། མ་ིདསེ་ང་ལ་ར་ེ

བ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོའི་ིཉེནི་མ་ོད་ེརྫིགོོས་སངོ་ན་སང་ཉེནི་ནས་མཐོངོ་

ནའིང་མཐོངོ་མ་བྱུང་མདོགོ་མདོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་ིང་ོ

ཚེ་རྒྱུ་མདེ་པོ་དང༌། གོདངོ་པོགོས་མཐུན་པོ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོི་འིདུགོ 

ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློབེས་ཏེ་ེལ་ོ ༡༦ ཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། མ་ིའིདྲེ་མནི་
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མང་པོ་ོཐུགོ་དུས་ང་རང་ཡོང་གོདངོ་པོགོས་ཕྲིན་བུ་མཐུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོ

གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ཚུར་ཧམ་པོ་ཤེོད་པོ་དང༌། བརྙས་བཅོས་

གོནས་དུས་ཚེོད་རྩིིས་བྱེས་ཡོོང་དུས་ཕེར་ལ་ཡོང་དེ་བཞིིན་མ་

བྱེས་ན་མ་འིགྲེགིོས་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོམཚེམས་མཚེམས་ལ་ཆེགོས་

ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེས་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་ང་ཚེ་ོརིམ་པོས་བསློད་པོའིི་

ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ འི་ོདེ་འིདྲེ་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་དེ་དང་སྦྲེེལ་ཏེེ་བཟོད་པོ་བསྒོོམས་ན་མ་འིངོས་པོ་ལ་འིབྲས་

བུ་བཟང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཡོང༌། མགྱིོགོས་པོའོི་ིསྔནོ་ལ་རླབས་ཆེནེ་ཟརེ་བའི་ིདཔོ་ེལྟར། མ་

འིངོས་པོའིི་འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་མ་བྱུང་གོོང་ལ་འིཐུས་ཤེོར་ཡོོང་

ཉེནེ་ཡོདོ་ན། ཆེསོ་སྐོད་ཐོགོོ་ནས་ལྷགོ་པོའི་ིབསམ་པོ་ཟརེ་བ་དའེི་ི

བསམ་བློའི་ིསེམས་ཤུགོས་ཀྱིིས་རྟེ་ཁོ་གོ་ཚེོད་ཐུབ་ཐུབ་འིཐོེན་ཏེེ་

འིཕྲིལ་སལེ་ཕེ་རལོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིལན་ཞིགིོ་

སློོགོ་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་རྩི་བའིི་ས་ོསོའི་ིརང་བཞིིན་གྱིི་རྟེ་ཁོ་འིཐོེན་ཏེེ་

བསྡེད་པོ་ཡོིན་ཙོང་ཧ་ཅང་གོི་མཐོར་མ་ལྷུང་བར་དབུ་མའིི་ལམ་

དུ་གོནས་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ང་ཚེསོ་ད་ེལྟར་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཞིསེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་དནོ་སྙངི་པོ་ོའིད་ིཡོནི། 

ཏེ༽ སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལེགོས་ཆེ་དང་། བདོ་མའིི་ིཁྱིད་ཆེསོ།
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ང་ཚེའོི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་ད་ེལྟའི་ིལགེོས་ཆེ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ་

པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ ལགེོས་ཆེ་དའེི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཇ་ིཡོནི་ལ་ང་རང་ནས་

དཔོགོ་ཚེོད་ཀྱིིས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱེས་ན་གོོང་དུ་ཞུས་པོ་ལྟར་ལྟར་

ཕེལ་ཆེེར་ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིབདགོ་པོས་གོཞིན་གོཅེས་པོ་ཟེར་བ་

དའེི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐོབེས་པོ་མནི་ནམ་སྙམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་རང་

གོ་ིཉེམས་མྱོངོ་ལ་གོཞིགིོས་ན་ཡོང་དསེ་ཏེན་ཏེན་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ་པོའི་ི

བཟ་ོའིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བླ་ོདེ་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

རེད། གོཞིི་རྩི་དེ་ང་ཚེོས་གོསར་དུ་བཟོ་མི་དགོོས་པོར་ང་ཚེོར་

ཡོདོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ཙོང༌། ད་ེདགོ་ཉེམས་སུ་མ་བཅུགོ་པོར་མུ་མཐུད་

ཐོབས་དང༌། ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐོབས་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོསོ་

པོ་མ་གོཏེོགོས་ང་ཚེོར་སྔར་མེད་ཅིགོ་གོསར་དུ་སྒྲུབ་དགོོས་པོ་

ལྟ་བུ་མ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ཨ་མ་ེར་ིཀ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡོ་ོརབོ་ནང་ལ་བལྟས་ན། ཤེསེ་

ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ད་ེརངི་ཁོ་སའི་ིལུགོས་སྲིལོ་ལྟ་བུ་ཤེསེ་

ཡོནོ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་འིད་ིདགོ་ཉེནི་

རའེི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་ཐོབས་ཤེགིོ་ཡོནི་ཙོང་ད་ེལྟར་མ་བྱེས་ན་ཡོང་མ་

འིགྲེགིོས། བྱེས་པོ་གོང་ཞིགིོ་ལ་དརེ་སྐྱནོ་མཐོངོ་ནས་མཐོའི་གོཅགིོ་

ཏུ་དེ་ལ་དགོའི་མོས་ཀྱིང་མེད་པོའིི་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚེོགོས་ཤེོད་
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མཁོན་འིདུགོ ཁོངོ་ཚེསོ་ད་ེའིདྲེ་ཤེདོ་དུས་གོཞི་ིནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་

བློའི་ིནང་དངོས་གོནས་མིའིི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་དོན་ལ་སྐོད་ཆེ་

བཤེད་པོ་ད་ེལྟར་ཡོནི་ཐོགོ་ཆེདོ་རདེ་བསམ་པོ་དང༌། ང་རང་ཚེརོ་

ཚུར་བལྟས་ཡོངོ་དུས་ང་ཚེརོ་ཁོངོ་ཚེ་ོལ་མདེ་པོའི་ིལགེོས་ཆེ་ཞིགིོ་

ཡོདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ ང་ཚེརོ་ལགེོས་ཆེ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདཀནོ་

མཆེགོོ་གོ་ིཐུགོས་རྗེསེ་བྱུང་བ་རདེ། བླ་མས་གོནང་བ་རདེ། ༸རྒྱལ་

བ་ཡོདི་བཞིནི་ནརོ་བུས་གོནང་བ་རདེ་ཅསེ་ལབ་ན་ལྐུགོ་པོའི་ིསྐོད་

ཆེ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚེན་གོ་རེའིི་ཐོོགོ་ལ་ཐུགོ་འིདུགོ གོཞིི་རྩི་གོ་

འིདྲེའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱུང་འིདུགོ ཡོགོ་པོ་ོརྩིད་གོཅོད་བྱེས་ཏེེ་ང་ོའིཕྲིོད་

པོ་བྱེས། ང་ོའིཕྲིདོ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ད་ེལ་རན་པོའི་ིཐོབས་ཤེསེ་འིདུ་

འིགོོད་གོ་རེ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་རྒྱུ་མཚེན་

རྙདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། འིད་ིཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་རྩིད་གོཅདོ་བྱེས་ཏེ་ེགོསལ་པོ་ོ

བྱུང་ན་ང་ཚེསོ་ཉེར་ཚེགོས་བྱེདེ་ཐོབས་ཀྱི་ིའིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་རྒྱུ་རདེ། 

དངེ་སང་མ་ིརགིོས་འིགོའི་ཞིགིོ་ལ་ས་ོསའོི་ིརྙངི་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་དསེ་

ཕེན་མ་ཐོགོོས་ཤེངི་། གོསར་པོ་བཟ་ོམ་ཤེསེ། རྙངི་པོ་ནས་གོསར་

པོ་ཞིིགོ་ཏུ་བསྒྱུར་དཀའི་ལ། བསྒྱུར་ཀྱིང་འིདོད་པོ་མ་ཁོེངས་པོའིི་

དཀའི་ངལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་བདེ་བ་ཡོོང་བའིི་

ཆེ་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་ང་ཚེརོ་གོམོས་གོཤེསི་རྙངི་པོ་ཡོདོ་པོ་དའེི་ིཐོགོོ་ནས་

བྱུང་བའིི་གོཞིི་རྩི་ཆེགོས་འིདུགོ་ན། ཡོོད་ཡོོད་པོ་དེ་ཟིན་རྒྱུ་རེད་
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མ་གོཏེགོོས་གོསར་པོ་བཟ་ོདགོསོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ང་ཚེོར་གོཞིི་རྩིའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་ཕྱོོགོས་ལ་ལེགོས་ཆེ་ཡོོད་པོ་

དེ་མི་ཉེམས་པོར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དེའིི་སྒོང་ལ་

མ་ལྡངེ་པོ་ཇ་ིཡོོད་ཁོ་སྣནོ་རྒྱགོ་དགོསོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོགོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཙོང༌། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་དའེི་ིསྐོརོ་ལ་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོསོ་ཀྱི་ིམདེ་དམ་སྙམ། 

འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིལུགོས་སྲིལོ་ལས་ལགེོས་པོ་མདེ། 

བདོ་པོས་ནུབ་ཕྱོགོོས་པོའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་སྦྱོངས་ཏེ་ེཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ་

མ་རེད་ཅེས་ཤེོད་མཁོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ཏུ་

ལྷུང་བའི་ིསྐོད་ཆེ་རདེ། ཡོང་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་ང་ཚེསོ་ནུབ་ཕྱོགོོས་

པོའི་ིལད་མ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ད་ེལས་ལྷགོ་པོ་མདེ་ཚུལ་ཤེདོ་

མཁོན་གོཅིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཡོང་མཐོའི་ལྷུང་བ་རེད། གོཉེིས་

ཀར་ལེགོས་ཆེ་ཡོོད་པོས་ང་རང་ཚེོར་ཉེམས་མྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་

ཡོདོ་པོའི་ིལེགོས་ཆེ་ད་ེདགོ་དང༌། གོསར་པོའི་ིཕྱོོགོས་སུ་ལེགོས་

ཆེ་ཡོོད་པོ་དེ་དགོ་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ཏེེ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་གོང་འིདྲེ་

བྱེས་ནས་ཞིབས་འིདེགོས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཞུ་ཐུབ་པོ་འིདུགོ བེད་

སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་པོ་འིདུགོ བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡོགོ་པོ་ོམནི་

ནམ་སྙམ། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཤེེས་ཡོོན་སྦྱོངས་

པོ་དེ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུར་དངོས་གོནས་དྲེང་
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གོནས་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་བ་རེད། ཧ་ཅང་ཡོགོ་

པོ་ོརདེ། དནོ་ཚེན་དང་པོ་ོཤེསེ་ཡོནོ་སྐོརོ་ང༌། དནོ་ཚེན་གོཉེསི་པོ་

ཤེསེ་ཡོནོ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐོབས་སྐོརོ་རྩི་དནོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

སམེས་ནང་དྲེན་བྱུང་། 

ཐོ༽ དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་། བསམ་བླའོི་ིའིཆེར་

སྒོ།ོ

དེ་རིང་ང་ཚེ་ོནང་ཚེགོས་སོང་སྟབས་སྒྲུང་ལྟ་བུར་གོསལ་བཤེད་

བྱེས་པོ་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ནང་ངསེ་སངོ་ངམ། ཁྱིདེ་རང་

ཚེ་ོདར་མ་དར་གོཞིནོ་ལུས་པོ་ོའིཚེར་ལངོས་བྱེས་ཏེ་ེདབང་པོ་ོདར་

ཡོངོ་བ་དང་མཉེམ་དུ་གོནས་ཚུལ་གོང་ཅའིི་ིཐོགོོ་ལ་བསམ་བླ་ོམང་

པོ་ོའིཁོརོ་མཁོན། དྲེན་པོ་སྣ་ཚེགོོས་ཤེར་ཡོངོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་

ད་ེཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེབཀགོ་

འིགོགོོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ།ོ བསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་བཏེང་ཆེོགོ་གོ་ིམ་

རདེ་ཟརེ་བ་ང་ཚེའོི་ིཁོའི་ིཟུར་ནས་ཐོནོ་མ་ིཡོངོ༌། ཡོནི་གོཅགིོ་མནི་

གོཅིགོ་བསམ་བློ་མང་པོོ་གོཏེོང་དགོོས། དེ་ལས་ལྷགོ་པོ་བཅོམ་

ལྡན་འིདས་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་ནམ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་

ནམ་སྙམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོའིཁོོར་གྱིི་འིདུགོ་ན་ཡོང་ཤེིན་ཏུ་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། བླ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ཏེ་ེབླ་ོསྣ་
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མང་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱ་ེདགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་ལ། སྐྱ་ེཆེགོོ་གོ་ིརདེ། ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཡོནི་ན་ཡོང་བླ་ོསྣ་མང་པོ་ོསྐྱསེ་པོ་ད་ེདགོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོོ་ཏུ་བབས་ཤེསེ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོ

གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེསོ་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་དྲེན། མཐོངོ༌། བཤེད་

པོ་ད་ེདགོ་སྒྲུབ་ཏུ་འིགྲེ་ོདུས་སྒྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ིཐུབ། རན་དང་མ་ིརན་

གྱིི་བསམ་བློ་ཞིིགོ་བཏེང་ན་མ་གོཏེོགོས་རྩི་བའིི་བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་

ནས་བལྟས་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ལ། ལགོ་ལནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་མ་རན་

པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ིབསམ་

བློའི་ིཐོོགོ་ནས་གྲེལ་འིགྲེིགོ་པོོ་དང༌། ལེགོས་པོོ་ཡོོད་སྡེོད་མཁོན་

དེ་ལགོ་ལེན་བསྟར་ལུགོས་འིདི་ལྟར་བྱེས་ན་རན་པོ་འིདུགོ་ཅེས་

འིདི་གོཉེིས་བསྟུན་འིདྲེེས་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་

བྱུང་བ་རདེ། ད་ེགོཉེསི་འིདྲེསེ་མ་ཤེསེ་ན་ཁོ་ནས་ཡོདོ་པོ་ལ་ལགོ་

ལེན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། ཁོ་ནས་བརྒྱ་བཤེད་སྟོང་

བཤེད་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་ལ་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་དུ་འིགྲེ་ོདུས་བྱེདེ་མ་

ཐུབ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་གོཞིནོ་ནུའི་ིནང་ལ་ཕྲིན་བུ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ཡོར་

རྒྱས་ཡོངོ་བ་ལ་ཁོ་ནས་བཤེད་པོས་མ་ིའིགྲེིགོས་པོར། ལགོ་ལནེ་

བཀལ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ཡོནི་ཙོང༌། བསམ་འིཆེར་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

བཤེད་པོ་དང༌། བློ་གྲེོས་ཇི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཏེོན་ན་ཡོང་ཁོ་བཤེད་

ལགོ་ཐོགོོ་འིཁོལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 
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ད་ེནས་གོཞིནོ་སྐྱསེ་ཚེསོ་ད་ལྟ་ཉེམས་མྱོངོ་མ་བསགོས། སྣ་བསུན་

མང་པོ་ོའིཁོལེ་མ་མྱོངོ་བ་ཡོནི་དུས་ལས་ཀ་གོ་ར་ེཡོནི་ནའིང་ལས་

སློ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོདང༌། བྱེས་ཆེགོོ་ཆེགོོ་ཅགིོ་བསམ་བླའོི་ིནང་འིཁོརོ། 

ས་ོསོས་དེ་ལ་འིབད་རྩིོལ་ཐོབས་ཤེེས་ཤེིགོ་བྱེེད་དུ་ཕྱོིན། བྱེེད་དུ་

ཕྱོནི་པོ་ད་ེལམ་འིཕྲིལ་མ་འིགྲུབ་པོར་སྣ་ཁུང་བརྡོབས་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤེིགོ་བྱུང་བའིི་ཚེེ། ད་གོིན་སེམས་ཤུགོས་

ར་ིལྟ་བུ་ཡོདོ་པོ་ཁོ་ོཐོལ་བ་ལྟར་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེཡོགོ་པོ་ོ

མ་ིའིདུགོ ས་ོསའོི་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེརྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། 

གོཉེའི་ཤེེད་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། དང་པོོ་ནས་བསམ་

བློའི་ིནང་ལས་ཀ་ཚེང་མ་བྱེེད་ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཅིགོ་དང༌། སྒྲུབ་ཆེོགོ་

ཆེགོོ་ཡོནི་པོའི་ིངསོ་འིཛནི་མ་བྱེས་པོར་ངས་ལས་ཀ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། 

བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་འིདི་དཀའི་ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་བསམ་

པོའིི་སྒོོ་ནས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན། དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོའིི་

སྐོབས་ལ་དང་པོ་ོནས་བསམ་བློའི་ིནང་གྲེ་སྒྲིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ཙོང་

སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའིི་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་གོལ་ཆེེན་

པོ་ོགོཅིགོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་གོཞིོན་ནུ་ཚེ་ོའིགྲེ་ོ

བ་མའིི་ིརགིོས་ཀྱི་ིགོཞིནོ་ནུའི་ིགྲེས་ཤེགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ི

རགིོས་སྤྱོའིི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་མཁོན་

གྱི་ིམ་ིཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཛ་དྲེགོ་

གོི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་མི་ཚེེའིི་སྒོང་ཡོོང་རྒྱུའིི་དུས་
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སྐོབས་ལ་སློེབས་ཡོོད་པོ་ཡོིན་པོས། ངེས་པོར་དུ་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེདེ་དགོསོ། 

ད༽ མ་སངས་པོའི་ིནད་རྙངི་དང་། མ་འིགྲུབ་པོའི་ིའིདདོ་

དནོ།

ལྷགོ་པོར་དུ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་ནས་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ན་ི

བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིརདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༡༥-༡༦ 

གོི་རིང་ལ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཞིེས་ཟུར་དུ་བཙུགོས་ནས་

ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་རྒྱུ། བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་སློབོ་རྒྱུ། ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

སློོབ་རྒྱུ། སྲིིད་དོན་གྱིི་སློོབ་གོས་ོགོཏེོང་རྒྱུ་སོགོས་འིབ་སུ་འིདུས་

ལ་འིདུས་བྱེས་ཏེེ་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་དོན་ནི་ང་ཚེ་ོསྲིིད་

དོན་གྱིི་བཙོན་བྱེོལ་བ་ཆེགོས་པོའིི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ང་ཚེོས་ལས་

ཀ་དེ་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚེོའིི་རྩི་བའིི་ན་ཚེ་དེ་ད་ལྟ་

སངས་མདེ་པོ་དང༌། ང་ཚེའོི་ིའིདདོ་དནོ་སྙངི་པོ་ོད་ེད་ལྟ་འིགྲུབ་མདེ། 

ང་ཚེ་ོབོད་ལུང་པོ་ནས་ཡོོང་པོའིི་མི་བོད་པོ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ང་ཚེ་ོ

རྒྱ་གོར་བ་མ་རེད། ང་ཚེ་ོརྒན་པོ་ཚེོའིི་སྐྱེས་ས་བོད་ལུང་པོ་རེད། 

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལོ་ ༡༥ མན་ཆེད་དེ་དགོ་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ལ་

སྐྱེས་པོ་རེད་དེ། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་ཤེ་ཁྲིགོ་གོི་རྒྱུན་ཡོོང་ས་དེ་བོད་
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ལུང་པོ་ནས་ཡོངོ་བའི་ིམ་ིརདེ། བདོ་ལུང་པོར་སྐྱསེ་པོའི་ིམ་ིཚེ་ོཡོནི་

ནའིང་རདེ། ཤེ་ཁྲིགོ་གོ་ིརྒྱུན་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་ཚེ་ོཡོིན་ནའིང་

རེད། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙིང་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བོད་པོ་ཟེར་མཁོན་

ད་ེཡོནི་ཙོང༌། དངེ་སང་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཁོ་ཐོབས་ད་ེགོང་འིདྲེ་

བྱེས་ཏེེ་བསྡེད་འིདུགོ་གོམ། ང་ཚེོའིི་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་ཙོམ་ཡོོད་པོ་

ད་ེརྣམས་མ་ིརིགོས་གོཞིན་དགོ་གོ་ིཐུབ་ཚེདོ་དང༌། གོཉེའི་གོནནོ་

འིགོོ་ལ་ཚུད་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ང་ཚེོར་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

བད་ེསྐྱདི་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ང་ཚེརོ་ཁོ་ེཕེན་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ ང་ཚེརོ་

རགོོས་རམ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ མགོནོ་སྐྱབས་དཔུང་གོཉེནེ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་

ཡོོད་ན་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཚུད་པོར་ཧ་ལས་རྒྱུ་མི་འིདུགོ་ཀྱིང་། དངོས་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོ་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་

རིགོས་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་བྲན་གོཡོོགོ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་ཚེེ་གོཡོོགོ རྒྱ་

མིའིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་མཁོན་ཞིིགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་དང༌། ང་ཚེ་ོབོད་

ཀྱི་ིཐོནོ་སྐྱདེ་རྣམས་རྒྱ་མའིི་ིཁོ་ེཕེན་སྒྲུབ་བྱེདེ་ཆེགོས། ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ི

རགིོས་ཀྱི་ིསྲིགོོ་ད་ེརྒྱ་མསི་ལགོ་རྩིདེ་བྱེདེ་ཡུལ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེདགོ་བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོསི་

ནད་མ་ཐོེགོ་པོར་འུ་ཐུགོ་ནས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོི་ཡོོད་

སྟབས། ང་རང་ཚེ་ོའིདརི་གོཞིན་གྱི་ིལུང་པོར་སློབེས་པོའི་ིབདོ་མ་ི

རྣམས་ནས་སྐྱདི་ཉེལ་བྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཤེསེ་ཐོབས་མདེ། 
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ང་རང་ཚེ་ོབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་

ཤེགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ་པོས་ན། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ད་ེགོང་

འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བསམ་བློ་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་ང་

ཚེོའིི་ལས་འིགོན་རེད། ང་ཚེ་ོལས་ཀ་འིདི་བྱེས་ན་དངུལ་ཡོོང་རྒྱུ་

དང༌། ལས་ཀ་འིདི་མ་བྱེས་ན་དངུལ་མི་ཡོོང་བ་ལྟ་བུར་ང་ཚེོས་

དངུལ་ལ་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོང་མདེ། མངི་ལ་བལྟས་

ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོང་མེད། སོ་སོའི་ིཁོེ་ཕེན་ལ་བལྟས་ནས་

ལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱིི་ཡོང་མདེ། མ་ིགོཞིན་དགོ་གོསི་བཙོན་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེ

བསྐུལ་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོང་མ་རེད། མང་རུང་ཉུང་རུང་མི་

ས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེབ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་

ནས་ང་ཚེསོ་འིགོན་ཞིིགོ་བླངས་ཏེ་ེལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ན༽ སྔ་རྗེསེ་ཕྱོ་ིམཐུད་དང་། རང་ནུས་བདེ་སྤྱོདོ།

ད་ཆེ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོགོཞིོན་པོ་དེ་དགོ་ལ་ལས་ཀ་འིདིའིི་རྒྱུན་མཐུད་

པོའིི་ལས་འིགོན་འིཁྲིི་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། རྒན་པོ་རྫིོགོས་པོའིི་

མཇུགོ་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་མཐུད་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚེོད་ལ་སློེབས་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ཙོང༌། ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་སེམས་ཤུགོས་

ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ལ། ད་དུང་ཡོནི་ནའིང་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སམེས་

ཤུགོས་ཡོགོ་པོ་ོབསྐྱདེ་ད་ེཡོནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་
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ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་ལ་ས་ོ

སའོི་ིནུས་ཤུགོས་འིདནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་

ལྟ་ངས་ལབ་པོ་བཞིིན། ང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་པོ་ལ་རྒྱུ་

དངོས་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཕེོགོས་ཆེེན་པོ་ོསྤྲོོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། 

མངི་གོ་ོས་ཐོབོ་རྒྱུ་ཡོང་མདེ། དཀའི་ངལ་མང་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ལས་ཀ་

བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རདེ་མ་གོཏེགོོས། ལས་སློ་པོ་ོདང་གྲེ་འིགྲེགིོ་པོ་ོབྱེས་

ཏེེ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་

སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེར་ཏེེ་ལས་ཀ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་

བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ས་ོསའོི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་ནུས་པོ་ལ་གོཞིགིོས་

པོས་ལས་རིགོས་འིདྲེ་མནི་ཐོོགོ་ནུས་པོ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་དགོསོ། 

བདོ་རང་བཙོན་དང༌། སྤྱོ་ིཔོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་པོ་ལ་ལམ་སེང་ལས་

ཁུངས་ཤེགིོ་གོ་ིནང་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། དབུས་གོཞུང་གོ་ིནང་ལ་ལས་

ཀ་བྱེེད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་དེ་གོཅིགོ་པུ་གོཏེོང་རྒྱུ་མི་འིདུགོ འིཕྲིལ་

སེལ་གྱིི་སྡེོད་སྒོར་ཁོགོ་དང༌། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ གོཞིིས་ཆེགོས་ཁོགོ 

དེ་བཞིིན་ས་མཚེམས་ཁོགོ ཆེོས་སྒོར་ཁོགོ་དང་བཅས་པོ་གོང་

སར་ཡོདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཚེང་མ་བདོ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། བདོ་

སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཤེ་སྟགོ་རདེ། ད་ེ

འིདྲེ་ཡོནི་དུས་ས་ོས་ོས་ོསའོི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང༌། འིཇནོ་ཐོང་གོ་ིནུས་པོ་

ལ་གོཞིིགོས་པོས་ལས་རིགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་སོ་སོའི་ི
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ནུས་པོ་དེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བློ་བཏེང་སྟེ་ལས་དོན་

བྱེདེ་དགོསོ། 

དཔོརེ་ན། ས་ོནམ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེཞིངི་ལས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་སམེས་

འིཁུར་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་དེ་གོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་རང་བཙོན་ལ་

ཕེན་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ལས་ཀ་

བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིད་ོསྣང་དང་སྤེབོས་པོ་ཡོདོ་ན་ལས་རགིོས་དའེི་ིནང་

ནས་བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་པོའི་ིགོཞི་ིརྩི་ཡོདོ་པོ་རདེ། ཆེདེ་

མངགོས་སྲིདི་དནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ས་ོས་ོསྲིདི་དནོ་ལ་

ད་ོསྣང་ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་དེ་ལ་དཔོགོས་པོའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་

དགོསོ། བདོ་རང་བཙོན་སྒྲུབ་པོའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཐོབས་དང་རྣམ་པོ་མང་

པོའོི་ིལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་ཡོདོ་སྟབས། ལས་རིགོས་གོཅིགོ་ལ་

སོ་སོ་མ་རན་བཞིིན་དུ་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་མི་དགོོས་པོར། སོ་སོའི་ི

ཁོམས་དང༌། བསམ་པོ་དང༌། མོས་པོ་དང་འིཚེམས་པོའིི་ལས་

རིགོས་ཤེིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱེེད་སའིི་གོཞིི་རྩི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་

ཙོང་བསམ་བླ་ོགུ་ཡོངས་པོ་ོགོཏེངོ་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ་མ་གོཏེགོོས་སྦུགོ་

སྲུབ་དགོོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ གོང་ལྟར་རྩི་དནོ་སྙངི་པོ་ོང་

རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཡོནི་དུས་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིདནོ་

ལ་ཚེང་མས་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེསམེས་འིཁུར་ལནེ་དགོསོ། ད་ལྟ་

བར་དུ་སེམས་འིཁུར་བླངས་པོ་ལ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་
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དུང་ཡོང་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རོགོས་ཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ེནས། སློབོ་གྲྭ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོནས་བདོ་ཡོགིོ་

དང༌། བདོ་སྐོད་ཐོགོོ་ལ་ཚེང་མས་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མུས་ལྟར་ད་དུང་ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་དགོསོ། ས་ོས་ོམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་ས་ད་ེབདོ་མའིི་ིཐོགོོ་ལ་བསྐྱལ་

ན་གོ་རེ་བྱེས་ནའིང་སྐྱིད་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། བོད་པོའིི་དཀྱིིལ་ལ་མི་

ཚེེ་སྐྱེལ་འིདོད་ཡོོད་ན་བོད་པོའིི་གོོམས་གོཤེིས་དང༌། བོད་པོའིི་

ཤེེས་ཡོོན་ཕྲིན་བུ་ཤེེས་དགོོས། བོད་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཤེེས་ཐོབས་

ལ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཤེེས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ད་ལྟ་སན་ཇོ་

སེབ་སོགོས་ལ་བོད་ཡོིགོ་དགོེ་རྒན་ཆེེད་འིཛུགོས་བྱེས་ཡོོད་པོ་

ལྟར། བར་ལམ་བོད་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། ཆེ་མཐོོང་ཆེེ་རུ་

ཕྱོིན་ནས་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ དགོེ་རྒན་ཚེོས་ཀྱིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་

དགོསོ། སློབོ་གྲྭ་གོཞིན་ཁོགོ་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེསོ་ཀྱིང་དམགིོས་

བསལ་བྱེས་ཏེེ་བོད་ཡོིགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་ཐུབ་ན་དེ་ཡོགོ་པོོ་རེད། 

ཤེསེ་སངོ་ངམ། གོཟབ་གོཟབ་གྱིསི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་

རགིོས་ལམ་སློབོ་གྲྭར་གོཟགིོས་སྐོརོ་བསྐྱངས་རགིོས་ལམ་སློབོ་གྲྭར་གོཟགིོས་སྐོརོ་བསྐྱངས་

སྐོབས་བཀའི་སློབོ་ཇ་ིསྩལ་དགོ་ེཆེརེ་བཀའི་འིདྲེ་ིསྐོབས་བཀའི་སློབོ་ཇ་ིསྩལ་དགོ་ེཆེརེ་བཀའི་འིདྲེ་ི

ཞུས་པོ།ཞུས་པོ།

ཀ༽ ནང་ཆེསོ་སློབོ་གོཉེརེ་དང་། རྒྱུད་ཐོོགོ་གོ་ིཉེམས་

ལནེ།

གོངོ་ཚེསེ་ཀྱི་ིཉེནི་དགུང་ཆུ་ཚེདོ་དང་པོའོི་ིཐོགོོ་གོཙུགོ་ཁོགོ་ཁོང་དུ་

གོནས་གོཟིགོས་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དགྱིེས་བརྩིེ་ཆེེན་པོོས་རིགོས་

ལམ་སློོབ་གྲྭར་གོཟིགོས་སྐོོར་བཀའི་དྲེིན་ཆེེ་བསྐྱངས་ལྟར་ཆེོས་

དགོེ་ནས་གོདན་ཞུས་ཀྱིིས་འིཛིན་ཁོང་གོསར་པོའིི་གྲྭ་ཤེགོ་སོ་

ས་ོདང༌། ཚེགོོས་ཁོང་བཅས་པོར་གོཟིགོས་ཞིབི་རབ་གོནས་དང་

བཅས་གྲུབ་རྗེསེ་དགོ་ེསློབོ་ཚེང་མ་འིགུགོས་འིཛམོས་སར་བརྗེདེ་

ཐོབས་མདེ་པོའི་ིབཀའི་སློབོ་སྩལ་བའི་ིསྙངི་དནོ་འིད་ིལྟར། 

འིདརི་ཡོདོ་སློབོ་གོཉེརེ་བ་ཕེལ་ཆེ་ེབ་རྣམས་ས་ོསའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་

ནས་སྤྱོརི་བཏེང་རགིོ་གོནས་དང༌། དངེ་དུས་ཀྱི་ིཕྱོ་ིརྒྱལ་རགིོ་གོནས་

སགོོས་གོང་ཅརི་ཤེསེ་ཡོནོ་གོང་ལགེོས་བྱུང་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་

གོོང་མཐོོར་གོཏེོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཐོོབ་བཞིིན་དུ་དེ་རྣམས་བློས་
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བཏེང་གོིས་འིདི་ཕྱོི་གོཉེིས་ཕེན་གྱིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཞིིགོ་བྱེ་བར་

སྤྲོ་ོབ་དང༌། འིདུན་པོ་བཅསོ་མ་མ་ཡོནི་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་གྲྭ་འིད་ི

ལྟ་བུ་ཞིིགོ་འིཛུལ་ཞུགོས་ཐུབ་པོ་ན་ིཧ་ཅང་ལེགོས་པོ་ོརདེ། 

ད་དུང་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་ཞིེས་པོ་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་རིགོ་གོནས་

ཁོགོ་ནང་བཞིིན་ལས་སློ་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེན་ནས་མིན་པོར་བརྟེེན་

འིཕྲིལ་གྱིི་དཀའི་ཚེེགོས་ཆུང་ངུའིི་རིགོས་མ་བཟོད་པོར་ཞུམ་པོ་

དང༌། བརྩིནོ་པོ་དརོ་བ་སོགོས་མནི་པོར་རྒྱུན་དུ་གོཉུགོ་བསྲིངིས་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེཡོང་དཔོ་ེཆེ་ཀློགོོ་

སྐོབས་ཤེསེ་པོ་ལྟ་བུ་ལ། དཔོ་ེཆེ་དང་བྲལ་ཚེ་ེབརྗེདེ་པོ་ལྟ་བུ་མནི་

པོར་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ཀློད་པོར་ཟུགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་བརྟེན་པོ་ོཞིིགོ་ངེས་

པོར་དུ་དགོསོ། 

སློབོ་གོཉེརེ་བྱེ་ཚུལ་ཡོང་ཡོགིོ་རྩིསི་སློབོ་སྦྱོངོ་ལྟར་བརྗེདོ་དནོ་རང་

གོསི་ཤེསེ་པོ་དང༌། ད་ེཉེདི་གོཞིན་ལ་ང་ོསྤྲོདོ་ཐུབ་པོ་ཙོམ་ཞིགིོ་མནི་

པོར་གོང་ཤེེས་པོ་རྣམས་ཐོོས་བསམ་གྱིི་སྐོབས་ཉེིད་ནས་རང་

རྒྱུད་ལ་ཉེམས་ལེན་དུ་སྦྱོར་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་དགོོས། དེ་

ལྟར་མནི་ན་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཞིསེ་པོ་རགིོ་གོནས་གོཞིན་རྣམས་

ལས་ཁྱིད་པོར་དུ་འིཕེགོས་ཚུལ་གོང་ཡོང་མདེ་པོ་དང༌། རང་ཉེདི་

ལ་ཉེམས་ལེན་མེད་བཞིིན་དུ་གོཞིན་ལ་ཇི་ལྟར་བཤེད་ཀྱིང་སྟོང་

བཤེད་འིབའི་ཞིགིོ་ཏུ་འིགྱུར་བས་གོཞིན་ལ་ཕེན་ནུས་ཤུགོས་ཆེནེ་
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པོ་ོའིབྱུང་མ་ིཐུབ། 

གོཞུང་ཆེེན་རྣམས་ལ་ཐོོས་བསམ་བྱེེད་པོའིི་དགོོས་པོ་གོཙོ་ོབ་ོནི་

རང་གོི་སེམས་འིདུལ་བ་དང༌། ཉེནོ་མོངས་མགོོ་གོནོན་བྱེེད་རྒྱུ། 

ཕྱོི་ནང་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམས་ཆེོས་དང་མཐུན་པོ་ཞིིགོ་འིབྱུང་བའིི་སློད་

འིབའི་ཞིིགོ་ཡོིན་ཞིིང༌། དེ་ཡོང་ཕྱོིའིི་སྤྱོོད་ཚུལ་གོཙོ་ོབོར་བསྟན་

པོ་ཆེོས་འིདུལ་བ་དང༌། ནང་གོི་སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལེན་སེམས་ལ་

སྦྱོར་ཚུལ་སོགོས་ཕེར་ཕྱོིན་དང༌། དབུ་མ་ཆེེན་མོ་སོགོས་ནས་

གོསུངས་པོ་ལྟར་ཡོནི། 

ཁོ༽ སློབོ་གྲྭའི་ིདགོསོ་དམིགོས་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ི

ཕུགོས་ར།ེ

སློབོ་གྲྭ་འིད་ིབཙུགོས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་དང༌། དམིགོས་ཡུལ་སྐོརོ་

ཐོགོོ་མར་སློབོ་གྲྭ་སྒོ་ོའིབྱེདེ་སྐོབས་དང༌། ད་ེམནི་དུས་སྐོབས་འིགོའི་

ཞིགིོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོདོ་ཀྱིང་མང་ཚེགོོས་ལ་བྱུང་མདེ་སྟབས་ད་ེ

རངི་ཅུང་ཟད་བཤེད་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། དམགིོས་ཡུལ་གྱི་ིགོཙོ་ོབ་ོ

གོཉེསི་ལས། དང་པོ་ོན།ི གོཞུང་ཆེནེ་ཁོགོ་ལ་ཐོསོ་བསམ་མཐོར་

ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་མཐོར་ཐོོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའིི་དོན་ལ་

སྒོོམ་པོ་རྩིེ་གོཅིགོ་གོིས་ཚེེ་དང་སྒྲུབ་པོ་མཉེམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ནི། 
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དཀོན་མཆེོགོ་གོོང་ཕུད་དང༌། ལྷ་རབ་ཡོིན་ཅིང༌། དེ་ལྟར་བྱེེད་

ནུས་མཁོན་ཡོང་འིད་ིཁོངོས་ནས་ར་ེཟུང་ངསེ་པོར་དུ་ཡོངོ་མདགོོ་

ཁོ་པོ་ོརདེ། 

དམགིོས་ཡུལ་གོཉེསི་པོ་ན།ི སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་རྒྱུའི་ི

དམགིོས་ཡུལ་ད་ེཡོནི་ཅངི༌། ད་ེན་ིརང་ཉེདི་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་མཐོར་

ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་དེ་ཉེིད་གོཞིན་ལ་སློོབ་སྟོན་བྱེ་བ་སོགོས་

གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་པོ་དང༌། རབ་བྱུང་གོི་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་

དང་ལྡན་པོའི་ིསྒོ་ོནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི། 

སྤྱོརི་ཆེསོ་དང༌། ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་སྟནོ་བྱེདེ་པོ་ལ་རབ་བྱུང་ངསེ་པོར་

དུ་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་མནི་ཡོང༌། ཕྲིན་བུ་ནུས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་དང༌། རང་

གོཞིན་གོཉེསི་ཀར་ཕེན་རླབས་ཆེ་ེབའི་ིདགོསོ་པོ་ཡོདོ། 

དེ་ཡོང་སྤྱོི་ཚེོགོས་འིཛིན་སྐྱོང་མཁོན་ཕེལ་ཆེེ་བ་ཆེོས་ཀྱིི་གོནས་

ཚེད་ལནོ་པོ་ཤེ་སྟགོ་བྱུང་ན་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་གོཡོ་ོསྒྱུ་ཁྲིམ་གོསུམ་

སགོོས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་མ་ིའིབྱུང་ཞིངི༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་ཞིེས་པོ་མིང་དོན་མཚུངས་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། སྔར་

ཕེན་བོད་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ནི། ཕྱོིའིི་ས་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེེ་བ་ལ། ནང་

མའིི་ིགྲེངས་འིབརོ་དང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིནུས་ཤུགོས་ཆུང་བས་ས་

གོནས་འིཛིན་སྐྱོང་སོགོས་གོང་ཅིར་ནུས་པོ་སྨོིན་པོོ་ཞིིགོ་གོཏེན་

ནས་བྱུང་མདེ་པོར་བརྟེནེ། མ་འིངོས་པོར་བདོ་གོསར་པོའི་ིའིཛུགོས་
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སྐྲུན་སྐོབས་སུ་ཆེོས་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་སྟོན་བྱེ་ཕྱོོགོས་སོགོས་ལས་

སྣེ་གོནད་ཆེེ་བ་འིགོའི་ཞིིགོ་གོཙོ་ོབོ་རབ་བྱུང་ཕེོ་མོ་རྣམས་ནས་

འིགོན་ཁུར་ཞིབས་ཞུ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་གྲུབ་འིབྲས་དང༌། ཕེན་རླབས་

ཕྲིན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་མ་ིཡོངོ་ངམ་སྙམ། འིནོ་ཀྱིང་འིད་ིན་ིར་ེབའི་ི

དམིགོས་ཡུལ་ཙོམ་ལས་མ་འིངོས་པོར་དངོས་སུ་ཇི་ལྟར་འིབྱུང་

མིན་ད་ལྟ་ཚེོད་ཐོིགོ་གོི་མ་རེད། གོལ་ཏེེ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ནི་

བཟ་ོལས་ཀྱིསི་མཚེནོ་པོའི་ིལས་དནོ་གོཞིན་དགོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེ

ཚེ་ོཁྱིམི་པོ་ཕེ་ོམ་ོརྣམས་ནས་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཐོབོ་སྟ།ེ དནོ་དུ་སྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ཀྱི་ིལས་འིགུལ་ཞིབས་འིདགེོས་རྣམས་ཞིབི་ཚེགོས་པོ་ོདང༌། 

འིཐུས་ཚེང་བ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་གོནད་སྨོནི་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

གོ༽ སྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་དང་། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་

ཞུ།

དེ་མཚུངས་ཕྱོིའིི་སྤྱོོད་ལམ་ཡོགོ་པོོ་དགོོས་པོ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། 

འིགོའི་ཞིགིོ་ནང་དུ་ཆེསོ་ཀྱི་ིབྲ་ོབ་ཙོམ་ཡོང་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ཕྱོརི་སྤྱོདོ་

ལམ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོདང༌། འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་ནང་གོཙོ་ོཆེེ་ཁུལ་གྱིི་

ཕྱོའིི་ིསྤྱོདོ་པོ་གོང་བྱུང་བྱེདེ་པོ་ད་ེན་ིརང་གོཞིན་གོཉེསི་ཕུང་མ་ཟད། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ལའིང་ཕེན་པོ་ལས་གོནོད་ཚེབས་ཆེེ་

བ་ཡོིན། རང་གོི་གོང་ཤེེས་པོ་རྣམས་ལགོ་ལེན་དུ་བཀལ་ནས་
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ལྟ་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་གོི་སྒོ་ོནས་གོཞིན་ལ་ཆེོས་འིཆེད་པོ་ཡོིན་ན་

གོཞིི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སོས་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད་

ལ། གོཞིན་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པོ་འིཛནི་པོའི་ིམངི་དནོ་མཚུངས་པོ་རདེ། ཁྱིདེ་ཚེ་ོད་བར་སྤྱོདོ་ལམ་

ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ལ། ད་དུང་ཡོནི་ནའིང་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོསོ། 

གོཞིན་ཡོང་འིདརི་ཡོདོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕེལ་ཆེརེ་སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་གྲྭ་

དམའི་རིམ་ནས་རིམ་པོར་འིཛེགོས་ཏེེ་ཐོོན་པོ་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན་པོར་

བརྟེནེ། སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛནི་སྐྱངོ་སགོོས་གོང་ཅརི་ཉེམས་མྱོངོ་ཆེ་ེཙོམ་

ཡོདོ་པོས་ཕྱོསི་སུ་སློབོ་དགོ་ེསགོོས་བྱེདེ་དགོསོ་བྱུང་ཚེ་ེདངེ་དུས་

སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིབདོ་དགོ་ེརྣམས་ལས་ཕྲིན་བུ་རན་པོ་ཞིགིོ་འིབྱུང་ར་ེ

ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོི་ལྟར་དུ་ཕྱོི་རྒྱལ་སྐོད་ཡོིགོ་སོགོས་ཀྱིི་ལགོ་ཁྱིེར་

གྱིི་སྒོོ་ནས་དེང་དུས་འིཛམ་གླིིང་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ཤེེས་རིགོ་གོནས་

ཚེད་ཀྱིི་ངོས་འིཛིན་ཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས། ནང་ལྟར་དུ་ཆེོས་ཀྱིི་

སློོབ་སྦྱོོང་སོགོས་རང་གོི་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཁོགོ་

ལ་འིཛནི་སྐྱངོ་གོཅསེ་སྤྲོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་ཁྱིབ་སྤེལེ་བྱེདེ་ནུས་པོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ཤེནི་ཏུ་ལེགོས་པོ་ོརདེ། 

ཆེསོ་དངསོ་སུ་སྒྲུབ་འིདདོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། རང་གོ་ིབླ་ོསྟབོས་དང་

འིབད་བརྩིོན་གྱིིས་ལྕོགོས་ན་དམིགོས་བསལ་དཀའི་ངལ་ཆེེ་བ་

གོང་ཡོང་མེད་དེ། སངས་མ་རྒྱས་བར་གྱིི་སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལེན་
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བྱེ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་རིམ་པོ་སོགོས་རང་གོིས་གོསར་སྒྲིིགོ་མི་

དགོོས་པོར་རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆེང་གོསི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་གོཏེན་ལ་

ཕེབ་ཟིན་ནས་ཉེམས་ལེན་བྱེས་ཆེོགོ་ཏུ་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ལྟར་

ན་ཆེོས་པོའིི་གྲེས་སུ་ཞུགོས་ནས་གོོང་གོི་དམིགོས་ཡུལ་གོཉེིས་

པོ་ོགོང་རུང་ལ་མ་ཞུགོས་པོར་ཆེསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་དཔྱསི་ཕྱོནི་པོ་

ཞིིགོ་ཀྱིང་སྒྲུབ་པོར་མི་བྱེེད་ཅིང༌། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་

ཞུ་བ་ཡོང་མ་ིནུས་པོ་ལ། ངགོ་ཏུ་སྐྱབས་འིགྲེ་ོའིདནོ་རྒྱུ་ཡོདོ་ཙོམ་

ཞིགིོ་དང༌། ལུས་ལ་ཆེསོ་གོསོ་གྱིནོ་ནུས་པོ་ཙོམ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་བདོ་

དུ་ཟ་འིདྲེེ་ལུང་པོ་གོང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུར་གོདོན་མི་ཟ་བས། ཆེོས་

ལ་ཡོདི་ཆེསེ་དང༌། ད་ེསྒྲུབ་པོ་ལ་སྤྲོ་ོབ་མདེ་བཞིནི་དུ་ད་དུང་ཆེསོ་

པོའི་ིགྲེས་སུ་སྡེདོ་དགོསོ་པོའི་ིཁྲིལ་འིགོལེ་མཁོན་སུ་ཡོང་མདེ་ཅངི༌། 

རང་རྒྱུད་ཀྱི་ིདགོ་ེཚུལ་སློངོ་གོ་ིསྡེམོ་པོ་སགོོས་ཀྱིང་ཡོར་འིབུལ་རྒྱུར་

དཀའི་ངལ་གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེར་བརྟེེན་རབ་བྱུང་ནས་

ཕྱོརི་འིཐོནེ་རྒྱུ་དང༌། དགོངོས་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེན་ིལས་སློ་ཤེསོ་ད་ེརདེ། 

ད་ེལྟར་གོངོ་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་རྣམས་སམེས་ལ་བཞིགོ་སྟ་ེརྒྱུན་དུ་

ཐོསོ་བསམ་སློབོ་གོཉེརེ་བགྱིསི་ནས་མཐོར་རང་གོ་ིདམགིོས་ཡུལ་

གྱི་ིཐོགོོ་ཏུ་འིབབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་བར་ཚེང་

མས་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་བྱུང་འིདུགོ ད་དུང་འིབད་བརྩིནོ་སྙུགོས་བསྲིངི་

དགོསོ། ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལགེོས་ཡོདོ་ཅསེ་དང༌། དགོ་ེསློབོ་



292
སོ་སོ་ནས་དོགོས་གོཅོད་དྲེི་བའིི་རིགོས་ཡོོད་མེད་ཀྱིི་བཀའི་རྩིད་

དང་བཅས་ཏེ་ེབཀའི་སློབོ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེདོ་ཕྱོདེ་ཙོམ་གོནང་སྟ་ེད་ེ

ནས་གྲྭ་ཤེགོ་རྙིང་པོ། ཐོབ་ཚེང་དང་བཅས་པོར་གོཟིགོས་བསྐོོར་

གོནང་སྟ་ེཕེ་ོབྲང་དུ་ཕྱོརི་ཕེབེས་མཛད། 

གོཟགིོས་སྐོརོ་འིད་ིན་ིསྔནོ་མ་ནས་བཀའི་གོསལ་མདེ་པོར་གླི་ོབུར་

དུ་ཆེིབས་བསྒྱུར་གོནང་བར་བརྟེེན་དམིགོས་བསལ་གྱིི་གོོ་སྒྲིིགོ་

གོང་ཡོང་ཞུ་མ་ཐུབ་སྟབས་དགོེ་སློོབ་ཚེོ་བློ་གོཡོེང་བྱུང་རུང༌། 

དེ་ནས་ཉེིན་གོསུམ་སོང་རྗེེས་དབུ་དགོེ་གོཟིམ་ཆུང་དུ་ཆེེད་འིབོད་

གོནང་སྟེ་སློོབ་གྲྭའིི་ཕྱོི་ནང་བར་གོསུམ་གོང་ཅིར་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་

ཅེས་དབུགོས་དབྱུངས་དགྱིེས་མཉེེས་ཆེེན་པོ་ོམཛད་འིདུགོ་པོས་

ཚེང་མས་སྒྲུབ་པོའི་ིམཆེདོ་སྦྱོནི་སྤྲོསོ་ཐུབ་པོར་དགོའི་སྤྲོ་ོདང་བཅས་

བཀའི་སློོབ་ཟབ་མ་ོཆེ་ཤེས་ཙོམ་ཡོང་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གོཏེོང་བར་

སམེས་ལ་སྤེབོས་པོ་བསྐྱེད་ནས་ཡོདོ་གོསུངས་ས།ོ།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་

སྟནོ་མཆེོགོ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོའོི་ིསྣང་བརྙན་གོསར་སྟནོ་མཆེོགོ་ཐུབ་པོའི་ིདབང་པོའོི་ིསྣང་བརྙན་གོསར་

བཞིངེས་བཟ་ོཔོ་ཚེརོ་གོནང་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བཞིངེས་བཟ་ོཔོ་ཚེརོ་གོནང་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བཟ་ོརིགོས་ལགོ་རྩིལ་དང་། མ་ིཉེམས་རྒྱུད་མཐུད།

དེང་སང་ལགོ་ཤེེས་པོ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ སྔོན་དུ་དབུ་

ཆེནེ་རང་དང་སྐོད་ཆེ་ཐོངེས་འིགོའི་ཤེས་བྱུང་བ་བཞིནི། ལགོ་ཤེསེ་

པོ་རྒན་པོ་ཚེོས་རང་གོི་རྩི་ཆེེའིི་རིགོ་རྩིལ་ལགོ་རྒྱུན་བཟང་པོོ་མི་

ཉེམས་འིཛནི་སྤེལེ་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ལ་ོགོཞིནོ་ཁྱིདེ་

ཚེོས་ཀྱིང་རང་རིགོས་ཀྱིི་ཤེིན་ཏུ་རྩི་ཆེེའིི་རིགོ་རྩིལ་བཟང་པོོ་འིདི་

རང་རེའིི་རྒྱལ་ཁོབ་ཡོར་རྒྱས་འིཛུགོས་སྐྲུན་ནང་དགོོས་གོལ་ཧ་

ཅང་ཆེ་ེལ། མདེ་ཐོབས་མདེ་པོ་འིད་ིདགོ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོགོཞིནོ་པོ་རྣམས་

ནས་སམེས་སྤེབོས་ཆེ་ེསྐྱེད་ཀྱིསི་བཟ་ོརིགོས་སྤྱོ་ིདང༌། ལྷགོ་པོར་

༸རྒྱལ་བའིི་སྐུ་བརྙན་ཞིི་ཁྲི་ོགོང་ཡོིན་རུང་མད་ོརྒྱུད་ནས་ཇི་ལྟར་

གོསུངས་པོའིི་རང་རང་གོི་ཆེ་ཚེད་ཐོིགོ་རྩི་རྣམས་ཁུངས་བཙུན་

སྐུ་དབྱེིབས་ཕྱོགོ་མཚེན་གོང་ཅིར་ཁྲིལ་མངོན་སློ་བཅོས་ཀྱིི་བཟོ་

བསྐྲུན་གོང་ཐུབ་མ་ཡོིན་པོར་ས་ོསོས་དང་བས་ཁུར་བླངས་ཀྱིིས་

རྟེནེ་བཞིངེས་མ་ཐུབ་ནའིང་སྤྱོརི་སྦྱོནི་བདགོ་གོསི་བཀདོ་མངགོས་

བགྱིིས་པོ་རྣམས་སྐུ་རྟེེན་རེ་རེ་ཙོམ་མཆེོད་ཡུལ་བསོད་ནམས་
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ཀྱིི་ཞིིང་དུ་དང་བསྟོད་རུ་ང་ཞིིབ་ཚེགོས་གོང་ཆེེས་བྱེོན་གོཙོང་

བཞིེངས་སྐྲུན་ཐུབ་ན་དགོེ་ཚེོགོས་རླབས་ཆེེན་གོསོགོ་པོར་གྱུར་

པོ་མདོ་རྒྱུད་ནས་གོསུངས་ཡོོད་པོས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་

སྒོ་ོནས་རྒྱུ་བཀདོ་ཕུན་སུམ་ཚེགོོས་པོ་ད་ོསྣང་ཆེནེ་པོསོ་སྐུ་རྟེནེ་དུ་

མ་བཞིེངས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཚེེ་བསོད་ནམས་མཐོའི་ཡོས་པོ་ཐོོབ་རྒྱུ་

སྨོསོ་མདེ་ཐོོགོ ཚེ་ེའིདརི་ཡོང་རང་རང་འིཚེ་ོབའི་ིམདུན་ལམ་ཡོང་

བཟ་ོརགིོས་ལགོ་རྩིལ་གྱི་ིཐུགོས་རྗེསེ་འིཚེ་ོཐོབས་ཡོངོ་འིབབ་ཀྱིང་

གོཞིན་ལས་ལྷགོ་པོ་ཞིར་དུ་འིབྱུང་ངསེ་ཡོནི། འིཇིགོ་རྟེནེ་ན་གོལ་

གོནད་ཆེེ་བར་བརྩིི་བའིི་ལྟ་ོགོོས་གོཏེམ་སོགོས་མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད་

བཟོ་ལས་ཀྱིི་ལས་ཐོབས་འིདིར་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་འིགོའི་ཞིིགོ་ནས་

ནོར་འིཁྲུལ་གུ་དོགོ་བསམ་རྒྱ་ཆུང་བའིི་རིགོས་ཀྱིིས་བཟ་ོརིགོས་

ཞིེས་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་མི་ཡོང་མེད་དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ དེ་ནི་ཤེིན་

ཏུ་ནརོ་འིཁྲུལ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོརདེ། 

རྒྱལ་ཁོབ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོར་རྒྱས་ཅན་དུ་

འིགྲེོ་བའིི་ཆེ་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབོ་བཟོ་ལས་ཀྱིི་རིགོས་ཚེང་མ་ངེས་པོར་

དགོོས་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡོིན་པོ་མ་ཟད། སྒོེར་

སོ་སོར་ཡོང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོིན་གོཤེིས་བཟོ་རིགོས་

ལ་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་ཧ་ཅང་ནོར་འིཁྲུལ་རེད། ངོས་རང་ཡོང་གོ་ོ

སྐོབས་མ་བྱུང་བ་ལས་ཆུང་དུས་བཟ་ོལས་ཆུང་ཙོགོ་བྱེ་རྒྱུར་དགོའི་
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མསོ་ཀྱིསི་ཟངས་དང་ལྕགོས་སགོོས་བརྡུང་བསྲིགེོས་དྲེས་མཐུད་

མང་པོ་ོབྱེདེ་མྱོངོ༌། འིད་ིའིདྲེ་ཡོནི་ན་ངསོ་ཀྱིང་མ་ིགོཙོང་བ་ཆེགོས་

ཚེར་བ་རེད། འིདི་འིདྲེ་གོཏེན་ནས་མ་རེད། ངོས་རང་ཡོང་དེ་

སྔོན་བོད་དུ་གྲྭ་བཞིིའིི་བཟོ་ལས་འིགོའི་ཤེས་ཡོོད་པོ་ཁོོང་ཚེ་ོདང་

མཉེམ་གོཤེིབས་སྐོབས་མཐོོང་ཆུང་འིདི་རིགོས་བསམ་བློའི་ིནང་

ནམ་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིམདེ། 

ད་ལྟ་བཟོ་ལས་ན་གོཞིོན་ཁྱིེད་ཚེོས་རང་ལུགོས་ཤེིན་ཏུ་རྩི་ཆེེའིི་

ལགོ་རྩིལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བ་འིད་ིདགོ་རྒྱལ་ཁོབ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་གོཞུང་སྒོརེ་

གོཉེིས་ཀར་མེད་དུ་མི་རུང་བའིི་ཧ་ཅང་ཁོེ་ཕེན་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོར་

བརྟེནེ། རྨངོས་རྟེགོས་མཐོངོ་ཆུང་བརྙས་བཅསོ་ནམ་ཡོང་ཡོངོ་མ་ི

སྲིདི་ཀྱིང༌། ཅ་ིསྟ་ེཅལོ་ཆུང་ད་ེརགིོས་སྲིདི་རུང་ད་ེལ་བླ་ོཕེམ་ཞུམ་

པོ་དགོསོ་དནོ་མདེ་ཅངི༌། སམེས་སྤེོབས་ཆེ་ེབསྐྱདེ་རང་དནོ་རང་

གོཅསེ་ཀྱི་ིགོལ་ཆེའེི་ིལགོ་རྩིལ་དགོ་ེརྒན་ཡོདོ་སྐོབས་འིདརི་ད་ོསྣང་

དནོ་གོཉེརེ་ཆེནེ་པོསོ་ལས་རགིོས་གོང་དང༌། གོང་ཡོནི་ད་ེདང་ད་ེཡོ་ི

བཟ་ོབཀདོ་གོཞུང་དང་མ་ིའིགོལ་བར་འིགྲེན་བྲལ་རྩིརེ་སནོ་འིབྱུང་

ཐོབས་ཚེང་མས་འིཁུར་བརྩིོན་ལྷོད་མེད་དགོོས་རྒྱུ་དང༌། ད་དུང་

ན་གོཞིོན་གོང་མང་ལ་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བའིི་ལས་རིགོས་འིདི་དགོ་རྒན་

པོ་ཚེསོ་དཔོ་ེམཁྱུད་མདེ་པོར་ཁུངས་དགོ་རང་སྐྱ་འིཕེརེ་ངསེ་སློབོ་

སྤེལེ་དར་ཁྱིབ་གོང་ཆེ་ེབྱུང་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་རྒྱུ་སགོོས་
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་ལ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་ལ་

དྭགོས་ལམ་སྒྲིནོ་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།དྭགོས་ལམ་སྒྲིནོ་སློབོ་གྲྭར་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཚེ་ེའིདའིི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱིི་སློབོ་སྦྱོོང་།

ད་ེརངི་འིདརི་ལམ་སྒྲིནོ་ཚེགོོས་པོའི་ིཚེགོོས་མ་ིཚེ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་

སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོ། སྐུ་མགྲེོན་རྣམ་པོ་ཚེོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལམ་སྒྲིོན་བདེ་

སྐྱདི་ཚེགོོས་པོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ས་ཆེ་འིདརི་ཆེདེ་མངགོས་སློབོ་གྲྭ་

བཙུགོས་པོ་ལ། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོིན། ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོ

བྱུང༌། ད་ལྟ་འིདིར་འིགོོ་འིཛིན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་བརྗེོད་པོ་ནང་བཞིིན་

རདེ། ལམ་སྒྲིནོ་བད་ེསྐྱདི་ཚེགོོས་མ་ིཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་དམགིོས་ཡུལ་

བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བཟུང་ནས་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིཧ་ཅང་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའི་ིབྱེ་བ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོགོོ་ལ་

གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོཙོ་ོབ་ོགོཟུང་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། 

གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་པོ་ན་ིཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོཡོནི། མའིི་ི

མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གོ་ིནང་ལ་རླབས་ཆེ་ེཤེསོ་ན་ིགོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ི

ཡོནི། ཆེསོ་བཟང་པོ་ོརེད་ཟརེ་ཁོ་ནས་འིགྲེལེ་བཤེད་བརྒྱབ་པོས་

ད་ེཙོམ་ཕེན་མ་ིཐུབ། ཆེསོ་པོ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ི

ནང་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུས་མཚེོན་པོའིི་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བྱེ་བ་

མིགོ་དཔོེར་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་བསྒྲུབ་པོ་ཡོིན་ན། ཆེོས་ཀྱིི་དགོོས་མཁོ་ོ
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འིམ། ཆེསོ་ཀྱི་ིནུས་པོས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་ནང་ཕེན་ཐོོགོས་གོ་ཚེདོ་

ཡོདོ་མདེ་ད་ེཤེསེ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ང་རང་ཚེའོི་ིཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་མི་

ཡོ་རབས་བྱེདེ་དགོོས་ཟརེ་བ་ད་ེཕྱོའིི་ིདཔུང་སྟབོས་དང༌། ཕྱོའིི་ིཔུ་

ལི་སི་ཉེེན་རྟེོགོ་པོ་ལ་འིཇིགོས་ཏེེ་ཡོ་རབས་བྱེས་པོ་མ་ཡོིན་པོར་

རང་རང་ས་ོསའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་དྲེན་ཤེསེ་བགོ་ཡོདོ་བསྟནེ་

ནས་ཡོ་རབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིཕེར་བསྟན་ཐུབ་པོ་དང༌། དསེ་

ཕེན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ད་ལྟ་དེ་

འིདྲེའིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོགོ་པོ་ོ

བྱུང་འིདུགོ ད་ལྟ་བར་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་བྱེས་རྗེེས་ཐོོན་པོ་འིདི་དགོ་

ལ་ངསོ་ནས་སྙངི་ནས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་བསམ་བློ་

གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཚེེ་འིདིའིི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་

སྦྱོོང་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བསམ་བློའི་ིནང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་རྒྱུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་ོགོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་

རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོའིད་ིཡོང་འིཇགིོ་རྟེནེ་གྱི་ིསྤྱོརི་བཏེང་ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་མཉེམ་དུ་སྤེེལ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན། མི་ལ་

ཕེན་ཐོོགོས་ཆེེན་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། སྔོན་ལ་གོཞིི་རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་ལ་མ་

ལྟོས་པོར་འིགོོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཙུགོས་ཐུབ་པོ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། 

ད་ལྟ་གོཞིི་རྩི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་
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འིགྲེོ་ཐུབ་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་དང་སྨོོན་ལམ་ཞུ་གོི་ཡོོད། འིདིར་ངོས་

རང་གོི་སེམས་ཀྱིི་ཁྱིད་པོར་ལྟ་བུར་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་ཞིལ་འིདེབས་

ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་འིབུལ་གྱིི་ཡོིན། ད་ལྟ་ཤེེས་རིགོ་ལས་ཁུངས་དང་

འིབྲལེ་བ་བྱུང་ཡོདོ་པོ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིཐོགོོ་ནས་སྒྲུབ་འིསོ་པོ་ད་ེགྲེས་

ཁྱིེད་རང་ཚེོར་གོ་རེ་བརྗེོད་རྒྱུ་ཡོོད་ན་ཡོང་ནང་ཚེགོས་བྱེས་ཏེེ་

ལབ་ན་འིགྲེིགོ ང་ཚེོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་མིན་ན་བྱེ་ཐོབས་ཡོོད་པོ་མ་

རདེ། ང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ད་ེདགོའི་ཞིངི་སྤྲོ་ོཞིངི་ནུས་པོ་

ཅི་ཡོོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་རོགོས་རམ་བྱེེད་རྒྱུར་དགོའི་པོོ་ཡོོད། ཅེས་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༢ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེེས་ ༢ ཉེནི། 

དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་སློབོ་ཐོནོ་མ་ིགྲེངས་ ༢༤ དགོ་ེརྒན་འིསོ་སྦྱོངོ་སློབོ་ཐོནོ་མ་ིགྲེངས་ ༢༤ 

མཇལ་བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།མཇལ་བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིལས་འིབྲས་དང་། འིཇིགོ་རྟེནེ་གྱི་ིཡོ་

རབས།

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོད་ལྟ་བར་དུ་དགོེ་རྒན་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་ཡོགོ་པོ་ོ

རདེ། ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ། ཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་ལྟར། གྲུབ་

འིབྲས་ཐོོན་དང་མ་ཐོོན་ཟེར་བ་དེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་མ་བྱེས་ལ་རགོ་

ལས་པོ་རེད། རང་རང་ས་ོསོས་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་

ནས་གྲུབ་འིབྲས་མ་ཐོོན་ན་ཡོང་འིགྱིོད་པོ་ཡོོང་གོི་མ་རེད། ཧུར་

ཐོགོ་མ་བྱེས་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དང༌། འིཇོན་པོ་ོརྒོད་པོ་ོཇི་ཙོམ་

ཡོདོ་ཀྱིང་ཆུད་ཟསོ་རདེ། ས་ོས་ོམ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་མ་ིཚེ་ེའིདའིི་ི

རངི་ལ་བྱེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། བྱེ་བ་ཡོ་རབས་ཤེགིོ རང་གོཞིན་

ཚེང་མ་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ ས་ོསའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དུས་

ང་ོགོནོང་མི་དགོོས་པོར། ངས་ལས་ཀ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་

བྱེས་པོ་ཡོནི་བསམས་ནས་དགོའི་སྒོམོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ེབྱུང་ན་ས་ོས་ོམ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་བྱུང་བ་རདེ། རདེ་



301
དམ། འིཕྲིལ་སེལ་གྱིི་ཁོེ་ཕེན་དང༌། འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ། རྣམ་དཔྱོད་

ཐོནོ་པོ་ོགོ་ཚེདོ་ཡོདོ་རུང་མདེ་རུང་ཞི་ེཕུགོས་སུ་ངའི་ིལས་ཀ་འིད་ི

མིས་མ་ཤེེས་པོ་མ་གོཏེོགོས་ཤེེས་ན་ཞིབས་འིདྲེེན་ཡོིན་བསམ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན་ཤེནི་ཏུ་ཐོབས་སྡུགོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན་མ་ི

ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོ་དང༌། བསམ་བློ་གྲུང་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་

དགོ་ེལ་མ་ཕྱོནི་སྐྱནོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ད་ེརངི་ཁོ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མ་ིཚེརོ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་

དང༌། འིཇནོ་ཐོང་དཔོ་ེའིདྲེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ནའིང༌། མའིི་ིནང་དུ་མ་སྐྱདི་

པོ་དང༌། རྙོགོ་དྲེ་ཚེ་པོོ་མང་པོོ་ཡོོང་བ་འིདི་བསམ་བློ་ཡོ་རབས་

ཤེགིོ་དང༌། ཆེསོ་སྐོད་ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི་ན། ལས་འིབྲས་དཔོང་

འིཕེརེ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་མ་བྱུང་བའི་ིསྐྱནོ་རདེ། མའིི་ིཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་

དང་འིཇོན་པོོ་རྒོད་པོོ་ཡོོད་པོ་དེ་སྡུགོ་ས་ཞིིགོ་ཏུ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་

ཏེ་ེམ་ིལ་མགོ་ོསྐོརོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་དང༌། ཐུབ་ཚེདོ་ཤེདོ་རྒྱུའི་ིཐོགོོ་ཏུ་བདེ་

སྤྱོདོ་བཏེང་ཡོངོ་དུས་མའིི་ིནང་དུ་བད་ེའིཇགོས་མདེ་པོ་འིད་ིབྱུང་བ་

རདེ། ང་རང་ཚེ་ོམ་ིཞིགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་གོ་ཚེདོ་ཡོངོ་ཡོངོ་གོ་ིདྲེང་པོ་ོདང༌། 

བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ས་ོས་ོཡོདི་མུགོ་ནས་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོ། ང་ོ

གོནངོ་མ་ིདགོསོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ི

འིདུགོ བྱེས་ཙོང་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོཉེསི་ནས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རདེ། བདོ་མ་ིརགིོས་ཟརེ་བ་འིད་ིདངེ་
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སང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ལ་ཉེམ་ཐོགོ་པོ།ོ སྐྱབས་མདེ་མགོནོ་མདེ། དཔུང་

གོཉེནེ་བྲལ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དནོ་དགོ་གོ་ིའིགོན་ཁུར་ད་ེམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིསྒོང་ལ་འིཁྲི་ིཡོདོ་སྟབས་ད་ེ

ལ་དཔོགོས་པོའི་ིརང་རང་ས་ོསའོི་ིསྐོབས་སུ་བབ་པོའི་ིལས་རགིོས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་ལས་འིགོན་ཡོོད་ན་ཡོང་དེ་ལ་སོ་སོའི་ིནུས་པོ་

གོང་ཡོདོ་བཏེནོ་ནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེ་ེསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བྱེེ་བྲགོ་ཏུ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམིའིི་ཤེེས་ཡོོན་ནམ། བླ་ོགྲེོས་གོོང་མཐོོར་

སྤེལེ་བའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོནི་པོ་རདེ། ས་ོསའོི་ིསྒོརེ་གྱི་ིཕེགོོས་

དང༌། སོ་སོའི་ིམི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་འིགྲེོ་སྟངས་བསམ་བློ་གོཙོ་ོབོར་

བཏེང་ནས་དའེི་ིདནོ་དུ་སློབོ་གྲྭའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་བསམ་པོའི་ི

མནོ་བསམ་འིཁོོར་ན་ནི་ནོར་བ་རེད། བསམ་བློ་དེ་འིདྲེ་མ་ཡོིན་

པོར། ས་ོས་ོམ་ིརང་ཡོནི་ཙོང༌། ཟས་གོསོ་གོནས་མལ་གྱིསི་མཚེནོ་

པོའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ད་ེཞིརོ་དང༌། གོཙོ་ོབ་ོམའིི་ིཤེསེ་བྱེ་

ཡོནོ་ཏེན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་གོ་ིཡོདོ་བསམ་པོ་

བྱེས་ཏེེ་དེའིི་སྟེང་དུ་སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ། སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་

དེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་བྱེ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་

པོོ་རེད། མི་ལ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོོད་སྦྱོིན་པོ་བཏེང་བ་ལས། མིའིི་

བླ་ོགྲེསོ་འིཕེལེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མའིིི་བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོ

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ལ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ད་ེརླབས་ཆེ་ེབ་དང༌། དནོ་
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ཕེན་ཆེ་ེབ་ཡོནི། 

ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་ཀྱིང་། ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་པོ།

དེ་སྔའིི་བོད་པོ་སློོབ་སྦྱོོང་དེ་ཙོམ་བྱེེད་མ་མྱོོང་མཁོན་ཚེོའིི་ནང་ལ་

རྐུ་མ་རྐུ་མཁོན་རེ་ཟུང་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན་མ་གོཏེོགོས་དེ་ཙོམ་

མདེ་པོ་ཞིགིོ་ལ། དངེ་སང་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཐོནོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་འིགོའི་

ཞིགིོ་ནས་མགོ་ོབད་ེདྲེན་འིཕྲུལ་གྱིསི་རྒྱ་གོར་ཚེངོ་ཁོང་ད་ེའིདྲེའི་ིནང་

ནས་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་པོ་དང༌། རྐུ་མ་རྐུ་གོ་ིཡོདོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་འིདུགོ 

མང་པོ་ོལྟ་མ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ད་ེའིདྲེ་ར་ེཟུང་ཡོངོ་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ི

འིདུགོ སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོའིི་མད་ོདོན་ལ། མ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

ཁྲིམ་པོ་བྱེདེ་སྟངས། རྐུ་མ་རྐུ་སྟངས་ཤེསེ་པོ་ཡོནི་ན། ད་ེདཔོ་ེམ་

སྲིདི་པོའི་ིསམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང་ཐོབས་སྡུགོ་པོ་ོརདེ། 

སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ོམང་སྤྲོད་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ད།ེ མའིི་ིཡོ་རབས་ཀྱི་ིཀུན་

སྤྱོདོ་ད་ེབརླགོ་ནས་མ་རབས་དང་ཁྲིམ་པོའི་ིསྤྱོདོ་ངན་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིནུས་

པོ་ཆེ་ེརུ་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ད་གོ་ར་ེབྱེས་སངོ་ངམ། ཧ་ཅང་

ཐོབས་སྡུགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེགོ་རསེ་ལན་པོ་རདེ་ཟརེ་ན། ད་ེཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་

ཏེན་གྱིསི་ཕེངོས་པོས་ལན་པོ་མ་རདེ། ད་ེལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་

པོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོས་ཕེངོས་པོས་ལན་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་
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ཡོིན་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སྤྲོོད་

ཡུལ་གྱི་ིམའིི་ིང་ོབ་ོད་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་ཐོབས་ལ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོདོ་པོ་ཙོམ་གྱི་ིཕེན་ཐོགོོས་མ་ིའིདུགོ མའིི་ིང་ོབ་ོད་ེབཟང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། ཇ་ིཙོམ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཙོམ་གྱི་ིབདེ་

སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། མའིི་ིང་ོབ་ོད་ེམ་རབས་ཤེགིོ་ཆེགོས་

པོ་ཡོནི་ན། ད་ེལ་ཤེསེ་ཡོནོ་གོ་ཚེདོ་ཡོདོ་ནའིང་མ་རབས་ཀྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་

ལ་མ་གོཏེོགོས་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གོནད་དནོ་ད་ེཁྱིདེ་རང་

ཚེོས་སེམས་ལ་བཞིགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དུས་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོད་མི་དེ་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཞིིགོ་བཟ་ོབ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཤེེས་

ཡོོན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མི་དེའིི་ངོ་བོ་གོཤེིས་ཀ་བཟང་པོོ། 

ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་པོ། གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་མཁོན། ཡོ་རབས་སྤུས་

གོཙོང་ཡོངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེ

ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ རྙགོོ་དྲེ་ལུང་པོ་གོང་བཟ་ོམཁོན་བྱུང་ན་

དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

མ་ིས་ོསརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཤེསེ་པོའི་ིསྐོབས་

ས་ོས་ོས་ོསའོི་ིརང་ང་ོཇ་ིབཞིནི་མ་ཤེསེ་ན་སྐྱནོ་ཡོདོ། ང་ཚེའོི་ིགོནས་

སྟངས་རང་གོི་ལུང་པོ་དང་བྲལ་བའིི་གོནས་ཚུལ་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་གོི་

སྒོང་ལ་ཡོདོ་པོ་ད་ེམ་ཤེསེ་པོར་དཀྲོོགོ་དཀྲོགོོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱས་
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སྤྲོོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོམས་གོཤེིས་མིགོ་ལྟོས་ཤེིགོ་འིཇགོས། རྒྱས་

སྤྲོོས་བྱེེད་རྒྱུའིི་མཐུན་རྐྱེེན་མེད་སྟབས། རྐུ་མ་བརྐུ་རྒྱུ་དེ་དྲེན་གྱིི་

ཡོདོ་པོ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ནས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོ

སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་བའི་ིའིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

སྤྱོརི་བཏེང་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིམ་ིརིགོས་འིད་ིམ་ིབཟང་པོ་ོདང་ཞི་ིཞིངི་

དུལ་བ་ཞིགིོ་ཡོནི་དུས་ཚེང་མས་ཆེ་འིཇགོོ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་

ཡོདོ། གོཤེསི་བཟང་དང༌། སྤྱོདོ་བཟང་ན་ིམའིི་ིདངསོ་པོ་ོརནི་ཐོང་

བྲལ་བ་གོལ་ཆེེ་ཤེོས་དེ་རེད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་རུང་མེད་

རུང་རྩི་བའི་ིས་ོསའོི་ིསྒོརེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མ་ིདང་གོཤེབིས་དུས་

གོཤེིས་བཟང་དང༌། སྤྱོོད་བཟང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན་པོ་ནང་བཞིིན། 

ས་ོས་ོསྡེདོ་སའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ིནང་ལའིང་གོཤེསི་བཟང་དང་སྤྱོདོ་

བཟང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ད་ེཡོདོ་ན་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ལ་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོངོ་

གོི་རེད། ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། སྤྱོོད་པོ་ཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་

ད་ེབརླགོ་པོ་ཡོནི་ན་ང་ཚེའོི་ིགོནས་ཚུལ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་བརླགོ་

པོ་རེད། ཆེོས་ཤེེས་རུང་མ་ཤེེས་རུང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་དང༌། ལས་

འིབྲས། དཀནོ་མཆེགོོ་སགོོས་ཁོས་བླངས་རུང་མ་བླངས་རུང་ཁྱིད་

པོར་མི་འིདུགོ ས་ོསོའི་ིམ་ིཚེ་ེད་ེདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་གོཤེསི་

ཀ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོའི་ིསྒོང་ལ་སྡེདོ་ཐུབ་པོ་

བྱུང་ཡོནི་ན་ད་ེང་ཚེ་ོལ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོདང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོཞིན་
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ངས་མང་པོ་ོཤེོད་དགོོས་མི་འིདུགོ ཚེང་མ་ཧུར་ཐོགོ་གྱིིས། བཀྲོ་

ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་ཝཱ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༥ ཉེནི་ཝཱ་

ཎ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསེ་མཐོའོི་ིསློོབ་གྲྭའིི་དགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་ཎ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསེ་མཐོའོི་ིསློོབ་གྲྭའིི་དགོ་ེསློབོ་ཡོངོས་ལ་

སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་དང་། རྒྱུད་ཐོོགོ་གོ་ིཉེམས་ལནེ།

ངས་ཁྱིེད་རང་ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། ང་འིདིར་

ཉེི་མ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་བྲེལ་བ་འིཚུབ་འིཚུབ་འིདྲེ་པོ་ོ

བྱེས་ཏེེ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་བྱུང༌། དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁོ་སང་སྐོད་ཆེ་

བྱུང་བ་བཞིིན་ང་ཚེོས་འིདིར་དགོོས་པོ་རྒྱུ་མཚེན་ཆེེན་པོོ་གོཅིགོ་

དང༌། གོལ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་ལ་བརྩིིས་ནས་སློོབ་གྲྭ་འིདི་བཙུགོས་པོ་

རེད། ད་ཆེ་གོཞིི་རྩི་ཚུགོས་ཚེར་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་དོན་

དགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཡོནི་དུས་ཕེལ་ཆེརེ་གྲེ་འིགྲེིགོ་མདགོོ་

ཁོ་པོོ་རེད། ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོཙོ་ོབོ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་དང་མི་འིགྲེོ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཕྱོི་ལོགོས་

ཀྱིི་དངུལ་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོིན་ནའིང་། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་མིའིི་

སམེས་ཤུགོས་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེསོ་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེདེ་རྒྱུར་རགོ་ལས་པོ་ཡོནི་དུས་ཙོ་ན། ཚེང་མ་སམེས་ཤུགོས་མ་

ཆེགོ་པོར་བྱེས། སློོབ་སྤྱོི་ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ལྟ་བར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་

པོ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོིན་ནའིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས། སེམས་ཤུགོས་
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ཆེགོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེ་བྱེིངས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཡོིན་ཀྱིང་ཧུར་

ཐོགོ་བྱེས། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོནང་ཚེགོས་ལ་ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་གོིན་

གོསོགོ་གོིན་ཐོོགོ་གོ་ོཡོགོ་པོ་ོབསྡུར། གོ་འིདྲེ་གོ་འིདྲེ་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ ཡོར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བསྒྱུར་

བཅསོ་ཇ་ིལྟར་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྣནོ་འིཕྲི་ིསྤེརོ་གོཅགོོ་གོང་

དང་གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིགོན་འིཁྱིརེ་

མཁོན་ཚེ་ོཕེར་ཚུར་གོ་ོབསྡུར་བརྟེགོ་ཞིབི་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོ

ཡོངོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། 

དེ་བཞིིན་དགོེ་རྒན་ཚེ་ོཡོིན་ཡོང་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུས་མཚེོན་གོང་

སར་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་ལ། ད་དུང་སྔར་བཞིིན་དུ་དཀའི་ངལ་

ལ་མ་འིཛེམས་པོར་བྱེས། ཁོ་སང་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་སློབོ་ཚེན་སྐོརོ་

ཞིིགོ་གོསུང་སོང་ངམ། སློོབ་ཚེན་ཁོགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལེན་དགོོས་

རྒྱུའིི་དཀའི་ངལ་འིདུགོ་ཟེར། ཡོིན་ཡོང་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་

ཡོགོ་པོོ་འིཁྱིེར། ཕེན་སེམས་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཁོོ་ཚེོས་

དང་མཐུན་པོ་ཡོིན་དུས་ཙོ་ནས་མིའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྨོངས་པོའིི་མུན་པོ་

ད་ེསལེ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། བསློབ་བྱེ་ཞིགིོ་ཀྱིང་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་

རེད། ང་རང་ཚེོའིི་ཆེོས་དང་མཐུན་པོའིི་སློོབ་ཚེན་ཞིིགོ་ཡོིན་དུས་

ཤེསེ་རྒྱུད་འིདུལ་བའི་ིདནོ་དགོ་ཡོནི་པོ་རདེ། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཤེསེ་རྒྱུད་

འིདུལ་ཐོབས། གོཞིན་གྱིི་ཤེེས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས། དེ་འིདྲེའིི་དོན་
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དགོ་ཡོིན་དུས་ཙོ་ནས་ཀུན་སློོང་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཅོས། མཁོས་

འིདདོ་གྲེགོས་འིདདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོམདེ་པོར་བྱེས། གོང་ཕེན་ཅ་ིཕེན་

གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་གོ་ིཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་སློབོ་ཀྱི་ིཡོནི་ན་ཕེན་ཡོནོ་ཆེནེ་པོ་ོ

རདེ། ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་གོམ། 

ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོསྤྲོད། ཚེང་མས་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་

ཧུར་ཐོགོ་གོནང་ཤེགོོ་ཨ། དགོ་ེཕྲུགོ་ཚེ་ོཡོནི་ནའིང་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་

བྱེས་ཏེ་ེསློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ་ལ་ངསེ་པོར་དུ་ཡོང་ཡོགོ་

པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཡོང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་མདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། 

ཆེསོ་ལ་ཉེམས་ལནེ་གྱི་ིའིདུ་ཤེསེ་མདེ་པོར་ཤེསེ་བྱེའི་ིའིདུ་ཤེསེ་ཀྱི་ི

ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལ་ཁྱིད་

གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ ཆེོས་དད་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཆེོས་ཀྱིི་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ཀྱིནི་བྱེདེ་ཀྱིནི་རྒྱུད་ཐོགོོ་ལ་སྐོརོ་གྱིནི་སྐོརོ་གྱིནི་བྱེས་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་དང༌། སྒྲུབ་པོ་ཉེམས་ལེན་མཉེམ་དུ་བྱེས་ནས་མི་

མདེ་ལུང་སྟངོ་ལ་ཕྱོནི་པོ་མ་རདེ་ད་ེཡོནི་ན་ཡོང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་སའི་ི

སློབོ་གྲྭ་དརེ་གོནས་བཞིནི་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོངོ་གོ་ི

རདེ། ཆེསོ་ཀྱི་ིགོནས་ལུགོས་ཤེསེ་དགོསོ་པོའི་ིརགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་

ཉེམས་མྱོངོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཤེསེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་ཐོགོོ་ནས་

ཤེསེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་དུས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་

ས་ོསོའི་ིརྒྱུད་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོིན་གོཏེོང་གོིན་བྱེས་ཏེེ་བྲ་ོ
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བ་ཞིིགོ་ཁོ་ཐུབ་ན་དཔོེ་ཆེ་ཀློོགོ་ནས་ཚེིགོ་སྐོམ་པོོའི་ིགོ་ོབ་ཆེགོས་

པོ་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ནང་ནས་གོོ་བ་ཆེགོས་ཡོོང་བ་དང༌། ངེས་

པོ་བརྟེན་པོ་ོརྙེད་ཡོངོ་བ་ཞིིགོ་ཡོནི་དུས། ཆེསོ་དད་ཡོདོ་པོའི་ིཐོོགོ་

ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྟངས་དེ་

གོཞུང་ནས་བཤེད་ཚེོད་དང་རང་གོི་རྒྱུད་ཐོོགོ་ནས་བློ་ལ་འིཆེར་

ཚུལ། དེ་དང་སྒྲིིགོ་གོིན་སྒྲིིགོ་གོིན་ཐོོགོ་ལ་དགོེ་རྒན་ཡོིན་ནའིང་

བཤེད་པོ་ན་འིབྱེམས་ཀློས་པོའིི་གོོ་བསྐྱེད་ལ། བསྟན་པོའིི་ཐོ་མ་

ལ་གོང་ཕེན་དང༌། ཐོད་ཀར་དནོ་དུ་གོང་འིགྱུར་ཞིསེ་གོསུངས་པོ་

ནང་བཞིནི་ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་འིཁྲིདི་པོ་དང༌། ཉེན་མཁོན་ཚེ་ོཡོནི་

ནའིང་ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་ཉེན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

སློབོ་ཚེན་གོཞིན་དགོ་ན་ིངས་ཅང་མ་ིཤེསེ། དཔོ་ེཆེ་བལྟ་སྟངས་ཀྱི་ི

ཐོགོོ་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་རྩིདོ་རྒྱུགོས་ཟརེ་ནའིང་མ་ིའིདུགོ དམ་བཅའི་

བཞིགོ་པོ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་རདེ། 

ཁོ༽ རབ་བྱུང་གོ་ིསྤྱོདོ་ལམ་དང་། བསྟན་པོའི་ིམཛེས་

རྒྱན།

གོཞིི་རྩི་ནི་གོཞུང་ཆེེན་པོ་ོརྙོགོ་དྲེ་ཚེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོཏེིང་རིང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ཡོནི་དུས་ཙོ་ན། སྤྱོརི་བཏེང་བྱེས་ནས་ནང་དནོ་རིགོ་གོཞུང་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཕེལ་ཆེརེ་སློབོ་ཚེན་ཁོགོ་ཤེསོ་ཤེགིོ་ཡོནི་མདགོོ་
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ཁོ་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ མ་གོཞིི་ང་རང་སློོབ་ཚེན་གོཞིན་ལ་

རྒྱུས་མངའི་མེད་པོར་བརྟེེན་བཤེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་

ཕེལ་ཆེརེ་ནང་པོའི་ིགོཞུང་འིད་ིགོཏེངི་རངི་བ་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་ཆེ་ེབ་

ཞིགིོ་ཡོནི་དུས་དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། འིནོ་ཀྱིང་འིབད་

བརྩིནོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་མཁོས་པོ་སྒྲུབ་དགོསོ་པོ་ལས་དཀའི་ལས་

མ་བརྒྱབ་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་ཡོངོ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ་པོ་ཡོནི་དུས། སྡུགོ་

རུས་རྒྱགོ་དགོོས། དཔོེ་ཆེ་བལྟ་རྒྱུའིི་དོན་ལ་སྡུགོ་རུས་བྱེེད་ཐུབ་

ན་སྡེིགོ་སྒྲིིབ་བྱེང་ནས་དཔོེ་ཆེ་ཡོགོ་པོ་ོཤེེས་ཐུབ་པོ་དེ་འིདྲེའིི་ཁྱིད་

པོར་ཡོདོ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། དནོ་གོཉེརེ་ཡོདོ་མཁོན་ཚེསོ་སྙུགོས་

བསྲིིངས་ནས་དཔོེ་ཆེའིི་ཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བརྒྱབ། དེ་

ནས་ཚེར་གོཅིགོ་ཀློོགོ ཚེར་གོཅིགོ་ཉེན་པོས་འིགྲེིགོ་གོི་མ་རེད། 

ཀློད་པོ་ལ་ཟུགོ་པོ་ནང་བཞིནི་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི་དུས། ཡོང་ཡོང་

མ་ིབལྟ་བརྩིནོ་འིགྲུས་སྐྱནོ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་ཚེར་གོཉེསི་གོསུམ་

བཞི་ིལྔ་གོ་ཚེདོ་མང་བ་གོམོས་འིདྲེསི་བྱུང་བའི་ིཚེདོ་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ི

གོཏེངི་ལ་ཟུགོ་པོ་ོཡོངོ་བ་ཡོནི་དུས་ཁྱིདེ་ཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་གྱིསི། 

བརྩིནོ་འིགྲུས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོསྐྱདེ་དགོསོ་པོ་རདེ། གོཞིན་ཡོངོ་གོ་ི

མ་རེད། རྒས་ཚེར་ནས་དཔོེ་ཆེ་ཞིིགོ་སློོབ་དགོོས་བསམ་ནའིང་

ལ་ོན་ཚེདོ་ཀྱིསི་བརྡུངས་ཚེར་དུས་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་གོ་ོསྐོབས་

ཡོདོ་དུས་དུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་མ་བཏེང་བར་ཡོགོ་པོ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས། 
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འིདརི་གྲྭ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། མཐོ་ོརམི་གྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་དགོེ་འིདུན་གྱིི་བསྟི་གོནས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད་པོ་ཡོིན་དུས་གྲྭ་པོ་ཚེོའིི་སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེརྒན་

ཚེ་ོཡོིན་ནའིང་ད་ལྟ་ལབ་པོ་ནང་བཞིིན་གྱིིས་བསློབ་བྱེ་ཡོགོ་པོོ་

བྱེས། དཔོེ་ཆེ་འིཁྲིིད་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཁོོ་ལ་མི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་

མདུན་ལམ་ཞིགིོ་བསྟན་གྱི་ིཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས་བཟང་པོའོི་ིབསློབ་བྱེ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། དགོེ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོཡོིན་ན་ཡོང་བཟང་པོོའི་ིབསློབ་བྱེ་དེ་

སེམས་ལ་བཅངས་ནས་འིཛིན་གྲྭའིི་སྐོབས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་

ད་ེསམེས་ལ་ངསེ་པོ་ཙོམ་མ་ཟད་མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་ལ་ས་ོས་ོཡོ་རབས་

གོཅགིོ་དང༌། མ་ིཚེ་ེཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱལེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཆུང་ཆུང་

སྒོང་ནས་བཟང་གོོམས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེེད་རྒྱུ་འིདི་ཧ་ཅང་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

གོཞིན་ཡོང་གྲྭ་པོ་ཚེསོ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོདོ་ལམ་འིཁྱིརེ་སྟངས། གོསོ་

གྱིནོ་སྟངས། སྐྲྀ་བཞིར་སྟངས། གྲྭ་ཆེས་གྱིནོ་ནས་སྐྲྀ་རངི་པོ་ོབཞིགོ་

པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོམནི་པོ། ད་ེགོ་ནང་བཞིནི་གྱིནོ་གོསོ་གྱིནོ་སྟངས་ཛ་

ར་ེཛརོ་ར་ེམནི་པོ། སྤྱོརི་བཏེང་གྲྭ་པོ་ཚེ་ོལ་བལྟ་སྣང་མཐོངོ་ཕྱོགོོས་

བསྟན་པོའིི་མཛེས་རྒྱན་ལ་འིགྲེོ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རེད་མ་

གོཏེོགོས་ཛ་རེ་ཛོར་རེ་འིདྲེ་པོ་ོཕྱོེད་ཀ་གྲྭ་པོ་ཡོིན་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་པོོ། 
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ཕྱོདེ་ཀ་སྐྱ་བ་ོཡོནི་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

སྐྱ་བ་ོསྐྱ་བའོི་ིཆེས་གོསོ་ཁོ་ོརང་གུ་ཐུང་སྟདོ་ཐུང་ཞིགིོ་གྱིནོ་པོ་ཡོནི་

ནའིང་ཁོ་ོརང་ཁོ་ོརང་གྱིནོ་སྟངས་ཤེགིོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། སྐྱ་བ་ོཡོནི་ན་

གོ་རེ་ཡོིན་ནའིི་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་ཅིགོ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོཁྱིིམ་

ནས་ཁྱིིམ་མེད་པོར་རབ་ཏུ་བྱུང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་

སྙིང་འིདོད། ཡོང་ཁྱིིམ་པོའིི་ལམ་ལུགོས་དོར་སྙིང་མ་འིདོད་པོ་དེ་

འིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེརྐང་པོ་ཉེསི་འིཛུགོས་བྱེས་ན་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་

ཡོནི་དུས་རྟེགོས་ཆེ་ལུགོས་གོཙོང་མ། དང་བ་འིདྲེནེ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་

པོར་དུ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། གྲྭ་པོའིི་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་སྤྱོོད་ལམ་

བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ།

ལུས་ལ་གྲྭ་ཆེས་གྱིོན། སྤྱོོད་པོ་གོཞིན་ལས་ཉེེས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

དེ་འིདྲེའིི་གྲྭ་པོ་མ་བྱེས་ན་ཡོགོ་ཤེོས་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་སོ་སོ་

སྡུགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་སྤྱོི་ཡོོངས་བསྟན་པོའིི་ལར་རྒྱར་གོནོད་ཀྱིི་རེད། 

ས་དགོ་ེབཀའི་རྙངི་རསི་སུ་མ་ཆེད་པོ་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་རུང་རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་ིསྡེའེི་ིནང་ལ་ཞུགོས་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་རབ་བྱུང་མངི་དནོ་

མཚུངས་པོ་ཞིགིོ་མ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་མ་རདེ། འིད་ིགོར་ཁྱིདེ་

རང་ཚེ་ོས་དགོེ་བཀའི་རྙིང་གོི་སློོབ་དཔོོན་སུ་ཡོིན་ནའིང་དངོས་

གོནས་མིང་དོན་མཚུངས་པོའིི་གྲྭ་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་ཁོོ་

ཕུད་རྐྱེང་རེད་མ་གོཏེོགོས་དེ་ལ་ཡོ་ང་བགོ་ཚེ་བྱེེད་རྒྱུ་གོང་ཡོང་
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བསྡེད་ཡོོད་པོ་མ་རེད། རྐྱེེན་དང་འིཚེམ་པོ་ཚེར་མི་གོཅོད་ཅེས་

བཤེད་པོ་རེད། ཁོ་ོརང་ལ་སྡུགོ་པོ་ོགོཏེོང་དགོོས་བྱེས་པོ་མ་རེད། 

ཁོོ་རང་གོི་མདུན་ལམ་དང༌། བསྟན་པོ་སྤྱོིའིི་དོན་དགོ་ལ་རེད་མ་

གོཏེགོོས་སྒོརེ་གྱི་ིདགོའི་མནི་དགོའི་མདགོོ་བྱེས་པོ་ད་ེའིདྲེ་མ་རདེ།

ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་བྱེདེ་མཁོན་ཚེསོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ རྡོ་ོརྗེེ་གོདན་དགོོན་པོ་ཡོིན་

ནའིང་རདེ། འིད་ིགོར་ཡོནི་ནའིང་རདེ་ངས་རྟེགོ་པོར་སྐོད་རྒྱགོ་གོ་ི

ཡོདོ། མ་ིམང་པོ་ོགོནས་སྐོརོ་དང༌། ལྟ་སྐོརོ་ལ་ཡོངོ་སའི་ིས་ཆེར་

སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་དུས་བོད་ཀྱིི་གྲྭ་པོའིི་སྤུས་ཚེད་སྟོན་མཁོན་

འིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་ཀུན་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་

བྱུང་ན་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེམ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་

འིདུགོ་གོམ་བསམ་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་བགོ་ཡོོད་པོ། 

གོཏེམ་ཞིིགོ་བཤེད་ནའིང་དྲེང་པོརོ་སྨྲ་བ། དཔོརེ་ན་ཁྲིམོ་ལ་ཚེལ་

ཞིིགོ་ཉེོ་བའིི་སྐོབས་ཡོིན་ནའིང་ཁོོ་དངོས་གོནས་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་

བགོ་ཡོོད་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་བསམ་པོའིི་མཐོོང་ཚུལ་བྱུང་ན་

བསྟན་པོའིི་མཛེས་རྒྱན་ལ་ཕེན་པོ་རེད། གྲྭ་པོ་ཚེ་ོགོཞིན་ལས་

ཧམ་པོ་ཚེ་བ་དང༌། གོཞིན་ལས་མ་རབས་ཚེ་བ། དཔོརེ་ན་གྲྭ་པོ་

འིདི་ཚེོས་ཞིེས་ལབ་གོཞིི་འིདྲེ་པོོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། 

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོའིདིར་སྤུས་ཚེད་སྟོན་མཁོན་འིདྲེ་པོོ་ཆེགོས་བསྡེད་
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ཡོདོ་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོ༽ ཆེསོ་ལུགོས་མཐུན་ལམ་དང་། ཕེན་ཚུན་དགོ་སྣང་།

ད་ེབཞིནི་འིདརི་ང་རང་ཚེ་ོས་དགོ་ེབཀའི་རྙངི་ཚེང་མའི་ིམ་ིཡོདོ་པོ་

རེད། ངའིི་ཐོོགོ་མའིི་རེ་བ་འིདྲེ་པོ་ོའིདི་ཡོིན། གོཅགིོ་གོི་གོཅགིོ་ལ་

རྒྱང་ཐོགོ་རངི་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ན་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་དང༌། མ་དགོ་

རྒྱུན་འིབྱེམས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་དངསོ་

དནོ་ང་ོམ་ཧ་མ་གོ་ོབ་བྱེས་ནས་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་དགོ་པོ་མ་ི

སྟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཉེ་ེཔོ་ོབྱེས། ཕེན་ཚུན་གོཤེབིས་

ཏེ་ེགོཅགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གོཅགིོ་གོསི་གོསལ་པོ་ོཤེསེ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་

ན། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་རྒྱུས་ལནོ་ནས་ཡོངོ་དུས་དངསོ་གོནས་དད་

པོ་དགོ་སྣང་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དམ་ཚེིགོ་འི་ོཆུ་གོཅིགོ་འིདྲེེས་

ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང༌། ད་

དུང་ཡོིན་ན་ཡོང་རེ་བ་ཇི་བཞིིན་ང་ཚེ་ོཏེན་ཏེན་ཡོགོ་པོ་ོཡོོང་ཐུབ་

ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་དམགིོས་

བསལ་གྱི་ིའིགོན་ཞིིགོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་གྱི་ིགོ་ོསྐོབས་ཤེགིོ་

ཡོིན་བསམ་པོ་བྱེས་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་དགོ་སྣང་ཡོགོ་

པོ་ོསྦྱོངས། ལྐུགོ་པོ་ཨུ་ཚུགོས་ཀྱི་ིདགོ་སྣང་སྦྱོང་དགོསོ་པོ་མ་རདེ། 



316
རྩི་བ་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིང་བཞིི་ཀ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་

ཀྱི་ིདགོངོས་པོ་དང་མཐུན་པོ་མད་ོསྔགོས་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་

བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་སྒྲུབ་བྱེདེ་ཅགིོ་དང༌། བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་ིགོ་ོའིཕེང་

སྒྲུབ་བྱེདེ་ཟརེ་བ་ད་ེཡོང་ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་ཙོམ་མནི་པོ་སྔནོ་གྱི་ིས་

དགོ་ེབཀའི་རྙངི་རསི་སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིསྐྱསེ་བུ་དམ་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

གོསི་རང་རང་ས་ོསའོི་ིཆེསོ་ལུགོས་ད་ེཉེམས་སུ་བཞིསེ་ནས་སྒྲུབ་

པོའིི་གོོ་འིཕེང་འིཐོོན་པོོར་གོཤེེགོས་པོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་

དུས་རྟེགོས་མཚེན་དེས་བསྟན་པོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ང་རང་

ཚེ་ོའིདིར་མི་གོཅིགོ་གོཉེིས་གོཅིགོ་གོིས་ཚེིགོ་གོཅིགོ་གོཉེིས་ཤེིགོ་

འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་ཤེེས་མ་ཤེེས་དང་བཤེད་ཤེེས་མ་ཤེེས་ལ་ལྟ་

རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། རྩི་བའིི་གྲུབ་མཐོའི་དེ་དང་དེ་ཞིེས་མཛུབ་མོ་

འིཛུགོས་ས་དེ་སྔོན་གྱིི་མཁོས་དབང་དེ་དགོ་གོིས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་

བཞིགོ་པོ་འིདི་ཡོིན་དུས། མཁོས་དབང་དེ་དགོ་གོིས་རང་དབང་

ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ཉེནོ་མངོས་འིདུལ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། རང་ལམ་ད་ེ

ལ་བརྟེནེ་ནས་ཟུང་འིཇུགོ་གོ་ིགོ་ོའིཕེང་རྙདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་རདེ། གྲུབ་

མཐོའི་སྐྱོན་ཅན་ཞིིགོ་གོིས་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་ཐུབ་མ་རེད། རྩི་བ་སྐྱོན་

མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། སྐྱོན་མེད་པོའིི་གོནས་ལུགོས་སྐོོར་ལ་མཉེམ་

དུ་གོཤེིབས་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་གོ་ོབསྡུར་དང༌། གོཅིགོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་རྩིད་གོཅདོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོར་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཡོང་བློ་གོཟུ་བོར་གོནས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཡོགོ་པོོ་

ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། མཉེམ་དུ་གོཤེིབས་ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་

དགོེ་མཚེན་མ་མཐོོང༌། ཡོོན་ཏེན་མ་མཐོོང་བར་སྐྱོན་མཐོོང་སྟེ་

གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་མཐོ་ོགོནོན་ཕྲིགོ་དོགོ གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་

ལ་བརྙས་སྨོོད་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོང་ཡོོད། འིདི་རྒྱང་རིང་པོོར་

བསྡེད་པོ་ཡོིན་ན་བླ་མའིི་བྱེིན་རླབས་རྒྱང་ནས་ཆེེ་ཟེར་བ་བཞིིན་

དད་པོ་དགོ་སྣང་ཆེ་ེམདགོོ་ཁོ་པོ།ོ གོཤེབིས་ནས་བསྡེད་དུས་དད་

པོ་དགོ་སྣང་གོིས་མ་ལྡང་པོར་རྩིོད་པོ་ལུང་པོ་གོང་བརྒྱབ་ནས་

བསྡེད་དགོསོ་པོ་གོཅགིོ་ཡོངོ་སྲིདི་པོའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་

ཡོིན་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐུགོས་སྣང་གོནང༌། 

ཕེན་ཚུན་ཚེང་མ་ཉེན་ཤེསེ་གོ་ོཤེསེ་ཡོདོ་པོ། རྒྱུ་མཚེན་ལ་བསམ་

བླ་ོམང་ཙོམ་བཏེང༌། ང་བདནེ་ཁོ་ོརྫུན་གྱི་ིསྐོད་ཆེ་མདེ་པོ་བྱེས། བླ་ོ

གོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེཁྱིདེ་

རང་ཚེསོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོང་ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་གོཟབ་གོཟབ་

བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་འིདྲེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ སློོབ་གོཉེརེ་

ཁོང་གོཅིགོ་གོི་ནང་ལ་གོཤེིབས་ནས་སྡེོད་རྒྱུ་ཡོིན་དུས་ཡོགོ་པོོ་

ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོང་དགོེ་མཚེན་ཐོོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱུང་

ན་ཡོང་སྐྱནོ་ཡོནི་དུས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ།

ང༽ གོཞུང་ཆེནེ་སློབོ་གོཉེརེ་དང་། རྩིདོ་ཤུགོས་ཀྱི་ིསྐུ་
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དྲེནི།

སློོབ་གོཉེེར་བྱེེད་སྟངས་སྐོོར་ལ་གོཙོ་ོབ་ོཆེོས་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ཐོོགོ་

མར་སློོབ་གོཉེེར་ཐོོས་བསམ་གྱིིས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་གོནས་

སྐོབས་ནས་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་པོ་ཕྱོགོོས་ཆེར་མ་ལྷུང་བའིི་ཉེམས་

ལེན་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་རེད་དེ། ཡོིན་ན་ཡོང་གོཙོ་ོཆེེ་ཆུང་ཡོོད། 

ད་ལྟ་འིདིར་ཤེེས་བྱེ་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་སྐོབས་སུ་གོཙོ་ོབོ་ཐོོས་

བསམ་སློབོ་གོཉེརེ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ཡོནི་དུས་ས་དགོ་ེབཀའི་རྙངི་

རསི་སུ་མ་ཆེད་པོ་ཚེང་མས་གོཞུང་ཆེནེ་པོའོི་ིསྒྲི་ོའིདགོོས་ཡོགོ་པོ་ོ

བཅད། གོཞུང་ཆེེན་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོའིི་གོ་ོ

བ་འིབྱེམས་ཀློས་པོར་གོ་ོབ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ལ་འིབད་རྩིོན་

བྱེདེ་དགོསོ། མན་ངགོ་རྡོོགོ་རྡོགོོ་གོཅགིོ་ཙོམ་བསྟན་ནས་ད་ེཙོམ་

གྱིིས་འིགྲེིགོ་པོ་ལྟ་བུའིི་ཆེོགོ་ཤེེས་བྱེ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། གོཞུང་

ཆེེན་མོའི་ིཐོོགོ་ནས་བརྡོར་ཤེ་བཅད། རང་རང་ལ་བླ་མ་གོོང་

མའིི་གོདམས་པོ་ཇི་ཡོོད་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་བསྒྲིིལ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས་

ད་ེའིདྲེའི་ིཁྱིད་པོར་འིདྲེ་མ་གོཏེགོོས་རྩི་བ་ཡོནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་

གོཞུང་ཆེནེ་མའོི་ིཐོགོོ་ལ་སློབོ་གོཉེརེ་ཤུགོས་བསྐྱདེ་ཡོགོ་པོ་ོགོནང་

དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

སྤྱོརི་བཏེང་དགོ་ེལུགོས་ལ་གོཞུང་འིད་ིཚེའོི་ིགྲེས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་དང༌། 
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ཕྲི་ཚུགོས་པོ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིགོཞིན་དགོ་དགོ་ེལུགོས་པོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེ

དྲེགོས་པོ་གོང་ཡོང་མ་རདེ། རྩིདོ་པོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་དང་། 

རྩིོད་པོས་བརྡོར་ཤེ་གོཅོད་པོའིི་མིགོ་ལྟོས་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་པོ་

འིདིའིི་དྲེིན་རེད། དེ་རིང་ཁོ་སང་དྲེང་པོོ་བཤེད་ན་ས་དགོེ་བཀའི་

རྙིང་བཞིིའིི་ནང་ལ་གོཞུང་ཆེེན་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་མཁོས་པོའིི་ལེགོས་

ཤེོད་ཀྱིི་འིཆེད་སྤེེལ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ན་དགོེ་ལུགོས་པོ་དྲེགོ་ཤེོས་

ཡོིན་པོ་དེ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤེེས་གོསལ་རེད། གྲུབ་པོའིི་ཡོོན་

ཏེན་དང༌། ནང་གོི་རྟེོགོས་པོ་མཐོོ་དམན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་དགོོས་

བྱུང་ན་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་གོཅགིོ་པོ་གོཅགིོ་པོ་ཡོནི་འིགྲེ་ོཧ་ཅང་ཉུང་

ཉུང་རདེ། ཁོགོ་པོ་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་བཤེད་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་གོཏེན་ལ་

འིབེབས་དགོོས་བྱུང་ན་དགོེ་ལུགོས་པོ་དྲེགོ་ཤེོས་ཆེགོས་བསྡེད་

ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེཡོངོ་བ་ཡོང་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞི་ིབཅུའི་ིརངི་ལ་བསློབ་

པོ་སློབོ་གོཉེརེ་རྒྱུན་བསྲིངིས་བྱེས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་རདེ། 

དགོེ་ལུགོས་པོ་ཟེར་ན་བླ་མ་མཆེདོ་པོ་འིདོན་ཤེེས་ཙོམ་ཞིིགོ་དགོེ་

ལུགོས་པོ་གོང་ནས་ཡོནི། ཆེ་ོགོ་འིདནོ་ཤེསེ་པོ་ཙོམ་གྱི་ིདགོ་ེལུགོས་

པོ་གོ་ནས་ཡོནི། དངསོ་ནས་དྲེང་གོནས་རྗེ་ེཡོབ་སྲིས་ཀྱིསི་གོཏེན་

ལ་ཕེབ་པོའིི་གོཞུང་ཆེེན་མོ་དེ་དགོ་གོི་དགོོངས་པོ་དཔྱིས་ཕྱོིན་

པོ་མ་ནོར་བ་ཐོོས་བསམ་གྱིི་གོཏེན་ལ་ཕེབ། གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་

དོན་དེ་ཉེིད་རྡོོགོ་གོཅིགོ་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཤེེས་པོ་ཞིིགོ་ལ་དགོེ་ལུགོས་
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པོ་ཟརེ་རྒྱུ་རདེ་མ་གོཏེོགོས། མངི་ཙོམ་གྱིསི་དགོ་ེལུགོས་པོ་དང༌། 

ཞྭ་མ་ོདམར་པོ་ོགྱིནོ་པོ་ཙོམ་གྱི་ིབཀའི་བརྒྱུད་པོ་དང༌། རྙངི་མ་པོ་གོ་

ནས་ཡོནི། ས་རྙངི་བཀའི་བརྒྱུད་གོང་ཡོནི་ཀྱིང༌། སྔནོ་གྱི་ིམཁོས་

པོ་ཚེོས་གོཏེན་ལ་ཕེབ་པོའིི་གོཞུང་ཆེེན་མོ་དེ་ཚེ་ོགོཞིི་ལ་བཞིགོ་

དའེི་ིསྟངེ་དུ་མྱུར་ལམ་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོ་རང་རང་བླ་མ་ས་ོསསོ་

ཉེམས་མྱོངོ་གོསི་ཁྲིདི་བཞིགོ་པོ་ད་ེཚེ་ོསྣནོ་པོ་བརྒྱབ་ནས། གོཞུང་

ཆེེན་མོའི་ིདགོོངས་པོ་འིདི་རེད། བླ་མ་རང་རང་གོི་མན་ངགོ་འིདི་

རདེ་ཅསེ་བཤེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོ་པོ་རེད། 

རྫིགོོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ཨ་ཏེ་ིཡོ་ོགོ་བཤེད་ཡོངོ་དུས་ཐོགེོ་པོ་དགུའི་ིཡོང་

རྩིེ་ཡོིན་ལུགོས་དེ་ཐོེགོ་པོ་འིགོོ་མ་འིགོོ་མའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཆེ་ཚེང་

ཤེསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ཨ་ཏེ་ིརྫིགོོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ི

ཟབ་ཁྱིད་འིདི་ཡོོད་པོ་རེད་ཅེས་བཤེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ངེས་པོ་

རྙེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་མ་གོཏེོགོས་ཐོེགོ་པོ་འིགོོ་མ་འིགོོ་

མའིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཀྱིི་གོོ་བ་གོང་ཡོང་མ་ཆེགོས་པོ་ཞིིགོ་གོིས་ཨ་

ཏེ་ིརྫིགོོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོགོཞིན་ལས་ལྷགོ་ཚུལ་གོནད་འིགོགོ་འིད་ིའིདྲེ་

རེད་ཤེོད་གོ་ལ་ཐུབ། ཀློོང་ཆེེན་རབ་འིབྱེམས་པོའིི་མཛོད་བདུན་

དང༌། ངལ་གོས་ོསྐོོར་གོསུམ་ལ་སོགོས་པོ་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་དེ་ཚེོའིི་

ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དངོས་གོནས་གོཞུང་ཆེ་ཚེང་ལ་སྦྱོངས་ནས་

དའེི་ིདནོ་དགོ་ཚུར་རྡོགོོ་རྡོགོོ་བཟསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ་མ་གོཏེགོོས་ལས་
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སློ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་རང་རང་ས་ོསའོི་ིམཁོས་པོ་ཚེསོ་

གོཏེན་ལ་ཕེབ་ནས་ཡོདོ་པོ་རྣམས་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་གོཞུང་ཆེནེ་མའོི་ི

ཐོགོོ་ནས་སྒྲི་ོའིདགོོས་བཅད་ནས་འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེལ་གོང་ཐུབ་ཡོགོ་

པོ་ོཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་རདེ། ད་ལྟ་འིདརི་སློབོ་གོཉེེར་བྱེདེ་སའི་ིབསྟ་ི

གོནས་ཤེིགོ་ཡོིན་དུས། དེ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་

གོནང༌། གོཞིན་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་འིདྲེ།

ཅ༽ སྐོད་ཡོགིོ་ལ་མཐོོང་ཆུང་དང་། སྐོད་ཡོགིོ་ལ་བསྲིསེ་

ལྷད།

དེ་ནས་ཁོ་ས་འིདིར་རྟེགོས་གོསལ་གོཏེོང་བའིི་སྐོབས་ལ་གོཅིགོ་

གོིས་ཐོམས་ཅད་ཟེར་བའིི་ཚེིགོ་འིདིར་རྒྱ་གོར་གྱིི་སྐོད་པུ་ར་ཞིེས་

བརྗེོད་སོང༌། ང་རང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ནང་ཐོམས་ཅད་ཟེར་

བའིི་ཚེིགོ་ཅིགོ་ཡོོད་བཞིིན་དུ་པུ་ར་ཞིེས་བརྗེོད་དགོོས་དོན་མེད། 

ད་ེབཞིནི་དངེ་སང་སྤྱོརི་བཏེང་སྐོད་ཆེ་བཤེད་སྐོབས་ཧབ་ཏེ་གོཅགིོ་

དང་། ཧབ་ཏེ་གོཉེསི་ཟརེ་བ་འིད་ིདགོ་ང་རང་ཚེ་ོབདུན་ཕྲིགོ་ཅསེ་

བདོ་ཀྱི་ིཚེགིོ་གོཅགིོ་ཡོདོ་བཞིནི་དུ་ཧབ་ཏེ་ཟརེ་བ་སགོོས་བརྗེདོ་པོ་

རྣམས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། བདོ་སྐོད་ཀྱི་ིནང་དུ་གོ་ོདནོ་ཆེ་ཚེང་

གོསལ་པོ་ོབཤེད་མ་ཐུབ་པོའིི་མིང་ཚེིགོ་གོསར་པོའིི་རིགོས་ཡོོད་

ན་དབྱེནི་ཇའིི་ིཚེགིོ་དང༌། ཧནི་དཱིའིི་ིཚེགིོ་ལྟ་བུ་གོནས་སྐོབས་བདེ་



322
སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ལས། ང་རང་ཚེརོ་ས་ོས་ོབདོ་པོའི་ི

མངི་ཚེགིོ་ཡོདོ་དང་ཡོདོ་བཞིནི་པོ་ད་ེདགོ་ཕེར་བཞིགོ་ནས། སྐོད་

རགིོས་གོཞིན་ཞིིགོ་བསྲིེས་ནས་བརྗེདོ་ན་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡོང་མདེ། 

ཕེར་ཙོམ་དརེ་རྒྱ་མསི་ང་ཚེའོི་ིབདོ་ཡོགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་མཐོངོ་ཆུང་དང་

ཁྱིད་གོསོད་ཇི་ལྟར་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པོ་དང་། རྒྱ་མིའིི་

ཤེོགོ་ལོར་ཐོོགོ་བོད་ཡོིགོ་གོཅིགོ་བྲིས་ཡོོད་པོ་ནི་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་

ཙོམ་ལས། དོན་དངོས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་མིར་མཐོོང་

ཆུང་ཇ་ིཙོམ་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་

གོ་ིཐོགོོ་ལ་བརྙས་བཅསོ་ཇ་ིཙོམ་ཞིིགོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ། རྒྱ་

མའིི་ིམངི་བཏེགོས་ནས་བདོ་པོའི་ིམངི་བརྗེསེ་དང་བརྗེ་ེམུས་མ་ཟད། 

མིའིི་མིང་དང་། ས་ཆེའིི་མིང་ལ་བོད་པོའིི་མིང་ཡོོད་མུས་དེ་དགོ་

ཕེར་བཞིགོ་ནས་རྒྱ་མིའིི་མིང་གོསར་འིདོགོས་པོ། དེ་ཡོང་ཤེན་

དང༌། ཆུས་ཟརེ་བ་སགོོས་སྤྱོརི་བཏེང་བདོ་པོའི་ིམངི་ཚེགིོ་ནང་རྒྱ་

མའིི་ིཚེིགོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བླུགོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཕེར་ཙོམ་དརེ་རྒྱ་མསི་

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་མཐོོང་ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་དེ་ལྟར་བྱེས་

ཏེ་ེའིཆེར་གོཞི་ིདང་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་མདེ་པོ་

བཟ་ོརྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་བཏེང༌བ་དང་། ཚུར་ཙོམ་འིདརི་ང་ཚེ་ོརང་

དབང་ལུང་པོར་ཡོདོ་མཁོན། ས་ོསའོི་ིསྐོད་དང་ཆེ་ལུགོས་ད་ེདགོ་

ལ་གོཅསེ་འིཛནི་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིཁུར་བབས་ཡོདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་
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ཀྱིིས་རང་གོི་འིདོད་པོས་དང་དུ་བླངས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་སོ་སོའི་ི

སྐོད་ཡོགིོ་ལ་ཞི་ེལྷདོ་བྱེས་ཏེ།ེ མ་ིརགིོས་གོཞིན་དང་གོཞིན་གྱི་ིསྐོད་

ཡོགིོ་སྣནོ་མ་རྒྱགོ་གོང་ཐུབ་དང༌། མཉེམ་བསྲིསེ་གོང་ཐུབ་བྱེས་ན་

དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ཕེར་ངསོ་སུ་རྒྱ་མསི་རྩི་མདེ་གོཅགིོ་བཟསོ། ཚུར་ངསོ་སུ་ང་ཚེསོ་

ད་ོསྣང་མདེ་པོར་གོཡུགོ་བཞིགོ་ན་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མནི། དབྱེནི་

ཇི་ཤེེས་མཁོན་ཞིིགོ་གོིས་ང་དབྱེིན་ཇི་གོང་འིཚེམ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་

བསམས་ནས་བདོ་སྐོད་ལ་མཐོོང་ཆུང་བྱེས། ཧནི་དཱི་ིཤེསེ་མཁོན་

ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ངས་ཧནི་དཱི་ིཤེསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་བདོ་སྐོད་ལ་མཐོངོ་ཆུང་

བྱེས་ན་བྱེབ་ཆུང་ཡོནི་པོ་ལས། ད་ེདགོ་ལ་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡོང་མདེ། 

བདོ་པོའི་ིམསི་བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོིགོ་ལ་བདགོ་པོ་ོམ་བརྒྱབ་ན་སུས་

རྒྱགོ་གོ་ིརདེ་དམ། 

ནུབ་ཕྱོགོོས་པོ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་

བཞིནི་ཡོདོ། ད་ེན་ིབདོ་སྐོད་བརྒྱུད་ནས་དནོ་དགོ་གོཞིན་དགོ་ཤེསེ་

པོའིི་ཆེེད་དུ་ཡོིན་པོ་ལས། དེ་དགོ་གོིས་བོད་སྐོད་ལ་ཤེ་ཚེ་ནས་

སྦྱོངས་པོ་གོང་ཡོང་མནི། རྒྱ་གོར་བའི་ིཁྲིདོ་ནས་ཀྱིང་འིགོའི་ཞིགིོ་

གོསི་བདོ་སྐོད་སྦྱོངོ་མཁོན་ཡོདོ། ད་ེཡོང་བདོ་སྐོད་ལ་ཤེ་ཚེ་བ་གོང་

ཡོང་མིན། བོད་སྐོད་ལ་ཤེ་སུས་ཚེའིམ་ཞིེ་ན་ང་ཚེ་ོབོད་པོས་ཤེ་

ཚེ་དགོསོ་ཤེངི་། ང་ཚེ་ོམ་ིརགིོས་གོཅགིོ་གོ་ིརྩི་དནོ་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་
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བཞིནི་ཡོདོ། ད་ེཡོང་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ཅགིོ་ཡོནི་ལ། 

འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིང་ོབའོིམ་རྩི་བ་ན་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཐོ་དད་

དང་། ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིརྣམ་པོ་ཐོ་དད། སྐོད་ལུགོས་ཐོ་དད་སགོོས་

ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ང་ཚེ་ོབརྡོར་ཤེ་གོཅདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དའེི་ིཐོགོོ་ཏུ་ང་རང་ཚེ་ོ

བདོ་པོའི་ིསྐོད་འིད་ིཨཧྥ་ིར་ིཀའི་ིནང་གོ་ིཡོར་རྒྱས་མ་ཕྱོནི་པོའི་ིམ་ི

རགིོས་ཆུང་ཁོགོ་ད་ེགྲེས་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་མནི། ང་ཚེའོི་ིསྐོད་

ལ་ཡོི་གོེ་ཡོོད་ལ། ཡོི་གོེ་ཡོོད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་

སྐོད་དང་གོདན་ཐོབོ་འིདྲེ་མཉེམ་ལྟ་བུར་གོནས་པོ་ད་ེང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ི

སྐོད་ཡོགིོ་ཆེགོས་ཡོདོ་པོ་ལས། བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་སྐྱ་ོཔོ་ོགོཏེན་

ནས་མནི། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལྟར་བས་ན་ང་ཚེ་ོསྐོད་ཡོགིོ་དངསོ་གོནས་

སྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ངམོ་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་ལས། ང་ོ

ཚེ་དགོསོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ཅགིོ་གོཏེན་ནས་མནི། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་

ཅགིོ་ཡོདོ་བཞིནི་དུ་དརེ་བདགོ་པོ་ོམ་བརྒྱབ་ན་ལྐུགོ་པོ་དང་། བྱེབ་

ཆུང་ཡོནི་པོས། ད་ེལ་ངསེ་པོར་དུ་བདགོ་པོ་ོཡོགོ་པོ་ོརྒྱགོ་དགོསོ། 

ཁོ་སང་ཚེོགོས་འིདུའིི་སྐོབས་སུ་ཡོང་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ཧིན་དཱིི་དང༌། 

གོཉེིས་པོ་དེ་བོད་སྐོད་བྱེས་ནས་མཇུགོ་དེར་བསྒྱུར་ཙོམ་བསྒྱུར་

ཙོམ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་མ་གོཏེོགོས་མི་འིདུགོ མཛད་རིམ་དེ་ཡོང་

ངོས་ནས་ཀློོགོ་རྒྱུ་ཞིིགོ་ལས་དེ་མིན་བོད་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ཡོོད་བཟོ་མི་

འིདུགོ ཁོ་སང་གོསོལ་རས་སྤྲོོད་རྒྱུའིི་ནང་དུའིང་དབྱེིན་ཇིའིི་ཡོི་
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གོ ེ་ལས། བདོ་ཡོགིོ་གོང་ཡོང་བྲསི་མ་ིའིདུགོ བདོ་ཡོགིོ་མང་ཙོམ་

བྲསི་པོ་དང་། ཚེགོོས་འིདུ་འིཚེགོོས་སྐོབས་ཀྱིང་དང་པོ་ོབདོ་སྐོད་

བརྒྱབ་ན་ལགེོས། ང་ཚེའོི་ིའིདརི་བདོ་པོའི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་ཟརེ་བ་

ལས་རྒྱ་གོར་བ་མིན། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོིས་ད་ལྟ་ང་ཚེོར་རོགོས་

རམ་བྱེདེ་པོ་འིད་ིང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཡོནི་སྟབས་བྱེས་པོ་ལས་རྒྱ་གོར་བ་

ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་བྱེདེ་ཀྱི་ིམེད།

ཆེ༽ སློབོ་གྲྭ་ཟུར་འིཛུགོས་དང་། བོད་པོའི་ིརྣམ་པོ།

ཁོ་སང་ཉེ་ེབའི་ིརགིོས་བདགོ་ཁོངོ་གོ་ིགོསུང་བཤེད་ནང་དུའིང་ཁྱིདེ་

རང་ཚེོའིི་ཕྲུ་གུ་འིདི་ཚེོར་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་སྤྲོད་ནས་རྗེེས་མ་རྒྱ་

གོར་གྱི་ིམ་ིཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ནས་དཀའི་ངལ་མ་ིཡོངོ་བ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་སྐོརོ་བཤེད་སངོ༌། ཁོངོ་གོ་ིའིད་ིདགོངོས་པོ་ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་

རེད། གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁོོང་གོི་མ་ཤེེས་པོ་ཡོིན་ལས་ཆེེ། གོཅིགོ་

བྱེས་ན་བཤེད་མ་བདེ་བ་ཡོིན་ཤེས་ཆེེ། ཡོང་གོཅིགོ་བྱེས་ན་ཁོོ་

རང་ཚེ་ོདམའི་རམི་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་གོསི་ཤེསེ་ཀྱི་ིམདེ་ངསེ། རྒྱ་གོར་

གོཞུང་གོི་བོད་པོར་དམིགོས་བསལ་བལྟ་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡོིན་ཞིེ་

ན། བོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བའིི་དོན་དུ་བོད་པོར་རོགོས་རམ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོ་འིད་ིདགོ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིམང་

སྤྱོི་འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ལྟར་ལྟོ་གོོས་འིཕྱོིད་ཙོམ་བྱེ་རྒྱུའིི་གོནད་དོན་
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ཞིིགོ་ཡོིན་ན། ང་ཚེོའིི་ཚེོགོས་པོ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་པོ་དང་། ལྷགོ་

པོར་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ཟུར་དུ་འིཛུགོས་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་

མེད། དེ་བཞིིན་ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུར་དུ་འིཛུགོས་

དགོོས་དོན་ཡོང་མེད། ང་ཚེོས་བོད་པོའིི་གོཞིིས་ཆེགོས་ཟུར་དུ་

བཙུགོས་པོ་དང་། ང་ཚེ་ོའིདིར་བདོ་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགོས་

ཡོདོ། ལས་སློ་བ་ད་ེཕེར་བཞིགོ་སྟ།ེ དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ད་ེདང་དུ་

ལནེ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོནི་ཞི་ེན། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོའིམ། བདོ་པོའི་ི

རྣམ་འིགྱུར་མ་བརླགོས་པོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ང་ཚེསོ་འིཆེར་གོཞི་ིཟུར་

དུ་བཟསོ། འིགྲེ་ོསྟངས་ཟུར་དུ་བཟ་ོདགོསོ་འིད་ིརདེ། 

དཔོེར་ན། འིདིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། རྩི་བ་བོད་

པོའིི་རྣམ་པོ་དང་ལྡན་པོའིི་བོད་པོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོ་

ལས། རྒྱ་གོར་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་མིན། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལ་

བསྡེད་ཡོདོ་པོ་དང་། འིདརི་རྒྱ་གོར་སྐུ་མགྲེནོ་མང་པོ་ོཡོདོ་སྟབས་རྒྱ་

གོར་སྐོད་དུ་ངསེ་པོར་བསྒྱུར་དགོསོ་ངསེ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་རྩི་བ་ད་ེང་

ཚེསོ་བདོ་སྐོད་བྱེས་ན་སུས་བྱེས་ཆེགོོ་གོ་ིམ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ིརདེ། སུ་

གོཅགིོ་གོསི་ཟརེ་གྱི་ིམ་རདེ། གོཟ་ིབརྗེདི་ཅགིོ་ཀྱིང་ཡོངོ་ངསེ་ཡོནི།

ཇ༽ མངི་ཚེིགོ་གོསར་བཟ་ོདང་། སྐོད་ཡོགིོ་ཡོར་རྒྱས།
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ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅསེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ལ་གོཅསེ་སྤྲོས་

བྱེེད་སྟངས་ཇི་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་སམ་ཞིེ་ན། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་

བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ནས་གོཅེས་སྤྲོས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་

སྐོད་ཡོགིོ་ད་ེམཆེདོ་གོཤེམོ་ནང་ལ་གོཞིགོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་མནི། བདོ་པོའི་ི

སྐོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ལས། བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་

ལ་ཡོར་རྒྱས་མ་བཏེང་ན། ལྐུགོ་པོའི་ིཞིནེ་ཁོོགོ་གོ་ིཐོོགོ་ནས་རྩི་བ་

ཆེེན་པོ་ོརེད་ཅེས་བརྗེོད་ཚེེ་སྙིང་པོ་ོགོང་ཡོང་མེད། བོད་པོའིི་སྐོད་

ཡོགིོ་ཡོར་རྒྱས་ཀྱིང་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་

ལས། བདེ་སྤྱོདོ་མ་བྱེས་པོར་ཡོར་རྒྱས་ཇ་ིལྟར་བྱེས་ཏེ་ེགོཏེངོ་ཐུབ་

བམ། ང་ཚེརོ་མངི་ཚེགིོ་མ་འིདང་བ་གོཅགིོ་བྱུང་ན་ལམ་སངེ་མངི་

ཚེིགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟོས། མིང་ཚེིགོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་གོཏེན་

འིབེབས་བྱེེད་བཞིིན་འིདི་ལྟར་བྱེས་ན། ཆེབ་སྲིིད་དང་། ཁྲིིམས་

ལུགོས། དཔོལ་འིབྱེོར་ལོངས་སྤྱོོད། ཚེན་རིགོ་དང་འིཕྲུལ་རིགོ་

སགོོས་ཀྱི་ིནང༌དུ་བདོ་པོའི་ིམངི་ཚེགིོ་རམི་བཞིནི་གོསར་བཟ་ོདང་

བེད་སྤྱོོད་ལེགོས་པོར་བྱེས་ཚེེ་ཡོར་རྒྱས་དང་། མིང་ཚེིགོ་འིདང་

ངེས་ཤེིགོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། ཅི་སྟེ་ངེས་མེད་ཀྱིིས་མ་འིདང་བ་ཞིིགོ་

བྱུང་ནའིང་། ང་ཚེའོི་ིབདོ་པོའི་ིཚེིགོ་གོ་ིནང་དུ་པོདྨ་དང༌། སངེ་གོ་ེ

ལྟ་བུའི་ིརིགོས་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསྐོད་རང་སརོ་བཞིགོ་སྟ་ེབདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། ད་ེའིདྲེའི་ིརགིོས་ལ་ང་ོཚེ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་
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མདེ། མངི་ཚེགིོ་གོསར་པོ་ང་ཚེ་ོབདོ་སྐོད་དུ་སྒྲི་སྒྱུར་བྱེས་ནས་མ་ི

ཡོངོ༌བ་དང་། དནོ་སྒྱུར་བྱེས་ནས་ཀྱིང་མ་ིཡོངོ་བ་མཆེསི་ཚེ་ེམངི་

ཚེིགོ་དེ་ཉེིད་ཨེ་ཀྲོོམ (Atom) ཟེར་བ་ལྟ་བུར་རྡུལ་ཕྲིན་ཞིེས་

བརྗེདོ་ནས་འིགྲེགིོས་ན་འིགྲེགིོ་པོ་དང་། ད་ེམནི་སྒྲི་སརོ་གོནས་སུ་

བཞིགོ་ན་རྒྱ་གོར་གོ་ིསྐོད་ནང་དབྱེནི་ཇའིི་ིམངི་ཚེགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་

པོ་དང་གོཅིགོ་མཚུངས་ཆེགོས་ཡོདོ། གོང་ལྟར་ང་རང་ཚེསོ་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེས་ན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོངསེ་ཡོནི་ལ། བདེ་སྤྱོདོ་མ་བྱེས་པོར་

བཞིགོ་ན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐོབས་མེད། ཡོར་རྒྱས་ཤེིགོ་མ་བཏེང་

བར་ང་ཚེའོི་ིསྐོད་ཡོགིོ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོས། སྐོད་ཡོགིོ་ལ་

ཐུགོས་སྣང་དགོསོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ནའིང་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡོང་མདེ། དརེ་

བརྟེནེ་གོནད་དནོ་འིདརི་ད་ོསྣང་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ་སྙམ།

ཉེ༽ སྐོད་ཡོགིོ་གོ་ིའིགྲེ་ོདནོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིདུས་

རབས།

གོཉེསི་ནས་བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་འིད་ིདགོ་དངེ་སང་གོ་ིདུས་སྐོབས་

ཙོམ་དུ་མ་ཟད། མ་འིངོས་པོར་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་

ནང་དུའིང་གོལ་གོནད་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་ངེས་ཡོིན། ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་། ཡོང་སྒོསོ་ཐོགེོ་པོ་གོངོ་འིགོོ མད་ོརྒྱུད་ཐོམས་

ཅད་ཆེ་ཚེང་བ་འིཆེད་ཤེསེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། བཤེད་པོའི་ིསྟངེ་ནས་ང་ོ
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སྤྲོོད་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་བོད་སྐོད་ཁོོ་ན་ལས་གོཞིན་གོང་

གོིས་ཀྱིང་བྱེེད་མི་ཐུབ་སྙམ། ད་ལྟ་དབྱེིན་ཇིའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ནང་དུ་

ནང་ཆེསོ་བསྒྱུར་དང་བསྒྱུར་བཞིནི་ཡོདོ་ཀྱིང་། དུས་རབས་འིདའིི་ི

ནང་དུ་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བདོ་སྐོད་ནས་བཤེད་པོ་ལྟར་

བཤེད་མ་ིཐུབ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་ངསོ་ནས་ཚེདོ་དཔོགོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་རྩི་གོཅགིོ་པོའི་ིནང་ལའིང་བདོ་སྐོད་ཀྱིསི་བཤེད་

པོ་ནང་བཞིནི་དབྱེནི་ཇའིི་ིསྐོད་ཐོགོོ་བཤེད་ཐུབ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་ཁོགོ་པོ་ོ

ཡོིན་ལས་ཆེེ། དེ་ནས་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་རྩི་གོཅིགོ་པོའིི་སྨོད་ཙོམ་

ལ་ཇ་ིལྟར་བྱེདེ་མནི་མ་ིཤེསེ། དསེ་ན་ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགོང་ནས་

བཏེང་ཡོང་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་མཐོོང་ཆུང་བྱེེད་པོ་དང༌། བོད་

པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཐོགོ་རིང་དུ་བཞིགོ་ནས་བེད་སྤྱོོད་གོཙོ་ོབོ་བྱེེད་མི་

དགོོས་པོ་དེ་ལྟར་བྱེེད་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་མེད། སྐོད་ཡོིགོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་འིདི་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། སྐོད་

ཡོིགོ་འིདི་རླབས་ཆེེན་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་དེར་བདགོ་པོ་ོལེགོས་པོར་

རྒྱགོ་དགོསོ།

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོམ་སྡེ་ེཡོ་འིཛནི་གྲྭའི་ིཕེགོོས་ཐོབོ་སྒོརོ་ ༧༥ ཐོགོོ་ནས་

འིཚེ་ོཐོབས་མ་འིདང་བའི་ིསྐོརོ་ད་ེཕེལ་ཆེརེ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཡོངོ་བ་ཡོདོ། 

ད་ལན་ངསོ་རང་ཡོངོ་ཁོར་ཤེསེ་རགིོ་བཀའི་བླནོ་ཐུབ་བསྟན་ཉེནི་

བྱེདེ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌ཞིངི་། ཁོངོ་གོསི་ལྡ་ིལརི་རྒྱ་གོར་ཤེསེ་རགིོ་
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བླནོ་ཆེནེ་ལ་བཀའི་མལོ་ཞུ་རྒྱུའི་ིདནོ་ཚེན་ནང་ནས་དནོ་ཚེན་གོཅགིོ་

ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིཕེགོོས་ཐོབོ་སྐོརོ་འིད་ིརདེ། བཀའི་མལོ་ཞུས་ནས་

དངུལ་རྩིསི་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐྱར་དུ་རྙགོོ་དྲེ་མ་བྱུང་ན་ཕེལ་ཆེརེ་

གོཏེན་འིཁོལེ་བ་ལྟ་བུ་རདེ། དཀའི་ངལ་སལེ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ི

འིདུགོ ང་ཚེ་ོཡོར་མར་ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་གོ་ོབསྡུར་བྱེདེ་བཞིནི་དང་

ཐོབས་ཤེསེ་བྱེས་ན་འིགྲེགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཚེང་མས་

སམེས་ཤུགོས་ཡོགོ་པོ་ོསྐྱདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་

མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་ནས་བདནེ་པོའི་ིརྩི་དནོ་གོཅགིོ་ལ་འིཐོབ་རྩིདོ་བྱེ་

རྒྱུ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ལས། ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་

ནས་ལྷདོ་དལ་ཐོགོོ་སྡེདོ་པོའི་ིདུས་སྐོབས་ཤེགིོ་མནི། 

མ་གོཞིི་ད་ལྟ་མཐོ་ོརིམ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སྲིིད་དོན་ཐོོགོ་དམིགོས་

བསལ་གྱིི་དོ་སྣང་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་

འིདུགོ འིཐུས་མི་དང༌། ལྟ་སྐོོར་བྱེེད་མཁོན་སྔ་རྗེེས་དང་སྐོད་ཆེ་

བྱུང༌། ཉེེ་ཆེར་རང་ལས་བསྡེོམས་ནང་ལ་བཀོད་འིདུགོ སེམས་

ཤུགོས་འིཁུར་བ་འིདི་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ད་དུང་ཡོང་སེམས་

ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེས། ང་རང་ཚེོས་བོད་རང་བཙོན་གྱིི་འིཐོབ་

རྩིདོ་བྱེདེ་པོའི་ིང་ོབ་ོའིད་ིལྟ་བའི་ིཐོགོོ་ལ་ཤེདོ་ཀྱི་ིམདེ་ལ། ལམ་སྲིལོ་

ཐོགོོ་ལའིང་ཤེདོ་ཀྱི་ིམདེ། གོསར་བརྗེརེ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ་

ཀྱིང་མིན། ང་ཚེ་ོགོང་ཞིིགོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེ་ན། རྒྱ་མི་
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རིགོས་ཀྱིི་ང་ཚེོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་མེད་པོའིི་མཐོོང་ཆུང་དང༌། 

ཁྱིད་གོསོད་བྱེས་ནས་ཐོོབ་ཐོང་གོང་ཡོང་མེད་པོར་ང་ཚེོའིི་ལུང་

པོའིི་ནང་ལ་དབང་འིཛིན་བྱེེད་པོ་དེར་ང་ཚེོས་ངོ་རྒོལ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོདོ་པོ་ལས། གོཞིན་ང་ཚེསོ་རྒྱ་མ་ིགུང་བྲན་ལ་ང་ཚེ་ོནང་པོ་ཡོནི་

པོས་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚེརོ་བཅསོ་བསྒྱུར་གོཏེངོ་བར་ཡོངོ་

གོི་འིདུགོ ང་ཚེོར་བཅསོ་བསྒྱུར་དགོོས་ཀྱིི་མདེ་ཅསེ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་

ཀྱིི་མེད། ང་ཚེོའིི་ལམ་དང་ལུགོས་སྲིོལ་དེ་ལ་རྒྱ་མིས་ལམ་དང་

ལུགོས་སྲིལོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བཙུགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ང་ོརྒལོ་

བྱེདེ་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མནི། 

ང་ཚེོར་ལུགོས་སྲིོལ་གོསར་པོ་དགོོས་ལ། བཅོས་བསྒྱུར་ངེས་

པོར་དུ་གོཏེངོ་དགོསོ། རྒྱ་མ་ིམདེ་ནའིང་ང་ཚེསོ་ངསེ་པོར་དུ་གོཏེངོ་

དགོསོ་པོ་ཡོནི། ལམ་དང་ལུགོས་སྲིལོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་། ང་རང་

ཚེོར་རན་པོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་དམར་པོོའི་ིལུགོས་སྲིོལ་འིཛུགོས་

རྒྱུ་ཡོངོ་སྲིདི་ལ། གོཞིན་དགོ་ཀྱིང་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོངོ་སྲིདི། གོཅགིོ་

བྱེས་ན་དམངས་གོཙོའོི་ིརངི་ལུགོས་འིཛུགོས་རྒྱུ་ཡོངོ་སྲིདི། ཡོནི་

ནའིང་ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ང་

ཚེའོི་ིམ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་འིད་ིདངེ་སང་ཡོ་ོརབོ་ནང་དམར་པོ་ོཕྲིན་བུ་

དཀར་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལྟ་བུའིི་དཔོེ་གོསར་གོཅིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་གོམ། 

ཡོང་མིའིི་གོཤེིས་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པོའིི་དམར་པོོའི་ིརིང་ལུགོས་ཟེར་
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བ་ཞིགིོ མ་ིས་ོསའོི་ིཁྱིད་པོར་དང་ལྡན་པོའི་ིདམར་པོའོི་ིརངི་ལུགོས་

ཟརེ་བ་གོཅགིོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོཅགིོ་བྱེས་ནས་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ང་ཚེརོ་

ཡོངོ་བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ་པོ་རདེ་སྙམ། ད་ེའིདྲེར་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ི

རིགོས་ཡོོད་ན་ངེས་པོར་དུ་ད་ོསྣང་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརེད་སྙམ། དེ་

མ་འིངོས་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་ང་ཚེརོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། རྩི་བ་སྲིདི་

དནོ་གྱི་ིཐོགོོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ད་ོསྣང་བྱེས་དང་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་འིད་ིཧ་

ཅང་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ ད་དུང་ཡོིན་ནའིང་ད་ོསྣང་ཡོགོ་པོ་ོགྱིིས། 

ད་ེགོ་ཡོནི། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་

ཐོགེོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོ་ི༸རྒྱལ་བའི་ིཕེ་ོབྲང་དུ་ཤེསེ་ཐོགེོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོ་ི༸རྒྱལ་བའི་ིཕེ་ོབྲང་དུ་ཤེསེ་

རགིོ་ཁོངོས་དམིགོས་བསལ་ཚེོགོས་འིདུར་བཅར་རགིོ་ཁོངོས་དམིགོས་བསལ་ཚེོགོས་འིདུར་བཅར་

འིབྱེརོ་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིའིགོན་འིཛནི་དང་། སློབོ་འིབྱེརོ་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ིའིགོན་འིཛནི་དང་། སློབོ་

དགོ་ེབཅས་མཇལ་བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་དགོ་ེབཅས་མཇལ་བཅར་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ འིདས་པོའི་ིའིཐུས་ཤེརོ་དང་། མ་འིངོས་པོའི་ིམདུན་

གྲེསོ།

ཚེོགོས་འིདུ་གོང་འིདྲེ་བྱུང་སོང་། ཡོགོ་པོོ་བྱུང་སོང་ངམ། ཁྱིེད་

རང་ཚེ་ོའིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ངམ། སེམས་འིཁུར་ཡོགོ་

པོ་ོབླངས་ཏེ་ེཚེགོོས་འིདུ་འིཚེགོོས་པོ་ཡོནི་ནམ། གོཞིན་གྱིསི་གོང་

ཞིིགོ་ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་མིན་བལྟས་ནས་བསྡེད་པོ་

ལྟ་བུ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ནམ། གོཏེམ་ཡོང་ཟལོ་གྱིསི་སྨྲ། །སྤྱོདོ་པོ་ཡོང་

ཟལོ་གྱིསི་སྤྱོད། །ཅེས་པོ་ལྟར་བྱེས་ན་དནོ་ཕེན་གོང་མདེ། ང་ཚེ་ོ

ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ན་ིལས་དནོ་གོང་ལའིང་དགོ་ེ

སྐྱནོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྩི་བ་ང་ཚེ་ོཚེང་མའིི་བསམ་ཚུལ་

ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་ན་བསམ་པོ་ལས་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོང་མནི། རང་རང་
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ས་ོསའོི་ིཉེམས་མྱོངོ་གོ་ིསྟངེ་ནས་སྣནོ་འིཕྲི་ིལགེོས་བཅསོ་གོང་ཞིགིོ་

བྱེདེ་དགོསོ་མནི་ཚེང་མས་གོ་ོསྡུར་བྱེས་ཏེ་ེལས་ཀ་གྲེ་འིགྲེགིོས་པོ་

ཞིགིོ་དང༌། ཚེགོས་ཚུད་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་སྙམ་པོའི་ིདནོ་དགོ་ཡོནི་པོ་

ལས། ཞིེ་ལ་དོན་དགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་འིཆེང་སྟེ་ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་

ཆེགོས་ཀྱིིས་ཚེོགོས་འིདུ་བསྡུ་བསྐོོང་བྱེས་ནས་དེ་ཡོི་ཐོོགོ་ནས་

ཀློད་པོ་དཀྲུགོ་རྒྱུ་དང༌། ལམ་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་འིཁྲིིད་རྒྱུ་

ལྟ་བུ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མ་རདེ། ཚེགོོས་འིདུ་ཚེགོོས་པོའི་ིསྐོབས་རང་

རང་ས་ོསའོི་ིལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་དགོ་ེསྐྱནོ་གོང་ཞིགིོ་མཐོངོ་བ་

དེ་དགོ་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་བྱུང་ན་ཚེོགོས་

པོའི་ིདགོསོ་དནོ་ཚེང་བ་དང༌། ཉེངི་ཁུ་ཞིགིོ་ཐོནོ་ཐུབ་པོ་ཡོནི་སྟབས་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། དོན་དམ་པོའིི་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་

ཤེོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་བ་རེད། འིགྲེིགོས་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་

ཚེ་ོཕེལ་ཆེེར་འིདོད་པོ་ཁོེངས་པོ་བྱུང་སོང་ངམ། འིདོད་བླ་ོཁོེངས་

པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཐོོགོ་མར་གོོ་སྡུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་རྩི་གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེས་པོའིི་ཐོོགོ་ཁྱིེད་

ཚེོས་ཉེིན་བསྟུད་གོ་ོསྡུར་བྱེས་པོ་རེད། ང་ལ་དམིགོས་བསལ་ཞུ་

རྒྱུ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་མ་བྱེས་དགོོས་པོ་མདེ། 

ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རགོོས། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོ་ཐོབས་སྐྱ་ོ

པོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་འིད་ིང་ཚེརོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་གོནས་ཚེད་
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ལོངས་པོ་ཡོོད་ན་ཡོང༌། ཤེེས་ཡོོན་སྤྱོི་བྱེིངས་ཐོོགོ་ལ་ང་རང་ཚེ་ོ

གོནས་ཚེད་ལངོས་ནས་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིགོདན་གྲེལ་དུ་སློབེས་པོ་

ཞིགིོ་མ་བྱུང་བ་ཡོནི་པོས། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་འིཐུས་

ཤེོར་མང་པོོ་ཕྱོིན་ཏེེ། ད་ཆེ་ང་རང་ཚེ་ོསྐྱབས་མེད་མགོོན་མེད་

ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ། རྒྱ་མསི་ང་ཚེརོ་

སྡུགོ་པོ་ོགོཏེོང་བ་ལ་འིགྱིོད་པོ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ དགྲེ་ཁོ་གོཏེད་

ཅགིོ་ཆེགོས་པོ་ཡོནི་སྟབས་དགྲེས་དགྲེ་ལ་སྡུགོ་སྣ་དགུ་གོཏེངོ་རྒྱུ་

ཟརེ་བ་ད་ེམཐུན་པོ་ཞིིགོ་དང་སྤྱོ་ིསྲིལོ་ཞིིགོ་རདེ། 

འིནོ་ཀྱིང་བར་ལམ་འིབྲུགོ་དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དནོ་དགོ་གོཞི་ི

རྩི་གོཏེན་ནས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་གོནས་ཚུལ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོརང་གོ་ིལུང་པོ་བྲལ་ཞིངི་། གོཞིན་གྱི་ིལུང་པོར་

གྱིར་ནས་འིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་དགོསོ་སྟབས། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

སྐྱབས་མདེ་མགོནོ་མདེ་རདེ། སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རྒྱུ་བདནེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་

ན་ཡོང་བདནེ་པོའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་འིཕྲི་ོམ་ཐུབ་པོ་དང་། དབང་དང་ནུས་

པོ་ཡོདོ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་རྫུན་པོ་གུང་སྒྲིགིོ་སྟ་ེབཤེད་ཀྱིང་ད་ེལ་

ནུས་པོ་ཡོདོ་པོ། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོའོི་ི

དུས་ཚེོད་ལ་སློེབས་ཡོོད། ང་རང་ཚེ་ོརང་རང་སོ་སོས་ནུས་པོ་

བཏེོན། རང་རང་ས་ོསོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། 

སྙིང་རྗེེ་རྐྱེང་རྐྱེང་གོི་འིགོོ་ནས་མི་ཚེེ་འིཁྱིོལ་ཐུབ་ཐོབས་མེད་པོ་
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དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིིས་ཁོ་གྲེགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ འིདས་པོའིི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་འིདིས་འིཐུས་ཤེོར་ཆེེན་པོོ་

ཕྱོནི་ཡོདོ། ད་ལྟ་དང༌། མ་འིངོས་པོར་ཤེསེ་ཡོནོ་གོང་ཅའིི་ིཐོགོོ་ནས་

འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིགྲེལ་ལ་ཚུད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 

ང་རང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་འིབྱེརོ་ནས་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་པོའི་ིལས་

ཀ་དང་པོ་ོཤེསེ་ཡོནོ་དང༌། གོཞིསི་ཆེགོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་གོཉེསི་པོ་ོད་ེ

གོལ་གོནད་ཆེེ་ཤེོས་སུ་བརྩིིས་ནས་སློོབ་གྲྭའིི་ལས་ཀ་འིདི་དགོ་

ད་ལྟ་བར་ཕེལ་ཆེེར་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་བྱུང་ཡོོད། སྔར་མེད་གོཞིི་རྩི་

ཚུགོས་པོ་རདེ། ད་དུང་ང་ཚེསོ་གོཞི་ིརྩི་ཚུགོས་ཡོདོ་སྙམ་སྟ་ེཆེོགོ་

ཤེེས་བྱེས་པོས་མི་འིགྲེིགོས་པོར་མིང་དོན་གོཉེིས་མཚུངས་ཀྱིི་

གོནས་ཚེད་ལོངས་པོ་བཟོ་དགོོས། དེ་སྐོོར་སྐོད་ཆེ་ཚེར་གོཅིགོ་

གོཉེིས་བཤེད་པོས་འིགྲེིགོས་ཐོབས་མེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་

བྱེདེ་མཁོན་དང༌། ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ས་ོསའོི་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་བསྐྱེད་དེ་ལོ་དང་ཟླ་བ་སྦྲེེལ་ནས་དོན་

དགོ་འིགྲུབ་པོ་ཞིིགོ་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས། ལ་ོསྦྲེེལ་ནས་ཡོར་

རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས། དཀའི་ངལ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་། ཚེང་མས་སྔར་བཞིནི་སམེས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོར་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 
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ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིལགོ་ཆེ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་

རྟེནེ།

ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིམང་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱིསི་ཕེངོས་ནས་དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོ་

ཡོནི་པོས། ད་ཆེ་ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརྒྱུ་

ཆེ་ཡོོད་ཐོགོ་ཆེོད་རེད། བོད་པོས་བོད་པོར་བསྟོད་ར་བཏེང་བ་

དང༌། ཀྲོགོོ་ཀྲོགོོ་བྱེས་པོ་མནི། བླ་ོགོཟུ་བརོ་གོནས་པོའི་ིསྤྱོརི་བཏེང་

མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུར་ཀློད་པོའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་

ལུགོས་ཤེོད་མུས་རེད། ང་རང་ཚེོར་རྒྱུ་ཆེ་ནི་ཡོོད་ལ། ཡོོད་པོ་

དེ་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན་སྟབས་ཚེང་

མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ཏེེ་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚེད་མི་གྲེལ་ལ་

ཚུད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ།

ངས་རྒྱུན་དུ་བརྗེདོ་མུས་ལྟར། མ་ིལ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཞིགིོ་བྱུང་ན་

ཡོང་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ན་ིལགོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡོནི། ལགོ་ཆེ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ལ་བྱེདེ་དང་མ་ིབྱེདེ་རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་ལ་རགོ་ལས་

པོ་ཡོིན་སྟབས། མི་ཁོ་ོརང་གོི་གོཞིི་རྩིའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་

ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་ད་ེལ་ཅ་ིཙོམ་གྱིསི་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་

ཏེན་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་ས་ོས་ོརང་

ལ་ཡོང་ཚེ་ེའིདརི་སྐྱདི་པོ། ཚེ་ེཕྱོ་ིམ་ཁོས་བླངས་པོ་ཡོནི་ན་ཕྱོ་ིམར་
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ཡོང་ཕེན་པོ། ཚེ་ེའིད་ིསྐྱདི་པོ་ཕྱོ་ིམར་བད་ེབ་ཡོངོ་རྒྱུ་དང༌། རང་ཉེདི་

གོང་དུ་གོནས་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་སམ། རང་ཉེདི་གོང་དུ་གོནས་པོའི་ི

ཡུལ་དའེི་ིནང་ལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ། སྤྱོིའིི་སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་ཐུབ་པོ། ཁོེ་ཕེན་མང་ཙོམ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་བཅས་ཀྱིི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་ངེས་ཡོིན། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་གྱི་ིལགོ་ཆེ་ཡོདོ་མཁོན་དའེི་ིརྩི་བའི་ིབསམ་བླ་ོཀྱིགོ་ཀྱིགོོ་ཅགིོ་

བྱུང་ན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་དེས་ས་ོས་ོརང་ལའིང་བྱེེད་

རྒྱུ་མང་བ་དང༌། བྱེེད་རྒྱུ་མང་ཙོམ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ལ་སོ་

སརོ་བླ་ོཕེམ་མང་བ་ཡོངོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་དང༌། ས་ོས་ོམ་སྐྱདི་པོ་ཡོངོ་རྒྱུ། 

མི་ཚེེ་མགོ་ོབདེ་དྲེན་འིཕྲུལ་དང༌། གོཡོ་ོཁྲིམ་གྱིི་ངང་ནས་བསྐྱལ་

བ་ཡོིན་ན་ཚེེ་ཕྱོི་མ་ཡོིན་ཀྱིང་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོཙོ་ོཆེེ་

ཤེོས་རང་ཉེིད་གོང་དུ་གོནས་པོའིི་ས་ཁུལ་དེའིི་ནང་ལའིང་ཁྲི་གོེ་

འིཁྲུགོ་གོེ་མང་བ། སྐོད་ཆེ་མང་བ། དོན་མེད་ཚེང་མར་བརྡོབ་

གོསགིོ ཕེན་ཐོགོོས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་བཅས་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེ

འིདྲེ་ཡོནི་སྟབས་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་གོཅགིོ་པུར་ཧ་ལས་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོ་ོདང༌། མ་ིད་ེསྤུས་དགོ་པོ་ོཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

མི་ལྷགོ་བསམ་དགོ་པོོ་ཡོོང་བ་དང༌། མི་བསམ་བློ་སྤུས་དགོ་པོོ་

ཆེསོ་བྱེས་ཏེ་ེཡོངོ་དགོསོ་ཟརེ་ནས་ཆེསོ་བཤེད་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ི
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འིགྲེགིོས་ལ། སྨོནོ་ལམ་དང་འིདནོ་པོ་བཏེནོ་པོས་ཀྱིང་ཕེན་ཐོགོོས་

མེད། ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ཕྲུ་གུ་དང་མཉེམ་གོཤེིབས་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་

མཁོན་ཆེོས་དགོེའིི་མིང་དང་། བླ་མའིི་མིང་ཡོོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་

པོར་གོཤེིབས་ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་ཕྲུ་གུའིི་བསམ་བློའི་ི

ནང་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་འིཇགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ མ་ིད་ེཡོ་རབས་ཤེགིོ་བྱུང་ན་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་སྣ་ེཁོ་

གོཅགིོ་གོཉེསི་ཤེགིོ་མ་གོཏེགོོས་མདེ་ན་ཡོང་མ་ིཚེ་ེད་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་

སྐྱལེ་གྱི་ིརདེ། མ་ིམ་རབས་ཤེགིོ་ཆེགོས་ན་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཇ་ིཙོམ་

ཡོོད་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་ོཡོོང་གོི་མ་རེད། དགོེ་རྒན་ཕྲུ་གུ་དང་གོཤེིབས་

སྡེདོ་མཁོན་ཚེསོ་རྩི་བའི་ིམའིི་ིང་ོབ་ོཡོ་རབས་བཟང་པོ་ོཡོངོ་ཐོབས་

ཡོནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅགིོ་བྱེདེ་རྒྱུ་སམེས་ལ་བཅངས་དགོསོ། གོང་

ལྟར་ཕྱོིན་ཆེད་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོགོ་པོོའི་ིཐོོགོ་ལ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་

མཁོན་ལྷགོ་པོའི་ིབསམ་པོས་རྒྱབ་ཐོགེོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་

ཡོནི་སྟབས་མ་ིཡོ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སམེས་

ལ་དམིགོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་རོགོས་ཞིསེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི།

ང་རང་ཚེ་ོསྤྱོརི་བཏེང་མ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ཡོནི་ན་ཡོང༌། མ་ིབཟང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་རང་གོཞིན་གོཉེསི་ཀར་ཕེན་པོ་དང༌། མ་ིབཟང་པོ་ོ

མ་བྱུང་ན་རང་གོཞིན་གོཉེསི་ཀར་མ་ིཕེན་པོར་གོནདོ་ཡོངོ་བ་དང༌། 

དཀྲུགོ་ཡོོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་སྟབས། མི་
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ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་མི་རེ་ངོ་རེ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་ཐོབས་བྱེ་

དགོོས། སོ་སོ་ཆེོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། གོང་

ལྟར་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་ཡོགོ་པོ་ོསྒྲུབ་ན་དངསོ་སུ་

ཚེ་ེའིད་ིདང༌། བརྒྱུད་ནས་ཚེ་ེཕྱོ་ིམ་གོཏེན་གྱི་ིའིདུན་མ་འིགྲུབ་པོའི་ི

དནོ་དགོ་ལ་ཕེན་གྱི་ིརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོས་ོས་ོཆེསོ་ཁོས་ལནེ་མཁོན་

ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ན་ིབསདོ་ནམས་བསགོས་པོ་དང༌། འིཇགིོ་རྟེནེ་སྤྱོརི་

བཏེང་གོི་ཆེ་ནས་བཤེད་ན་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་

ཡོིན་བསམ་པོ་བྱེས་ནས་མི་བཟང་པོོ་དང༌། མི་ཡོ་རབས་བཟོ་

རྒྱུ་ད་ེཡོནི་གོཅིགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རོགོས།

དེའིི་ཐོོགོ་ཏུ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུར་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་བོད་མི་

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ། བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིརྐང་མ་འིདྲེནེ་མཁོན། 

རླབས་ཆེནེ་མ་ིརགིོས་འིདའིི་ིམཇུགོ་མཐུད་ད་ེསྲིདི་ཀྱི་ིལས་ཀ་དང་། 

ཆེསོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་གོང་ཞིིགོ་ཡོནི་ནའིང་། གོང་ལྟར་མ་ིཐོོགོ་རྒན་པོ་

ད་ེདགོ་གོ་ིབྱེ་བའི་ིལས་འིཕྲི་ོརྣམས་མཇུགོ་སྐྱལེ་མཁོན་ཞིགིོ་དགོསོ་

པོར་བརྟེེན་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་ཞིེན། ཤེ་ཚེ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་

དགོསོ་པོ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོདངེ་སང་ས་ོསའོི་ིལུང་

པོ་བྲལ་ནས་རྒྱ་མརི་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་གོ་ིཡོདོ། རྒྱ་མརི་ཁོ་གོཏེད་

གོཅོགོ་རྒྱུ་དེ་རྩི་བའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་ནས་ཁོ་གོཏེད་བཅགོ་

པོ་ལས། སམེས་ཤུགོས་མདེ་ནས་བཅགོ་པོ་ཞིིགོ་མནི།
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གོ༽ བསམ་བླའོི་ིདྲེགོ་ཆེས་དང་། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་།

བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོ་འིགོའི་

ཞིགིོ་གོསི་བརྗེདོ་ལ་ལྟར་ན། གྲེ་ིམ་ེམདའི་སགོོས་གོ་ོལགོ་གོ་ིནུས་

པོ་གོཅགིོ་པུས་འིདང་གོ་ིམ་རདེ། བདོ་མའིི་ིབསམ་བླ་ོལ་ཆེབ་སྲིདི་

ཀྱིི་དྲེགོ་ཆེས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས། བོད་པོའིི་མིའིི་བསམ་བླ་ོལ་

ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དྲེགོ་ཆེས་སྤྲོས་ཐུབ་ན་འིདིས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་

གོཅགོོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེབདནེ་པོ་རདེ། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་བསམ་བླ་ོལ་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིདྲེགོ་ཆེས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྤྲོས་

ཡོོད་ན། གོ་དུས་ཡོིན་ཀྱིང་དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་མི་ཟོས་

མི་བདེ་བ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་མིའིི་དབང་སྒྱུར་འིགོོ་ནས་ལངས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚེསོ་ཏེན་ཏེན་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། བསམ་བླརོ་ཆེབ་

སྲིིད་ཀྱིི་དྲེགོ་ཆེས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་སྤྲོས་མ་ཐུབ་ན་གོོ་སྐོབས་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ཡོང་ང་ཚེོས་ཀ་ོཐོགོ་གླིོད་རྒྱུ་དང༌། འིཐུས་ཤེོར་རྒྱུའིི་

ཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ། 

རྒྱ་མ་ིདང༌། ད་ེབཞིནི་དམར་པོའོི་ིརྒྱལ་ཁོབ་མང་པོའོི་ིནང་ལ་ཆེབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དེ་གོལ་ཆེནེ་པོརོ་བརྩི་ིགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་གོར་

གྱིི་གོཙོོས་པོའིི་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་གོི་ནང་དུ་དེ་ཙོམ་རང་ཤུགོས་

མི་རྒྱགོ་མཁོན་ལྟ་བུ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་
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དང༌། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་སྡེ་ེཚེན་ཐོ་དད་ཡོནི་ནའིང་། ང་རང་

ཚེ་ོབདོ་མའིི་ིདངེ་སང་གོ་ིགོནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་སྲིདི་དནོ་

གྱིི་ཐོོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་པོ་

རེད། སྲིིད་དོན་གྱིི་གོནས་ལུགོས་སློོབ་ཚེན་ནང་ཡོོད་མེད་ལ་མ་

ལྟོས་པོར། བོད་དགོེ་ས་ོསོས་ཁུར་བླངས་ནས་བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་

སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཤུགོས་རྐྱེནེ་ཐོབེས་ཐོབས་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཐོོན་པོའིི་ནང་ལ་ལེགོས་པོའིི་ཆེ་

དང༌། བཟང་པོའོི་ིཡོནོ་ཏེན་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། ད་ེཚེ་ོདམགིོས་བསལ་

ངས་བཤེད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ཉེེས་པོའིི་ཆེ་ནས་གོང་འིདྲེ་བྱུང་

ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཐོནོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་དྲེགོ་སློབོ་ནང་

ཡོདོ་པོ་ཁོ་ཤེས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་འིདདོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་

དེ་དགོོས་པོ་མེད་པོ་ལྟ་བུར་བལྟ་བ། ལས་ཁུངས་ཁོགོ་ནས་

བཙོན་པོ་ོབྱེས་ནས་བཏེང་ལུགོས། སྡེདོ་མ་འིདདོ་པོར་ཁོ་ཤེས་བྱེལོ་

ཏེ་ེཕྱོནི་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། མ་གོཞི་ིཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲིགོ་ནང་

ལ་ད་ེའིདྲེ་ར་ེགོཉེསི་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཡོངོ་སྲིདི་པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

ཧ་ལས་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་སྟ།ེ ཡོནི་ན་ཡོང་མི་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ང་

རང་ཚེ་ོབདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལས་གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོང་མ་རདེ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་བོད་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་

བསྔལ་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རེད། ནམ་ཞིིགོ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་
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བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་བསམ་བློའི་ིནང་ང་ཚེ་ོརྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་

དགོསོ་བྱུང་ཡོང་ཁྱིད་པོར་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོསྐྱདི་ཐོགོ་ཆེདོ་

ཡོདོ། ང་ཚེརོ་བད་ེསྐྱདི་ཆེ་ེཐོགོ་ཆེདོ་ཡོདོ། ང་ཚེརོ་རང་བཙོན་དང༌། 

རང་སྐྱོང་གོང་ཡོང་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ད་ལྟའིི་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་གོི་

གོནས་སྟངས་འིདིས་ང་ཚེ་ོམ་འིགྲེིགོས་པོ་མི་འིདུགོ་ཅེས་དངོས་

གོནས་བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་དནོ་ལྔས་བཤེད་སངོ་ན། དའེིི་ཉེནི་མ་ོད་ེ

ནས་ང་ཚེའོི་ིལས་ཀ་ཚེང་མ་ཅམ་གྱིསི་བཞིགོ་རྒྱུ་ལས་བྱེདེ་དགོསོ་

དནོ་མདེ། བྱེས་ནས་དགོསོ་པོའིང་མདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་མ་

ཤེར་བར་དུ་མསི་ད་ེརགིོས་བྱེདེ་མཁོན་ཡོདོ་རུང་མདེ་རུང༌། ཧབོ་

སྟེ་བལྟས་ན་འིགྲུབ་ཚེོད་ཅིགོ་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། གོང་ལྟར་

རྩི་བའི་ིདནོ་དགོ་དང༌། ལངས་ཕྱོོགོས་ད་ེབདནེ་པོ་དང་རྒྱུ་མཚེན་

ལྡན་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས་སམེས་ཤུགོས་ཆེགོ་རྒྱུ་དང༌། སྒྱིདི་ལུགོ་

བྱེདེ་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་ཕེན་གོནདོ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེ་ོགོ་ི

མདེ་དམ་བསམ་པོ་འིདུགོ་པོས། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོས་ོབྱེདེ་རྒྱུར་

ཡོནི་གོཅགིོ་མནི་གོཅིགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཤུགོས་སྣནོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་མསི་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲིགིོ་ཁོ་ོནས་ཉེནི་ནས་ཉེནི་བསྟུད། ལ་ོནས་

ལོར་བསྟུད་དེ་མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་བསྒྱུར་བཅོས་གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་

ཡོོད་ན། ང་རང་ཚེོས་བདེན་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་གོཅིགོ་ནས་གོཉེིས་
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སུ་བགྲེངས་ཏེེ་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པོའིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་མ་

གོཏེགོོས་ང་ཚེསོ་ཧམ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་དང༌། དགོའི་མ་ིདགོས་མ་ིབདནེ་

རྫུན་སྒྲིིགོ་གོི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་མེད། བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིི་སྐོད་

ཆེ་བཤེད་པོའི་ིཐོོགོ་ནས་མ་ིལ་ངསེ་པོ་རྙདེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། མ་ི

ལ་སམེས་ཤུགོས་སྐྱ་ེཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ལསོ་ཡོངོ༌། ཡོངོ་མ་ཐུབ་པོ་མ་

རདེ། ད་ེཚེ་ོད་ོསྣང་མ་བྱེས་པོ་དང༌། ཤུགོས་མ་བརྒྱབ་ན་ཡོངོ་གོ་ི

མ་རདེ། ང་ཚེསོ་ཧམ་པོ་ཤེདོ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ རྒྱ་མརི་བསྙནོ་

འིཛུགོས་དགོོས་པོ་མེད། བདེན་པོ་བདེན་ཐོོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

རྣམས་ཡོགོ་པོ་ོཤེདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་བདོ་

པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཤེིགོ་དགོོས་ཤེིང་། བོད་པོ་སྤྱོིའིི་ལས་འིགོན་

སྒྲུབ་པོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་དགོསོ། ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་གོསའོི་ིཐོགོོ་

ནས་བསམ་བླརོ་དྲེགོ་ཆེས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ན། ང་

རང་ཚེོར་སྤྱོིར་བཏེང་གོི་ཕྱོིའིི་དཀའི་ངལ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཕྲིད་པོ་

ཡོིན་ན་ཡོང༌། ནང་གོི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་ཡོོད་པོའིི་དབང་

གོིས་ཉེིན་གོཅིགོ་ང་ཚེོར་བདེན་པོའིི་རྒྱལ་ཁོ་འིཐོོབ་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་

ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་སྟབས་ཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ཐོོགོ་

ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ང༽ བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིམདུན་ལམ་དང་། རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིལས་

འིགོན།
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གོཞིན་དགོ་ཟརེ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ མད་ོདནོ་སྙངི་པོ་ོམ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་

བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང་ཡོ་རབས་ཤེིགོ་ཡོོང་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། དེང་

སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་ནང་དཀའི་ངལ་དང༌། རྙགོོ་དྲེ་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ི

ཡོོད་པོ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོའིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་ཚེོས་ཤེེས་

ཡོོན་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤེེས་མང་

པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། དབང་ཡོོད་པོས་དབང་བེད་སྤྱོོད་

བྱེེད་པོ་དང༌། རྒྱུ་ཡོོད་པོས་རྒྱུ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོ། རིགོ་པོ་ཡོོད་

པོས་རགིོ་པོ་བདེ་སྤྱོདོ་བཅས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། རྩི་བའི་ིམའིི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ནང་གོ་ིདཀའི་ངལ་ཡོངོས་སུ་རྫིོགོས་པོ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་

ཀྱིང་། མའིི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ཡོ་རབས་མང་ཙོམ་ཞིགིོ་དང༌། བཟང་

པོའོི་ིབསམ་བླ་ོམང་ཙོམ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། དཀའི་ངལ་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཞིིགོ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། མ་རབས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་མང་

བ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་དཀའི་ངལ་མང་བ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་ཕྱོི་ནང་གོང་

དུ་བལྟས་ཀྱིང་ཤེེས་གོསལ་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་པོར་ཡོ་རབས་དང་

བཟང་པོོའི་ིབསམ་བློའི་ིགོཞིི་མ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་རེད། གོཞིི་མ་དེ་

སྔར་མེད་གོསར་དུ་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་མིན་སྟབས་དེ་ཉེར་ཚེགོས་

བྱེ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོོ་རེད། སྔར་མེད་པོ་གོཞིི་ནས་གོསར་དུ་བསྒྲུབ་

དགོསོ་བྱུང་ན་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་ང་རང་ཚེརོ་སྤྱོརི་བཏེང་ཡོ་རབས་དང༌། ཕྲིན་བུ་ཁོོགོ་པོ་གུ་
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ཡོངས་པོོ། བཟང་པོོའི་ིམགིོ་ལྟོས་ཡོོད་པོ་འིདི་ཚེ་ོརྒྱུན་འིཛིན་ཐུབ་

པོར་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་དང༌། འིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ བྱེ་ེབྲགོ་ཏུ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ད་ལྟའི་ིགོནས་སྟངས་ཁོ་

ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོའིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་དུས་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་

ལ་ཤེ་ཞིནེ་དང༌། ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ལ་སྤེབོས་པོ་སྐྱདེ་ཐོབས། ང་ཚེ་ོ

བདོ་པོ་ཟརེ་བ་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་ཡོནི་བསམ་པོ། 

ང་ཚེ་ོབོད་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོམིན་བསམ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སྐོབས་རེ་འིགོའི་

ཞིིགོ་ནས་རང་གོི་རང་ལ་བྱེིན་གྱིིས་བརླབས་ཟེར་བ་ལྟར་སོ་སོ་

ས་ོསསོ་ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱེས་པོར་ཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུས་ཏེ་ེཀ་ོཐོགོ་གླིདོ་པོ་

མ་གོཏེོགོས། རྩི་བའིི་ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་ཆེ་ནས་རླབས་

ཆེནེ་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་དངསོ་འིབྲལེ་ཆེགོས་ཡོདོ། ཞུམ་དགོསོ་པོ་

དང༌། དམའི་ཕེབ་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། ད་ེའིདྲེ་

ཡོནི་སྟབས་རང་གོ་ིམ་ིརགིོས་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་ཡོནི་པོ། དངེ་སང་

ང་ཚེོས་རྩིོད་གླིེང་དང༌། འིཐོབ་འིཛིང་བྱེེད་རྒྱུའིི་ངོ་བོ་དྲེང་བདེན་

དང་དམིགོས་ཡུལ་བཟང་པོ་ོཡོོད་པོ། རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་རེ་

འིདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འིདི་དགོ་དྲེང་བདེན་འིསོ་བབ་ཡོིན་པོ་སོགོས་ཀྱིི་

སློབོ་གོས་ོརྒྱུན་མཐུད་སྤྲོད་ད་ེམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་སྐྱ་ེཐུབ་

པོ་བྱེེད་དགོོས། མད་ོདོན་སྙིང་པོ་ོཡོ་རབས་དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་

སེམས་ཤུགོས་ཡོགོ་པོོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་ལ་རྒྱུན་

བཅངས་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལས་འིགོན་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོདང༌། ལྗིད་པོ་ོརེད། 

གོཞིིས་ཆེགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་དང་བཟོ་ལས་ཀྱིི་འིཆེར་གོཞིིའིི་ལས་

ཀའིི་རིགོས་ཡོིན་ན། གོལ་ཏེེ་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ཤེགིོ་ཐོོན་པོ་ཡོིན་ན་

ཡོང་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ཀྱི་ིལ་ོཏེགོོ་གོ་ིརྩི་བ་དང༌། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་

ཀྱིི་ཚེོང་གོི་རྩི་བ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོའིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ཕྲུ་གུར་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་མཁོན་གྱིི་བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་ལ་སྒྱིིད་ལུགོ་དང༌། འིཐུས་

ཤེརོ་ཟླ་བ་གོཅིགོ་གོཉེསི་དང༌། ལ་ོགོཅིགོ་གོཉེསི་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི་ན། 

འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚེོའིི་མི་ཚེེའིི་རིང་ལ་ཕེན་

གོནོད་འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོས་དོན་དགོ་ཆུང་ཆུང་གོཏེན་ནས་

མནི། ཆེནེ་པོ་ོརེད། དརེ་བརྟེནེ་ཚེང་མས་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་

ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རགོོས། ཤེསེ་སངོ་ངམ། ཚུར་ཤེདོ་རྒྱུ་འིདྲེ་

དང༌། སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ིརྒྱུ་འིདྲེ་མདེ་དམ། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལགེོས། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བྷེངེ་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༨ ཚེསེ་ ༡ ཉེནི་བྷེངེ་

ལརོ་མཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭར་ཡོདོ་པོའི་ིརང་རིགོས་སློབོ་ལརོ་མཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭར་ཡོདོ་པོའི་ིརང་རིགོས་སློབོ་

ཕྲུགོ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིལམ་སྟནོ་བཀའི་ཕྲུགོ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོརོ་ལ་སྩལ་བའི་ིལམ་སྟནོ་བཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརྗེསེ་ལུས་དང་། གོ་ོསྐོབས་དམ་

འིཛནི།

དུས་ཚེདོ་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཐོབོ་པོ་རདེ། རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིརགོོས་རམ་

འིགོོ་ནས་སོ་སོའི་ིཡོོན་ཏེན་སྦྱོོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡོིན་སྟབས། མཐོོ་

རིམ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་བསྟི་གོནས་སུ་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་དུས་

ཚེོད་ཆུད་ཟོས་མ་བཏེང་བར་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད། མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭར་སྡེོད་མཁོན་ཕྲུ་གུ་ཕེལ་ཆེེ་བ་

དངསོ་འིབྲལེ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་བརྩིནོ་འིགྲུས་ཆེནེ་པོ་ོདང༌། ད་ོསྣང་ཆེནེ་

པོོ་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། སྐོབས་རེ་ང་རང་ཚེ་ོ

བདོ་གོཞུང་སློབོ་གྲྭའིམ། བདོ་སློབོ་འིཛནི་སྐྱངོ་ཚེགོོས་པོའི་ིཁོངོས་

གོཏེོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སྡེོད་དུས་མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོ་

དང༌། གོནས་སྟངས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས། མཐོ་ོརིམ་སློབོ་གྲྭའི་ི
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ནང་སློབེས་ཡོངོ་དུས་རང་དབང་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་མཁོན་དང༌། མཐུན་

རྐྱེནེ་འིཛམོས་པོ་ོཡོདོ་དུས་འིགོའི་ཤེས་ནས་བགོ་མདེ་དང༌། ལྷདོ་

ཡོངས་འིདྲེ་ཕྲིན་བུ་ཡོོང་གོི་མེད་དམ་སྙམ་པོ་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོ

སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་བཟང་པོ་ོབྱུང་བ་འིདའིི་ིདུས་ཚེདོ་ཆུད་ཟསོ་

མ་བཏེང་བར་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོགྱིསི། 

ཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་རྣམས་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིམ་ིགྲེལ་ལ་ཚུད་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། གོདན་ཐོོབ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་བ་ལ་

གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ཤེེས་ཡོོན་ཆེ་ནས་ཚེད་ལོངས་དགོོས་པོ་རེད། ང་

རང་ཚེའོི་ིལུང་པོའི་ིགོནས་སྟངས་ན།ི དངསོ་འིབྲེལ་ལ་ོརྒྱུས་ཅན། 

མ་ིཚེའོི་ིཡོདི་འིཕྲིོགོ་པོ། རང་བཞིནི་གྱི་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ། ང་རང་

ཚེོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་གོཞིི་རྩིའིི་གོནས་སྟངས་ཀྱིང་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན་

ཡོང༌། དུས་ཚེོད་ཀྱིི་རྗེེས་ཟིན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་རང་ཚེོའིི་ངོས་ནས་

བྱེེད་མ་ཐུབ་པོས་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོོ་ཐོེབས་ཏེེ། ང་ཚེོར་ཧ་ལས་

པོའི་ིགྱིངོ་ཆེནེ་པོ་ོཕེོགོ་པོ་རདེ། དའེིི་གུན་གོསབ་དང༌། དུས་ཚེདོ་

རྗེསེ་ཟནི་ཐུབ་པོ་ད་ེང་ཚེསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ཡོནི་དུས་ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་གོ་ོསྐོབས་ཡོགོ་པོ་ོཐོབོ་པོའི་ིསྐོབས་

འིདིར། ཡོིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་

གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། 
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ཁོ༽ ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིདགོསོ་མཁོ་ོདང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ི

རྒྱབ་རྟེནེ།

ད་ེནས་རང་ལ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་འིཇགོས་པོ་ད་ེཕྱོནི་ཆེད་བདེ་སྤྱོདོ་

ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རདེ། བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་

ཡོིན་ན་ས་ོསོར་ཤེེས་ཡོོན་གོ་ཚེོད་ཡོོད་པོ་དེ་དོན་གོ་ོཚེང་བ་ཞིིགོ་

བྱུང་བ་རེད། བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ཤེེས་ཡོོན་ཆེེན་པོ་ོ

ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། བདེ་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་བ་ན་ིརྩི་བ་ལྷགོ་

བསམ་ལ་རགོ་ལུས་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་མ་ིཡོནི་

པོའི་ིཆེ་ནས་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་བ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབླ་ོཡོངོ་

ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། མ་ིསམེས་རྒྱུད་

བཟང་པོ་ོདང༌། ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་རོགོས་བྱེས་ན་ས་ོ

ས་ོསྐྱདི་པོ།ོ རགོོས་པོ་ཚེ་ོལའིང་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེདེ་ཐུབ་པོ། མ་ིཚེང་

མ་བགོ་ཕེེབས་པོ་ོཡོོང་ཐུབ་མཁོན་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། མི་མ་རབས་

རང་དོན་ཁོོགོ་བཅུགོ གོཡོོ་སྒྱུ་ཁྲིམ་གོསུམ་ཤེ་སྟགོ་བྱེེད་མཁོན་

ཞིགིོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། ས་ོས་ོཡོནི་ནའིང་གོ་ར་ེབྱེས་ཀྱིང་མ་ིསྐྱདི་པོ། 

རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་སྟངས། སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་སྟངས་སགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་

གོ་ིཐོགོོ་ལ་ང་ོལྐོོགོ་གོཉེསི་བྱེདེ་དགོསོ་མཁོན། ས་ོསོའི་ིསམེས་ཀྱི་ི

ནང་ལ་རང་གོ་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ངན་པོ་ད་ེམསི་ཤེསེ་ཀྱི་ིདགོོས། སྔ་ཕྱོརི་མ་

གོཏེོགོས་བོང་བུ་ཐོོན་གྱིི་དོགོས་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཉེི་ཤུ་རྩི་བཞིིའིི་རིང་
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བློ་གོཡོེང་བྱེས་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་མཁོན། དེ་བཞིིན་རོགོས་པོ་ཚེོས་

ཀྱིང་མི་དེ་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ངོ་ལྐོོགོ གོཡོོ་སྒྱུ་ཅན། ཁྲིམ་པོ་

ཞིིགོ་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་ཁོ་ནས་མཁོས་པོ་ོདང༌། ཉེེ་པོོའི་ིརྣམ་

འིགྱུར་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དོན་དམ་པོ་ནས་ཧ་

ལམ་རྐུན་མ་དང༌། ཁྲིམ་པོའིི་འིདུ་ཤེེས་བཞིགོ་སྟེ་རྒྱང་རིང་བྱེེད་

མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་རེད། དངོས་གོནས་མི་ཡོ་རབས་ཟེར་བ་

འིད་ིཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་ཁྱིདེ་རང་གོཞིནོ་པོ་ཚེ་ོགོཞི་ིནས་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིཡོདོ། མ་ིཚེའེི་ིནང་ས་ོསའོི་ིདམ་བཅའི་ཨང་དང་པོ་ོད་ེགོང་ཞིགིོ་

འིཛནི་དགོསོ་ཟརེ་ན། ངས་མ་ིཚེ་ེའིད་ིཡོ་རབས་ཤེགིོ་ལ་སྐྱལེ་གྱི་ི

ཡོནི་བསམ་པོ་ད་ེངསེ་པོར་དུ་སམེས་ལ་བཞིགོ་དགོསོ། ད་ེཆེསོ་

ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་གོཅགིོ་པུ་མ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་

འིཚེོ་གོནས་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་ཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་

ཟརེ་བ་ད་ེརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཧབོ་སྟ་ེབལྟ་

དུས། སྐོབས་ར་ེཡོ་རབས་བྱེདེ་དུས་གོཞིན་གྱིསི་མཐོངོ་ཆུང་བྱེས་

ཏེེ་གྱིོང་རགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཧམ་པོ་དང་དམར་ཤེེད་བྱེེད་

མཁོན་དརེ་ཁོ་ེབཟང་ཐོབོ་པོ་དང༌། གྲེ་འིགྲེིགོ་པོ་ལྟ་བུ་ད་ེའིདྲེ་ཕྲིན་

བུ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་། རྩི་བ་ང་རང་ཚེ་ོམིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་

གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡོ་རབས་དང༌། དྲེང་བདནེ་
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ཡོདོ་ན་སྐྱདི་པོ་དང༌། ལགེོས་པོ། ཕུགོས་བཙོན་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་

ཡོོད། མི་ཚེེ་སྐྱེལ་དུས་ཕྲིན་བུ་ཧམ་པོ་དང༌། དམར་ཤེེད། གོཡོ་ོ

སྒྱུ་མ་བྱེས་ན་མགོ་ོམ་ཐོནོ་པོ་ལྟ་བུ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གོཅིགོ་

བྱེས་ན་ཡོངོ་སྲིདི་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་

དྲེན་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། མཐོོང་གོ་ིཡོང་ཡོདོ་ཀྱི་ིརེད་ད།ེ ཡོནི་ན་ཡོང་

རྩི་བ་གོཞིགོ་ས་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་མིའིི་མི་ཚེེའིི་ནང་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོོ་

རདེ། མ་ིརྒས་ནས་མ་ིཚེའེི་ིམཇུགོ་བསྡུས་པོའི་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེརེ་

ཕྱོི་བལྟས་སློོགོ་ཡོོང་དུས་སེམས་ནང་མ་སྐྱིད་པོ་དང༌། འིགྱིོད་པོ་

སྐྱ་ེརྒྱུ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ གོལ་ཆེ་ེཤེསོ་ཡོ་

རབས་བྱེ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེརྩི་དནོ་ཞིགིོ་རདེ་བསམ་པོ་འིདུགོ ད་ེངའི་ིར་ེ

འིདུན་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་བཅངས། 

གོ༽ མ་ིཚེའེི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ཡོ་རབས་དྲེང་བདེན།

ཡོང༌། ང་རང་ཚེ་ོསྤྱོི་པོའིི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་དུས་གོཞིི་རྩི་དྲེང་

བདེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྒྲུབ་དགོོས་ཀྱིང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་

ཐོོགོ་ལ་སྐོབས་རེ་རྩུབ་པོོ་བྱེེད་དགོོས་རྒྱུ་དང༌། ཐོད་ཀར་འིགྲེོ་

དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་ལབ་པོ་ནང་བཞིནི་

དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིཚེང་མས་ཡོ་རབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་

རེད། མང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་ཧམ་པོ་དང༌། གོཡོོ་སྒྱུའིི་ཐོོགོ་ནས་མི་
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ཚེ་ེསྐྱལེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་འིཕྲིལ་སལེ་ཁོ་ེབཟང་

ཡོང་རགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་འིགོོ་ལ་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་

དུས་སྐོབས་རེ་ཕེར་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་བྱེེད་སྟངས་ལ་གོཞིིགོས་པོས་ང་

ཚེསོ་ལན་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། རྩུབ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ། མཁྲིགེོས་

པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ད་ེཚེ་ོསྐོབས་དང་

སྦྱོར་བའིི་གོནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་བྱེས་པོ་རེད་ལས། གོཞིི་

རྩིའི་ིས་ོསའོི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་ད་ེཡོ་རབས་ཀྱི་ིལམ་ནས་མ་ིགོཡོ་ོ

བར་ཟིན་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ང་ཚེོས་དེ་ལྟར་བྱེེད་ཐུབ་

པོ་ཡོངོ་གོི་རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

གོཞིི་རྩིའིི་ས་ོསོའི་ིལྟ་སྤྱོོད་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན། ཉེམ་ཆུང་

ཡོ་རབས་ཀྱི་ིངང་ནས་ནམ་ཡོང་གོཡོ་ོབ་མདེ་པོ་ར་ིལྟར་བརྟེན་པོརོ་

གོནས་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་གོནས་ཚུལ་འིགོའི་རའེི་ིའིགོོ་སྐོབས་སྦྱོར་ད་ེལ་

དཔོགོས་པོའི་ིལན་སློོགོ་དགོསོ་པོ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་ཐུབ་པོ་

ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ལྟར་བྱེས་ན་གོཞིི་རྩིའིི་ཡོ་རབས་ཀྱིི་དམ་བཅའི་

ལས་མི་གོཡོོ་བའིི་ཐོོགོ་ལ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་གོཞིིགོས་

པོས་ཐོབས་ཤེསེ་སྤྲོད་ཡོངོ་དུས་ལས་དནོ་ཐོགོོ་གྱིངོ་ཡོང་རགོ་གོ་ིམ་

རདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིད་ེའིདྲེ་དང་མཉེམ་དུ་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ི

འིདུགོ དངེ་སང་ང་རང་ཚེ་ོའིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོའོི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་འིད་ིའིདྲེའི་ི

ནང་དུ་འིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་དགོསོ་པོ་དང༌། མ་ིཚེང་མ་ཡོ་རབས་མནི་པོ། 
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སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིགོནས་སྟངས་ཐོབས་སྡུགོ བཙོནོ་པོ། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་སེམས་སྐྱོ་རྒྱུ་དང༌། ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོིན་

ན་ཡོང༌། ང་རང་ཚེ་ོགོཅིགོ་ནས་མི་རིགོས་སྤྱོིའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་

དགོོས་པོ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་རང་རང་ས་ོསོའི་ིབདེ་རྩིར་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཡོནི་དུས་སྐོབས་ར་ེད་ེའིདྲེ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་དུས་གོཞིི་རྩིའིི་ལྟ་སྤྱོོད་དང་སྐོབས་

སྦྱོར་ལགོ་ལེན་གོཉེིས་པོ་ོདེ་དབྱེེ་བ་ཕྱོེ་བའིི་ཐོབས་ཤེེས་འིདྲེ་མེད་

དམ་སྙམ། 

གོང་ལྟར་ངས་བཤེད་པོའིི་མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་ཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་ཟེར་

བ་ད་ེཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིསྙངི་གོ་ིར་ིམརོ་འིགོདོ་དགོསོ་པོ་རདེ། ང་རང་

ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་སློོབ་སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེས། མགོ་ོགྲུང་

པོ་ོཆེགོས། མགོ་ོགྲུང་པོ་ོཆེགོས་པོའི་ིརྗེསེ་ལ་ཁོ་ཤེས་ནས་རྒྱ་གོར་

གྱི་ིཚེངོ་ཁོང་དང༌། ར་ིལིའི་ིནང་ཁོ་བསླུས་དང༌། ཐོབེས་དྲེས་རྒྱགོ་

གོི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་སྐོབས་རེ་ཕྲིན་བུ་ཕྲིན་བུ་ལྷགོས་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་པོ་རེད། མང་པོོ་དེ་ཙོམ་མིན་ནའིང་རེ་ཟུང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

པོ་མིན་ནམ། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོས་ཡོོང་དུས་དངོས་གོནས་

སེམས་སྐྱོ་གོི་འིདུགོ ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་མགོོ་

གྲུང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བའི་ིམཚེམས་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་སྟངས་མ་རབས་

ཐོ་ཆེད་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་སོ་སོ་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་བྱུང་བ་
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སྨོསོ་མདེ་རདེ། བདོ་རགིོས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིམཚེན་ལར་ཡོང་དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་གོནོད་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་ཡོ་རབས་ད་ེ

ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ཤེསེ་སངོ་ངམ། 

ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་

བརྗེོད་ཀྱིི་འིདུགོ་བསམ་པོ་རྟེགོ་ཏུ་བཅངས་དགོོས། ངས་དེ་རིང་

ལབ་རྒྱུའི་ིསྙངི་པོའོིང་ད་ེཡོནི། ང་རང་ཚེ་ོམ་ིཚེའེི་ིསྙངི་པོ་ོད་ེཡོ་རབས་

བྱེེད་དགོོས། བཟང་པོོ་བྱེེད་དགོོས། མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་

སློེབས་ཕྱོིན་ཆེད་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ་སྡེོད་དགོོས་པོ་

ལས། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་མ་བསྟནེ་པོར་ས་ོས་ོཁོརེ་རྐྱེང་གོསི་

མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་འིཚེ་ོབ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་

མ་རེད། རང་བཞིིན་གྱིི་གོནས་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་བཞིིན་དུ་

གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་མ་དགོའི་ཞིེ་འིཛིན་བྱེེད་པོ་དང༌། གོཅིགོ་

གོསི་གོཅགིོ་ལ་མགོ་ོལྕགོས་གོཞུ་གོང་ཐུབ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད་ན་དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་སམེས་སྐྱ་ོརྒྱུ་ཞིིགོ་དང༌། སྡུགོ་

བསྔལ་གྱི་ིཚེང་འིདྲེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེང་རང་

ཚེ་ོམསི་ཤེསེ་བཞིནི་པོ་དང༌། བསམ་བཞིནི་དུ་ད་ེའིདྲེའི་ིརྙགོོ་དྲེ་ཚེ་

པོ་ོབཟ་ོགོིན་བསྡེད་ན་གོ་རེ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ཡོགོ་པོ་ོམ་རེད། ད་

ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོགོཞིི་ནས་མི་ཚེེ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་འིགོ་ོཚུགོས་ཡོོང་

དུས་དང་པོ་ོནས་མ་ིལ་བཟང་པོ་ོདང༌། ཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེ



356
གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན་བསམ་པོ་སེམས་ལ་རྟེགོ་ཏུ་སྐུལ་ལྕགོ་བྱེས་

ན། དའེི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་ཕེན་གྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ང༽ དངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། སམེས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ།

སྔནོ་མ་ང་ཡོ་ོརབོ་ལ་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་

ཐུགོ་བྱུང༌། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་ཡོདོ། 

ཤེསེ་ཡོནོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་སགོོས་མང་པོའོི་ིཐོགོོ་ལ་ཤེནི་

ཏུ་ཡོར་རྒྱས་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་སྐོད་ཆེ་ཞིབི་ཞིབི་མལོ་མལོ་བྱེས་ཏེ་ེ

བཤེད་ཡོངོ་དུས་དནོ་དམ་པོའི་ིསྐྱདི་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོདང༌། བད་ེམདགོོ་

ཁོ་པོ།ོ བླ་ོཡོདི་ཚེམི་པོ་ཞིགིོ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་

བླ་ོགོང་ཡོང་མ་བཏེང་བར་བཟ་ོགྲྭའི་ིནང་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ནམ། 

ད་ེབཞིནི་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེ་ོཞིགོོས་པོ་ཆུ་ཚེདོ་

དུས་ཚེདོ་ཐོགོོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་པོར་ཕྱོནི། བདུན་ཕྲིགོ་གོཅགིོ་ནང་ཉེནི་

ལྔ་དྲུགོ་རངི་ལས་ཀ་བྱེས། ཉེ་ིམ་མཐོའི་མ་དརེ་ས་ོསའོི་ིནང་མ་ིདང་

མཉེམ་དུ་གུང་སངེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་བཏེང༌། ལྟ་ོཆེས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟས། 

ལྟད་མ་ོཞིགིོ་ལྟ་བར་ཕྱོནི། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ཏེ་ེའིཁོརོ་ལ་ོའིཁོརོ་བ་ནང་

བཞིནི་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

ང་ཚེ་ོའིཕྲུལ་འིཁོོར་ནི་མ་རེད། མི་རང་ཡོིན་ཙོང་ཕྲིན་བུ་བསམ་
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བླ་ོབཏེང་ཡོངོ་དུས་སམེས་ནང་མ་སྐྱདི་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་བའི་ིབཟ་ོ

འིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིད་ོསྣང་ཡོངོ་མཁོན། བསམ་བླ་ོཕྲིན་བུ་གོཏེངི་རངི་

པོ་ོགོཏེངོ་མཁོན་ཚེསོ་ཤེར་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོ་ལ་ད་ོསྣང་

བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྩི་བའི་ིའིཚེ་ོཐོབས་ད་ེསྤྱོ་ིཚེགོོས་

དའེི་ིནང་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་རང་དབང་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་

པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ཆུ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་གོསི་འིཁྱིརེ་ན་མ་འིདདོ་རུང་

ཆུ་ཤུགོས་དེའིི་ཕྱོོགོས་སུ་མ་ཕྱོིན་རང་ཕྱོིན་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ སྤྱོིར་བཏེང་གོནད་འིགོགོ་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ལ། དོན་ལ་

རྙོགོ་དྲེ་ཚེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། འིཛིངས་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་བསྡེད་

པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་རདེ། རདེ་ད་ེང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་ཚེསོ་ཏེན་

ཏེན་སེམས་ཤུགོས་སྐྱེད་དགོོས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོར་

བསྡེད་ཡོདོ། ཕུགོས་ལ་ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་ལགོོ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོཚེང་

མས་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཚེང་མས་རེ་བ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་

རདེ། ར་ེབ་བརྒྱབ་པོ་ནང་བཞིནི་འིབད་རྩིལོ་ཡོང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་རདེ། 

གོཉེསི་ནས་ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ་ས་ོས་ོརང་མགོ་ོ

གོང་ཐོོན་གྱིིས་སྲིན་མ་ཤེེལ་སྒོོའི་ིསྒོང་ལ་གོཏེོར་བ་ལྟ་བུ་ཁོ་འིཐོོར་

དགུ་འིཐོོར་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་གོང་ན་གོར་ཡོོད་མ་རྙེད་པོའིི་བཟོ་འིདྲེ་པོོ་

མནི་པོར། བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཉེ་ེཔོ་ོ

ཡོདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བ་དང༌། མ་བརླགོ་པོ་
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གོཅིགོ་གོི་ཐོོགོ་གོནས་ཐུབ་པོའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་

དུས་ད་ལྟ་ནས་ང་ཚེོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་

ལ་གོཞིན་དགོ་ཚེརོ་བད་ེསྡུགོ་གོང་འིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་མདེ་ལ་བརྟེགོ་

ཞིབི་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིིའིདུགོ རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཤེསེ་བྱེ་

ཡོོན་ཏེན་དང༌། དཔོལ་འིབྱེོར། གོནས་ཚེད་དེ་ཙོམ་མེད་མཁོན་

གྲེོང་གོསེབ་པོ་ཚེ་ོབསམ་བླ་ོཉུང་བའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་གོཤེིས་ཀ་བཟང་

བ་དང༌། མགོ་ོབད་ེདྲེན་འིཕྲུལ་ཉུང་བ་ལྟ་བུ། གྲེངོ་ཁྱིརེ་ཚེ་ོཁོགོ་གོ་ི

ནང་འིཚེ་ོཐོབས་བསྟནེ་མཁོན་ད་ེཚེ་ོམགོ་ོགྲུང་བ། མགོ་ོགྲུང་བའི་ི

ཚེོད་ཀྱིིས་མ་རབས་ཤུགོས་ཆེེ་བ། རྐུན་མ་དང༌། ཧམ་པོ་གོཡོོ་

སྒྱུ་དྲེན་འིཕྲུལ་ཤུགོས་ཆེ་ེབའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་གོམ། མའིི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ཀྱི་ིནང་ལ་གོཤེསི་ཀ་དེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིཇགོས། མགིོ་ལྟསོ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཇགོས་པོ་དེའིི་རྐྱེེན་པོས་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་གོི་མི་མགོོ་

གྲུང་པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཆེེ་བ་དེ་ཚེ་ོགོ་ལེར་གོ་ལེར་སྲིིད་དོན་གྱིི་

ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དུ་ཐོནོ། ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིལྟ་བ་དང༌། སྤྱོདོ་པོའི་ི

ཤུགོས་རྐྱེེན་གྱིིས་རིམ་པོས་སྲིིད་དོན་གྱིི་ངོ་བོ་ཁོོ་ཡོང་བཙོོགོ་པོ་

ཆེགོས། ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། 

འིཛམ་བུ་གླིངི་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་ཁོ་ོརང་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། 

ཁོ་ནས་ཞི་ིབད་ེདང༌། དྲེང་བདནེ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་། དནོ་དགོ་

ང་ོམའི་ིཐོགོོ་ལ་ཐུགོ་ཡོངོ་དུས་དངུལ་དང༌། ནུས་པོ་རྐྱེང་རྐྱེང་གོ་ི
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ཐོགོོ་ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། དྲེང་པོའོི་ིརནི་ཐོང་ཕེལ་ཆེརེ་

བརྩི་ིས་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ད་དུང་ད་ེགོ་རང་གོ་ི

ཐོོགོ་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད་ལབ་ན་ང་ཚེོར་མིགོ་ཡོོད་ཀྱིིན་ཡོོད་

ཀྱིིན་གོཡོང་ལ་མཆེོངས་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོརེད། ང་ཚེོར་ཏེན་ཏེན་

དཀའི་ངལ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ང་ཚེ་ོཉུང་ཤེས་ཤེགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ། 

མ་ིམང་བ་ཚེ་ོད་ེའིདྲེའི་ིལམ་ཕྱོགོོས་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཡོནི་ན་

ཡོང༌། ང་ཚེསོ་གོཙོ་ོབའོི་ིདམ་བཅའི་བརྟེན་པོརོ་བཟུང་ནས་ང་ཚེརོ་

དཀའི་ངལ་ཡོོད་ན་ཡོང་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། འིགོལ་

རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཕྲིད་ན་ཡོང་ཞུམ་པོ་མདེ་པོའི་ིལམ་སྟནོ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་ཐུབ་ན་བསམ་པོ་ངས་ར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ང་མ་ིགོཅགིོ་གོ་ིར་ེ

བ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། རྟེགོ་ཏུ་བསམ་བླ་ོད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་འིཁོརོ་བསྡེད་པོ་

གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ དེ་ལ་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། དའེི་ིནང་ཚེན་ནས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཆེ་ཤེས་ཤེགིོ་

ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། ན་གོཞིོན་པོ་ཡོར་ལོངས་ཡོོང་མཁོན་ཚེོ་

ལ་གོནས་ལུགོས་མ་ལབ་ན་ངའི་ིནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ལབ་པོ་ད་ེམ་

བྱེས་ན་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། ངའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་གོ་ར་ེ

དྲེན་པོ་ད་ེདྲེང་པོ་ོདྲེང་གོཞིགོ་ལབ། ལབ་པོ་དརེ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཡོདི་

ཆེསེ་མདེ་ན་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ་པོ་དང༌། 

མསོ་པོ་འིདུགོ་ན་དའེི་ིཐོགོོ་ལ་ད་དུང་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས། དངསོ་

གོནས་བསམ་བླ་ོགོཏེིང་རིང་པོ་ོཞིིགོ་བཏེང་ནས་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་
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དརེ་ཤུགོས་བརྒྱབ་སྟ་ེརམི་པོས་རམི་པོས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་

ང་ཚེསོ་མགིོ་དཔོ་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་སྟནོ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། 

བོད་རང་བཙོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ཡོིན། ད་ལྟ་ངས་ཟེར་བ་

འིད་ིང་རང་ཚེ་ོའིགྲེ་ོབ་མ་ིཞིགིོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་

ཡོདོ་པོ། ཡོ་རབས་ཡོདོ་པོ། སྤྱོ་ིསམེས་ཡོདོ་པོའི་ིདཔོ་ེསྟནོ་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་བསམ་པོ་རེད། དཔོེར་ན། མའི་ོཙོེ་ཏུང་

གོིས་བསློབ་བྱེ་མང་པོ་ོབརྒྱབ་ཡོོད། མ་གོཞིི་བཙོན་པོ་ོཡོང་ཡོོད་

རདེ་ལ། བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་པོའི་ིཉེརེ་ལནེ་གྱིསི་ཏེང་དང་མ་ིམང་གོ་ི

དནོ་ལ་སྲིགོོ་བླསོ་གོཏེངོ་མཁོན་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

ཁོ་ཤེས་ན་ིབཙོན་པོའོི་ིཤུགོས་ཀྱིསི་མ་བྱེས་རང་བྱེས་ཀྱིང་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོདོ་པོ་རདེ། གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐོགོོ་

ནས་ངལ་རྩིལོ་མ་ིམང་མ་གོཏེགོོས་བསམ་རྒྱུ་མདེ་མཁོན། ཏེང་གོ་ི

དནོ་དགོ་མ་གོཏེགོོས་བསམ་རྒྱུ་མདེ་མཁོན་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་རདེ། 

ད་ེབསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

མ་གོཞི་ིབསློབ་བྱེ་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཡོནི་ན་ཡོང༌། གོཞི་ི

རྩིའིི་དམིགོས་ཡུལ་སོ་སོའི་ིཏེང་གོཅིགོ་པུའིི་དོན་ལ་དམིགོས་པོ་

དང༌། ཏེང་ད་ེངལ་རྩིལོ་མ་ིམང་གོ་ིདནོ་དགོ་རདེ་ལྟ་རདེ་ད།ེ དངསོ་

སུ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ནས་ཡོངོ་དུས་འིཁྲུགོ་ཆེ་དདོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་

ནས་རྩི་བའིི་དམ་བཅའི་ལ་གོནས་ཡོོད་མེད་ཤེེས་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་
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ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཟེར་བ་འིདི་ང་ཚེ་ོབོད་ལུང་པོའིི་

དནོ་དགོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིམདེ། སུ་གོཅགིོ་གོ་ིདནོ་དགོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚེ་ོ

མི་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་འིདིའིི་ནང་དུ་ད་ལྟའིི་

གོནས་སྟངས་འིདི་ལས་དྲེགོ་ཙོམ་ཞིིགོ་ཡོོང་བའིི་ཆེེད་དུ་ང་ཚེོས་

ཐོབས་ཤེེས་འིབད་རྩིོལ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ འིདི་ཡོོང་བ་ལ་མི་

ལ་བྱེེད་དགོོས་ལབ་པོས་ཕེན་གྱིི་མི་འིདུགོ ས་ོསོས་བྱེེད་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ ས་ོསོས་ལམ་སྣེ་འིཁྲིིད་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དེ་ནས་གོ་ལེར་

གོ་ལེར་མི་ལ་སྐུལ་སློོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། 

ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་སྤུས་ཚེད་ཅགིོ་བསྟན་མ་ཐུབ་པོར་མ་ིལ་ལབ་ན་

ཕེན་ཐོགོོས་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ ང་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་རྟེགོ་ཏུ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 

ཅ༽ དབུལ་པོའོི་ིདཀའི་ངལ་དང་། དྲེང་བདནེ་གྱིསི་

ཕེངོས་པོ།

འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་དབུལ་པོ་ོདང༌། ཕྱུགོ་པོ།ོ ཤེསེ་རིགོ་

འིདྲེ་མི་འིདྲེ། མི་རིགོས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ། གོོམས་གོཤེིས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་རུང་མདེ་རུང་ཚེང་མ་མ་ིཡོནི་པོ་གོཅགིོ་པོ་རདེ། 

བད་ེབ་འིདདོ་མཁོན་ཚེང་མ་གོཅགིོ་པོ་རདེ། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་

མཁོན་ཚེང་མ་གོཅིགོ་པོ་རེད། ད་ལྟའིི་འིཛམ་བུ་གླིིང་སྒོང་ལ་རྒྱུ་

དང༌། ནུས་པོ་རྐྱེང་རྐྱེང་གོསི་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོནས་སྟངས་
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འིད་ིའིདྲེ་ཆེགོས་ནས་ཡོངོ་དུས་གྱིངོ་སུ་ལ་ཕེགོོ་གོ་ིའིདུགོ་ཟརེ་ན་མ་ི

སྐྱ་ོཔོ་ོཚེ་ོལ་ཕེགོོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཤེནི་ཏུ་

ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ཉེ་ེཆེར་ (India Today) ད་ེརངི་གོ་ིརྒྱ་གོར་ཞིསེ་པོའི་ིགོསར་

ཤེོགོ་ཅིགོ་ནང་མཐོོང་བྱུང༌། དེའིི་ནང་ལྡི་ལིའིི་གོཡོས་གོཡོོན་ལ་

ངལ་རྩིོལ་རྒྱུགོ་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་

ནང་གོ་ིལས་བྱེདེ་གོཅགིོ་གོསི་དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་ལྟ་བུ་གླིངེ་བརྗེདོ་ེརངི་

པོ་ོཞིགིོ་བྲསི་འིདུགོ སམེས་གོཅགིོ་སྐྱ་ོབྱུང༌། ཆེགོ་སྒོ་ོམ་ཆེ།ེ ལས་

བྱེདེ་པོ་ད་ེཨའུ་ཙོམ་འིདུགོ ཉེནི་ར་ེཉེནི་ར་ེངལ་རྩིལོ་བྱེདེ་མཁོན་དའེི་ི

ལ་ོརྒྱུས་བཤེད་ཡོངོ་དུས་ཁོངོ་རང་གོ་ིབཟའི་ཟླ་ཞིགིོ་དང༌། ཕྲུ་གུ་བུ་

མ་ོཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེ་རྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་ཕེར་ཚེད་རདེ། ཕྲུ་གུར་

འི་ོམ་ཕྲིན་བུ་སྤྲོདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་། འི་ོམ་ཉེ་ོདགོསོ་བྱུང་ན་ཕེ་

མ་གོཉེསི་ལྟགོོས་པོར་སྡེདོ་རྒྱུ་འིཁོལེ་འིདུགོ ཕྲུ་གུ་ལ་ཕེ་མ་གོཉེསི་

ནས་བགོ་ལེབ་ཕྲིན་བུ་རེ་དང༌། ཇ་ཇ་ཐོང་ཕེ་མ་གོཉེིས་དང་འིདྲེ་

འིདྲེ་བྱེས་ནས་སྤྲོདོ་རྒྱུ་མ་གོཏེགོོས་ཕྲུ་གུར་འི་ོམ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ 

སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས་པོའིི་སྐོོར་འིདྲེི་དུས། སློོབ་གྲྭར་གོཏེོང་རྩིིས་གོང་

ཡོང་མདེ། ས་ོས་ོཡོང་སློབོ་གྲྭ་འིགྲེམིས་མ་མྱོངོ༌། ཡོ་ིགོ་ེགོང་ཡོང་

ཤེསེ་ཀྱི་ིམདེ། ངལ་རྩིལོ་རྒྱུགོས་ཏེ་ེབསྡེད་པོ་ཡོནི། ཕྲུ་གུ་ཡོང་ད་ེ

ལྟར་འིགྲེོ་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ་ཅེས་བཤེད་འིདུགོ 
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སམེས་ཤེགིོ་སྐྱ་ོབྱུང༌། ཆེགོ་སྒོ་ོད་ེའིདྲེའི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོའོི་ིརགིོས་འིདུགོ

ཕེར་ཙོམ་དེར་དབང་ཡོོད་པོ་དང༌། ནུས་པོ་ཡོོད་པོ་ཚེོས་ཁོ་ནས་

འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། དོན་དགོ་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་ལ་རང་

དནོ་ཁོགོོ་བཅུགོ་ཁོ་ོནའི་ིངང་ལ་ཕྱོནི། དམགིོས་ཡུལ་བཟང་པོ་ོདང༌། 

འིཆེར་གོཞི་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ཀྱིང་། དཔོརེ་ན། ཀངོ་ར་ེས་ིནང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་རང་དབང་གོི་ཐོབས་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་སྤྱོི་ཚེོགོས་

རངི་ལུགོས་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། འིནོ་ཀྱིང་ལགོ་ལནེ་ང་ོམའི་ིཐོགོོ་ལ་གོ་ར་ེབྱེས་

ཀྱིང་ཆེ་མ་སྙམོས་པོའི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས། འིཛམ་གླིངི་ནང་

ཨ་མ་ིར་ིཀའི་ིལུང་པོར་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཡོར་རྒྱས་དཔོ་ེའིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་

ཡོདོ་པོ་རདེ། སྨོན་ཁོང་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། (Insurance) 

ཨིན་ཤེོར་རན་སི་ཟེར་བའིི་སྲུང་སྐྱོབ་འིགོན་ལེན་གྱིི་འིགྲེ་ོལུགོས་

རྣམ་མང་ཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་། མི་སྐྱོ་པོོ་ཁོ་ཤེས་སྨོན་ཁོང་ནང་མ་

ཚུད་པོ་དང༌། ལྟོགོས་ཤེི་ཐོེབས་པོ་དང༌། སྐོོམ་ཤེི་ཐོེབས་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་ངའི་ིང་ོཤེསེ་པོ་ད་ེའིདྲེས་མིགོ་མཐོངོ་ལགོ་ཟནི་བྱུང་འིདུགོ དཔོ་ེ

མ་ིསྲིདི་པོའི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོམ་རདེ་དམ། 

ཉེ་ེཆེར་ནའིུ་ཡོགོོ་གླིདོ་སྐུད་ཀ་བ་གོཅགིོ་ལ་སྐྱནོ་ཤེརོ་ཏེ་ེགྲེངོ་ཁྱིརེ་

གོང་འིཚེམ་ལ་ཆུ་ཚེདོ་ ༢༤ རངི་ནགོ་ཁུང་ཆེགོས་ཏེ་ེསྡེདོ་ེརངི་ལ་

རྐུན་མ་གོ་ཚེདོ་བྱུང་འིདུགོ རྙགོོ་དྲེ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་
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ད་ེམ་ིམ་ིར་ེང་ོརའེི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་རང་བཞིནི་ཡོ་རབས་ཀྱི་ིབསམ་

བླ་ོདང༌། ས་ོས་ོས་ོས་ོདྲེན་ཤེསེ་བགོ་ཡོདོ་བསྟནེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེ

མེད་པོའིི་སྐྱོན་མ་རེད་དམ། ལགོ་ཏུ་རྒྱུགོ་པོ་འིཁྱིེར་བའིི་སྐོོར་

བྱེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ཁྲིིམས་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་མེད་ན་ཁྲིིམས་མེད་

པོ་ཆེགོས་ན་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་རེ་བ་མེད་པོ་ཆེགོས་

པོ་རདེ། མ་ིརང་རང་ས་ོསའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་ཡོ་རབས་ཟརེ་

བ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བླའོི་ིནང་ནས་ས་ོས་ོརིགོས་བརྩི་ིརྒྱུ་ཡོདོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་ན་མདུན་ན་སྐོོར་བྱེ་བ་ཡོོད་རུང་མེད་རུང་རྐུན་མ་རྐུ་

གོ་ིམ་རདེ། ད་ེམདེ་ན་ང་ོལྐོགོོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེབྱུང་ན་ཡོང་གོ་ོ

སྐོབས་བྱུང་བ་དང་མ་རབས་བྱེས་ཏེ་ེའིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་

ར་ེབ་མདེ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

གོཅིགོ་བྱེས་ན་མ་རན་པོའིི་བཟོ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་འིགྲེོ། ང་དེ་འིདྲེ་

བསམ་བློ་འིཁོོར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ངས་མི་མང་པོོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། 

མི་མང་པོོས་ད་ོསྣང་བྱེས་ཏེེ་སེམས་འིཁུར་ལེན་མཁོན་ཡོང་མང་

པོོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཡོོང་གོི་འིདུགོ་སྟེ་ད་ལྟའིི་ཆེར་རི་ལུགོ་པོ་ཐོགོ་

པོས་མ་ིའིདུམ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། ལམ་སངེ་བྱེདེ་ཐོབས་མདེ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེེད་རྒྱུ་ཁོགོ་པོོ་རེད། འིཇི་མི་ཀ་ཊར་གྱིིས་འིགྲེོ་

བ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་གོི་སྐོོར་གོསུངས་པོ་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་བདེན་

དང༌། མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཤུགོས་བརྒྱབ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་
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རེད། དེ་རྟེགོས་མཚེན་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་རེད། ཁོ་སེང་ཐོོགོ་མར་

ཁོངོ་གོསི་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོབོ་ཐོང་གོ་ིཐོགོོ་ལ་གོསུང་བཤེད་

ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོགོནང་འིདུགོ དངསོ་གོནས་ཡོནི་མདོགོ་པོ་ོམཐོངོ་

བྱུང༌། ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་ང་ཡོང་དྲེན་བྱུང༌། 

ཆེ༽ ཕྱོ་ིའིབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་དང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ།

ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ནང་ནས་དེར་དོ་སྣང་དང་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་

བརྒྱབ་སྟེ་ཨ་རིའིི་སྲིིད་འིཛིན་ལ་ཡོི་གོེ་འིབུལ་མཁོན་གོང་འིཚེམ་

བྱུང་འིདུགོ ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོའིདི་ཁུལ་ནས་ཡོི་གོེ་གོཏེོང་མཁོན་བྱུང་

ཡོོད་དམ་མེད། ལྡི་ལིའིི་ཕྲུ་གུ་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིིས་བཏེང་འིདུགོ དེ་

བཞིནི་དུ་སུད་ས་ིཁུལ་སགོོས་སུ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁོ་ཤེས་ནས་

ཀྱིང་སྲིིད་འིཛིན་ལ་ཡོི་གོེ་ཕུལ་ཏེེ། ང་ཚེ་ོབོད་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་

འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཀུན་སྤྱོདོ་ཐོོབ་ཐོང་བྲལ་ཏེེ་གོནས་ཚུལ་དཀའི་ངལ་ད་ེ

དང་ད་ེའིདྲེ་འིདུགོ ད་ེཚེའོི་ིསྐོརོ་ལ་ཁྱིདེ་རང་གོསི་དགོངོས་བཞིསེ་

གོནང་རོགོས་ཞིེས་གོནས་ཚུལ་འིབུལ་མཁོན་ཁོ་ཤེས་བྱུང་འིདུགོ 

ང་ོབཤུས་ཁོ་ཤེས་མཐོངོ་བྱུང༌། 

ཟླ་བ་ཁོ་ཤེས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ཁོོང་གོི་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཟེར་

བ་ད་ེཨུ་རུ་སུར་ཀྱིགོ་ཀྱིགོ་བྱེདེ་པོའི་ིདནོ་དུ་མནི་ནམ་སྙམ་པོ་དང༌། 
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ཨ་རིས་རྒྱ་ནགོ་དང་འིགྲེིགོ་པོོ་བྱེ་རྒྱུའིི་རྩི་དོན་གྱིི་འིགོོ་ལ་རྒྱ་མིའིི་

འིགོོ་ཏུ་ཚུད་པོའིི་མི་ཚེོར་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་གོིས་ཁྱིབ་ཀྱིི་མེད་

པོ་མིན་ནམ་སྙམ་པོའིི་ཐོེ་ཚེོམ་འིདུགོ གོང་ལྟར་གོ་རེ་ཡོིན་རུང་

མིན་རུང་གོཞིི་རྩི་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོསུང་གོི་ཡོོད་པོ་དེ་རླབས་ཆེེན་

རདེ། ད་ེསྐོརོ་གོསར་ཤེགོོ་གོལ་ཆེ་ེབ་ཁོགོ་ཁོ་ཤེས་ནང༌། འིཛམ་

བུ་གླིངི་གོ་ིཕྱོ་ིའིབྲལེ་དང༌། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལས་དནོ་ནང་ལ་ཡོ་རབས་

ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་རྒྱུ་བསྡེད་ཡོོད་མ་རེད། ལས་དོན་ལས་དོན་རེད། 

ཡོ་རབས་ཡོ་རབས་རདེ། ད་ེགོཉེསི་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ་ཅསེ་

དང༌། ཕྱོི་འིབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ལས་ཀའིི་ནང་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་གོ་ིསྐོད་ཆེ་བསྲིསེ་དགོསོ་བྱུང་ན་ཁོགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་པོ་ལྟ་བུ་

གླིངེ་བརྗེདོ་འིགོའི་ཤེས་ཐོནོ་སངོ༌། ཡོནི་ན་ཡོང༌། སྲིདི་འིཛནི་གྱིསི་

མུ་མཐུད་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ དེ་

དངོས་གོནས་རང་མཐོའི་འིཁྱིོངས་པོ་དང༌། ཞིལ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་

ཅགིོ་བྱུང་རགོོས་བྱེས་ན་དངསོ་འིབྲལེ་མཚེན་མ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། 

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་བཙོོགོ་པོ་ཆེགོས་ཏེེ་དྲེང་བདེན་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ས་

མེད་པོ་འིདི་གོ་རེའིི་སྒོོ་ནས་ཆེགོས་པོ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། མིའིི་

བྱེདེ་སྟངས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་ཆེགོས་པོ་ཡོནི་དུས་ད་ཆེ་ད་ེསྒྱུར་བཅསོ་

ཀྱིང་མིའིི་བྱེེད་སྟངས་ཀྱིི་ཆེ་ནས་གོཏེོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཐོོགོ་མར་

འིགོ་ོའིཛུགོས་དུས་གྲེགོོས་མདེ་གོཅགིོ་པུ་ལྟ་བུའི་ིདཀའི་ངལ་ཡོངོ་
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སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང༌། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིརགིོས་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིཁོ་ེ

ཕེན་ལ་བསམས་ནས་ཟླ་བ་སྦྲེལེ། ལ་ོསྦྲེལེ། ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་མ་ི

དགོསོ། མ་ིཐོོགོ་ནས་མ་ིཐོོགོ་སྦྲེལེ་ཏེ་ེཤུགོས་བརྒྱབ། འིབད་རྩིལོ་

བྱེས། ལྟ་སྤྱོདོ་བཟང་པོའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་ཞིགིོ་འིཁྱིརེ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ི

ཡོནི་ན་འིགྲུབ་ཚེདོ་ཅགིོ་འིགྲུབ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེ

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ངའིི་བསམ་ཚུལ་ཡོོད་པོ་འིདི་སྤྱོིར་བཏེང་ཕྲུ་གུ་

ཚེ་ོགོ་དུས་འིཕྲིད་ཀྱིང་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ལ། དེ་རིང་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོདང་

འིཕྲིད་རྒྱུའིི་གོ་ོསྐོབས་ཤེིགོ་བྱུང་བ་འིདིར་བཤེད་པོ་རེད། དེ་ངེས་

པོར་དུ་ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེས། མི་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་

བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེངའི་ིར་ེའིདུན་ཡོནི། རྟེགོ་ཏུ་ཡོ་རབས་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཞིོགོས་པོ་མིགོ་ཁོ་ཕྱོེ་མ་ཐོགོ་ཡོ་རབས་ཟེར་བའིི་ཚེིགོ་གོཉེིས་པོ་

དེ་དྲེན་པོ་བྱེས། དེའིི་ཉེིན་མོ་དེའིི་རིང་ལ་གོ་ཚེོད་ཡོོང་ཡོོང་གོིས་

ས་ོས་ོདྲེང་པོ་ོདྲེང་གོཞིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་བྱེདེ་དགོོས། ཁོ་འིདནོ་

བྱེེད་རྒྱུ་གོཞིན་དགོ་མ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཆེོས་ང་ོམ་དེ་རེད། ང་

རང་ཚེ་ོབོད་པོ་རྒན་པོའིི་ནང་ལ་ཁོ་ནས་ཆེོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཅེས་

ཁོ་འིདོན་བྱེེད་མཁོན་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་ལ། ལགོ་ལེན་ངོ་མའིི་ཐོོགོ་

ལ་ཁྲིམ་དང༌། གོཡོ་ོསྒྱུས་མི་ཚེ་ེསྐྱལེ་མཁོན་ཡོངོ་གོི་ཡོདོ་པོ་རེད། 

ད་ེཚེ་ོཆེསོ་ལ་དམའི་འིབབེས་བྱེདེ་མཁོན་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ རྒྱ་མསི་

ཇགོ་པོ་སརེ་པོ་ོདང༌། རྐུན་མ་དམར་པོ་ོཞིསེ་རྟེགོ་ཏུ་ལབ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོ་ད་ེཡོང་དངསོ་གོནས་ཡོནི་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཆེསོ་བཤུ་
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གོཞིགོོ་གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིལགོ་ཆེ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་ཡོང་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ་

ལ། ཡོནི་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ཆེསོ་སྡུགོ་དྲེགོས་ནས་

བཤུ་གོཞིོགོ་གོཏེངོ་བ་མ་རདེ་ད།ེ བྱེདེ་མཁོན་སྡུགོ་དྲེགོས་ཙོང་ད་ེ

འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་ཆེསོ་ལ་ས་ོསའོི་ིཡོདི་ཆེསེ་

དང༌། ཁོ་འིདོན་དགོེ་སྦྱོོར་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོོད་རུང་མེད་

རུང་ཡོ་རབས་བྱེས། མ་ིཚེ་ེད་ེབཟང་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱལེ་གྱི་ིཡོནི་བསམ་

པོའི་ིདམ་བཅའི་བཞིགོ་སྟ་ེཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ིམ་ིཚེ་ེཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་སྐྱལེ་

གྱིི་ཡོིན་ན་དོན་དམ་པོའིི་ཆེོས་དེ་རེད། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མ་ཁོས་བླངས་

རུང་མ་བླངས་རུང་དསེ་ཕེན་ཚེདོ་ཅིགོ་ཕེན་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ེཁྱིདེ་

རང་ཚེ་ོསམེས་ལ་བཅངས། ད་ེདནོ་ཚེན་གོཅིགོ་བྱེས། 

ཇ༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། འིསོ་འིཚེམ་གྱི་ིཐོབས་

བྱུས།

དནོ་ཚེན་གོཅགིོ་ལ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ཡོང་སྒོསོ་

སུ་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལ་ཞིེན་དང་ཤེ་ཚེ་མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། 

དེ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། དེང་སང་ང་རང་ཚེོའིི་མི་རིགོས་

ཧ་ཅང་གོི་དཀའི་ངལ་ནང་ལྷུང་བསྡེད་ཡོོད་པོ་དང༌། དུས་སྐོབས་

གོཉེན་འིཕྲིང་ཆེནེ་པོརོ་གྱིར་བསྡེད་ཡོདོ། སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ཛ་དྲེགོ་

ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས་ཚེང་མས་ནུས་པོ་བཏེནོ་
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པོ་དང༌། ཚེང་མས་སམེས་ཤུགོས་མ་ཉེམས་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ སམེས་ཤུགོས་མ་ཉེམས་པོར་འིབད་རྩིལོ་བྱེས་ན་ད་ེརྩིསི་

ཀྱིིས་རིམ་པོས་རིམ་པོས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། སེམས་

ཤུགོས་ཆེགོ་སྟ་ེསྒྱིདི་ལུགོ་ན་ཉེནེ་ཁོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་དུས་

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་སེམས་ཤུགོས་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་རེད། ད་དུང་ཡོིན་

ཀྱིང་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་མ་བརྗེེད་པོར་ཚེང་མའིི་སེམས་ལ་

བཅངས་ཏེ་ེསམེས་འིཁུར་ཡོགོ་པོ་ོལེན་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ང་ཚེ་ོསྤྱོ་ི

པོའི་ིདནོ་དགོ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡོང༌། ང་རང་ཚེརོ་རན་པོ་དང༌། དངསོ་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་འིཚེམས་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚེོས་ཐོབས་ཤེེས་བྱེེད་

དགོསོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། ཐོབས་ཤེསེ་བྱེདེ་སྟངས་ཟང་ང་ེཟངི་ང་ེདང༌། 

དྲེལི་བསྒྲིགོས་སྐོམ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་བ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་ང་ཚེའོི་ིདམགིོས་

ཡུལ་འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

བར་ལམ་གོཞིནོ་སྐྱསེ་འིགོས་པོ་ལ་ེས་ིཊན་ཁོ་ོཚེའོི་ིབྱེདེ་སྟངས་ལྟར་

བྱེས་ན་དྲེལི་བསྒྲིགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ི

འིདུགོ་སྟ།ེ ད་ེའུ་ཐུགོ་པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་རེད། དྲེལི་བསྒྲིགོས་

ལའིང་དྲེལི་བསྒྲིགོས་རདེ། བཟང་པོའོི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ་

མ་གོཏེགོོས། ཤེ་ཚེ་བརླགོ་གོཞིའིི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེས་པོས་ཕེན་གྱི་ི

མ་རེད། ང་ཚེོས་མི་བསད་པོ་ཡོིན་ན་དྲེིལ་བསྒྲིགོས་ཡོོང་མདོགོ་

ཁོ་པོ་ོརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་དསེ་བདོ་པོར་ཕེན་ཐོགོོས་ཀྱི་ིམ་རདེ། དྲེལི་
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བསྒྲིགོས་བྱེས་པོའིི་དགོོས་དོན་དེ་ང་རང་ཚེོའིི་བདེན་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་དེ་མིས་ཤེེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བདེན་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཤེ་

ཚེ་སློེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས། མི་དེ་ཚེ་ོམ་

རབས་དང༌། ཁྲིིམས་མེད་རེད་ཅེས་ང་ཚེོར་ཁོོང་ཁྲི་ོསྐྱེ་དགོོས་རྒྱུ་

ཅགིོ་བཟསོ་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

ཉེ༽ བདོ་དནོ་དྲེལི་བསྒྲིགོས་དང་། དྲེགོ་པོའོི་ིཐོབས་ལམ།

གོཉེིས་ནས་དངོས་ཡོོད་ཀྱིི་དུས་ལ་བབས་སོང་ན། དེའིི་ཉེིན་

མོ་དེ་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ི

ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཡོོད་པོ་རེད། སྤྱོིར་

བཏེང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆེོས་འིཚེེ་བ་མེད་པོའིི་ཆེོས་ཡོིན་ན་

ཡོང༌། འིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིདནོ་ད་ེརྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། མཐོར་ཐུགོ་པོའི་ི

གོ་ོདོན་དེ་གོཅིགོ་ཏུ་གོཞིན་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་ཡོིན། ཕེན་

པོའི་ིཐོབས་ཤེསེ་ད་ེའིཇམ་པོའོི་ིསྦྱོརོ་བ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་ན་

རབ་རདེ། འིཇམ་པོའོི་ིསྦྱོརོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་ཕེན་ཐོགོོས་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན་

རྩུབ་པོོའི་ིསྦྱོོར་བའིི་སྒོོ་ནས་གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་དགོོས་པོའིི་རིགོས་

ཤེགིོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ནི་ཐོབས་ལམ་རེད་མ་གོཏེགོོས་

འིབྲས་བུ་མ་རདེ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། ཀུན་སློངོ་རྣམ་དགོ་ཅགིོ་དང༌། 

འིབྲས་བུ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་འིཕྲིལ་སལེ་འིཚེ་ེབའི་ིཐོབས་ལམ་
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ལ་བརྟེནེ་ནས་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་ད་ེནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་

ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་ཆེ་ཚེང་ཡོོད་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང༌། དུས་སུ་

བབས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དནོ་ལ་ཕེན་པོ་ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་ཡོདོ་དགོསོ། 

འིགོའི་ཤེས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ང་ཚེ་ོདྲེགོ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ བདོ་ནང་ལ་འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་

པོའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཙོམ་མ་

ཟད། ང་ོཤེསེ་པོ་མ་ིགོཞིན་དགོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོང་ཁོ་ཤེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

རདེ་ལྟ་རདེ། འིཁྲུགོ་པོ་རྒྱགོ་པོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ༡༩༥༥ ལ་ོམཇུགོ་

ནས་ ༡༩༦༣ བར་བརྒྱབ་པོ་རདེ། ད་ེཡོང་ར་ེཟུང་ལྐོགོོ་གོསདོ་ལྟ་

བུ་མནི་པོར་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བདོ་མ་ིསྡེ་ེཤེགོོ་སྡེ་ེཤེགོོ་སྦྲེལེ་

ནས་རྒྱ་མིའིི་དམགོ་མི་སྟོང་ཕྲིགོ་ཁྲིི་ཕྲིགོ་ལ་འིཛིངས་རེས་བཏེང་

ཡོོད། གོསོད་རེས་བཏེང་ཡོོད། ༡༩༥༥ ལོ་མཇུགོ་ལི་ཐོང་ལ་

ཐོགོོ་མར་ཟང་ཟངི་བྱུང་བ་ནས་ ༡༩༦༣ ལྕགོས་ར་དཔོལ་འིབར་

ལ་མཇུགོ་མ་བསྡུས་བར་ལོ་དེ་ཙོམ་གྱིི་རིང་ལ་ཡུལ་སྡེེ་ཡུལ་སྡེེ་

ལེབ་སྟོང་རྩི་མེད་ཤུལ་མེད་དུ་ཕྱོིན་པོ་ལས། རྒྱ་མི་མཐོར་སྐྲྀོད་

གོཏེངོ་ཐུབ་མདེ། 

ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་སུ་ཡོང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ཆེ་རྐྱེནེ་

མང་པོོ་ཞིིགོ་སྨོིན་ཏེེ་དུས་ལ་བབས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་མ་གོཏེོགོས་

འིཁྲུགོ་པོ་བརྒྱབ་པོ་ཙོམ་གྱིིས་ཕེན་ཐོོགོས་ཀྱིི་མ་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་
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པོ་མི་གོཅིགོ་ཤེི་ན་ཡོང་རྫིོགོས་པོ་རེད། རྒྱ་མིའིི་ངོས་ནས་འིབུམ་

ཕྲིགོ་ཤེི་ན་ཡོང་རྫིོགོས་རྒྱུ་གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེར་བརྟེེན་

མའི་ོཙོ་ེཏུང་གོསི། ང་ཚེའོི་ིམ་ིཕྱོདེ་ཀ་རྫིོགོས་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ་ད།ེ 

ཕྱོེད་ཀ་ལྷགོ་གོི་རེད་གོསུངས་པོ་རེད། ཕྲིན་བུ་མའི་ོཙོེ་ཏུང་གོིས་

འུབ་ཤེོབ་ཡོིན་ལས་ཆེེ། རྩི་བའིི་མི་འིབོར་ནས་བསམ་ན་གོཅིགོ་

བྱེས་ན་ཡོནི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོདོ། རྒྱ་མ་ིད་ེའིདྲེ་རདེ། ང་

ཚེ་ོཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་སྐོབས་འིདརི་ཟང་ང་ེཟངི་ང་ེ

བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་ཕེལ་ཆེརེ་མ་སློབེས་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ། 

ང་ཚེ་ོཕེར་བཞིགོ་ནས་རྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོ་ོཚེ་ོཡོནི་ཀྱིང་ད་ལྟའི་ིདུས་

ཚེདོ་འིདརི་ཧ་ཅང་གོ་ིའིཇམ་པོ་ོདང་མཁོས་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་

ཅགིོ་རདེ། དུས་ཚེདོ་མ་སྨོནི་བཞིནི་དུ་དཀྲོགོོ་རྐྱེནེ་བསློངས་ན་རང་

ཤེ་ིབརྒྱབ་པོ་ལྟ་བུ་ཡོོང་གོ་ིརདེ། 

དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་རྩི་དོན་ཐོོགོ་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་བྱེས། 

དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་འིགོེལ་སྐོབས་དུས་ཚེོད་རན་མིན་ཏེན་ཏེན་

བལྟས་ཏེེ་འིགྲེོ་དགོོས། སེམས་ཤུགོས་འིཁྱིེར་ནས་ཉེིན་རེ་ཉེིན་

རེའིི་བྱེེད་སྒོོ་གོ་རེ་འིདུགོ་ཅེས་ལབ་ན། སོ་སོའི་ིསྐོབས་སུ་བབ་

པོའིི་ལས་འིགོན་གོ་རེ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚེགོས་སུ་ཚུད་པོ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་སྟེ་

བོད་པོའིི་མི་གོཅིགོ་རེད་ཅེས་པོའིི་མིང་ཐོོན་པོའིི་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་

ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། དེ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བྱེེད་ཐུབ་པོ་
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ཞིགིོ་རདེ། 

ཏེ༽ བདོ་ཕྲུགོ་གོ་ིལས་འིགོན་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་ཀུན་སྤྱོདོ།

ཡོང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོའི་ིརངི་ལ་

ས་ོསའོི་ིའིཛནི་གྲྭ་དའེི་ིནང་ནས་རྟེགོ་ཏུ་སློབོ་སྦྱོངོ་དྲེགོ་པོའི་ིགྲེས་སུ་

སློབེས་ཐུབ་པོ་དང༌། སྤྱོོད་ལམ་ལེགོས་པོའི་ིགྲེས་སུ་སློབེས་ཐུབ་

པོ། རྒྱ་གོར་བ་དང༌། མ་ིརགིོས་གོཞིན་དགོ་གོ་ིཕྲུ་གུ་མང་པོའོི་ིནང་

ནས་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་དང་སྤྱོོད་ལམ་གོཉེིས་ཀའིི་ཐོོགོ་

ནས་ཨང་ཀི་དང་པོོའི་ིགྲེས་སུ་སློེབས་ཐུབ་པོ། ཡོང་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་

ཐོགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ིདང་པོའོི་ིགྲེས་སུ་གོལ་སྲིདི་མ་སློབེས་ཀྱིང༌། སྤྱོདོ་

ལམ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ིདང་པོའོི་ིགྲེས་སུ་ངསེ་པོར་དུ་སློབེས་ཐུབ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ཁོ་ཡོདོ་ལགོ་ཡོདོ་བདོ་མ་ིརགིོས་སྤྱོའིི་ིམཚེན་ལར་

ཕེན་པོ་དང༌། བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིདནོ་དུ་ཕེན་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེསློབོ་

ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིལས་འིགོན་རདེ། 

ཁོ་ནས་རྒྱགོ་ཚེད་བཤེད། ས་ོསོའི་ིགོཤེསི་ཀ་ངན་ཐོགོ་ཆེདོ་དང་། 

སྤྱོདོ་པོ་ཉེསེ་ཐོགོ་ཆེདོ། སློབོ་སྦྱོངོ་སྐྱ་ོཐོགོ་ཆེདོ་མཁོན་ཞིགིོ་བྱེས་ཏེ་ེ

བསྡེད་པོ་ཡོིན་ན། དེ་ལ་སྙིང་པོ་ོགོང་ཡོང་མི་འིདུགོ འིགོའི་ཤེས་

དེ་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ཁོ་ནས་མང་པོ་ོཤེོད་རྒྱུ་ཡོོད་མཁོན། ལས་
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འིགོན་གོཅིགོ་སྤྲོད་ཡོོང་དུས་འིཁྱིེར་མ་ཐུབ་མཁོན་དེ་སྡུགོ་ཤེོས་

རདེ། ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིནང་ནས་དནོ་སྤྱོདོ་པོ། དནོ་མཐུན་

པོ་ཞིསེ་བཤེད་ཡོདོ། མ་ིལ་ལབ་རྒྱུའི་ིགོངོ་ལ་ས་ོསསོ་སྔནོ་ལ་བྱེས་

ཏེེ་དེ་ནས་མི་ལ་ལབ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ས་ོསོས་ལགོ་ལེན་གྱིི་ཐོོགོ་

ནས་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོར་ཁོ་ནས་བཤེད་སྡེོད་པོ་དེ་རྣ་བར་

མ་ིའིགྲེ་ོབ་ཞིིགོ་རདེ། 

ད་ལྟ་རང་རང་སོ་སོས་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་ཀྱིི་གོ་རེ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་

འིདུགོ གོ་ར་ེབྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལབ་ན། ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་ི

འིཚེ་ོབ་བསྐྱལ་ནས་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སོ་སོའི་ིསྐོབས་སུ་བབ་

པོའིི་ལས་འིགོན་དེ་ཚེགོས་ཚུད་པོ་ཡོགོ་པོ་ོབསྒྲུབས་ན། དེ་ཚེོའིི་

ནུས་པོ་བསགོས་ནས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་མཚེན་དོན་ལ་ཕེན་གྱིི་རེད། 

ད་ལྟའིི་ཆེར་རྒྱ་གོར་བའིམ། ཕྱོི་རྒྱལ་མི་སུ་ཡོིན་རུང་བོད་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་མ་ཤེེས་ན་དེ་གོ་རེད། བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ངོ་མ་

དེ་ཤེེས་ཡོོང་དུས་རང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་པོར་ཤེ་ཚེ་དང༌། དགོའི་

པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ རྒྱ་གོར་ནི་དེ་སྔ་ནས་བོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་

པོ་ོཡོོད་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། ཤེ་ཚེ་དེ་ཤུགོས་ཆེེ་ཙོམ་ཡོོང་བ་

དང༌། ང་ཚེོར་མཐོོང་ཆེེ་ཙོམ་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའིི་ལས་འིགོན་

རེད། སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིང་ོགོདོང་ལ་

སྐོབས་སུ་བབ་པོའིི་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གོ་རེ་ཡོོད་པོ་དེ་ཚེགོས་
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སུ་ཚུད་པོ་བྱེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ དེ་ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སེམས་

ལ་ངསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཐོ༽ སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིནུས་པོ་དང་། ཡོདི་ཆེསེ་ཆེ་འིཇོགོ

དེ་ནས་ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་ང་རང་ཚེོར་བོད་གོཞུང་གོི་སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་ཕྱོི་རྒྱར་ལུགོས་མཐུན་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་གོིས་མཚེོན་པོས་རྒྱལ་ཁོབ་སུ་ཞིིགོ་གོིས་ངོས་ལེན་

མེད་ཀྱིང་། ནང་རྟེགོ་ཏུ་ང་རང་ཚེོའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་དེར་

ཆེ་འིཇོགོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོོད་བཞིིན་པོ་འིདི་རེད། ད་ལྟའིི་

ཆེར་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་འིདི་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ རྒྱ་མི་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་རྒྱ་མིར་མི་བདེ་བ་ཡོོང་བའིི་གོཙོ་ོབོའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་དེ་ང་རང་

ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཁྲིི་བརྒྱད་ཙོམ་ཡོོད་པོ་དེ་མི་གྲེངས་མང་དྲེགོས་

ནས་རྒྱ་མི་མི་བདེ་བ་བྱུང་བ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་མ་རེད། བཙོན་བྱེོལ་

བ་ཁྲིི་བརྒྱད་ཙོམ་ཡོོད་པོ་དེ་ཡོང་གོང་ཡོང་མ་རེད་དེ། དེ་དགོ་ཁོ་

འིཐོོར་དགུ་འིཐོོར་ནུས་མེད་ལྟ་བུར་མ་ཕྱོིན་པོར་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཀྱི་ིགོངོ་བུ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས་ད་ེགོནད་ཆེནེ་པོ་ོཅགིོ་ཆེགོས་ཏེ་ེ

བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ལྟའི་ིགོནས་ཚུལ་སྐོབས་ལ་ངས་འིགོ་ོཁྲིདི་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ཡོནི་ཙོང༌། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་གོ་ིཆེ་ནས་ཕྲིན་

བུ་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 
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གོཉེིས་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས། 

ཆེགོས་པོ་དསེ་གོངོ་བུའི་ིནུས་པོ་ཡོདོ་པོ་དང༌། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལས་

ཀའིི་ཐོོགོ་ལ་གོནད་འིགོགོ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ད་ལྟའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་ཡོོད་པོ་དེ་ཉེམས་

ཆེགོ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་ད་དུང་གོངོ་མཐོརོ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ི

སམེས་ལ་འིཇགོོ་དགོསོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དའེི་ིནུས་པོ་ཉེམས་

དམས་མ་ིའིགྲེ་ོབར་གོངོ་མཐོརོ་འིགྲེ་ོབའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གོཙོ་ོབ་ོགོ་ར་ེརདེ་

ཅསེ་ལབ་ན་ད་ེལ་ཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཡོང་ལ། ལས་དོན་གྱི་ིཆེ་ནས་མ་འིགྲེིགོ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

མ་ཤེསེ་པོ་དང་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་

ལ་ཁྱིེད་རང་ཚེོར་བསམ་འིཆེར་ཡོོད་ན་བསམ་འིཆེར་གོང་འིདྲེ་

ཞིིགོ་ཤེོད་རྒྱུ་ཡོོད་ཀྱིང་ངེས་པོར་དུ་ཤེོད་དགོོས། ང་ཚེོར་ད་ལྟ་བླ་ོ

གྲེོས་འིདོན་མཁོན་མེད་པོའིི་སེམས་ཁྲིལ་མ་གོཏེོགོས་མེད། དེ་

གོ་ནང་བཞིིན་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་ནང་ལ་སྐྱོན་དང་

ནོར་འིཁྲུལ་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེའིང་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་མཐོོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་ན་ཤེ་ཚེའིི་ཐོོགོ་དཀྲོོགོ་རྐྱེེན་ལ་མི་

འིགྲེ་ོབའི་ིསྐྱནོ་བརྗེདོ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་རང་ཚེ་ོནང་ལྟར་

དུ་གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་པོའིི་ནང་དུ་ནོར་འིཁྲུལ་འིདི་བྱུང་སོང༌། འིདི་ལ་
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ཐོབས་ཤེེས་བྱེེད་ས་འིདི་འིདུགོ་ཅེས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་

ན་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྙིང་ཐོགོ་པོ་ནས་དགོའི་བསུ་ཡོོད། 

ངསེ་པོར་དུ་ལབ་དགོསོ་པོ་རདེ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། 

དེ་བཞིིན་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཆེ་ནས་མ་འིགྲེིགོ་པོ་ཡོོད་ན་

མི་མིང་སྨོོས་ཏེེ། དཔོེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་མ་འིགྲེིགོ་པོ་

གོཅིགོ་ཡོིན་ཀྱིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེས་འིགྲེིགོས་མ་སོང༌། འིདི་

དང་འིདི་འིགྲེིགོས་མ་སོང་ཞིེས་ལབ་པོ་ཡོིན་ན་དགོའི་བསུ་ཞུ་གོི་

ཡོདོ། ད་ེབཞིནི་མངི་སྨོསོ་ཏེ་ེཤེ་ཚེའི་ིཐོགོོ་ནས་ཞིབི་ཞིབི་མལོ་མལོ་

གྱིི་དགོེ་འིདོན་སྐྱོན་སེལ་མེད་པོར་སྤྱོི་མིང་གོི་ཐོོགོ་ལ་བོད་གོཞུང་

གོ་ིའིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ བཀའི་ཤེགོ་གོ་ིའིགྲེགིོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ལབ་

ན་དེ་ཡོགོ་པོ་ོམི་འིདུགོ བར་ལམ་དེ་འིདྲེའིི་སྐོད་ཆེ་ལྷགོས་སོང༌། 

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོད་ོསྣང་བྱུང་ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། གོསུམ་བཅུའི་ིདུས་ཆེནེ་གྱི་ི

སྐོབས་སུ་འིཆེར་ཅན་ལྡ་ིལརི་རྒྱ་མའིི་ིགོཞུང་ཚེབ་འིཁྲིསི་ལ་ང་ོརྒལོ་

བྱེདེ་མུས་ལྟར། ད་ལ་ོཡོང་ད་ེའིདྲེའི་ིལས་འིགུལ་བཙུགོས་པོ་རདེ། 

ཡོགོ་པོོ་བྱུང་བ་རེད། མཇུགོ་ཏུ་ཟུང་སྦྲེེལ་ཚེོགོས་ཆུང་འིཛུགོས་

རྒྱུའི་ིསྐོད་ཆེ་ལྷགོས། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེེན་པོས་ཤེདོ་རསེ་གོཏེངོ་དགོསོ་

པོའི་ིཁྲིགོ་གོ་ེའིཁྲུགོ་གོའེི་ིསྐོད་ཆེ་མང་པོ་ོལྷགོས་བྱུང༌། རྩི་བ་ཀུན་

སློོང་ལ་དེ་འིདྲེའིི་སྐྱོན་ཡོོང་ཤེེས་སྟངས་མེད་ཀྱིང་། བྱེེད་སྟངས་

བློ་ཆུང་ཕེན་བཏེགོས་དང༌། ཕེན་མེད་གོནོད་འིགྱུར་གྱིི་ལས་ཀ་
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ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

བདོ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཤེགིོ་བཤེད་ཡོངོ༌། པོ་ཕེ་མགིོ་ཐོང་པོ་ོམདེ་པོ་ཞིགིོ་

ལ་ཕྲུ་གུ་གླིེན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅིང་། ཉེིན་ཞིིགོ་པོ་ཕེ་མིགོ་གོསལ་པོ་ོ

མེད་པོ་དེས་སྣུམ་བླུགོ་པོའིི་ཤེེལ་དམ་དེ་བླངས། བེད་སྤྱོོད་བྱེས་

རྗེེས་སྣུམ་ཡོོད་པོའིི་ཤེེལ་དམ་དེ་གོཟེར་ལ་འིགོེལ་དུ་ཕྱོིན་པོ་རེད། 

གོཟརེ་ཡོོད་སའི་ིའིཁྲིསི་དརེ་སྦྲེང་བུ་ཞིིགོ་བབས་བསྡེད་ཡོདོ། པོ་

ཕེས་ནགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཏུ་མཐོངོ་དུས་གོཟརེ་འིདུགོ་བསམས་ནས་སྣུམ་

ཤེེལ་དམ་དེ་བཀལ་བ་དང༌། སྦྲེང་བུ་འིཕུར་ཏེེ་ཤེེལ་དམ་ས་ལ་

ཟགོ པོ་ཕེའི་ིསྣུམ་ཤེལེ་དམ་གོང་ཆུད་ཟསོ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། པོ་ཕེ་སྦྲེང་

བུ་དེར་ཚེིགོ་པོ་ཟས་ཏེེ་ངའིི་སྣུམ་ཤེེལ་དམ་སྦྲེང་བུ་དེས་མེད་པོ་

བཟསོ་སངོ་བསམས་ནས་པོ་ཕེས་མུར་རྫིགོོ་སྒོངོ་སྟ་ེསྦྲེང་བུ་གོར་

ཡོོད་བལྟ་དུས་གོཟེར་ནགོ་པོོ་དེ་མཐོོང་བ་རེད། མིགོ་གོསལ་པོོ་

མདེ་སྟབས་གོཟརེ་ནགོ་པོ་ོད་ེསྦྲེང་བུ་རདེ་བསམས་ནས་མུར་རྫིགོོ་

གོཞུས་ཏེེ་པོ་ཕེའིི་ལགོ་པོར་རྨ་བཟོས། པོ་ཕེའིི་སྣུམ་ཤེེལ་དམ་

ཡོང་མདེ་པོ་ཆེགོས། ལགོ་པོ་ལ་ཡོང་རྨ་གོཅིགོ་བཟསོ། ད་ེའིདྲེའི་ི

མཚེམས་ལ་བུ་གླིེན་པོ་དེ་སློེབས་ནས་གོ་རེ་བྱེས་སོང་ཞིེས་དྲེིས་

དུས་པོ་ཕེས་ལ་ོརྒྱུས་བཤེད་པོ་རདེ། ཕྲུ་གུ་དེའི་ིབསམ་པོར་སྦྲེང་

བུ་དསེ་སྡུགོ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་བསམས་ནས་སྦྲེང་བུར་ཁོངོ་ཁྲི་ོལངས། 

ལགོ་ཏུ་རྡོ་ོཞིིགོ་ཉེར་ཏེེ་སྦྲེང་བུ་སྒུགོ་བསྡེད་པོའིི་སྐོབས་སྦྲེང་བུ་དེ་
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པོ་ཕེའིི་མགོོའི་ིསྒོང་ལ་བབས་པོ་རེད། བུས་པོ་ཕེའིི་མགོོའི་ིསྒོང་

ལ་སྦྲེང་བུ་མཐོོང་མ་ཐོགོ་རྡོོ་དེ་གོཞུས་པོ་རེད། དེ་པོ་ཕེར་ཤེ་ཚེ་

བྱེས་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་རདེ་ད།ེ དནོ་ལ་པོ་ཕེའི་ིམགོ་ོལ་རྡོ་ོགོཞུས་

ཏེ་ེརྨ་བཟསོ་པོ་རདེ། དཔོ་ེད་ེདང་འིདྲེ་པོ་ོབྱུང་བ་རདེ། 

ཁོ་ལ་སྤྱོི་དོན་འིཁྱིེར་ནས་སྤྱོི་དོན་སྒྲུབ་མཁོན་གྱིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་དེ་གོཏེོར་བཤེིགོ་དང༌། དེ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིི་ལས་ཀ་

བྱེས་པོ་རེད། རྩི་བའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ཡོིན་དུས་

དེ་ལ་ཕྱོོགོས་ཚེང་མས་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་ནས་ཐོབས་

ཤེསེ་བྱེས་ཡོདོ་པོ་དང༌། ཚེང་མས་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཁུར་བླངས་

ཡོོད། ཕྱོི་ལྟར་དུ་ཐོོན་སྟངས་ལ་ཁོ་གོཏེིང་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད་

དེ། ནང་ལྟར་དུ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདེགོས་ཀྱིི་

ཐོབས་ཤེསེ་བྱེས་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང༌། མཇུགོ་ཏུ་ཁྱིད་མཚེར་ཞིིགོ་

གོི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་མི་མང་གོི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚེོའིི་བོད་གོཞུང་གོི་

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་འིདིས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་པོ་དང༌། སྒྲིིགོ་

འིཛུགོས་དསེ་སམེས་འིཁུར་བླང་གོ་ིམདེ་པོའི་ིརྣམ་པོ་བཏེནོ། དསེ་

རྐྱེནེ་པོས་མ་ིམང་གོ་ིནང་ལའིང་ཁོ་ཤེས་ཁོ་ཤེས་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་

བོད་གོཞུང་གོིས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལས་ཀ་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་

པོ་ཡོིན་ནམ། གོང་འིདྲེ་ཡོིན་ནམ་བསམ་པོ་འིདྲེ་པོོ། བོད་གོཞུང་

གོསི་ལས་ཀ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོདོ་པོ་དང༌། 
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ལས་ཀ་ཤུགོས་ནུས་ཐོནོ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་བཞིནི་དུ་མ་བྱེས་པོ་ཡོནི་

ནམ་བསམ་པོའི་ིབླ་ོདོགོས་སྐྱ་ེགོཞི་ིཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེདཔོ་ེ

མ་སྲིདི་པོའི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་ངས་ལབ་པོ་བཞིནི། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་ང་ཚེརོ་གོངོ་བུའི་ི

སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཤེགིོ་ངསེ་པོར་དུ་ཡོདོ་དགོསོ། ད་ེཡོདོ་པོ་དྲེནི་ཆེ་ེགོ་ི

རདེ་དམ། མདེ་པོ་དྲེནི་ཆེ་ེགོ་ིརདེ་ཅསེ་ལབ་ན། ཡོདོ་པོ་དྲེནི་ཆེ་ེགོ་ི

རདེ། གོསར་པོ་ཞིགིོ་འིཛུགོས་དགོསོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་ཡོདོ་པོ་ད།ེ མཆེདོ་རྟེནེ་འིགོ་ོམཇུགོ་ལགོོ་ཀྱིང་བང་རམི་སྐོདེ་

པོར་གོནས། ཟརེ་བཞིནི་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེཡོང་ངའི་ི

མངི་གོི་དནོ་དུ་ལབ་པོ་མནི། ངས་ཚེར་མང་པོ་ོལབ་ཚེར་བ་ཡོནི། 

ང་རང་སྒོརེ་གྱིི་ངསོ་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན་ང་ཆེསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། རང་

བཙོན་མ་ཐོོབ་བར་དུ་ས་ོསོའི་ིལས་འིགོན་ལ་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ཏེེ་

གོང་ཡོོང་ཞིིགོ་བྱེས། རང་བཙོན་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་བོད་ནང་

བདོ་གོཞུང་གོ་ིའིགོ་ོཁྲིདི་ད་ེལས་ཀ་བྱེདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་རྩི་བ་ནས་

མེད། སྔོན་མ་མཧཱ་ཏེ་མ་གོན་དྷིའིི་མཛད་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་

པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ང་རང་གྲྭ་པོ་གྲྭ་པོ་བྱེས། བླ་མ་བླ་

མ་རང་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད། ཆེསོ་པོ་བྱེས་ཏེ་ེབསྡེད། ཕེར་ཚུར་ཕྱོནི་ནས་

མི་ལ་གོ་ཚེོད་ཡོོང་ཡོོང་གོི་བསློབ་བྱེ་འིདྲེ་བརྒྱབ། ཕེན་ཐོོགོས་

གོ་ར་ེཡོདོ་པོ་ད་ེབྱེས། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལས་ཀའི་ིནང་ལ་ངས་ཐོ་ེབྱུས་
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མ་བྱེས་པོར་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཡོགོ་པོ་ོརེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ 

སམེས་ཐོགོ་ཆེདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། 

ད༽ བླ་ོཆུང་ཕེན་བཏེགོས་མནི་པོར། དགོ་ེའིདནོ་སྐྱནོ་

སལེ། 

ཡོང༌། ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་རང་དོན་ཁོོགོ་བཅུགོ་བྱེས་

ཏེེ་ད་ལྟའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་དེ་ཉེམས་དམས་འིགྲེོ་གོི་འིདུགོ་

བསམ་སྟ་ེཆེབ་སྲིདི་པོ་གོཞིན་དགོ་གོསི་བྱེས་པོ་ནང་བཞིནི་བཤེད་

པོ་ཡོང་མནི། ད་ལྟའི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིམངི་

དེ་དང༌། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་

ཤེིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད་པོ་འིདི་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ 

དེ་ཡོོད་པོ་དང༌མེད་པོ་བྱེས་ན་ཡོོད་པོ་དེ་མང་ཚེོགོས་ལ་ཁོེ་ཕེན་

ཆེེ་གོི་རེད། དེའིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ངས་

འིགོ་ོའིཁྲིདི་ད་ེབཀའི་བླནོ་ཁོ་ཤེས་ཤེགིོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། ས་ོསའོི་ིཤེསེ་

ཚེད་ཀྱིསི་མ་འིགྲུབ་པོ་དང༌། ས་ོསའོི་ིནུས་པོས་མ་ལྡངེ་བའི་ིསྐྱནོ་

ན་ིང་རང་ལ་ཡོང་ཡོདོ་ངསེ་ཡོནི་མ་གོཏེགོོས། ངའི་ིཤེསེ་ཚེད་དང༌། 

ནུས་པོས་ལྡེང་གོི་ཡོོད་ཅེས་ངོས་ནས་ཀྱིང་ཤེོད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པོ་

ཡོིན་དུས། བཀའི་བློན་ང་ོཡོོད་དེ་དགོ་གོིས་ལྟ་ཅི་སྨོོས། ས་ོསོའི་ི

ནུས་པོས་མ་ལྡེང་པོར་བྱེེད་ཐོབས་གོང་ཡོང་མི་འིདུགོ རྩི་བའིི་
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ལྷགོ་བསམ་དང༌། གོང་ཤེེས་པོ་དང༌། གོང་ཐུབ་པོ་དེ་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ང་ོལྐོོགོ་མེད་པོ་ཧུར་ཐོགོ་ངའིི་འིདོད་པོ་ཁོེངས་

ངསེ་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ངའི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་བླསོ་འིཁོལེ་ནས་

བཙུགོས་པོ་ཤེ་སྟགོ་ཡོིན། དོན་དགོ་མེད་པོར་མཐོོང་ཕྱོོགོས་

སྐྱེ་གོཞིིའིི་སྐོད་ཆེ་བར་ལམ་ལྷགོས་པོ་དེར་ངའིི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་

བླ་ོཕེམ་ཡོདོ། དཔོ་ེའིདྲེ་པོའོི་ིཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། རྩི་བ་ཡོངོ་སྟངས་

ལྷགོ་བསམ་ཡོིན་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། འིགོོ་བཙུགོས་དུས་མི་མང་

གོི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་རང་བཙོན་གྱིི་སེམས་ཤུགོས་ཤེིགོ་འིཁྱིེར་ནས་

མཉེམ་འིབྲལེ་བྱེས། རྗེསེ་སུ་ཆེགོས་སྟངས་དང་ཡོངོ་སྟངས་ཁྱིད་

མཚེར་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ཏེེ་མཐོའི་མ་མི་མང་དང༌། བོད་གོཞུང་གོི་

བར་ལ་དམ་ཚེིགོ་སེལ་ལྷད་ཆེགོས་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཞིེ་

དྲེགོ་ཐོབས་སྡུགོ་རདེ། 

གོཞུང་ལ་མ་ིམང་གོསི་ཡོདི་ཆེེས་དང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་

མདེ་ན་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་མ་བཙུགོས་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། དགོསོ་

པོ་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་མ་ིམང་གོ་ིནང་ནས་

བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་དནོ་ལྔས་རྒྱུ་མཚེན་མཐོངོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་ཡོདི་ཆེསེ་

བརླགོ་པོ་དང༌། དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ། ཕེན་ཐོོགོས་མི་

འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་སྒོོ་རྒྱགོ་པོར་ལས་སློ་པོོ་རེད། དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་བཟོས་པོ་དང༌། དཀོན་མཆེོགོ་གོིས་བཟོས་པོ་
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དེ་འིདྲེ་གོང་ཡོང་མ་རེད། ང་ཚེ་ོམི་རང་གོིས་བཟོས་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ད་ཆེ་མ་ིལ་དགོསོ་མཁོ་ོམདེ་ན་ང་ཚེ་ོདམངས་གོཙོའོི་ིལམ་ལ་འིགྲེ་ོ

གོི་ཡོོད་པོ་རེད། རྒྱ་ཆེེའིི་མང་ཚེོགོས་བརྒྱ་ཆེ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་

ཡོན་ཆེད་ཀྱིིས་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ན་བསྡུ་

གོསགོོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོརདེ། བསྡུ་གོསགོོ་རྒྱབ་ན་མང་ཚེགོོས་

ལ་ཁོ་ེགྱིངོ་གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ཕེན་གོནདོ་གོང་འིདྲེ་

འིབྲེལ་གྱིི་འིདུགོ བསམ་བློ་ཏེན་ཏེན་བཏེང་ན་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ་

གོམ། བླ་ོཆུང་ཕེན་བཏེགོས་ཀྱིསི་བྱེདེ་སྟངས་ད་ེཚེ་ོཁྱིནོ་ནས་ཡོགོ་

པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

ད་ལྟ་ངས་བཤེད་པོ་ལྟར། རྩི་དནོ་གོཞུང་གོ་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཡོདོ་པོ་

དའེི་ིནུས་པོ་ཉེམས་དམས་མ་ིའིགྲེ་ོབའི་ིཐོགོོ་ལ་ད་དུང་གོངོ་མཐོརོ་

འིགྲེོ་བར་ཤུགོས་སྣོན་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་

འིདུགོ དེ་ལ་ལེགོས་སྤེེལ་ཉེེས་འིགོོགོ་གོི་བསམ་འིཆེར་ཤེོད་རྒྱུ་

ཡོོད་ན། ལོ་འིཁོོར་ལས་བསྡེོམས་ཀྱིི་ཚེོགོས་ཆེེན་གྱིིས་མཚེོན་

པོས་ཚེོགོས་འིདུ་ཆེེ་ཆུང་སྣ་ཚེོགོས་ཤེིགོ་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། 

གོལ་ཏེེ་ད་ལྟ་བྷེེང་ལོར་དུ་སྡེོད་མཁོན་ཁྱིེད་རང་སློོབ་གྲྭ་པོ་ཚེོར་

གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་རྒྱུ། ལགོ་ལནེ་བཀལ་རྒྱུའི་ིབསམ་འིཆེར་ད་ེའིདྲེ་

ཡོོད་ན་དེ་རིང་རང་བསམ་འིཆེར་ངགོ་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་ན་ཡོང་

འིགྲེིགོ ཡོང་ན་ཡོིགོ་ཐོགོོ་ཏུ་བྲསི། ང་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོོགོས་བྷེངེ་ལརོ་
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ཉེ་ེའིཁྲིསི་ལ་ཉེ་ིམ་འིགོའི་ཤེས་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་འིདརི་ཡོདོ་ཐོགོོ་ལ་

སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། དེ་མིན་བཀའི་བློན་ཚེ་ོདང༌། 

སྤྱོི་འིཐུས་ཚེ་ོཡོར་མར་འིགྲེ་ོསྐོབས་ལམ་འིཁོེལ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་

འིདྲེའིི་སྐོབས་ལ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོི་རེད། ཤེེས་རིགོ་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཡོ་ིགོེ་བཏེང་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། ཡོང་ཐོད་

ཀར་ང་ལ་བཏེང་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། ལགེོས་

སྤེལེ་ཉེསེ་འིགོགོོ་གོ་ིབསམ་འིཆེར་ཡོདོ་ན་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེ

མིན་སེམས་ཤུགོས་ཡོིན་ཁུལ་གྱིིས་དཀྲོོགོས་རྐྱེེན་བཟ་ོརྒྱུ། དོན་

ལ་བློ་ཆུང་ཕེན་བཏེགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ན་གོཏེན་ནས་

ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

གོཅགིོ་བྱེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཤེེས་འིདོད་འིདྲེ་ཡོང་ཡོོད་འིགྲེོ། བར་

ལམ་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ཙོང་དེའིི་སྐོོར་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིི་

ཐོོགོ་ནས་གོསལ་བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ཡོི་གོེ་ཞིིགོ་བཀྲོམ་པོ་རེད། ཡོི་

གོེ་འིབྱེོར་ཡོོད་པོ་རེད་དམ། ཡོི་གོེ་དེ་མཐོོང་བྱུང་ངམ། གོསལ་

བསྒྲིགོས་ཡོི་གོེ་དེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིི་མིང་ཐོོགོ་ནས་གོསལ་བསྒྲིགོས་

བྱེས་པོ་རེད། ནང་ལྟར་དུ་ང་ཚེ་ོགོཅིགོ་དང་གོཉེིས་ཀྱིི་གོོ་བསྡུར་

བྱེས། སྣནོ་འིཕྲི་ིསྤེརོ་གོཅོགོ་ཏེན་ཏེན་བྱེས་ཏེེ་བཟསོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ་

མ་གོཏེགོོས། ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེནས་མ་ཤེསེ་པོ་དང༌། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེར་བཀའི་ཤེགོ་དང༌། སྤྱོི་འིཐུས་གོཉེིས་ནས་མགོོ་
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སྐོརོ་གོཡོོགོས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་ཤེེས་ཀྱི་ིམ་རདེ་ལ། རྩི་བ་ཉེདི་ནས་

མ་རདེ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། 

ན༽ རང་སྲིགོོ་འིབནེ་འིཛུགོས་དང་། ལས་འིགུལ་སྤེལེ་

ཕྱོགོོས།

ཡོང༌། ཁོ་ཤེས་ནས་བཀའི་ཤེགོ་དང༌། སྤྱོ་ིའིཐུས་གོཉེསི་ནས་མཇལ་

ཁོ་བཀགོ་པོ་རེད་ཅེས་མཐོོང་ཚུལ་ཡོོད་བཟོ་འིདུགོ་སྟེ་དེ་ཡོང་མ་

རདེ། མཇལ་ཁོ་གོ་རེ་བྱེས་ཏེ་ེབྱེདེ་དགོོས། མ་བྱེདེ་མ་ལྟ་མང་པོ་ོ

ལབ་པོ་ཡོནི། ལབ་ནས་ཉེན་གྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། འིཕྲིད་པོའི་ིདགོསོ་

དནོ་སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། སྐོད་ཆེ་མ་ཉེན་ན་འིཕྲིད་པོར་དགོསོ་

པོ་གོང་ཡོང་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། བྱེས་ཙོང་འིཕྲིད་འིདདོ་གོང་ཡོང་མ་

བྱུང༌། ཡོང་ཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཞིསེ་དཀནོ་མཆེགོོ་

གོོང་ཕུད་ཡོིན་ཁུལ་བྱེས་ཏེེ་ཡོར་ཕུད། དེ་འིགོོ་བཀའི་ཤེགོ་དང༌། 

སྤྱོི་འིཐུས་ནས་མ་འིགྲེིགོ་པོ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་མར་བཞིགོ དེ་ཡོང་

རྩི་བ་ཉེདི་ནས་རྣ་བར་འིགྲེ་ོགོ་ིམ་ིའིདུགོ བཀའི་ཤེགོ་གོསི་ནརོ་བ་

ཡོནི་ན་ངས་ནརོ་བ་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེསེ་བྱེས་རྗེསེ་ཤེགིོ་

བཞིགོ་ཡོོད་ན་བཀའི་ཤེགོ་དང་མཉེམ་དུ་བཞིགོ་པོ་མ་གོཏེོགོས་

ང་མི་གོཅགིོ་གོིས་བྱེས་རྗེེས་བཞིགོ་པོ་མིན། མིང་གོ་རེ་བཏེགོས་

རུང་དནོ་ལ་སྲིདི་བླནོ་ཡོནི་ནའིང་རདེ། སྲིདི་འིཛནི་ཡོནི་ནའིང་རདེ། 
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གོང་ལྟར་ས་ོསའོི་ིབཀའི་ཤེགོ་གོ་ིམ་ིད་ེཚེསོ་ནརོ་བ་རདེ། གོཙོ་ོབའོི་ི

འིགོན་འིཁྱིརེ་མཁོན་དསེ་ནརོ་མདེ་ཅསེ་སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིངི་

འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཤེདོ་སྲིལོ་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེནད་ཐོེགོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ 

ཡོང༌། ཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་ཟས་བཅད་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེཚེརོ་མཇལ་ཁོ་ཞིགིོ་

བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེམ་བྱུང་བར་བླ་ོཕེམ་ཡོདོ་ཚུལ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོ་རདེ་ད།ེ ད་ེཡོང་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ལྟ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཟས་བཅས་བྱེས་པོ་ལྷགོ་བསམ་ལྟ་རདེ་ད།ེ ཉེནི་ཤེས་ཟས་བཅད་

བྱེས་པོར་ཤེི་མི་ཡོོང་བསམ་པོ་ཞིིགོ་ཕེལ་ཆེེར་ཡོོད་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རེད། གོཉེིས་ནས་བོད་རང་བཙོན་གྱིི་དོན་དུ་རང་སྲིོགོ་དགྲེ་བོའི་ི

ལགོ་པོར་རྩིིས་སྤྲོོད་མཁོན་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད། 

བདོ་རང་གོ་ིནང་དུ་འིགྲེ་ོམཁོན་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ཡོདོ་པོ་ནས། མ་ི

བརྒྱ་ཕྲིགོ་ཁོ་ཤེས་ཀྱི་ིསྲིགོོ་དརོ་བ་དང༌། མང་པོ་ོཞིགིོ་ཚེ་ེབཙོནོ་ལ་

ཕྱོིན། དེ་དང་དེ་འིདྲེའིི་ཁོ་ཡོོད་ལགོ་ཡོོད་སྲིོགོ་འིབེན་ལ་བཙུགོས་

ནས་བྱེས་རྗེསེ་འིཇོགོ་མཁོན་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ། 

ད་ེདང་ཕྱོགོོས་མཚུངས་མལ་ལ་ེསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒལ་བའི་ིས་མཚེམས་

ཁོགོ་ལ་བདོ་མ་ིདྲེགོ་ཆེས་སྤྲོས་ཏེ་ེལ་ོནས་ལ་ོསྦྲེལེ། ཚེ་གྲེང་དཀའི་

ངལ་ཁྱིད་དུ་བསད་ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཚེ་ོཡོང་བདོ་རང་བཙོན་

གྱི་ིདནོ་དུ་རདེ། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཚེགོས་པོར་ནང་ལ་རྒྱགོ་ཐོབས་མདེ་

ལ། ཁྱིབ་བསྒྲིགོས་ཀྱིང་བྱེདེ་ཐོབས་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། དངསོ་གོནས་
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དྲེང་གོནས་མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ནས་སྲིགོོ་འིབེན་བཙུགོས་ཀྱིི་ལས་ཀ་

བྱེས་པོ་དེ་ཚེོར་ད་ོསྣང་གོང་ཡོང་མ་བྱེས་པོར་ཉེི་མ་ཁོ་ཤེས་ཟས་

བཅད་བྱེས་པོ་དེ་ཚེོར་ཧ་ལས་མདོགོ་བྱེེད་སྟངས་མི་ཤེེས་པོ་ལྟ་

བུ་རེད། ངའིི་བསམ་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་བྱུང༌། སྐོབས་དེར་བཀའི་ཤེགོ་

དང༌། སྤྱོི་འིཐུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ཟས་བཅད་བྱེེད་མཁོན་ཚེོར་

མཇལ་ཁོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཞིེས་ཨུ་ཚུགོས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ་སྟེ་གོོང་གོི་

འིགྲེེལ་བཤེད་དེ་ཚེ་ོབརྒྱབ་པོ་ཡོིན། དེ་ཚེ་ོཁྱིེད་ཚེོའིི་སེམས་ནང་

ལ་ངེས་པོ་བྱེས། གོང་ལྟར་རྩི་བའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་གོོང་བུའིི་ནུས་

པོ་ཡོོད་པོ་འིདི་ཉེམས་དམས་དང༌། མཚེན་ཤེས་ནུས་པོ་ཆུང་དུ་

མ་ིའིགྲེ་ོབར་ད་དུང་ནུས་པོ་ཆེ་ེརུ་འིགྲེ་ོབའི་ིདནོ་དུ་ཚེང་མས་རྒྱབ་

སྐྱརོ་གོཟངེས་སུ་ཐོནོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེ

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༢ ཚེསེ་ ༡༢ ཉེནི་

དྷ་ཤེདོ་དུ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེོགོས་དྷ་ཤེདོ་དུ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོངོས་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེོགོས་

སྡེ་ེནས་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་ཚེོགོས་འིདུར་གོདན་སྡེ་ེནས་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་ཚེོགོས་འིདུར་གོདན་

ཞུས་བཞིནི་དབྱེནི་སྐོད་ཐོོགོ་གོསུང་བཤེད་གོནང་ཞུས་བཞིནི་དབྱེནི་སྐོད་ཐོོགོ་གོསུང་བཤེད་གོནང་

བ་སྒྲི་སྡུད་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ནས་ཕེབ་བཤུས་ཀྱིསི་བདོ་བ་སྒྲི་སྡུད་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་ནས་ཕེབ་བཤུས་ཀྱིསི་བདོ་

སྒྱུར་ཞུས་པོ།སྒྱུར་ཞུས་པོ།

ཀ༽ འིགྲེ་ོབ་མིའི་ིཐོབོ་ཐོང་དང་། ཕེན་ཚུན་མཛའི་མཐུན།

འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་གོ་ིཚེགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐོགོོ་མགྲེནོ་འིབདོ་གོནང་

བར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱིདེ་རྣམ་པོས་བདོ་དང་བདོ་མའིི་ིཐོགོོ་

ལ་སེམས་འིཁུར་གོནང་བར་ངས་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེེ་ཞིེས་ཞུ་བ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་དོན་ཐོགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་

གོནང་བའི་ིཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ།

བོད་དོན་ནི་ལྟ་བ་དང༌། ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་གོནད་མིན་པོར་བོད་

མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབད་ེསྡུགོ་ཅིགོ་ཡོནི། ཁྱིདེ་རྣམས་ནས་བདོ་དནོ་

ཐོོགོ་དོ་སྣང་གོནང་གོི་ཡོོད་ཙོང་བོད་པོའིི་གོནས་སྟངས་ཇི་ཡོིན་

གོསལ་པོ་ོམཁྱིེན་གྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ བོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་
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སྐོརོ་ད་ལྟ་ས་གོནས་བདོ་རགིོས་གོཞིནོ་ནུའི་ིརྒྱུན་ལས་ཀྱི་ིཚེགོོས་

གོཙོསོ་བརྗེདོ་ཟནི་པོས་ངས་བདོ་དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཞིབི་ཕྲི་ཞུ་

དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ

ད་རསེ་ཚེགོོས་འིདུའི་ིཐོགོོ་ཚེགོོས་འིདུ་འིད་ིདང་འིབྲལེ་ཆེགོས་ཀྱི་ི

བསམ་ཚུལ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཤེགིོ་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཚེགོོས་

འིདུ་འིད་ིན་ིཚེངོ་ལས་དང༌། འིཕྲུལ་རགིོ ཚེན་རགིོ་བཅས་ཀྱི་ིསྐོརོ་

མནི་པོར་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་གོ་ིགོནད་དནོ་ཞིགིོ་རདེ། དསེ་ཚེན་

རགིོ་དང༌། འིཕྲུལ་རགིོ་གོསི་འིགྲེ་ོབ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་ད་ེབསྟན་གྱི་ིཡོདོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་ཙོང་གོཞི་ིརྩིའི་ི

གོནད་འིགོགོ་དེ་མའིི་ིསམེས་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་

སྐོོར་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་མ་ནོར་

བ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ཚེེ་འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་པོའིི་ལས་འིགུལ་དེ་

དྲེགོ་ཤུལ་གྱིི་ལས་འིགུལ་དུ་འིགྱུར་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། དེ་འིདྲེར་གྱུར་

ཚེ་ེའིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་ད་ེཕྱོགོོས་ར་ེབའི་ིཐོབོ་ཐོང་ཞིགིོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

རདེ། དརེ་བརྟེནེ་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིཐོབོ་ཐོང་གོ་ིའིཐོབ་རྩིདོ་ད་ེབཞིནི་དྲེང་

བདནེ་གོཙོང་མ་ཞིིགོ་གོ་ིལམ་དུ་འིགྲེ་ོདགོསོ་པོ་རདེ། 

ཁྱིེད་ཚེོའིི་དྲེན་རྟེེན་གྱིི་དེབ་ད་ལྟ་འིདི་གོར་མཐོོང་བའིི་ནང་མེས་པོ་ོ

གོན་དྷིའིི་གོསུང་ཚེིགོ་ཏུ་བཟོད་སྒོོམ་མ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་

ཡོིན་ན་བདེན་པོ་ཤེོར་བའིི་ཉེེན་ཁོ་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་ཅེས་གོསུངས་
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པོ་དེ་དངོས་གོནས་བདེན་པོ་རེད། གོཞིི་རྩི་གོ་རེ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་

དམ་ཟེར་ན། ང་ཚེོར་བཟོད་སྒོོམ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེ། གོཞིན་ལ་

གུས་བཀུར་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེདགོསོ་པོ་མ་ཟད། ང་རང་ཚེ་ོསམེས་བཟང་པོ་ོ

དང་དངསོ་འིབྲལེ་གྱི་ིམཛའི་མཐུན་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། ཕེན་ཚུན་

འིབྲལེ་ལམ་ད་ེལྟ་བ་དང༌། སྲིདི་དནོ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་ཐོགོོ་མ་

བཞིགོ་པོར་སམེས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཡོངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། དངསོ་དནོ་

འིབྲེལ་ལམ་ཟབ་པོ་ོབྱུང་བ་ཡོིན་ན་གོཅིགོ་སྒྲིིལ་དང༌། ཞིི་མཐུན། 

སྤུན་མཆེདེ་ནང་བཞིནི་ཡོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ང་ཚེ་ོན་ིབདོ་པོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ཡུལ་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་ཡོངོ་བ་རདེ། 

ཁྱིདེ་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་བ་རདེ། གོདངོ་གོཤེསི་དང༌། གོཟུགོས་དབྱེབིས། 

སྐོད་ཡོགིོ་དང༌། གོམོས་གོཤེསི་སགོོས་ཐོ་དད་ཡོནི་ཀྱིང༌། རང་ཅགོ་

ཚེང་མ་འིགྲེ་ོབ་མ་ིཞིིགོ་ཡོནི་པོ་གོཅགིོ་གྱུར་རདེ། གོཞི་ིརྩི་ད་ེཤེསེ་

རྟེགོོས་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། སྐོད་དང༌། གོམོས་གོཤེསི་འིདྲེ་མནི་ཡོདོ་

པོ་ད་ེགོནད་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིམ་ིམཐུན་པོ་

དེ་ཚེོས་ང་ཚེ་ོཐོ་དད་དབྱེེ་མི་ཐུབ། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ཙོང༌། འིགྲེ་ོབ་མི་

ཕེན་ཚུན་གྱི་ིའིབྲལེ་ལམ་གོཏེངི་ཟབ་ཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ།

ང་ཚེསོ་དགྲེ་བ་ོལ་ཡོང་གུས་ཞིབས་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ི

ཁོངོ་ཚེ་ོཡོང་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིགྲེས་ཤེགིོ་རདེ། མ་ིཚེ་ེབད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོ་

དགོསོ་རྒྱུའི་ིཐོབོ་ཐོང་ལ་ན་ིཁོངོ་ཚེ་ོལ་ཡོང་ཡོདོ། ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོ
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ད་ེལྟར་གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་ཡོནི་ན་འིཛམ་གླིངི་འིད་ིཉེདི་ཞི་ིབདརེ་འིགྱུར་

ཐུབ། བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ངས་དུས་

རྟེགོ་ཏུ་ཕེན་ཚུན་གུས་བཀུར་དང༌། བྱེམས་བརྩི།ེ སྙངི་རྗེ་ེབྱེ་རྒྱུ་ད་ེ

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ནན་གྱིསི་ཞུ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེཚེ་ོསྙངི་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། 

རང་ར་ེཚེང་མར་སམེས་རྒྱུད་བཟང་ཞིན་གོཉེསི་ཀ་ཡོདོ་པོའི་ིནང་

ནས་བྱེམས་བརྩིེ་དང༌། སྙངི་རྗེ་ེད་ེདགོ་ལེགོས་པོའི་ིཆེ་དང༌། ཁོངོ་

ཁྲི་ོདང་ཕྲིགོ་དོགོ་སོགོས་ནི་ཉེེས་ཆེ་ཡོིན། ལེགོས་ཆེ་གོོང་འིཕེེལ་

དང༌། ཉེསེ་ཆེ་ཆུང་དུ་གོཏེངོ་བའི་ིའིབད་རྩིལོ་གོང་ཐུབ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ད་ེཚེ་ོཉེནི་གོཅགིོ་ནང་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ། 

དེང་སང་གོི་གོནས་སྟངས་ནི་སྔོན་དང་མི་འིདྲེ། སྔོན་གྱིི་དུས་སུ་

རྒྱལ་ཁོབ་ཁོགོ་ཕེན་ཚུན་སྨོོས་ཅི། གྲེོང་གོསེབ་ཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་

དཔོལ་འིབྱེོར་དང༌། ཆེབ་སྲིིད། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་འིགྲེོ་སྟངས་ཕེལ་

ཆེེར་གོཞིན་བསྟུན་མ་དགོོས་པོར་གོནས་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིང༌། དེང་

སྐོབས་གྲེོང་གོསེབ་ཕེར་བཞིགོ གླིིང་ཕྲིན་ལྟ་བུ་ཡོིན་ཀྱིང་ཕེན་

ཚུན་རེ་ལྟོས་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཆེགོས་ཡོོད། དཔོེར་ན། པོ་ཀི་སི་

ཐོན་ནས་རྒྱ་གོར་ལ་བསྟུན་དགོསོ་པོ་དང༌། རྒྱ་གོར་གྱིསི་པོ་ཀ་ིས་ི

ཐོན་ལ་བསྟུན་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ཡུ་རོབ་ཚེོས་ཤེར་དཀྱིིལ་

ཨ་ེཤེ་ཡོར་བརྟེནེ་པོ་ནང་བཞིནི་ཤེར་དཀྱིལི་ཨ་ེཤེ་ཡོ་ཚེསོ་ཡུ་རབོ་

པོར་བརྟེནེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་འིད་ིཕེན་ཚུན་གོཅགིོ་གོསི་
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གོཅིགོ་ལ་བརྟེེན་དགོོས་པོ་འིདི་ཧ་ལམ་འིཛམ་གླིིང་འིདི་ཉེིད་འིཚེ་ོ

ཐུབ་མིན་ཕེན་ཚུན་བརྟེེན་རྒྱུར་རགོ་ལས་པོ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་འིདྲེ་

སོང་ཙོང་ཕེན་ཚུན་མཛའི་མཐུན་དང༌། གུས་ཞིབས་སྤུན་མཆེེད་

ནང་བཞིིན་མ་བྱེས་མཐུ་མེད་ཆེགོས་ཡོོད། གོནད་དོན་དེར་ཁྱིེད་

ཚེསོ་མསོ་མཐུན་གོནང་གོ་ིཡོོད་དམ། 

ཁོ༽ ཆེགིོ་སྒྲིལི་དང་། སྤྱོདོ་བཟང་། ཤེསེ་ཡོནོ།

ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་ཚེོགོས་པོའིི་ལས་རྟེགོས་འིདིས་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་དང་། 

སྤྱོདོ་བཟང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིརྟེགོས་མཚེན་སྟནོ་གྱི་ིཡོདོ་ཅངི༌། ཤེསེ་

ཡོོན་གོ་རེའིི་དོན་དུ་དགོོས་སམ། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་ཀྱིང་མ་རབས་

ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཡོདོ་པོ་ང་ཚེའོི་ིདམགིོས་ཡུལ་མནི། ཤེསེ་ཡོནོ་ཇ་ིཙོམ་

ཡོདོ་ཀྱིང་མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་ཡོདོ་ན་དཀའི་རྙགོོ་ཚེད་མདེ་པོ་བཟ་ོ

གོི་རེད། མ་རེད་དམ། ཤེེས་ཡོོན་དང༌། སྤྱོོད་བཟང་གོཉེིས་ལྡན་

ཞིིགོ་ཡོོང་བ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། སྤྱོོད་བཟང་ནི་སེམས་ཀྱིི་

གོཏེིང་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཚེིགོ་གོཞིན་ཞིིགོ་ནས་བརྗེོད་

ན་ཆེོས་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོོང་དགོོས། དཀོན་མཆེོགོ་ལ་ཡོིད་

ཆེསེ་ཡོདོ་མདེ་གོནས་ཚུལ་གོཞིན་ཞིིགོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། མ་ིཞིིགོ་ཡོནི་

པོའིིཆེ་ནས་མ་ིཡོ་རབས་ཤེགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཡོནི། 
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ང་ཚེོས་བདེན་པོ་དང༌། བརྩིེ་བ་ཡོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཚེེ་དོན་

དང་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བསྐྱལ་ན་ཚེེ་ཕྱོི་མའིི་སྐོོར་ལ་བློ་གོཡོེང་དགོོས་

དནོ་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེམནི་ལྷ་ཁོང་དུ་བསྐྱདོ་པོ་དང༌། སྨོནོ་ལམ་

འིདབེས་པོ། སྔགོས་བགྲེངས་བ་སགོོས་བྱེས་ཀྱིང་སམེས་རྒྱུད་དྲེང་

བདནེ་དང་བྲལ་ཞིངི༌། བྱེམས་བརྩིའེི་ིཀུན་སློོང་མདེ་པོ་ཡོནི་ན་ཚེ་ེ

ཕྱོི་མ་རེ་བ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ཙོང་ཤེེས་ཡོོན་

དེ་སྤྱོོད་བཟང་དང་མཉེམ་དུ་འིདྲེེས་དགོོས། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་

ཤེགོོ་བུའི་ིསྟངེ་གོ་ིཆེགིོ་སྒྲིལི་མནི་པོར་སམེས་ཀྱི་ིགོཏེངི་ནས་བྱུང་

བའིི་ཆེིགོ་སྒྲིིལ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་ཚེ་ོརང་རང་ས་ོས་ོདང་འིདྲེ་

བར་འིགྲེོ་བ་མི་གོཞིན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ལྟ་སྤྱོོད་མ་ནོར་བ་ཞིིགོ་འིཁྱིེར་

རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡོ་རབས་མཛའི་མཐུན་ལྡན་པོ་ཡོོང་གོི་རེད། ལྟ་སྤྱོོད་

བཟང་པོ་ོདེ་སྙིང་རྗེེ་དང༌། བྱེམས་བརྩིེ་ང་ོམ་དེ་རེད། བཟོད་སྒོོམ་

བྱེ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའི་ིདགྲེ་བོས་སློོབ་པོ་མ་གོཏེོགོས་གྲེོགོས་པོོ་དང༌། 

དགོ་ེརྒན་གྱིསི་བསློབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ས་ོསའོི་ིཕྲུ་གུ་དང༌། བཟའི་

ཟླར་བརྩི་ེསམེས་སྟནོ་རྒྱུ་ལས་སློ་པོ་ོཡོནི་ན་ཡོང༌། བཟདོ་སྒོམོ་གྱི་ི

བརྟེགོ་དཔྱད་ངོ་མ་དེ་དགྲེ་བོ་དང་གོདོང་ཐུགོ་བྱུང་དུས་ཡོོང་གོི་

རདེ། སྐོབས་དརེ་མ་གོཏེོགོས་བཟདོ་སྒོམོ་ཆེ་ེཆུང་ཇ་ིཙོམ་སློབེས་

ཡོདོ་མདེ་ཧ་གོ་ོམ་ིཐུབ།

དངེ་དུས་ཀྱི་ིཚེིགོ་སྐོམ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་མ་རེད། ད་



394
ལྟ་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཞིིགོ་བཤེད། ཕྱོི་ལགོོས་སུ་ཐོོན་པོ་དང་

གོཏེངི་བརྗེདེ་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི་ན་ཕེན་ཐོགོོས་གོང་ཡོང་བྱུང་ཡོདོ་པོ་མ་

རེད། ང་ཚེོས་གོང་ལབ་པོ་དེ་ནང་ཁྱིིམ་དུ་ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། ལས་

ཁུངས་སུ་ཡོནི་ཀྱིང་འིདྲེ། ལགོ་ལནེ་བསྟར་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། དཔོརེ་

ན་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ང་རང་གོཅགིོ་པུ་སྡེོད་དུས་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་

བཟང་གོ་ིཐོགོོ་ལ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངས་ད་ེཚེ་ོལགོ་ལནེ་

མ་བསྟར་བ་ཡོིན་ན་ང་ཟོགོ་པོོ་ཆེགོས་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་ཡོིན་ཞིེ་ན། 

ངས་སོ་སོས་མ་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་མི་ལ་བྱེེད་དགོོས་ཞིེས་ལབ་ཀྱིི་

ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིམ་ིགོཞིན་ལ་མགོ་ོསྐོརོ་བཏེང་བ་རདེ། དང་པོ་ོ

ས་ོས་ོས་ོསསོ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་རྗེསེ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལགོ་ལནེ་བསྟར་

བའི་ིསྒོ་ོནས་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་སགོོས་ཀྱི་ིཁྱིད་ཆེསོ་རྩི་བ་ཆེནེ་

པོ་ོཡོིན་པོ་གོཞིན་ལ་སྟོན་དགོོས་པོ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན་

མི་གོཞིན་གྱིིས་སོ་སོར་གུས་བཀུར་དང༌། རྗེེས་སུ་འིབྲང་གོི་མ་

རེད། དབང་ཤུགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་གོཞིན་དགོ་དུས་ཚེོད་ཐུང་ངུའིི་

རིང་དབང་ཐུབ་ཀྱིང་ཡུན་རིང་གོནས་མི་ཐུབ། མཧཱ་ཏེ་མ་གོན་དྷི་

དང༌། ཇ་མ་པྲ་ཀམ་ཤེ་ིན་ར་ཡོན་གོཉེསི་ནས་སྐུ་ཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཀྱི་ི

ཐོགོོ་ནས་ཁོངོ་རྣམ་པོའི་ིདགོངོས་ཚུལ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོད་ེསྟནོ་གོནང་

མཛད་པོ་རདེ། 

གོ༽ རང་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་དང་། གོཞིན་ལ་སྐྱནོ་
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འིཛུགོས།

ང་ཚེ་ོདངེ་སང་ལམ་ལུགོས་འིདྲེ་མནི་དང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིགོནས་

སྟངས་འིཁྲུགོ་ཆེ་ཅན་གྱིི་ཐོོགོ་ཏུ་གོནས་ཡོོད་ཅིང༌། གོོང་དུ་ཞུས་

པོའིི་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་གོི་ཁྱིད་ཆེོས་དེ་དགོ་ལམ་ཕྱོོགོས་མ་

ནོར་བའིི་སྒོང་ལ་འིགྲེོ་ཐོབས་སུ་རྒྱ་གོར་རྒྱལ་ཡོོངས་སློོབ་ཕྲུགོ་

ཚེགོོས་སྡེ་ེལྟ་བུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་ིགོཅགིོ་གོསི་ནུས་པོས་ལྡངེ་

གོ་ིམ་རདེ། མ་ིམང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་རྣམས་ཚེགོོས་པོ་ཆེནེ་པོ་ོབརྒྱུད་

ད་ེམཉེམ་བསྡུས་ཀྱི་ིཁོ་ཕྱོགོོས་སྒྱུར་བ་ཡོནི་ན་ནུས་པོ་གོཞིན་ལས་

ལྷགོ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེརགིོས་ཀྱི་ིཚེགོོས་པོ་ཚེ་ོན་ིཧ་ཅང་གོ་ིགོལ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེཚེརོ་ང་རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་ཡོདོ། 

དམིགོས་ཡུལ་གོཞིིར་བཟུང་གོི་ཚེོགོས་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུ་དེ་

གོལ་ཆེ་ེཡོནི་ཞིངི༌། ལས་འིགུལ་ད་ེརིགོས་གོཞིན་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་

མ་བྱེས་གོོང་ས་ོསོར་ཞུས་དགོ་གོཏེོང་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

རདེ། གོཞིན་ལ་སྐྱནོ་འིཛུགོས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། འིད་ིའིགྲེགིོ་མ་ིའིདུགོ ཕེ་

གོ་ིའིགྲེགིོ་མ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ད་ེལས་སློ་པོ་ོཡོནི་ན་ཡོང་། ཐོགོོ་

མར་ས་ོསསོ་ས་ོསརོ་བརྟེགོ་དཔྱད་བཏེང༌། འིཛུབ་མ་ོརང་ཉེདི་ལ་

བཙུགོས། ད་ེརྗེསེ་གོཞིན་ལ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེའིསོ་བབ་ཡོདོ། ས་ོསསོ་ད་ེ

ལྟ་བུ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་བ་ཡོནི་ན། མ་ིགོཞིན་གྱི་ིགུས་བཀུར་ཆེནེ་
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པོ་ོཞུ་གོ་ིརདེ། མ་རདེ་དམ། ཐོོགོ་མའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་བ་

ཡོང་དགོ་གོ་ིསྲིདི་དནོ་ཚེགོོས་པོ་མང་པོ་ོབྱུང་ཡོདོ་ཀྱིང་ལ་ོར་ེནས་

ལ་ོར་ེཚེགོོས་པོ་ད་ེཚེ་ོསྤུས་ཚེད་ཇ་ེཞིན་ཇ་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་

ད་ེགོ་ར་ེབྱེས་ཏེ་ེབྱུང་བ་ཡོནི་ནམ། ད་ེན་ིརང་རང་ས་ོསསོ་ས་ོསརོ་

བརྟེགོ་དཔྱད་མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་རདེ། གོཞིནོ་ནུ་ཟརེ་བ་ད་ེསྤྱོ་ི

ཚེོགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཏུ་ཡོིན་ཀྱིང་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། དེ་

རངི་འིད་ིགོར་ཡོདོ་པོ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོམང་ཆེ་ེབ་ལ་ོགོཞིནོ་ཞི་ེགོཅགིོ་རདེ། 

སྐོབས་ར་ེཁྱིདེ་ཚེསོ་རྒན་པོ་ཚེརོ་སྐྱནོ་འིཛུགོས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། 

ཁྱིདེ་ཚེསོ་དྲེན་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ནམ་ཞིགིོ་རང་ཐོགོོ་ཏུ་ལས་འིགུལ་

ཕེོགོ་སྐོབས་རང་ཉེིད་གོཞིན་གྱིིས་སྐྱོན་འིཛུགོས་བྱེེད་ཡུལ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེདུས་ལས་སློ་པོ་ོཡོདོ་པོ་མ་རདེ། 

ངས་ནན་ཏེན་གྱིི་བརྗེོད་རྒྱུ་དེ་སེམས་བཟང་པོོ་དང༌། ཡོ་རབས་

བྱེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། སྤྱོོད་ངན། གླི་ོབུར་ཁོོང་ཁྲི་ོཟ་བ་ལྟ་བུ་

རྐྱེེན་ཆུང་ངུ་ཞིིགོ་གོིས་བསློངས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། སྤྱོོད་བཟང་

གོི་རིགོས་ནི་དེ་འིདྲེ་མིན། སྤྱོོད་པོ་བཟང་པོོ་ཡོོང་བ་ལ་དགོོང་མོ་

གོཅགིོ་དང༌། ཟླ་བ་འིགོའི་ཤེས་ནང་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། གོཅགིོ་

བྱེས་ན་ལོ་ལྔ། བཅུ་ཉེི་ཤུ་ཙོམ་འིགོོར་རྒྱུན་ཡོོང་མདོགོ་ཁོ་པོོ་

རེད། ད་ལྟ་ནས་ཁྱིེད་ཚེོས་དེ་ལྟར་འིབྱུང་ཐོབས་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན། 

ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉེི་ཤུ་ཙོམ་གྱིི་རྗེེས་ལ་ཁྱིེད་ཚེ་ོརྒས་པོོ་ཨགོ་ཚེོམ་ཅན་
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ཞིིགོ་ཆེགོས་སྐོབས་ཡོ་རབས་ཚུལ་ལྡན་ཞིིགོ་ཆེགོས་རྒྱུ་ང་ལ་ཐོེ་

ཚེམོ་མདེ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི་

ཅན་དྷ་ིསྒོར་དང༌། ཨམ་བྷེ་ལ་ཁུལ་གོནས་སྡེདོ་ཅན་དྷ་ིསྒོར་དང༌། ཨམ་བྷེ་ལ་ཁུལ་གོནས་སྡེདོ་

རང་རིགོས་གོཞིནོ་ནུ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིདམིགོས་རང་རིགོས་གོཞིནོ་ནུ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིདམིགོས་

བསལ་བཀའི་སློབོ།བསལ་བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིཚེའེི་ིལའེུ་དང་། བད་ེསྐྱདི་ཀྱིི་ཐོབས་ལམ།

ང་ཚེ་ོཐོགོོ་མར་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོངོ་དུས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཆུང་ཆུང་

ཤེ་སྟགོ་རདེ། ལ་ོ ༡༩-༢༠ འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་རདེ། ད་ཆེ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོ

ཡོར་རྡོགོོ་རྡོགོོ་འིདྲེ་པོ་ོཆེགོས། ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་

གོ་ིརམི་པོ་དང་པོ་ོད་ེཡོལོ་བ་རདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིགོ་ོསྐོབས་ཤེགིོ་ཐོབོ་

ཡོོད། སློོབ་སྦྱོོང་སྤུས་དགོ་ལོས་གོ་ཚེོད་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ས་ོསོའི་ི

བརྩིོན་འིགྲུས་དང༌། གོཅིགོ་ཐོད་ནས་དགོེ་རྒན་དང༌། གོང་ཅིའིི་

མཐུན་རྐྱེནེ་ཐོགོོ་ནས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། གོང་ལྟར་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ི

གོ་ོསྐོབས་བྱུང་བ་རདེ། མ་ིཚེའེི་ིལའེུ་གོཅིགོ་རྫིགོོས་པོ་རདེ། 

ད་ཆེ་ལེའུ་གོཉེིས་པོ་གོཅིགོ་ཚུགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ལྟ་

བར་དུ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེ་ོ

གོ་ིཡོདོ་མདེ། གོཞིན་དནོ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ེཕེན་ཐོགོོས་གོང་འིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོདོ་མདེ། རང་དནོ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་ེགོདངེ་འིཁོལེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། འིཕྲིལ་
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ཕུགོས་ཀྱིི་ཁོེ་ཕེན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་མེད་སོ་སོར་

རགོ་ལུས་པོ་རེད། རེད། ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། སོ་སོའི་ིངོས་

ནས་ཆེོས་ལ་ཡོིད་ཆེེས་དང་ཆེོས་ཉེམས་ལེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་རུང་

མེད་རུང༌། གོང་ལྟར་མི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་རིང་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། 

སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་རདེ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པོའིི་དནོ་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་རྒྱུའི་ིདནོ་དགོ རང་གོཞིན་རགོོས་གོསུམ་

ཚེང་མས་སོ་སོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་

དྲེགོ་ཤེསོ་འིད་ིརདེ་བསམ་པོ་གོཅགིོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སལེ་བའི་ི

ཐོབས་ཤེེས་དྲེགོ་ཤེོས་འིདི་རེད་བསམ་པོ་གོཅིགོ་སོ་སོས་ངོས་

འིཛནི་ཐོོགོ་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་རགིོ་གོནས་དང༌། རགིོ་པོ་གོསར་པོ་མང་པོརོ་

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་ས་ོསོའི་ིལྟ་བ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ལམ་

སྟོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོསྤྱོིར་བཏེང་ནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲངས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་

བ་ཡོནི་ན། ས་ོསའོི་ིསམེས་བཏུལ་ན་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། སམེས་

ཀྱིི་ནང་ལ་བསམ་བླ་ོཡོགོ་པོ་ོགོཏེོང་སྟངས་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན་མི་ཚེེ་དེ་ལ་དཀའི་ངལ་བྱུང་བ་ཡོིན་ནའིང་དཀའི་ངལ་དེ་

རྒྱན་ལ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་མི་ཡོངོ་བ་ཞིིགོ་ཀྱིང་བྱེདེ་

ཐུབ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། ལུས་པོའོི་ིདཀའི་ངལ་དངསོ་སུ་
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མྱོངོ་བ་དའེི་ིཐོགོོ་ལ་སམེས་ལ་དངངས་སྐྲྀགོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ནས་མ་ི

བཟདོ་པོའི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེཚེརོ་ང་རང་

ཚེའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ། ཚེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

བཤེད་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་འིད་ིལགོ་ཏུ་བླངས་པོ་ཙོམ་གྱིསི་ས་ོས་ོཆེསོ་

པོ་ཡོནི་དང་མནི་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། སྐྱབས་

གོནས་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་སྐྱབས་གོནས་ཡོང་དགོ་ཏུ་ཁོས་ལནེ་

པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ནང་པོ་རདེ། སྐྱབས་གོནས་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་

སྐྱབས་གོནས་ཡོང་དགོ་ཏུ་ཁོས་མ་བླངས་ན། ནང་པོ་མནི་པོ་རདེ། 

ནང་པོ་ཡོནི་དང་མནི་སྐྱབས་གོནས་དཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་སྐྱབས་

གོནས་ཡོང་དགོ་ཏུ་ཁོས་བླངས་དང་མ་བླངས་དེར་ཐུགོ་པོ་རེད། 

སྐྱབས་གོནས་དཀོན་མཆེོགོ་ཁོས་བླངས་དང་མ་བླངས་སྐོོར་དེ་

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་དང༌། ལས་འིབྲས་དང་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ལ་རགོ་ལས་ཡོོད། ཁོ་ནས་དཀོན་མཆེོགོ་གོསུམ་ཟེར་བ་

ལས་སློ་པོ་ོཡོནི་ན་ཡོང༌། དནོ་དམ་པོའི་ིདཀནོ་མཆེགོོ་གོསུམ་ཟརེ་

མཁོན་དེའིི་ང་ོབ་ོགོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ། རང་བཞིིན་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ། 

དེའིི་ས་མཚེམས་སམ། འིགྲེོ་སྟངས་གོང་འིདྲེ་ཡོིན་པོ། རྒྱུ་གོང་

གོིས་དཀོན་མཆེོགོ་འིགྲུབ་པོ། དེའིི་ལགོ་རྗེེས་སམ། འིབྲས་བུ་

གོང་འིདྲེ་ཡོནི་རྣམས་ཤེསེ་དགོསོ། གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་
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པོ་རེད། སོ་སོའི་ིསེམས་ལ་དེ་ཚེ་ོའིཆེར་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་རུང་མེད་

རུང༌། མི་ཚེེ་འིདིའིི་རིང་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་བཤེད་ན། སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། མ་ིལ་ཕེན་སམེས་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་བའི་ིབསློབ་བྱེ་འིད་ིསྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁོས་བླངས་

ཀྱིང་རུང༌། མ་བླངས་ཀྱིང་རུང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཁོས་བླངས་ཀྱིང་

རུང་མ་བླངས་ཀྱིང་རུང༌། ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ་མཐོངོ་ཆེསོ་སུ་ཡོདོ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། རང་གོ་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་གོང་ཐུབ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ། དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་མ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གྲུབ་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་ཡོ་

རབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིདི་དངོས་ནས་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ས་ོས་ོ

རང་ཉེདི་བད་ེབ་དནོ་གོཉེརེ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོརྩི་བ་ནས་མདེ་པོ་ན་ིཡོངོ་

ཐོབས་མདེ། ཡོནི་ནའིང་རང་འིདདོ་ཆེནེ་པོ་ོམདེ་པོར་ཉུང་ཙོམ་བྱེདེ་

དགོསོ། མ་ིགོཞིན་ལའིང་ས་ོས་ོནང་བཞིནི་སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་

པོ་དང༌། བདེ་བ་འིདོད་པོའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་པོ། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་

བའི་ིཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ས་ོས་ོདང་འིདྲེ་བར་བརྩི་ིདགོསོ། བསམ་བླ་ོ

འིདའིི་ིངསོ་འིཛནི་གྱི་ིགོ་ོརྟེགོོས་ཡོདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་གོཞིན་ལ་གུས་

ཞིབས་བྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། གོཞིན་གྱི་ིབད་ེབ་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་

སེལ་ཐོབས་ལ་བསམ་བློ་མང་ཙོམ་གོཏེོང་དགོོས། སོ་སོ་སྒོེར་

གོཅིགོ་པུ་མ་གོཏེོགོས་བསམ་བློ་མ་འིཁོོར་བ་དེ་ཉུང་དུ་གོཏེོང་

དགོོས། འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་མི་ཚེེའིི་སྙིང་པོ་ོཞིིགོ་རདེ། 

འིདི་གོ་ཚེོད་ཀྱིི་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་དེའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་ཏེན་ཏེན་སོ་



402
ས་ོཡོནི་ནའིང་སམེས་སྐྱིད་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཁོ༽ མ་ིཚེའེི་ིབརྒྱུད་རམི་དང་། མཐོའི་མཇུགོ་གོ་ིབད་ེ

སྐྱདི།

དཔོེར་ན། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། སློོབ་གྲྭའིི་འིཛིན་གྲྭ་རིམ་

བཞིིན་ཡོར་ཐོོན་ནས་མཐོ་ོརིམ་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་མཐོ་ོཤེོས་ཤེིགོ་གོི་ནང་

སློོབ་སྦྱོོང་ཐོོབ། གོཟེངས་བསྟོད་བྱེ་དགོའི་ཆེེན་པོོ་ཐོོབ་སོང་ཟེར་

ནས་དགོའི་དགོའི་སྤྲོ་ོསྤྲོ་ོབྱེས། སློབོ་གྲྭའི་ིམ་ིཚེ་ེད་ེལྟར་བསྐྱལ། དའེི་ི

མཇུགོ་ཏུ་ལས་ཀ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཐོབོ། དནོ་དགོ་ཡོདོ་པོ། གོཏེམ་

ཡོདོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་བ་ཡོནི་ནའིང༌། ཐོ་མ་ཐོ་མ་རྩིསི་བསྡེམོས་ཤེགིོ་

རྒྱགོ་དགོོས། དཔོེར་ན། བྱུང་སོང་གོི་རྩིིས་ཤེགིོ་བརྒྱབ་ན། འིགོ་ོ

ནས་མར་བྱུང་དང༌། སོང་གོི་ཨང་ཀི་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོད་ཀྱིང་། ཐོ་

མ་བསྡེོམས་ཆེེན་གྱིི་ཨང་ཀི་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་བཞིིན་

དུ་ང་རང་ཚེ་ོམི་ཚེེ་འིདིར་བཟང་ངན་འིདྲེ་མིན་འིཕེེལ་འིགྲེིབ་མང་

པོ་ོརམི་བཞིནི་བྱུང་ནས་ཕྱོནི་པོའི་ིཐོ་མ་ཐོ་མ་ད་ེཤེ་ིརྒྱུ་རདེ། གོ་ཚེདོ་

ཀྱི་ིམ་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། གོ་ཚེདོ་ཀྱི་ིལམ་འིགྲེ་ོཆེནེ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཡོིན་ནའིང་ཐོ་མ་དེ་ཤེི་རྒྱུ་རེད། དཔོེར་ན། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན་མི་ཚེེ་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ཤེིགོ་ལ་སློེབས་པོ་རེད། ད་དུང་

གོ་ཚེོད་སྡེོད་གྲེབས་ཡོོད་དམ། འིདིའིི་རིང་ལ་རང་གོི་ལུང་པོ་ལ་



403
བསྡེད་པོའིི་གོནས་སྐོབས་དང༌། མིའིི་ལུང་པོར་གྱིར་བའིི་གོནས་

སྐོབས། རང་གོི་ལུང་པོར་བསྐྱར་དུ་སློེབས་ཐོབས་ལ་སོགོས་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་རེད། ཐོ་མ་ཐོ་མ་ཐོགོ་

ཆེོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོ་རེ་ཡོོང་གོི་རེད་ཟེར་ན། ད་ནི་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོོ་ཆེེ་ཤེི་བ་རེད་ཟེར་བའིི་ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ཤེར་གྱིི་རེད། དེ་

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་ལ་གྲེགོས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

ད་ེནང་བཞིནི་ང་རང་ཚེ་ོམ་ིསུ་དང་སུ་ཡོནི་ནའིང་མ་ིཚེའེི་ིརངི་སྐྱདི་

སྡུགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བའི་ིཐོ་མ་ད་ེའིཆེ་ིརྒྱུ་རདེ། དཔོརེ་ན། ང་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན། འིཆེ་ིཁོར་ས་ོས་ོབླ་ོབད་ེཤེསོ་གོ་ར་ེཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཟརེ་

ན། ངའི་ིམ་ིཚེ་ེའིདའིི་ིརངི་སློབོ་སྦྱོངོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ཟརེ་

རྒྱུ་ཡོདོ་ནའིང་འིད་ིགོཅགིོ་པུས་བླ་ོབད་ེབ་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ངས་མ་ི

ཚེེ་འིདིར་རྒྱུ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བསགོས་ཡོོད་བསམ་ནའིང་ཉེིན་ཐོ་མ་

དེར་རྒྱུས་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ས་ོསོའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོོར་ཡོོད་

པོ་ཡོིན་དུས་འིདིས་བླ་ོབདེ་པོ་ོཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརེད། མི་ཚེེ་འིདིར་

རྐུ་མ་བརྐུས། སྐྱགོ་རྫུན་བཤེད། ཚུལ་མནི་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་ཁྲིམིས་

ཁོང་ལ་སློེབས་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། པུ་ལི་སིས་ཉེེན་རྟེོགོ་པོས་

ཤེེས་ཡོོད་རུང་མེད་རུང༌། ཆེད་པོ་ཉེེས་པོ་ཕེོགོ་ཡོོད་རུང་མེད་

རུང༌། གོང་ལྟར་ས་ོསོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་རང་བླ་ོརང་ལ་ལྐོོགོ་ཏུ་

མ་གྱུར་པོ་ཡོིན་ཙོང༌། ངས་མི་ཚེེ་འིདིའིི་ནང་ལ་ཐོབས་སྡུགོ་འིདི་



404
དང་འིད་ིའིདྲེ་བྱེས་སངོ་བསམས་ནས་ས་ོས་ོའིགྱིདོ་པོ་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཞིགིོ་

མ་གོཏེོགོས་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། 

མི་ཚེེའིི་ཐོ་མ་དེ་ཤེར་ཡོོང་དུས་གོདེང་འིཁོེལ་བའིི་ས་ོསོའི་ིསེམས་

ནང་ལ་དགོའི་པོ་ོདང༌། སམེས་གོས་ོགོཏེངོ་མཁོན་ཡོགོ་ཤེསོ་གོ་ར་ེ

རདེ་ཟརེ་ན། ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེ་ེའིདའིི་ིནང་ལ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཆེ་ེརུང་

ཆུང་རུང་སམེས་བཟང་པོ་ོབྱེས་པོ་དང༌། ཡོ་རབས་བྱེས་ནས་མ་ི

ལ་གོནོད་བསྐྱལ་མེད་པོ། གོ་ཚེོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིི་མི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་

བྱེས་ཡོོད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན། ས་ོས་ོཡོིན་ནའིང་འིཆེི་

ཁོར་སམེས་པོ་བླ་ོབད་ེཤེསོ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ས་ོསའོི་ི

རྗེསེ་འིབྲང་ང་ོཤེསེ་ཚེསོ་ཀྱིང་ད་ེལ་ཕེངས་སམེས་བྱེདེ་པོ། དངསོ་

གོནས་མ་ིའིད་ིཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ད།ེ ཞིསེ་བསྔགོས་བརྗེདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

བསྡེད་པོའིི་རིང་ལ་བཟང་པོ་ོབྱེས། ལྷགོ་བསམ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ན་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སོ་སོས་ངོ་ཤེེས་པོའིི་དགོའི་གོཉེེན་བློ་

དཀར་ཡོནི་ནའིང་རདེ། སྤུན་མཆེདེ་ཡོནི་ནའིང་རདེ། སྤུན་མཆེདེ་

མནི་ནའིང་རདེ། ང་ོམ་ཤེསེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ནའིང་རདེ། མ་ིད་ེབསྡེད་

པོའི་ིརངི་ལ་རང་དནོ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོམ་ིགོཏེངོ་བར་དངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་གོཞིན་ཕེན་ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་མཁོན། མ་ིཡོ་

རབས་ཀུན་སྤྱོོད་དང༌། མཛའི་ཤེེས་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ཅེས་ང་ོམ་

ཤེསེ་མཁོན་གྱིསི་ཀྱིང་དངསོ་གོནས་བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་པོ་དང༌། 



405
ཚེང་མས་ཕེངས་སམེས་བྱེདེ་པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

ས་ོསོའི་ིམི་ཚེེ་དེ་མ་རབས་ཤེིགོ་ལ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན་ན། དེ་ཤེི་བའིི་

ཉེིན་མོ་དེར་སོ་སོ་ཡོིན་ནའིང་འིགྱིོད་པོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང༌། སོ་སོའི་ིམི་

ཤེེས་པོ་དང་མ་ཤེེས་པོ་ཚེོས་ད་ཡོིན་ན་མི་ཁོོ་ཤེི་སོང༌། སྟབས་

ཡོགོ་སངོ་ཟརེ་བ་ལས། མ་ིད་ེཕེངས་སངོ་ཟརེ་གྱི་ིམ་རདེ། དངསོ་

གོནས་ས་ོས་ོསྒོེར་གྱིི་མི་ཚེེ་གོསོན་པོའིི་རིང་ལ་བླ་ོབདེ་ཤེོས་ཡོོང་

བ་དང༌། མི་ཚེེ་ཐོ་མ་དེ་རྫིོགོས་པོའིི་ཉེིན་མོ་དེར་སོ་སོའི་ིསེམས་

ནང་ལ་སེམས་གོསོ་གོཏེོང་མཁོན་དང༌། སྤེོབས་པོ་སྤྲོོད་མཁོན་

གོང་ཡོདོ་ཟརེ་ན། མ་ིཚེ་ེཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིད་ིཡོདོ། འིད་ི

དངསོ་ནས་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་གོི་དགོསོ་དམིགོས་དང་། མ་ིཚེའེི་ིབད་ེ

སྐྱདི།

ང་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོའི་ིདགོསོ་དནོ་གོང་ཡོནི་ནམ། བད་ེསྐྱདི་

ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ཡོནི་ནམ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོཅགིོ་པུས་བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་

ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་ཚེད་མཐོོན་པོོ་ཐོོབ་པོའིི་མི་དེ་

དགོ་གོང་འིདྲེ་འིདུགོ སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོའི་ིཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ད་ེབད་ེ

སྐྱདི་སྤེལེ་བའི་ིརྒྱུ་མ་ནརོ་བ་ཡོནི་ན། རྒྱུ་མ་ནརོ་བ་བསྒྲུབས་ཕྱོནི་
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ཆེད་འིབྲས་བུ་ངེས་པོར་དུ་ཡོོང་དགོོས་པོར་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་

ཐོགོ་ཆེདོ་དགོསོ་ཀྱིང་འིད་ིམ་ིའིདུགོ སློབོ་སྦྱོངོ་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོཡོདོ་

པོའི་ིམ་ིད་ེཚེརོ་གྲེ་མ་འིགྲེགིོས་མང་པོ་ོཐོནོ་བསྡེད་མཁོན། སམེས་

འིཁྲིལ་དང་སྡུགོ་བསྔལ་ནང་ཚུད་པོ་མང་པོོ་འིདུགོ དེས་གོ་རེའིི་

རྟེགོས་བསྟན་གྱི་ིཡོདོ་ཟརེ་ན། ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ད་ེའིབྲས་བུ་བད་ེ

སྐྱདི་ཡོངོ་བར་ངསེ་པོའི་ིརྒྱུ་ཡོནི་ན་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་པོའི་ིརྗེསེ་

ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོོད་པོས་ཁྱིབ་པོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད་དེ། དེ་མི་ཡོོང་

བ་དསེ། དའེིི་རྗེསེ་སུ་འིགྲེ་ོལྡོགོ་གོ་ིཁྱིབ་པོ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་རདེ། ཤེསེ་

བྱེ་དེ་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་རེད་མ་གོཏེོགོས། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་ཡོདོ་ན། བད་ེསྐྱདི་ཡོངོ་དགོསོ་པོ། ཤེེས་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་མདེ་ན་

བདེ་སྐྱིད་མེད་པོའིི་ཁྱིབ་པོ་ཡོོད་མ་རེད། འིདི་ང་ཚེོས་མིགོ་གོིས་

མཐོོང་གོསལ་རདེ། ཁྱིབ་པོ་ངསེ་པོ་གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་ཕྱོགོོས་ཡོ་རབས་དང༌། བཟང་པོའོི་ིགོམོས་གོཤེསི་ཡོགོ་པོ་ོ

ཡོདོ་ན། ཕེལ་ཆེརེ་རྗེསེ་སུ་འིགྲེ་ོལྡོགོ་གོ་ིའིབྲལེ་བ་ངསེ་ཐུབ་པོར་

བཤེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

བསམ་བླའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཁྱིད་པོར་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ད་ལྟ་ངས་བཤེད་པོ་

བཞིནི་ང་རང་ཚེའོི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་བའི་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་སྡུགོ་པོ་གོཅགིོ་

བྱུང་ན། ང་ལ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོ་ོམང་ཙོམ་བྱུང་ན། ང་ལ་ལམ་

འིགྲེོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་མཁོན་སུ་ཡོང་མེད། ང་རང་ལ་
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ཆེ་བཞིགོ་ན་སྐྱདི་པོ་གོཅགིོ་དང༌། བད་ེབ་གོཅགིོ སྡུགོ་བསྔལ་ཉུང་

ཙོམ་བྱུང་ན་བསམ་གྱིི་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་ཕྱོི་

ལ་འིདྲེ་ཆེགོས་ལསོ་དང༌། གོདངོ་གོ་ིརྣམ་འིགྱུར་འིདྲེ་མ་ིའིདྲེ། སྒྲི་

འིཇོགོ་སྟངས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ། གོོས་གྱིོན་སྟངས་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་ཡོོད་ན་

ཡོང་གོང་ལྟར་སོ་སོའི་ིབསམ་བློའི་ིནང་ལ་ངའིི་མི་ཚེེ་འིདི་གོང་

འིདྲེ་བྱེས་ཡོངོ༌། ད་རང་བཙོན་ཞིིགོ་ཐོབོ་ཡོངོ་མ་ིཡོངོ༌། བདོ་ལུང་

པོ་ལ་ལོགོ་ཐུབ་ཡོངོ་མ་ིཡོངོ༌། སློབོ་སྦྱོངོ་ཐོནོ་པོའི་ིམཇུགོ་ཏུ་ལགོ་

འིཁྱིེར་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཐོོབ་ཡོོང་མི་ཡོོང༌། དེ་རྗེེས་ལས་ཀ་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་ཐོོབ་ཡོོང་མི་ཡོོང་སོགོས་བསམ་བློ་འིཁོོར་གྱིི་འིདུགོ་གོམ། 

རྨ་ིལམ་ཚུན་ཆེད་ལའིང་གོཏེངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་གོམ། གོཏེངོ་བ་ད་ེང་

སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་རང་བདེ་དོན་གོཉེེར་གྱིི་བསམ་

བློ་དེ་ང་རང་ཚེོར་ཐོོགོ་མ་མེད་པོ་ནས་གོོམས་པོའིི་དབང་གོིས་

སམེས་ནང་ལ་བསུབ་དུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། སལེ་དུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་

ཡོདོ་པོའི་ིདབང་གོསི་རདེ། འིད་ིསྐྱནོ་མ་རདེ།

ངའི་ོསྙམ་པོའིི་བླ་ོཞིིགོ་ཡོོད་ན་བླ་ོདེ་ལ་བརྟེེན་ནས་སིམ་པོའིི་རྣམ་

པོ་ཅན་གྱི་ིཚེརོ་བ་བད་ེབ་ལ་དགོའི་ཞིནེ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ཚེརོ་བ་མ་ི

སྡུགོ་པོ་ལས་ཡོདི་ཕྱོརི་བྱུང་ནས་འིད་ིམ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིབསམ་

བླ་ོཞིགིོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིརང་བཞིནི་ཡོདོ་པོ་

འིདིའིི་ཐོོགོ་ནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་བ་དེ་རྒྱུ་



408
མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ང༽ བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིའིབྱུང་རྩི་དང་། ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ།

ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་ཤེ་

སྟགོ་ཡོིན། འིདི་འིབྱུང་ཁུངས་རྩི་བ་ཡོ་རབས་ཡོིན་པོས་ང་ཚེོས་

ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས། འིདི་ངས་རང་དགོར་བཤེད་པོ་མིན། ང་

རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ཞིེ་གྲེངས་ལ་སློབེས་སངོ༌། རང་

གོི་ཉེམས་མྱོོང་ནས་བལྟས་ན་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བའིི་རྩི་བ་ཡོ་རབས་

ལ་ཐུགོ་འིདུགོ རང་ལ་ཡོིན་ནའིང་བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བའིི་རྩི་བ་དེ་ཡོ་

རབས་ལ་ཐུགོ་འིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བའིི་རྩི་བ་ཡོ་རབས་རེད། རྒྱ་གོར་བ་ཡོིན་ནའིང་

རེད། ཕྱོི་རྒྱལ་ཡོིན་ནའིང་རེད། བདེ་སྐྱིད་ཡོོང་བའིི་རྩི་བ་དེ་ཡོ་

རབས་རདེ། ངས་རྒྱ་གོར་བ་གོཅིགོ་ཐུགོ་ནའིང་འིད་ིཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ཕྱོ་ིརྒྱལ་བ་ཞིིགོ་ཐུགོ་ནའིང་འིད་ིཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། སུ་ཐུགོ་ནའིང་འིད་ི

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཕྱོིན་ཆེད་རྒྱ་མི་ཐུགོ་ནའིང་འིདི་ཤེོད་རྒྱུ་རེད། འིདི་

ན་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཡོདི་ཆེསེ་དང་ངསེ་པོ་རྙདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ། 

ས་ོསའོི་ིཉེམས་མྱོངོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཁོ་གྲེགོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་རདེ། འིད་ིབྱུང་བ་

ཡོནི་ན་ས་ོས་ོསྐྱདི་པོ། ས་ོས་ོདང་ཆེབས་ཅགིོ་ས་ོས་ོཡོདོ་སའི་ིགྲེངོ་

གོི་ནང་ལ་བརྡོབ་གོསིགོས་མི་གོཏེོང་བ། གོཞིན་ལ་གོཉེའི་གོནོན་



409
མ་ིབྱེདེ་པོ། ཐུབ་ཚེདོ་མ་ིཤེདོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

མ་རབས་བྱེས་ན། སོ་སོས་མ་རབས་ཁྲིིམས་མེད་ལུགོས་མེད་

བྱེས་པོའི་ིཞིརོ་ལ། ས་ོས་ོཡོདོ་སའི་ིམ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་ཐུབ་ཚེདོ་འིགྲེ་ོ

སར་ཐུབ་ཚེོད་བཤེད། ཐུབ་ཚེོད་མ་འིགྲེ་ོསར་མགོ་ོསྐོོར་བཏེང༌། 

མཐོ་ོབ་ལ་ཕྲིགོ་དོགོ་དང་། དམའི་བ་ལ་གོཉེའི་གོནནོ། མཐོངོ་ཆུང་

ཁྱིད་གོསདོ། མཉེམ་པོ་ལ་འིགྲེན་སམེས། གོང་ལྟར་བླ་ོངན་པོ་མང་

པོ་ོཞིགིོ་སྐྱསེ་པོའི་ིམཇུགོ་ཏུ་སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་སྟངས་དང༌། ལུས་ཀྱི་ིརྣམ་

འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་རྣམས་ཀྱིང་ཕྲིགོ་དགོོ་འིགྲེན་སམེས་དང༌། མཐོངོ་

ཆུང་ཁྱིད་གོསོད་དེ་དགོ་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་ནས་ཡོིད་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོ

དང༌། ངགོ་གོི་སྨྲ་བརྗེོད། ལུས་ཀྱིི་ཀུན་སྤྱོོད་ངན་པོ་རྣམས་ཐོོན་

ནས་དགྲེ་མེད་པོར་དགྲེ་སྣོན་མ་ཆེགོས། གྲེ་མ་འིགྲེིགོ་མེད་སར་

གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་སློེབས་ཡོོང་གོི་རེད། བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ང་ལས་

ལྷགོ་པོ་མདེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ང་ལས་ལགེོས་པོ་ཞིགིོ་མདེ་ན་བསམ་

པོ། ང་དྲེགོ་ཤེསོ་ཤེགིོ་ལ་སློབེས་ན་བསམ་པོ། ང་ཚེང་མའི་ིགོཉེནེ་

ལ་ཕྱོནི་ན་བསམ་པོ། ང་ཚེང་མས་སྤྱོ་ིམསོ་ཡོངོ་བ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ན་

བསམ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ཡོནི་ནའིང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་རྒྱུ་

མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལུགོས་དང་མཐུན་པོའིི་ཡོ་རབས་རྒྱུ་

མཚེན་ལྡན་པོའིི་ལམ་ལ་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་ན་ཡོོང་རྒྱུ་དེ་ས་ོསོར་མིས་

འིཕྱོ་དམོད་བྱེེད་པོ། དགྲེ་མེད་སར་དགྲེ་སྣོན་མ་སློེབས་མཁོན། 



410
མསི་དམའི་འིབབེས་བྱེདེ་ཡུལ་ཆེགོས་པོ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་ཆེསོ་རདེ།

རྒྱ་གོར་ནང་ཆེ་བཞིགོ་ན་དཔོེར་ན། གོན་དྷིས་གོང་འིདྲེ་གོནང་

འིདུགོ དེང་སང་ཇ་ཡོེ་པོ་ཀ་ཤེི་ན་ར་ཡོན་གྱིིས་གོང་འིདྲེ་གོནང་

གོི་འིདུགོ ཁོོང་རང་ཚེོས་སོ་སོའི་ིདངུལ་ཁུགོ་རྒྱོང་གོི་ཡོོད་པོ་མ་

རེད། ས་ོས་ོགོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བསྡེད་ནས་དབང་ཆེ་

འིཛིན་གྱིི་ཡོོད་པོ་མ་རེད། སོ་སོས་འིགོོ་འིདྲེེན་གོཏེོང་གོི་ཡོོད་པོ་

མ་རེད། ཕྱོིན་ཆེད་མི་མང་གོི་མོས་པོོ་བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་

ངས་མི་མང་གོི་མགོོ་དེར་བསྡེད། ངས་དབང་ཟིན། ངས་དགོའི་

གོཉེནེ་བླ་ོདཀར་ད་ེརྣམས་ཡོར་འིཐོནེ་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོརྩི་བ་

ནས་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་སོ་སོའི་ིནུས་པོ་

གོང་ཡོདོ་མ་ིམང་གོ་ིཐོོགོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིམང་

ལ་ཁོེ་ཕེན་སྒྲུབ་པོའིི་དོན་དུ་བཏེོན་ནས་དཀའི་ལས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། 

གོན་དྷ་ིལྟ་བུ་སྤྱོ་ིམསོ་ཡོདོ་པོ་ཚེང་མས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

རྒྱལ་མཚེན་གྱིི་ཏེོགོ་ལྟ་བུར་བཀུར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད་དེ། ཁོོང་

རང་གོསི་དབང་ཆེ་མ་ཟནི་པོར་བཞུགོས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་

ཡོིན་དུས་ང་རང་ཚེོས་མི་ཚེེའིི་ནང་ཡོ་རབས་ཟེར་མཁོན་དེ་དང༌། 

བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ། འིབྲེལ་བ་རྟེགོ་པོར་ཡོོང་མཁོན་གྱིི་རོགོས་པོ་

མ་ིད་ེཚེརོ་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་བླ་ོམཐུན་པོའི་ིགྲེགོོས་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ། 

གོཅགིོ་གོསི་གོཅིགོ་ལ་སྙངི་བསྟན་པོའི་ིམཛའི་བ་ོབྱེདེ་རྒྱུ། གོཅགིོ་



411
གོསི་གོཅིགོ་ལ་རོགོས་རམ་བྱེདེ་པོ། གོཅགིོ་ལ་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོངོ་

དུས་འིཁྱིརེ་རོགོས་བྱེས། ལམ་འིགྲེ་ོའིདྲེ་མདེ་པོའི་ིསྐོབས་རོགོས་

རམ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན། ཡོ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་གོ་ོདགོསོ་

པོ་ལས། ང་ཚེ་ོཆེསོ་བྱེདེ་ཟརེ་ནས།

སངས་རྒྱས་ཆེསོ་དང་ཚེོགོས་ཀྱི་ིམཆེོགོ་རྣམས་ལ། །

བྱེང་ཆུབ་བར་དུ་བདགོ་ན་ིསྐྱབས་སུ་མཆེ།ི །

བདགོ་གོསི་སྦྱོནི་སོགོས་བགྱིསི་པོའི་ིཚེོགོས་རྣམས་ཀྱིསི། །

འིགྲེ་ོལ་ཕེན་ཕྱོརི་སངས་རྒྱས་འིགྲུབ་པོར་ཤེགོོ །

ཅསེ་ཁོ་ནས་ད་ེལྟར་བཤེད། འིགྲེ་ོབ་སམེས་ཅན་རང་གོ་ིའིཁྲིསི་ལ་

ཡོདོ་པོ་རྣམས་ལ་ཁོ་དགྲེ་རྣ་དགྲེ་བསགོས། ཕྲིགོ་དགོོ་དང་འིགྲེན་

སེམས་བྱེས། དེ་མིན་པོའིི་འིགྲེ་ོབ་སེམས་ཅན་འིཛམ་བུ་གླིིང་ས་

ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་ལ་སྡེདོ་མཁོན་ང་ཚེ་ོདང་ཐོད་ཀར་འིབྲལེ་བ་མདེ་

མཁོན། ཐོགོ་རངི་པོ་ོཡོདོ་མཁོན་སེམས་ཅན་ད་ེཚེའོི་ིདནོ་དགོ་ལ་

ངས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པོ། སྡུགོ་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་

ཡོནི་བཤེད་ན། སྐྱགོ་རྫུན་རདེ། སྔནོ་ལ་རང་གོ་ིའིཁྲིསི་དརེ་ཡོདོ་

པོ་ཚེརོ་འིཆེམ་པོ་ོདང༌། རགོོས་པོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེེད་དགོསོ།

ཅ༽ ནང་ཆེོས་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིབསློབ་བྱེ།
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ང་ཚེོས་ཡོ་རབས་བྱེས། དམན་ས་བཟུང་ན་མི་མ་རབས་བྱེེད་

མཁོན་གོཅིགོ་དང་ཐུགོ་དུས་སྐོབས་རེ་ང་ཚེོར་གྱིོང་ཕེོགོ་གོི་རེད། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགྱིངོ་ཕེགོོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ན། དའེི་ིགོནས་

སྐོབས་སུ་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་དང༌། ཡོང་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་སྡེེ་ཆེེ་ས་དེ་

འིདྲེ་ལ་ཕེན་གོནོད་འིབྲེལ་གྱིི་ཡོོད་མེད་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ནས་

བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས། སོ་སོ་མི་གོཅིགོ་ལ་གྱིོང་ཕེོགོ་པོ་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ་ད།ེ མ་རབས་ཧམ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་དེའི་ིངན་བྱུས་ད་ེ

གོའིི་དབང་དུ་བཏེང་བ་ཡོིན་ན། ཚེོགོས་པོ་དང༌། སྤྱོི་ཡོོངས་ལ་

གྱིོང་ཆེེ་བ་ཕེོགོ་པོ་དང༌། གོནོད་འིཚེེ་ཆེེ་བ་གོཅིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་

ན། དེ་ལ་ལན་སློོགོ་དགོོས། ཐོེགོ་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཆེོས་ནང་ལ་ལན་

སློགོོ་རྒྱུ་བཤེད་ཡོདོ། 

ཡོིན་ནའིང༌། ཆེགོས་སྡེང་དང༌། ཁྲིོ་སེམས་མ་འིདྲེེས་པོའིི་ཐོོགོ་

ནས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོའིི་ལན་སློོགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ནང་

པོའིི་ཆེོས་ཐོོགོ་ནས་བཟོད་པོ་སྒོོམ་དགོོས། ཉེེས་བརྡུང་བཏེང་

ན་བཟདོ་པོ་སྒོམོ་དགོསོ་ཟརེ་དུས། མ་ིའིགོའི་རསེ་བྱེབ་ཆུང་ལྟ་བུ་

མཐོངོ་གོ་ིའིདུགོ འིད་ིའིདྲེ་མ་རདེ། བྱེབ་ཆུང་ལ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་དང་

མ་ིའིདུགོ་རྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་དཔྱད་དགོསོ། རྒྱུ་མཚེན་མདེ་ན་

བྱེབ་ཆུང་དང་། རྒྱུ་མཚེན་ཡོདོ་ན་བྱེབ་ཆུང་མ་རདེ། ལན་སློགོོ་པོར་

དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚེན་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན། དརེ་ཕེམ་འིཁྱིརེ་དགོསོ། 
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ཕེམ་འིཁྱིརེ་བ་ད་ེགོཟ་ིབརྗེདི་ཅན་ཞིགིོ་རདེ། རྒྱུ་མཚེན་ཞིགིོ་འིདུགོ་

ན། ཕེམ་ཁོ་འིཁྱིརེ་བར་ལན་སློོགོ་དགོསོ། རྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན་པོ་

ཡོནི་དུས་ལན་སློགོོ་པོ་ད་ེགོཟ་ིབརྗེདི་རདེ། ལན་མ་སློགོོ་པོར་ཕེམ་

འིཁྱིརེ་བ་ད་ེནརོ་འིཁྲུལ་རདེ། 

ང་ཚེོས་བླ་མ་ལ་ཕྱོགོ་དབང་འིདྲེ་ཞུས། སྲུང་མདུད་འིདྲེ་ཞུས་ཏེེ་

སྐོེ་ལ་གྱིོན་ནས་མ་རབས་བྱེས་ནས་གོང་ཡོང་མེད། མ་ཎི་ཞིིགོ་

བགྲེངས། དེའིི་ཐོོགོ་གོཞིི་རྩིའིི་ཡོ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པོ་ཡོོད་ན་ཕུན་

སུམ་ཚེགོོས་པོའི་ིཡོན་ལགོ་རདེ། ཡོ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེལགོ་ལནེ་ལ་

འིགོལེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཙོང་ཁོགོ་པོ་ོའིདུགོ་གོམ། སྐོ་ེལ་སྲུང་མདུད་

ཅགིོ་གྱིོན་རྒྱུ་དང༌། ལགོ་པོར་འིཕྲིངེ་བ་ཞིིགོ་འིཁྱིརེ་རྒྱུ་ད་ེལས་སློ་

པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོམ་ནརོ་བ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོ

འིདིར་ཐུགོ་པོ་ཡོིན་ཙོང་བཤེད་པོ་རེད། འིདི་ངའིི་བསློབ་བྱེ་ཡོིན། 

ང་ཚེོར་མི་ལུས་གོཅིགོ་ཐོོབ་ཡོོད། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཁོས་བླངས་རུང་

མ་ིཚེ་ེའིདརི་སྐྱདི་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་

མི་ཚེེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན་ན། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མར་ཕེན་པོ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་

པོ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། མ་ིཚེ་ེམ་རབས་ལ་སྐྱལེ་གྱིནི་བསྡེད་ན། སྐྱ་ེ

བ་ཕྱོི་མའིི་རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། ངན་སོང་སྡུགོ་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་བྱེེད་

ཐོར་པོ་དང་ཐོམས་ཅད་མཁྱིེན་པོ་ཟེར་བ་ཁོ་ནས་གོ་ཚེོད་བཤེད་

རུང་མ་བཤེད་རུང་སྒྲུང་རདེ། མ་ིཚེ་ེམ་རབས་ལ་བསྐྱལ་བ་ཡོནི་
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ན་སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་ར་ེབ་རྒྱགོ་ས་མདེ་པོ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་

དུས་ཡོ་རབས་བྱེདེ་དགོསོ།

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། བཟང་སྤྱོདོ་ཀྱི་ིགོཟ་ིབརྗེདི།

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཡོནི་པོས་ས་ོསའོི་ིབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིལར་རྒྱ་ཞིནེ་

ཁོགོོ་མ་བརླགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསམེས་ཤུགོས་

ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་འིདུགོ ཁོ་སེང་རྒྱ་མི་ཡོོང་བའིི་སྐོབས་ལ་ཁྱིེད་

ཚེོས་བསུན་པོོ་བཟོས་སམ། ཡོགོ་པོོ་བྱུང་འིདུགོ དེ་དང་དེ་འིདྲེ་

བའིི་སེམས་ཤུགོས་མ་ཆེགོ་པོ་དགོོས། རེ་བ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། 

ང་ཚེོའིི་རྩིོད་པོ་འིདི་དགོའི་མིན་དགོའི་མདོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

མིན། ང་ཚེ་ོལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐོའི། རིང་ལུགོས་གོཅིགོ་ལ་འིདོད་

པོ་ཁོེངས་མིན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ནས་བྱུང་བ་མིན། རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་

མང་གོི་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་རདེ། 

མ་ིལ་བད་ེསྐྱདི་ཡོདོ་ན། ང་ཚེ་ོལྟ་བ་ལ་རྩིདོ་པོ་མདེ་ལ། གྲུབ་མཐོའི་

ལ་རྩིདོ་པོ་མདེ། རངི་ལུགོས་ལའིང་རྩིདོ་པོ་མདེ། མ་ིརགིོས་ལའིང་

རྩིདོ་པོ་མདེ། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚེརོ་བད་ེསྐྱདི་མདེ་ཅངི་། མ་ིལ་བད་ེསྐྱདི་

ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིམང་ལའིང་བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་

པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་ལསོ་ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ཏུ་ང་ཚེསོ་རྩིདོ་
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པོ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད། ད་ལྟ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སེམས་ཤུགོས་ཡོགོ་

པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་མ་ཉེམས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས། རྒྱ་གོར་གྱིི་མི་ཚེོགོས་

ཀྱིི་དཀྱིིལ་ལ་སྤྱོོད་ལམ་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

མཚེན་མཐོོང་ལ་རྒྱ་དང༌། སོ་སོ་མི་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་ཡོ་རབས་

ཀྱིི་སྤུས་ཚེད་བསྟན་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སྤྱོིར་བཏེང་བོད་མིར་

ཚེང་མས་བསྟོད་བསྔགོས་དང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ང་ཚེོར་

འིད་ིལྟ་བུའི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང༌། མཚེན་མཐོངོ་ལ་རྒྱ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིམ་

བརླགོ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སྔོན་མ་ནས་བོད་པོ་རྣམས་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་

ཀྱིང་། ད་ཆེ་ལ་ོབཅ་ོལྔ་ཉེ་ིཤུ་སངོ་རྗེསེ་ལ་ོར་ེལ་ོར་ེསྡུགོ་ཏུ་འིགྲེ་ོགོ་ི

འིདུགོ་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ

ད་ལྟའིི་རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོི་སྲིིད་དབང་འིཛིན་མཁོན་ཚེོས་ད་ལྟའིི་

སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོོད་དང་མེད་ཟེར་བ་

དེ་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རེད། སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེོ་གོི་

རདེ། ཡོནི་ནའིང་སྲིདི་བྱུས་ད་ེམསི་ཟནི་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་དང༌། མའིི་ི

བསམ་བླ་ོམང་གོཙོ་ོཡོིན་པོའིི་མི་མང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་

གོི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སློོབ་གྲྭར་ཆེ་བཞིགོ་ན། སློོབ་གྲྭ་ནང་གོི་

སློོབ་ཕྲུགོ་ནང་ཚེགོས། གྲེོགོས་པོོ་གྲེོགོས་མཆེེད་ཚེོའིི་སར་བོད་

མི་རིགོས་ཀྱིི་མཚེན་མཐོོང་ལ་རྒྱ་ངོམ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསྟན་

ཐུབ་པོ། ང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ། ང་
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ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་དང༌། རྒྱ་མི་རིགོས་ཁོགོ་ཁོགོ་ཡོིན་པོ། ང་ཚེ་ོ

བོད་མི་རིགོས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགོས་ཀྱིི་འིགོོ་ལ་བསྡེད་ན་ཁོེ་གྱིོང་

གོང་འིདྲེ་ཡོོད་པོ། བོད་ལུང་པོ་བོད་པོའིི་ལགོ་པོར་ཡོོད་པོ་ཡོིན་

ན་བོད་པོས་འིཛིན་སྐྱོང་བྱེེད་སྟངས་སོགོས་ཀྱིི་སྐོོར་ང་ཚེོས་དྲེིལ་

བསྒྲིགོས་ཀྱིི་ཡོི་གོེ་སྐོམ་པོ་ོཞིགིོ་བཀྲོམས་པོ་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར་རྒྱ་

གོར་གྱིི་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམཉེམ་དུ་ལྟོ་

ཆེས་ཟས། སློབོ་སྦྱོངོ་མཉེམ་དུ་བྱེས། འིཛནི་གྲྭ་མཉེམ་དུ་ཚེོགོས། 

མཉེམ་དུ་གོཤེབི་ནས་སྡེདོ་མཁོན་ཚེརོ་བདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསྤུས་ཚེད་

བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། གོཤེབིས་པོའི་ིདུས་ཡུན་འིདའིི་ིརངི་ཁོངོ་

ཚེོར་སློོབ་གོསོ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཤེིན་ཏུ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་

ཞིིགོ་རེད། དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་སོ་སོའི་ིསློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་སྲིིད་དནོ་གྱི་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱིི་རདེ། 

དནོ་སྙངི་རྒྱ་གོར་གྱི་ིསློབོ་གྲྭ་བ་ཚེའོི་ིནང་དང༌། ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭའི་ི

ལས་བྱེེད་དགོེ་རྒན་དང༌། ཤེེས་ཡོོན་ཅན་གྱིི་ནང་ལ་བོད་པོའིི་མི་

རགིོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་མདེ་དང༌། བདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱིི་གོོམས་གོཤེིས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ། བོད་མི་རིགོས་ལ་སོ་

སོའི་ིཐོོབ་ཐོང་དེ་ས་ོསོའི་ིལགོ་པོར་ཡོོད་ན། ཨཧྥ་རི་ཀ་ལྟ་བུ་རང་

བཙོན་དེ་རིང་ཐོོབ་པོ་དང༌། སང་ཉེིན་ནང་འིཁྲུགོ་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་

ཞིིགོ་ཡོིན་དང་མིན། ང་ཚེོས་རང་བཙོན་རྩིོད་པོ་འིདི་རྒྱུ་མཚེན་
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ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་མིན་སོགོས་ཉེི་མ་དང་ཟླ་བ་གོཤེིབས་ཏེེ་སྡེོད་

པོའི་ིརངི་གོསལ་བཤེད་བྱེདེ་ཐུབ་ན་དགོ་ེམཚེན་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

རྒྱ་གོར་བའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་དང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིནང་ལ་བདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིབད་ེསྡུགོ་ངསོ་གོསལ་པོ་ོཐུབ་པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ལ་

ཤེ་ཚེ་སློབེས་ཐུབ་པོ། རྒྱབ་སྐྱརོ་སློབེས་ཐུབ་མཁོན་བྱུང་ན་གོཞུང་

གོ་ིསྲིདི་བྱུས་ལ་འིགྱུར་བ་ཐོབེས་ཀྱི་ིརདེ། སྲིདི་བྱུས་ཟརེ་བ་ད་ེསྤྱོརི་

བཏེང་བྱེས་ན། སྐོབས་བསྟུན་སྐོབས་བསྟུན་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོམཁོན་

ཞིགིོ་རདེ། གོང་ལྟར་ཕྱོནི་ཆེད་ལུང་པོའི་ིནང་མ་ིདྲེགོ་རྣམས་ཤེེས་

ཡོནོ་ཅན་གྱི་ིནང་ནས་ཐོནོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྩི་བའི་ིབདོ་མ་ིམང་གོ་ིབད་ེ

སྡུགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་ཕྲུགོ་མི་རེ་ང་ོརེས་

སམེས་འིཁུར་བླངས་ནས་བྱེདེ་ཐུབ་ན། ངའི་ིངསོ་ནས་གོང་ཡོངོ་ཅ་ི

ཡོངོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་གོ་དུས་ཡོནི་ནའིང་རྒྱ་

མཚེ་ོཆུ་ཐོིགོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་མཚེོན་རྒྱགོ་ཐུབ་ན་ཕེན་གྱིི་རེད། འིདི་

སྐོརོ་དམགིོས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེམནི་གོཞིན་

དགོ་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཅང་མ་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རགོོས། 

བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༥ ཚེསེ་ ༡༩ ཉེནི། 

ཨམ་བྷེ་ལའི་ིམཐོ་ོསློབོ་ཀྱི་ིསློབོ་ཐོནོ་པོ་ཚེརོ་ལགོ་ཨམ་བྷེ་ལའི་ིམཐོ་ོསློབོ་ཀྱི་ིསློབོ་ཐོནོ་པོ་ཚེརོ་ལགོ་

འིཁྱིརེ་གོནང་བའི་ིམཛད་སྒོའོི་ིཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་འིཁྱིརེ་གོནང་བའི་ིམཛད་སྒོའོི་ིཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ དགོ་ེརྒན་གྱི་ིལས་རིགོས་དང་། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབྱེ་

གོཞིགོ

དེ་རིང་འིདིར་གྲེོགོས་པོོ་ཚེོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་སློོབ་གྲྭའིི་

སློབོ་ཕྲུགོ་ཐོནོ་པོ་ཚེརོ་ལགོ་འིཁྱིརེ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིམཛད་སྒོརོ་ཆེདེ་འིབདོ་

གོནང་བ་ལྟར་བཅར་ཏེེ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་གོ་ིཡོནི། སློབོ་སྦྱོངོ་ཐོནོ་ཏེ་ེད་ེརངི་ལགོ་འིཁྱིརེ་

ཐོབོ་མཁོན་སློབོ་ཕྲུགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཡོནི་ནའིང་སམེས་ནང་དགོའི་པོ་ོ

ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་མཁོན་ཡོནི་ནའིང་དགོའི་

པོ་ོཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ། ངས་ད་ེརངི་འིདརི་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིཐོགོོ་ལ་བཀྲོ་ཤེསི་

བད་ེལགེོས་དང༌། འིཚེམས་འིདྲེ་ིཞུ་གོ་ིཡོདོ། འིད་ིའིདྲེའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་

ཐོནོ་པོ་ལ་སློབོ་ཕྲུགོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་

ཡོདོ་རདེ་ལ། གོཉེསི་ནས་དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་ལ་ོམང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིརངི་

ལའིང་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིལྟ་རྟེགོོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་དུས་ད་ལྟ་དགོ་ེརྒན་
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ཚེ་ོལ་ངས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་གོ་ིཡོནི། སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིབྱེ་བ་འིད་ི

གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིལས་ཀ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོནི་དུས་ངས་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེ

ཞུ་གོ་ིཡོནི། ལ་ོམང་པོའོི་ིསྔནོ་ནས་གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིཀུན་སློངོ་བཟང་

པོ་ོཞིགིོ་དང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིམ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་ལ་ཤེསེ་ཡོནོ་

གྱི་ིཕེན་ཐོགོོས་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོབཟང་པོ་ོཞིགིོ་འིཁྱིརེ་

ཏེེ་སློོབ་གྲྭ་འིདི་བཙུགོས་པོ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་བྱེས་རྗེེས་བཟང་པོ་ོ

ཞིགིོ་རེད། རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་ཡོོད། དེ་རིང་འིདིར་དམིགོས་བསལ་

ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ོགོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ་པོས་ཚེགིོ་ཁོ་ཤེས་ཤེགིོ་ཞུས་ན།

ཁོ༽ སློབོ་དབེ་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དང་། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་།

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་ཐོོབ་པོ་རྣམས་དེབ་ནང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་རྐྱེང་

རྐྱེང་ཞིགིོ་ལ་མ་ལུས་པོ་བྱེས་ཏེ་ེཤེསེ་ཡོནོ་ད་ེཉེནི་རའེི་ིའིཚེ་ོབ་སྐྱལེ་

རྒྱུར་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཤེེས་པོ་ཞིགིོ་དང༌། དེ་དང་སྦྲེེལ་ཤེེས་པོ་ཞིགིོ་

དགོོས་པོ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན། རྒྱ་གོར་ནང་གོི་

སློབོ་གྲྭའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་སྤྲོདོ་སྟངས་རྣམས་དབྱེནི་ཇའིི་ིལུགོས་སྲིལོ་ཤེ་

སྟགོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། དའེི་ིནང་ལ་ལགེོས་ཆེ་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་རྒྱ་གོར་

ལུང་པོར་ས་ོསོའི་ིགོཤེིས་ལུགོས་སམ། ས་ོསོའི་ིགོོམས་གོཤེིས་

ཡོདོ་པོ་ད་ེདང་རིགོ་གོསར་ཤེསེ་ཡོནོ་གོཉེསི་ཕེར་ཚུར་ཆེ་སྙམོས་

སམ། སྦྲེལེ་མཐུད་བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརེད་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ 
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ཡོང་ཚེགིོ་གོཞིན་ཞིགིོ་ནས་བཤེད་ན། ས་ོསའོི་ིལུང་པོར་ཡོདོ་པོའི་ི

གོཤེསི་ལུགོས་འིད་ིརྣམས་གོཙོ་ོབ་ོསམེས་ལ་ཕེན་པོའི་ིཡོནོ་ཏེན་

རདེ། དངེ་དུས་རགིོ་གོསར་ཤེསེ་ཡོནོ་འིད་ིརྣམས་སྤྱོརི་བཏེང་བྱེས་

ན་གོཙོ་ོབ་ོདངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟ་ེང་ཚེའོི་ིགོཟུགོས་པོའོི་ིབད་ེ

སྐྱདི་སྒྲུབ་རྒྱུ་འིད་ིརདེ། མ་ིལ་སམེས་དང་གོཟུགོས་པོ་ོགོཉེསི་ཀའི་ི

བད་ེསྐྱདི་དགོསོ་པོ་ཡོནི་ཙོང་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་དང༌། བསམ་བླ་ོ

ཡོར་རྒྱས་གོཉེསི་པོ་ོད་ེམཉེམ་སྤྱོདོ་བྱེ་རྒྱུ་དགོསོ་མཁོ་ོཡོདོ། 

དེ་ནས། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་མི་ཚེེའིི་ནང་

གོི་རིམ་པོ་གོཅིགོ་རྫིོགོས་ཏེེ་རིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་ཞིིགོ་འིགོོ་ཚུགོས་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་མི་ཚེེ་བསྐྱལ་རྒྱུའིི་གོནས་དུས་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། འིཛམ་བུ་གླིངི་

སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་ཆེ་མཚེནོ་ན་དྲེན་འིཕྲུལ་དང༌། དངངས་སྐྲྀགོ་

ཆེེན་པོོ། ལམ་སེང་ལམ་སེང་འིགྱུར་རྐྱེེན་ཡོོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོད། 

བྱེ་ེབྲགོ་རྒྱ་གོར་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ལུང་པོ་ཆེནེ་པོ།ོ ཤེསེ་རགིོ་ཐོགོོ་

ལ་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའི་ིཕྱུགོ་པོ་ོཡོདོ་མཁོན། དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་

ཐོགོོ་དཔོལ་འིབྱེརོ་ལངོས་སྤྱོདོ་དང༌། མའིི་ིགྲེངས་འིབརོ་ཐོགོོ་ནས་

དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། གོནས་སྟངས་འིད་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

གོ་ིའིགོོ་ལ་མ་འིངོས་པོར་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། མ་འིངོས་པོར་

འིགོན་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་སུ་ཡོང་མདེ་པོས་ས་ོསརོ་ཐུགོ་ཡོདོ། 
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གོ་ར་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཟརེ་ན། དཀའི་ངལ་ལ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་དུས་

བླ་ོསྟབོས་ཞུམ་མདེ་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། སྙངི་

སྟབོས་ཞུམ་མདེ་ཀྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡོང་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་

པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་པོ་ལས་རང་ཤེདེ་དང༌། རང་དནོ་ཁོགོོ་བཅུགོ་གོསི་

སྨྱོ་ོམཆེངོས་ལ་ཟརེ་བ་མནི། ངས་ར་ེའིདུན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྙངི་སྟབོས་

ཞུམ་མདེ་ཀྱིསི་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་པོ་ད་ེཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་གོ་ིགོཞི་ི

རྩིར་བརྟེནེ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ང་ཚེ་ོམའིི་ི

རིགོས་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདི་དགོ་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

ཁྱིེད་རང་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་ཀློད་པོ་ཕྱུགོ་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད་

པོ་དེ་བེད་སྤྱོོད་ཡོགོ་པོ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

གོི་གོཞིི་རྩི་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་པོ་རེད། ལགོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡོིན་ན་དེ་

བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་ཀུན་སློོང་བཟང་པོོ་དགོོས་པོ་རེད། མི་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་བྱེེད་པོ་དང༌། མི་ཡོ་རབས་ཤེིགོ་བྱེེད་པོ། དངོས་གོནས་

དྲེང་གོནས་རང་འིདོད་ཉུང་ཙོམ་བྱེེད་པོ། གོཞིན་དགོ་ལ་གུས་

བརྩིི་མང་ཙོམ་བྱེེད་པོ། དྲེང་པོོ་བྱེེད་པོ་བཅས་བྱུང་ན་སོ་སོའི་ིམི་

ཚེེའིི་རིང་ལ་ཡོང་སྐྱིད་པོ་ོཡོོང་གོི་རེད། སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་ལའིང་

ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་རེད། ངས་ལབ་པོ་འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་བློ་ལ་

བབས་ཀྱིི་འིདུགོ་ན་འིདི་དགོ་ངེས་པོ་བྱེས་ཏེེ་རྗེེས་སུ་ལོ་མང་པོོ་

ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་སྔ་མ་ང་ཚེོ་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཏཱ་

ལའིི་བླ་མས་ང་ཚེོར་འིདི་འིདྲེ་བཤེད་བྱུང་བསམ་པོ་བྱེས་ཏེེ་ལགོ་
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ལནེ་གོ་ཚེདོ་ཐུབ་ཐུབ་བྱེདེ་རགོོས་ཞུ་རྒྱུ་འིད་ིཡོནི། ཚེང་མར་བཀྲོ་

ཤེསི་བད་ེལགེོས་ཡོདོ། ཡོང་བསྐྱར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། ཞིསེ་

བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི། 

བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལ་ོང་ོབཅ་ོབརྒྱད་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལ་ོང་ོབཅ་ོབརྒྱད་

འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ དཀའི་སྤྱོད་དང་ལནེ་དང་། སྙངི་སྟབོས་ཀྱི་ིགྲུབ་

འིབྲས།

ད་ེརངི་ང་རང་ཚེ་ོདྷ་རམ་ས་ལའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེའེི་ིཕྲུ་གུ་ཕེ་ོམ་ོཚེ་ོ

དང༌། འིད་ིགོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་

ཙོམ་ཕྱོིན་པོའིི་དུས་ཆེེན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། 

འིདས་པོའི་ིདུས་ཡུན་དའེི་ིརངི་ལ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚེོས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཏེེ་ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེ་མི་སྡེོད་པོར་གྲུབ་འིབྲས་

ཐོནོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟེེན། ངས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མར་ཐུགོས་

རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སོ་

སསོ་ལགོ་གྲེནོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མདེ་པོར་རགོོས་རམ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཡོིན་དུས་གོཙོ་ོབ་ོརྒྱ་གོར་གོཞུང་དང༌། ཡོང་

སྒོསོ་རགོོས་རམ་ཚེགོོས་པོ་ཁོགོ་ཚེསོ་ཆེ་ེཞིགོོས་ཆུང་ཞིགོོས་ཐོགོོ་

ནས་རོགོས་རམ་མང་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་ཡོདོ་པོས། ད་ེརངི་གོ་ོསྐོབས་

འིདིའིི་ཐོོགོ་ལ་རོགོས་རམ་གོནང་མཁོན་ཚེོའིི་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་པོ་



424
དང་སྦྲེགོས། ད་ེདགོ་ལ་ཡོང་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ེརངི་འིདརི་ང་རང་ཚེ་ོའིཕྲིད་པོ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ད་ེསྔ་ས་ཆེ་འིད་ི

ཁུལ་ལུང་སྟོང་འིདྲེ་པོོ་མ་གོཏེོགོས་གོང་ཡོང་མེད་པོ་རེད། མིའིི་

རགིོས་ཀྱི་ིཐོབས་ཤེསེ་དང༌། འིབད་བརྩིནོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ད་ཆེ་རྩིདེ་

མོའི་ིརྩིེད་ཐོང་ཞིིགོ་བཟོས། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་འིཛོམས་ནས་བེད་

སྤྱོོད་བྱེེད་ས་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། གོང་ལྟར་གོནས་ཚུལ་འིགྱུར་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། འིགྱུར་བ་ད་ེཡོང་བཟང་པོའོི་ིང་ོབ་ོལ་འིགྱུར་

འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོ་རེད། མཐུན་རྐྱེེན་མ་འིཛོམས་པོའིི་དཀའི་ངལ་གྱིི་

ཐོགོོ་ནས་བཟང་དུ་བཟང་དུ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་སུ་འིཛམོས་

སུ་ཕྱོིན་ནས་ལེགོས་པོའིི་ཕྱོོགོས་ལ་འིགྱུར་བ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་རེད། 

ད་ེཡོངོ་བའི་ིརྩི་བ་ན་ིང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྙངི་སྟབོས་དང༌། དཀའི་

ངལ་དང་ལནེ་བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་

གྱིར་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སྐོརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོའི་ིདུས་ཡུན་དའེི་ིརངི་ལ་ང་

རང་ཚེོའིི་རྩི་བའིི་བོད་སྤྱོི་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ཤེིགོ་ལ་ན་གོཞིོན་ཚེོའིི་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཐོོགོ་ལ་

དོ་སྣང་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའིི་ལས་འིགོན་ཆེེ་ཤེོས་སུ་བརྩིིས་པོ་རེད། 

འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་དའེི་ིནང་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིགྲུབ་འིབྲས་དྲེགོ་ཤེསོ་

ཤེགིོ་དང༌། བླ་ོགོདངེ་འིཁོལེ་བ་གོཅིགོ་ན་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཐོོགོ་ལ་སྤུས་

དགོ་ལོས་དང༌། གོནས་ཚེད་མཐོོན་པོ་ོལོན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་
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རྩི་བའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོཞིི་རྩི་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཡོོད་པོ་རེད། 

ང་ཚེོས་འིདས་པོའིི་དུས་ཡུན་དེའིི་རིང་ལ་ཕྱོི་མིགོ་ཞིིགོ་བལྟས་ན་

གོཞིི་ནས་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་དང༌། སྤེོབས་པོ་རྙེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་

འིདུགོ ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོཞིི་རྩི་དེའིི་ནང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་

གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་ཡོོད། དེའིི་ནང་ཚེན་གྱིི་བྱེེ་བྲགོ་གོཅིགོ་ལ་ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་ཚེོར་དམིགོས་བསལ་གྱིི་བདགོ་པོོ་སྤྲོད་ནས་ལུས་པོོ་

འིཚེར་ལོངས་འིཐུས་མ་ཤེོར་བ་ཞིིགོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་འིཐུས་

མ་ཤེརོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་འིད་ིགོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེསེ་མཚེནོ་བུ་གོས་ོ

ཁོང་རྣམས་འིགོ་ོའིཛུགོས་བྱེས་པོ་རདེ། ལྷགོ་དནོ་ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་

ལར་ཚུགོས་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེ་འིདི་ནས་བུ་ཕྲུགོ་སྟོང་ཕྲིགོ་

འིགོའི་ཤེས་ཤེིགོ་ལ་ལ་ོཡུན་དེའིི་རིང་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་པོ་ནི་

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཡོགོ་པོོ་རེད། རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་སྐྱེ་

དགོསོ་པོ་ཡོནི་དུས་ད་ེརངི་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། 

འིདས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་རིང་ལ་ང་རང་ཚེོར་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་

མདེ་པོ་དང༌། དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོའོི་ིའིགོོ་ལ་མཐུན་རྐྱེནེ་མ་འིཛམོས་

པོའིི་དཀའི་ངལ་ཁྱིད་དུ་བསད་དེ་དཀའི་ངལ་དང་ལེན་བྱེས་པོ་

རེད། དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་མང་པོོ་ཞིིགོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དེའིི་

རངི་ལ་རྫིགོོས་ཚེར་བ་རདེ། ཁོ་ཤེས་ཚེ་ེའིཕེསོ། ཁོ་ཤེས་འིད་ིནས་

འིཕེ་ོལནེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། ལ་ོཡུན་དའེི་ིརངི་ལ་མ་ིརྙངི་པོ་རྫིགོོས་ཀྱིནི་
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རྫིོགོས་ཀྱིིན་གོསར་པོ་སློེབས་ཀྱིིན་སློེབས་ཀྱིིན་བྱེས་པོ་རེད། དེ་

དགོ་གོི་ལགོ་རྗེེས་དང་གྲུབ་འིབྲས་རྣམས་ང་ཚེོས་མཐོོང་བའིི་ས་

ཆེ་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བཞིགོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། ཐོོགོ་མའི་ིགོཞི་ིརྩི་འིཛུགོས་

པོའི་ིསྐོབས་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེདགོ་གོ་ིབཀའི་དྲེནི་དང་ལས་

ཀ་བྱེས་པོའིི་བྱེས་རྗེསེ་དེ་ཟུབ་ཏུ་མདེ་པོ་ཞིིགོ་རདེ། ཡོགོ་པོ་ོརེད་

བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་ད་ཆེ་གོཞིི་རྩི་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་

ཚུགོས་ཡོོད་པོས་ད་དུང་དེའིི་སྒོང་ལ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཡོང་བྱེས་པོ་རདེ། ད་དུང་ཡོནི་ནའིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་

རགོོས་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཁོ༽ དངེ་དུས་ཀྱི་ིལམ་སྲིལོ་དང་། བདོ་པོའི་ིདྲེ་ིམ།

དྷ་རམ་ས་ལའི་ིས་ཁུལ་འིདརི་བདོ་མའིི་ིཕྲུ་གུ་ཁོ་ེགོཙོང་ཡོདོ་པོའི་ི

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་བཙུགོས་པོ་འིདི་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་

གོི་མི་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིགིོ་དང༌། ཡུལ་པོ་ཚེ་ོལས་

ང་ཚེ་ོམཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་བཙུགོས་པོ་

གོང་ཡོང་མ་རེད། འིདིའིི་ཉེེ་སྐོོར་ལ་ཡོོད་པོའིི་སྒོ་དྷི་བའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོ

དང༌། རྒྱ་གོར་བའིི་ཕྲུ་གུ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་གོཅིགོ་པོ་རེད། ཕུང་

པོ་ོཤེ་རུས་ལས་གྲུབ་པོ། མ་ིཡོནི་པོ། བད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་པོའི་ིཐོབོ་ཐོང་

ཡོོད་པོ། སྡུགོ་བསྔལ་སེལ་རྒྱུའིི་ཐོོབ་ཐོང་ཡོོད་པོ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་
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མ་འིདྲེ་འིདྲེ་རེད་མ་གོཏེོགོས་ཁྱིད་པོར་གོཏེན་ནས་མེད། ཡོིན་ན་

ཡོང་འིདིར་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཟུར་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དམིགོས་བསལ་

ཆེགོས་པོ་འིདི་གོང་ཡོིན་ཟེར་ན། ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཡོིན་པོའིི་

ཆེ་ནས་ཆེགོས་པོ་རདེ། མ་ིཡོནི་པོ་འིདྲེ་འིདྲེ་ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོརང་

གོ་ིལུང་པོ་བཞིགོ་ནས་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར། དཀའི་ངལ་དམིགོས་

བསལ་ཅན་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ལ་བསྡེད་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིསི་ང་ཚེའོི་ི

གོནས་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ི

རྩི་བ་དཀའི་རྙགོོ་ཅགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོའི་ིནང་

ལ་རང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་བསྡེད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་འིགོོ་

ནས་ང་རང་ཚེའོི་ིཆེསོ་དང༌། ཤེསེ་རགིོ གོཞིསི་ཆེགོས་སགོོས་ཀྱི་ི

ལས་དོན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། རྩི་བ་ང་རང་ཚེོའིི་བོད་སྤྱོི་

པོའིི་དོན་དགོ་དང་འིབྲེལ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་

བྱེདེ་མཁོན་ཚེསོ་གོནས་ཚུལ་ད་ེསམེས་ལ་ངསེ་པོ་བྱེས། གོནས་

ཚུལ་དེ་ཤེེས་པོ་བྱེས། གོནས་ཚུལ་དེ་གོཞིི་ལ་བཞིགོ་པོའིི་སྟེང་

ནས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་མ་ཡོལ་བ་དང༌། བོད་

པོའིི་དྲེི་མ་མ་བརླགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་སྲིོལ་དང་མཐུན་

པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དགོེ་རྒན་ལས་བྱེེད་ཚེང་མས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་

ཆེསོ་དང་གོམོས་གོཤེསི་བཟང་པོ་ོརྣམས་ཡོདོ་པོའི་ིསྟངེ་ནས་དངེ་
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དུས་ཀྱི་ིགོནས་ཚེད་ཡོདོ་པོ་དང༌། དངེ་དུས་ཀྱི་ིམ་ིགྲེལ་ལ་སློབེས་

ཐུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་བྱེེད་དགོོས། ང་རང་ཚེོར་དེ་སྔ་ནས་ཡོོད་

པོའི་ིགོམོས་གོཤེསི་དང༌། ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཉེར་

དགོསོ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། དརོ་བྱེ་རྣམས་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རདེ། 

ཕུན་སུམ་ཚེོགོས་པོའིི་ཆེ་མུ་མཐུད་ནས་འིཛིན་དགོོས་པོ་རྣམས་

མུ་མཐུད་ཟནི་པོའི་ིཐོོགོ་ལ། དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་རྣམས་བསྣན་

ཏེེ་འིདབ་ཆེགོས་སྒྲིོ་གོཤེོགོ་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ནམ་འིཕེང་

གོཅདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དམགིོས་

ཡུལ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིགྲེ་ོབ་མའིི་ི

རགིོས་ཀྱི་ིབྱེསི་པོ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་ལ་རགོོས་མགོནོ་བྱེདེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། གོཉེསི་ནས་ས་ཡོ་དྲུགོ་ཙོམ་ཡོདོ་པོའི་ིམ་ིརགིོས་

ཤེིགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བཤེད་ན་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བྱེ་བ་ཟེར་བ་ཧ་ཅང་གོི་ཡོགོ་པོ་ོརེད། དེ་

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལས་ཀའིི་ཁུར་ལེན་བྱེེད་མཁོན་ཚེོས་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རོགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེས་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་

རྒྱུ་ཡོནི། མ་འིངོས་པོ་ལའིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ།

གོ༽ བརྗེདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིབསམ་པོ།

ད་ེནས་གོཙོ་ོཆེ་ེབ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཚེ་ོསྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོབུ་གོས་ོཁོང་
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ཐོོགོ་མར་ཚུགོས་ཡོོང་དུས་མཚེ་ོཀ་ོམོགོ་དེའིི་འིཁྲིིས་ལ་དུས་དྲེན་

གྱིི་གླིིང་ཀ་གོཏེོང་གོི་ཡོོད། དེ་དུས་ང་ཚེ་ོམཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོ་ོ

གོང་ཡོང་མདེ། སྐྱ་ོཔོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཡོང་སྐྱ་ོཔོ།ོ 

ཆུང་ཆུང༌། གོདོང་ལ་ཐོོར་པོ་མང་པོོ། མགོ་ོལ་ཤུ་བ་མང་པོོ། སྣ་

ལུད་ཚེིར་ཚེིར་བྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ད་ཆེ་དེའིི་དུས་ཚེོད་ཡོོལ་

ནས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྲི་ཐོགོ་ཐོགོ་དང༌། ཧྲགོ་ཧྲགོ་ཆེགོས། ཧ་

ལམ་མའིི་ིམ་ིགྲེལ་ལ་ཚུད། གོཞིནོ་ནུ་དར་མའི་ིགྲེལ་ལ་སློབེས་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ་རདེ། ད་ལྟ་གོངོ་དུ་བཤེད་པོ་བཞིནི། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཡོནི་པོ་

དང༌། ང་ཚེ་ོདམགིོས་བསལ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་ཞིགིོ་འིཕྲིད་ནས་གོནས་

བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཡོནི་ནའིང་

སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ཡོདོ་ལ། ད་དུང་ཡོནི་ནའིང་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་

ཐོགོ་བྱེེད་དགོསོ། 

ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོས་མ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། 

ལེ་ལོ་དང༌། སྒྱིིད་ལུགོ་གོི་དབང་དུ་མ་བཏེང་བར་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་

ཧུར་བརྩིོན་བྱེེད་དགོོས། ཀློད་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོ་དང་ཆེབས་

ཅགིོ་ལགོ་ཤེསེ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་རྒྱུའི་ིཐོབས་ལམ་

འིཚེལོ་རྒྱུ་ད་ེཡོང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོང་ལྟར་ཡོང་སྙངི་ས་ོས་ོསློབོ་

སྦྱོངོ་ཐོནོ་པོའི་ིམཚེམས་ལ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་སྟངས་དའེི་ིའིགོོ་ལ་

རང་རང་གོི་མི་ཚེེ་བསྐྱལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་རང་
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ཚེོས་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། གོཙོ་ོབོ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་

རིགོས་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོལ་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་སྐོད། སོ་སོའི་ི

མི་རིགོས་ཀྱིི་གོཤེིས་ཀ་བཟང་པོོའི་ིཆེ་མང་པོོ་ཡོོད། དེ་རྣམས་

བརྗེེད་མི་རུང་ཞིིང་། ང་ཚེ་ོདུས་རྟེགོ་ཏུ་བོད་པོ་ཡོིན་བསམ་པོའིི་

བསམ་བླ་ོད་ེམ་བརྗེདེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

དའེིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རང་ཚེ་ོམ་ིཡོནི་པོ་རདེ། མ་ིཟརེ་བ་ད་ེསུ་འིདྲེ་ཞིགིོ་

ཡོིན་ན་ཡོང་མི་རིགོས་ཀྱིི་དབྱེེ་བ་འིབྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། མིའིི་

ཚེོས་གོཞིི་དང༌། དབུལ་ཕྱུགོ གྲེལ་རིམ་གྱིི་དབྱེེ་བ་མེད་པོར་མི་

ཚེང་མ་བདེ་བ་འིདོད་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མི་འིདོད་པོ་ཤེ་སྟགོ་

རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། དགོ་ེརྒན་ནམ། ནང་ཁྱིམི་

གྱིི་ཕེ་མ་ལྟ་བུས་བྱེམས་པོོ་བྱེེད་མཁོན་བྱུང་ན་སོ་སོའི་ིསེམས་

ལ་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་གོམ། ས་ོསརོ་རྔན་པོ་སྤྲོདོ་མཁོན་ཞིགིོ་

དང༌། བསློབ་བྱེ་བཟང་པོོ་བྱེས། འིཛུམ་པོའིི་བཞིིན་བསྟན་ནས་

བྱེམས་པོ་ོབྱེེད་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྐྱིད་པོ་ོཡོོང་

གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་བ། ད་ེབཞིནི་དུ་

ས་ོསོས་ཀྱིང་མ་ིལ་ཕེར་བརྩིེ་པོ་ོབྱེས། བྱེམས་པོ་ོབྱེས། དགོའི་པོ་ོ

བྱེས་ན་མི་དགོའི་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་ཀྱི་ིནང་ལ་དུས་ནམ་ཡོང་བརྗེདེ་མ་ིརུང་

བ་དང༌། ང་ཚེསོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། 
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སེམས་བཟང་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་རེད། སོ་སོའི་ིམི་ཚེེ་ཐོོགོ་མར་འིགོོ་

ཚུགོས་པོ་ད་ེཕེ་མའི་ིབྱེམས་བརྩིའེི་ིའིགོོ་ནས་འིཚེར་ལངོས་བྱེས་པོ་

རདེ། ས་ོས་ོརང་མགོ་ོམ་ཐོནོ་པོའི་ིཆུང་ཆུང་གོ་ིསྐོབས་ལ་ཕེ་མས་

བྱེམས་བརྩིསེ་བསྐྱངས་པོ་ད་ེལ་ས་ོས་ོདགོའི་ཚེརོ་ཇ་ིཙོམ་ཡོངོ་བ་

ད་ེམ་བརྗེདེ་པོ་བྱེས་ནས། ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེ་ེདའེི་ིརངི་ལ་ཡོང་གོ་ཚེདོ་

ཐུབ་ཐུབ་མ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་བྱེམས་པོ་དང༌། བརྩི་ེབ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེམ་

བརྗེདེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས། གོཞིན་ལ་ཕེན་བཏེགོས། གོཞིན་ལ་གོནདོ་མ་

བསྐྱལ་བ་བྱེས། གོཞིན་དགོ་ལ་རླུང་མང་པོ་ོམ་བསྟན་པོ། གོཞིན་

དགོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བསྟན་གྱི་ིཡོནི་ན། ས་ོས་ོམ་ིཚེ་ེ

སྐྱདི་པོ། ས་ོས་ོསྡེདོ་སའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ིནང་ལ་འིཆེམ་པོ། དངསོ་

གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་རྩི་བའི་ིམའིི་ིགོཤེསི་ཀ་བཟང་པོ་ོ

ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་ིབཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། བྱེམས་པོ་དང༌། 

བརྩིེ་བའིི་ཚེོར་བ་ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས། དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐོབས་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཡོིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་

འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོད་ལྟ་ཆུང་ཆུང་གོ་ིསྐོབས་

ནས་གོཅིགོ་གོིས་གོཅིགོ་ལ་རོགོས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། དཀའི་

ངལ་ཡོངོ་དུས་ས་ོསསོ་དང་ལནེ་བྱེས་ཏེ་ེམདུན་ལ་འིགྲེ་ོབ་དང༌། མ་ི

གོཞིན་དགོ་གོ་ིསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་ད་ེཚེ་ོས་ོསསོ་སྔནོ་ལ་ཁོས་ལནེ་བྱེདེ་
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ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེམནི་དཀའི་ངལ་ཡོདོ་སར་མ་ིགོཞིན་དགོ་

བཏེང༌། སྐྱདི་པོ་ོཡོདོ་ས་ལ་ས་ོས་ོསྔནོ་ལ་འིགྲེ་ོབ་ལྟ་བུ་བྱེ་རྒྱུ་ཡོདོ་

པོ་མ་རེད། ཆུང་ཆུང་གོི་སྐོབས་ནས་བཟང་པོོར་གོོམས་པོ་བྱེེད་

དགོསོ། མ་ིལ་རོགོས་བྱེདེ་པོ་དང༌། མ་ིལ་ཕེན་ཐོོགོས་སྒྲུབ་པོ་དེ་

ནི། ང་ཚེའོི་ིམ་ིཚེའེི་ིནང་གོ་ིསྙངི་པོ་ོརདེ།

ང༽ འིཛམ་གླིངི་གོ་ིདཀའི་ངལ་དང་། གོཞིན་ཕེན་སམེས་

བཟང་།

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་རྙགོོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་

པོ་རདེ། མ་ིམང་པོ་ོབླ་ོཕེམ་དགོསོ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་རདེ། ད་ེགོ་རའེི་ི

ཐོགོོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། གོཞིན་ལ་བརྩི་ེབ་ད་ེཉུང་དུ་ཕྱོནི། 

རང་གོཅགིོ་པུ་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་དང༌། ལགེོས་པོ་ཡོངོ་བའི་ིབསམ་བླ་ོད་ེ

རྟེའི་ིསྲིབ་ལྟ་བུས་འིཐོནེ་མཁོན་མདེ་པོར་རང་མ་གོཏེགོོས་བསམ་

རྒྱུ་མདེ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དའེི་ིའིགོོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིངི་ལ་དཀའི་ངལ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། འིཛམ་བུ་

གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། 

གོཞིན་དོན་བསམ་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་དོན་དམ་གྱིི་མཛའི་བརྩིེ་ཡོོང་གོི་རེད། དོན་དམ་གྱིི་

འིཆེམ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། དནོ་དམ་གྱི་ིམཉེམ་རུབ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཕྱོར་
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བ་གྲུ་འིདགེོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིཛམ་བུ་གླིངི་སྤྱོའིི་ིསྡུགོ་བསྔལ་སལེ་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་མིའིི་ཆེ་

ཤེས་ཤེིགོ་རེད། མིའིི་ཆེ་ཤེས་ཤེིགོ་ཡོིན་དུས་ང་རང་ཚེ་ོསོ་སོའི་ི

ངོས་ནས་ཀྱིང་གོ་ཚེོད་ཐུབ་ཐུབ་མི་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མི་ཡོ་

རབས་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམོས་མཐུན་ཡོོད་

དམ། འིཛུམ་ཤེགིོ་ཤེགིོ་བྱེས་ན་མསོ་མཐུན་ཡོདོ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་

རདེ། ད་ེང་རང་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོནི། གོནས་ཚུལ་གོ་ནས་བལྟས་

ན་ཡོང༌། བཟང་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེརྩི་བ་གོཅགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། ངའི་ི

བསློབ་བྱེ་དང༌། བསམ་འིཆེར་གོང་ཟརེ་ཡོང་ད་ེཡོནི་པོས། ད་ེཁྱིདེ་

རང་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་གྱིསི། ཤེསེ་སངོ་ངམ།

དེའིི་ཞིོར་ལ་བོད་པོ་གོཞིན་དགོ་མང་བ་བལ་གོོས་ཚེོང་བར་ཕྱོིན་

པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོགོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་དེ་རིང་འིདིར་ང་ཚེ་ོའིཕྲིད་

པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་བདོ་མ་ིརགིོས། བླ་ོདཀནོ་མཆེགོོ་ལ་གོཏེད། 

ཟས་རྩིམ་པོ་བཟས། ཁོ་ནས་མ་ཎ་ིབགྲེང་མཁོན་གོཅགིོ་པོ་རདེ། ད་

ཕེན་ལ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ཡུན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་རངི་པོ་ོཕྱོནི་

པོ་རེད། དེའིི་རིང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོོ་གོསར་དུ་སྐྱེས། སྐྱེས་ནས་

འིཚེར་ལངོས་བྱེས། ད་ཆེ་མ་ིརྒན་པོའི་ིགྲེས་ལ་ཚུད་པོའི་ིདུས་ཡུན་

ཕྱོནི་པོ་རདེ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་དུས། ང་རང་ཚེ་ོ
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རང་གོི་ལུང་པོ་བྲལ་ནས་མིའིི་ལུང་པོ་ལ་དུས་ཡུན་དེ་ཙོམ་ཕྱོིན་

ནས་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོོའི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང་། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་བསམ་བློ་བཏེང་ན། ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་གོཟི་འིདོ་

དང༌། བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་བརྩིི་མཐོོང་དེ་ལོ་ཉེི་ཤུའིི་རིང་ལ་བརླགོ་

ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ཉེམས་གུད་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོི་ིདུས་སྐོབས་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིཐོབོ་ཐོང་ངམ། ང་

ཚེོར་གོནས་སྟངས་ཤེིགོ་ཡོོད་པོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིར་བོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཤེེས་མཁོན་ཚེོའིི་མིགོ་སྔ་ལ་བསྟན་ནས་ཡོོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་བཟང་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱོིན་པོ་མ་

གོཏེོགོས་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོིན་མེད། དེ་ནི་ང་རང་ཚེོའིི་རྩི་བའིི་འིཐོབ་རྩིོད་

འིད་ིདྲེང་བདནེ་ཡོནི་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཡོནི་པོ། རྒྱུ་མཚེན་

ལྡན་པོ་ཡོནི་པོ་བཅས་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། དུས་ཡུན་ཕྱོནི་

པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ང་རང་ཚེོའིི་རྩི་དོན་གྱིི་གོནས་ཚུལ་ཇེ་གོསལ་ཇེ་

གོསལ་དང༌། ཇེ་བདེན་ཇེ་བདེན། རྩི་བ་བརྟེན་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་

པོ་འིདི་ང་རང་ཚེ་ོསྤེོབས་པོ་སྐྱེད་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚེ་ོ

འིདརི་ཐུགོ་པོའི་ིཞིརོ་ལ་ལབ་པོ་ཡོནི། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོདནོ་དགོ་མདེ་

པོར་ཡོདི་ཁོངོ་དུ་ཆུད་ནས་བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། ཡོདི་

ཞུམ་པོ་མདེ་པོ་དང༌། སམེས་བགོ་ཕེབེས་པོ།ོ སྐྱདི་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིངང་

ནས་རྩི་བའི་ིང་རང་ཚེའོི་ིསྤྱོ་ིདནོ་ཐོགོོ་ལྷགོ་བསམ་མ་བརྗེདེ་པོ་དང༌། 
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མ་བརླགོ་པོ་ཞིིགོ་རྩི་བར་འིཛིན་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཤེེས་སོང་ངམ། 

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོརྒན་བྱེིས་ཚེང་མ་ལ་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཟེར་རྒྱུ་

ཡོནི། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༧ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༧ ཉེནི། 

ཀ་ཏེར་གོནས་སྡེདོ་བདོ་རིགོས་མཐོ་ོརམི་སློབོ་ཀ་ཏེར་གོནས་སྡེདོ་བདོ་རིགོས་མཐོ་ོརམི་སློབོ་

གོཉེརེ་བ་སུམ་ཅུ་སྐོརོ་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ིགོཉེརེ་བ་སུམ་ཅུ་སྐོརོ་ཁོགོ་གོཅིགོ་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་མའིི་ིགོཟ་ིབརྗེདི་དང་། ནམ་འིཕེང་གོཅདོ་ས།

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཐུགོ་སྟེ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཡོདོ། 

སློོབ་སྦྱོོང་ཡོགོ་པོོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སའིི་གོོ་སྐོབས་

ཐོོབ་པོའིི་སྐོབས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཐོོགོ་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོོས་པོ་

མ་གོཏེོགོས། གྲེངོ་ཁྱིརེ་ཆེེན་པོའོི་ིནང་ལ་མགོ་ོགོཡོངེས་ཏེ་ེབསྡེད་

ན་དོན་དགོ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེན་པོོའི་ིནང་སློོབ་གྲྭར་

སྡེོད་རྒྱུ་དེ་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་དོན་ལ་བསྡེད་པོ་ལས་དང་དོད་སློོབ་སའིི་

བཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོདང༌། མགོ་ོགོཡོངེ་གུང་སངེ་གོཏེངོ་བའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོམ་

རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ཙོང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་རིང་ལ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་

དགོསོ། ལྷགོ་དནོ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ན་ིརང་གོ་ིལུང་

པོ་བྲལ་ནས་མའིི་ིལུང་པོར་གྱིར་བསྡེད་ཡོདོ། ཕེ་མའི་ིགོནས་སྟངས་

དང༌། ས་ོསོའི་ིགོནས་སྟངས་གོང་ཅིའིི་ཆེ་ནས་གོང་ལྟར་ལུང་པོ་

འིད་ིགོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོདང་གོཏེན་ནས་འིདྲེ་གོ་ིམ་རདེ། ལུང་པོ་འིདའིི་ི
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ཕྲུ་གུ་ཚེོར་དངུལ་གྱིི་འིགྲེ་ོསོང་གོཏེོང་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། བཏེང་ན་

བབས་འིསོ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ལ་གོཏེངོ་

རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ་ལ། བཏེང་སྟ་ེདགོསོ་པོ་ཡོང་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ང་

ཚེོས་གོཟི་བརྗེིད་སྟོན་ས་དང༌། ནམ་འིཕེང་གོཅོད་ས་དེ་ལ་ོརེ་ལ་ོ

རའེི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་འིཛནི་གྲྭའི་ིནང་མཇུགོ་ཏུ་མ་ལུས་པོར་གྲེལ་མགོརོ་

སློེབས་ཐུབ་པོའིི་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་རེད་མ་གོཏེོགོས། དེ་མིན་ང་

ཚེསོ་དང་དདོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེདེ་པོའི་ིའིསོ་བབས་

གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་རེད། སྐྱ་ོཔོ་ོརེད། 

གྲེངོ་ཁྱིརེ་ཆེནེ་པོའོི་ིནང་འིཁྱིམས་སྡེདོ་བྱེས་ན་གྲེགོོས་པོ་ོངན་པོས་

བསློད་པོའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་པོས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེསྔ་ང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་གོཞུང་གོ་ིསློབོ་གྲྭ་པོན་ཅ་མ་ར་ིདང༌། ཌལ་

ཧོར་སློོབ་གྲྭ་ལྟ་བུའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་ཁྱིེད་རང་ཚེོ་ལོ་ཡོང་ཆུང་ཆུང་རེད། གོཉེིས་ནས་ས་ཆེ་

ཁོད་ཆུས་ཡོིན་ཙོང་གྲེོགོས་པོོ་ངན་པོས་བསློད་པོའིི་ཉེེན་ཁོ་མེད། 

གྲེོང་ཁྱིེར་ཆེེན་པོ་ོདང༌། མཐོ་ོསློོབ་ནང་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡོངས་པོ་དང༌། 

རང་དབང་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། དགོེ་རྒན་དང༌། བསློབ་བྱེ་བྱེེད་

མཁོན་ཡོང་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་མ་གོཏེགོོས་ཞིདེ་སྣང་འིཚེརེ་སྣང་བྱེདེ་

ས་མདེ་པོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོད་ཆེ་ལ་ོཚེདོ་ཀྱིང་དར་མར་སློབེས། ཁྲི་

ཁྲི་ཟིང་ཟིང་དང༌། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ོབྱེ་རྒྱུར་རང་བཞིིན་གྱིིས་དགོའི་
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མོས་ཡོོད་པོ། ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོའི་ིམི་ཚེེ་རིང་པོོའི་ིནང་དཀའི་ངལ་

གོང་འིདྲེ་ཡོངོ་དང་མ་ིཡོངོ༌། ས་ོསོའི་ིམ་ིརིགོས་ཁོ་ེཕེན་གོ་ར་ེཡོངོ་

མིན་བསམ་བློ་མ་འིཁོོར་བ་བྱེས། འིཕྲིལ་སེལ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་

བྱེས་ཏེ་ེའིཁྲིབ་བསྡེད་པོ་ཡོནི་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ མ་ིཚེའེི་ིརངི་ལ་

སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་ཐུབ་པོའི་ིརྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ིཤུགོས་ཡོདོ་པོ་

དང༌། ངོ་ཤེེས་མི་ཚེང་ཡོགོ་པོོ་ཡོིན་ན་དངུལ་གྱིིས་ཕེོངས་ཀྱིི་མ་

རེད། ཉེིན་མ་གོཅིགོ་དཀའི་ལས་ཁོགོ་པོོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཡོང་ལྟ་

མཁོན་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། ང་ཚེ་ོད་ེའིདྲེ་མ་རདེ། ང་ཚེརོ་རྒྱུ་དངསོ་

པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཐུབ་ཐོབས་ཡོོད་པོ་མ་རེད། གོལ་

སྲིིད་ཁྲིིམས་ཁོང་དང༌། སྐོོར་སྲུང་བའིི་ལགོ་པོར་སློེབས་སོང་ན་

ང་ཚེ་ོལུང་པོ་མེད་པོའིི་མི། མགོོན་མེད་སྐྱབས་མེད་ཀྱིི་མི་རེད་

མ་གོཏེོགོས། ང་ཚེརོ་སྙངི་རྗེ་ེབྱེདེ་མཁོན་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ང་

ཚེསོ་བགོ་མདེ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོགོཏེན་ནས་མདེ། ས་ོསའོི་ིསྒོརེ་གྱི་ི

ཐོོགོ་ལ་ཡོང་དཀའི་ངལ་ཡོོང་རྒྱུ་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོམི་རིགོས་ཀྱིི་

ཆེ་ནས་བརྩིསི་པོ་ཡོནི་ཀྱིང་ཕེན་ཐོགོོས་གོང་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། 

ཁོ༽ འིཁུར་མདེ་བཏེང་སྙམོས་དང་། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་

བྱེ།

འི་ོན་ང་ཚེསོ་དངསོ་གོནས་གོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཟརེ་ན། མ་ིཡོ་རབས་
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ཤེིགོ་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ལ་དང་འིདོད་ཡོོད་མཁོན། དཀའི་ངལ་ལ་

གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའི་ིམ་ིམཁྲིགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ། དཀའི་

ངལ་གོ་ཚེོད་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་ལ་བཟོད་བསྲིན་དང༌། དེ་

ལ་གོདངོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་མ་གོཏེོགོས། དཀའི་ངལ་བྱུང་ན་ཕྱོ་ི

བཤེགིོ་རྒྱགོ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་ན་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་རདེ། 

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། དེ་ལ་གོདོང་ལེན་བྱེེད་

བསམ་པོའི་ིམ་ིམཁྲིགེོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན་ང་ཚེའོི་ིམ་ིརགིོས་

ལ་ཕེན་གྱི་ིརདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་དགོ་ལ་ཡོང་ཕེན་ཡོོང་གོ་ིརདེ། 

ང་ཚེ་ོལུང་པོ་མེད་མཁོན། བཙོན་བྱེོལ་བའིི་གོནས་སྟངས་འིདིའིི་

འིགོོ་ལ་ས་ོསརོ་སམེས་ཤུགོས་མཁྲིགེོས་པོ་ོཡོདོ་ན་དཀའི་ངལ་མང་

པོ་ོཞིིགོ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ བྱེས་ཙོང་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས། སྤྱོདོ་པོའིང་

ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེདེ་པོ་དང༌། འིཁུར་མདེ་

བཏེང་སྙམོས་སྡེདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོབྱེདེ་མ་ིརུང༌། འིཛནི་གྲྭའི་ིནང་

ང་ོཤེེས་པོའིི་རྒྱ་གོར་བ་ཚེོས་དངུལ་གོཏེོར་བ་ནང་བཞིིན་གྱིི་ལད་

མ་ོབྱེདེ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ་ལ། བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་ཡོང་མདེ། ང་ཚེསོ་

འིགྲེན་ས་སློབོ་སྦྱོངོ་དང༌། མ་ིམཁྲིགེོས་པོའོི་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེན་དགོསོ། 

ད་ེནས་ངས་རྟེགོ་ཏུ་ཤེདོ་པོ་བཞིནི། མ་ིཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། ཁོ་ས་ནང་པོའི་ིཚེགོོས་འིདུའི་ིཐོགོོ་ལ་
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ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་སློེབས་ཡོོད་འིགྲེོ། ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོོར་

དང༌། སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རླབས་ཆེེན་པོོའི་ིམཛད་པོ་

རྣམས་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། བཤེད་པོ་ལ་གོ་ར་ེཧ་ལས། བཤེད་

པོ་ཙོམ་གྱིསི་ཕེན་གོང་ཐོགོོས། ང་རང་ཚེསོ་ད་ེབཞིནི་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོབཅོམ་ལྡན་འིདས་ལ་དད་གུས་ཡོོད་པོ་དང༌། 

བཅམོ་ལྡན་འིདས་ལ་ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ན། བཅམོ་ལྡན་འིདས་

ཀྱི་ིཆེསོ་ཟབ་མ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ིལ་ཕེན་ཐོགོོས་སྒྲུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། སྡེངིས་ཆེའི་ིསྒོང་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་རྩི་བ་

ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེདངེ་སང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ལ་དགོསོ་ཀྱི་ི

རདེ་ཅསེ་ཁོ་ནས་བཤེད་བསྡེད་པོ་གོཅགིོ་པུས་ཕེན་གྱི་ིམ་རདེ། རང་

ཉེདི་ལ་ཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིགོཞིན་དགོ་ལ་གོནདོ་མ་བསྐྱལ་

བར་རོགོས་རམ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་དནོ་རདེ། 

མ་ིཚེ་ེཡོ་རབས་ཤེགིོ་སྐྱལེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན། ས་ོས་ོམ་ིཚེའེི་ིརངི་ལ་

འིགྱིོད་པོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ས་ོས་ོགོཅིགོ་པུར་སྡེོད་པོའིི་སྐོབས་

ལ་ཡོང་བསམ་བློའི་ིནང་མི་བདེ་བ་མེད་པོའིི་སྐྱིད་པོ་ོཡོོང་གོི་རེད། 

མ་ིལ་མགོ་ོབསྐོརོ་བཏེང༌། མ་ིལ་ཧམ་པོ་བཤེད། མ་ིལ་ཐུབ་ཚེདོ་

བཤེད། མི་ལ་འིགྲེོ་ཚེོད་བརྩིིས་ཏེེ་མི་ཚེེ་བསྐྱལ་བ་ཡོིན་ན་ངས་

འིདིར་ཁོེ་བཟང་ཟ་ཐུབ་སོང་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡུད་ཙོམ་ཡོོང་གོི་

ཡོདོ་ཀྱི་ིརདེ་ད།ེ གོནས་ཚུལ་ད་ེསྐོརོ་སྲུང་བས་ཤེསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་རུང་
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མེད་རུང༌། ཁྲིིམས་ཁོང་ཞིིགོ་ལ་བཤེད་རུང་མ་བཤེད་རུང༌། ས་ོ

སོ་བསམ་བློ་བཏེང་ན་སེམས་ནང་མ་བདེ་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

དེ་ཡོགོ་པོོ་མ་རེད། ང་ཚེ་ོཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་འིདི་ཤེིན་ཏུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་བྱུང༌། གྲུང་པོ་ོཞིིགོ་

ཆེགོས། མ་ིལ་མགོ་ོསྐོརོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་ད་ེཤེསེ། ཁྲིམིས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

དང༌། རྒྱ་གོར་བའི་ིམའིི་ིབསམ་བླའོི་ིའིགྲེ་ོསྟངས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ི

འིགྲེོ་སྟངས་རྣམས་ཆེ་ཚེང་ཤེེས། དེ་ནས་སོ་སོའི་ིནུས་པོ་དེ་མ་

རབས་ཤེ་སྟགོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན་དཔོེ་མི་སྲིིད་པོའིི་ཐོབས་

སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིགོཅགིོ་ལས། ཤེསེ་བྱེ་

ཡོནོ་ཏེན་མདེ་པོའི་ིམ་ིཡོ་རབས་ཤེགིོ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ི

བཟང་གོི་རེད། སྐྱིད་ཀྱིི་རེད། དགྲེ་ཉུང་གོི་རེད། མི་ཚེེ་དེ་མཐོའི་

འིཁྱིལོ་བ་ཞིིགོ་དང༌། མ་ིཚེ་ེབཟང་པོ་ོའིཁྱིལོ་བ་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། 

ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཆེེན་པོ་ོདང༌། མི་གྲུང་པོ་ོགོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་

ཡོང་སོ་སོའི་ིམི་ཚེེ་དེ་མ་རབས་ཤེིགོ་ལ་བསྐྱལ་ནས་བསྡེད་པོ་

ཡོིན་ན་གོ་རེ་ཡོོང་གོི་རེད། གོང་ཡོང་ཡོོང་གོི་མ་རེད། སོ་སོ་མི་

ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་མ་ིཚེའེི་ིརྩི་བ་ད་ེཡོ་རབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། དཔོརེ་

ན། ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཆེསོ་པོའི་ིམངི་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། གྲྭ་ཆེས་

ཤེིགོ་གྱིོན་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་རྗེེས་
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འིབྲང་རེད། རང་ངོས་ནས་སྟོན་པོའིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་ཏེེ་གོང་

ཡོོང་ཡོོང་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིན་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམི་སུ་དང་སུ་ཡོིན་ན་ཡོང་ཡོ་རབས་དང༌། 

བཟང་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚེ་ོནང་པོའི་ི

ཆེསོ་ཀྱི་ིནང་ལ་བཟདོ་པོ་སྒོམོ་རྒྱུ་དང༌། ཕེམ་འིཁུར་དགོསོ་པོ་མང་

པོ་ོབཤེད་ཡོདོ། ས་ོསསོ་ཕེམ་འིཁུར་ནས་ཉེམས་ཆུང་བྱེས་པོ་ཡོནི་

ན་སྐོབས་ར་ེམ་ིའིགོའི་ཤེས་ཀྱིསི་ཚུར་ཐུབ་ཚེདོ་བཤེད། འིགྲེ་ོཚེདོ་

བརྩི་ིམཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡོང་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་བའི་ིསྐོབས་

ལ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཁོ་ེགྱིངོ་གོ་ིརྩིསི་ཡོགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་རྒྱགོ་དགོོས། རྒྱུ་མཚེན་གོང་ཡོང་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ོས་ོ

ལ་འིགྲེ་ོཚེོད་བརྩིི་མཁོན་དང༌། བཙོན་དབང་བཤེད་མཁོན་དེ་ལ་

ཕེར་ལན་མ་སློགོོ་པོར་བཞིགོ་ན། ཁོོའི་ིསྤྱོོད་པོ་ངན་པོ་དེ་ཇེ་ཆེེ་ཇེ་

ཆེེར་འིགྲེོ་བ་དང༌། ཕེར་ལན་ཞིིགོ་སློོགོ་ཕྱོིན་ཆེད་ཁོོས་གོང་བྱུང་

མང་བྱུང་མི་བྱེེད་པོར་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོིན་ན། ཚུར་

བརྙས་བཅསོ་བྱེདེ་མཁོན་ལ་ད་ེལ་དཔོགོས་པོའི་ིཕེན་སློགོོ་དགོསོ་

པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོང་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེགོནས་ཚུལ་དམགིོས་བསལ་

རེད། སྤྱོིར་བཏེང་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཡོ་རབས་དང༌། 

བཟོད་བསྲིན་ཡོོད་བསྡེད་པོ། རང་བཞིིན་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་
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ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ། 

གོ༽ བདོ་རིགོས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཧརོ་གོསུམ།

དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། བདོ་པོ་ཚེང་མ་ས་ོསའོི་ིམ་ི

རིགོས་ལ་ཞིེན་ཤེ་ཚེའིི་སེམས་ཤུགོས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་པོའིི་

གོནས་ཚུལ་ཕྱོོགོས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ནས་ར་འིཕྲིོད་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

ཁོམས་ཁུལ་དང༌། ཨ་མདོ་ཁུལ། དེ་བཞིིན་ཡུལ་པོ་ཚེང་མར་

ས་ོས་ོབདོ་པོ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཤེནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་

པོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིགྱིནོ་ཆེས་གྱིནོ་རྒྱུ། བདོ་པོའི་ིསྒྲི་འིཇགོོ་སྟངས། 

རྒྱན་ཆེ་འིདགོོས་སྟངས་སགོོས་བདོ་པོ་རང་གོ་ིགོམོས་གོཤེསི་ཐོགོོ་

ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ཁོམས་ཁུལ་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ་

ནས་ལྷ་སར་ཡོངོ་མཁོན་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་མངནོ་མདེ་ཐོགོོ་ལ་གོཡུ་

བྱུར་དང༌། གོཟ་ིལ་སགོོས་པོ་ཉེ་ོགོ་ིཡོདོ་འིདུགོ གོང་ལྟར་ས་ོསའོི་ིབདོ་

ཆེས་གྱིནོ་རྒྱུར་དགོའི་པོ།ོ ས་ོསའོི་ིད་ེསྔའི་ིརྒྱན་ཆེ་འིདགོོས་སྟངས་

ཀྱིི་མཚེོན་པོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཤེ་ཞིེན་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེགོསལ་པོ་ོའིདུགོ 

དངེ་སང་ལྷ་སར་རྒྱ་མའིི་ིསྲིདི་བྱུས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་ཕྱོནི་པོའི་ི

བཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་འིདུགོ རྩི་བའིི་དེ་སྔོན་དང་མི་འིདྲེ་བར་ཏེིང་ཞིའི་ོ
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ཕེེང་གོི་འིགོོ་ལ་རྩི་བའིི་སྲིིད་བྱུས་ཕྲིན་བུ་གུ་ཡོངས་སུ་འིགྲེོ་གོི་

འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་འིགོོ་ནས་བོད་ཆེས་གྱིོན་རྒྱུ་དང༌། ས་ོས་ོབོད་མི་

རགིོས་ཀྱི་ིགོཞིས་ཞིབས་བྲ་ོའིཁྲིབ་རྒྱུ་ལ་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་མཁོན་ཡོངོ་

གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ཡོང་ང་ཚེོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིང་པོའིི་གོནས་ཚུལ་

གོཞིན་དགོ་གོཞིོན་པོ་ཚེོས་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོང་མ་རེད་ལ། གོསར་བརྗེེ་

ལ་དགོའི་པོ།ོ གུང་བྲན་རངི་ལུགོས་ལ་དགོའི་པོ་ོཡོདོ་པོ་ལ། རྒྱ་མ་ི

དང་བདོ་པོ་ཟརེ་དུས་རྩི་བ་གོསར་བརྗེ་ེལ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་ཡོདོ་

པོ་ཞིིགོ་ལ་ས་ོསོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་སློེབས་ཡོོང་དུས་བོད་པོ་

ཟརེ་བ་མ་གོཏེོགོས། རྒྱ་མ་ིདང་བདོ་པོ་རྩི་བ་ནས་ཁོགོ་ཁོགོ་ཡོནི་

པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་ཆེ་ེསྟནོ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རེད། 

དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆེར་འིད་ིའིདྲེ་ཡོང་བྱུང་འིདུགོ རྒྱ་མ་ིརྐང་འིཁོརོ་བཞིནོ་

མཁོན་གོཅིགོ་དང་བོད་པོ་རྐང་འིཁོོར་བཞིོན་པོ་ཞིིགོ་འིཁོོར་ལོ་

གོདངོ་ཐུགོ་གོསི་བརྡོབས། ས་གོནས་ཀྱི་ིལྟ་རྟེགོོ་བྱེདེ་མཁོན་གྱིསི་

ཁོངོ་གོཉེསི་རྒྱ་མའིི་ིབད་ེའིཇགོས་ལས་བྱེདེ་སར་འིཁྲིདི་སྐོབས་དརེ་

བདེ་འིཇགོས་ནང་དམའི་རིམ་འིགོན་ཁུར་བ་བོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་

དང་སྐོབས་འིཁོེལ་ཏེེ་རྒྱ་མི་དེས་ནོར་བ་དང་བོད་པོ་དེ་མ་ནོར་

བར་ངོས་འིཛིན་གྱིིས་ཐོགོ་གོཅོད་བྱེས་པོ་རེད་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ དེ་

དང་དེ་བཞིིན་གྱིི་རྒྱ་མི་མ་ོཊར་གོཏེོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ཡོིན་ན། 

ཁོོས་ཕྲིན་བུ་འིགྲེིགོ་མིན་བྱུང་ན་ལམ་སེང་བོད་པོས་ཁོ་རུབ་
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བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་མིའིི་ནོར་འིཁྲུལ་སྒོང་ལ་སྐྱེལ་བ་དེ་འིདྲེའིི་གོནས་

ཚུལ་ཡོང་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་འིདུགོ 

བདོ་ནང་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིསམེས་ཤུགོས་དང༌། རྒྱ་མ་ིདང་

བོད་ཟེར་བ་དེ་རྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་ཡོིན་པོར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་པོའིི་

སེམས་ཤུགོས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་འིདུགོ རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ནགོ་

གོ་ིཆེ་ཤེས་རདེ་ཅསེ་ཕྱོ་ིནས་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། ནང་ནས་ཤེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་པོ་རདེ། གོ་ར་ེབཤེད་རུང་མ་བཤེད་རུང་རྒྱ་མ་ིཟརེ་མཁོན་ད་ེ

དང་བདོ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེརྩི་བ་ནས་ཐོ་དད་རདེ། ང་ཚེའོི་ིབདོ་རང་

གོ་ིནང་ལ་སྔ་དུས་ནས་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གོསུམ་ཟརེ་བ་ཡོངོས་གྲེགོས་

ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་རདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་ཅསེ་ཟརེ་

དུས་རྒྱ་ནགོ་རྒྱལ་ཁོབ་དའེི་ིཁོངོས་སུ་བདོ་ཚུད་པོའི་ིགོ་ོདནོ་གོཏེན་

ནས་མདེ་པོ་དང༌། ང་རང་ཚེ་ོདབུས་གོཙོང་དང༌། ཁོམས་ཟརེ་བའི་ི

ཡུལ་མིང་མ་སྨོོས་པོར་བོད་རིགོས་ཟེར་མཁོན་ཚེིགོ་གོཅིགོ་གོི་

འིགོོ་ནས་ཚེང་མར་གོོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། རྒྱ་རིགོས་ཟེར་བ་

དེའིི་འིགོོ་ནས་བོད་རིགོས་ཁྱིོན་ནས་གོ་ོམི་ཐུབ་པོ་དེ་དངོས་ཡོོད་

གོནས་ཚུལ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། རྒྱ་མསི་བཙོན་དབང་བྱེས། དབང་ཡོདོ་

བཤེད་ནས་བདོ་རྒྱ་ནགོ་གོ་ིཆེ་ཤེས་ལ་ཨུ་ཚུགོས་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་

རེད་མ་གོཏེོགོས། རང་བཞིིན་གྱིི་གོནས་སྟངས་ཐོགོོ་ནས་དེ་འིདྲེ་

རྩི་བ་ནས་མིན་པོ་རེད། གོཙོོ་ཆེེ་ཤེོས་ང་རང་ཚེོ་སོ་སོའི་ིལུང་
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པོའིི་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་ཧ་ཅང་གོི་སེམས་ཤུགོས་ཆེེན་

པོ་ོདང་མཁྲིགེོས་པོ་ོབྱེས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ཙོང༌། ང་རང་ཚེ་ོ

མའིི་ིལུང་པོར་སྡེདོ་མཁོན་ཚེསོ་ཀྱིང་སྤེབོས་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་

ས་ོསོའི་ིམ་ིརིགོས་འིད་ིམ་བརྗེདེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང༽ བདོ་དནོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། ཕྱོ་ིགོསལ་ནང་གོསལ།

དེ་ནས་ང་ཚེོས་ཡོོངས་གྲེགོས་ཀྱིི་བརྗེོད་མུས་ལྟར། ང་ཚེོའིི་སྲིིད་

བྱུས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་ནམ་ཟེར་ན། གོལ་ཏེེ་ངེས་མེད་རྒྱ་མིའིི་

འིགོོ་ལ་ང་ཚེའོི་ིལུང་པོ་ད་ེཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི། དགོངོ་ངསེ་ཀྱི་ིརང་དབང་

ཡོདོ་པོ། ལྟ་ོགོསོ་འིབལེ་པོ།ོ འིཕྲིདོ་བསྟནེ་ཡོགོ་པོ།ོ སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་

པོ་ོབྱུང༌། རྒྱ་ནགོ་མ་ིམང་མང་གོཙོ་ོཟརེ་བའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆེནེ་པོ་ོདའེི་ི

མི་རིགོས་ཡོོངས་རྫིོགོས་ཀྱིི་སྐོད་སྒྲི་དེ་པོེ་ཅིང་གོི་ནང་ལ་སློེབས་

ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་པོ་དང༌། སོགོ་པོོ། ཤེིང་ཅང་སོགོས་མི་

རིགོས་ཚེང་མར་རྒྱ་མི་རིགོས་དང་ཐོོབ་ཐོང་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོོད་པོ་

ཞིིགོ དེ་ཡོང་ཚེིགོ་སྐོམ་པོོའི་ིའིདྲེ་ཆེགོས་ཆེགོས་དེ་འིདྲེ་མ་ཡོིན་

པོར་དོན་དམ་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་

གོནས་ཐོོབ་ཐོང་འིདྲེ་མཉེམ་དང༌། རང་དབང་འིདྲེ་མཉེམ་ཡོོད་པོ་

ཞིགིོ་བྱུང༌། དེའིི་ཐོོགོ་ལ་བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་

ནང་ནས་མང་ཆེེ་བའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ང་ཚེ་ོཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱོི་
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མཐུན་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིཁོངོས་སུ་བསྡེད་ནས་ང་ཚེ་ོསྐྱདི་ཐོགོ་ཆེདོ་འིདུགོ 

ང་ཚེ་ོའིད་ིགོས་འིགྲེགིོ་གོ་ིའིདུགོ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་གོལ་སྲིདི་བྱུང་སངོ་

ན། དེ་མཚེམས་ང་ཚེ་ོརྩིོད་པོ་རྒྱགོ་དགོོས་དོན་གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་

མ་རདེ། མ་ིས་ཡོ་དྲུགོ་གོ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་བརྩི་ིབཀུར་དང༌། བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་ཐོམ་པོའིི་མོས་མཐུན་བྱེེད་རྒྱུ་རེད། ང་ཚེོའིི་ལམ་ཕྱོོགོས་

དང༌། བསམ་ཚུལ་ད་ེརདེ། 

འིནོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་

ལ་བསྡེད་པོ་ལས་ང་རང་ཚེ་ོཟུར་དུ་བསྡེད་ན་ཁོེ་ཕེན་ཆེེ་བ་ཞིིགོ་

མཐོོང་ནས་ང་ཚེོས་སྐོད་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། ཇི་སྲིིད་བོད་ནང་

གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་བོད་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་མིའིི་འིགོོ་ལ་སྡེོད་འིདོད་མེད་

པོའིི་བསམ་ཚུལ་ཇི་སྲིིད་ཡོོད་པོའིི་བར་དེ་ལ་ང་ཚེ་ོཕྱོི་རྒྱལ་ལུང་

པོར་སྡེདོ་མཁོན་ཚེསོ་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོདོ་རུང་མདེ་

རུང༌། ང་ཚེརོ་དཀའི་ངལ་ཇ་ིའིདྲེ་འིཕྲིད་ན་ཡོང༌། སམེས་ཤུགོས་

མ་ཆེགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས། ང་ཚེོའིི་ལངས་ཕྱོོགོས་དེ་བརྟེན་པོོ་བྱེས་

བསྡེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་གོི་རེ་འིདུན་དེ་

ང་ཚེསོ་འིབད་སྒྲུབ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོའིཇནོ་པོ་ོ

ཡོདོ་མདེ་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་དང༌། དཔོལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིནུས་པོ་ཡོདོ་མདེ་ཀྱི་ི

སྐོད་ཆེ་གོང་ཡོང་མ་རེད། མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་

རེད། རྒྱ་ཆེེ་ས་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན། འིགྲེ་ོབ་མིའིི་ཐོོབ་ཐོང་གོི་
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དོན་དགོ་དང༌། ཡོང་སྒོོས་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་དོན་ཞིིགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་

རདེ། ད་ེན་ིང་ཚེརོ་ཐོབོ་ཐོང་ཡོདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་དང༌། ང་ཚེོར་

འིསོ་བབ་ཡོདོ་པོའི་ིལས་ཀ་ཞིིགོ་རདེ། བདོ་ནང་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱ་ཆེའེི་ི

མ་ིམང་ཚེའོི་ིབསམ་ཚུལ་གོཞི་ིརྩིར་བཞིགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོཉེ་ི

ཤུ་སྐོརོ་གྱི་ིརངི་ལ་ང་ཚེསོ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་ཡོདོ་པོ་ལྟར། ད་

དུང་ཡོང་ད་ེབཞིནི་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིི་རེད། 

ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། འིཇོན་ཐོང་དང་ནུས་པོ་གོང་ཡོང་ཡོོད་པོ་མ་

རེད་དེ། ཡོིན་ན་ཡོང་ཏཱ་ལའིི་བླ་མའིི་མིང་གོི་འིགོོ་ནས་གོང་ཡོོང་

ཅ་ིཡོངོ་བྱེདེ་པོའི་ིཁུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཡོང་ང་ཚེ་ོ

བདོ་པོ་གོཅིགོ་པོ་རདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདོན་དགོ་ལ་ཁུར་ཡོདོ་མཁོན་

འིདྲེ་འིདྲེ་རདེ། དའེི་ིནང་ནས་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོགོཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་སློབོ་

སྦྱོོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེས་ཡོོད་དུས་ཚེང་མས་ས་ོས་ོས་ོསོའི་ི

མཇིང་པོའིི་སྒོང་ལ་ཁུར་འིགོན་ཆེེ་ཙོམ་འིཁྱིེར་དགོོས་ཀྱིི་རེད་མ་

གོཏེགོོས། ས་ོས་ོརང་མགོ་ོགོང་ཐོནོ་དང༌། ས་ོས་ོལྟ་ོཚེེ་བུད་ཙོམ་

ཞིིགོ་གོི་འིགྲེིགོ་པོ་འིདྲེ་པོ་ོབྱེེད་ཀྱིི་ཡོང་མ་རེད་ལ། དེ་འིདྲེ་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡོོད་པོ་མ་རེད། ཤེེས་སོང་ངམ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་ཁུར་

འིགོན་ལནེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

དངེ་སང་རྒྱ་མའིི་ིཕྱོགོོས་ནས་བདོ་ནང་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་ཡོདོ། སྐྱདི་

དུ་ཕྱོིན་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ང་ཚེོས་ལ་ོཉེི་ཤུའིི་རིང་ལ་བོད་
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ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་ཐོབས་ཤེེས་སྒོོ་སྣ་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེདགོ་ལ་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ང་ཚེསོ་གོནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་པོ་ཡོནི་ན། བདོ་ནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་རྣམས་དཀའི་

ངལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་འིགོོ་ལ་གོནས་པོ་མ་གོཏེོགོས། འིདོད་པོ་

ཁོེངས་པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་གོི་མེད་པོ་རེད། ཡོིན་ནའིང་ཕེར་ཙོམ་དེར་

རྒྱ་མིས་ཡོར་རྒྱས་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་ཅེས་རྒྱུན་དུ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་དང༌། སྐོབས་རེ་ཕྱོི་རྒྱལ་བའིི་མི་འིགོའི་ཤེས་ཀྱིང་བོད་ནང་ལ་

འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་བ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་བདོ་ནང་ལ་ཡོགོ་པོ་ོ

མི་འིདུགོ་ཟེར་བ་དང༌། ཡོང་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་འིདུགོ་

ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་སྐོབས་འིདིར་ང་ཚེ་ོསྐྱབས་བཅོལ་བའིི་

བསམ་ཚུལ་ད་ེགོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། བདོ་ནང་ཡོར་རྒྱས་

ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ན་ང་ཚེ་ོལ་སྟནོ་དང་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། བདོ་ནང་ལ་དངསོ་

གོནས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིམང་མང་ཆེ་ེབ་ད་ེཚེ་ོ

དངསོ་གོནས་འིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ན། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་

ནས་སྤེོབས་པོ་ཆེེན་པོོའི་ིཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོར་བསྟན་དགོོས་ཀྱིི་རེད་

མ་གོཏེོགོས། སྦས་དགོསོ་དོན་གོང་ཡོང་མདེ། དཔོརེ་ན། ཏཱ་ལའི་ི

བླ་མས་འིགོ་ོཁྲིདི་པོའི་ིབདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ད་ེཚེ་ོབདོ་མ་ིམང་ལ་

ང་ོརྒོལ། གོསར་བརྗེ་ེལ་ང་ོརྒལོ། རྒྱལ་ཁོབ་ལ་རྒྱབ་ལྟསོ་པོ་རདེ་
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ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། པོ་ེཅངི་རྒྱལ་ཁོབ་ལ་རྒྱབ་ལྟསོ་ཡོནི་འིགྲེ།ོ གོང་

ཡོནི་ཟརེ་ན། པོ་ེཅངི་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱིསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ལ་བརྙས་བཅསོ་

མཐོོང་ཆུང་བྱེས་པོ་ཡོིན་ཙོང་ང་ཚེོས་རྒྱབ་ལྟོས་བྱེས་པོ་རེད། དེ་

མནི་ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ད་ེབདོ་མ་ིམང་ལ་ང་ོརྒལོ་རདེ་འིདུགོ་གོམ་

མི་འིདུགོ་གོམ། ང་ཚེ་ོགོསར་བརྗེེ་ལ་ངོ་རྒོལ་རེད་འིདུགོ་གོམ་

མ་ིའིདུགོ རྒྱ་གོར་དུ་ཡོངོ་ནས་བལྟས་ན་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་གོར་

རང་དབང་གོ་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་སུ་ཡོངོ་ན་ཡོང་འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་

མའིི་ིགྲེགོོས་པོ་ོཡོངོ་བ་ཡོནི་ནའིང་འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མ་ིང་ོམ་ཡོངོ་

ནའིང་འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མའིི་ིདགྲེ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བ་ཡོནི་ནའིང་འིགྲེགིོ་

གོི་རེད། ང་ཚེོས་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚེང་མར་བསྟན་གྱིི་

རདེ་མ་གོཏེགོོས། ང་ཚེསོ་ལྐོགོོ་ཏུ་སྦས་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

རྒྱ་གོར་ནང་བཙོན་བྱེལོ་བ་སྟངོ་ཕྲིགོ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ཞིགིོ་ཡོདོ་

པོ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིསྡེདོ་སྒོར་ཚེང་མར་དམ་དྲེགོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཐོབས་ཡོདོ་

པོ་མ་རདེ། སུ་ཡོངོ་ན་ཡོང་འིགྲེིགོ་གོ་ིརདེ། རྒྱ་མའིི་ིས་ོཔོ་ཡོནི་ན་

ཡོང་འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། སྐོ་ེལ་རྒྱ་མའིི་ིས་ོཔོ་ཡོནི་ཟརེ་བའི་ིཡོ་ིགོ་ེཆེནེ་

པོ་ོཞིགིོ་བཏེགོས་ནས་ཡོངོ་བ་ཡོནི་ན་ཡོང་སུ་གོཅགིོ་གོསི་དགོགོ་

བྱེ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ང་ཚེ་ོལ་བསྟན་རྒྱུའི་ིསྤེབོས་པོ་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིས་ོསའོི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང༌། རགིོ་གོཞུང༌། མ་ི

རགིོས་དང་བཅས་པོ་གོཅསེ་ཉེར་བྱེདེ་ཐོབས་ལ་ང་ཚེསོ་ལས་ཀ་གོ་
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ཚེདོ་བྱེས་འིདུགོ་གོམ། ད་ེཚེ་ོབདོ་མ་ིམང་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་རདེ་

དམ། བདོ་མ་ིམང་ལ་ང་ོརྒལོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིདྲེང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་ན་ལྟསོ་

དང༌། ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། རྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིགོཞིསི་ཆེགོས་

གོང་ཅའིི་ིཆེ་ནས། ང་ཚེསོ་བདོ་མ་ིརགིོས་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཆེནེ་

པོ་ོམ་འིགྲུབ་རུང༌། ཆེ་ཤེས་ཤེགིོ་ལས་མདེ་ཀྱིང་གོ་ཚེདོ་ཡོངོ་ཡོངོ་

གོི་བསྒྲུབས་ཡོོད། དེ་དགོ་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་མི་སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་

བ་ཡོནི་ན་ཡོང་ང་ཚེསོ་བསྟན་ཆེོགོ་པོ་ཡོདོ་མ་གོཏེོགོས། ང་ཚེསོ་

སྦས་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ཅ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིདྲེལི་བསྒྲིགོས་དང་། དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ི

གོནས་ཚུལ།

དེ་བཞིིན་ང་ཚེ་ོདྷ་རམ་ས་ལའིི་ལས་ཀ་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཆེ་བཞིགོ་

ན། ང་ཚེོས་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་ཐུགོ་ནས་འིཐོབ་

རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་མ་གོཏེོགོས། ང་ཚེོས་ཨ་མི་རི་ཀའིི་རྒྱུགོས་

ཁྱི་ིབྱེས་ནས་རྒྱ་མ་ིལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། རྒྱ་མ་ིཞིིགོ་

ཡོདོ་པོ་ཡོནི་རུང་ང་ཚེསོ་བསྟན་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། འིགྲེལེ་བཤེད་

རྒྱགོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན། ང་ཚེ་ོསྟོབས་དང་ནུས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་

མི་ལ་འིགྲེན་ཐུབ་པོ་དང༌། ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་ཐུབ་པོ་མི་འིདུགོ རྒྱུ་

མཚེན་དང༌། དྲེང་བདེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་རྒྱ་མི་ལ་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་
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རྒྱུའིི་སྤེོབས་པོ་ང་ཚེོར་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ནང་བཞིིན་རྒྱ་མི་ལ་

ཆེ་བཞིགོ་ན་བོད་ནང་ལ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་སྟེ། བོད་རྒྱ་ཆེེ་མི་མང་

ཚེ་ོའིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་ན་ང་ཚེརོ་བསྟན་དང༌། ད་ེ

སྦས་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ལྷ་སའི་ིརླུང་འིཕྲིནི་དང༌། དྲེལི་

བསྒྲིགོས་ཡོི་གོེ་དང༌། པོར་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་དེ་སྔ་བོད་ལ་སྤྱོི་ཚེོགོས་

རྙིང་པོར་མདུན་ལམ་མེད་པོ་ཆེེས་མུན་ནགོ ཆེེས་གོདུགོ་རྩུབ་ཀྱིི་

འིགོོ་ལ་ཡོདོ་ལུགོས་དང༌། དངེ་སང་ཡོར་རྒྱས་བད་ེསྐྱདི་ཡོདོ་ཟརེ་

བའི་ིཚེིགོ་སྐོམ་པོ་ོཞིིགོ་བསྟན་པོས་ཕེན་གྱི་ིམ་ིའིདུགོ པོར་གྱི་ིནང་

མ་ིའིགོའི་ཤེས་གོད་མ་ོབགོད་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ་ད་ེབགོད་མ་ོགོང་འིདྲེ་

བགོད་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ་ང་ཚེསོ་ཤེསེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེའིདྲེའི་ིཔོར་སྐོམ་པོ་ོཞིགིོ་ང་ཚེའོི་ིམགིོ་ལ་བསྟན་ནས་བདོ་ལ་ཡོར་

རྒྱས་ཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཔོར་འིད་ིལ་ལྟསོ་དང༌། བདོ་ལ་ལགོོ་ཤེགོོ་

ལབ་ན་ལྐུགོ་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་རདེ། ང་ཚེ་ོལྐུགོ་པོ་མ་རདེ། ཡོདི་ཆེསེ་

གོང་འིདྲེ་བྱེས་ནས་རྙདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱ་མ་ིལ་གོནངོ་མདེ་པོ་དང༌། 

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་བདོ་ནང་ལ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང་བ་སྤེོབས་

པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཐོགོོ་ནས་བསྟན་འིསོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ན་ང་ཚེརོ་བསྟན་ན་

འིགྲེགིོ་གོ་ིརདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་ལ་བལྟ་བར་ཤེགོོ་ཅསེ་སྐོད་བཏེང༌། བདོ་

ཀྱི་ིའིབྲགོོ་ཐོང་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཞིངི་པོ་ལ་ཡོར་རྒྱས་གོ་ཚེདོ་ཕྱོནི་པོ། 

འིགྲེམི་འིགྲུལ་ཡོར་རྒྱས། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོར་རྒྱས། འིཕྲིདོ་བསྟནེ་ལ་
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ཡོར་རྒྱས་གོ་ཚེདོ་ཕྱོནི་ཡོདོ་པོ་རྣམས་ང་ཚེརོ་བསྟན་དང༌། བཀབ་

དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ལྷ་སའི་ིརླུང་འིཕྲིནི་དང༌། པོ་ེཅངི་

རླུང་འིཕྲིནི་ནང་ནས་སྐོད་ཆེ་ཚེིགོ་སྐོམ་པོ་ོཤེ་སྟགོ་བཤེད་ནས་ཁོ་ོ

རང་ཚེ་ོཁོ་ན་རོགོས་རེད།

ཁོ་ོཚེསོ་འིཛམ་བུ་གླིངི་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ང་ཚེརོ་

བཤེད་ཁུལ་བྱེདེ་པོ་ད་ེལྐུགོ་པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོགོ་ཚེདོ་མནི་ཟརེ་ཡོང་རྒྱ་

གོར་ལུང་པོའི་ིནང་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་དང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིགོསར་

འིགྱུར་ཚེང་མ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། གོསར་འིགྱུར་ཚེང་

མ་ང་ཚེསོ་གོ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་གོར་དང༌། དབྱེནི་ཇ།ི 

ཨ་ར།ི ཨ་ོས་ིཀྲོ་ིལི་ཡོ། མགེོ་ས་ེཁོོ། རུ་སུ་སོགོས་ཀྱི་ིརླུང་འིཕྲིནི་

ཁོགོ་མང་པོོ་ཉེན་གྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་གོནས་ཚུལ་

ཤེསེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ང་ཚེསོ་འིདརི་ཕྱོགོོས་མང་པོའོི་ིགོནས་ཚུལ་

མཐོོང་མཁོན་གྱིི་མི་ལ། ལྷ་ས་དང་པོེ་ཅིང་ནས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་མ་

གོཏེགོོས་མ་ིམཐོངོ་མཁོན་ཞིགིོ་གོསི་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིགོནས་ཚུལ་བཤེད་

ན་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད་དམ། དངོས་གོནས་བྱེས་ན་ལྐུགོ་

པོ་རདེ། ཅལོ་ཆུང་བ་རེད། 

གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་ཁོ་ོཚེསོ་ང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིབཙོན་

བྱེོལ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱོིར་ལོགོ་མགོོ་བཏེགོས་ཞུ་མཁོན་བྱུང་ན་བྱེ་

དགོའི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོནི། གོཟངེས་བསྟདོ་སྤྲོདོ་ཀྱིི་ཡོནི། བདོ་ལུང་པོའི་ི
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ནང་ལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་དཀའི་

ངལ་ཆེནེ་པོ་ོམྱོངས་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། ཕེར་ལགོོ་ཤེགོོ་ཟརེ་

བ་དེ་ལྐུགོ་པོའིི་བྱེེད་སྟངས་རེད། དངོས་གོནས་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་

པོ་དང༌། བསྟན་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོད་ན་ས་མཚེམས་ཀྱིི་སྒོ་ོཕྱོེ་དང༌། 

བདོ་ལ་ཡོར་རྒྱས་གོང་འིདྲེ་ཕྱོནི་ཡོདོ་མདེ་ལྟ་མཁོན་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ནས་

བོད་མི་ཚེ་ོབོད་ལ་བཏེང༌། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་མི་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ཕྱོི་

ལོགོས་ལ་ཕེ་མ་སྤུན་གོཉེེན་ཚེ་ོཐུགོ་འིཕྲིད་དུ་བཏེང་ན། རྒྱ་མིས་

ང་ཚེརོ་སློབོ་གོས་ོགོཏེངོ་མ་ིདགོསོ་པོར་བདོ་པོ་ལ་སློབོ་གོས་ོབདོ་

པོའིི་མིས་གོཏེོང་བཅུགོ་ན་འིགྲེིགོ་གོི་རེད་དེ་གོང་ཡོང་བྱེེད་ཐུབ་

ཀྱིི་མི་འིདུགོ དེ་ལ་རྒྱ་མི་ལ་གོནོང་ཡོོད་པོའིི་རྟེགོས་མ་རེད་དམ། 

གོང་ཡོང་བཤེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའིདུགོ 

ཁོ་སང་གོསུམ་བཅུའིི་དུས་དྲེན་སྐོབས་ཀྱིི་གོསུང་བཤེད་ནང་ལ། 

བོད་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་ན། བོད་ནང་གོི་མི་ཚུར་

གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཕྱོི་རོལ་གྱིི་བོད་པོ་ཕེར་ཕྱོིན་ནས་ཕེ་མ་སྤུན་ཉེེ་

ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱེདེ་དུ་བཅུགོ་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་བཤེད་ཡོདོ། ད་ེརྗེསེ་

གོསར་འིགོདོ་པོ་ཁོགོ་ལའིང་ད་ེབཞིནི་བཤེད་ཡོདོ། བདོ་པོའི་ིགོཞིནོ་

ནུ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་ལྡ་ིལརི་རྒྱ་མའིི་ིགོཞུང་ཚེབ་སར་བདོ་ལ་ལྟ་སྐོརོ་

དུ་གོཏེངོ་རགོོས་ཞིསེ་བཤེད་པོར་རྒྱ་མསི་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ་

ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་ལན་སྤྲོད་མ་ིའིདུགོ བདོ་མ་ིབཅ་ོལྔ་ཉེ་ིཤུ་ཞིགིོ་གོསི་



455
བདོ་ནང་ལ་ཕྱོནི་ནས་འིཇབ་དམགོ་ནི་རྒྱགོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། བདོ་

ནང་ལ་གོཏེརོ་བཤེགིོ་གོ་ིལས་ཀ་ན་ིགོང་ཡོང་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརང་ཚེའོི་ིསྲུང་ཆེ་མ་ིད་ེཚེ་ོམཉེམ་དུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ལ་གོནད་

འིགོགོ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ ཁོངོ་ཚེ་ོཞིདེ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་ཡོདོ་

པོ་མ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ཁོངོ་ཚེསོ་ད་ེམུར་བསྡེད་འིདུགོ དངེ་སང་གོ་ི

གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན་

ང་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན་བོད་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་ནང་ནས་མི་

གོཅགིོ་རདེ། ས་ཡོ་དྲུགོ་མང་ཆེ་ེབ་ཚེ་ོའིདདོ་པོ་ཁོངེས་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་

བ་ཡོནི་ན་ང་འིདདོ་པོ་མ་ིཚེམིས་པོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེའིི་ཐོོབ་ཐོང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ཟེར་གྱིི་མེད། 

མ་འིངོས་པོ་ལ་བདོ་རང་བཙོན་བྱུང་ན་ང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེ་ེབྱེས་

ནས་བོད་ཀྱིི་འིགོོ་འིཁྲིིད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ཟེར་གྱིི་མེད། སེམས་ཐོགོ་

བཅད་ཚེར་བ་ཡོནི། མ་འིངོས་པོར་བདོ་རང་བཙོན་བྱུང་སངོ་ན་ད་ེ

སྔ་གོན་དྷའིི་ིབཞུགོས་སྟངས་བཞིནི་ང་རང་བདོ་གོཞུང་གོ་ིནང་ལ་

མ་བསྡེད་པོར་ཟུར་དུ་གྲྭ་རྐྱེང་བྱེས་ནས་སྡེོད་རྒྱུའིི་འིདོད་པོ་ཡོོད། 

ངས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆེའེི་ིཐོབོ་ཐོང་དང༌། ད་ེསྔའི་ིབདོ་གོཞུང་གོ་ི

ཐོོབ་ཐོང་ལ་རྩིོད་ཀྱིི་མེད། འིནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མི་ལ་སྤེོབས་པོ་རྩི་བ་ནས་

མི་འིདུགོ དེང་སང་ང་ཚེོའིི་བྱེེད་སྟངས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྐོབས་ལ་

བསྡེད་ཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ད་ེཤེསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཆེ༽ བདོ་དནོ་འིཐོབ་རྩིོད་དང་། རྒྱ་དམར་ནགོ་གོ་ིསྲིདི་

བྱུས།

ད་ེབཞིནི་ང་ཚེསོ་གོ་ོམངི་ཏེང་ལ་འིབྲལེ་བ་མ་ིབྱེདེ་པོའི་ིབདོ་གོཞུང་

གོི་སྲིིད་བྱུས་ཤེགིོ་ཡོོད། དེ་ནི་ང་ཚེོས་གོ་ོམིང་ཏེང་ལ་དགོའི་མིན་

དགོའི་མདགོོ་བྱེས་པོ་དང༌། རྒྱ་མ་ིརིགོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་པོ་གོང་

ཡོང་མ་རེད། རྒྱ་ནགོ་པོེ་ཅིང་དང༌། ཐོེ་ཝན་གོཉེིས་ཀས་བོད་རྒྱ་

འིགོོ་ཟེར་བ་དང༌། བོད་རྒྱ་མིའིི་ཆེ་ཤེས་རེད་ཟེར་བའིི་སྲིིད་བྱུས་

འིདྲེ་འིདྲེ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་ང་ཚེསོ་གུང་བྲན་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས། ཐོ་ེཝན་

ལ་ང་ཚེསོ་འིགོལ་ཟླ་མདེ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་ང་

ཚེའོི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་འིད་ིལྟ་བའི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་འིདྲེ་པོ་ོཤུགོས་ཀྱིསི་ཆེགོས་

འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ང་ཚེསོ་ལྟ་བའི་ིཐོོགོ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེདེ་པོ་གོང་ཡོང་མ་

རདེ། ང་ཚེའོི་ིའིཐོབ་རྩིདོ་འིད་ིན་ིས་ོསའོི་ིམ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཁོ་ེདབང་དནོ་

དགོ་ལ་ཐུགོ་པོ་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམ་ིཚེང་མར་བསྟན་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིད་ིཕྱོགོོས་སུ་སྡེདོ་ེརངི་ལ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཡོར་མར་ཡོངོ་

མཁོན་ཚེ་ོལ་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་གོ་དུས་ཡོིན་ནའིང་རོགོས་རམ་བྱེེད་

དགོོས། སོ་སོའི་ིམི་གོཅིགོ་པོ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཡོང་འིཆེམ་པོོ་

བྱེས། ས་ོསའོི་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་མའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་པོ་ཤེ་སྟགོ་

རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྤུན་ཟླ་རདེ། གོཞིན་དགོ་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོདོ་དམ། 
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ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༠ ཉེནི་

དྷ་ཤེདོ་བདོ་མའིི་ིརྟེནེ་བཞིངེས་བཟ་ོགྲྭར་གོཟགིོས་དྷ་ཤེདོ་བདོ་མའིི་ིརྟེནེ་བཞིངེས་བཟ་ོགྲྭར་གོཟགིོས་

བསྐོརོ་བསྐྱངས་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།བསྐོརོ་བསྐྱངས་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོནའི་རབས་ཀྱི་ིལགོ་ཤེསེ་དང་། ཚེད་མཐོའོི་ིལགོ་

རྒྱུན།

ཐོགོོ་མར་བཟ་ོསློབོ་ཁོང་གོ་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་ལས་རགིོས་སྐོརོ་དང༌། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་ཐོགོོ་མར་བཟ་ོསློབོ་ཁོང་གོ་ིདགོ་ེསློབོ་རྣམས་ལ་ལས་རགིོས་སྐོརོ་དང༌། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེརོ་

སློབོ་གྲྭ་གོང་ནས་ཡོངོ་མནི། འིཛནི་རམི་ཇི་སློབེས་སོགོས་ཀྱི་ིབཀའི་རྩིད་གོནང་རྗེསེ།སློབོ་གྲྭ་གོང་ནས་ཡོངོ་མནི། འིཛནི་རམི་ཇི་སློབེས་སོགོས་ཀྱི་ིབཀའི་རྩིད་གོནང་རྗེསེ།

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོའིཛནི་གྲྭ་དམའི་པོ་ོནས་ཡོངོ་བ་ཡོནི་དུས། དགོ་ེརྒན་

གྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འིཛམོས་ན་དབྱེནི་ཇ་ིདང༌། ཧནི་དཱི་ིཕྲིན་བུ་བསློབ་

ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། བྱུང་ན་དབྱེིན་ཇི་རང་ཡོགོ་གོི་རེད། ཡོང་རྒྱུན་

དུ་དགོོས་མཁོ་ོཡོོད་པོའིི་ཨང་རྩིིས་དེ་ཚེ་ོངེས་པོར་བསློབ་དགོོས། 

བོད་ཡོིགོ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་རེད། ལགོ་ཤེེས་དང་ཆེབས་ཅིགོ་

ཤེེས་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། འིཛིན་གྲྭར་སློོབ་སྦྱོོང་འིགོོ་བཙུགོས་པོ་

རྣམས་ཆེ་ཚེང་མ་བྱུང་ན་ཡོང་དགོོས་ངེས་ཐོིགོ་ངེས་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཞིིགོ་ཤེེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 

འིདརི་དགོསོ་པོའི་ིགོཙོ་ོབ་ོལགོ་ཤེསེ་བསློབ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིལགོ་

ཤེེས་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་ལ་ཐུན་
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མོང་མ་ཡོིན་པོའིི་ལགོ་རྩིལ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད། མི་རིགོས་

ཁོ་ཤེས་ཀྱིི་ལགོ་ཤེེས་རི་མ་ོདང༌། ཤེིང་བརྐོས་སོགོས་སྤུས་ཞིན་

མ་གོཏེོགོས་ཡོོད་པོ་མ་རེད། ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ལགོ་ཤེེས་འིདི་

ཚེ་ོདུས་རབས་སྔ་མ་ོསྔ་མ་ོནས་ཡོོད་པོའིི་ལགོ་ཤེེས་རེད། སྤུས་

དགོ་པོོ་དང༌། ཚེགོ་དེ་ཚེ་ོཡོགོ་པོོ། སྙིང་རྗེེ་པོོ་ཡོོད། ང་ཚེ་ོབོད་

པོའིི་མི་རིགོས་ཀྱིི་ལགོ་ཤེེས་གོནས་ཚེད་མཐོ་ོཔོ་ོམི་ལ་ངོམ་ཆེོགོ་

པོ་ཡོོད་པོས། ང་ཚེོའིི་ལགོ་ཤེེས་འིདི་ཚེ་ོགོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ང་

ཚེོར་འིཕྲུལ་འིཁོོར་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛོམས་པོོ་

གོང་ཡོང་མདེ་རུང་གོཟངོ་དང་ཐོ་ོབ་གོཅགིོ་པུའི་ིཐོོགོ་ནས་ཚེགོས་

བརྒྱབ་པོའི་ིདངསོ་ཆེས་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཧ་ཅང་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ། 

སྔ་མ་ོམ་ིཚེ་ོལྷདོ་ལྷདོ་ཡོནི་དུས་དུས་ཚེདོ་གོ་ཚེདོ་འིགོརོ་མ་འིགོརོ་

ལ་རྩིསི་མ་བརྒྱབ་པོར་དངསོ་པོ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོབཟསོ་འིདུགོ དངསོ་

གོནས་ཧ་ལས་པོའི་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ། ད་ལྟ་ང་ཚེརོ་ད་ེའིདྲེའི་ིལགོ་

རྒྱུན་ཅགིོ་ཡོདོ་པོ་འིད་ིརྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིལགོ་

ཤེསེ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིལགོ་རྒྱུན་མུ་མཐུད་ནས་ཟནི་རྒྱུ་འིད་ི

བོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཡོང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕེན་

ཐོགོོས་ཡོདོ་པོ། ཡོང་ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་མཚེནོ་ན་ཡོང་དངེ་སང་

འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱེེད་མཁོན་

མང་དུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོ་ཡོིན་དུས་བོད་པོའིི་ཅ་ལགོ་རེད་ཅེས་སྙིང་
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རྗེེ་པོོ་དེ་འིདྲེ་ཚེོང་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་

བོད་པོའིི་ལགོ་ཤེེས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེས་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ སོ་སོ་

སྒོརེ་གྱི་ིའིཚེ་ོབའི་ིཐོོགོ་ལ་ཡོནི་ན་ཡོང་ཕེན་ཡོོང་གོ་ིརདེ། 

དེ་བཞིིན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ནང་དགོོན་ཁོགོ་

སོགོས་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་སྐུ་གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་བཞིེངས་རྒྱུ་

མངགོས་མཁོན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལྟར། ད་དུང་

ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ང་ཚེའོི་ིལགོ་ཤེསེ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱུང་ན་ལ་དྭགོས་

དང༌། ཁུ་ནུ། མནོ། འིབྲུགོ་དང༌། འིབྲས་ལྗངོས་སོགོས་ནས་ཀྱིང་

མངགོས་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད། ལགོ་ཤེེས་སྤུས་དགོ་པོོ་

ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་དང༌། དའེི་ིཐོགོོ་ལ་རྩི་བའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་

འིབྲལེ་བ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། ལས་ཀ་ཡོགོ་པོ་ོགོཅིགོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་ཏེན་

ཏེན་དངུལ་མང་པོ་ོབཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་བྱུང་

ན་སྒོེར་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཡོང་བབས་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་མི་རིགོས་

ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཡོང་ལགོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་པོ་ཡོིན་ཙོང་

ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཁོ༽ བཟ་ོརིགོ་ལགོ་ཤེསེ་དང་། བདོ་མསི་ངསོ་འིཛནི།

ཡོང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། དེའིི་ནང་ནས་ཐོེགོ་པོ་
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ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་ལགོ་ཤེསེ་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་རྩི་བ་ཆེནེ་

པོོར་འིཛིན་གྱིི་ཡོོད། སྔར་བོད་ཀྱིི་བླ་མ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་བཟོ་པོའིི་

ལགོ་ཆེ་ཞིིགོ་མཐོོང་ན། འིདི་ལྟ་བུའིི་ལགོ་ཆེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཤེེས་

པོའི་ིལགོ་ཤེསེ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཤེསེ་པོ་ཤེགོོ་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ི

ཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེགོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། ཐོགེོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་

ནས་མ་ིཚེང་མའི་ིབད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་པོ་མ་

གོཏེོགོས། སོ་སོ་གོཅིགོ་པུ་རི་ལ་སྡེོད་རྒྱུའིི་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་མ་རེད། མི་ཚེང་མར་ཕེན་ཐོོགོས་སྒྲུབ་པོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་

དགོོས་སྟབས་ལགོ་ཤེེས་ཀྱིི་རིགོས་འིདི་ཚེ་ོཚེང་མ་ཤེེས་དགོོས་

པོ་ཞིིགོ་རདེ། ལྕགོས་བཟ་ོདང༌། ཟངས་བཟའོི་ིལགོ་ཤེསེ་ཡོགོ་པོ་ོ

མ་རེད་ཟེར་བ་སྤྱོིར་བཏེང་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཁོ་སྐོད་ཕྲིན་བུ་ཡོོང་གོི་

ཡོདོ་པོ་མ་གོཏེོགོས། རྩི་བ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོོགོ་

ནས་རགིོས་དང་རུས་ཀྱི་ིསྐོད་ཆེ་ཁྱིནོ་ནས་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། 

གོཉེསི་ནས་ལགོ་ཤེསེ་སྣ་མང་ཤེསེ་དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིབླ་མ་རྩི་ཆེ་ེའིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་མདརོ་ན་རྫི་བཟ་ོ

སྟངས་ཚུན་ཤེེས་པོའིི་སྨོོན་ལམ་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། བླ་མ་

ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ངས་རྫི་རྩིི་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཚུན་ཆེད་བསློབས་པོ་ཡོིན་ཞིེས་

གོསུངས་པོའིི་ལོ་རྒྱུས་ཡོོད་པོ་རེད། ང་ཚེོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་

བཤེད་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། ལགོ་ཤེེས་སྣ་ཁོ་མང་པོོ་གོ་ཚེོད་ཤེེས་
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ན་ཡོང་རྩི་བ་ཆེེན་པོོ་དང༌། གོལ་ཆེེན་པོོར་བརྩིི་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ལགོ་ཤེེས་བསློབ་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་གུས་

བརྩིི་དང་ད་ོསྣང༌། དགོའི་ཞིེན་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོཡོིན། འིདི་

རླབས་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ས་ོསོའི་ིལྟ་ོགོསོ་ལ་ཡོང་ཕེན། མ་ིརིགོས་སྤྱོ་ི

ལ་ཡོང་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་བསམ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེདེ་དགོསོ། སྤུས་དགོ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ། 

གོ༽ རུ་ང་ཞིབི་ཚེགོས་དང་། ཐོནོ་སྐྱདེ་ཚེད་ལྡན།

དངེ་སང་ཚེངོ་ལས་འིགོའི་ཞིགིོ་སྐོབས་ར་ེགོནས་ཚུལ་བྲལེ་བ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོ་དང༌། དུས་ཚེདོ་རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཏེན་

ཏེན་ཡོངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ང་རང་ཚེའོི་ིལགོ་ཤེསེ་འིད་ི

ཚེའོི་ིགྲེས་མགྱིགོོས་པོ་ོཚེར་རྒྱུའི་ིབྲལེ་བ་མ་བྱེས་པོར་སྤུས་དགོ་པོ་ོ

བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། སྔ་མ་ོབདོ་ལ་བཟསོ་པོའི་ིདངསོ་པོ་ོད་ེ

ཚེའོི་ིགྲེས་ལ་ོདང་ཟླ་བ་འིགོརོ་ཡོང་བྲལེ་བ་མ་བྱེས་པོར་བཟསོ་པོ་

ཡོནི་ཙོང་ཤེནི་ཏུ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་རདེ། དངེ་སང་དུས་ཚེདོ་མང་

བ་འིགོརོ་བའི་ིཚེདོ་ཀྱིསི་གླི་ཆེ་དང༌། ཟས་སངོ་མང་བ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་

བསམས་ནས་ལགོ་ཤེེས་ཚེང་མ་ཚེར་གོང་མགྱིོགོས་ཀྱིི་སྒོང་ལ་

ཕྱོནི་ན། རྗེསེ་སུ་དངསོ་པོ་ོསྤུས་མ་དགོ་ཏུ་མ་དགོ་ཏུ་ཤུགོས་ཀྱིསི་

འིགྲེ་ོགོི་རེད། ལགོ་ཤེེས་དངོས་པོ་ོསྤུས་མ་དགོ་ཏུ་ཕྱོིན་པོའིི་ཚེོད་
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ཀྱིི་རིན་གོོང་ཆེགོ་ཡོོང་གོི་རེད། དུས་ཚེོད་ཕྲིན་བུ་འིགོོར་ན་ཡོང་

དངསོ་པོ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོབྱུང་ན་དའེི་ིཚེདོ་ཀྱི་ིགོངོ་བརྒྱབ་ཆེགོོ་གོ་ིརདེ། 

ལགོ་ཤེེས་པོས་གོང་ཞིགིོ་ལ་ལས་སློ་བཅོས་བྱེས་ནས་སྤུས་དགོ་

པོ་ོམ་བྱུང་ན། ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལགོ་ཤེསེ་བྱེདེ་མཁོན་

ཚེ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོཡོངོ་ཐོབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་

ཚེ་ོའིདིར་བཟོ་གྲྭ་གོཞིི་ནས་འིགོོ་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་རེད། འིགོོ་

ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཕྲིན་བུ་གྱིོང་གུན་བྱུང་ན་ཡོང༌། གོ་ཚེོད་

ཡོངོ་ཡོངོ་གོསི་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། རམི་པོས་རམི་

པོས་ལགོ་ཤེེས་སྤུས་དགོ་པོོའི་ིསྐོད་གྲེགོས་ཆེེ་རུ་དང༌། མིས་དོ་

སྣང་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་རེད། སྤུས་དགོ་པོོའི་ིསྙན་གྲེགོས་ཆེེ་ཙོམ་བྱུང་

བ་ཡོིན་ན། རིམ་པོས་རིམ་པོས་མིས་མཐོོང་དང་ཆེ་འིཇོགོ་ཆེེ་

རུ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། དའེིི་ཚེདོ་ཀྱི་ིརནི་ཁུགོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། དང་པོ་ོནས་

ང་ཚེོས་བླ་ོཆུང་དང་བསམ་བླ་ོསྦུགོ་སྲུབ་དོགོ་པོ་ོབྱེས། དུས་ཡུན་

འིགོོར་ན་ཁོེ་སང་རགོ་གོི་མི་འིདུགོ དེ་ལས་མགྱིོགོས་པོ་ོབྱེས་ན་

ལགེོས་སྙམ་ནས་སློ་བཅསོ་བྱེས་ན། གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་ནས་དྷ་རམ་

ས་ལའི་ིལགོ་ཤེསེ་ད་ེཚེ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོགོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་ནས་

མི་ཚེོའིི་འིདོད་པོ་མ་ཁོེངས་པོ་བྱུང་ན། ཚེོང་ལམ་འིགོགོ་འིགྲེོ་གོི་

རདེ། ཉེ་ོཆེ་རྒྱགོ་མཁོན་རྣམས་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་མ་གོཏེགོོས་

ཉེསོ་མ་ཆེོགོ་པོའིི་ཁྲིིམས་གོང་ཡོང་མེད་པོ་ཡོིན་དུས་ཁོོ་ཚེོས་གོ་
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ནས་ཉེསོ་ན་ལགེོས་མནི་བལྟ་གོ་ིརདེ། ཁོ་ཤེས་རནི་གོངོ་ཆུང་བར་

བལྟ་མཁོན་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ད།ེ རགིོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཅ་

ལགོ་སྤུས་དགོ་པོ་ོདང༌། སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོདང༌། ཚེད་ལངོས་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་

ན་གོོང་ལ་མི་འིཛེམས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ཡོོང་གོི་རེད། དེར་བརྟེེན་

ང་ཚེོའི་ིལགོ་ཤེསེ་སྤུས་དགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། 

ང༽ ཚེད་ལྡན་གྱི་ིཐོནོ་དངསོ་དང་། ཆུང་སྲིདི་སྐོབས་ཀྱི་ི

བཟ་ོལས།

དཔོེར་ན། ལྷ་སའིི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་དང༌། དེ་བཞིིན་རྩིེ་ཕེོ་བྲང་

ནང་སྒོའོི་ིསྒོ་ོའིབརོ་ཟརེ་བ་ད་ེཚེ་ོདང༌། གོའུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་

ལ་ཏེརི་ཚེགོས་ཟརེ་བ་སོགོས་ཤེནི་ཏུ་སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ། ད་ེཚེརོ་

བལྟས་པོ་ཡོནི་ན་ལ་ོམང་པོ་ོའིགོརོ་གྱི་ིམདེ་དམ་བསམ་པོ་འིདྲེ་པོ་ོ

འིདུགོ ད་ེའིདྲེ་བྱུང་དུས་དངསོ་གོནས་ལགོ་རྩིལ་གོནས་ཚེད་མཐོནོ་

པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིརྟེགོས་ཐོནོ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཡོང་

སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིབཟ་ོལས་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ལགོ་པོ་གོཅགིོ་པུ་ལ་བརྟེནེ་མ་ི

དགོསོ་པོར་འིཁོརོ་ལའོི་ིཐོགོོ་ནས་བཟ་ོཐུབ་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང་འིགྲེགིོ་

གོི་རེད། དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ཞིིབ་ཚེགོ་པོ་ོདང༌། སྤུས་དགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དེ་

ཚེོའིི་གྲེས་ལགོ་རྩིལ་རང་གོི་ཐོོགོ་ནས་བཟ་ོཐུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་

ཟུང་འིབྲལེ་འིདྲེ་པོ་ོབྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། 
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སྔ་མ་ོངས་ཀྱིང་ཆུང་ཆུང་སྐོབས་ལ་ཚེགོས་ཕྲིན་བུ་རྒྱགོ་མྱོངོ༌། ཞི་

ཉེ་ེདང༌། འིབ་ིས་ིཀུ་ཀྲོ་ིལྕགོས་དྲེནི་སྒོང་གོ་ིལྕགོས་ཤེགོོ་ཤེ་ཀར་སྲིབ་

པོ་ོད་ེའིདྲེའི་ིསྒོང་ལ་ཚེགོ་རྒྱགོ་མྱོངོ༌། ཐོ་ོབ་ཤུགོས་ཆེ་ེདྲེགོས་ན་ཨ་ི

ཁུང་ཕེགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ ཤུགོས་ཆུང་ཆུང་བྱེས། མཛུབ་མསོ་བྲུས་

ཏེ་ེཚེགོས་བརྒྱབ་རྩིདེ་མ་ོརྩིསེ་ནས་སྐྱདི་པོ་ོཡོདོ། ལྕགོས་དང་ཟངས་

ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་དེ་བཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། ཞི་ཉེ་ེདང༌། ཏེགིོ་ཚྭ་

བཞུ་ནས་མ་ེམདའི་ིམདའེུ་འིདྲེ་པོ་ོདང༌། སྐུ་བརྙན་འིདྲེ་དང༌། པོད་

ཤེགོ་དེ་འིདྲེ་ཡོང་བཟསོ་མྱོངོ༌། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚེོར་འིདིར་འིཁོོར་

ལསོ་བསྐོརོ་རྒྱུའི་ིསྦུད་པོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། སྐོབས་ར་ེན་ིབདོ་པོའི་ིསྦུད་

པོ་གོཅགིོ་ཡོདོ། ད་ེཡོང་མང་པོ་ོརྒྱགོ་མྱོངོ༌། མ་ེའིབར་པོ་ོདང༌། ཕུ་

ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཙོང་སྐྱདི་པོ་ོཡོོང་གོ་ིརདེ། 

ཅ༽ བཟ་ོཔོའི་ིསྒྲིིགོ་འིཛུགོས་དང་། གོཉེསི་ཕེན་གྱི་ིབགྲེདོ་

ལམ།

བཟ་ོབའི་ིལས་ཀ་ཟརེ་བ་འིད་ིརླབས་ཆེནེ་རདེ། རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ངས་ད་གོནི་ལབ་པོ་བཞིནི་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང་

རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོབརྩི་ིརྒྱུ་ཞིགིོ་དང༌། གུས་ཞིབས་བརྩི་ིརྒྱུ་གོཅགིོ་དང༌། 

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོོས་པོ་གོཅིགོ་རདེ། དངེ་སང་གོ་ིའིཛམ་བུ་གླིངི་

ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་མི་འིཚེ་ོབའིི་རྩི་དོན་གོཙོ་ོབོ་བཟོ་
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ལས་དང༌། ཞིིང་ལས་གོཉེིས་ལ་ཐུགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་བཟོ་ལས་ཟེར་བ་འིདི་གོལ་ཆེེན་པོོ་དང་རྩི་བ་ཆེེན་

པོརོ་བརྩི་ིརྒྱུ་ཞིགིོ་རདེ་མ་གོཏེགོོས། ད་ེམཐོངོ་ཆུང་བྱེདེ་ཡུལ་དང༌། 

གོཉེའི་གོནནོ་ཁྱིད་གོསདོ་བྱེདེ་ཡུལ་རྩི་བ་ནས་མ་རདེ། ཤེསེ་སངོ་

ངམ། གོ་ལརེ་གོ་ལརེ་འིདརི་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེའོི་ི

གྱིོན་ཆེས་ཀྱིང་དམིགོས་བསལ་སྒྲིིགོ་ཆེས་ཤེིགོ་བཟོས། ཁོོ་ལ་

རྟེགོས་འིདྲེ་པོོ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཁོོ་རང་མཉེམ་སྦྲེེལ་ལྟ་

བུ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་རོགོས་བྱེས་ན་ལགོ་ཤེེས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་

ཡོོད་པོ། ཐོོན་སྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། འིདི་

ཁུལ་སྐྱདི་སྡུགོ་ཚེགོོས་པོ་འིགོའི་ཤེས་ཧ་ཅང་ཧྲགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་རདེ། 

སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོོད་པོ་རང་དབང་ཡོོད་པོ། དེའིི་ཐོོགོ་ནས་དཔོལ་

འིབྱེོར་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་ལྟ་རྟེོགོ་སྤྱོི་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཚེགོས་ཚུད་པོོ་

བྱེེད་ཐུབ་མཁོན། དེ་ཡོོང་དུས་ཚེགོོས་མི་ཚེང་མས་ཀྱིང་སྤྱོི་པོ་དེ་

ལ་ཤེ་ཚེ་ཡོོད་མཁོན། སྙིང་རྗེེ་པོ་ོཡོོད་པོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་བཟ་ོའིདྲེ་

པོོ་ང་ཚེོས་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན་གོཞུང་གོི་ལས་ཁུངས་

ཤེགིོ་ནས་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིལགོ་ཤེསེ་ལ་བཤུ་གོཞིགོོ་གོཏེངོ་བའི་ིབཟ་ོ

འིདྲེ་པོ་ོགོང་ཡོང་མནི་པོ། ས་ོས་ོས་ོསའོི་ིསྒོརེ་བཙོན་གྱི་ིཚེགོོས་པོ་

ཡོིན་པོ། དཔོལ་འིབྱེོར་ལོངས་སྤྱོོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ས་ོསོའི་ིལྟ་ོགོོས་

ཀྱིི་འིཚེ་ོཐོབས་དེའིི་ཐོོགོ་ནས་བརྟེེན་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། དེ་དང་ཆེབས་

ཅིགོ་ལགོ་ཤེེས་ཐོོན་སྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་
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སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ། 

འིདིར་གོནོད་པོ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་རྣམ་རྟེོགོ་གོང་ཡོང་

བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོབློ་བདེ་པོོ་བྱེས་ནས་སྡེོད། 

སྐྱནོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཁོ་སང་ངས་མ་ོཞིགིོ་བརྒྱབ་པོ་ལ་སྐྱནོ་ཁྱིནོ་

ནས་མ་ིའིདུགོ གོནདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཕྲིན་བུ་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་ན་ིགོང་

དུ་ཡོང་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། རྩི་བའི་ིས་ཆེ་སྤུས་དགོ་པོ།ོ སྙངི་རྗེ་ེཔོ་ོའིདུགོ 

རྣམ་རྟེོགོ་མ་བྱེས་པོར་བླ་ོབདེ་པོ་ོབྱེས་ནས་སྡེོད། བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་

ལགེོས། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

དྷ་ས་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལ་ོབཅུ་དྷ་ས་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལ་ོབཅུ་

དགུ་འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་མཛད་སྒོརོ་སྩལ་བའི་ིདགུ་འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་མཛད་སྒོརོ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།བཀའི་སློབོ།

ཀ༽ ལུས་སམེས་ཀྱི་ིཞིབས་ཞུ་དང་། གོཟངེས་ཐོནོ་གྱི་ི

གྲུབ་འིབྲས།

དེ་རིང་འིདིར་བོད་ཕྲུགོ་ཁྱིིམ་སྡེེའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོདང༌། ལས་ཀ་བྱེེད་

མཁོན་ཚེ།ོ གླི་ོབུར་ལྷགོས་པོའི་ིསྐུ་མགྲེནོ་ཚེ།ོ ད་ེབཞིནི་མ་ིམང་ཚེ་ོ

བཅས་པོར་བརྗེོད་རྒྱུ་ལ། འིདས་པོའིི་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐོམ་པོའིི་རིང་ལ་

ང་རང་ཚེའོི་ིཤེསེ་རགིོ་གོ་ིལས་དནོ་ཐོགོོ་ལ་སྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་འིསོ་

པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོབ་ཡོོད་པོ་རེད། དེའིི་ནང་ཚེན་དུ་གྱུར་པོའིི་བུ་

ཕྲུགོ་ཚེརོ་ལྟ་རྟེགོོ་བྱེདེ་རྒྱུར་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་

པོ་ོཐོནོ་ཡོདོ། དའེི་ིནང་ཚེན་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེ

འིད་ིམགིོ་དཔོ་ེའིསོ་པོ་འིདྲེ་པོའོི་ིདྲེགོ་ཤེསོ་ཤེགིོ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་

ཡོདོ། ད་ལྟ་པོད་མས་བཤེད་པོ་བཞིནི། སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདའིི་ིཐོགོོ་

ནས་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་བསྒྲུབས་ཡོདོ། 

ལུས་པོོ་འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་པོ་དང༌། བསམ་བློ་འིཚེར་ལོངས་
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བྱེེད་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་རང་ཚེོར་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གྱིི་འིགོལ་

རྐྱེནེ་དང༌། དཀའི་ངལ་འིད་ིདགོ་ལ་གོཞིགིོས་པོའི་ིཞིབས་འིདགེོས་

ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོབསྒྲུབས་ཡོདོ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་པོ་ད་ེདངུལ་ཡོདོ་པོ་གོཅིགོ་པུས་འིགྲེིགོ་

གོ་ིཡོདོ་པོ་མ་རདེ། མའིི་ིབསམ་བླ་ོའིགུལ་སྐྱདོ་བཏེང༌། ལུས་དང༌། 

ངགོ་གོ་ིངལ་རྩིལོ་ཚེང་མ་དང་སྦྲེལེ་བའི་ིཐོགོོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་

པོ་རདེ། འིདས་པོའི་ིལ་ོརྒྱུན་དའེི་ིརངི་ལ་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱི་ིལྷགོ་བསམ་སྙངི་ལ་བཅངས་ནས་ལུས་ངགོ་ཡོདི་གོསུམ་གྱིསི་

གོཞིན་ཕེན་ཞིབས་འིདགེོས་སྒྲུབ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིད་ེདགོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེ

ཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། ད་དུང་མ་འིངོས་པོར་ཡོར་རྒྱས་ལ་མཐོའི་ཡོདོ་པོ་

མ་རདེ། མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་མ་ཟད་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་རྒྱུན་ཆེད་མདེ་སྟབས་

ཕྲུ་གུའིི་དོན་དུ་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། ད་

དུང་དཀའི་ངལ་མང་པོ་ོམུ་མཐུད་ནས་འིཕྲིད་རྒྱུ་ཡོནི་དུས། འིདས་

པོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་གོ་ིཉེམས་མྱོངོ་ད་ེཚེ་ོགོཞི་ིལ་བཞིགོ་ནས་ད་དུང་

མ་འིངོས་པོ་ལ་སྔར་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་

དང༌། གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོ་ོཐོནོ་ཐུབ་པོར་ངས་ར་ེབ་ཡོང་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་ལ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཁོ༽ ཕྱོི་དངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་དང་། ནང་བསམ་བླའོི་ི
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ཡོར་རྒྱས།

གོཉེསི་པོ་ང་རང་ཚེ་ོལ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་རངི་མའིི་ིལུང་པོར་བསྡེད་ནས་

ཡོདོ་དུས་ང་རང་ཚེ་ོརམི་པོ་དང་པོའོི་ིདཀའི་ངལ་སལེ་ཐོབས་ལ་ཚེང་

མས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིགོདངེ་འིདྲེ་པོ་ོ

ཐོོབ་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ཆེ་རིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་ལ་དེང་སང་དངོས་པོོ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་ལ་ང་རང་ཚེ་ོའིཚེ་ོ

བསྡེད་ཡོདོ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཕྱོ་ིདངསོ་པོའོི་ིཡོར་རྒྱས་

ཕྱོིན་པོ་གོཅིགོ་པུས་མི་ཆེོགོ་པོར། ནང་བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོ

དགོོས་པོ་དེང་སང་མཐོོང་ཆེོས་སུ་ཡོོད་པོ་འིདི་རེད། དངོས་པོོ་

ཡོར་རྒྱས་མ་ཕྱོིན་པོའིི་མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ། དངོས་པོོ་ཡོར་

རྒྱས་ཤེགིོ་གོཏེངོ་ཐུབ་ན་ད་ེནས་མའིི་ིབད་ེབ་ཐོམས་ཅད་སྒྲུབ་ཐུབ་

པོ་དང༌། མིའིི་སྡུགོ་བསྔལ་ཐོམས་ཅད་ཉེིན་མ་དེ་ནས་སེལ་ཐུབ་

ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་བློ་ལ་ཤེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད་དེ། དེ་འིདྲེ་རང་

ཡོནི་ས་མ་རདེ།

མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་ལ་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་

བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་ངསེ་པོར་དུ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། བསམ་

བླ་ོཡོར་རྒྱས་ཟརེ་བ་ད་ེཡོང་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་གོཅགིོ་པུ་ལ་གོ་ོརྒྱུ་

མནི། ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་ནའིང་སྐྱདི་མ་སྐྱདི་ཐོ་ེཚེམོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་
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ཡོནི་དུས་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཙོམ་མ་ཡོནི་པོའི་ིརྩི་བའི་ིམའིི་ིབསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྟངས་དང༌། སྤྱོདོ་ལམ་བཟང་པོ།ོ གོམོས་གོཤེསི་བཟང་པོ་ོ

ཡོངོ་བ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་ིལྷགོ་བསམ་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་དང༌། སྤྱོདོ་ལམ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ ཡོ་རབས་དྲེང་བདནེ་གྱི་ི

ཐོགོོ་ནས་མ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་རྒྱུ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། གོཞི་ིརྩི་དའེི་ིཐོགོོ་

ལ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཇ་ིཙོམ་གྱི་ིབཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། དངསོ་པོ་ོ

ཡོར་རྒྱས་ཇ་ིཙོམ་ཡོདོ་ན་ཡོང་ད་ེཚེ་ོབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིདཔོལ་དང་རྒྱན་

ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་རདེ། 

བསམ་བླ་ོཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་པོར་ཆེགོོ་ཤེསེ་མདེ་

པོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། ཕྲིགོ་དོགོ་དང༌། ད་ེའིདྲེའི་ིགོཞིན་དབང་དུ་

ཕྱོནི་པོའི་ིམའིི་ིགོཤེསི་ཀ་ཁོ་ོནར་བསྡེད་པོ་ཡོནི་ན། དངསོ་པོ་ོཡོར་

རྒྱས་གོ་ཚེདོ་ཡོདོ་ནའིང་སྐྱདི་པོ་ཡོངོ་ཐོབས་གོང་ཡོང་མདེ། ཤེསེ་

བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་གོ་ཚེདོ་ཡོདོ་ནའིང་སྐྱདི་པོར་བལྟ་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ 

ད་ཆེ་ང་རང་ཚེོའིི་འིདས་པོའིི་ཉེམས་མྱོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་ོ

གོཞི་ིལ་བཞིགོ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས། མ་འིངོས་པོ་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་

བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ལྡན་

པོ། སྤྱོང་གྲུང་ལྡན་པོ། ནུས་པོ་ལྡན་པོ། ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ད་ེའིདྲེ་

ཞིགིོ་བཟ་ོཐོབས་དང༌། གོཉེསི་ནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་ནང་ཡོདོ་པོའི་ི

རྒྱུ་མཚེན་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྱོི་དངོས་པོ་ོཡོར་རྒྱས་དང༌། ནང་བསམ་
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བློ་ཡོར་རྒྱས་གོཉེིས་ཟུང་སྦྲེེལ་གྱིི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཚེེ་དོན་ལྡན་ཡོོང་

ཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེལྟར་ཡོངོ་བའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ཕྱོགོོས་

གོཞིན་ནས་གོསར་དུ་སྒྲུབ་མ་དགོོས་པོར་ང་རང་ཚེོར་ཡོོད་ཡོོད་

པོ་རེད། ཡོོད་ཡོོད་པོ་དེ་གོ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོགོ་ཤེོས་

ཡོོང་བ་དང༌། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་རན་པོ་གོང་འིདྲེ་བྱེེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ གོང་ཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། ད་ེཚེའོི་ིསྐོརོ་

ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། ལགོ་ལེན་དགོོས་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། ད་

བར་དུ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ེནས་ད་ེརངི་འིདརི་ཞིརོ་འིཕྲིསོ་ལ། ང་ཁོ་སྔནོ་སུད་ཛ་ལན་ཌ་ིལ་

ཕྱོནི། དངསོ་གོནས་བྱེས་ན་སུད་ཛ་ལན་ཌ་ིནས་ཚུར་རྒྱ་གོར་ལ་

ཡོོང་རྩིིས་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་སུད་སིར་བྲེལ་བ་ཚེ་པོོ་ཆེགོས་ནས་

ཐོང་ཆེད་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང༌། སྨོན་བཅསོ་འིདྲེ་ཡོང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེ་འིདྲེའིི་ཆེ་ནས་རྒྱ་གོར་ལ་དམིགོས་བསལ་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ་འིདྲེ་འིདུགོ་གོམ། མི་འིདུགོ དེ་ཙོམ་ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

རང་མདེ་ན་ཉེ་ིམ་ཉེ་ིཤུ་ཙོམ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་རྒྱ་གོར་ལ་ཚུར་ལགོོ་མ་

དགོསོ་པོར་སུད་ས་ིནང་ལ་བསྡེད། སུད་ས་ིནས་ཨ་མ་ེར་ིཀར་ཤེར་

རྒྱགོ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་བྱེས་ན་འིགྲེིགོ་པོ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་ཚུར་བཀའི་ཤེགོ་

ལ་ཁོ་པོར་བཏེང་ནས་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་པོ་ཡོིན། བཀའི་ཤེགོ་ནས་

ད་ེགོས་འིགྲེགིོས་ལུགོས་ལན་འིབྱེརོ་བྱུང༌། ད་ེདནོ་གོཞིརི་བཞིགོ་
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གོིས་སུད་སིར་བདུན་ཕྲིགོ་གོསུམ་ཙོམ་ཞིིགོ་ལྷོད་སྡེོད་ཀྱིིས་ཉེིན་

མ་ཁོ་ཤེས་ཤེགིོ་གུང་སངེ་ངལ་གོས་ོབྱེས། ད་ེམནི་ཐུན་ཞིིགོ་ཟནི་

པོ་ཡོིན། དེང་སང་ང་ཚེོའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་ཉེགོ་ཕྲི་བའིི་

དུས་ཚེདོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས། སམེས་ཅན་སྤྱོ་ིཔོ་ཕེན་པོ་

དང་བདེ་བ་ཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའིི་ཀུན་སློོང་གོི་ཐོོགོ་ནས་སྟོན་

པོའིི་མཚེན་སྔགོས་གོང་འིཚེམ་ཞིིགོ་བསགོས་པོ་ཡོིན། མཚེན་

མ་ཡོང་བཟང་པོ་ོའིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང༌། 

དའེི་ིམཇུགོ་ལ་ཨ་མ་ིར་ིཀར་ཟླ་བ་གོཉེསི་མ་ཟནི་ཙོམ་གྱི་ིདུས་ཚེདོ་

ཀྱིི་རིང་ལ་དམིགོས་བསལ་འིགོལ་རྐྱེེན་གོང་ཡོང་མེད་པོར་གྲེ་

འིགྲེིགོ་ཐོགོ་ཆེོད་བྱུང༌། ཐོང་ཤུགོས་ཆེེ་ཆེད་བྱུང་ཡོང་གོཟུགོས་

པོོ་མ་བདེ་བ་དེ་གོང་ཡོང་མ་བྱུང༌། ང་ཚེ་ོཚུར་འིཁོོར་མ་ཐོགོ་ཏུ་

བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེའེི་ིདུས་ཆེེན་དང་སྟབས་འིཁོལེ་བྱུང་སྟ།ེ ད་ེརངི་

ང་རང་ཚེ་ོའིདརི་ཐུགོ་འིཕྲིད་ཀྱིསི་སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་

བ་རདེ། ང་རང་ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌།

གོ༽ ཆེསོ་ཚེོགོས་གོསར་པོ་དང་། ཕྱོ་ིཡུལ་ཁོགོ་གོི་བདོ་

མ།ི

དེང་སང་ཕྱོི་རྒྱལ་ནང་བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་དོ་སྣང་
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བྱེདེ་མཁོན་ལ་ོཤེས་སྔནོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བ་མང་དུ་ཕྱོནི་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་བུ་

ཞིགིོ་འིདུགོ རྩི་བ་འིཛམ་བུ་གླིངི་གོ་ིགོནས་སྟངས་འིགྱུར་བ་དང༌། 

ལྷགོ་པོར་རྒྱ་ནགོ་གོི་གོནས་སྟངས་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་རྐྱེེན་བྱེས་

ནས་བོད་དོན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཡོང་དོ་སྣང་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་པོ་ཞིིགོ་

རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིིགོ་རདེ། 

དེ་ནས་ཕྱོི་རྒྱལ་ཁོགོ་ཏུ་མི་ས་ཡོ་འིབུམ་ཐོེར་མང་པོོའི་ིནང་ནས་

ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཁོ་

ཞིེ་གོཉེིས་མེད་བྱེེད་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་ཡོགོ་པོ་ོ

རེད། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་རང་ཚེོའིི་རིས་སུ་

མ་ཆེད་པོའིི་ཆེོས་བརྒྱུད་ཚེང་མའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེོས་ཚེོགོས་འིདྲེ་མི་

འིདྲེ་ཡོང་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཚུགོས་འིདུགོ ཡོགོ་པོོ་རེད། ཚེང་

མས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་སྤྱོི་ནོར་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་སྤྱོི་དང༌། 

རང་རང་སོ་སོའི་ིམཁོས་གྲུབ་གོོང་མའིི་བཞིེད་པོ་གོང་ཡོོད་པོ་དེ་

ཚེའོི་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིནུས་པོ་ལ་དཔོགོས་པོའི་ིགོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་

གོིས་གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་ཐོབས་དང༌། བསྟན་པོའིི་ཞིབས་འིདེགོས་

སྒྲུབ་ཐོབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཚེ་ོཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། རྗེསེ་སུ་ཡོ་ི

རང་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ཆེོས་མི་ལ་ཤེོད་པོར་རང་ལ་མཚེན་ཉེིད་

ཚེང་དགོོས། ཉེནོ་མོངས་ལ་གོཉེེན་པོོ་བསྟེན་དགོོས་ཞིེས་མི་ལ་

ཕེར་བཤེད། རང་གོསི་ཉེནོ་མངོས་ལ་གོཉེནོ་པོ་ོབསྟནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ི
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འིདུགོ་ཅསེ་ལབ་དགོསོ་བྱུང་ན་དཀའི་རྙགོོ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཆེསོ་མ་ིལ་

ཤེདོ་པོར་ཐོགོོ་མར་རང་ལ་བཟ་ོལྟ་ཞིགིོ་བཟ་ོདགོསོ། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་དོན་སྤྱོོད་པོ་དང༌། དོན་མཐུན་པོ་དགོོས་

ཞིསེ་གོསུངས་ཡོདོ། ང་རང་ཚེའོི་ིརྗེསེ་འིཇུགོ་ཚེ་ོནས་བཅམོ་ལྡན་

འིདས་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་གོང་གོནང་བ་དའེི་ིཉེམས་ལནེ་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོ་

ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་ཚེད་ལོངས་པོ་དང༌། ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ་

ཡོོང་གོི་རེད་ཅེས་དེ་འིདྲེའིི་གོཞིེན་བསྐུལ་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། གོཞིི་

རྩི་ཚེང་མ་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་འིདུགོ ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོརདེ། 

ད་ེབཞིནི་བདོ་པོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ལ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཚེ་ོཡོང་ལུང་ཚེན་གྱི་ིའིཐོནེ་

འིཁྱིརེ་དང༌།  ཆེསོ་ལུགོས་ཀྱི་ིའིཐོནེ་འིཁྱིརེ་གོང་ཡོང་མདེ་པོ་ཚེང་

མ་རྡོགོོ་འིགྲེལི་པོ།ོ བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ་ལྷགོ་བསམ་སམེས་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས་དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ཀྱི་ི

ཐོགོོ་ལ་མཐོའི་གོཉེསི་སུ་མ་ལྷུང་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་འིདུགོ ད་ེགོང་འིདྲེ་

ཡོནི་ནམ་ཟརེ་ན། ལུང་པོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ལ་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེ་ེ

སྐྱལེ་སྟངས་དང༌། ལྟ་ོགོསོ་འིཚེལོ་སྟངས་ལུང་པོ་ད་ེདང་དའེི་ིནང་

གོ་ིདངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེལེ་བའི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་སྟངས་ཤེསེ་

པོ་གོཅགིོ་དང༌། ད་ེདང་ཆེབས་ཅིགོ་ས་ོསའོི་ིམ་ིརིགོས་ཀྱི་ིབསམ་

བླ་ོདང༌། གོམོས་གོཤེསི། ཤེ་ཞིནེ་ད་ེཚེ་ོརྩི་བ་ནས་མ་བརླགོ་པོར་

དེ་གོཉེིས་ཟུང་འིབྲེལ་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་ཕྱོིན་འིདུགོ དེ་ཧ་ཅང་གོི་ཡོགོ་
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པོ་ོརདེ། རང་གོ་ིལུང་པོའི་ིཤེ་ཞིནེ་ཡོདོ་ན་ཡོང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་

ཚུལ་དང་སྦྲེལེ་མ་ཤེསེ་ན་ས་ོསརོ་གྱིངོ་གུན་ཕེམ་ཉེསེ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཡོང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་སྦྲེལེ་ཤེསེ་ན་ཡོང་བདོ་མ་ིརགིོས་

ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོད་ེབརྗེདེ་པོ་ཡོནི་ནའིང་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་

དུས་མཐོའི་གོཉེསི་སུ་མ་ལྷུང་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་མཐོངོ་བྱུང༌། 

ལྷགོ་པོར་ད་ེསྔ་སུད་སའིི་ིཁྱིམི་ཚེང་ཁོགོ་ལ་ཕྱོནི་པོའི་ིབདོ་ཕྲུགོ་ད་ེ

ཚེའོི་ིགྲེས་སྔནོ་མ་ ༡༩༧༣ ལརོ་ང་ཚེ་ོསུད་སརི་ཕྱོནི་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་ཁོོང་ཚེ་ོབོད་སྐོད་ཀྱིང་བརྗེེད། དེ་བཞིིན་བོད་པོ་ལ་འིབྲེལ་བ་

བྱེདེ་རྒྱུར་ཡོང་དཀའི་ངལ་ཡོདོ་པོ་འིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ཕྲིན་བུ་རྒྱང་

ཐོགོ་རིང་ཙོམ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུའིི་རྣམ་པོ་ཐོོན་ཡོོང་གོི་འིདུགོ 

ད་རསེ་སུད་སརི་འིགྲེ་ོསྐོབས་ད་ེསྔ་བདོ་སྐོད་བརྗེདེ། བདོ་པོ་དང་

རྒྱང་ཐོགོ་རིང་ཙོམ་བྱེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་གྱིི་བོད་ཕྲུགོ་དེ་ཚེ་ོདེང་

སང་སོ་སོའི་ིགོདོང་ནས་མི་རིགོས་གོང་ཡོིན་པོ་དང༌། ལུང་པོ་

གོང་ནས་ཡོིན་པོ་ཁོ་གྲེགོས་ཡོངོ་དུས་རང་བཞིནི་གྱིསི་ང་བདོ་པོ་

ཡོནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་དང༌། ད་ེདང་འིབྲལེ་ནས་བདོ་པོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌། བདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཤེསེ་འིདདོ་བྱེདེ་

པོ་ཞིགིོ་རང་གོ་ིངང་གོསི་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ནས་བདོ་སྐོད་ལ་བསྐྱར་དུ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པོ་དང༌། 

བདོ་སྐོད་བསློབ་རྒྱུར་སམེས་ཤུགོས་ཡོདོ་མཁོན། དཔོརེ་ན། ངས་
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དབྱེནི་ཇ་ིཁྲི་གོ་ེཁྲི་ོགོ་ེཞིགིོ་བརྒྱབ་པོ་བཞིནི། ཁོ་ོཚེསོ་བདོ་སྐོད་ཁྲི་

གོ་ེཁྲི་ོགོ་ེཞིགིོ་བརྒྱབ་སྟ་ེདའེི་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་ཤེདོ་རྒྱུ་

ལ་སྤེབོས་པོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ད་ེལ་དགོའི་མསོ་བྱེདེ་པོ། གོཡོལོ་བ་

དང༌། གོབ་རྩིསི་མ་ིབྱེདེ་པོར་ཚུར་འིཚེང་ཁོ་ཤེགིོ་ཤེགིོ་ཡོངོ་ནས་

ད་ེའིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ངདེ་རང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། བདོ་ཀྱི་ིཕྱོ་ི

རལོ་རྒྱ་གོར་ལ་ཡོདོ་པོ་ངདེ་ཚེ་ོརདེ། ད་དུང་དའེི་ིཡོང་ཕྱོ་ིརལོ་ནུབ་

ཕྱོགོོས་ལ་ཡོདོ་པོ་ཚེའོི་ིསྤྱོརི་བཏེང་གོནས་ཚུལ་ད་ལྟ་བཤེད་མ་ཐོགོ་

པོ་བཞིནི། ཚེང་མ་སམེས་ཤུགོས་ཆེ་ེཐོགོ་ཆེདོ། གོནས་སྟངས་འིགྲེགིོ་

ཐོགོ་ཆེདོ། ནང་ཁུལ་ལ་འིཆེམ་པོ།ོ གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་

བཟང་པོ།ོ ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ ང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ནས་ད་ལྟ་འིཁོརོ་བ་ཡོནི་ཙོང་

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལ་གོཏེམ་བཟང་ལགེོས་སྐྱསེ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ང༽ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། སྐུ་ཚེབ་ཐོངེས་དང་པོ།ོ

ད་ེནས་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་ལ། ཕེལ་ཆེརེ་ཚེང་མས་གོནས་ཚུལ་ཤེསེ་

གོསལ་རདེ། བར་ལམ་རྒྱ་མའིི་ིསྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ལ་འིགྱུར་

བ་གོང་འིཚེམ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེས་རྐྱེནེ་པོས་ང་རང་ཚེ་ོ

བོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཡོང་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོི་ལྟ་སྟངས་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་གྱིི་འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ འིགྱུར་བ་དེས་རྐྱེེན་པོས་

རྒྱ་ནགོ་གོཞུང་ནས་ཚུར་ང་ཚེོ་ཕྱོི་རྒྱལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་པོ་སྤྱོི་
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དང༌། ལྷགོ་པོར་ངའི་ིཐོགོོ་ལ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིའིབད་རྩིལོ་ཤུགོས་

ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་ཚུར་ང་ཚེརོ་འིབྲལེ་

བ་བྱེེད་རྒྱུའིི་འིབད་རྩིོལ་བྱེས་ཡོོང་དུས་ང་ཚེོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་

དགོ་སྐོརོ་རྒྱ་མརི་གོདངོ་བསྟན་མ་ིནུས་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གོང་མདེ་པོ་

དང༌། ང་རང་ཚེའོི་ིདནོ་དགོ་འིད་ིསྐོརོ་གོདངོ་དང་གོདངོ་བསྟན་ནས་

སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། རྒྱུ་མཚེན་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་

རེད། ང་ཚེ་ོབོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་འིདི་སྒོེར་གྱིི་དགོའི་མིན་དགོའི་

མདོགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོང་མིན། སྤྱོི་ཚེོགོས་གོསར་རྙིང་གོི་སྐོད་

ཆེ་ཡོང་མིན། གོསར་བརྗེེར་ང་ོརྒོལ་གྱིི་སྐོད་ཆེ་ཡོང་མ་རེད། ལྟ་

བའིི་སྐོད་ཆེ་ཡོང་མ་རེད། ང་ཚེོའིི་རྩིོད་པོ་འིདི་བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་

བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་གོི་རྩིོད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཞིེས་ངས་

རྟེགོ་པོར་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོདོ། 

ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཡོིན་ཡོང་སྐོད་ཆེ་གོཅིགོ་མ་གོཏེོགོས་ཤེོད་རྒྱུ་མེད། 

རྒྱ་གོར་ལ་ཡོིན་ན་ཡོང་རེད། རྒྱ་མི་ལ་ཡོིན་ནའིང་རེད། སུ་འིདྲེ་

གོཅགིོ་ལ་ཡོནི་ཀྱིང་སྐོད་ཆེ་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་གོཉེསི་ཤེདོ་དགོསོ་

དནོ་མདེ། ང་ཚེསོ་རྒྱ་མརི་གོདངོ་གོཉེསི་བསྟན་དགོོས་དནོ་མདེ། 

ང་ཚེོས་རྒྱ་མིའིི་རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་བཤེད་བྱེས། རྒྱ་མིའིི་མདུན་ལ་ང་

ཚེ་ོཁོ་གྲེགོས་མི་ནུས་པོ་དང༌། ང་ཚེོའིི་གོདོང་སྦས་དགོོས་དོན་

གོང་ཡོང་མདེ། ད་ཆེ་རྒྱ་མསི་ཚུར་འིབྲལེ་བ་བྱེས་པོ་ཡོནི་དུས་ང་
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ཚེོས་ཕེར་ཡོང་འིབྲེལ་བ་བྱེས་པོ་ཡོིན། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་གྱིི་

ཐོོགོ་ནས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོོར་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐོབས་ཤེིགོ་བྱུང་བ་རེད། 

དེ་ཡོང་དམིགོས་བསལ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་གོནས་ཚུལ་

ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། ཁོངོ་ཚེ་ོརངི་མནི་ཚུར་འིཁོརོ་གྱི་ིརདེ། འིཁོརོ་

བའིི་མཚེམས་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་རིམ་པོས་ཡོོང་གོི་རེད། 

སྐོབས་དརེ་ང་ཚེསོ་ད་ེསྐོརོ་གོསང་བ་བྱེས་པོ་རདེ། གོསང་བ་བྱེདེ་

དགོསོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ད་ེང་ཚེའོི་ིལས་ཀ་ད་ེལྐོགོོ་ལ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ཞིགིོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ནརོ་འིཁྲུལ་བྱེས་ནས་ང་ཚེསོ་གོསང་བ་བྱེས་

པོ་གོང་ཡོང་མནི། དགོསོ་པོ་རྒྱུ་མཚེན་དང་འིབྲལེ་བའི་ིཐོོགོ་ནས་

གོསང་བ་རེད། རིམ་པོས་རིམ་པོས་དོན་དགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་

ཤེདོ་དགོསོ་པོ་བྱུང་ན་གོནས་ཚུལ་ཤེདོ་རྒྱུ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་ལ་སུས་གོ་རེ་བཤེད་རུང་མ་བཤེད་རུང་

རྩི་བའིི་འིགོན་ད་ལྟ་ངས་འིཁྱིེར་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རེད། ཇི་སྲིིད་བོད་

རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་ང་ལ་ཡོིད་ཆེེས་ཡོོད་པོ་དང༌། ང་ལ་རེ་བ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་རིང་ལ་ངས་ཀྱིང་འིགོན་དེ་འིཁྱིེར་ནས་བསམ་

བླ་ོཞིགིོ་བཏེང༌། འིགོན་ད་ེའིཁྱིརེ་ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརདེ། མ་

འིངོས་པོར་བདོ་རྒྱ་ཆེའེི་ིམ་ིམང་གོ་ིཞིབས་འིདབེས་སྒྲུབ་པོའི་ིདུས་

ཚེོད་རྫིོགོས་པོའིི་ཉེིན་མ་གོཅིགོ་ཤེར་སོང་ན་ངས་ལས་ཀ་གོཞིགོ་

གོི་རེད། དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བར་དུ་ངས་འིགོན་འིཁྱིེར་གྱིི་རེད། 
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འིགོན་འིཁྱིེར་བའིི་རྗེེས་ལ་ཐོགོ་གོཅོད་དེ་ངས་བྱེེད་ཀྱིི་རེད་མ་

གོཏེགོོས། ངས་སུ་གོཅགིོ་ལ་སྤྲོལེ་ལད་འིཁྲིབ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ 

སུ་གོཅིགོ་ལ་ཡོང་ངོ་སྲུང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། གོནས་ཚུལ་དེ་

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་མ་འིངོས་པོ་ལ་གོནས་ཚུལ་བཟ་ོལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་

ཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་གོམ། དའེི་ིཚེ་ེདའེི་ིདུས་ལ་ངས་བསམ་བླ་ོབཏེང་

ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ཅ༽ འིབྲུགོ་ཡུལ་གྱི་ིབདོ་མ་ིདང་། ཛ་དྲེགོ་གོི་གོནས་

ཚུལ།

ད་ེནས་བར་ལམ་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་པོ་ཞིགིོ་འིབྲུགོ་ནང་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ད་ེརདེ། འིབྲུགོ་ནང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ལ་མཚེནོ་ན། སྔར་ཕེན་

འིབྲུགོ་གོཞུང་དང༌། འིབྲུགོ་མི་མང་རྣམས་ང་ཚེ་ོདང་ཤེེས་རིགོ་

གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་དུས་ང་ཚེ་ོཧ་ཅང་གོི་འིབྲེལ་བ་ལ་རྒྱ་དམ་ཚེིགོ་

གོཙོང་མ་ཞིིགོ་རེད། ལྷགོ་པོར་རྒྱལ་པོོ་ཞིིང་གོཤེེགོས་དེ་དངོས་

གོནས་དྲེང་གོནས་ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་ལ་བཀའི་དྲེིན་ཆེེན་པོོ་རེད། 

རྡོ་ོརྗེ་ེགོདན་ལ་དུས་འིཁོརོ་དབང་ཆེནེ་བྱེདེ་སྐོབས་འིབྲུགོ་ནས་བདོ་

པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་འིདུགོ ད་ེཚེ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། 

ཁོོང་ཚེོས་འིབྲུགོ་ནང་ང་ཚེ་ོསྐྱིད་པོ་ོཡོོད། མངའི་བདགོ་རྒྱལ་པོོའི་ི

ཐུགོས་རྗེ་ེབཀའི་དྲེནི་ལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚེ་ོཧ་ཅང་གོ་ིཡོགོ་པོ་ོཡོདོ། 
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ཅསེ་ཚེང་མ་ཁོ་གོཅགིོ་གྲེགོས། ཁོ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཟརེ་

གྱི་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཏེ་ེབསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། 

ཡོིན་ནའིང་ང་རང་ཚེ་ོལམ་འིགྲེ་ོམེད་པོའིམ། རྐྱེེན་དབང་ཇི་ཡོིན་

གོང་ལྟར་གླི་ོབུར་དུ་གོཞི་ིརྩི་མདེ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་འིབྲུགོ་གོཞུང་

ཐུགོས་དགོོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ད་ེསྡུགོ་ཏུ་ཕྱོནི། མཐོའི་མ་ཉེ་ེཆེར་འིབྲུགོ་

ཚེགོོས་འིདུ་ཆེནེ་མའོི་ིཐོགོོ་ཏུ་ཐུགོས་ཐོགོ་ཆེདོ་གོསལ་ལ། འིབྲུགོ་

ནང་སྡེོད་འིདོད་མི་བྱེེད་མཁོན་བོད་མི་སྟོང་ཕྲིགོ་བཞིི་ཙོམ་ཡོོད་

པོ་རྣམས་ལྷོ་ཕྱོོགོས་རྒྱ་གོར་ནས་མ་བླངས་ན་བྱེང་ཕྱོོགོས་སུ་

གོཏེངོ་རྒྱུར་ཆེསོ་ཀྱི་ིནས་ཕྲིན་བུ་མ་ིབཏུབ་པོས་སྔ་འིཕྲིསོ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་

ཡུལ་ཁོགོ་ཏུ་གོཏེོང་ཐོབས་ཡོོད་མེད་འིབྲུགོ་གོཞུང་ཕྱོི་རྒྱལ་ཡུལ་

ཁོགོ་ཏུ་གོཏེོང་ཐོབས་ཡོོད་མེད་འིབྲུགོ་གོཞུང་ཕྱོི་འིབྲེལ་ལས་

ཁུངས་ནས་ཐོབས་ཤེེས་བྱེས་ཏེེ་ཚེོགོས་འིདུ་རྗེེས་མར་ཞུ་དགོོས་

རྒྱུ། བོད་པོ་རྣམས་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གོཞིན་ནས་ལནེ་མ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཚེ་ེད་

རེས་ཚེོགོས་འིདུ་ནས་ཐོགོ་ཆེོད་གྲུབ་པོ་ལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཞིེས་གྲེོས་

ཆེདོ་བཞིགོ་སྟ་ེཐུགོས་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཛ་དྲེགོ་གོ་ིགོནས་

ཚུལ་ཆེགོས་པོ་རདེ།

ལྷོ་ཕྱོོགོས་ཁྱིིམ་མཚེེས་རྒྱ་གོར་ངོས་ནས་ནི་བོད་པོ་རྣམས་ལམ་

སེང་རྒྱ་གོར་ནང་དུ་བཞིེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་སྐུ་མཉེེལ་པོོ་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་སུ་བཀའི་ཤེགོ་
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དང༌། སྤྱོ་ིའིཐུས་བཅས་ནས་རྒྱ་གོར་གོཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་བྱེདེ་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེབཞིནི་ས་གོནས་ཁོགོ་གོ་ིགོཞིནོ་ནུ་ཚེ་ོདང༌། མ་ིམང་ཚེའོི་ི

ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་གོི་སེམས་འིཁུར་བླངས་ཏེེ་གོང་

དགོའི་ཅ་ིལགེོས་ཚེང་མས་ཕྱོར་བ་གྲུ་འིདགེོས་ཀྱི་ིབསམ་བླ་ོབཏེང༌། 

ད་ོཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་འིདུགོ་པོར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ང་

རང་ཚེའོི་ིབདོ་མ་ིཤེ་ཁྲིགོ་གོཅགིོ་གྱུར་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་དཀའི་

ངལ་འིཕྲིད་པོའིི་སྐོབས་སུ་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་གྲུ་ནང་བསམ་

པོ་ལྟ་བུའིི་གོང་ཡོོང་ཅི་ཡོོང་བྱེས་པོ་ལ་ངས་ཚེང་མ་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་

ཆེ་ེཞིསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ད་ེབཞིནི་ངདེ་ཕྱོ་ིརྒྱལ་དུ་སྡེདོ་པོའི་ིརངི་ལ་གོནད་ཡོདོ་སྐོབས་བབས་

འིསོ་པོ་དེ་འིདྲེ་ལ་འིབྲེལ་བ་འིདྲེ་ཡོང་བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང༌། དེའིི་སྐོོར་དོ་

སྣང་བྱེེད་མཁོན་ཡོང་ཕྲིན་བུ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ད་ལྟ་དེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོི་

གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། རྩི་བ་འིབྲུགོ་ཚེགོོས་འིདུ་

ཆེནེ་མའོི་ིཐོགོོ་ནས་ཐོགོ་གོཅདོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོནང་ཡོདོ་ཀྱིང་། ཡོནི་

ནའིང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་འིབྲུགོ་ཆེསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁོབ་རདེ། གོཉེསི་

ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་ོརང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་དགུང་ལ་ོགོཞིནོ་གོཞིནོ་

ཡོནི་ནའིང་དགོངོས་པོ་མཁྱིནེ་རླབས་ཀྱི་ིབདགོ་ཉེདི་ཅན་ཞིགིོ་རདེ། 

ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོབས་རྡུགོས་པོ་ོརང་གོནང་ཨ་ེཡོངོ་བསམ་

པོའི་ིད་ལྟ་ར་ེབ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་
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ཕྱོིན་ཆེད་འིབྲུགོ་དང་བོད་ཀྱིི་དབར་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱི་ིདམ་ཚེགིོ་ལ་རྒྱ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིཆེདེ་དུ་ད་ེའིདྲེའི་ིཐུགོས་

དོགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཆེགོས་གོཞིིའིི་བོད་མི་དེ་རྣམས་འིབྲུགོ་ནང་ལ་

བསྡེད་མ་ིདགོསོ་པོ་ཡུལ་གོཞིན་དགོ་ལ་གོཏེངོ་ཐོབས་འིབྲུགོ་གོཞུང་

གོསི་ཀྱིང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་ཁོགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ཐོབས་ཤེསེ་གོནང་གོ་ིཡོདོ་

པོ་ལྟར་རིམ་པོས་ཕྱོི་རྒྱལ་གོཞིན་དགོ་ལ་གོཏེོང་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་

ཕྱོནི་ཆེད་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིདང་འིབྲུགོ་མ་ིམང་རྣམས་ཇ་ིསྲིདི་ནམ་

གོནས་བར་ཁྱིིམ་མཚེེས་བྱེས་ནས་མཉེམ་དུ་སྡེོད་དགོོས་པོ་ཞིགིོ་

རདེ། 

ཡོང་སྒོོས་ལྷགོ་པོར་ཅན་དུ་ཆེོས་དང་ཤེེས་རིགོ་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེ་ོ

གོཅིགོ་གྱུར་རེད། ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཐུགོས་དོགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་ཆེགོས་

བསྡེད་པོ་ད་ེརམི་པོས་རམི་པོས་མཐོའི་གོསལ་ཞིགིོ་ལསོ་ཡོངོ༌། གོ་

ལེར་གོ་ལེར་ང་རང་ཚེ་ོདངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་དད་པོ་དམ་

ཚེགིོ་གོཙོང་མའི་ིལ་རྒྱ་འིདརོ་མདེ་ངསེ་པོར་དུ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རདེ་

མ་གོཏེོགོས། འིབྲུགོ་པོས་ང་ཚེརོ་སྡུགོ་པོ་ོབཏེང་བྱུང༌། འིབྲུགོ་པོ་

ང་ཚེའོི་ིདགྲེ་རདེ་ལབ་ན་རྩི་བ་ནས་མ་འིགྲེགིོ་པོ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་བྱེས་

ནས་དགོསོ་པོ་གོཏེན་ནས་མདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེར་མ་སངོ་བ་

ཕྱོནི་ཆེད་ང་རང་ཚེ་ོཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིངས་ར་ེབ་རྒྱགོ་

གོ་ིཡོདོ། ད་ལྟ་ཐུགོས་དགོོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཆེགོས་སའི་ིབདོ་མ་ིད་ེཚེ་ོ
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འིབྲུགོ་ནང་ལ་སྡེདོ་མ་ིདགོསོ་པོར་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་ཤེསོ་ཡོངོ་ས་རདེ། ད་ེསྐོརོ་ཐོབས་ཤེསེ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ི

ཡོངོ་བྱེདེ་མུས་ཡོནི། གོནས་ཚུལ་གོཙོང་མ་ཞིགིོ་བྱུང་རགོོས་བྱེས་

ན་རམི་པོས་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། 

ད་ེཡོང་ང་ཚེསོ་འིབྲུགོ་གོཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེས་ནས་འིཐོནེ་རྩིསི་བྱེས་

པོ་མ་རདེ། བདོ་མ་ིའིབྲུགོ་ནང་སྡེདོ་འིདདོ་མདེ་པོ་ཚེ་ོཕྱོ་ིརྒྱལ་གོཞིན་

དགོ་ལ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཞིེས་འིབྲུགོ་གོཞུང་རང་ནས་བཀའི་

དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོགོནང་བ་དའེི་ིམཇུགོ་སྐྱངོ་བྱེས་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོར་

ཡོནི་ན་ཡོང་འིཕྲིལ་སལེ་རྐྱེནེ་དབང་གོསི་ཚེིགོ་པོ་ཟ་ཐོོགོ་སྐོད་ཆེ་

མང་པོོ་ཤེོད་པོ་དང༌། ངན་སྨོད་བྱེེད་པོ། ངོ་རྒོལ་གྱིི་རྣམ་པོ་བྱེེད་

ཀྱིནི་བསྡེད་ན་དགོསོ་པོ་གོང་ཡོང་ཡོདོ་པོ་མ་རདེ། རམི་པོས་བདནེ་

པོའིི་མཐོའི་ཞིིགོ་གོསལ་གྱིི་རེད། ང་ཚེ་ོའིགྲེམ་པོ་ས་ཕེབ་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་རྒྱུ་རྐྱེེན་བདེ་སྡུགོ་ཞུ་སའིི་དུས་ཚེོད་ཡོོང་གོི་རེད། དེ་རང་

དྲེིན་ཆེེ་བ་གོཅིགོ་དང་ཡོགོ་གོི་རེད་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་འིདུགོ དེ་

འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ས་ོསོའི་ིམཐོོང་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཁོ་ལ་

བདགོ་པོ་ོམ་བརྒྱབ་པོར། གོང་བྱུང་མ་བྱུང་བཤེད་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་

རདེ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། ད་ེངའི་ིབསམ་ཚུལ་ཡོནི། གོཞིན་དགོ་ཤེདོ་

རྒྱུ་གོང་ཡོང་མ་ིའིདུགོ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༥ ཉེནི། ༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༡༥ ཉེནི། 

བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེབཙུགོས་བཞུགོས་སྒོར་དྷ་སྟངེ་བདོ་ཕྲུགོ་ཁྱིམི་སྡེ་ེབཙུགོས་

ནས་ལ་ོང་ོ ༢༣ འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོོགོ་སྩལ་ནས་ལ་ོང་ོ ༢༣ འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་ཐོོགོ་སྩལ་

བའི་ིབཀའི་སློབོ།བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ གོཉེན་འིཕྲིང་གོ་ིགོནས་དུས་དང་། ལགོ་རྗེསེ་ཀྱི་ི

གོཟ་ིབརྗེདི།

ད་ེརངི་འིདརི་བུ་གོས་ོཁོང་གོ་ིལ་ོ ༢༣ འིཁོརོ་བའི་ིདུས་དྲེན་དང༌། 

དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཉེི་ཧོང་ནས་ཕེེབས་པོའིི་སྐུ་མགྲེོན་ཁོ་ཤེས་དེ་

རིང་འིདིར་ཕེེབས་ཡོོད་པོའིི་གོ་ོསྐོབས་འིདིའིི་སར་ང་རང་སློེབས་

པོ་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། འིདརི་བུ་གོས་ོཁོང་གོ་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེསོ་

ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐོགོ་རྦད་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རེད། ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་

རྒྱུ་ཡོིན། དེ་བཞིིན་འིདིར་སྐུ་མགྲེོན་ཚེོར་ཡོང་དམིགོས་བསལ་

གྱིིས་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། ཉེི་ཧོང་ནས་ཕེེབས་པོ་ཨ་ཁྲི་ཀྲོ་

ཞིེས་པོའིི་གོཞིས་མ་རྣམ་པོ་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་ཙོམ་སློེབས་

པོའི་ིལ་ོན་མཐོ་ོཔོ་ོཡོནི་ན་ཡོང༌། ཁོ་ོརང་ཚེ་ོཧ་ཅང་ས་ཐོགོ་རངི་པོ་ོ

ནས་ཡོོང་བ་རདེ། མ་ིརིགོས་ཕེན་ཚུན་གྱིི་བརྩི་ེདུང་དང༌། ང་རང་

ཚེ་ོནང་པོ་ནང་ཁུལ། དའེིི་ནང་ནས་ཐོེགོ་པོ་ཆེནེ་པོའོི་ིཆེསོ་པོ་ནང་
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ཚེགོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་ཐོོགོ་ནས་འིདིར་ཡོོང་བ་རེད། ཁོ་ས་འིཁྱུགོ་

ཙོམ་ཐུགོ་སྐོབས་ཁོོང་རང་ཚེ་ོཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ང་

རང་ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང་བས་ཁོ་ས་ཡོང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

དེ་རིང་སློར་ཡོང་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་གོི་ཡོིན། ང་རང་ཚེ་ོནང་པོ་ནང་

ཚེགོས་སྤུན་ཟླ་ཡོནི་དུས་ངས་འིདརི་ཐུབ་དབང་གོ་ིསྐུ་ཞིགིོ་འིབུལ་

གྱིི་ཡོིན། འིདི་ཁྱིེད་རང་ཚེོའིི་དགོོན་པོའིི་ནང་རྟེེན་གྱིི་གྲེས་ལ་ཉེར་

རགོོས་གོནང༌། ང་ཚེ་ོཡོང་ཡོང་ཐུགོ་འིཕྲིད་ཡོངོ་གོི་མདེ། ད་ེརངི་

གོི་གོ་ོསྐོབས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོ་རེད། ང་ཚེ་ོནང་ཚེགོས་རེད། ང་རང་

གོ་ིབསམ་ཚུལ་འིགོའི་ཤེས་ཞུ་གོ་ིཡོནི། 

ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། བདོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་རབས་ནང་གོི་དུས་ཚེོད་སྡུགོ་ཤེོས་དང་ཁོགོ་ཤེོས་ཤེིགོ་ང་

ཚེའོི་ིམི་ཐོོགོ་འིདིའིི་སྐོབས་བྱུང་བ་རེད། མི་ཐོོགོ་གོོང་མའིི་གོནས་

བབས་ནས་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་པོའིི་འིབྲས་བུ་ངན་པོ་དེ་ང་ཚེོའིི་མི་

ཐོགོོ་འིདརི་སྨོནི་ཏེ་ེཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། ཁོགོ་པོའོི་ིདུས་ཚེདོ་ཆེགོས་

ཡོོད། སྤྱོིར་བཏེང་ལས་ཀ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་གྲེ་འིགྲེིགོ་པོོ་

ཡོོད་སྐོབས་ལས་ཀའིི་རྣམ་དཔྱོད་དང་བྱེས་རྗེེས་ཐོོན་པོ་མ་གོཞིི་

ཡོགོ་པོ་ོཡོིན་ནའིང་། དེ་ཙོམ་གྱིི་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། དངོས་འིབྲེལ་

དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་པོའི་ིགོཉེན་འིཕྲིང་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ཤེར་སྐོབས་བྱེས་

རྗེསེ་བཞིགོ་ཐུབ་ན་ད་ེདངསོ་འིབྲལེ་གོཟ་ིབརྗེདི་རདེ། 
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ང་རང་ཚེ་ོཁྱིིམ་ཚེང་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་རུང༌། མི་སྒོེར་སོ་སོའི་ི

གོནས་ཚུལ་ཡོིན་ཡོང་རུང༌། གྲེ་འིགྲེིགོ་པོོ་ཡོོད་སྐོབས་གོ་རེ་

ཡོིན་ཡོང་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དངོས་འིབྲེལ་དཀའི་ངལ་ཡོོད་པོའིི་

སྐོབས་སྙངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་ནས་ལས་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་མཁོན་ཞིགིོ་ཡོནི་

ན་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བརྩིི་བཀུར་ཡོོང་གོི་རེད་ལ། སྙིང་སྟོབས་

བསྐྱེད་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་བཟང་པོོ་ཐོོན་པོ་དེ་

དངོས་འིབྲེལ་བྱེས་རྗེེས་ཡོིན་པོ་རེད་ལ་གོཟི་བརྗེིད་རེད། དཔོེར་

ན། ཁྱིམི་ཚེང་ཞིགིོ་གོ་ིནང་ད་ེའིདྲེའི་ིབྱེས་རྗེསེ་ཐོནོ་པོ་ད་ེཁྱིམི་ཚེང་

དའེི་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་འིཁོདོ་ཀྱི་ིརདེ། འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ཡོདོ་པོའི་ི

མ་ིརགིོས་དངསོ་འིབྲལེ་ལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་གོཉེསི་ཙོམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོདོ་

མཁོན། འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་རགིོ་གོཞུང་འིདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་འིདྲེ་

འིདྲེའི་ིནང་ནས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁྱིད་ཆེསོ་

ཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་རྒྱུན་འིཛནི་བྱེ་རྒྱུར་ང་རང་ཚེསོ་དཀའི་ལས་རྒྱབ་

སྟ་ེགོང་ཐུབ་ཐུབ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོར་གྲུབ་འིབྲས་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཐོནོ་ཡོདོ། དཀའི་ངལ་གྱི་ིའིགོོ་ནས་ལས་ཀར་གྲུབ་འིབྲས་

ཐོོན་པོ་དེ་དངོས་གོནས་དགོའི་སྤྲོ་ོསྐྱེས་འིསོ་པོ་དང༌། རྗེེས་སུ་ཡོི་

རང་བྱེ་འིསོ་པོ་ཡོནི་དུས། 

དེ་རིང་འིདིར་བུ་གོསོ་ཁོང་ཐོོགོ་མར་ཚུགོས་སྐོབས་དཀའི་ལས་

རྒྱགོ་མཁོན། ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་རུང་མེད་རུང་དངོས་གོནས་ལྷགོ་
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བསམ་རྣམ་དགོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ས་ོསའོི་ིལུས་འིད་ིབུ་ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིབད་ེ

དོན་ཐོོགོ་ལ་བཀོལ་སྤྱོོད་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་མ་མ་རྒས་འིཁོོགོས་ཚེ་ོ

དང༌། ད་ེབཞིནི་ལས་བྱེདེ་པོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་

པོའིི་ད་བར་དུ་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཟེར་

གྱིི་ཡོིན། ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོོ་རེད། ཁོ་ནས་འིདྲེ་ཆེགོས་པོོ། ཁོ་བདེ་

པོ་ོཡོོད་མཁོན་སུས་ཀྱིང་བཤེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་

ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར་དངོས་གོནས་ལགོ་ལེན་ཐོོགོ་ལོ་ཟླ་སྦྲེེལ་ནས་

ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གོསུམ་གྱི་ིདུས་རངི་ལ་ཉེ་ིམ་ནམ་ཤེར་ལ་ལས་ཀ་བྱེདེ་

རྒྱུ་འིད་ིལས་སློ་པོ་ོམནི། ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་ོར་ེབྱེས་ནས་ཐོནོ་གྱི་ིཡོདོ་པོ་

རམི་པོས་རམི་པོས་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གོསུམ་རངི་ལ་འིདརི་

དཀའི་ལས་རྒྱགོ་མཁོན་དེ་ཚེ་ོབྱེས་རྗེེས་ཆེེན་པོོ་རེད་བསམ་གྱིི་

འིདུགོ དེ་བཞིིན་ལ་དྭགོས་ལ་ཡོོད་པོ་པོདྨ་ཆེོས་སྒྲིོན་ཟེར་མཁོན་

ཁོངོ་ཚེའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ཙོང་ངས་ཁྱིདེ་ཚེ་ོཚེང་

མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། 

ཁོ༽ འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ིཉེནེ་ཁོ་དང་། མ་བྱུང་སྔནོ་འིགོོགོ 

ད་དུང་ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེས་པོ་ལས་བྱེེད་རྒྱུ་མང་བ་

བསྡེད་ཡོདོ། ཡོར་རྒྱས་ལ་མཐོའི་མདེ། ད་ེབཞིནི་ལས་བྱེདེ་གོསར་

པོ་ཡོངོ་མཁོན་སློབོ་གྲྭ་གོང་འིཚེམ་ཐོནོ་ཏེ་ེཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཕྲིན་
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བུ་ཡོདོ་མཁོན་ཚེསོ་ངསེ་པོ་དུ་ལྷགོ་བསམ་དང༌། སམེས་ཤུགོས་

བསྐྱདེ་ད་ེཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་རང་ཚེའོི་ིལས་གོང་ཙོམ་གོཞི་ི

རྒྱ་ཆེེན་པོ་ོཆེགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྱོོགོས་གོཞིན་དང་ནས་མངོན་

གོསལ་མེད་པོའིི་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེ་ོརྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དེ་

འིདྲེའིི་ཉེེན་ཁོའིི་རིགོས་མ་བྱུང་སྔོན་འིགོོགོ་གོི་བསམ་བླ་ོནན་ཏེན་

གོཏེོང་དགོོས། རང་ལ་རང་གོིས་ཞུ་དགོ་ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་བཏེང་

སྟ་ེཆེ་ེས་བཟང་ས་ཞིགིོ་ལ་མགོ་ོའིཁོརོ་ཏེ་ེའིགོོ་ནས་རུལ་འིགྲེ་ོབའི་ི

སྐྱནོ་ཆེ་ལྷགོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་མདེ་ཀྱི་ིབརྟེགོ་དཔྱད་ཞིབི་ནན་

ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། བུ་གོས་ོཁོང་

འིདི་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོའིི་ང་ཚེོའིི་ལས་རིགོས་ཆེེ་ཆུང་གོང་ལ་ཡོང་

ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས་དུས་རྒྱུན་དུ་ངས་འིབདོ་

སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༢༣ རངི་གོཞི་ིརྩི་ཚུགོས་པོའི་ི

ལས་ཀར་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་ཡོདོ་ཀྱིང་ད་ེདང་

ཚེགོས་ཚུད་པོོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་ངས་

ནམ་རྒྱུན་རྟེགོ་པོར་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

གོ༽ མ་ིཚེའེི་ིགྲེ་སྒྲིིགོ་དང་། མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་ཡུལ།

ད་ེརངི་འིདརི་ཕྲུ་གུ་ཚེསོ་རུ་སྒྲིགིོ་བྱེས་ཡོངོ་བའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོ
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ཚེང་མ་མའིི་ིམ་ིཚེ་ེགོཞི་ིནས་འིགོ་ོཚུགོས་མཁོན་རྡོགོོ་རྡོགོོ་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ང་ཚེའོི་ིབུ་གོས་ོཁོང་གོསི་མཚེནོ་

པོས་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་འིདི་དགོ་ཁྱིེད་ཚེ་ོམི་ཚེེ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་གྲེ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་

ས་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་མ་གོཏེོགོས་མི་ཚེེ་བསྐྱལ་ཡུལ་དངོས་གོཞིི་ཞིིགོ་

མ་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོསློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་པོའིི་རིང་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་རྒྱུའིི་གྲེ་

སྒྲིགིོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་མ་བྱུང་གོ་ིརྐྱེནེ་པོས་སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིཚེ་ེགོང་འིདྲེ་

ཞིགིོ་ཡོངོ་མ་ིཡོངོ་ལྟསོ་ཚེབས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། ཁྱིདེ་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་འིད་ིམ་ིཚེའེི་ིགོནད་དནོ་གོལ་ཆེནེ་དནོ་ཆེ་ེཞིགིོ་ལ་བརྩིསི་ཏེ་ེ

ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཟརེ་བ་འིད་ིམ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གོ་ིདནོ་

དགོ་ཡོིན་དུས་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད་ལ། ང་ཚེ་ོམི་རིགོས་གོཅིགོ་གོི་

ངསོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ང་ཚེ་ོ

བོད་མི་རིགོས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ཐོོགོ་རྗེེས་ལུས་ཆེེན་པོོ་

ཐོབེས་ཡོདོ། རྗེསེ་ལུས་ཆེནེ་པོ་ོཐོབེས་པོ་འིད་ིང་ཚེ་ོམ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་

གོཉེསི་ཀྱི་ིནང་ནས་ཡོར་གོས་ོཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ལ་ོབརྒྱ་

ཕྲིགོ་མང་པོའོི་ིནང་ལ་འིཐུས་ཤེརོ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེམ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་གོཉེསི་

ནང་གོས་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་དུས། སྤྱོིར་བཏེང་འིཛམ་གླིིང་

ནང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་བུ་བུ་མོ་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་

ཙོམ་གྱིསི་ཤུགོས་སྐྱདེ་འིབད་བརྩིནོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ།

ང༽ གོནའི་དངེ་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་།
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ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོསློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་སའི་ིས་ཆེ་འིད་ིརང་གོ་ིལུང་

པོ་མ་ཡོིན་པོར་མིའིི་ལུང་པོར་བསྡེད་ཡོོད། དེ་ཡོང་རང་གོི་ལུང་

པོ་ལས་མིའིི་ལུང་པོ་སྐྱིད་པོར་བརྩིིས་ནས་ང་ཚེོས་དང་བླངས་

བྱེས་ཏེ་ེཡོངོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚེསོ་རང་གོ་ིལུང་པོའི་ིནང་ཁྲིམིས་མདེ་

ལུགོས་མེད་ཀྱིི་སྤྱོོད་ངན་བྱེས་ཏེེ་རང་གོི་ལུང་པོ་ནས་ཐོོན་དགོོས་

ཆེགོས་པོ་ཡོང་མིན། བོད་ས་མཐོོའི་ིཐོོགོ་རང་སོ་སོ་ཁོ་ཁུ་སིམ་

བུ་བྱེས། གོཞིན་ལ་གོནདོ་འིཚེ་ེམ་ིབྱེདེ་པོར་གོཉེམོ་ཆུང་བྱེས་ནས་

སྡེོད་མཁོན་དེ་འིདྲེའིི་མི་རིགོས་གོཅིགོ་ལ་འིབུ་ཆེེས་ཆུང་ཟོས་ཀྱིི་

གོནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་ང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོར་གྱིར་བ་རེད། གོཞིི་རྩི་དེ་

འིདྲེའི་ིདཀའི་ངལ་ཚེད་མདེ་འིཕྲིད་ཡོདོ། བར་ལམ་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོ་ི

འིབྲལེ་བ་བྱུང་ནས་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱི་ིགོནས་ཚུལ་མང་བ་ཤེསེ་

ཡོོང་སྐོབས་ལ་བོད་ནང་དངོས་འིབྲེལ་ཧ་ལས་རྒྱུའིི་སྡུགོ་བསྔལ་

མྱོངས་འིདུགོ ཁྱིེད་ཚེ་ོཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཀྱིང་གོང་འིཚེམ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་རེད། དེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་གོནས་སྐོབས་ལ་བོད་ནང་གོི་གོཞིོན་

ནུ་ཕེོ་མོ་ཚེོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་གོནས་ཚེད་དེ་ལས། ང་ཚེ་ོརང་གོི་

ལུང་པོ་མ་ཡོིན་པོ་གོཞིན་གྱིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་བཙོན་བྱེོལ་བའིི་

མིང་ཐོོགོ་ནས་བསྡེད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེོའིི་ཤེེས་ཡོོན་གོནས་ཚེད་སྤྱོིར་

བཏེང་དྲེགོ་པོ་འིདུགོ ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་འིདུགོ རང་ཉེདི་

ཀྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་སྡེདོ་མཁོན་ལ་རང་དབང་མདེ། 
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ང་རང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོར་སྡེོད་མཁོན་ཚེོར་རང་དབང་ཡོོད། ཁྱིེད་

རང་ཚེ་ོའིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་ཚེོས་གོནས་ཚུལ་འིདི་དགོ་

ཤེསེ་པོ་བྱེས། དངསོ་འིབྲལེ་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་སྟ་ེསློབོ་སྦྱོོང་

ལ་ཤུགོས་སྐྱེད་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་

པོ་ལའིང་བྱེདེ་སྟངས་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རགིོ་

གོཞུང་ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ཡོང་མདེ་པོར། དངེ་དུས་

འིཛམ་གླིིང་གོི་ཤེེས་ཡོོན་ཁོོ་ན་སྦྱོང་རྒྱུ་དེ་འིདྲེ་རྩི་བ་ནས་མ་རེད། 

ང་ཚེ་ོས་ོས་ོརང་ཉེིད་ལ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲིགོ་སྟོང་ཕྲིགོ་རིང་ལ་སྔར་ཁྱིིམ་

མཚེེས་ཚེོའིི་ས་ནས་གོཙོ་ོབོ་ལེགོས་ཆེ་བླངས། དེ་དགོ་གོཞིིར་

བཞིགོ་པོའིི་ཐོོགོ་སོ་སོའི་ིམི་རིགོས་ཀྱིི་ཁྱིད་ཆེོས་རྣམ་པོ་མཚེོན་

པོའིི་རིགོ་གོཞུང་དང༌། གོོམས་གོཤེིས་ཡོོད་པོ་རེད། སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་མཁོན་ཚེོས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་རང་སྐྱ་འིཕེེར་

བའི་ིགོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་དང༌། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ས་ོས་ོ

རང་ཉེདི་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་སྐོརོ་ངསེ་པོར་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་མ་

ཟད། ཡོགོ་པོ་ོཤེསེ་པོ་བྱེདེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརདེ། 

དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད་ཟེར་དགོོས་པོའིི་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང༌། ང་རང་ཚེ་ོ

བོད་པོ་ཡོིན་སྟབས་བོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་བོད་པོས་མ་ཤེེས་ན་

ཞིབས་འིདྲེེན་རེད། ང་ཚེ་ོབོད་མི་རིགོས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

དང༌། མི་རིགོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཡོིན་པོའིི་ཆེ་ནས་བོད་མིས་ཤེེས་
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དགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། གོནས་ཚུལ་ཆེ་ེས་ཞིགིོ་ནས་བཤེད་ན། དངེ་

དུས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་འིད་ིདགོ་གོསི་གོཙོ་ོབ་ོགོང་ཤེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་དམ། སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ར་ེསྤྲོད་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། སྙངི་དནོ་གོཙོ་ོ

བ་ོཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་བཏེང་བའི་ིཐོགོོ་ནས་མའིི་ིམ་ིཚེའེི་ིབད་ེ

སྐྱདི་སྐྲུན་དགོསོ་པོ་དང༌། ཕྱོའིི་ིདངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཇ་ིལྟར་གོཏེངོ་

ལུགོས་ཐོབས་ལམ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་

མདེ། རྒྱུ་རྐྱེནེ་གོང་འིདྲེ་ཡོནི་མནི་ད་ེདགོ་ཞིབི་ཚེགོས་པོའོི་ིསྒོ་ོནས་

སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། དངསོ་གོནས་ང་ོམཚེར་སྐྱ་ེའིསོ་པོའི་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་ཡོནི། ད་ེདགོ་ང་ཚེསོ་ངསེ་པོར་དུ་སློབོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོོད།

ཅ༽ འིདདོ་པོའི་ིབད་ེསྐྱདི་དང་། སྒྲུབ་པོའི་ིཐོབས་ལམ།

དངེ་སང་དུས་རབས་ཉེ་ིཤུ་པོའི་ིནང་གོ་ིམི་ཚེ་ོདང༌། སྔ་མ་ོལ་ོསྟངོ་

ཕྲིགོ་གོཉེིས་གོསུམ་གོོང་གོི་མི་གོཉེིས་ལ་ཕྱོིའིི་དངོས་པོོའི་ིགོནས་

སྟངས་ཀྱིི་འིགྱུར་བ་ཕྲིན་བུ་བྱུང་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་

བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ཤེེས་རྒྱ་ཆེེ་ཆུང་གོི་ཐོོགོ་ནས་ཁྱིད་པོར་

ཕྲིན་བུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། གོཞི་ིརྩིའི་ིཐོགོོ་ནས་སྔར་གྱི་ིལ་ོསྟངོ་

ཕྲིགོ་གོོང་གོི་མི་དང༌། དེང་སང་གོི་མི་གོཉེིས་མི་ཡོིན་པོ་གོཅིགོ་

མཚུངས་རེད་ལ། སྐྱེ་རྒ་ན་འིཆེིའིི་སྡུགོ་བསྔལ་མྱོོང་དགོོས་པོ་

གོཅིགོ་མཚུངས། ཆེགོས་སྡེང་དམུ་རྒོད་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་མཚུངས་
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ཡོིན། ཆེོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་བཤེད་དགོོས་པོ་མི་འིདུགོ ང་རང་ཚེོ་

རང་བཞིནི་གྱི་ིམའིི་ིཉེནི་རའེི་ིའིཚེ་ོབའི་ིནང་ལ་གོ་ཚེདོ་ཀྱིསི་མ་ིཁོངོ་

ཁྲི་ོཆེནེ་པོ་ོདང༌། གོ་ཚེདོ་ཀྱིསི་འིདདོ་སམེས་ཆེནེ་པོ་ོཡོོད་པོའི་ིམ་ི

ད་ེསྐྱདི་པོ་ོམདེ་པོ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་གོསལ་རདེ། 

དགོེ་རྒན་གྱིི་ནང་ལ་ཡོིན་ནའིང་འིདྲེ། སློོབ་ཕྲུགོ་གོི་ནང་ལ་ཡོིན་

ནའིང་འིདྲེ། ལས་བྱེེད་ཚེོའིི་ནང་ལ་ཡོིན་ཡོང་འིདྲེ། གོང་ལྟར་གོ་

ཚེོད་ཀྱིིས་ཆེགོས་སྡེང་དམུ་རྒོད་ཤུགོས་ཆེེ་བ་ཡོོད་པོ་དེ་སྐྱིད་པོོ་

མདེ་པོ་དང༌། གོ་ཚེདོ་ཀྱིསི་ཆེགོས་སྡེང་གོ་ིབླ་ོཆུང་བ་ཞི་ིདུལ་ཡོདོ་

པོ་ད་ེསྐྱདི་པོ་ཡོདོ། སྐྱདི་པོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་ལ་ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་

གོཅིགོ་གྱུར་རེད། སྐྱིད་པོོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དེ་ལ་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་

མོས་མཐུན་ཡོོད་པོ་གོཅིགོ་གྱུར་ཡོིན་ན་སྐྱིད་པོ་ོདེ་ཡོོང་བའིི་དོན་

དུ་སྡུགོ་བསྔལ་ཉུང་བ་དང༌། བད་ེསྐྱདི་མང་ཙོམ་ཡོངོ་བའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་

གོང་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཡོོད་ཀྱིང་དེ་བླངས་འིསོ་པོ་དང༌། འིདི་ཉེམས་

ལནེ་བྱེདེ་འིསོ་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་གོ་ིགོཙོ་ོབ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ི

ཆེོས་རྒྱ་གོར་ནས་བསྒྱུར་བ་དེ་རྩི་བར་བཞིགོ་གོི་ཡོོད། ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ནས་གོཞི་ིརྩི་གོ་ར་ེཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཟརེ་ན། མའིི་ི

བརྩིེ་སེམས་བཟང་པོོ་ཟེར་བ་དེ་གོོང་དུ་བཀུར་གྱིི་ཡོོད། དེ་ཡོང་

བརྩི་ེབ་བྱེདེ་དགོསོ། ཡོ་རབས་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ཚེགིོ་སྐོམ་པོ་ོབདེ་
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སྤྱོོད་བྱེས་པོ་དེ་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར། དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་གོང་

འིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་མ་ིཡོ་རབས་དང༌། བརྩི་ེསམེས་ད་ེགོམོ་པོ་

རིམ་བགྲེོད་ཀྱིི་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ལུགོས་ཞིིབ་ཚེགོས་པོོའི་ིསྒོ་ོནས་

བཤེད་ཡོོད། དེང་སང་ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོོད་མཁོན་མི་

འིགོའི་ཤེས་ཀྱིསི་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེཆེསོ་མ་རེད། ནང་

ཆེསོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེསམེས་ཀྱི་ིཚེན་རགིོ་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ སྐོད་ཆེ་ད་ེ

ལ་བདནེ་དནོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། 

གོང་ལྟར་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ནང་ནས་མི་ཡོ་རབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དང༌། མ་ིསམེས་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིབསློབ་བྱེ་མཐོའི་མདེ་པོ་

ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། ང་ཚེ་ོབད་ེབ་འིདདོ་མཁོན་

དང༌། སྡུགོ་བསྔལ་མ་ིའིདདོ་པོའི་ིམ་ིཞིིགོ་ཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་ས་ོས་ོ

རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཕེ་མེས་བརྒྱུད་ནས་ཡོོད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་འིདི་ལ་དོ་

སྣང་བྱེས། འིད་ིལ་རནི་ཐོང་ཡོདོ་པོ་དང༌། འིདསི་ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་

པོ་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཤེསེ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་གོར་བྱེང་རྒྱུད་

ཀྱི་ིས་ཆེ་ཁོགོ་མང་པོརོ་སློབེས་དུས་ང་ལ་ད་ོསྣང་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ཧ་ི

མ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་ལ་ཡོདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོནང་པོ་ཡོནི་པོ་དང༌། 

དངསོ་གོནས་ནང་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོོད། འིནོ་ཀྱིང་དད་པོ་

བྱེེད་སའིི་ནང་པོའིི་ཆེོས་མ་ཤེེས་པོ་མང་པོ་ོའིདུགོ དེ་མཐོོང་དུས་

སེམས་སྐྱ་ོགོི་འིདུགོ རང་ཉེིད་ནང་པོ་ཡོིན་པོ་དང༌། གོང་ལ་དད་
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པོ་བྱེདེ་སའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ད་ེམ་ཤེསེ་ནས་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ལམ་

དང་ལུགོས་སྲིལོ་འིདྲེ་པོ་ོདང༌། ཁོ་ནས་གོཡོམ་རྒྱུགོ་ལ་ཕྱོནི་པོའི་ི

དད་པོ་དེ་ཡོགོ་པོོ་མི་འིདུགོ རང་ཉེིད་ནང་པོ་ཡོིན་ན་དད་པོ་བྱེེད་

སའིི་ཆེོས་དེ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ནང་ཆེོས་ཤེེས་

པོ་ཟེར་བ་དེ་ང་མ་ཎི་བགྲེང་ཤེེས་ཙོམ་དང༌། སྐོོར་བ་རྒྱགོ་ཤེེས་

པོ་ཙོམ་ལ་ནང་ཆེསོ་ཤེསེ་པོ་ཟརེ་མ་ིཐུབ། ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིགོཞི་ིརྩིའིི་

གོནས་ཚུལ་དང༌། མ་མཐོའི་ནང་ཆེོས་ཀྱིི་སྤྱོི་སྒྲིོམ་ཤེེས་པོའིི་ཐོོགོ་

ནས་ནང་ཆེོས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོིན་ན་དངོས་གོནས་ཕེན་ཐོོགོས་དང༌། 

ཡོིད་ཆེེས་ཡོོང་གོི་རེད། ས་ོསོས་ཆེོས་མ་བྱེས་ན་ཁྱིད་པོར་གོང་

ཡོང་མདེ། ནང་པོ་བྱེས་ན་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ཤེསེ་པོ་བྱེདེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་ངས་རྟེགོ་པོར་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

རྒྱ་གོར་གྱི་ིམ་ིཁོངོས་ནང་པོ་ཡོནི་པོའི་ིམ་ིཚེ་ོལའིང་ངས་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་གོསི་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་

ད་ེབས་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོནང་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་དང༌། ནང་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་

ཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ནང་ཆེོས་ཤེེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

རདེ་ཅསེ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོལ་ངས་ད་ེརངི་འིབདོ་སྐུལ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཆེོས་ཤེེས་པོ་ཟེར་མཁོན་དེའིང་ཁོ་འིདོན་བྱེེད་ཤེེས་ཙོམ་གྱིིས་མི་

འིགྲེགིོས། ཁོ་ནས་བཏེནོ་པོ་ད་ེཡོ་ིདནོ་དགོ་ཤེསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་དནོ་

ད་ེགོཤེསི་རྒྱུད་དང་འིདྲེསེ་ཐོབས་བྱེདེ་དགོསོ། དནོ་དགོ་མ་ཤེསེ་
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པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཚེགིོ་སྐོམ་པོ་ོཞིགིོ་ཁོ་ནས་མར་བཏེནོ་ཏེ་ེད་ལྟ་ཞིལ་

འིདནོ་གོནང་གོ་ིཡོདོ། ད་ེཞིལ་འིདནོ་ཚེར་སངོ་བྱེས་པོས་ཕེན་གྱི་ིམ་

རདེ། ཚེགིོ་བཏེནོ་པོ་དའེི་ིདནོ་བཟང་པོ་ོད་ེདངསོ་སུ་ཤེསེ་པོ་དང་བླ་ོ

ལ་ངསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཆེ༽ སམེས་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིཕེན་ཡོནོ།

རང་སོ་སོའི་ིསྒོེར་གྱིི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ཆེ་མཚེོན་ན། ང་ཚེ་ོ

བོད་པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ནང་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་མཐོར་ཕྱོིན་པོ་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་གོི་མི་

ས་ཡོ་བྱེེ་བ་མང་པོོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་གོི་མི་གོཅིགོ་ཆེགོས་པོ་རེད། 

ད་ེལ་དམིགོས་བསལ་ང་ོམཚེར་ཆེ་ེརྒྱུ་དང༌། འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་

མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཙོམ་མེད། དཔོེར་ན། རྒྱ་གོར་

གོཅིགོ་པུར་ཆེ་བཞིགོ་པོ་ཡོིན་ཡོང༌། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་སློོབ་ཕྲུགོ་

འིབུམ་ཕྲིགོ་མང་པོོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་དང་བྱེེད་བཞིིན་པོ་དེ་དགོ་གོི་

ནང་ལ་བདོ་ཕྲུགོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཁྱིད་དུ་འིཕེགོས་པོ་ཞིགིོ་ཡོདོ་ནའིང་སྤྱོ་ི

འིདྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་ཤེིགོ་རེད་མ་གོཏེོགོས་དམིགོས་བསལ་དེ་ཙོམ་

ཡོངོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཆེ་ཚེང་ཡོདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་ང་ཚེའོི་ིརགིོ་གོཞུང་
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སྤུས་དགོ་ཤེསེ་པོ་ཡོནི་ན་དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་བདོ་

ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་མཁོན་མང་པོ་ོཡོདོ་པོས་ས་ོས་ོསྒོརེ་

གྱི་ིལྟ་ོགོསོ་ཐོགོོ་ལ་ཡོནི་ནའིང་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཁྱིད་

པོར་ཐོནོ་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་བའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཆེ་

ནས་བརྩིིས་ན་ཡོང༌། ང་རང་ཚེ་ོབོད་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་

ད་ོསྣང་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གོ་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ེ

དགོ་ཁྱིེད་ཚེོའིི་སེམས་ལ་ངེས་པོ་བྱེེད་དགོོས། མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་

བསྡུས་པོ་ཡོནི་ན་དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་འིད་ིརྣམས་སྤུས་དགོ་ཅགིོ་

སྦྱོངོ་དགོསོ། སློབོ་གྲྭ་འིགྲེམིས་པོ་ཡོནི། ཡོགིོ་ཚེད་ཐོནོ་སོང་ཟརེ་

བ་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར། དངོས་གོནས་བསྲིེགོས་བཏུབ་འིཕེེར་བའིི་

ཤེསེ་ཡོནོ་ད་ེབླ་ོལ་འིཇགོས་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དའེི་ིཐོགོོ་ལ་ས་ོས་ོབདོ་རགིོས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཤེསེ་རགིོ་བཟང་པོ་ོཡོདོ་

པོ་ད་ེདགོ་ངསེ་པོར་དུ་ད་ོསྣང་དང༌། སློབོ་སྦྱོངོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱེས། 

དེ་གོཉེིས་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། དེ་

འིདྲེ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན། དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་ཤེེས་པོའིི་ཆེ་ནས་ཕྱོི་

དངོས་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ལོངས་སུ་སྤྱོོད་པོ་ལ་ལགོ་མ་

ཐོགོོས་པོའི་ིརྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤྱོདོ་ཐུབ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་ཤེསེ་

པོ་ཞིགིོ་དང༌། ད་ེདང་ཆེབས་ཅགིོ་ནང་ཆེསོ་གོཙོ་ོབརོ་གྱུར་པོའི་ིརང་

ཉེདི་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་སྦྱོངས་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་མ་ིཚེ་ེའིདའིི་ིནང་རྐྱེནེ་
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ངན་རུ་འིཛངིས་པོའི་ིཕྱོ་ིནང་གོ་ིའིགོལ་རྐྱེནེ་གྱིསི་གོནདོ་མ་ིཐུབ་པོ། 

ཧ་ཅང་གུད་པོའི་ིགོནས་སྐོབས་ལ་ཞུམ་པོ་མ་ིསྐྱ་ེབ། ཧ་ཅང་དར་

བའི་ིགོནས་སྐོབས་ལ་ཁོེངས་པོ་མ་ིསྐྱ་ེབ། མ་ིཚེ་ེབད་ེསྐྱདི་བརྟེན་

པོའོི་ིངང་སྐྱལེ་རྒྱུར་གོ་ོརྟེགོོས་མཐོ་ོབའི་ིཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་ལྡན་

པོའི་ིམ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ད་ེལྟ་བུའི་ིངང་ལ་ོབརྒྱ་ཐོམ་པོ་བསྡེད་ཀྱིང་རུང༌། ལ་ོབདུན་ཅུ་བརྒྱད་

ཅུ་བསྡེད་ཀྱིང་རུང༌། མི་ཚེེ་འིདིའིི་རིང་ལ་སྐྱིད་པོའིི་ཉེི་མ་ནུབ་རྒྱུ་

མེད་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་རེད། ཤེེས་སོང་ངམ། སེམས་ཀྱིི་ནང་

ཆེགོས་སྡེང་གོི་གོཉེེན་པོ་ོབསྟེན་མ་ཐུབ་པོར། སེམས་ཧ་ཅང་ཡོ་

ཡུགོ་ཆེེན་པོོ། ཁོོང་ཁྲིོའི་ིགོཞིན་དབང་དུ་བསྡེད་པོ་ཡོིན་ན་མི་ཚེེ་

འིདིའིི་ནང་ཁོ་ཆེགོ་སྣ་རལ་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། 

ཡོང་ན་རང་ཤེི་རྒྱགོ་དགོོས་མིན་ནམ་བསམ་པོ། ཡོང་ན་གོཉེིད་

ཁུགོ་པོའིི་སྨོན་ཟ་དགོོས་མིན་ནམ་བསམ་པོ། ཡོང་ན་སྨྱོོན་པོའིི་

སྨོན་ཁོང་ནང་ལ་འིགྲེོ་དགོོས་མིན་ནམ་བསམ་པོ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་

ཞིགིོ་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོའི་ིལུང་པོའི་ིནང་ལ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་

དང་མཐོངོ་བཞིནི་ཡོདོ། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོང་དཔོལ་འིབྱེརོ་དང་སློབོ་

སྦྱོོང་གོཉེིས་ཀའིི་གོནས་སྟངས་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་བཞིིན་དུ་སེམས་མ་

སྐྱདི་པོ་མང་པོ་ོམཐོངོ་རྒྱུ་འིདུགོ 

དེ་བཞིིན་དུ་བོད་པོའིི་ནང་ལ་ཡོང་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོོད་
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པོ་ཡོིན་དུས། ད་ལྟ་ལབ་པོ་བཞིིན་བོད་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་

འིདི་ཡོགོ་པོ་ོསློོབ་སྦྱོོང་བྱེས། གོནད་དོན་སེམས་ནང་འིཇོགོ་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་ཁྱིདེ་རང་ཚེའོི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་རངི་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

གོལ་ཏེེ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ཚེེ་སྔ་ཕྱོི་ཁོས་ལེན་གྱིི་མེད་ན་ཡོང༌། གོང་

ལྟར་ཚེེ་ཕྱོི་མའིི་དུས་ཚེོད་ཤེར་སྐོབས་ཕེན་ཐོོགོ་ཏེན་ཏེན་ཡོོང་གོི་

རདེ། ད་ེལྟར་ན་མ་ིཚེ་ེའིད་ིནས་བཟུང་སྐྱདི་པོའི་ིའིགོ་ོཚུགོས་ཡོངོ་

གོི་འིདུགོ་གོ དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་དཀའི་ངལ་མང་

པོ་ོའིཕྲིད་པོ་དང༌། རྙགོོ་དྲེ་མང་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། རྙགོོ་དྲེ་འིད་ིདགོ་

ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་པོའི་ིདབང་གོསི་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོའི་ིརྟེགོས་

གོསལ་པོ་ོཡོདོ། 

འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྟངེ་དུ་ད་ལྟ་ལུང་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་རྗེསེ་ལུས་ཀྱིསི་

སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིཚེད་ལངོས་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་གླིངི་

གོི་རྙོགོ་དྲེ་ས་ཁུལ་གོང་སར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང༌། ད་དགོ་གོི་རྙོགོ་

དྲེ་ཡོངོ་ས་མང་པོ་ོཞིགིོ་དངསོ་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་དང༌། ཚེན་རགིོ་

ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ནས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ལུང་པོ་དེ་

དགོ་གོི་ནང་དུ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གྱིིས་ཕེོངས་མེད་ལ། དཔོལ་

འིབྱེརོ་ལངོས་སྤྱོདོ་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཕེངོས་མདེ། གོང་གོསི་ཕེངོས་སམ་ཞི་ེ

ན་ལྷགོ་བསམ་གྱིསི་ཕེངོས་པོ་དང་། གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་རྒྱུས་ཕེངོས་

ཡོདོ། དའེིི་དབང་གོསི་རྙོགོ་དྲེ་འིད་ིདགོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 
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ཇ༽ བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་དང་། བྱེམས་ལྡན་གྱི་ིམི་བཟང་།

མ་ིབཟང་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིཡོ་རབས་བྱེདེ་རྒྱུ་ན་ིམ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གོ་ི

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་རྩི་བ་ཡོིན་པོས་དེ་ཁྱིེད་ཚེ་ོཚེང་མའིི་སེམས་ལ་ངེས་

པོ་བྱེས། ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོ

འིདརི་ལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་དང༌། དགོ་ེརྒན་ཚེ་ོཡོནི་ན་ཡོང་ད་ེངསེ་

པོར་དུ་སམེས་ལ་འིཇགོས་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། དངེ་དུས་ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭའི་ི

འིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེཁོ་ོནར་མངནོ་པོར་བསྟདོ། ཡོདི་ཕྲིགོོས་ནས་བསྡེད་

པོ་ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་དེས་ཕྲིན་བུ་འིདང་གོི་མེད། མངོན་པོར་

བསྟོད་འིསོ་པོའིི་ལེགོས་ཆེ་མང་པོོ་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་ངེས་པོར་

དུ་མངོན་པོར་བསྟོད་འིསོ་པོ་རེད། དེ་ལྟ་ན་ཡོང་སྤྱོིར་བཏེང་མིའིི་

མི་ཚེེ་གོཅིགོ་གོི་བདེ་སྡུགོ་ནང་ལ་དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་གོཅིགོ་

པུས་ལན་ཆེ་ཚེང་ཐོབེས་ཀྱི་ིཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན་ཐོབེས་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིརིགོ་གོཞུང་གོཞིན་དང༌། ཆེསོ་ལུགོས་གོཞིན་དགོ་

གོསི་ཀྱིང་ལན་ཐོབེས་ཀྱི་ིམདེ་ན། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ས་ོསའོི་ི

གོམོས་གོཤེསི་དང༌། གོནས་སྟངས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཡོདོ་པོ་ཡོནི་དུས་ད་ེ

བས་ཀྱིང་ལན་ཐོབེས་པོ་དཀའི། དསེ་ན་ས་ོསའོི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་ད་ོ

སྣང་དང༌། སློོབ་སྦྱོོང་ནུས་པོ་ཐོོན་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ 
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ང་མིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་ནས་ལོ་ ༢༥ འིཁོོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་

བཞིནི་ལུང་པོ་གོང་སར་སློབེས་ཡོདོ་པོ་དང༌། མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ཐུགོ་

འིཕྲིད་བྱུང་ཡོོད། ངོ་ཤེེས་པོ་མང་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། དེ་རྣམས་ཀྱིི་

ཉེམས་མྱོངོ་ལ་གོཞིགིོས་ན། ང་རང་ཚེའོི་ིརགིོ་གོཞུང་དང༌། བཟང་

པོོའི་ིབསློབ་བྱེ་འིདི་དགོ་ལོ་ཇི་སོང་གོིས་དགོོས་མཁོོ་དང༌། རིན་

ཐོང་ཇེ་ཆེེར་འིགྲེོ་བ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་

སྒོང་ལ་ཤེེས་ཡོོན་དང༌། དངོས་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་ལུང་པོའིི་

ནང་གོི་གོཞིོན་ནུ་ཚེོའིི་ནང་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་མི་འིདྲེ་བ་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ཉེམས་མྱོངོ་ཡོདོ་མདེ་དང༌། 

དངསོ་པོའོི་ིགོནས་ཚེདོ་ལ་རན་དང་མ་རན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ། 

ཡོིན་ན་ཡོང་རྩི་བ་མིས་མི་ལ་བརྩིེ་བ་དེ་དང༌། མི་གོཅིགོ་གྱུར་གྱིི་

འིདུ་ཤེེས་གོསལ་དུ་འིགྲེོ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེང་

སང་གོི་དུས་ཚེོད་ལ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཡོགོ་ཏུ་

ཕྱོིན། གོཉེིས་ནས་དཔོལ་འིབྱེོར་ཡོགོ་ཏུ་ཕྱོིན། མི་དང་མིའིི་བརྩིེ་

བ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན། དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་ནས་རྡུལ་ཕྲིན་

མཚེོན་ཆེ་ཟེར་བ་འིདི་ཚེོའིི་གྲེས་ལ་ཆེབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསམ་བློ་འིདྲེ་

ཆེགོས་པོོ་ཙོམ་མིན་པོར་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིིས་ཉེེན་ཁོ་འིདུགོ་

བསམ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་གྱི་ིཐོགོོ་ཞི་ིབདའེི་ིལས་འིགུལ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

བརྩིམ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ རྩི་བའི་ིལྷགོ་བསམ་འིཁྱིརེ་ས་ོདང༌། མ་ིདང་

མིའིི་རྩི་བའིི་བརྩིེ་བ་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་མཐོོང་གོི་
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འིདུགོ དེ་ཡོགོ་པོོ་རེད། འིཛམ་གླིིང་ས་ཁུལ་གོཞིན་དགོ་ལའིང་

མི་དང་མིའིི་བརྩིེ་བའིི་བསམ་བླ་ོདེ་སྔོན་མ་སྤྱོི་ལ་ོ ༥༠-༦༠ ནང་

གོི་གོནས་ཚུལ་དང་མི་འིདྲེ་བ་དེང་སང་བསམ་བླ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་

སྐྱསེ་པོའི་ིསྐོབས་ཡོནི་དུས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེསོ་ད་ེབས་

ཀྱིང་བྱེམས་བརྩི་ེདང༌། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབསམ་པོས་རང་གོ་ིསམེས་

ལ་ཞིི་བདེ་ཡོོད་པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་སྟེང་དངོས་

འིབྲལེ་དནོ་དང་ལྡན་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིབསམ་པོ་ཅན་དང༌། ཕེན་པོའི་ི

བསམ་པོ་ཅན་གྱི་ིམ་ིཞིགིོ་ཆེགོས་ཐུབ་པོའི་ིའིབད་རྩིནོ་ངསེ་པོར་དུ་

བྱེདེ་དགོསོ། ཤེསེ་སངོ་ངམ། ད་ེདགོ་ཁྱིདེ་ཚེའོི་ིསམེས་ལ་ངསེ་པོ་

བྱེས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །། 
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་བ་ ༩ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ཟླ་བ་ ༩ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་

ཤེསེ་རིགོ་ལས་དནོ་གོལ་ཆེའེི་ིསྐོརོ་གྱི་ིཚེོགོས་ཤེསེ་རིགོ་ལས་དནོ་གོལ་ཆེའེི་ིསྐོརོ་གྱི་ིཚེོགོས་

འིདུར་ཕེབེས་མཁོན་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།འིདུར་ཕེབེས་མཁོན་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མ་ིཚེའེི་ིམདུན་ལམ་དང་། ཤེསེ་ཡོནོ་སློབོ་སྦྱོངོ་།

ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་ལས་དོན་འིདིར་རྒྱུས་ཡོོད་ཡོིན་སྟབས་གོང་

དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་དཀའི་ངལ་སེལ་ཐོབས་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་གོང་

ལྟར་ཚེདོ་ཐོགིོ་གོ་ིརདེ། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་བསྒྲུབ་དགོསོ་

པོའི་ིདམགིོས་ཡུལ་གོང་འིདྲེ་ཡོདོ་མདེ་དང༌། ཡོང་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་

པོོའི་ིཆེ་ནས་བསྒྲུབ་དགོོས་པོ་ཡོིན་ནའིང་ད་ལྟ་འིཕྲིལ་སེལ་ལམ་

སང་ལགོ་ལེན་ཁོལེ་མ་ཐུབ་པོ་ཡོདོ་མདེ། ད་ལྟ་ལགོ་ལནེ་འིཁོལེ་

ཐོབས་མདེ་པོ་ཡོནི་ནའིང༌། མ་འིངོས་པོའི་ིཐོགོོ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེ

ཕྱོིན་ཆེད་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིརྩི་འིཛིན་བྱེེད་སའིི་རིགོས་ཤེིགོ་ཡོོང་གོི་

རེད། རིགོས་གོཅིགོ་ནི་ད་ལྟ་ལམ་སང་འིཕྲིལ་སེལ་སྒྱུར་བཅོས་

བཏེང་སྟེ་གོང་དགོའི་ཅི་ལེགོས་ཀྱིི་ཐོབས་ཤེེས་ལགོ་ལེན་བྱེེད་རྒྱུ་

ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། བྱེེད་ཕྱོོགོས་སྐོོར་ད་ལྟ་རོབ་ཙོམ་བཤེད་པོ་དེ་

ཚེ་ོཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ཁོ༽ མཚེན་ལྡན་གྱི་ིམ་ིདང་། རྩི་བའི་ིམ་ིསྤུས་དགོ་པོ།ོ
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དེ་ནས་ཁོ་སང་བཀའི་ཤེགོ་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན། ང་ཚེོས་

རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་དགོོས་པོའིི་དུས་ཚེོད་ལ་སློེབས་ཡོོད། བར་ལམ་

ཞིགིོ་ནས་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་མཁོན་དང༌། ད་ལྟ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ཡོདོ་བཞིནི་

པོའི་ིསློབོ་ཕྲུགོ་ཚེའོི་ིཤེསེ་ཡོནོ་འིཐུས་ཤེརོ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་སྐོད་

རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོོངས་གྲེགོས་ཤེིགོ་བྱུང་བ་རེད། 

སློབོ་གྲྭ་ཐོོན་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེའོི་ིཤེསེ་ཚེད་དང༌། འིཇནོ་ཐོང༌། རྩི་བའི་ི

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་སོགོས་ད་ཆེ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་གྲེངས་ཕྱོནི་པོའི་ི

མཚེམས་ལ་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ངས་ནམ་རྒྱུན་ཕྱོ་ིམ་ིཐུགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཡོནི་ནའིང་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

མི་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་རྐྱེང་པོས་མི་འིགྲེིགོ་ཅིང་། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་

ཏེན་གོཅིགོ་པུ་མ་ཡོིན་པོར་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་གོང་ལ་འིཇགོས་

སའིི་རྩི་བའིི་མི་དེ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་མི་སྤུས་དགོ་པོོ་

དང༌། མའིིི་མཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་འིད་ིང་ཚེའོི་ིརྩི་དནོ་

ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོད། ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙོམ་ཡོོད་ཀྱིང༌། རྩི་བའིི་མི་དེའིི་

བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་དང་། བྱེེད་སྟངས་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱུང་བར་

ཀྱིགོ་ཀྱིོགོ་ཅིགོ་གོི་སྒོང་ལ་ཕྱོིན་ན་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཇི་ཙོམ་ཡོོད་

ཀྱིང་ད་ོབདགོ་རང་ཉེདི་སྐྱདི་པོ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མདེ་ལ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་

ཕེན་པོ་ལའིང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོངོ་ཐོབས་མདེ། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་

པུའི་ིགོནས་ཚུལ་མ་ཡོནི་པོར་འིཛམ་གླིངི་ནང་ཆེསེ་ཡོར་ཐོནོ་ཅན་
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ཡོིན་ཞིེས་བརྗེོད་མཁོན་གྱིི་ནང་ལའིང་གོནས་ཚུལ་དེ་ཡོོང་དང་

ཡོོང་བཞིིན་པོ་རེད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་ཡོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་རྩི་བའིི་

བསམ་བློའི་ིའིཁྱིེར་སོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་ན་མི་དེ་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་

སུ་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོནི་ནའིང་བརྗེདོ་ངསེ་ཡོནི། ནུབ་ཕྱོོགོས་རྒྱལ་ཁོབ་

ཀྱི་ིནང་ལ་ཡོནི་ནའིང་ད་ེལྟར་རདེ། 

ང་ཚེོའིི་དཔོེ་བལྟ་ས་དེ་རྒྱ་གོར་གྱིི་སློོབ་གྲྭར་བལྟས་པོ་དང་། རྒྱ་

གོར་གྱིི་དཔོེ་བལྟ་ས་དེ་ནུབ་ཕྱོོགོས་ཀྱིི་སློོབ་གྲྭར་བལྟ་གོི་ཡོོད། 

མཐོར་ཐུགོ་དཔོ་ེབལྟ་ས་ནུབ་ཕྱོགོོས་ཀྱི་ིསློབོ་གྲྭ་དགོ་གོ་ིནང་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན། རགིོས་གོཅགིོ་གོསི་ཆེསོ་བསློབས་ན་འིགྲེགིོ་གོ་ིམ་རདེ་

ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་དང༌། དངེ་སང་ན་ིཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་གོལ་ཆེནེ་

པོ་ོའིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། གོང་ལྟར་ཡོང་ཤེེས་ཡོོན་ཡོར་རྒྱས་

ཚེད་མཐོོ་ཤེོས་སློེབས་མཁོན་གྱིི་ལུང་པོ་དེ་དགོ་གོི་ནང་དུའིང་ད་

ལྟ་ཕེན་ཆེད་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་འིདི་འིགྲེོ་བ་

མིའིི་རིགོས་ཀྱིི་དགོོས་མཁོོ་ཆེ་ཚེང་སྤྲོོད་མཁོན་ཡོགོ་ཤེོས་ཤེིགོ་

ཡོིན་མིན་ཐོེ་ཚེོམ་རེད། གོང་ལྟར་དུས་ཚེོད་འིགྱུར་བ་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐོབས་སུ་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ཏུ་བསམ་བློ་གོསར་པོ་གོཏེོང་མ་ཐུབ་

པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ང་རང་ཚེོར་མཚེོན་ན་དེང་དུས་ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་ལམ་སྒོོར་ཞུགོས་

པོ་ད་ལན་དང་པོ་ོརདེ། ང་ཚེ་ོལ་ཉེམས་མྱོངོ་གོང་ཡོང་མདེ། ཡོནི་
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ནའིང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ེསྔ་ལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་གོ་ིགོངོ་དུ་རྒྱ་གོར་ནང་

བསམ་བླའོི་ིགོནས་ཚེད་ཤེནི་ཏུ་མཐོནོ་པོརོ་སློབེས་མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ི

སློབོ་སྦྱོངོ་ཁོགོ་བདོ་ནང་ལ་སློབེས། བདོ་ནང་ལ་འིཇགོས་ཏེ་ེད་ལྟ་

ང་ཚེོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་རྩི་བར་གྱུར་པོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེེད་རྒྱུ་མེད་པོ་རྩི་བ་ནས་མིན། དེའིི་ཆེ་ནས་ལུང་པོ་གོཞིན་དགོ་

ཚེོས་ལན་མ་ཐོེབས་པོ་དང་། ཐོབས་ཤེེས་མ་རྙེད་པོ་ཞིིགོ་གོཅིགོ་

བྱེས་ན་ང་ཚེ་ོལ་ཡོངོ་མ་སྲིདི་པོ་མནི། 

གོ༽ སློབོ་གྲྭའི་ིའིཛུགོས་སྐྲུན་དང་། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིམ་ི

བཟང་།

ནམ་རྒྱུན་ངས་རྟེགོ་པོར་ཁོ་ཤེབོ་ལྟ་བུར་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་རྙིང་པོ་དེ་རྗེེས་ལུས་རེད། དེ་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅེས་ངོས་ནས་

བརྗེོད་ཀྱིི་མེད། ཡོིན་ནའིང་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིང་པོ་དེ་ཇི་ཙོམ་ཐོབས་

རྡུགོས་ནའིང་དའེི་ིནང་འིཚེར་ལངོས་བྱུང་བའི་ིབདོ་མའིི་ིརྣམ་འིགྱུར་

ད་ེརང་བཞིནི་གྱིསི་མ་ིལྷདོ་ལྷདོ་དང༌། རང་བཞིནི་བཟང་པོ།ོ སྐྱདི་

སྣང་ཡོདོ་པོའི་ིཚེརོ་བ་ཞིགིོ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ིནང་གོ་ིམ་ིཚེརོ་ཡོདོ་པོ་

རདེ། རྒྱ་མསི་ཟརེ་བ་ལྟར་བདོ་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙངི་པོ་ད་ེཆེསེ་གོདུགོ་

རྩུབ་དང་། ཆེསེ་ཀློ་ཀློ།ོ ཆེསེ་མུན་ནགོ་ཅགིོ་ཡོནི་ན་སྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ི

ནང་འིཚེར་ལངོས་བྱུང་བའི་ིམ་ིད་ེདགོ་གོ་ིགོདངོ་ལ་བལྟས་པོ་ཙོམ་
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གྱིིས་རྒྱགོ་རེས་རྒྱགོ་ཆེོགོ་ཆེོགོ་དང༌། ལམ་སང་སྡུགོ་སྐོད་རྒྱགོ་

ཆེོགོ་ཆེོགོ་ཅིགོ་ཆེགོས་དགོོས་ཚེོད་ཡོོད་ཀྱིང་། དེ་ལྟར་ཆེགོས་

མདེ་པོ་ལས་ཤེསེ་ཐུབ། སྤྱོ་ིཚེགོོས་རྙངི་པོ་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་མདེ་

ནི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིང་པོའིི་ནང་དུ་འིཚེར་ལོངས་བྱུང་བའིི་མི་དེ་དགོ་

གོི་གོདོང་ལ་བལྟས་ན་ཤེེས་གོསལ་རེད་ཅེས་ངོས་ནས་ནམ་

རྒྱུན་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡོོད། དཔོེར་ན། བར་ལམ་ལ་ོའིགོའི་ཤེས་ཕྱོིན་ཏེེ་

མ་ིཐོོགོ་གོསར་པོ་སློབེས་པོ་ཚེརོ་བརྟེགོ་ཞིིབ་བྱེས་ན། ད་ེསྔའི་ིམ་ི

ཐོོགོ་རྒན་པོ་དེ་དགོ་ལ་ཆེགོས་སྡེང་རྨོངས་གོསུམ་རང་གོཞིན་སུ་

ལའིང་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཀྱིང་ཕྲིན་བུ་བརླིང་བ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ང་ོ

ཐོགོོ་རྒྱགོ་རསེ་ཤེགིོ་བརྒྱབ་ཀྱིང་བསམ་གོནགོ་བྱེདེ་རསེ་ལསོ་བྱེདེ་

དེ། ཡོིན་ནའིང་རང་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱེས་ཏེེ་ངོ་ཚེ་དང༌། གོཞིན་རྒྱུ་

མཚེན་དུ་བྱེས་ནས་ཁྲིལེ་ཡོདོ་ཅསེ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོཕྲིན་བུ་ཤུགོས་

ཆེ་ེབ་ཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་འིདུགོ 

ད་ཆེ་མ་ིཐོགོོ་གོསར་པོ་བརྗེསེ་པོའི་ིན་གོཞིནོ་ཚེརོ་བལྟས་ན། དཔོརེ་

ན། བདོ་ནང་ནས་ཚུར་ཡོོང་མཁོན་གྱི་ིན་གོཞིནོ་འིད་ིདགོ་གོི་ཁྲིདོ་

དུ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ལྷགོ་བསམ་ཡོོད་ལ། བོད་སྤྱོི་པོའིི་

དནོ་དགོ་ལ་སམེས་ཤུགོས་དངསོ་གོནས་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། ༼མཚེམས་༼མཚེམས་

འིདརི་བལ་ཡུལ་དནོ་གོཅདོ་རནི་དར་ལ་གོཟགིོས་ནས།༽འིདརི་བལ་ཡུལ་དནོ་གོཅདོ་རནི་དར་ལ་གོཟགིོས་ནས།༽  རང་གོསི་ཕྲིན་བུ་ཤེསེ་

མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་ཡོོང་མཁོན་ན་གོཞིོན་དེ་དགོ་



509
གོི་རིགོས་ལ་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དགོེ་

མཚེན་དཔོགོ་ཏུ་མེད་པོ་ཡོོད། དངོས་གོནས་ཧ་ལས་དགོོས་པོ། 

བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེེད་འིསོ་པོ་རེད། དེ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་ཡོ་ཡུད་

ཚེ་པོ་ོདང་། སྤྲོང་རྟེགོས་ཚེ་ས་ིས་ིལྟ་བུ། ཕྲིན་བུ་ཞིགིོ་མ་འིགྲེགིོས་

ནའིང་ལམ་སང་མ་རབས་ཀྱིི་སྤྱོོད་ལམ་རྣམ་འིགྱུར་བསྟན་ཡོོང་

མཁོན་ཞིགིོ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ དེ་དགོ་ཁོགོ་གོཏེན་ནས་མེད། བོད་

ནང་ལ་རྒྱ་མསི་གོསར་བརྗེ་ེཡོནི་ཞིསེ་གོང་ལྟར་ཡོང་སྙངི་བདོ་ཀྱི་ི

ད་ེསྔའི་ིགོམོས་གོཤེསི་ཆེ་ཚེང་རྨགེོ་མདེ་དུ་བཏེང༌། རྒྱ་མ་ིཁོ་ོརང་

ཚེོའིི་ངོས་ནས་མིའིི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེས་ནས་

བསྐྱལ་དགོོས་ཞིེས་ལམ་ཡོང་དགོ་པོ་ཞིིགོ་ཁོ་ོརང་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་

ནང་བསྟན་མ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བདོ་ལུང་པོའི་ིནང་ལ་གོང་ནས་བསྟན་

ཐུབ། རྙིང་པོ་དེ་གོཏེོར། གོསར་པོ་ཞིིགོ་ལམ་སྟོན་བྱེེད་མ་ཐུབ་

པོའི་ིའིགོོ་ནས་འིཚེར་ལངོས་བྱུང་བས་ཁོགོ་མ་ིའིདུགོ ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་

མཐོོང་གོ་ིའིདུགོ 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ང་ཚེའོི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་ཡོངོ་མཁོན་

ཚེའོི་ིནང་ལ་བལྟས་ན། དཔོརེ་ན། ད་ེརངི་འིདརི་ཚེགོོས་མཁོན་བཀྲོ་

ཤེསི་དབང་འིདུས་གོཙོ་ོགྱུར་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མ་རྒྱ་གོར་ནང་སློབོ་

སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་ཐོནོ་པོ་ཤེ་སྟགོ་རདེ། དངསོ་གོནས་རང་གྲུབ་འིབྲས་

དཔོ་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཐོནོ་ཡོདོ། ཡོང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བདོ་རགིོས་གོཞིནོ་



510
སྐྱེས་བར་ལམ་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་མཁོན་ཚེོའིི་ནང་ལ་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་

མཁོན་འིདུགོ་ཟརེ་མཁོན་དང༌། རྐུ་མའི་ིསྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིདུགོ་ཅསེ་

ཟརེ་མཁོན་ལྟ་བུ་འིད་ིརགིོས་ང་ོཐོགོོ་རང་མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་ས་ཡོདོ་

མདེ་གོང་ལྟར་ཡོང༌། གླིངེ་ངན་ཞིགིོ་ལྷགོས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་ང་

རང་ཚེའོི་ིགོཞིནོ་སྐྱསེ་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་པོ་ལས་བྱེདེ་ནང་ལ་ཞུགོས་མཁོན་

ཚེའོི་ིནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་མཚེམས་རརེ་གོཤེསི་ཀ་རྩུབ་པོ་ོདང་། 

ལམ་སང་རྒྱགོ་རསེ་རྒྱགོ་མཁོན་ལྟ་བུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ན་ིའིད་ིདགོ་

གོང་གོསི་བྱེས་པོ་རདེ་དམ། 

མ་འིངོས་པོར་འིཚེར་ལངོས་འིབྱུང་མཁོན་དགོ་ལ་ཐོགོོ་མའི་ིབསམ་

བློའི་ིརྩི་འིཛུགོས་སམ། བསམ་བློའི་ིསྒྲིོམ་བསློང་ས་དེ་སློོབ་གྲྭའིི་

ནང་ཡོིན་ཅིང་། སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཕྲུ་གུའིི་

བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིསློབོ་ཚེན་

ད་ེགོཅགིོ་པུ་མ་ཡོནི་པོར། སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིཡོནི་པོའི་ིཆེ་ནས་མ་ིཚེ་ེ

སྐྱལེ་སྟངས་ལ་བསམ་བླ་ོཞིགིོ་གོཏེངོ་དགོསོ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམའིི་ི

སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་རྙོགོ་དྲེ་བཟ་ོམཁོན་ཞིིགོ་དང༌། མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་

ནང་ལ་བརྡོབ་གོསིགོ་གོཏེོང་མཁོན་གྱིི་དོན་དགོ་ལ་ང་ཚེ་ོསྐྱེས་པོ་

མནི། གོང་ལྟར་དངསོ་གོནས་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་བ་དང༌། ཡོ་

རབས་ཤེགིོ་ཡོངོ་བ་ད་ེསློབོ་གྲྭའི་ིནང་འིཛུགོས་སྐྲུན་བྱེདེ་དགོསོ། ད་ེ

ཡོོད་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་བྱུང་ན་དཔོལ་དང་རྒྱན་རེད། 



511
གོལ་སྲིདི་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་མདེ་ན་ཡོང་མ་ིལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་

དང༌། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིགོ མ་ིཡོ་རབས་ཤེགིོ་བྱེས་ནས་མ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་

ན་མ་ིད་ེཉེདི་སྐྱདི་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་ན་དཔོལ་དང་རྒྱན་རདེ། ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་

མེད་ནའིང་མི་ལ་བརྡོབ་གོསིགོ་གོཏེོང་གོི་མ་རེད། གོང་ལྟར་ཁོོ་

རང་གོི་མི་ཚེེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་འིགྱིོད་པོ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཚེེ་

སྐྱལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ང༽ ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིཤེསེ་བྱེ་དང་། བསམ་བླའོི་ིབསློབ་བྱེ།

མི་ཚེོའིི་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་འིདིའིི་ཐོོགོ་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོ་

ལྟར། ང་རང་ཚེོའིི་ནང་ལའིང་དེ་དེ་བཞིིན་རིམ་པོས་འིཐུས་ཤེོར་

ཕྱོིན་ན། ང་རང་ཚེོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་རྙོགོ་དྲེ་བཟོ་མཁོན་དང༌། 

དོ་བདགོ་སོ་སོའི་ིངོས་ལའིང་མི་ཚེེ་སྡུགོ་ལ་སྦྱོོར་མཁོན་ལྟ་བུའིི་

ཉེེན་ཁོ་ཡོོང་སྲིིད། ང་ཚེོས་གོནད་དོན་དེ་དགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་

ཆེེན་པོོ་ངེས་པོར་དུ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ལྟ་བུའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་

ཚེོས་འིཐུས་ཤེོར་ཕྱོིན་མིན་དང་། གོལ་སྲིིད་ཕྱོིན་ཡོོད་ན་དེ་རྒྱ་

གོར་གོཞུང་ལ་ཁོགོ་བཞིགོ་ས་མདེ་ལ། རྒྱ་གོར་དབུས་བདོ་སློབོ་

ཚེགོོས་པོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་རྣམས་ལ་ཁོགོ་བཞིགོ་ས་མདེ། ད་ེ

བཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ས་ོསའོི་ིནང་གོ་ིརྒྱ་གོར་དགོ་ེརྒན་ཚེརོ་ཁོགོ་བཞིགོ་



512
ས་མདེ། དའེིི་ལས་འིགོན་ང་རང་ཚེ་ོལ་འིཁྲིི་བ་ཡོནི་པོས་ད་ཆེ་ང་

ཚེསོ་འིཐུས་ཤེརོ་ཕྱོནི་འིདུགོ་ན་དའེི་ིཐོབས་ཤེསེ་ང་ཚེསོ་བྱེདེ་ཐུབ་

པོ་གོང་དང་གོང་འིདུགོ་གོམ། 

རྩི་བ་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཡོནི་ཕྱོནི་ཆེད་ཆེསོ་ལ་དད་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

དང༌། ཆེསོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་ང་ཚེསོ་ཤེདོ་ཐུབ་ཐོབས་མེད་ལ། 

ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོང་མདེ། ཡོནི་ནའིང་མང་ཆེ་ེབ་ཆེསོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌དད་

པོ་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་རེད། དེ་ལྟར་ཡོིན་སྟབས་གོང་ལ་དད་པོ་

བྱེེད་སའིི་ཆེོས་དེ་ཤེེས་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ང་ཚེོའིི་ད་

ལྟའིི་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་ཐོད་ཆེོས་ཀྱིི་སློོབ་ཚེན་རྣམས་

ཤེསེ་བྱེའི་ིརྣམ་གྲེངས་ལྟ་བུར་སློབོ་སྟནོ་བྱེས་པོ་ལས། སམེས་ལ་

ཚེོས་རྒྱགོ་གོི་ཡོོད་པོ་ལྟ་བུ་མིན། ཤེེས་བྱེའིི་རྣམ་གྲེངས་སུ་ཆེོས་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོ་དང༌། ཆེསོ་དསེ་ཤེསེ་རྒྱུད་ལ་ཕེན་པོ་བྱེས་ནས་

སམེས་ལ་ཟུགོ་རྒྱུ་གོཉེསི་ལ་ཁྱིད་པོར་ཡོདོ། 

ཁོ་སང་ཤེེས་རིགོ་གོི་ཐུགོས་དམ་ཕུལ་འིབྱེོར་ལ་མོ་བརྒྱབ་པོར་

འིཚུབ་པོ་ོཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་འིདུགོ ཞིབས་བརྟེན་རམི་གྲེ་ོབྱེས་ནའིང་

དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། སྔོན་ལ་ཞིབས་བརྟེན་སྒྲུབ་མཁོན་རྣམས་ཚེད་

ལངོས་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེལས་དངསོ་གོནས་རང་ཞིབས་བརྟེན་

ཞིེས་པོའིི་དོན་དགོ་སྙིང་པོ་ོམིའིི་བསོད་ནམས་གོསོགོ་རྒྱུ་དེ་ཡོིན། 

བསོད་ནམས་གོསོགོ་ཐོབས་ནི་ཀུན་སློོང་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་སྐྱེས་
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པོའིི་སྒོ་ོནས་བསོད་ནམས་གོསོགོ་དགོོས་པོ་རེད། སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་

གོི་ནང་ལ་རྣམ་ཀུན་ནས་ཆེོས་དགོེ་ཡོོད་མུས་ཡོིན་ཀྱིང་ཉེམས་

མྱོངོ་གོསི་འིདང་མ་འིདང་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་ངསེ་ཡོནི་ལ། ཕྱོོགོས་

གོཅགིོ་ནས་ད་ེརགིོས་རྣམ་ཀུན་སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོདང་རྟེགོ་པོར་གོཤེབི་

མཁོན་ཡོིན་སྟབས་རྒྱུས་ཡོོད་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་བསྡེད་ཡོོད། དེ་

ལས་ང་ོཐོགོོ་རང་འིགྲེེལ་བཤེད་མཁོས་པོ་ོརྒྱགོ་ཤེེས་མཁོན་དང༌། 

ས་ོསའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུས་མཐོངོ་སྐོབས་དང་བ་

འིདྲེནེ་ནུས་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཐོབས་ཤེསེ་བྱེས་ནས་སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་དུས་

ཚེདོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ེསྐོརོ་སྐྱདོ་བྱེས། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་འིགྲེལེ་བཤེད་

བརྒྱབ། ཆེསོ་ད་ེཤེསེ་བྱེ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡོནི་པོར་བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་

ཕེན་པོའིི་ཆེེད་དུ་བསློབ་བྱེ་བྱེས། ཡོ་རབས་ཞིེས་པོ་དེ་གོལ་ཆེེན་

པོོ་ཡོིན་པོ་དང༌། མ་རབས་ཟེར་བ་དེ་སྤྱོི་ལ་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་ལ། 

སྒོེར་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོའིི་སྐོོར། ཡོ་རབས་ཞིེས་པོ་དེ་ཚེེ་

ཕྱོ་ིམ་ཕྱོ་ིམ་རདེ་མདོ་ཀྱི།ི ཚེ་ེའིདི་ལ་ཡོནི་ནའིང་སྤྱོ་ིསྒོརེ་ཚེང་མར་

ཕེན་ཐོགོོས་ཡོདོ་ལུགོས་ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་བསློབ་བྱེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་བྱུང་

ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ་དམ་བསམ། 

ཡོང་རགིོས་གོཅགིོ་ལ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེ་རྒྱུ་མདེ་དམ། དངེ་སང་ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ི

མ་ིརགིོས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁོན་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ། 

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོས་མ་ཚེད་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ནང་པོ་
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ཆེགོས་ཏེ་ེནང་པོའི་ིཆེསོ་ཉེམས་ལནེ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོང་གོང་འིཚེམ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེརགིོས་སློབོ་གྲྭར་གོཏེམ་བཤེད་བྱེདེ་པོར་འིབདོ་

སྐུལ་བྱེས་ན་སྙམ། བྱེེད་སྟངས་འིདི་རིགོས་དེང་སང་རྒྱ་གོར་

ནང་དུ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ལ། བདོ་པོའི་ིནང་ལའིང་ད་ེབཞིནི་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཅ༽ སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཐོབས་དང་། དཔོ་ེམཚེནོ་གྱི་ིལམ་

སྟནོ།

སྤྱོིར་བཏེང་ནུབ་ཕྱོོགོས་པོ་ཟེར་དུས་མངོན་པོར་བསྟོད་ས་ཞིིགོ་

ཡོནི། མངནོ་པོར་བསྟདོ་ས་དའེི་ིམ་ིཚེ་ོནས་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་

གོཞུང་ཐོོགོ་ལ་དོ་སྣང་དང༌། ཉེམས་ལེན་བྱེས་ནས་སོ་སོ་སྒོེར་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོར་ངོས་འིཛིན་བྱེེད་མཁོན་ཚེོའིི་ནང་ནས་

བཤེད་པོ་ཡོནི་ན་ཕེན་ཐོགོོས་ཆེ་ེབ་མདེ་དམ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་གོཅགིོ་

གོསི་བདོ་པོའི་ིབསྔགོས་བརྗེདོ་མང་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱིནི་བསྡེད་པོ་ལས་ཕྱོ་ི

མི་གོཅིགོ་གོིས་བསྔགོས་བརྗེོད་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན་ལེགོས་པོ་ཡོོང་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་ཐོབས་ཤེསེ་འིདྲེ་བསམ་བླ་ོབཏེང་

རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ གོང་ལྟར་ང་ཚེོས་རིགོ་པོ་སྒྲིིམ་

དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་གྱི་ིཐོགོོ་ལ་བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་གོ་ི
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ཡོིན་ཟེར་གྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ང་ཚེོས་ཁོ་གོཏེད་གོཅོགོ་

ཐུབ་རུང་མ་ཐུབ་རུང་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ཏེ་ེཁོ་གོཏེད་གོཅགོོ་དགོསོ་

པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད། ཡོང་གོཉེིས་ནས་རྩི་བའིི་མི་འིཚེར་

ལངོས་བྱེས་ཡོངོ་མཁོན་འིད་ིཚེ་ོདངསོ་གོནས་རང་མ་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོ

ཞིགིོ་དང༌། ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོངོ་ཐོབས་ལ་ང་ཚེསོ་རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་

ནས་བསམ་བླ་ོཞིགིོ་མ་བཏེང་ན། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེསོ་ཤེསེ་

བྱེ་ཡོོན་ཏེན་འིཐུས་ཤེོར་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོ་རེད། ཤེེས་བྱེ་ཡོོན་ཏེན་

འིཐུས་ཤེོར་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མ་འིཇོན་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོར་གྱིོང་

གུན་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལྷགོས་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། ཕྱོགོོས་གོཞིན་དགོ་ནས་

མ་ིབཟང་པོ་ོདང་ཡོ་རབས་བཟ་ོརྒྱུའི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་ང་ཚེསོ་འིཐུས་

ཤེརོ་ཕྱོནི་ན། མ་འིངོས་པོར་ཤེསེ་བྱེ་ཡོནོ་ཏེན་དང༌། འིཇནོ་ཐོང་ཡོདོ་

པོ་གོང་ཞིིགོ་ལ་གྲེ་མ་འིགྲེིགོས་ལུང་པོ་གོང་བཟ་ོམཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་

ན་དེ་ང་ཚེོའིི་དགོོས་མཁོ་ོདང་མ་འིཚེམས་པོ་རེད། ཡོགོ་པོ་ོཡོོང་

གོི་མ་རེད། དེ་འིདྲེ་ཡོིན་སྟབས་ང་ཚེོས་ཏེན་ཏེན་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ ང་ཚེསོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེདེ་ཐུབ་ན་མ་ིཚེསོ་མ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་ང་

ཚེསོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཡོདོ་ལ། ཡོངོ་སྲིདི་པོ་ཞིིགོ་རདེ།

སྤྱོརི་བཏེང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་མ་ིཚེསོ་བདོ་པོའི་ིཐོགོོ་ལ་

བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་རདེ། བདོ་པོ་ཟརེ་དུས་མ་ིའིདྲེ་ཙོམ་

ཞིིགོ་འིདུགོ་ཅེས་ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་རང་
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བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བཟང་པོོའི་ིབགོ་ཆེགོས་ཡོོད་པོ་དེ་ཙོམ་དང༌། 

ང་རང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བའིི་འིགྲེོ་སྟངས་སྡེོད་སྟངས་སྐོོར་གོཅིགོ་

པུ་མ་ཡོིན་པོར། ང་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་མི་

གོཞིན་དགོ་ལ་ཡོང་ང་ཚེོས་མིགོ་དཔོེ་མཚེོན་ཐུབ་པོའིི་ལམ་སྟོན་

ཞིིགོ་བྱེས་ན། ལམ་བཟང་དཔོེ་བཟང་སྟོན་མི་ཐུབ་པོ་གོ་ལ་ཡོོད། 

ངས་ད་ེའིདྲེ་དྲེན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ོསྣང་དང༌། དའེིི་

ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་འིཁོོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་དུས། དེ་རིང་ང་ཚེ་ོའིདིར་

མཉེམ་དུ་འིཛམོས་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་བྱུང་བ་ཡོནི་སྟབས་ལབ་པོ་ཡོནི། 

ཆེ༽ དགོ་ེརྒན་གྱིསི་སློབོ་ཁྲིདི་དང་། སློབོ་མའི་ིསམེས་

རྟེནེ།

༼མཚེམས་འིདརི་ཆེསོ་ཤེསེ་བཀའི་བླནོ་འིཇུ་ཆེནེ་ཐུབ་བསྟན་ལ་གོཟགིོས་ནས།༽༼མཚེམས་འིདརི་ཆེསོ་ཤེསེ་བཀའི་བླནོ་འིཇུ་ཆེནེ་ཐུབ་བསྟན་ལ་གོཟགིོས་ནས།༽

ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ལ། མ་ིདནོ་མ་གོ་ོདང༌། མ་རབས་སྤྲོང་རྟེགོས་

ཚེ་རུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་པོའིི་བཟོ་འིདྲེ་མཐོོང་གོི་འིདུགོ་གོམ་མི་འིདུགོ 

ཐུབ་བསྟན་གོཅིགོ་ཤེདོ་དང༌། ད་ེསྔ་བདོ་ནས་ཡོངོ་སྟ་ེརྒྱུས་མངའི་

ཡོདོ་པོས། གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་འིདུགོ་གོམ། སྤྱོརི་བཏེང་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན། 

འིགྱུར་བ་ཞིིགོ་འིགྲེ་ོགོ་ིམདེ་དམ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིམ་ིཐོགོོ་

གོཅགིོ་བརྗེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། གོནས་ཚུལ་ཤེནི་ཏུ་མང་པོ་ོཞིགིོ་

བརྗེ་ེའིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་དུས། ད་ེའིདྲེའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིགྱུར་བ་ཕྲིན་
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བུ་གོ་ར་ེབྱེས་ནའིང་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ཡོནི་ནའིང་ང་ཚེསོ་ཐོབས་ཤེསེ་

གོང་ཡོངོ་ཞིིགོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་ད་གོཟདོ་འིད་ིལས་དྲེགོ་པོ་ཞིིགོ་མ་ི

ཡོངོ་ངམ་བསམ་པོ་འིདྲེ་པོ་ོདང༌། གོང་ལྟར་ལྷདོ་ཡོངས་ཤེརོ་ནས་

ད་ེའིདྲེའི་ིསྐྱནོ་ད་ེལྷགོས་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་གོམ་མ་ིའིདུགོ 

བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམདེ་དམ། ད་ེསྐོརོ་གོཟབ་གོཟབ་མ་

བྱེས་ན། དཔོརེ་ན། ང་ཚེོའི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེའོི་ིནང་ལ་ཡོནི་

ནའིང་གོནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། དེང་སང་

མ་ཤེསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་འིཐུས་ཤེརོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་། སྐོབས་རརེ་

ཤེསེ་བཞིནི་དུ་ལྷགོ་བསམ་མ་བྱེས་པོ་དང་། ས་ོསའོི་ིརྩི་བའི་ིབསམ་

བློའི་ིཐོོགོ་ནས་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློའི་ིཤུགོས་བསྐྱེད་མ་འིདང་

བ་ད་ེང་ཚེརོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ མ་ཤེསེ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་འིཐུས་

ཤེརོ་བ་ད་ེགོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ། ཤེསེ་བཞིནི་དུ་ཚུལ་བཞིནི་མ་

བྱེས་པོར་སྡུགོ་ཆེགོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེརགིོས་ཡོནོ་ཏེན་གྱིསི་མ་འིདང་

བ་མིན། རྩི་བའིི་མི་བཟོ་ལྟ་བཟོ་སྟངས་མ་འིགྲེིགོས་པོའིི་གོནས་

ཚུལ་རདེ། འིདའིི་ིསྐྱནོ་སལེ་ཐོབས་ཤེེས་རིགོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ། 

བདནེ་པོ་ཡོནི་མནི་ན་ིམ་ིཤེསེ། སྔནོ་མ་ལ་ོགོཅགིོ་ལྡ་ིལརི་སློབོ་གྲྭ་

ཆེེན་མོའི་ིདགོེ་རྒན་འིགོའི་ཤེས་དང་ཐུགོ་འིཕྲིད་བྱུང༌། དགོེ་རྒན་

གོཅིགོ་གོིས་འིདི་བཤེད་བྱུང༌། སྤྱོིར་བཏེང་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་

སྦྱོོང་སྤྲོོད་སྟངས་ཐོོགོ་ལ་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་དང་འིབྲེལ་བ་ཏེན་ཏེན་
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ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ཆེསོ་ཀྱི་ིབསློབ་བྱེ་ཡོདོ་ན་གོང་ཞིགིོ་བྱེས་ཀྱིང་མའིི་ི

གོཤེསི་ཀ་འིཇམ་པོ་དང་ལེགོས་པོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ སློབོ་ཚེན་ཐོོགོ་

ནས་མའིི་ིགོཤེསི་ཀར་ཁྱིད་པོར་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་བཤེད་བྱུང༌། 

སློོབ་ཚེན་ཐོོགོ་ནས་མིའིི་གོཤེིས་ཀར་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན། 

ཏེན་ཏེན་ང་རང་ཚེོས་དུས་རྒྱུན་གོཏེན་ནས་དགོེ་རྒན་ཚེོས་ཕྲུ་

གུར་བཟང་པོོའི་ིམིགོ་ལྟོས་བསློབ་རྒྱུའིི་ཐོོགོ་ལ་བསམ་བློ་གོཏེོང་

རྒྱུ་གོང་འིདུགོ་གོམ།

༼ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེརེ་གོཟགིོས་ནས།༽ ༼ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེརེ་གོཟགིོས་ནས།༽ ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེགོང་ར་ེདྲེན་

གྱི་ིའིདུགོ་གོམ། མ་ིཐོགོོ་གོཅགིོ་བརྗེསེ་ཡོངོ་སྐོབས་ཁྱིད་པོར་ཞིིགོ་

མཐོོང་གོ་ིའིདུགོ་གོམ་མ་ིའིདུགོ 

༼ཟམ་གོདོང་རིན་པོོ་ཆེེས་དགོོངས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས།༽ ༼ཟམ་གོདོང་རིན་པོོ་ཆེེས་དགོོངས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས།༽ རྒྱ་གོར་ནང་སྐྱེས་པོའིི་

ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ཀློད་པོ་སྐྱོ་བ་འིདུགོ་ཟེར་བ་དེའིི་མཐོོང་ཚུལ་གོང་ནས་བྱུང་

བ་ཡོིན་ནམ། རྒྱུ་མཚེན་གོང་ཞིིགོ་ཡོོད་དམ། ལྟོ་ཆེས་ཀྱིིས་ཁྱིད་པོར་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་དམ། གོནམ་གོཤེིས་ཀྱིི་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་གོི་ཡོོད་དམ། 

༼ཡོང་ཟམ་གོདོང་རིན་པོོ་ཆེེས་དགོོངས་ཚུལ་ཞུས།༽ ༼ཡོང་ཟམ་གོདོང་རིན་པོོ་ཆེེས་དགོོངས་ཚུལ་ཞུས།༽ དེ་ཏེན་ཏེན་རེད། སློོབ་

གྲྭའིི་ནང་ལ་དགོེ་རྒན་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

མཁོན་རེད། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཕྲུ་གུའིི་སེམས་བཞིགོ་སའིམ། 

བློ་གོཏེད་ས་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཀྱིི་མེད་དམ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དགོེ་
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རྒན་ཁོོ་རང་གོི་ངོས་ནས་དངོས་གོནས་རང་ཕྲུ་གུའིི་མི་ཚེེའིི་མདུན་

ལམ་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་པོ་མཚེོན་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་

ཕྲུ་གུའིི་བློ་ལྟ་སྟངས་དེ་སྤྱོིར་བཏེང་སྒྲིིགོ་སྲིོལ་ལྟ་བུའིི་གུས་ཞིབས་

བྱེེད་པོ་མིན་པོར་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་དགོའི་པོོ་བྱེས། དགོའི་པོོའིི་

ཐོོགོ་ནས་བློ་གོཏེད་བརྩིི་བཀུར་བྱེས་ན། དེའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་བསློབ་

བྱེ་ཇི་ཙོམ་བརྒྱབ་པོ་དེ་སེམས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཟུགོ་པོ་དང༌། ཕེན་ཆེེ་

བ་ཡོོང་གོི་རེད།

ཇ༽ ཐོ་སྙད་གོསར་བཟ་ོདང་། སྐོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས།

༼མཚེམས་འིདིར་བདེ་ནང་བཀའི་བློན་བཀྲོ་ཤེིས་དབང་འིདུས་ལགོས་ནས་དགོོངས་༼མཚེམས་འིདིར་བདེ་ནང་བཀའི་བློན་བཀྲོ་ཤེིས་དབང་འིདུས་ལགོས་ནས་དགོོངས་

ཚུལ་སྙན་སངེ་ཞུས།༽ ཚུལ་སྙན་སངེ་ཞུས།༽ 

མུ་མཐུད་བཀའི་གོནང་བར། འིཛིན་གྲྭ་གོང་འིཚེམ་བར་ཕྲུ་གུར་

སློོབ་འིཁྲིིད་བོད་སྐོད་ཐོོགོ་ཕྱོིན་ན་ཡོགོ་པོོ་འིདུགོ དེ་འིདྲེ་བྱེས་ན་

ཕྲུ་གུར་སློོབ་པོ་དང་ཆེབས་ཅིགོ་བོད་པོའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དེ་གོ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ེསྔནོ་ཕེ་ིར་ིམན་ཡོདོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་བདོ་སྐོད་

ཐོགོོ་གོཙུགོ་ལགོ་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་ཟུར་དུ་འིཛུགོས་དགོསོ་པོ་དང༌། 

སློབོ་ཚེན་ཁོགོ་བདོ་སྐོད་ཐོོགོ་ནས་བསློབ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བཙུགོས། ཉེནི་

རེ་ཉེིན་རེ་འིཛིན་གྲྭའིི་སློོབ་ཚེན་རྣམས་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེ་ཚེིགོ་མཛོད་

ནས་སྒྱུར་གྱིིན་སྒྱུར་གྱིིན་བྱེས་ནས་འིགྲེ་ོདགོོས་བྱུང་ན་ཡོང་རིམ་
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པོས་རམི་པོས་ད་ེབསགོས་ཏེ་ེརྗེསེ་སུ་བདོ་སྐོད་ནང་སློབོ་ཚེན་ཆེ་

ཚེང་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། མིང་ཚེིགོ་ཁོ་ཤེས་བོད་སྐོད་

ནང་ལ་ཡོིན་གོཅིགོ་མིན་གོཅིགོ་དོན་སྒྱུར་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། 

དཔོེར་ན། ཨེ་ཌོམ་ (Atom) ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། ཨ་

རབ་མི་ཚེོས་ཨེ་ཌོམ་ཟེར་གྱིི་འིདུགོ་བསམ་བྱུང༌། དེ་འིདྲེ་ང་རང་

ཚེོས་བོད་སྐོད་ནང་ལ་ཡོོད་ན་དེ་རང་བྱེས། དེ་མིན་ཚེན་རིགོ་གོི་

མངི་ཚེགིོ་ཡོནི་ནའིང་རུང༌། ལ་ཌནི་གྱི་ིཚེིགོ་ཡོནི་ནའིང་རུང༌། ད་ེ

གོ་བེད་སྤྱོོད་བྱེས་ན་འིགྲེིགོས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་དེ་དུས་བསམ་འིཆེར་

ད་ེའིདྲེ་བྱུང་བ་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་དེ་འིདྲེ་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་ཐུབ་ཀྱི་ི

མ་རདེ་ཅསེ་ད་ེམུར་ལུས་པོ་རདེ། 

ད་ཆེ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔ་ཕྱོནི་ན་ཡོང་ད་དུང་དཀའི་ངལ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་

བསྡེད་ཡོདོ་པོས། ད་ེལ་འིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ སྔནོ་ལ་

མཐོ་ོརིམ་གྱིི་སློོབ་ཚེན་ལྟ་བུ་འིགྲུབ་མིན་གོང་ལྟར་ཡོང་འིཛིན་གྲྭ་

གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་བར་དུ་བོད་སྐོད་ཁོོ་ནའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་

སྤྲོོད་ཐུབ་པོ་དགོོས་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ལོ་རེ་ལོ་རེར་འིཛིན་གྲྭ་

རེ་རེ་སྤེར་ཏེེ་ལོ་ཅི་སོང་གོི་འིཛིན་གྲྭ་རིམ་སྤེར་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

གོོ་སྒྲིིགོ་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཏེན་ཏེན་རེད། དེ་བྱུང་བ་ཡོིན་ན་ཕྲུ་

གུར་ལས་སློ་བ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། བདོ་སྐོད་ད་ེས་ོསའོི་ིརང་སྐོད་ཡོནི་

པོས་ས་ོསོའི་ིསྐོད་ཁོ་ོནའིི་ཐོོགོ་ནས་སློོབ་ཚེན་གྱིི་དོན་དགོ་འིགྲེེལ་
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བཤེད་བྱེས་ན་དནོ་དགོ་ད་ེབསློབ་རྒྱུ་མ་གོཏེགོོས་ཚེགིོ་གོསར་པོ་

ཞིིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད། དེ་མིན་ཚེིགོ་དེ་གོསར་པོ་

གོཅིགོ་ཆེགོས། དོན་དགོ་དེ་ཡོང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བསློབ་དགོོས་

དུས་ཤུགོས་གོཉེསི་རྒྱགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ད་ལྟ་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ དཔོེར་ན། བདོ་

ནས་ཡོོང་མཁོན་ཁོ་ཤེས་དང་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། བོད་ནང་རྒྱ་མིས་རྒྱ་

སྐོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་བེད་སྤྱོོད་མང་བ་བྱེས་ཡོོང་དུས་བོད་སྐོད་ཉེམས་

ཆེགོ་འིགྲེ་ོགོི་འིདུགོ བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ་

ཅསེ་ཤེདོ་མཁོན་འིདུགོ ངས་ཁོ་ོཚེ་ོལ་འིགྲེལེ་བཤེད་འིད་ིའིདྲེ་བརྒྱབ་

པོ་ཡོིན། ང་ཚེོས་བོད་སྐོད་ལ་ཤེ་ཞིེན་བྱེས་ནས་བོད་ཡོིགོ་ཡོར་

རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་ལབ་པོ་གོཅགིོ་པུས་མ་ིའིགྲེགིོས་པོར་གོང་ལྟར་

ང་ཚེའོི་ིརྩི་བའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་འིད་ིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཤེགིོ་བཏེང་ནས་བརྗེདོ་

བྱེའིི་དོན་དགོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིབྲི་དགོོས་བྱུང་ན་བོད་སྐོད་ཀྱིི་ནང་

ལ་ཆེ་ཚེང་འིདང་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་ན་བདོ་ཡོགིོ་ལ་ཤེ་ཞིནེ་

བྱེས་པོས་ཕེན་ཐོོགོས་མ་ིའིདུགོ 

རྩི་བའི་ིབདོ་ཡོགིོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་མནི། དཔོརེ་ན། དངེ་

སང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྐོརོ་ཞིགིོ་བཤེད་དགོསོ་བྱུང་

ན་བདོ་ཡོགིོ་ཟླ་མ་ཐུང་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ། ཨནི་ཇའིི་ིསྐོད་ཡོགིོ་དང༌། ཧྥ་

རན་སའིི་ིསྐོད་ཡོགིོ་སགོོས་སྐོད་ཡོགིོ་གོཞིན་དགོ་གོ་ིནང་ལ་འིདང་



522
གོ་ིམདེ། ཡོང་ཚེན་རགིོ་ལྟ་བུའི་ིདངེ་དུས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ིགོནས་ཚུལ་

གོསར་པོའི་ིརགིོས་ཤེདོ་དགོསོ་བྱུང་ན་བདོ་ཡོགིོ་ནང་ལ་འིདང་གོ་ི

མདེ། ད་ེན་ིད་ལྟ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང༌། སྐོད་ཡོགིོ་འིདའིི་ི

ནང་ལ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེ་ཐོབས་མངི་ཚེགིོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་མ་ཐུབ་པོས་

ལན་པོ་ལས། རྩི་བའི་ིབདོ་ཡོགིོ་ཁོ་ོརང་གོ་ིའིདང་གོ་ིམདེ་པོ་གོཏེན་

ནས་མ་རེད། དེར་བརྟེེན་གོཞིི་རྩིའིི་ང་ཚེོས་བོད་ཡོིགོ་ལ་ཤེ་ཞིེན་

བྱེས་ན་བདོ་ཡོགིོ་རང་ཉེདི་ཕྱུགོ་ཏུ་དང་། ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་དགོསོ་

པོ་ཞིགིོ་རདེ། 

རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྩི་བའི་ིབདོ་ཡོགིོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་

མ་ཐུབ་ན། བོད་ཡོིགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་བོད་ཡོིགོ་ཡོགོ་པོོ་

རྩིེ་ཕུད་ཅིགོ་ཡོིན་ནའིང༌། དོན་དགོ་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་གོི་ཐོོགོ་

སློབེས་ཡོངོ་དུས་ད་ེགོ་ནས་ལམ་འིགོགོ་སྡེདོ་མཁོན་ཞིིགོ་ཆེགོས་

ཡོོད། བོད་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་རྩི་བའིི་བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་

སུ་གོཏེོང་མ་ཐུབ་ན་ལས་རིགོས་གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་འིགོ་ོབཙུགོས་

པོའིི་མཚེམས་སུ་བོད་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ནས་ཀོ་ཐོགོ་གླིོད་དེ་སྐོད་ཡོིགོ་

གོཞིན་དགོ་ཅིགོ་མ་ཤེེས་པོར་བྱེེད་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་པོ་

རེད། བོད་སྐོད་ཁོོ་རང་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐུབ་ན་ལུང་པོ་གོཞིན་

དགོ་ཅིགོ་ལ་བརྗེེས་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་ལས། བོད་ཀྱིི་ནང་ལ་

ལས་རིགོས་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་བྱུང་ནའིང་བོད་སྐོད་རང་
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གོ་ིཐོགོོ་ནས་མགོ་ོའིདྲེངོས་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཕྱོནི་ཆེད་ལ་དཀའི་ངལ་

གོཏེན་ནས་ཡོངོ་གོ་ིམ་རདེ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚེསོ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཡོནི་

ནའིང་དངོས་གོནས་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ བོད་ཀྱིི་སྐོད་

ཡོིགོ་རྩི་བ་ཆེེན་པོོར་བརྩིིས་པོ་ལ་བོད་སྐོད་དེས་ལས་རིགོས་སྡེེ་

ཚེན་གོང་གོ་ིནང་དུའིང་འིདང་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་ན་ཁོགོ་པོ་ོ

རདེ་ཅསེ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། 

ད་ལྟ་བདོ་ནས་ཡོངོ་མཁོན་ཚེསོ་རྩི་བའི་ིབདོ་ཡོགིོ་ད་ལྟ་ཡོདོ་བཞིནི་

པོ་ཁོ་ོརང་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བསློབས་པོ་ཡོནི་ན་

ད་ེགོས་འིགྲེགིོ་གོ་ིཡོདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཞིགིོ་བཤེད་པོ་ད་ེའིདྲེ་རང་

ཨེ་ཡོིན་བསམ་གྱིི་འིདུགོ སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གོི་སློོབ་ཚེན་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་

མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་རྣམས་དནོ་ཚེན་ས་ོས་ོས་ོསརོ་བདོ་པོའི་ིམངི་ཚེགིོ་

གོསར་པོ་གོཏེན་ཁོེལ་གྱིིན་ཁོེལ་གྱིིན་བྱེས་ཏེེ་སློོབ་ཚེན་ཚེང་མ་

བདོ་སྐོད་རང་གོ་ིནང་ལ་བསློབ་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། གོང་

འིཚེམ་ནས་ལམ་བྱེང་སྟ་ེགོཏེན་འིབབེས་ཆེགོས་ཡོངོ་དུས་ཆེ་ཚེང་

ཞིིགོ་འིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་ལ་ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་

རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོའིདུགོ གོཞིན་དགོ་ང་ལ་ཤེོད་རྒྱུ་མེད། ཁྱིེད་རང་

ཚེོས་ཚེོགོས་འིདུར་རྩིོད་གླིེང་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་པོ་དེ་འིགྲེིགོས་འིདུགོ 

ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

བཞུགོས་སྒོར་ཐོེགོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་བཞུགོས་སྒོར་ཐོེགོ་ཆེནེ་ཆེོས་གླིངི་གོཙུགོ་ལགོ་

ཁོང་དུ་ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོསུམ་པོའི་ིཁོང་དུ་ཤེསེ་རིགོ་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཐོངེས་གོསུམ་པོའི་ི

ཚེགོོས་འིཐུས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཚེགོོས་འིཐུས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བསམ་གྲེསོ་མང་ཡོང་། ལགོ་བསྟར་གྱིསི་ཕེོངས།

ཁོ་སང་ཐོགོོ་མ་བྱེས་ན། ང་ཤེདོ་ལ་ཡོངོ་རྒྱུ་བྱེས་ཀྱིང་གོཅགིོ་ནས་

ང་ལ་དུས་ཚེོད་མེད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་ང་ཚེ་ོཐུགོ་པོའིི་དགོོས་

དོན་རང་གོི་བསམ་ཚུལ་ཤེོད་རྒྱུ་ལས། དེ་མིན་མཛད་སྒོོ་ལྟ་བུ་

ཞིིགོ་འིཚེོགོས་ནས་དགོོས་པོ་ཆེེར་ཨེ་ཡོོད། ད་ལྟའིི་དུས་འིདིར་

ང་ཚེ་ོདངསོ་གོནས་དནོ་དགོ་ལ་རགིོ་པོ་སྒྲིམི་དགོསོ་པོ་ལས། འིདྲེ་

ཆེགོས་པོོ་བྱེེད་པོའིི་དུས་ཚེོད་མིན་སྟབས། དེ་རིང་ང་ཚེ་ོའིདིར་

ཐུགོ་ན་འིགྲེགིོ་མ་ིཡོངོ་ངམ་བསམ་བྱུང༌། ངའི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརདེ། 

ད་ལན་འིདརི་ཚེགོོས་ཆེནེ་ཞིིགོ་འིཚེགོོས་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅངི་། དའེི་ིཐོོགོ་

གོ་ོསྡུར་ལྷུགོ་པོ་ོདང༌། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོཕྱོོགོས་མཐོའི་ཁོགོ་ནས་ཡོོང་

བས་ན་གོནས་ཚུལ་གོསར་པོ་ཐོསོ་རྒྱུ་དང༌། མཐོངོ་རྒྱུ་སགོོས་ཀྱི་ི

ཐོགོོ་ནས་ཏེན་ཏེན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ལན་ཚེོགོས་

འིདུ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོངོ་ཐུབ་པོའི་ིར་ེབ་ཡོདོ། 
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གོལ་ཆེེ་ཤེོས་ན་ིདུས་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ཉེནི་རེ་ཉེནི་རེའིི་ལས་ཀའི་ིཐོོགོ་

རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་རང་ཚེོས་ཚེོགོས་འིདུ་འིཚེོགོས་

སྐོབས་ཐོོགོ་མར་སྐོད་ཆེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཤེད་དེ་ཁོ་བཟོ་འིཕེེར་

ལསོ་སྡུར་མཁོན་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་བྱེས། ང་ོཐོགོོ་ལས་ཀ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་སྙངི་པོ་ོགོང་ཡོང་

མེད། སྐོད་ཆེ་བཤེད་རྒྱུ་ཉུང་དྲེགོས་ནས་འིཐུས་ཤེོར་བ་མིན་ལ། 

གྲེོས་ཆེོད་ཉུང་དྲེགོས་ནས་འིཐུས་ཤེོར་བ་ཡོང་མིན། ས་གོནས་

སོ་སོར་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་ལས་ཀ་ལགོ་ལེན་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་

བའི་ིཐོོགོ་ནས་འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ིཡོདོ། དུས་རྒྱུན་ངས་རྟེགོ་པོར་ཟརེ་

བཞིནི་པོ་ལྟར། དངསོ་གོནས་ང་ོལྐོགོོ་མདེ་པོའི་ིཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་རྒྱུ་

ད་ེདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ད་ལན་འིདརི་གྲེསོ་སྡུར་བྱེས་ཏེ་ེབླ་ོགྲེསོ་གོསར་

པོ་འིདྲེ་ཐོོན་མདོགོ་ཁོ་པོོ་རེད། ལར་ནས་སྔོན་མ་ཚེོགོས་འིདུ་ཆེེ་

ཆུང་ཁོ་ཤེས་འིཚེགོོས་ཏེ་ེགོ་ོསྡུར་བྱེས་པོ་དང་། དནོ་ཚེན་དནོ་ཚེན་

བཏེནོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ལ་མཇུགོ་གོནནོ་དང་ཞིབི་འིཇུགོ་བྱེདེ་བཞིནི་

བྱེས་པོ། ལགོ་ལནེ་ཁོལེ་བ་གོང་དང་གོང་ཞིགིོ་འིདུགོ ལགོ་ལནེ་མ་

ཁོེལ་བ་གོང་དང་གོང་ཞིིགོ་འིདུགོ ལགོ་ལེན་མ་ཁོེལ་བ་དེ་དགོ་

རྒྱུ་མཚེན་གོང་གོསི་ལགོ་བསྟར་མ་ཐུབ་པོ་ཡོནི་མནི། ད་ེལྟར་བྱེས་

ཏེེ་ང་རང་ཚེ་ོལགོ་ལེན་ཐོོགོ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་དེ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། 
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ངས་འིདརི་དམིགོས་བསལ་ཤེདོ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ 

རྩི་བའིི་ཤེེས་རིགོ་གོི་ལས་ཀས་མཚེོན་པོའིི་སྤྱོི་ཡོོངས་ཀྱིི་ང་ཚེོའིི་

ལས་ཀ་ཚེང་མ་སྤྱོརི་བཏེང་རམི་པོ་གོཉེསི་ལྟ་བུ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོངོ་

གོ་ིཡོདོ། སྔནོ་མ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་ལྔའི་ིགོངོ་གོ་ིདུས་ཚེདོ་ད་ེགོཞི་ིརྩི་མདེ་

པོ་ལ་གོཞི་ིརྩི་གོསར་པོ་འིཛུགོས་རྒྱུའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་རདེ། ད་ཆེ་

ང་ཚེརོ་གོཞི་ིརྩི་ཚུགོས་ནས་ཡོདོ་པོ་འིད་ིདགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་རྒྱུ་

དང༌། ཚེགོས་ཚུད་དུ་གོཏེོང་རྒྱུའིི་དུས་སྐོབས་ཡོིན། ད་ལྟའིི་ང་

ཚེའོི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་མ་གོཞི་ིའིཆེར་གོཞི་ིགོསར་པོ་བཏེངི་ནས་གོཞི་ི

རྩི་གོསར་པོ་འིཛུགོས་དགོསོ་པོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང་གོཙོ་ོབའོི་ི

ཤུགོས་ད་ེགོཞི་ིརྩི་སྔནོ་ཡོདོ་ཚེ་ོསྤུས་དགོ་པོ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང༌། ཚེགོས་

ཚུད་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེ་ེཤེསོ་ཆེགོས་འིདུགོ 

ཁོ༽ ཤེསེ་ཚེད་ཇ་ེཞིན་དང་། དགོ་ེརྒན་གྱི་ིདཀའི་ངལ།

སྤྱོིར་བཏེང་མཐོོང་ཚུལ་ལ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་གོི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཚེད་ཕྲིན་

བུ་སྐྱ་ོརུ་འིགྲེ་ོགོ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོོད་པོ་དང༌། མཐོངོ་ཚུལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ཅིང་། དེའིི་རྒྱུ་མཚེན་རྒྱ་དགོེའིི་ཐོོགོ་ནས་

ཚེད་ལངོས་པོ་ཡོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེའིདྲེའི་ིབསམ་འིཆེར་ཞིགིོ་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེསོ་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བལྟས་ཏེ་ེསྐོད་ཆེ་ཤེདོ་
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དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་པོ་ལས། ས་ོསོའི་ིང་ོགོདངོ་གོ་ིམ་ིགོཅིགོ་གོ་ིབྱེདེ་

ལས་ཀྱིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་དགོེ་རྒན་ཚེོས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་

ཅསེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། རྒྱ་གོར་གོཞུང་གོསི་ཅིགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་

བརྗེདོ་ན་མ་ིའིགྲེགིོ སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤེད་ན་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོསི་ད་ལྟ་ཕེན་བདོ་པོར་ལྟ་རྟེགོོ་བྱེདེ་སྒོ་ོདངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཐུབ་ཚེདོ་ཅགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཨང་ཀ་ིདང་པོ་ོགོནང་ཡོདོ། ད་དུང་མ་

འིངོས་པོར་ཡོང་ཤུགོས་ཆེ་ེརུ་དང་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའི་ིང་ཚེསོ་

རེ་བ་བྱེེད་དགོོས་ལ། ཡོོང་སྲིིད་པོ་ཞིིགོ་ཀྱིང་རེད། དེར་བརྟེེན་

སྐོབས་ར་ེརྒྱ་དགོསེ་འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ིའིདུགོ་ཟརེ་བ་འིད་ིར་ེཟུང་གོ་ིང་ོ

ལ་བལྟས་ན་ད་ེལྟར་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ཏུ་བསམ་

བླ་ོཏེན་ཏེན་གོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་དགོ་ེ

གོཅིགོ་པུར་ཁོ་འིཕེངས་ལགོ་ཕྱོིས་བྱེས་ན་མི་འིགྲེིགོས། ང་རང་

ཚེོའིི་བོད་དགོེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད་དུས་སྔོན་

ལ་མིས་འིཐུས་ཤེོར་གྱིི་འིདུགོ འིཐུས་སྒོོ་ཚེང་གོི་མི་འིདུགོ་ཤེོད་

པོ་ལ། ས་ོསོའི་ིརང་ས་ནས་རང་གོཞིན་སུས་བལྟས་ཀྱིང་དངོས་

གོནས་ཚེགོས་ཚུད་པོ་ོདང༌། ཚེད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོོད་མེད། 

སྔནོ་ལ་ས་ོསརོ་ཞུ་དགོ་གོཏེངོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་དགོེ་ཚེོའིི་ངོས་ནས་སྤྱོིར་བཏེང་གླི་ཆེ་ལ་བལྟས་ཏེེ་

སོ་སོའི་ིམི་ཚེེའིི་ལྟོ་གོོས་འིཚེ་ོཐོབས་ཆེེད་དུ་སློོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དགོེ་
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རྒན་གྱིི་ལས་ཀ་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོའིི་ངོས་འིཛིན་བྱེས་ན་ནོར་

འིཁྲུལ་རེད། དགོེ་རྒན་ཚེ་ོཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་དཔོེར་ན་ཕྲུ་གུ་མི་

ར་ེང་ོརའེི་ིམ་ིཚེ་ེགོཅགིོ་གོ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ལ་འིབྲལེ་བ་

ཡོོད། དགོེ་རྒན་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ས་ོསོས་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་

སའིི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིི་མ་འིངོས་པོའིི་མི་ཚེེའིི་འིགོན་འིཁུར་ས་ོསོའི་ི

སྒོང་ལ་ཡོོད་བསམ་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཕྲུ་གུའིི་མ་འིངོས་པོའིི་འིགྲེ་ོསྟངས་

ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་སམེས་འིཁུར་ལནེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ དགོ་ེརྒན་ལ་ཁྱིམི་

ཚེང་ཕེ་མའི་ིའིགོན་འིཁུར་མདེ་ཀྱིང་། ཕྲུ་གུར་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་མཁོན་

གྱི་ིདགོ་ེརྒན་ཞིགིོ་ཡོནི་སྟབས། ཕྲུ་གུའི་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིའིགོན་དའེི་ི

ཕྱོདེ་ཀ་དགོ་ེརྒན་ལ་འིཁྲི་ིཡོདོ། དགོ་ེརྒན་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ནས་

འིགོན་འིཁུར་བླངས་ཏེ་ེཕྲུ་གུ་མ་ིར་ེང་ོརརེ་དངསོ་གོནས་བསམ་པོ་

རྣམ་དགོ་གོ་ིཤེ་ཚེ་དང༌། ཕེན་སམེས། བརྩི་ེསམེས་བཅས་ཀྱིསི་

ཐོགོོ་ནས་ལྟ་རྟེོགོ་བྱེདེ་རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

གོ༽ བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚེརོ་བ་དང་། བུ་ཕྲུགོ་ལ་ལྟ་རྟེོགོ

ཤེེས་ཡོོན་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་དབང་དུ་བཏེང་ན་

ཡོང༌། ད་ེསྤྱོརི་བཏེང་སྒྲི་འིཛནི་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་བཏེང་བ་ལྟ་བུ་ལས་

བྱེམས་བརྩིའེི་ིཚེརོ་བ་མདེ་ན་ཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་ཏེན་ཏེན་

ཁྱིད་པོར་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ ཤེསེ་ཡོནོ་གོ་ོབརྡོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ་ད་ེ
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དངསོ་གོནས་མའིི་ིབརྩི་ེསམེས་ཀྱི་ིཚེརོ་བ་དང་ལྡན་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་

ཕྲུ་གུ་ཚེརོ་བསློབས་ན། ཕྲུ་གུ་ཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་སློབོ་ཚེན་

གྱི་ིདནོ་དགོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་ཤེསེ་པོ་མ་ཟད། རང་བཞིནི་གྱིསི་དགོ་ེ

རྒན་ལ་ཕྲུ་གུས་དགོའི་བརྩི་ེདང་གུས་བརྩི་ིཞིགིོ་སློབེས་ཐུབ། དསེ་

རྐྱེནེ་བྱེས་ནས་དགོ་ེརྒན་གྱིསི་ཚེགིོ་གོཅགིོ་བསློབས་ན་ཡོང་ད་ེཕྲུ་

གུའི་ིསམེས་ལ་འིཇགོས་པོ་ོདང༌། བསློབ་བྱེ་ཞིིགོ་བརྒྱབ་པོ་ཡོནི་ན་

ཡོང་ཕྲུ་གུའི་ིསམེས་ལ་ཟུགོ་པོ་ོཡོོང་གོ་ིརདེ། 

ཕྲུ་གུ་དེ་དགོ་ཕེ་མ་དང༌། ཁྱིིམ་ཚེང་ནས་ཟླ་བ་ཁོ་ཤེས་ཁོ་བྲལ་

ཏེེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་དགོེ་རྒན་གྱིི་ངོས་ནས་དངོས་

གོནས་ཤེ་ཚེ་དང༌། སམེས་འིཁུར་ཐོོགོ་ནས་ཕྲུ་གུར་ལྟ་རྟེགོོ་བྱེས་

ན་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་འིདརི་ཕེ་མ་གོཉེསི་པོ་ཞིགིོ་

ཡོདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ནས་བླ་ོབལྟ་ས་ཞིིགོ་ཡོངོ་གོི་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ི

ཐོོགོ་ནས་ཏེན་ཏེན་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཕེན་ཆེེ་

བ་ཞིིགོ་དང༌། རྩི་བའིི་མིའིི་གོཤེིས་ཀ་ལེགོས་པོ། འིཚེར་ལོངས་

རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེེ་བ། བསམ་བློ་ཞིི་བདེ་བགོ་ཕེེབས་ངང་ནས་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཞིིགོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང་། བྱེེད་སྟངས་

ཐོགོོ་མའིི་ིབརྩི་ེསམེས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཆེགོས། དགོ་ེརྒན་

ཚེསོ་སྒྲི་འིཛནི་འིཕྲུལ་འིཁོརོ་བཏེང་བ་བཞིནི་ང་ོསྤྲོདོ་བྱེས་པོ་ཙོམ་
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ལས་ཕྲུ་གུར་ཤེ་ཚེ་དང༌། སམེས་འིཁུར་བླངས་ཏེ་ེབསློབ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་ཞིིགོ་མེད་ན། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ལ་སློོབ་

སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོ་ད།ེ གྲེངོ་ཆེགོོ་ལ་ཕྱོནི་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོངོ་

གོ་ིའིདུགོ དགོ་ེརྒན་ཚེའོི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྟནོ་སྟངས་དང༌། བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྟངས་ད་ེདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ དསེ་འིཕྲིལ་

སལེ་གྱི་ིཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བླརོ་ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་སྤྲོདོ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

ཞི་ིབད་ེབགོ་ཕེབེས་ངང་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་སྐྱབས་མདེ་

མགོནོ་མདེ་ཡོནི་བསམ་པོའི་ིབསམ་བླའོི་ིངང་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་

པོ་ད་ེདང༌། བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་བླ་ོགོཏེད་བཅལོ་ས་ཞིགིོ་དང༌། བརྩི་ེ

བས་སྐྱོང་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོོད་བསམ་པོའིི་བསམ་བླ་ོདེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་

འིགོོ་ནས་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་པོ་གོཉེིས་ལ་ཏེན་ཏེན་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་

མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ། ད་ེཉེ་ིམ་གོཅིགོ་དང༌། ཟླ་བ་གོཅིགོ་མ་ཡོནི་པོ། 

ལོ་ནས་ལོ་སྦྲེེལ་ཏེེ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྲུ་གུའིི་ཚེེ་སྟོད་ཀྱིི་དུས་

ཚེོད་མང་པོོ་ཞིིགོ་གོནས་ཚུལ་དེའིི་འིགོོ་ནས་འིཚེར་ལོངས་ཀྱིིས་

ཕྱོནི་ཆེད་མ་ིཚེའེི་ིརྐང་ད་ེཚུགོས་ཡོངོ་དུས་ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་

སྟངས་ལ་ཁྱིད་པོར་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ཕྲུ་གུ་སྒོེར་མི་རེ་ངོ་རེའིི་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིགོན་འིཁུར་དགོ་ེརྒན་ཚེརོ་འིཁྲི་ིཡོདོ། འིགོན་

ད་ེའིཁྱིརེ་ཏེ་ེལྷགོ་བསམ་གྱི་ིཐོོགོ་ནས་ལས་འིགོན་སྒྲུབ་པོ་ཡོནི་ན་

ཕེན་ཐོགོོས་ཤེགིོ་དང༌། གོནད་འིགོགོ་ཅིགོ་འིདུགོ 
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ང༽ ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་པོ་ོདང་། ཡོ་རབས་བཟང་སྤྱོདོ།

ས་ོས་ོཆེོས་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ཆེོས་ཁོས་ལེན་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ནི་

དེ་བས་ཀྱིང་ང་རང་ཚེོས་ནམ་རྒྱུན་གོདན་གྱིི་ཐོོགོ་ཏུ་ཁོ་ཏེོན་དགོེ་

སྦྱོོར་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ལ་ཕེན་པོ་ཡོོང་

བར་ཤེགོོ་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་བརྒྱབ་པོ་ཙོམ་མ་ཡོནི་པོར། སམེས་ཅན་

ཞིིགོ་གོི་ཚེེ་རབས་ཕྱོི་མ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་རུང་མིན་རུང་ཚེེ་འིདིའིི་

མདུན་ལམ་ལ་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོརྒྱུ་ཞིགིོ་ས་ོསའོི་ིལགོ་པོར་སློབེས་ཡོདོ། 

ཆེསོ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་ཁྲིའིི་ིསྒོང་ནས་ཤེདོ་དགོསོ་པོ་དང༌། གོཞིན་

དགོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཤེདོ་དགོསོ་པོ་མ་རདེ། ཡོ་རབས་བྱེསོ། མ་རབས་

མ་བྱེདེ། མ་ིབཟང་པོ་ོབྱེསོ། མ་ིགོཞུང་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་ཞིསེ་

བཤེད་པོ་ཡོནི་ན་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙངི་དནོ་ད་ེརདེ། 

གོཞིི་རྩི་མིའིི་རྩི་བ་ཚུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཁྲིམ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

མ་རབས་བྱེེད་རྒྱུའིི་རིགོས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གོང་ཡོང་མ་བཏེང་

བའིི་ཐོོགོ་ནས་དབང་ཞུས། ཁྲིིད་ཞུས། ཁོ་འིདོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། 

སྔགོས་བགྲེང་གོ་ིཡོདོ་ཅསེ་ལབ་ན་སྐྱགོ་རྫུན་རདེ། གོཞི་ིརྩིའི་ིཆེསོ་

ད་ེདབང་ཞུས་ཟརེ་བ་ད་ེའིདྲེ་གོང་ཡོང་མ་ཡོནི་པོར། དངསོ་གོནས་

དྲེང་གོནས་ཀྱི་ིམ་ིཡོ་རབས་དང༌། མ་ིདྲེང་བདནེ། མ་ིསྤུས་དགོ་པོ་ོ

ཞིིགོ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་སློོབ་གྲྭའིི་ནང་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་
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ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

དཔོརེ་ན། ང་རང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་བླ་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཆེསོ་བཤེད་

འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིང༌། དེ་དུས་དུས་ཀྱིི་གོནས་ཚུལ་རེད། ཁྱིེད་

རང་དགོེ་རྒན་ཚེོས་ལོ་དང་ཟླ་བ་སྦྲེེལ་ནས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་ལ་

ཕྲུ་གུ་དང་མཉེམ་དུ་གོཤེིབ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟབས་ཁྱིེད་ཚེོའིི་ལགོ་

པོའིི་ནང་ལ་སློེབས་བསྡེད་འིདུགོ སྡུགོ་ས་ཞིིགོ་ནས་བཤེད་ན། 

དགོ་ེརྒན་གྱིསི་ཕྲུ་གུའི་ིགོདངོ་མཐོངོ་མ་ཐོགོ་སུན་སྣང་སྐྱ་ེབའི་ིངང་

དུས་ཚེདོ་བསྐྱལ་ཏེ་ེཁོ་ཀྱིགོོ་སྣ་ཀྱིགོོ་བཏེང་ཚེར་བ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་མ་ི

འིགྲེགིོ དཔོརེ་ན། ང་འིདྲེ་བ་ཞིགིོ་གོསི་གོད་མ་ོབགོད་ད་ེསམེས་པོ་

བཟང་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་ནས། ཕྲུ་གུ་དརེ་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་སྟ་ེ

སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོགྱིསི་ཞིསེ་ལབ་པོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་ེཙོམ་ཕེན་

ཐོགོོས་ཡོོང་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

དངསོ་གོནས་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་བ་ཡོནི་ན། དགོ་ེ

རྒན་གྱི་ིལས་ཀ་འིད་ིདཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའི་ིརླབས་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། གོཅགིོ་

ནས་རང་ཉེདི་བསདོ་ནམས་གོསགོོ་པོ་དང༌། མའིི་ིཞིབས་འིདགེོས་

སྒྲུབ་པོ། གོཞིན་ཕེན་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོབས་ལམ་ཤེིན་ཏུ་བཟང་པོ་ོརེད་

ལ། གོཉེསི་ནས་དསེ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ལྟ་བོད་མི་རིགོས་ཟེར་བ་འིདི་ཁོ་ཐོབས་

གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ལ་གྱིར་བ་དང༌། བཟ་ོལྟ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་གོི་སྒོང་ལ་
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བསྡེད་ཡོདོ་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེསོ་རྟེགོ་པོར་མ་འིངོས་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་དེ་མ་འིངོས་པོའིི་མི་རབས་ལ་འིགོན་འིཁྲིི་ཡོོད་ཅེས་ཟེར་གྱིི་

ཡོདོ། ཡོནི་ཐོགོ་ཆེདོ་རེད། 

ཅ༽ མ་འིངོས་པོའི་ིསནོ་རྩི་དང་། དགོ་ེརྒན་གྱི་ིལྷགོ་

བསམ།

སྔནོ་མ་ངས་པོཎྜི་ིཏེ་ན་ེརུ་མཇལ་སྐོབས་བདོ་དནོ་སྐོརོ་འིཛམ་གླིངི་

རྒྱལ་ཚེགོོས་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ིསྐོརོ་སགོོས་བཀའི་མལོ་ཞུས་པོའི་ིསྐོབས་

ལ་བཀའི་མལོ་ཞུ་ས་ལྡ་ིལརི་ཧ་ར་ིརྡོར་བྷེ་རྡོ་ིཧའི་ོས་ིནང་ལ་ཡོནི། 

ད་ེདུས་ན་ེརུས། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་ཟནི་རྒྱུ་ད་ེའིཛམ་གླིངི་

རྒྱལ་ཚེགོོས་ལ་ཐུགོ་མདེ། གོང་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ་དམ་ཟརེ་ན། རྒྱ་གོར་

ནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོའི་ིགོཞིནོ་ནུ་འིད་ིདགོ་གོ་ིསློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཐུགོ་

ཡོདོ་ཅསེ་སྐོབས་དརེ་འིད་ིལྟར་གོསུངས་མྱོངོ༌། ད་ེདངསོ་གོནས་

བདནེ་པོ་རདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན། ཁོ་ནས་བདོ་

རང་བཙོན། བདོ་ནས་རྒྱ་མ་ིའིཕུད་དགོསོ་ཞིསེ་སྐོད་འིབདོ་བྱེས་པོ་

ཡོགོ་པོ་ོརདེ། སྐོད་འིབདོ་དའེི་ིསམེས་ཤུགོས་ད་ེའིཛནི་གྲྭའི་ིནང་ལ་

འིཁྱིརེ་ཏེ་ེཕྲུ་གུ་གོཅགིོ་ཡོནི་ཀྱིང༌། ད་ེམ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་རང་བཙོན་

སྒྲུབ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཐོབོ་ཐོང་རྩིདོ་མཁོན་ཞིགིོ ཐོབོ་ཐོང་

རྩིོད་རྒྱུའིི་སེམས་ཤུགོས་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ ཐོོབ་ཐོང་རྩིོད་པོའིི་ནུས་པོ་
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ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བཟོ་བསམ་པོའིི་བསམ་བློ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་འིཁྱིེར་ནས་

སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཕྲུ་གུ་མ་ིར་ེང་ོརའེི་ིམ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་རྒྱུའི་ིཆེ་ནས་ཡོནི་ན་ཡོང་དགོ་ེརྒན་

ཚེརོ་འིགོན་ཞིགིོ་འིཁྲི་ིཡོདོ། ད་ེབཞིནི་བདོ་རང་བཙོན་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་

བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ཡོང་ཁྱིདེ་རང་ཚེརོ་འིགོན་ཞིགིོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིའིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་བསམ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་འིཛནི་

གྲྭའི་ིནང་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་དགོསོ་པོ་ལས། ས་ོས་ོདགོ་ེརྒན་གྱི་ིསློབོ་

སྦྱོངོ་བྱེས་ཏེ་ེཕེགོོས་ཐོབོ་གོང་འིཚེམ་ཡོདོ་ས་ཞིགིོ་ལ་སློབེས་སངོ་ན། 

ས་ོསོའི་ིནང་གོི་དངུལ་འིདང་མི་འིདང་ལ་རྩིིས་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་

ན་དགོོས་པོ་གོང་ཡོང་བྱུང་མེད། ཐོད་ཀ་ཐོད་ཀའིི་ཕེོགོས་བླངས་

ནས་འིཛིན་གྲྭའིི་ནང་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུ་དེ་ཉེི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་དང༌། 

ས་ོསོའི་ིགོོང་རིམ་ནས་རྩིད་གོཅོད་མ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ལྟ་བུའིི་

བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་ནམ་ཡོང་མ་ིའིགྲེིགོས། 

བདནེ་པོ་ཡོནི་མནི་མ་ིཤེསེ་ཀྱིང༌། ངསོ་ཀྱི་ིགོ་ོཐོསོ་ལ་སྔར་དགོ་ེརྒན་

ལ་ལས་སློོབ་གྲྭའིི་འིཛིན་གྲྭ་གྲེོལ་རྗེེས་སློར་ཡོང་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་བོད་

ཡོིགོ་རང་སྦྱོོང་བྱེེད་རྒྱུར་འིབོད་སྐུལ་བྱེས་ཏེེ། བོད་རིགོས་དགོེ་

རྒན་ཚེསོ་དམགིོས་བསལ་གྱི་ིའིགོན་འིཁུར་བླངས་ནས་རང་སྦྱོངོ་

བྱེདེ་འིཇུགོ་གོ་ིཡོདོ། དངེ་སང་སྤྱོ་ིཡོངོས་ཀྱི་ིརང་སྦྱོངོ་ཐོོགོ་ཤུགོས་

སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆེགོས་པོ་དང་། དགོ་ེརྒན་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་ས་ོ
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སའོི་ིསར་སྒོརེ་གྱི་ིསློབོ་གོཉེརེ་བ་ཉེར། ཕྲུ་གུའི་ིས་ནས་གླི་ཆེ་ཡོང་

ཕྲིན་བུ་བླངས་ཏེེ་ཟུར་སྦྱོོང་གོི་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ 

ད་ེན་ིདངུལ་ལ་བལྟས་ནས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། དངསོ་གོནས་བདོ་

པོའིི་ཕྲུ་གུའིི་ཤེེས་ཡོོན་ལ་ཁུར་བླངས་ནས་བྱེས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན། 

ཕྲུ་གུ་རེ་གོཉེིས་ས་ནས་དངུལ་བླངས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་དགོོས་

དོན་མེད། འིཛིན་གྲྭ་དེའིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཡོོངས་རྫིོགོས་

ལ་བར་སེང་ཡོོད་ཚེད་ལ་སོ་སོས་ཁུར་བླངས་ནས་བསློབ་ཆེོགོ་

གོི་རེད། གོོང་གོི་དེས་གོ་རེའིི་རྟེགོས་སྟོན་གྱིི་ཡོོད་དམ་ཟེར་ན། 

དངུལ་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་སེམས་ཤུགོས་སྒྲིིལ་གྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྟེགོས་སྟོན་

གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། 

ད་ེབཞིནི་ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་སྟངས་འིཐུས་ཤེརོ་

བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་སྐོབས་རརེ་དཔོརེ་ན། སློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་ནས་ཐོནོ་པོའི་ི

ཕྲུ་གུ་ཁོ་ཤེས་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་མཁོན་དང༌། རྐུན་མ་ཙོགོ་ཙོིགོ་རྐུ་

མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཡོང་ཡོོང་གྲེབས་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ མ་གོཞིི་མི་ཡོོངས་

རྫིོགོས་བརྒྱ་ཆེའིི་བརྒྱ་ཐོམ་པོའིི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཡོོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་མི་

སྲིིད་པོ་ལྟ་བུ་ཡོིན་ན་ཡོང༌། དེ་ཚེོའིི་གྲེས་ཕྲིན་བུ་འིཐུས་ཤེོར་

བའིི་རྟེགོས་རེད། ད་ཕེན་གོཞིི་རྩི་ཚུགོས་ནས་ཡོོད་པོ་འིདི་སྤུས་

དགོ་ཏུ་གོཏེོང་རྒྱུ་དང༌། ཚེགོས་ཚུད་དུ་གོཏེོང་རྒྱུར་ཤུགོས་སྣོན་

རྒྱགོ་རྒྱུ་འིད་ིད་ལྟ་སྐོབས་བབ་དུས་བབ་ཀྱི་ིལས་འིགོན་ཞིགིོ་རདེ། 
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ཤུགོས་རྒྱོབས་ཟེར་བ་དེ་གྲེོས་ཆེོད་བཞིགོ་པོ་དང༌། ཚེོགོས་འིདུ་

འིདྲེ་འིཚེོགོས་ནས་སྐོད་ཆེ་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་མང་པོོ་ཞིིགོ་བཤེད་པོས་

ནུས་པོ་ཐོནོ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ།

ས་ོསའོི་ིཉེནི་རའེི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་སའི་ིནང་ལ་དཔོང་པོ་ོགོཉེསི་ཀྱི་ིགོཙོ་ོ

བོར་བཟུང་ཟེར་བ་བཞིིན། མིས་བསམ་འིཆེར་བཏེོན་ནས་སྣ་ལ་

མཛུབ་མ་ོའིཛུགོས་མཁོན་ཞིིགོ་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང༌། རང་ཉེིད་

ནོངས་འིགྱིོད་མི་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས། ས་ོསོས་བསམ་བླ་ོ

གོཏེངོ་སྐོབས་ངས་ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་མ་སངོ༌། ཀ་ོཐོགོ་གོང་འིཚེམ་གླིདོ་

ཡོོད་ཀྱིང་མིས་ཤེེས་མ་སོང༌། ཤེེས་རིགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱིང་

རྩིད་གོཅདོ་ཐོནོ་མ་སངོ༌། ཤེསེ་རགིོ་ལས་ཁུངས་ལ་ངས་མགོ་ོསྐོརོ་

བཏེང་ཡོདོ་བསམ་པོ་བྱེས་ན་དངསོ་གོནས་ནརོ་བ་རདེ། ས་ོསསོ་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དུས་ངས་དངོས་གོནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡོིན། 

འིགྱིོད་པོ་རྩི་བ་ནས་མེད་བསམ་པོ་ཞིིགོ་དང༌། བསམ་བློའི་ིནང་

གོདངེ་ཁོལེ་བ་བྱེེད་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཆེ༽ བདོ་མའིི་ིསྤུས་ཚེད་དང་། སྐོད་ཡོིགོ་ཉེམས་གུད།

བོད་མི་སྤྱོི་ཡོོངས་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་པོ་ཡོིན་ན། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་

འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་ང་ཚེ་ོབདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བར་མཐོངོ་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོ
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ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ། མཐོངོ་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོད་ེགོང་ནས་བྱུང་བ་

རདེ་ཟརེ་ན། ད་ེསྔ་བདོ་ནང་རྩི་བའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ིལམ་ལུགོས་ཞིངི་

བྲན་ལམ་ལུགོས་རེད་ཟེར་བ་བཞིིན་དོན་སྙིང་ལམ་ལུགོས་གོ་རེ་

ཡོནི་རུང་མནི་རུང༌། སྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ིནང་བསམ་བླའོི་ིཐོགོོ་ཞི་ིབད་ེ

ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྤྱོརི་བཏེང་མ་ིདང་མའིི་ིདབར་བརྩི་ེབའི་ིགོནས་

ཚེད་མཐོནོ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་ཤེགིོ་ཡོནི། སྤྱོ་ིཚེགོོས་དའེི་ིནང་

འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་མི་དེ་དགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་བསམ་བླ་ོགུ་

ཡོངས་པོ་ོདང༌། སེམས་པོ་བགོ་ཕེེབས་པོོ། སེམས་པོ་བཟང་པོ་ོ

བཅས་ཡོདོ་པོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་དསེ་ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་

ཏེེ་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལའིང་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་

ཐོབེས་ཡོདོ། 

མ་གོཞི་ིརྫུན་ཤེདོ་མཁོན་དང༌། ཁྲིམ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ཡོདོ་ཀྱིང༌། སྤྱོ་ི

ཡོངོས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་བཤེད་ན། བདོ་པོར་རགོོས་བྱེས་ཚེ་ེན། རགོོས་

བྱེས་པོ་དེ་དགོ་བྱེེ་མ་ཆུར་སིམ་ལྟ་བུ་མིན་པོར་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའིི་

གོངོ་ལ་རགོོས་བྱེས་པོ་ད་ེལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའི་ིརྗེསེ་ལ་འིབྲས་བུ་སྨོནི་

ནས་མཐོངོ་རྒྱུ་དང༌། སྟནོ་རྒྱུ་འིདུགོ་ཟརེ་ནས་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་

ཀྱིི་འིདུགོ ང་ཚེོའིི་ངོ་ཤེེས་རོགོས་རམ་ཚེོགོས་པོའིི་མི་རྒན་པོ་དེ་

འིདྲེར་ཐུགོ་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ ད་ལྟ་

བར་ང་རང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་འིདྲེ་འིདྲེའི་ིནང་ནས་མ་ིའིདྲེ་བ་ཆེགོས་
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ཡོདོ། ད་ཆེ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིཐོགོོ་གོསར་པོ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་

བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོར། གོ་ལརེ་ཇ་ེསློ་ནས་ཇ་ེསློ་དང༌། ཇ་ེཞིན་ཇ་ེསྡུགོ་

ཏུ་ཕྱོནི་ན། རྗེསེ་སུ་འིད་ིའིདྲེའི་ིསྙན་གྲེགོས་བཟང་པོ་ོདང༌། མཐོངོ་

ཚུལ་ཡོགོ་པོ།ོ གོཞིན་གྱིསི་བསྟདོ་བསྔགོས་བྱེདེ་པོའི་ིརནི་ཐོང་ཡོདོ་

པོ་ད་ེདགོ་བརླགོ་པོ་ལས་སློ་པོ་ོརདེ། ད་ེལྟར་གོསར་བཟ་ོབྱེ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ང་ཚེརོ་སྙན་གྲེགོས་

དང༌། ཆེེ་མཐོོང་ཡོོད་པོ་འིདི་ང་ཚེོས་མ་བརླགོ་པོ་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ཤེིན་

ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

བར་ལམ་སྐོད་ཆེ་ཐོངེས་ཁོ་ཤེས་བྱུང་ཟནི་པོ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེརངི་

ང་ཚེ་ོམང་ཙོམ་འིཛམོས་པོའི་ིསར་བསྐྱར་ཟླསོ་ཡོང་ཟླསོ་ཤེགིོ་བྱེས་

ན། སྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་འིཕྲིལ་དུ་སྐོད་དང་། འིགྲེ་ོ

སྟངས་མ་ཤེསེ་པོའི་ིསྐོབས་སུ་ལགོ་ཐོགོོས་ཤེསོ་སྐོད་ཡོགིོ་མ་ཤེསེ་

པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཆེགོས་ཏེ་ེསྐོབས་དརེ་སྐོད་ཡོགིོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུས་

མཚེོན་པོས་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ཤེེས་པོའིི་དོན་ལ་དམིགོས་བསལ་

གྱིསི་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་འིབད་བརྩིནོ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་ཆེ་ལ་ོགོང་

འིཚེམ་ཕྱོིན་པོའིི་སྐོབས་ལ་ཕྲུ་གུ་འིཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་དགོ་གོིས་

བོད་ཡོིགོ་ལེགོས་པོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད་དམ། ཨིན་ཇི་ལེགོས་པོ་ཤེེས་

ཀྱི་ིཡོདོ་ཅསེ་དྲེསི་ན། ཨནི་ཇ་ིལེགོས་པོ་ཤེསེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིགོ་དང༌། 

ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིགོ་ོདནོ་བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་རྟེགོོས་མ་ཐུབ་པོར་
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ཨནི་ཇའིི་ིནང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིའིགྲེལེ་བཤེད་ཐོབེས་ཆེགོ་ཅགིོ་ལས་

མདེ་ཀྱིང་ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཤེསེ་ཐོབས་བྱེདེ་དགོསོ་

པོ་ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གྲེབས་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཇ༽ ཐོགོོ་མའི་ིདམིགོས་ཡུལ་དང་། བོད་མའིི་ིབསྒྲུབ་བྱེ།

ང་རང་ཚེོ་མིའིི་ལུང་པོར་སློེབས་རྗེེས་ཕྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་རྟེོགོས་

ཐོབས་དང༌། ཕྱོའིི་ིསྐོད་ཡོིགོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུར་དམིགོས་བསལ་

གྱིི་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་དགོོས་པོའིི་བསྒྲུབ་བྱེ་གོང་ཞིིགོ་ཡོིན་ཞིེ་ན། 

བསྒྲུབ་བྱེ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་དམགིོས་ཤེངི་། དའེི་ིཆེདེ་དུ་ང་

ཚེསོ་དངེ་དུས་ཀྱི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིབྱེདེ་སྒོ་ོད་ེདགོ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་བ་

ལས། བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་ད་ེཕེར་བརྗེདེ་ད།ེ དངེ་དུས་ཀྱི་ིསྤྱོརི་

བཏེང་ཤེེས་ཡོོན་ཞིིགོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེས་ནས་བོད་པོ་རྣམས་འིཛམ་

གླིིང་ཕྱོི་ལོགོས་ལ་སིམ་ནས་སྡེོད་རྒྱུའིི་དམིགོས་ཡུལ་དེ་མིན་ལ། 

བསྒྲུབ་བྱེ་ཡོང་ད་ེམནི། ང་ཚེསོ་ཐོགོོ་མའི་ིབསྒྲུབ་བྱེ་དང་ཁོ་མ་བྲལ་

བ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུ་དང༌། 

བོད་མི་རིགོས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་རྒྱུའིི་དོན་ལ་ཤེེས་ཡོོན་

གོནས་ཚེད་ལྡན་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཅསེ་ད་ེལྟ་བུའི་ིཐོགོོ་ནས་



540
སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་པོ་ཡོིན་སྟབས་ཤེེས་ཡོོན་དེ་སྦྱོངས་པོའིི་འིབྲས་བུ་

དམགིོས་ས་ད་ེཡོང་བདོ་ཀྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་ཐོནོ་པོ་དང༌། 

བོད་ཀྱིི་བསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེེ་བ་ཐོོན་པོ་ལ་ཕེན་པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་

ཡོོད། དེའིི་ཐོོགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ཤུགོས་སྣོན་རྒྱགོ་རྒྱུར་ད་ོ

སྣང་མ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ 

དེ་ནས་ང་རང་ཚེ་ོམང་པོོ་ཞིིགོ་གོིས་བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་

དགོསོ་ཞིསེ་ཟརེ། བདོ་ཀྱི་ིརྩི་དནོ་ཐུགོ་ས་གོཅགིོ་བདོ་ཀྱི་ིཤེསེ་རགིོ་

ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། ཤེསེ་རགིོ་གོ་ིརྩི་དནོ་སྐོད་ཡོགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ་སྟབས་

བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ལ་དོ་སྣང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཡོིན་ན་ཡོང་

སྐོད་ཡོགིོ་ད་ེཉེདི་ཕྱུགོ་པོ་ོཞིགིོ་བཟ་ོམ་ཐུབ་ན་མ་ིའིགྲེགིོས། དཔོརེ་

ན། དགོསོ་མཁོ་ོཡོདོ་པོའི་ིདངསོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོནི་ན་ད་ེསྲུང་སྐྱབོ་བྱེདེ་

འིདོད་དང༌། བདགོ་གོཅསེ་བྱེདེ་འིདདོ་ཡོངོ་གོ་ིརེད། དགོསོ་མཁོ་ོ

མདེ་པོ་དང༌། ཕེན་མ་ཐོོགོས་པོའི་ིདངསོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོནི་ན། བདགོ་

གོཅསེ་བྱེདེ་འིདདོ་བྱེས་ནའིང༌། བསམ་བླའོི་ིནང་ལ་དསེ་ཕེན་ཐོགོོས་

ད་ེཙོམ་མདེ་བསམ་པོ་ཞིགིོ་དྲེན་གྱི་ིརདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ི

རགིོ་གོཞུང་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་གོཅསེ་སྐྱངོ་བྱེདེ་དགོསོ་ན་ད་ེ

རནི་ཐོང་ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ང་ོམ་དེ་རང་གོི་ངོས་ནས་ཆེ་བཞིགོ་ན། དངོས་

གོནས་བཏེང་འིགྲེ་ོབཞིགོ་སྡེདོ་འིཕེརེ་བའི་ིསྐོད་ཅགིོ་ཏེན་ཏེན་རདེ། 
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དེ་ཡོིན་པོའིི་རྟེགོས་གོ་རེ་ཡོོད་ཟེར་ན། དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་

འིདིར་ལེགོས་སྦྱོར་གྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཟེར་བ་དེ་རྩི་བ་ཕྱུགོ་པོོའི་ིསྐོད་

ཡོགིོ་ཅགིོ་ཡོནི་པོ་རདེ། རྩི་བ་ཧ་ཅང་གོ་ིཕྱུགོ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་

དའེི་ིབརྗེདོ་བྱེར་བྱེས་པོའི་ིནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིསྐོརོ་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་

རྣམས་ཆེ་ཚེང་བ་བདོ་ཡོིགོ་ནང་དུ་བརྗེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ། དསེ་བདོ་

ཡོགིོ་རྩི་བ་ཕྱུགོ་པོ་ོཡོདོ་པོའི་ིརྟེགོས་བསྟན་པོ་རདེ། 

བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིརྩི་བ་ཕྱུགོ་པོ་ོཡོདོ་ཀྱིང༌། བདོ་ཡོགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེ་ཡུལ་

ང་རང་ཚེསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་གོཙོ་ོབརོ་

གྱུར་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་ཞིགིོ་གོ་ིནང་དུ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེས་པོ་མ་གོཏེགོོས། 

དངེ་སང་འིཛམ་བུ་གླིངི་རྒྱལ་སྤྱོའིི་ིསྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་དཔོརེ་

ན། ཚེན་རིགོ་སྨོསོ་ཅ།ི སྤྱོརི་བཏེང་ཆེབ་སྲིདི་སྐོོར་དང༌། ཁྲིམིས་

ལུགོས་སྐོརོ་སགོོས་ད་ེའིདྲེའི་ིནང་ལ་བདོ་ཡོགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ི

གོ་ོསྐོབས་མ་བྱུང་བ་ཡོནི་སྟབས། བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིམངི་ཚེགིོ་བྱེ་ེབྲགོ་

པོ་འིགོའི་ཞིགིོ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རདེ། དངེ་སང་བདེ་

སྤྱོོད་བྱེེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་བོད་ཡོིགོ་གོི་མིང་ཚེིགོ་གོཏེན་འིབེབས་

ཤེགིོ་མདེ་པོ་ཡོནི་སྟབས་མ་ིའིདང་བའི་ིདཀའི་ངལ་འིཕྲིད་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ད་ེརྣམས་སལེ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེརྣམས་སལེ་ཐོབས་ང་རང་ཚེ་ོ

རང་གོསི་རམི་པོས་རམི་པོས་ལགོ་ལནེ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཉེ༽ བདོ་སྐོད་ཐོོགོ་སློབོ་ཁྲིདི་དང་། ཡོགིོ་རྒྱུགོས་ཀྱི་ི

དཀའི་ངལ།

སྔོན་མ་ཕྱོི་ལོ་ ༡༩༦༡-༡༩༦༢ ཙོམ་ཡོིན་པོ་ཡོོད། དེ་དུས་སྤེོ་

བ་ོལགོས་ཁོོང་ཚེོས་དེ་སྐོོར་བསམ་འིཆེར་ཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོབཏེོན་

ཡོདོ། ང་ཚེསོ་མཐོ་ོརམི་སློོབ་གྲྭའི་ིགོནས་ཚེད་བར་དུ། སློབོ་ཚེན་

ཚེང་མ་བོད་ཡོིགོ་ནང་ལ་བསློབ་ཐུབ་པོ་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་ཚེན་

རྣམས་སྔནོ་ལ་བདོ་ཡོགིོ་ཐོགོོ་བསྒྱུར་ཏེ་ེགོཏེན་འིབབེས་བྱེས་ནས། 

སློབོ་དབེ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོམ་དགོསོ་པོར། སང་ཉེནི་སློབོ་ཚེན་སྤྲོདོ་

རྒྱུ་ད་ེརངི་དགོངོ་དྲེ་ོསྒྱུར་གྱིནི་སྒྱུར་གྱིནི་བྱེས། སྔནོ་ལ་སྣུམ་དཔོར་

ཞིིགོ་ལས་མ་བྱུང་ནའིང་བརྒྱབ་སྟེ་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་ཀྱིིན་བྱེེད་ཀྱིིན་

ཉེམས་མྱོོང་གོསོགོ་གོིན་གོསོགོ་གོིན་བྱེེད་དགོོས། སྤུས་དགོ་ཏུ་

གོ་ལེར་ལ་བཏེང་ཆེགོོ་གོི་རེད། དང་པོ་ོརང་ནས་སྒོ་ོགོང་ས་ནས་

ནོར་འིཁྲུལ་མེད་པོ་གོཅིགོ་བསྒྱུར། སྒོ་ོགོང་ས་ནས་སྤུས་དགོ་གོི་

སློོབ་དེབ་དཔོར་འིདེབས་སྔོན་ལ་བྱེས། དེ་མཚེམས་གོཞིི་ནས་

སློོབ་དགོོས་བྱུང་ན་དུས་ཚེོད་མང་པོ་ོའིགོོར་གྱིི་རེད་ལ། ཁོགོ་པོ་ོ

རེད་ཅེས་བཤེད་ཡོོད། ད་ཆེ་ལོ་དེ་རྣམས་ཕྱོིན་པོའིི་རྗེེས་ལ་ང་

ཚེོར་ལགོ་ལེན་མ་ཁོེལ་བའིི་སྐྱོན་ལྷགོས་ཡོོད། རྒྱ་གོར་ནང་ལ་

ལྷགོས་ཡོདོ་པོ་རདེ་ལ། བདོ་ནང་ལ་ཡོང་ལྷགོས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 
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ལོ་གོཅིགོ་ང་སོགོ་ཡུལ་ལ་སློེབས་པོའིི་སྐོབས་ལ་སོགོ་ཡུལ་གྱིི་

མཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་ཞིིགོ་འིདུགོ མཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭ་དེ་སྔནོ་མ་དང་པོ་ོ

ཚུགོས་སྐོབས་སློོབ་ཕྲུགོ་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་ཡོོད་པོའིི་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིིགོ་

གོ་ིསློབོ་གྲྭ་ད་ེབཙུགོས་འིདུགོ ད་ེདུས་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་སྟངས་ད་ེསགོོ་

པོ་ོརང་གོ་ིསྐོད་ཡོགིོ་ཐོགོོ་ནས་བསློབ་ཐུབ་པོའི་ིརགིོས། དཔོརེ་ན། 

སུམ་རྟེགོས་ཀྱི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོདང༌། ཡོ་ིགོའེི་ིབརྡོ་དགོ་སྐོརོ། སྨོན་གྱི་ི

སྐོོར་དེ་འིདྲེ་ཁོ་ཤེས་སོགོ་པོོ་རང་གོི་སྐོད་ཡོིགོ་ཐོོགོ་ནས་བསློབ་

ཐུབ་པོ་དེ་རྣམས་རང་སྐྱ་འིཕེེར་བའིི་སྒོོ་ནས་སོགོ་པོོའི་ིསྐོད་བེད་

སྤྱོདོ་བྱེས། ད་ེམནི་རྣམས་སློབོ་ཚེན་གྱི་ིནང་ལ་སྒྱུར་གྱིནི་སྒྱུར་གྱིནི་

བྱེས་ཏེ་ེཕྱོནི་པོའི་ིསྐོད་ཆེ་ཞིགིོ་བཤེད་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ སྔནོ་མ་ཕེ་ིར་ི

མན་གྱིིས་ང་ཚེོར་བསམ་འིཆེར་བཤེད་པོ་དེ་ལགོ་ལེན་བཀལ་བ་

འིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིམཐོངོ་ཚུལ་བྱུང༌། 

དུས་སྐོབས་བྱུང་ན་དངེ་སང་ང་ཚེ་ོཕྱོ་ིསགོོ་ལ་འིགྲུལ་བཞུད་ན་ིཡོདོ་

པོ་རདེ། དཔོརེ་ན་ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེལྟ་བུ་ཞིགིོ་ང་ཚེའོི་ིཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱིའིི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གྲྭའི་ིའིགོན་བླངས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་དང་བྱེདེ་

མུས་རདེ། སགོོ་ཡུལ་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་ན་ཁྱིད་མཚེར་འིདུགོ ཕྱོནི་ནས་

ཁོངོ་ཚེསོ་ཉེམས་མྱོངོ་ཅི་འིདྲེ་ཅ་ིའིདྲེ་བསགོས་འིདུགོ ཞིབི་འིཇུགོ་

བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ངས་དེ་དུས་ཡུད་ཙོམ་ཞིིགོ་མཐོོང་བ་མ་

གོཏེོགོས་ཞིིབ་ཚེགོས་བྱེས་ནས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། དེ་
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དུས་ངས་རྗེསེ་སུ་མ་ིཁོ་ཤེས་ཤེགིོ་བཏེང་ཡོོང་གོ་ིཡོནི། ཁྱིདེ་རང་

ཚེོས་འིདིར་མཐོོ་སློོབ་བཙུགོས་པོའིི་ཉེམས་མྱོོང་གོང་འིདྲེ་གོང་

འིདྲེ་བྱུང་བ་རྣམས་ང་ཚེོས་ངེས་པོར་དུ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིི་

འིདུགོ་ཅསེ་སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ཡོནི་ན་ཡོང༌། ད་བར་ད་ེམུར་ལུས་པོ་

རདེ། ད་ལྟ་དྲེན་པོ་ཡོནི་སྟབས་བཤེད་པོ་ཡོནི། བལྟ་བར་ཕྱོནི་ན་

ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་བ་འིདུགོ ཟམ་གོདངོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེའིགྲེ་ོརྒྱུའི་ིའིཆེར་གོཞི་ི

ཞིིགོ་བཟོས། མི་རེ་གོཉེིས་ཤེིགོ་མཉེམ་དུ་ཕྱོིན་ན་སྔོན་མ་ང་དང་

སྐོད་ཆེ་ཞིིགོ་ན་ིབྱུང་ཚེར་བ་རདེ། དའེིི་མཇུགོ་མནན་ནས་ཕྱོནི་ཏེ་ེ

ཉེ་ིམ་ཁོ་ཤེས་ཞིབི་འིཇུགོ་དང་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་ཁོངོ་ཚེའོི་ིཉེམས་

མྱོོང་ད་ེལནེ་གྱི་ིཡོནི་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ 

ལུང་པོ་ཁོ་ཤེས་ལ་སྐོད་གོཅིགོ་ཡོོད་པོ་མ་གོཏེོགོས། ཡོི་གོེ་མེད་

པོར་ཡོ་ིགོ་ེགོཞི་ིནས་ར་ིམའོི་ིཐོགོོ་ནས་བཟ་ོདགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་ལ་ས་ོསོའི་ིཡོི་གོེ་ཆེ་ཚེང་གོཅིགོ་ཡོོད་ཡོོད་པོ་རེད། 

དེ་འིདྲེ་ཡོིན་སྟབས་བོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་ཕྱུགོ་པོོ་བཟོ་བ་ལ་བོད་པོའིི་

ཡོི་གོེ་བེད་སྤྱོོད་གོང་སར་བྱེེད་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་ང་ཚེོས་བཟོ་ཐུབ་པོ་

མ་བྱུང་ན། དཀའི་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འིཕྲིད་རྒྱུ་རེད། རིམ་པོས་

རིམ་པོས་བོད་ཡོིགོ་གོི་ཆེེ་མཐོོང་བརླགོ་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོང་ཡོོད། 

གོནད་དནོ་འིད་ིལ་ང་ཚེསོ་སྤེམ་ཤེརོ་དགོསོ་པོ་དང༌། ང་ོཚེ་དགོསོ་

པོ་གོང་ཡོང་མདེ། ཤེསེ་བྱེའི་ིརྣམ་གྲེངས་གོཞིན་དགོ་ཐོོགོ་ལ་བདོ་
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ཡོགིོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟབས་བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིམངི་ཚེགིོ་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་པོ་རདེ། 

དཔོརེ་ན། ནང་པོའི་ིཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་བདེ་སྤྱོདོ་མ་ཐུབ་

པོའི་ིཨནི་ཇའིི་ིསྐོད་དང༌། ཧྥ་རན་ས།ི འིཇར་མན་ལ་སགོོས་པོ་ད་ེ

ཚེོའིི་གྲེས་ནས་ནང་པོའིི་ཆེོས་བཤེད་ཡོོང་དུས་དཀའི་ངལ་ཤེིན་

ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ གོཞི་ིནས་ཆེསོ་ཀྱི་ིམངི་ཚེགིོ་གོསར་པོ་བཟསོ་ཏེ་ེ

གོ་ལ་ེགོ་ལརེ་གོཏེན་འིབབེས་བྱེ་རྒྱུ་ཞིགིོ་མ་གོཏེགོོས་མ་ིའིདུགོ ང་

རང་ཚེ་ོབོད་པོའིི་ཡོི་གོེ་འིདི་ཉེིད་བརྗེོད་བྱེ་གོསར་པོ་དེ་དགོ་སྔར་

ཕེན་འིཕྲིད་མ་མྱོོང་བ་ཡོིན་སྟབས་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་མ་

གོཏེགོོས། བདོ་ཡོགིོ་སྐྱ་ོདྲེགོས་ནས་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་པོ་དང༌། 

བོད་ཡོིགོ་གོི་ནུས་པོས་མ་འིདང་བ་གོང་ཡོང་མ་རེད། དེ་ལ་ང་

ཚེོས་ཏེན་ཏེན་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ལ་ོགོཅགིོ་ང་ཚེ་ོ

སྐོད་ཆེ་བྱུང༌། གོཞིན་དགོ་གོང་ཡོནི་རུང་མནི་རུང༌། སྔནོ་ལ་དམའི་

རིམ་འིཛིན་གྲྭ་ལྔ་པོ་དྲུགོ་པོ་ཙོམ་གྱིི་སློོབ་ཚེན་ཚེང་མ་བོད་ཡོིགོ་

ཁོ་ེགོཙོང་ནས་བསློབ། རམི་པོས་རམི་པོས་བདོ་ཡོགིོ་སློབོ་ཚེན་གྱི་ི

རམི་པོ་སྤེར་གྱིནི་སྤེར་གྱིནི་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ 

རྒྱ་གོར་ནང་གོ་ིརྒྱུགོས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་དཀའི་ངལ་ཡོངོ་མདགོོ་ཁོ་པོ་ོ

ཡོདོ་ཀྱིང་། ད་ེལ་ཐོབས་ཤེསེ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོལས་དནོ་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་ལ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེས་ནས་དཀའི་ངལ་འིད་ིའིཕྲིད་ཀྱི་ིརདེ་ཟརེ་ནས་
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གོཡུགོས་ཞིོགོ་ཅེས་ལབ་ན། གོཡུགོ་བཞིགོ་པོ་རང་རེད། ལས་

ཀ་འིདི་བྱེས་ན་དཀའི་ངལ་འིདི་འིཕྲིད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་སྐོད་ཆེ་ཡོོང་

རྒྱུ་དེ་ཏེན་ཏེན་རེད། དཀའི་ངལ་དེ་འིཕྲིད་སོང་ན་སེལ་ཐོབས་གོ་

རེ་འིདུགོ་གོམ་ཞིེས་ལམ་སང་རིམ་པོ་གོཉེིས་པོ་དེར་བསམ་བློ་

བཏེང་ནས་འིགྲེ་ོདགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ རྩི་བ་ནས་སེལ་ཐོབས་མེད་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། འིགྲེོ་ཐོབས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་

རེད། མ་གོཞིི་ནས་ཁོ་སང་ལས་བསྡེོམས་སྐོབས་ལའིང་སྐོད་ཆེ་

བྱུང༌། གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིིགོ་མཐོངོ་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

གོང་ལྟར་སློོབ་གྲྭའིི་དགོེ་རྒན་ཚེ་ོལ་དངོས་གོནས་ཀྱིི་འིགོན་ཆེེན་

པོ་ོཞིགིོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་རདེ། མ་འིངོས་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིགོནས་

སྟངས་ཅི་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང་མི་ཡོོང་གོི་གོནས་ཚུལ་ང་ཚེོས་

སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང༌། གོ་ོརམི་བསྒྲིིགོས་ནས་

འིབད་བརྩིོན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་དེ་རྣམས་ལགོ་

ལནེ་འིགོེལ་མཁོན་མི་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་མ་འིངོས་

པོར་འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་ཐུགོ་ཡོོང་བ་ཡོིན་

སྟབས། ད་ེཚེསོ་ལགོ་ལནེ་སྒོང་ལ་འིགྲེ་ོཐུབ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་འིད་ིང་ཚེའོི་ི

རྩི་དོན་ལ་ཐུགོ་པོས་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ ཚེང་མས་ལས་

འིགོན་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་བསམ་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཉེནི་ར་ེཉེནི་

རེའིི་ལས་ཀའིི་ནང་ལ་ལྷོད་ཡོངས་དང༌། སྒྱིིད་ལུགོ་མ་བྱེས་པོར་
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གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཏེ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་དང་། གྲུབ་འིབྲས་ཀྱི་ི

འིགྲེན་བསྡུར།

སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིགོནས་ཚུལ་བཤེད་ན། དངེ་སང་བདོ་ནང་གོ་ིཤེསེ་

ཡོནོ་གྱི་ིགོནས་ཚེད་ད་ེདང༌། ང་རང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བའི་ིམངི་འིཁྱིརེ་

བའི་ིཤེསེ་ཡོནོ་གྱི་ིགོནས་ཚེད་གོཉེསི་བསྡུར་ན། ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་

ང་ཚེ་ོམིའིི་ལུང་པོར་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལེགོས་པོ་ཡོོད་ལ། རྒྱ་མིས་

ཀྱིང་མསོ་མཐུན་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ ད་ེརྣམས་ན་ིང་ཚེ་ོདངསོ་

གོནས་སྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེའིསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ང་ཚེསོ་ད་ལྟ་ཕེན་ཆེད་ལ་

སྤེོབས་པོ་སྐྱེ་འིསོ་པོ་ཞིིགོ་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡོོད་པོ་ལྟར། མ་འིངོས་

པོར་ཡོང་ང་ཚེོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ན་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པོ་རྩི་བ་ཉེིད་

ནས་མདེ། 

དངེ་སང་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་སྲིདི་བྱུས་གོསར་པོ་ཞིགིོ་བཏེངི་ནས་

ཤེསེ་ཡོནོ་ཐོགོོ་ལ་ཤུགོས་སྣནོ་རྒྱགོ་རྒྱུའི་ིབསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོ

གོཏེངོ་གོ་ིའིདུགོ དཔོརེ་ན་ཀྲུང་དབྱེང་གོ་ིཡོགིོ་ཆེ་ཨང་དྲུགོ་པོ་ཟརེ་

བའི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཡོངོས་རྫིགོོས་ལ་བདོ་ཡོགིོ་གོཙོ་ོབརོ་

བྱེས་ཏེེ་བསློབ་དགོོས་པོ་དང༌། བོད་ཡོིགོ་ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་རྒྱུའིི་
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ཐོགོོ་ལ་ནན་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེབཤེད་འིདུགོ ད་ེལགོ་ལནེ་ཁོལེ་ཐུབ་མནི་

མ་ིཤེསེ། རྒྱ་མསི་ཁོ་ནས་བཤེད་པོ་ད་ེལགོ་ལནེ་འིགོལེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ཡོང་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ཡོངོ་དུས་གོཡོས་གོཡོནོ་གོང་

ས་ནས་འིཁོོན་འིཁོོན་ཐོོགོས་ཐོོགོས་ཡོོང་བ་ཡོང་ཕེལ་ཆེེར་ཆེོས་

ཉེདི་རདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་གོལ་ཏེ་ེངསེ་མདེ་ཀྱི་ིབདོ་ནང་ལ་ཤེསེ་ཡོནོ་

ཡོར་རྒྱས་གོཏེོང་ཐོབས་ལ་དངོས་གོནས་ཤུགོས་སྣོན་བརྒྱབ་པོ་

ནང་བཞིིན་གྱིི་ཡོར་རྒྱས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཕྱོིན་ན་ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་

བ་ཚེསོ་འིགྲེན་སྡུར་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིམཚེམས་ལ་སློབེས་པོ་རདེ། 

རྒྱ་མིས་འིགྲེོ་སོང་གོཏེོང་རྒྱུར་ཆེ་བཞིགོ་ན། བོད་ལུང་པོའིི་སློོབ་

སྦྱོངོ་ཐོགོོ་ལ་རྒྱ་མསི་འིགྲེ་ོསངོ་གོཏེངོ་འིདདོ་བྱུང་ན་འིགྲེ་ོསངོ་དངསོ་

གོནས་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེའིདྲེ་གོཏེངོ་དགོསོ་པོ་

ཞིགིོ་ཀྱིང་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིཔོགོས་པོ་ཆེ་ཚེང་རྒྱ་མསི་བཤུས་ཟནི་པོ་

རེད། བོད་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཡོོངས་རྫིོགོས་རྒྱ་མིར་དབང་སྟེ་གོསོད་

དགོསོ་སར་བསད། གོཏུབ་དགོསོ་སར་གོཏུབས། འིཇབི་དགོསོ་

སར་འིཇབིས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིསྣདོ་བཅུད་ཡོངོས་རྫིགོོས་ཀྱི་ིདྭངས་མའི་ི

བཅུད་ད་ེརྒྱ་མསི་འིཐོནེ་ཟནི་པོ་རདེ། གོནས་ཚུལ་ད་ེལྟ་བུའི་ིའིགོོ་

ནས་ཚུར་འིགྲེ་ོསོང་གོཏེོང་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་བཏེང་བ་ལ་བྱེས་ཡུས་

ཤེདོ་པོ་དང༌། ངམོ་ས་ོབྱེདེ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

བར་ལམ་རྒྱ་མ་ིཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་བདོ་ནང་རྒྱ་ནགོ་དབུས་གོཞུང་གོསི་
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ཐུགོས་ཁུར་ཆེནེ་པོ་ོབཞིསེ་ནས་མ་ིདམངས་ཤེགོོ་དངུལ་དུང་ཕྱུར་

གོསུམ་བཏེང་ཡོདོ་པོ་རདེ་ཟརེ་ནས་འུད་སྒྲིོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངམོ་

ས་ོགོང་ཞིགིོ་བྱེས་ནས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་རདེ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོབདོ་ནང་

ལ་འིགྲེ་ོམཁོན་ཚེསོ་ཤེསེ་གོསལ་རདེ། དགོནོ་པོ་ཆེ་ེཁོགོ་ཕེར་ཞིགོོ 

དགོོན་པོ་འིབྲིང་ཚེད་གོཅིགོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཡོང་དེའིི་ནང་གོི་སྐུ་

གོསུང་ཐུགོས་རྟེེན་དང་། ཁྱིིམ་ཚེང་མི་རེ་ང་ོརེའིི་ནང་གོི་མི་ཐོོགོ་

ནས་མི་ཐོོགོ་བསགོས་པོའིི་དངོས་ཆེས་ཚེང་མ་རྒྱ་མིས་འིཕྲིོགོ་

པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་ཟསོ་པོ་རདེ། འིདམ་གྱིསི་བཟསོ་པོའི་ིསྐུ་འིདྲེ་ད་ེ

རགིོས་ལུད་སྦྱོརོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིདནོ་ལ་གོཏེརོ་བ་ལས། ད་ེམནི་གོསརེ་

ཟངས་ཀྱི་ིསྐུ་འིདྲེ། དཔོརེ་ན། གོསལ་ཤེསོ་ཤེགིོ་ལ་ང་རང་ཚེའོི་ིར་

མོ་ཆེེའིི་གོཙུགོ་ལགོ་ཁོང་གོི་ཇོ་བོའི་ིསྐུ་བརྙན་དེ་སྟོད་གླིིང་སྨོད་

གླིངི་ཕྲིལ་ཏེ།ེ སྐུ་སྨོད་དེ་ལྷ་སའི་ིའིབུད་རྫིས་མཁོ་ོའིདནོ་ཁོང་ཞིིགོ་

ནས་ཐོནོ་པོ་དང༌། སྐུ་སྟདོ་ད་ེརྒྱ་ནགོ་གོ་ིབཟ་ོགྲྭ་ཞིིགོ་ཏུ་དབརོ་ཏེ།ེ 

བཟ་ོགྲྭའི་ིཅ་ལགོ་གོ་ིམཛདོ་ཁོང་ཞིགིོ་ནས་རྙདེ་པོ་རདེ། ད་ེདང་དསེ་

མཚེནོ་པོའི་ིབདོ་ཀྱི་ིདངསོ་རགིོས་ཤེནི་ཏུ་མང་པོ་ོརྒྱ་མརི་བདེ་སྤྱོདོ་

ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ཡོངོས་རྫིོགོས་རྒྱ་ནགོ་ལ་དབརོ་བ་རདེ། 

དཔོེར་ན། ངས་ང་ོཤེེས་པོའིི་ཨ་མད་ོབ་གོཅིགོ་སྔོན་མ་ལ་ོགོཉེིས་

གོསུམ་གོོང་ལ་ཐུགོ་འིཕྲིད་སྐོབས་ཟེར་དོན། ཁོོ་རང་ཡོོད་སའིི་

གྲེངོ་སྡེ་ེདའེི་ིནང་ལ་སྔནོ་མ་ཡོནི་ན་རགོ་སྐྱགོོས་མདེ་པོ་གོཅགིོ་ཀྱིང་
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མདེ། མ་ིཚེང་ར་ེརའེི་ིནང་ལ་རགོ་སྐྱགོོས་ཆེནེ་པོ་ོགོཅགིོ་དང༌། ཆུ་

ར་མ་རེ་ཡོོད་ཀྱིང༌། ཁོ་ོརང་ལ་ོགོཉེིས་གོསུམ་གོོང་དེར་ཕྱོིན་པོའིི་

སྐོབས་ལ་རགོ་སྐྱགོོས་རྡོགོོ་པོ་ོགོཅགིོ་མཐོངོ་རྒྱུ་མ་ིའིདུགོ་ཟརེ་གྱི་ི

འིདུགོ རགོ་སྐྱོགོས་ད་ེཚེ་ོས་ལ་སྦས་པོ་མ་རདེ། ཆུ་ལ་གོཡུགོས་

པོ་ཡོང་མ་རདེ། རྒྱ་མསི་དབརོ་བ་རདེ། ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་སྟབས། གོང་

ལྟར་རྒྱ་མིས་ཚུར་བོད་ལ་ཐུགོས་རྗེེ་དང༌། བཀའི་དྲེིན་ཆེེའིི་རྣམ་

འིགྱུར་སྟནོ་དགོསོ་ཀྱིང་། ད་ེལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། གོང་

ལྟར་ཡོང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མིས་འིགྲེ་ོསོང་གོང་འིཚེམ་བཏེང་ཡོོད་

ལ། ད་དུང་གོཅགིོ་བྱེས་ན་འིགྲེ་ོསངོ་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོགོཏེངོ་མདགོོ་

ཁོ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་ཤུགོས་བསྒྲིལི་ཏེ་ེཡོར་རྒྱས་བཏེང་

བ་ཡོིན་ན། ང་ཚེོས་དེ་ཚེོའིི་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ལ་འིགྲེན་སྡུར་བྱེེད་

ཐུབ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོམ་རདེ། 

ཡོནི་ན་ཡོང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབའི་ིནུས་ཤུགོས་གོཅགིོ་

དངུལ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་མིའི་ིབསམ་བླ་ོརདེ། རྒྱ་མསི་

དགོ་ེརྒན་བྱེས་ཏེ་ེའིཕེགོ་འིཚེགོ་གོ་ཚེདོ་བརྒྱབ་རུང་མ་བརྒྱབ་རུང༌། 

རྒྱ་མའིི་ིལགོ་པོའི་ིའིགོོ་ཏུ་གོནས་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚེའོི་ིབསམ་བླའོི་ིརང་

དབང་དང༌། ང་ཚེ་ོའིདིར་སྡེོད་ས་མིའིི་ལུང་པོ་ཡོིན་ན་ཡོང་རང་

དབང་གོཙོང་མ་ཡོོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཤེིགོ་ཡོིན་པོས་ཕྲུ་གུའིི་རང་

བཞིནི་གྱི་ིབསམ་བླའོི་ིནུས་པོ་ད་ེལ་ཏེན་ཏེན་ཁྱིད་པོར་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་
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བསམ་གྱི་ིའིདུགོ མ་གོཞི་ིརྒྱ་མ་ིའིགྱུར་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་

ཀྱིང༌། དམར་པོའོི་ིལྟ་བ་སྤྱོའིི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་དསེ་ཁོངོ་ཚེརོ་གོཅགིོ་སྡུད་

ཀྱིི་བསམ་བླ་ོཤུགོས་ཆེེན་པོ་ོཡོོད་སྟབས། ལགོ་ལེན་བསྟར་ཡོོང་

དུས་གོང་ཞིིགོ་བྱེས་ཀྱིང་མིའིི་རྣ་ཅོགོ་གོཉེིས་དང༌། མིགོ་གོཉེིས་

ཀ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ཐོབས་མདེ་པོ་ཞིིགོ་དའེི་ིཆེསོ་ཉེདི་རདེ། 

རྒྱ་མསི་ད་ེརངི་ཁོ་སང་སྲིདི་བྱུས་འིགྱུར་བ་བཏེང་སྟ་ེགུ་ཡོངས་པོ་ོ

ཞིགིོ་བཟ་ོགོ་ིཡོདོ་ན་ཡོང༌། མའིི་ིརྣ་བ་ཡོ་གོཅགིོ་ཕེལ་ཆེརེ་མཁྲིགེོས་

པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེསྡེདོ་པོ་མ་གོཏེགོོས་ཇ་ིབཞིནི་གོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་བསམ་

གྱིི་འིདུགོ རྣ་བ་ཡོ་གོཅགིོ་རྦད་དེ་འིནོ་པོ་མིན་ནའིང་ཁྲིགོོ་པོ་ོབྱེས་

ཏེེ་ཇི་བཞིིན་མ་གོ་ོབའིི་ངང་ནས་འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་ཕྲུ་གུ་དེ་

དང༌། ང་ཚེ་ོའིདིར་རང་དབང་ལུང་པོའིི་ནང་ལ་རྣ་བ་གོཉེིས་ཀ་

གོསང་ཐོགོ་ཆེདོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོ་ད་ེགོཉེསི་ནམ་ཡོང་

འིདྲེ་གོ་ིམ་རདེ། མ་ིལ་རང་དབང་ཡོདོ་ན་གོསར་གོཏེདོ་ཀྱི་ིནུས་པོ་

འིདོན་ཐུབ་ལ། མི་ལ་རང་དབང་མེད་པོར་བསམ་བློ་བཅིངས་

བསྡེད་ན་གོསར་གོཏེོད་ཀྱིི་ནུས་པོ་འིདོན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། སློོབ་

སྦྱོོང་བྱེེད་དུས་གོསར་གོཏེོད་བྱེེད་པོའིི་ནུས་པོ་ཆེ་ཚེང་བེད་སྤྱོོད་

བྱེས་པོ་ཡོནི་ན་སློབོ་སྦྱོངོ་དངསོ་གོནས་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་ཐུབ། གོསར་

གོཏེདོ་བྱེདེ་པོའི་ིནུས་པོ་ཆེ་ཚེང་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་མ་ཐུབ་ན་སྒྲི་འིཛནི་

འིཕྲུལ་འིཁོོར་ནང་བླུགོས་པོ་ལྟར་ལས། དེས་ནུས་པོ་གོང་ཡོང་
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འིདནོ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ། འིགྲེ་ོསངོ་གོ་ིཆེ་ནས་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་

ཤུགོས་བརྒྱབ་ན་ང་ཚེསོ་དརེ་འིགྲེན་སྡུར་བྱེདེ་མ་ིཐུབ་པོའི་ིཉེནེ་ཁོ་

ཡོོད་ན་ཡོང༌། རིགོས་ཁོ་ཤེས་ལ་ང་ཚེོར་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་བ་ཡོོད་

པོས། ང་ཚེསོ་རིགོ་པོ་བསྒྲིམི་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

ཐོ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིབཟང་སྤྱོདོ་དང་། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིབསམ་

སྤྱོདོ།

ད་ལྟའིི་དུས་ཚེོད་འིདིར་བོད་ནང་ལ་ཆེོས་དད་རང་མོས་ཡོོད་

ལུགོས་བཤེད་པོ་ཙོམ་ལས། སྤྱོརི་བཏེང་མའིི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་

འིགྲེོ་བའིི་ཐོོགོ་ལ་ཆེོས་ཀྱིི་བསློབ་བྱེའིི་ནང་ནས་ཨ་ར་པོ་ཙོ་འིདྲེ་

བགྲེངས་ནས་རིགོ་པོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐོབས་འིདྲེ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་

ལས། ད་ེམནི་སྤྱོརི་བཏེང་གོ་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབ་ལ་ཆེསོ་

དང་འིབྲེལ་བ་དམིགོས་བསལ་ཡོོད་མེད་མི་ཤེེས། ཚུར་ཕྱོོགོས་

འིདིར་སློོབ་སྦྱོོང་ཡོོད་པོའིི་མི་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང་མི་ཡོོང་

ད་ེཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་ཅངི་། དའེི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ང་ཚེརོ་ཡོདོ་

པོ་ལྟར་བདོ་ནང་དུ་མདེ། རྒྱ་མསི་གོང་ཞིགིོ་བཤེད་རུང་མ་བཤེད་

རུང༌། གོང་ལྟར་ཆེོས་ཟེར་བ་དེ་ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ལ་ངོས་

འིཛནི་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། 
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དཔོརེ་ན། ཀྲུང་དབྱེང་གོ་ིགོསང་བའི་ིཡོགིོ་ཆེ་ཨང་བཅུ་དགུ་པོའིམ། 

ཉེི་ཤུ་པོ་དེ་འིདྲེ་ཞིགིོ་གོི་ནང་ལ་ཆེོས་ཟེར་མཁོན་དེ་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་

ཕེན་ཐོོགོས་མེད་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་ཚུལ་དང༌། རིམ་པོས་ཆེོས་དེ་རང་

བཞིནི་གྱི་ིམདེ་པོ་ཆེགོས་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ། ད་ེཡོང་མའིི་ིཤེསེ་ཚེད་ཡོར་

རྒྱས་ཕྱོནི་ན་ཆེསོ་དགོསོ་མཁོ་ོམདེ་པོ་ཞིགིོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་མཐོངོ་

སྟ།ེ ཆེསོ་ད་ེརང་བཞིནི་གྱིསི་ཡོལ་འིགྲེ་ོགོ་ིརདེ་ཅསེ་བཤེད་འིདུགོ 

ད་ེའིདྲེ་ཡོནི་སྟབས་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསློབོ་ཚེན་འིཇུགོ་རྒྱུ་རྩི་

བ་ཉེདི་ནས་ལགོ་ལནེ་འིགོལེ་གྱི་ིམ་རདེ། ད་ེམ་བཀལ་ན་གོང་ཞིགིོ་

བྱེས་ཀྱིང་མིའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཡོོང་

རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་མསི་ཁོ་ོརང་ཚེའོི་ིསྲིདི་བྱུས་

ནང་ལ་མི་གོསོད་རྒྱུ་དང༌། སྡུགོ་སྦྱོོང་གོཏེོང་རྒྱུའིི་ལྟ་བ་གོཙོ་ོབོར་

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་ནས་དུས་ཚེདོ་བསྐྱལ་ཏེ་ེམ་ིམ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་

ཤེིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་དུས། ད་ཆེ་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་སྤེེལ་དགོོས་

ཀྱིི་འིདུགོ ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་སྤེེལ་བའིི་ལས་འིགུལ་ཡོིན་ཟེར་

ནས་བདོ་ནང་ཟླ་བ་གོཅགིོ་གོཉེསི་ཚེགོོས་འིདུ་འིཚེགོོས་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དུས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོདོ་པོའི་ིཟས་བཅུད་ཀྱིིས་མ་འིདང་ན། ཉེ་ིམ་གོཅིགོ་

གོཉེིས་ལྟོ་ཆེས་བཅུད་ཆེེན་པོོ་ཟོས་པོས་གོ་རེ་ཕེན་གྱིི་རེད་དམ། 

དུས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་ལ། གོསདོ་གོཏུབ་ཟརེ་

བ་སགོོས་དང༌། ཆེགོས་སྡེང་ལ་ཉེམས་ལནེ་གྱི་ིམཐོལི་ཕྱོནི་དགོསོ་

པོའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོའི་ིརྗེསེ་སུ། དུས་དུས་ལ་ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་
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སྤེལེ་དགོསོ་ཞིསེ་ལབ་ན་གོད་མ་ོཤེརོ་གོཞི་ིརདེ། 

དཔོེར་ན། ཉེེ་ཆེར་ང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའིི་གོསར་འིགོོད་པོ་ཞིིགོ་ཐུགོ་

བྱུང༌། ཁོངོ་བར་ལམ་རྒྱ་ནགོ་ལ་བསྡེད་པོ་ཡོནི་ཟརེ་གྱི་ིའིདུགོ དསེ་

བོད་པོའིི་གོཤེིས་ཀ་དང་སྤྱོོད་པོ་རྒྱ་མི་དང་མི་འིདྲེ་བ་ཡོོད་པོའིི་

བསྔགོས་བརྗེདོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་བྱེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ ད་ེབཞིནི་མ་ི

གོཞིན་ཞིགིོ་ཐུགོ་བྱུང༌། ཁོངོ་ལ་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོཞིགིོ་མཐོངོ་

སྣང་བྱུང་དོན། བོད་པོ་དང་རྒྱ་མི་གོཉེིས་སྤྱོོད་པོ་མི་འིདྲེ་བ་དང༌། 

བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་དང༌། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་ཁྱིད་པོར་ཡོདོ་

པོ་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། རྒྱ་ནགོ་སྐོམ་ས་ཆེནེ་པོའོི་ིགུང་བྲན་གྱི་ིའིགོོ་ལ་འིཚེར་

ལོངས་བྱེས་པོའིི་རྒྱ་མི་དེ་ཚེ་ོདང༌། ཐོེ་ཝན་དང༌། སིང་གོ་པུར་

ལ་ཡོོད་པོའིི་རྒྱ་མི་དེ་ཚེོའིི་བསམ་བློ་གོཏེོང་སྟངས་ལ་ཡོང་ཁྱིད་

པོར་ཆེེན་པོོ་འིདུགོ་ཅེས་བཤེད་བྱུང༌། རྒྱ་མི་གོཅིགོ་པོ་རེད། རྒྱ་

སྐོད་རྒྱགོ་མཁོན་གོཅགིོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མའིི་ིཁོ་ཟས་ཟ་མཁོན་གོཅགིོ་

པོ་རདེ། ཁོངོ་ཚེ་ོའིབུ་ཟ་མཁོན་གོཅགིོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིརགིོ་གོཞུང་

གོཅགིོ་པོ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ཀུན་སྤྱོདོ་བཟང་ངན་གྱི་ིཁྱིད་པོར་ཡོདོ་

པོ་ད་ེགོ་རའེི་ིཐོོགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ་དམ། 

ཕེར་ཕྱོགོོས་དརེ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ཆེསོ་འིདྲེ་མནི་ད་ེཚེའོི་ིལྟ་བའི་ི

ནང་ལ་རྒན་གོཞིོན་གོ་ོརིམ་བརྩིི་དགོོས་པོ་དང༌། ཡོ་རབས་བྱེེད་

དགོོས་པོ། དེ་འིདྲེའིི་སྐོད་ཆེ་ཤུགོས་ཆེེན་པོོ་བཤེད་ཡོོད་པོ་རེད། 
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ཚུར་ཕྱོགོོས་འིདརི་གུང་བྲན་གྱིསི་ད་ལྟ་བར་དུ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་པོའི་ི

ནང་ལ་སྤྱོརི་བཏེང་སྤྱོ་ིཚེགོོས་རངི་ལུགོས་ཟརེ་ནས་རང་དནོ་བླསོ་

བཏེང་ནས་སྤྱོིའིི་བདེ་རྩིར་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཟེར་བ་དེ་ཡོ་

རབས་ཀྱི་ིམཐོར་ཐུགོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ད་ེལགོ་ལནེ་བཀལ་

ཡོོང་དུས་ཁོ་ནས་གོ་ཚེོད་བཤེད་རུང་མ་བཤེད་རུང་བསྒྲུབ་བྱེ་དེ་

འིདྲེ་ཞིིགོ་དམིགོས་ཡུལ་ལ་བཞིགོ་ནས་དེ་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་

ད་ེཆེགོས་སྡེང་ལམ་དུ་བྱེས་པོ་དང༌། ལྷགོ་དནོ་འིཁོནོ་འིཛནི་ལམ་

དུ་བྱེས་པོ་ཞིགིོ་ཡོནི་པོས་ཡོགོ་པོ་ོཡོངོ་ཐོབས་རྩི་བ་ནས་མ་ིའིདུགོ 

བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་སློབོ་སྦྱོངོ་གོ་ིསློབོ་ཚེན་བསྒྲིགིོས་ཏེ་ེཁོངོ་ཚེསོ་

ཆེོགོ་མཆེན་སྤྲོད་པོའིི་སློོབ་ཚེན་གྱིི་འིགོོ་ནས་འིཚེར་ལོངས་བྱེས་

པོའི་ིཕྲུ་གུའི་ིབསམ་བླའོི་ིནང་ལ་དནོ་དམ་པོའི་ིཡོ་རབས་ཀྱི་ིབསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། ང་ཚེ་ོའིདརི་མའིི་ིལུང་པོར་ཡོདོ་

པོ་ཚེ་ོལ་འིདིའིི་ཆེ་རྐྱེེན་ཆེ་ཚེང་ཡོོད་པོ་རེད། གོནས་ཚུལ་འིདིའིི་

ཐོགོོ་ནས་ཡོནི་ནའིང་ང་ཚེསོ་ཏེན་ཏེན་འིགྲེན་སྡུར་བྱེདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ངས་ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གྲྭའི་ིནང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཚེང་

མ་ཁོ་ཏེནོ་བྱེདེ་མཁོན་ཞིགིོ་ཆེདེ་མངགོས་བཟ་ོདགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིམདེ། 

གོང་ལྟར་མ་ིཡོ་རབས་ཤེགིོ་བཟ་ོདགོསོ་ཟརེ་གྱི་ིཡོདོ། 

སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འིབྲས། དཀནོ་མཆེོགོ་གོསུམ་བཅས་

ཁོས་བླངས་ནའིང་རུང༌། མ་བླངས་ནའིང་རུང་ཁྱིད་གོང་ཡོང་མི་
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འིདུགོ མི་དེ་མ་ཤེི་བར་དུ་རྫུན་མི་ཤེོད་མཁོན་ཞིིགོ་དང༌། རྐུན་

མ་མི་བྱེདེ་མཁོན་ཞིིགོ དངསོ་གོནས་སམེས་པོ་བཟང་པོའོི་ིམ་ིཡོ་

རབས་ཤེགིོ་བྱུང་ན་འིགྲེིགོས་པོ་ཡོནི། དསེ་སྐྱ་ེབ་ཕྱོ་ིམར་ཕེན་གྱི་ི

རེད། དོན་ངོ་མར་མི་ཡོ་རབས་དང༌། དངོས་གོནས་མི་སེམས་

པོ་བཟང་པོོ་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་ན། ཁོ་ནས་ལས་

རྒྱུ་འིབྲས་དང༌། སྐྱབས་འིགྲེ་ོབརྒྱ་བཤེད་སྟངོ་བཤེད་བྱེས་ནའིང༌། 

དེས་ཡོོང་རྒྱུ་གོང་ཡོང་མེད་པོ་ཤེེས་གོསལ་རེད། ང་ཚེོར་དོན་

དགོ་བྱུང་ན་ཕྱོ་ིལ་འིདྲེ་ཆེགོས་པོ་ོཤེདོ་དགོསོ་དནོ་གོང་ཡོང་མདེ། 

ད༽ སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱི་ིགོནད་དནོ་དང་། ཕེན་གོཞིན་སམེས་

བཟང་།

ངའིི་དམིགོས་ཡུལ་ནི་ང་ཚེོའིི་མི་ཐོོགོ་འིདི་དངོས་གོནས་མི་ཡོ་

རབས་འིབའི་ཞིགིོ་བྱུང་རོགོས་བྱེས་ན་བསམ་པོ་ད་ེཡོནི། ད་ེབྱུང་

ན་འིགྲེིགོས་པོ་རེད། སྐྱེ་བ་ཕྱོི་མར་དེས་ཕེན་པོ་རེད། ང་ཚེོར་

དེའིི་ཆེ་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་བསམ་གྱིི་འིདུགོ དེ་རྒྱ་

མིས་བྱེེད་མི་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་རེད། དེ་འིདྲེའིི་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན། ད་

ལྟ་ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་བྱེས་ཏེ་ེཁོ་ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། 

ང་ཚེརོ་བདོ་ཕྲུགོ་རྣམས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་ཞིིགོ་ཡོདོ་

བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ཆེ་རྐྱེནེ་ད་ེང་ཚེསོ་བདེ་སྤྱོདོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་ཏེ་ེནུས་
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པོ་འིདོན་ཐུབ་ན་འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་མི་གོཞིན་དགོ་ཚེོས་ང་ཚེོའིི་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྟངས་ལ་ཚུར་དཔོེ་བལྟ་ཡུལ་ཞིིགོ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་

རདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ལྟ་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་གོ་ིདཔོརེ་ན། 

ཡུ་རབོ་ནང་གོ་ིརྒྱལ་ཁོབ་འིདྲེ་མནི་ཚེའོི་ིནང་སློབོ་གྲྭའི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་

ཀྱིིས་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ་ཅེས་སྐོད་ལུང་པོ་གོང་རྒྱགོ་གོི་འིདུགོ་

ལ། ཨ་རའིི་ིནང་ལ་ཡོནི་ནའིང་སྐོད་ཆེ་ད་ེའིདྲེ་ཟརེ་མཁོན་འིདུགོ 

ཤེར་ཕྱོགོོས་རྒྱལ་ཁོབ་ནང་ལ་སྤྱོརི་བཏེང་མའིི་ིཤེསེ་ཚེད་ཆེ་སྙམོས་

བྱེས་ན་སློབོ་སྦྱོངོ་ཚེད་མཐོ་ོཤེསོ་དང༌། དྲེགོ་ཤེསོ་ཤེགིོ་ཉེ་ིཧངོ་ཡོནི་

ཅིང་། སིངྒ་པུར་རྒྱལ་ཁོབ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡོང་ཧ་ཅང་ཚེགོས་ཚུད་

པོ་ོཞིགིོ་ལ་བརྩི་ིགོ་ིའིདུགོ དའེི་ིནང་ལ་ཉེ་ེདུས་ལ་ོགོཅགིོ་གོཉེསི་ཀྱི་ི

ནང་ནས་སྤྱོརི་ཆེསོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགོས་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་

པོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་དོན་ནང་པོའིི་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེེན་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཐོསོ་རྒྱུ་འིདུགོ ད་ེརྣམས་

ནང་པོའིི་ཆེོས་ལ་དགོའི་ཞིེན་གུས་བརྩིི་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མ་རེད། 

ཕེན་ཐོགོོས་ཤེགིོ་དང་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་མཐོངོ་ནས་བྱེས་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་ཡོནི་གྱི་ིརདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོབོད་པོ་ལ་འིདི་འིདྲེའིི་ཐོོགོ་ནས་ཆེ་རྐྱེེན་ཞིིགོ་ཡོོད་ངེས་

ཡོིན་པོས། ང་ཚེོས་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་བྱེེད་ཐུབ་ན་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་པོ་

ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་ངསེ་པོར་དུ་ཡོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱ་མསི་



558
ཕེར་ཕྱོོགོས་དེར་དམར་པོ་ོཡོིན་ལ་ཤེེས་ཡོོན་ཅན་ཡོིན་པོ་ཟེར་གྱིི་

ཡོདོ་ལ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚེསོ་ཚུར་ཕྱོགོོས་འིདརི་ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་ཡོནི་

ལ་ལྷགོ་བསམ་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ལྷགོ་བསམ་ཞིསེ་པོ་ད་ེགོང་ཡོནི་ཞི་ེན། གོཞིན་ཕེན་གྱི་ིབསམ་བླ་ོ

ཡོདོ་པོ་ཞིིགོ་སྟ།ེ ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྩི་བ་གོཞིན་ཕེན་རདེ། ཕེན་པོའི་ི

བསམ་པོ་ཡོོད་པོའིི་མི་ཞིིགོ་བྱུང་ན། མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ང་ཚེ་ོ

མཉེམ་དུ་རུབ་རུབ་བྱེས་ནས་སྡེདོ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། མཉེམ་དུ་

སྡེོད་དགོོས་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་དེའིི་ནང་ལ་ཅི་ཙོམ་ཕེན་པོའིི་བསམ་

བློ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་སྤྱོི་ཚེོགོས་དེ་སྐྱིད་པོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་རེད། 

ད་ེལ་ང་ཚེསོ་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་མ་ིའིདུགོ མགིོ་མཐོངོ་

ལགོ་ཟནི་བྱེས་ནས་ང་ཚེསོ་མཐོངོ་གོསལ་རདེ། 

ན༽ བདོ་མའིིི་བྱེ་སྤྱོདོ་དང་། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིམིགོ་དཔོ།ེ

མི་ཚེང་མ་བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཟོ་འིདྲེ་པོོ་བྱེས་

ནས་སྡེདོ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། ཡོང་ན། རང་དནོ་འིབའི་ཞིགིོ་བསམས་

ནས་མི་མཐོོང་ཚེད་ཀྱིི་མགོ་ོལ་མགོ་ོབརྡུང་སྤྲོོད་སྙམ་མཁོན་ཞིིགོ་

ཡོིན་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རེད། དེ་འིདྲེ་མ་རེད། མི་ཡོི་རངས་

བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་གོནས་སྟངས་ནི་མཉེམ་དུ་སྡེོད་མཁོན་ཞིིགོ་
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དང༌། རོགོས་པོ་མེད་པོར་བསྡེད་ན་སྐྱོ་སྣང་སློེབས་པོ་ཞིིགོ མི་

ཞིིགོ་མཐོོང་ན་དགོའི་པོོ་ཡོོང་བ་བཅས་ནི་རང་བཞིིན་གྱིི་གོནས་

སྟངས་རང་རདེ། གོནས་སྟངས་འིདའིི་ིའིགོོ་ནས་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོདང་། ཤེ་ཚེའི་ིབསམ་བླ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་ན་སྐྱདི་

པོོ་གོང་འིདྲེ་ཡོོང་གོི་མ་རེད་དམ། གོནས་སྟངས་མཉེམ་དུ་སྡེོད་

དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ལ་སྡེདོ་སྟངས་འིཁྲུགོ་པོ་ཤེ་སྟགོ་བརྒྱབ། མགོ་ོསྐོརོ་

ཤེ་སྟགོ་བཏེང་སྟེ་བསྡེད་པོ་ཡོིན་ན་རང་བཞིིན་གྱིིས་མིའིི་གོནས་

སྟངས་དང་རྒྱབ་འིགོལ་ལྟ་བུ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་འིདུགོ མི་འིདུགོ་

གོམ། ངའི་ིལྟ་ཚུལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི། 

སམེས་པོ་བཟང་པོ་ོབྱེདེ་པོ་དང༌། ཕེན་སམེས་བྱེདེ་པོ་ད་ེཆེསོ་ཀྱི་ི

སྐོད་ཆེ་གོཅགིོ་པུ་མ་ཡོནི་པོར། ད་ེན་ིདངསོ་གོནས་མའིི་ིསྤྱོ་ིཚེགོོས་

ནང་གོ་ིགོཞི་ིརྩིའི་ིའིཚེ་ོབའི་ིགོནད་དནོ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ། ང་ཚེ་ོ

འིདརི་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་ཁྲི་ིཁོ་ཤེས་ཤེགིོ་མ་གོཏེགོོས་མདེ། ངས་འིད་ི

རྣམས་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའི་ིརྩི་བའི་ིསྡེངོ་པོ་ོད་ེཕེན་པོའི་ིབསམ་པོ་

ཟརེ་བ་འིད་ིརྩི་བར་བཟུང་དགོསོ། དའེིི་རྩི་བ་ཚུགོས་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་

བྱུང་ན། འིད་ིརྣམས་ཕེ་མ་ཆེགོས་ཏེ་ེས་ོསརོ་ཕྲུ་གུ་ཡོངོ་དུས་ད་ེགོ་

ནང་བཞིནི་གྱི་ིགོཤེསི་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མགིོ་ལྟསོ་བཟང་

པོ་ོཞིིགོ་འིཇགོས་ཐུབ་ནས་རིམ་པོས་རིམ་པོས་ང་ཚེོའིི་མི་འིབུམ་

གོཅིགོ་གོཉེིས་ཅི་བྱུང་དངོས་གོནས་མི་སྡེེའིི་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་
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ཞིགིོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

ད་ལྟ་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩི་གྲེངས་མ་གོཏེོགོས་ཕྱོིན་མེད་ཀྱིང་བོད་པོའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་ནང༌། བོད་མིའིི་བསམ་བླ་ོགོཏེོང་སྟངས་དང༌། བོད་པོའིི་

གོམོས་གོཤེསི། བདོ་པོའི་ིགོཉེནེ་སྒྲིགིོ་བྱེདེ་སྟངས། བདོ་པོའི་ིསྤྱོརི་

བཏེང་གོི་ཉེིན་རེ་ཉེིན་རེའིི་འིགྲེ་ོའིདུགོ་སྤྱོོད་གོསུམ་གྱིི་འིཚེ་ོབ་སྤྱོོད་

སྟངས་དེ་ཚེོའིི་ཐོོགོ་ལ་བརྟེགོ་དཔྱད་བྱེེད་མཁོན་ཕྱོི་རྒྱལ་བ་མང་

པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་གོི་འིདུགོ ད་དུང་ཡོང་ཡོོང་གོི་རེད། ང་ཚེོས་ཤེེས་

ཡོོན་སྤྲོོད་སྟངས་དེ་དངོས་གོནས་ཁོ་ནས་ཤེོད་རྒྱུ་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་

ཞིིགོ་དང༌། ལས་ཀ་འིཇོན་པོོ་རྒོད་པོོ་ཡོོད་པོ་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར། 

དངོས་གོནས་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱིི་གོནས་ལུགོས་ཤེེས་པོའིི་སྒོོ་

ནས་མི་ཚེེ་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བའིི་ཐོོགོ་ནས་སྐྱེལ་ཐུབ་པོའིི་མི་སྡེེའིི་སྤྱོི་

ཚེོགོས་ཤེིགོ་བཟོ་ཐུབ་ན། འིཛམ་བུ་གླིིང་གོི་སྒོང་ལ་མིགོ་དཔོེ་

སྟནོ་ཐུབ་པོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱིི་འིདུགོ 

ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་རྙིང་པོའིི་ནང་ལ་འིཚེར་ལོངས་བྱེས་པོའིི་

མ་ིའིད་ིརྣམས་ཀྱིསི་འིཛམ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་

གྱིསི་ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཚེད་ཟནི་ས་ཞིིགོ་ཡོངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོདོ་ན། ད་དུང་

ང་ཚེོས་ཆེེད་དུ་གོཉེེར་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་ན་ཤེེས་ཡོོན་ཡོོད་

ལ་ཡོ་རབས་ལྡན་པོའིི་མིགོ་དཔོེར་འིསོ་པོའིི་བོད་རིགོས་མི་སྡེེ་

ཞིགིོ་ངསེ་པོར་དུ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ད་ེཆེོས་རདེ། 
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ངས་སྐོབས་ར་ེཁོ་ཤེས་ལ་རྩིདེ་མ་ོརྩིསེ་ཏེ།ེ ང་ཚེསོ་བདནེ་པོ་བཞི་ི

ཤེདོ་པོའི་ིསྐོབས་ཀྱི་ིཐོར་པོ་ཟརེ་བ་ད།ེ མ་ིསྒོརེ་ར་ེར་ེལ་དབང་བའི་ི

ཐོར་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེསོ་རྫིོགོས་ལྡན་ཞིསེ་བཤེད་བཞིནི་པོ་ལྟར་

དངསོ་གོནས་གོནདོ་འིཚེའེི་ིབསམ་སྦྱོརོ་མདེ་པོར་ཕེན་པོའི་ིབསམ་

པོ་དང༌། ཡོ་རབས་ཀྱི་ིཐོོགོ་ནས་མ་ིཚེ་ེསྐྱལེ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིསྡེ་ེཞིིགོ་

བཟོ་ཐུབ་ན་དེ་ནི་དངོས་གོནས་སྤྱོི་ཚེོགོས་ཀྱིི་ཐོར་པོ་རེད། དེར་

བརྟེནེ། ངས་ཐོར་པོ་ལ་སྤྱོ་ིལ་དབང་བའི་ིཐོར་པོ་ཞིགིོ་དང༌། སྒོརེ་ལ་

དབང་བའི་ིཐོར་པོ་ཞིགིོ་གོཉེསི་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། 

ང་ཚེསོ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགིོ་གོ་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་

ཚེ་ོཚེང་མས་འིདི་རྣམས་བླ་ོལ་བཞིགོ་ནས་བྱེས་རྗེེས་འིཇོགོ་ཐུབ་

པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། གོཞིན་དགོ་ཤེདོ་རྒྱུ་མདེ། 

དེ་རྣམས་སེམས་ལ་ངེས་པོར་བྱེས། ཤེེས་སོང་ངམ། གོང་ལྟར་

ལས་ཀ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་རགིོ་པོ་བསྒྲིམི་དགོསོ་པོ་མ་གོཏེགོོས། 

ཉེི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་བྱེེད་རྒྱུ་མེད། གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། སྡུགོ་

ཏུ་སྡུགོ་ཏུ་ཕྱོནི་ན་ཡོགོ་པོ་ོམ་རདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིངས་ང་ོཤེསེ་པོ་

དེ་འིདྲེ་སློོབ་གྲྭ་ཁོགོ་ལ་ལྟ་སྐོོར་ལ་ཕྱོིན་ནས། ང་ལ་ཡོི་གོེ་གོཏེོང་

མཁོན་ཁོ་ཤེས་བྱུང༌། སློབོ་གྲྭ་ད་ེའིདྲེ་ལ་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི། སམེས་པོ་སྐྱ་ོ

པོ་ོབྱུང༌། ཡོགོ་པོ་ོམ་ིའིདུགོ་ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཤེསེ་

བཞིནི་ཁྱིད་གོསདོ་བྱེས་པོ་གོ་ནས་ཡོནི་ཏེ།ེ མ་ཤེསེ་པོ་དང༌། ལྷདོ་
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ཡོངས་ཤེོར་ནས་སྐྱོན་ལྷགོས་པོ་དེ་འིདྲེ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། ཕྱོིན་

ཆེད་དེ་འིདྲེའིི་མཐོོང་ཚུལ་མ་ལྷགོས་པོའིི་ཡོར་རྒྱས་ཡོོང་ཐོབས་

ལ་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམ་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ ཚེང་མས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་

དགོསོ། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེསེ་ ༡༧ ཉེནི་

གོནས་མཆེོགོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།གོནས་མཆེོགོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིརི་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ རྐྱེནེ་ངན་གྲེོགོས་ཤེར་དང་། ཆེསོ་རིགོ་གོ་ིའིདོ་སྣང་།

འིདརི་གྲེགོོས་པོ་ོརྙངི་པོ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའིི་ིརྒྱལ་པོ་ོརནི་པོ་ོཆེ་ེདང༌། སྔནོ་

མའི་ིང་ོཤེསེ་རྙངི་པོ་སློབོ་སྤྱོ་ིདང༌། སློབོ་ཕྲུགོ་ཚེ།ོ དགོ་ེརྒན་རྣམ་པོ། 

སྐུ་མགྲེོན་ཚེ་ོབཅས་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ས་ཆེ་འིདིར་

སྔནོ་མ་ལ་ོམང་པོ་ོཞིགིོ་གོ་ིགོངོ་ལ་བསམ་བླའོི་ིནང་རྨ་ིལམ་ལྟ་བུའི་ི

འིཆེར་སྣང་དེ། ད་ལ་ཕེལ་ཆེེར་གོཟུགོས་སུ་གྲུབ་སྟེ། ས་གོནས་

འིདིའིི་སྒོང་ལ་དེ་རིང་ང་རང་ཚེོ་ཡོང་བསྐྱར་འིཛོམས་ཏེེ་ཐུགོ་

འིཕྲིད་བྱུང་བ་ལ་ཧ་ཅང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

གྲེགོོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ཚེང་མས་མཁྱིནེ་གོསལ་རདེ། ལ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་རངི་

གོ་ིརགིོ་གོཞུང་རྙངི་པོ་གོཏེངི་ཟབ་པོ་ོཡོདོ་མཁོན་གྱི་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་

ལ་ཉེམས་ཉེེས་ཆེེན་པོོ་བྱུང་བའིི་དུས་ཚེོད་འིདིའིི་སྒོང་ལ་ཕྱོོགོས་

གོཅགིོ་ནས་བལྟས་པོ་ཡོནི་ན། རྐྱེནེ་ངན་གྲེགོོས་ལ་ཤེར་བ་བཞིནི། 

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ལ་བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་གོང་ལ་གོང་

འིཚེམ་ཞིིགོ་སློེབས་པོ་འིདིའིི་གོཞིི་རྩིའིི་ཐོོགོ་ནས། བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་འིདི་གྲེས་གོཞིི་ནས་ཉེམས་པོ་གོསོར་ཆུད་མི་ཉེམས་གོོང་

སྤེལེ་བྱེདེ་པོའི་ིབསྟ་ིགོནས་གོཞི་ིནས་གོསར་དུ་ཚུགོས་ཐུབ་པོའི་ིགོ་ོ
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སྐོབས་ཤེགིོ་བྱུང་བ་རདེ། 

སྤྱོརི་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་

གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོནི་ན་ཡོང་འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིམ་ིསྤྱོ་ིལ་དབང་བའི་ི

བཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོོད་པོས། འིཛམ་གླིིང་སྤྱོིའིི་ཐོོགོ་

ནས་སེམས་འིཁུར་དང་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགོོས་པོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་དང༌། 

ལྷགོ་པོར་ང་རང་ཚེ་ོབོད་རང་གོི་རིགོ་གོཞུང་ལ་མཚེོན་ན་རྩི་བའིི་

བདོ་ཀྱི་ིས་མཐོ་ོཔོ།ོ གོནམ་བསལི་པོ།ོ ཟས་རིགོས་སྟབོས་བཅུད་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་སྤྱོིར་བཏེང་བོད་པོའིི་ཀློད་པོ་

གྲུང་པོ་ོདང༌། ཡོགོ་པོ་ོཡོདོ་ས་རདེ། ད་ེའིདྲེའི་ིཞིངི་ས་ལྟ་བུ་གོཤེནི་

པོ་ོཡོོད་པོ་དེའིི་ཐོོགོ་ལ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའིི་ཡུལ་ནས་བོད་ནང་

ལ་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་སྣང་བ་དེ་ཁྱིབ་ཡོོང་དུས་བོད་ནང་ལ་

རིགོ་གོཞུང་གོི་རྩི་བ་སྤུས་དགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཚུགོས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་

པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་རདེ། 

དོན་གྱིིས་རྒྱ་གོར་གྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཤུགོས་རྐྱེེན་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་

པོ་དང་། ཧ་ལམ་རྒྱ་གོར་བའིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ཆེ་ཤེས་ཤེིགོ་རེད་

བརྗེདོ་ན་ཡོང་བརྗེདོ་ཆེོགོ་པོ་ཡོནི། མ་གོཞི་ིསྐོད་ཆེ་འིད་ིསྲིདི་དནོ་

གྱི་ིསྐོད་ཆེའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱི་ིའིདུགོ་ཀྱིང༌། ཡོནི་ནའིང་དངསོ་

ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ནས་མཁོས་གྲུབ་

མང་པོ་ོཞིིགོ་བོད་ལ་ཕེར་ཕེེབས། དེ་བཞིིན་བོད་ནས་ཡོིན་ནའིང་
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དངསོ་གོནས་སྙངི་སྟབོས་དང་བླ་ོགྲེསོ་ཡོདོ་མཁོན། ན་ཚེདོ་གོཞིནོ་

པོ་དེ་གྲེས་བརྒྱ་འིདེམས་སྟོང་སྒྲུགོ་བྱེས་ཏེེ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཚུར་

བརྫིངས། འིདིར་སློོང་སྦྱོོང་བྱེས་ཏེེ་ཕེར་འིཁྱིེར་ཡོོང་བའིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཅིགོ་དུས་རབས་མང་པོ་ོཞིིགོ་གོ་ིརངི་

བོད་ནང་གོནས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིདི་ལ་ད་ཆེ་འིགྱུར་བ་ཤེིན་ཏུ་

ཆེནེ་པོ་ོབྱུང་ཡོོད། 

ཡོང་སྔར་ཕེན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ིཆེསོ་དང་ད་ེདང་འིབྲལེ་བའི་ི

རགིོ་གོཞུང་གོཏེངི་ཟབ་ཡོདོ་པོའི་ིཞི་ིབདའེི་ིས་ཆེ་ད་ེདངེ་སང་དམགོ་

གོ་ིརྟེནེ་གོཞི་ིལྟ་བུ་བླ་ོཕེམ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེདེ་དགོསོ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་

ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིདུས་སྐོབས་ལ་རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིཡུལ་ལ་གོཞི་ི

ནས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིབསྟ་ིགོནས་གོསར་པོ་ཚུགོས་པོའི་ིགོ་ོ

སྐོབས་བྱུང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་གོནད་ལ་སྨོིན་པོོ་

དང༌། རྩི་བ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་རདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའིདུགོ རྒྱ་གོར་ནང་

ལ་ང་ཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རིགོ་གོཞུང་གོ་ིབསྟ་ིགོནས་ཁོགོ་འིགོའི་

ཤེས་ཚུགོས་ཡོདོ། དའེི་ིནང་ནས་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་འིད་ིབདོ་ཀྱི་ིརགིོ་

གོཞུང་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྟངས་དེང་དུས་ཀྱིི་འིགྲེ་ོསྟངས་དང་མཐུན་

པོར་བྱེདེ་པོའི་ིརྟེནེ་གོཞི་ིགོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ཤེགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ། ས་

གོནས་འིདིའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་གྱིི་ཐོོགོ་ལ་གོཙོོ་ཆེེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

གོིས་འིགོན་གོཙོང་མ་བཞིེས་ཏེེ་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགོས་རམ་གོནང་བ་
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ནི་བཀའི་དྲེིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེ་བཞིིན་ས་གོནས་འིདི་གོའིི་

འིབྲེལ་ཡོོད་ཀྱིི་མཁོས་དབང་རྣམ་པོ་ཚེོས་ཀྱིང་ཤེ་ཚེ་དང་སློོབ་

སྟོན་གོནང༌། བསམ་བློའི་ིཐོོགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ནུས་ཤུགོས་ཆེེན་

པོོ་གོནང་བའིི་རྐྱེེན་བྱེས་ཏེེ་ད་ཆེ་ང་ཚེོས་འིཛུགོས་སྐྲུན་གོང་ལ་

གོང་འིཚེམ་བྱེདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བར་བརྟེནེ་གོཙོ་ོཆེནེ་རྒྱ་གོར་གོཞུང་

དང༌། ད་ེབཞི་ིའིབྲལེ་ཡོདོ་ཚེང་མའི་ིཐོགོོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཁོ༽ སློབོ་གྲྭའི་ིསྣདོ་བཅུད་དང་། ཚེགོོས་བསགོས་

གོསུམ་སྒྲིལི།

འིདི་བསྒྱུར་མི་དགོོས། སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེོར་ཚེིགོ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ཤེོད་

ཀྱིི་ཡོིན། འིདིར་སྣོད་ཀྱིི་བཀོད་པོའིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་

ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེས་ན་སྣོད་བཟང་པོོ་ཡོོད་པོ་འིདི་བཅུད་

བཟང་པོོས་བཀང་དགོོས། འིདི་གོར་ཡོོད་པོའིི་དགོེ་རྒན་རྣམ་པོ་

ཚེ་ོདང༌། ཁྱིེད་རང་སློོབ་ཕྲུགོ་ཚེ་ོཚེང་མས་ས་གོནས་འིདི་གོར་

ཡོོད་པོའིི་དགོེ་སློོབ་ཉུང་ཤེས་ཤེགིོ་གོི་དོན་དགོ་ཙོམ་མ་ཡོིན་པོར། 

ང་ཚེ་ོབོད་མི་ས་ཡོ་དྲུགོ་གོི་དམིགོས་ཡུལ་ཆེེན་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། ཁོེ་

ཕེན་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་གོི་ཐོོགོ་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། གོཉེིས་ནས་

ང་ཚེ་ོབོད་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཐོེགོ་པོ་ཆེེ་ཆུང་སྔགོས་དང་བཅས་

པོ་ཆེ་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོའིི་ནང་དོན་རིགོ་པོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་ས་
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ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོཅིགོ་

གྱུར་ཡོིན་མཁོན་ནུབ་ལ་དྭགོས་ནས་ཤེར་མོན་གྱིི་བར་རྒྱ་གོར་

བྱེང་བརྒྱུད་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡུལ་ཁོམས་དེ་དགོ་ལ་ཡོང་

འིབྲེལ་བ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་གོི་ཡོོད། དེ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་བོད་བྱེང་

ངསོ་ལ་ཕེར་བརྩིསི་ན་སགོོ་པོའོི་ིཡུལ་ཁོམས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཨུ་རུ་

སུའི་ིཁུངས་ལ་ཡོདོ་པོའི་ིསྦུ་རས་ཐུའི་ིས་ཁུལ་ད་ེརྣམས་ལ། སྤྱོརི་

བཏེང་གོནས་ཚུལ་འིཕེ་ོའིགྱུར་འིདྲེ་མནི་ཡོངོ་གོི་ཡོདོ་ན་ཡོང༌། རྩི་

བའིི་གོཞིི་རྩི་བོད་ཀྱིི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་དང༌། དེ་དང་

འིབྲལེ་བའི་ིརིགོ་གོཞུང་འིདསི་ཁྱིབ་ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོས། ང་ཚེ་ོ

བོད་ཀྱིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་གོི་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་ས་ཁུལ་དེ་

དང་ཚེང་མའི་ིཐོོགོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡོོད། 

ལྷགོ་པོར་དུ་དེང་སང་འིཛམ་བུ་གླིིང་འིདིའིི་སྒོང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཆེོས་

དང་རིགོ་གོཞུང་དང༌། བདོ་དང་འིབྲེལ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ད་ེའིདྲེའི་ི

ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་བྱེདེ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་ཅགིོ་ལ་སློབེས་ཡོདོ། 

ད་ེལྟར་ན་ང་ཚེའོི་ིམཐོ་ོརམི་སློབོ་གོཉེརེ་ཁོང་འིད་ིདངསོ་གོནས་དྲེང་

གོནས་རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ལ་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་

གོ་ིཁོ་ེཕེན་ལ་ཐུགོ་གོ་ིཡོདོ་པོར་བརྟེནེ་ཚེང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཧུར་

ཐོགོ་བྱེས་པོ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོིན་ནའིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། 

འིདརི་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་མཁོན་ཚེ་ོནང་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ནས་སློབོ་སྦྱོངོ་
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བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་ཡོང་ལྟོ་གོོས་ཀྱིི་དོན་དགོ་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་

བྱེདེ་པོ་མ་ཡོནི་པོར་སམེས་རྒྱུད་འིདུལ་ཐོབས་ཀྱི་ིདནོ་དགོ་ལ་སློབོ་

སྦྱོོང་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། མ་གོཞིི་ད་གོིན་རིན་པོོ་ཆེེ་ནས་ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོ

སྒྲིིགོ་ལམ་ཀུན་སྤྱོོད་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེོད་ཡོོད་ཅེས་གོསུངས་པོ་བཞིིན་

ཡོགོ་པོ་ོབྱུང་འིདུགོ 

ཡོནི་ན་ཡོང་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་དང་འིབྲལེ་བའི་ི

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མཁོན་གྱིི་དགོེ་སློོབ་སོང་བ་ཡོིན་དུས། འིདྲེ་འིདྲེའིི་

ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བ་ཞིིགོ་གོི་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་སྤྱོོད་ལམ་

ཞི་ིཞིངི་དུལ་བ། དང་བ་འིདྲེནེ་པོ།ོ སམེས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ོདགོསོ་རྒྱུ་

ད་ེཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི། ད་ེལྟར་ས་ོསསོ་སམེས་རྒྱུད་བཟང་

པོོ་ཞིིགོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་རྣམ་པོར་དགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་མི་ཚེེ་

བསྐྱལ་བ་ཡོིན་ན། ས་ོསོའི་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱིིས་བྱེ་བ་ཅི་བྱེས་པོ་འིདི་

དགོ་ཀུན་སློངོ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་ཟནི་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་དའེི་ིཆེ་ནས་

དཔོགོ་ཏུ་མདེ་པོའི་ིབསདོ་ནམས་གོསོགོ་ཐུབ་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་

གོནི་རནི་པོ་ོཆེསེ་གོསུངས་པོ་བཞིནི་སྤྱོརི་བཏེང་མའིི་ིནང་ལ་དབང་

པོོ་རྟུལ་པོོའི་ིརིགོས་ཤེིགོ་དང༌། དབང་པོོ་རྣོན་པོོའི་ིརིགོས་ཤེིགོ་

ཡོོད་ན་ཡོང༌། དབང་པོོ་རྣོ་རྟུལ་གོཉེིས་ཀ་དུས་གོཏེན་དུ་འིགྱུར་

བ་མེད་པོར་སྡེོད་པོའིི་ཁྱིབ་པོ་མེད། གོང་ལྟར་དབང་རྟུལ་ཞིིགོ་

ཡོིན་ན་ཡོང༌། ས་ོསོས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས། གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་བསོད་
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ནམས་བསགོས། སློོབ་གོཉེེར་ལ་བརྩིོན་འིགྲུས་བྱེས། དེ་བཞིིན་

སྐོབས་སུ་བབ་པོའི་ིཤེསེ་རབ་གོངོ་དུ་འིཕེལེ་བའི་ིཐོབས་ཤེསེ་བྱེདེ་

ཐུབ་ན་རིམ་པོས་རིགོ་པོ་ཡོགོ་ཏུ་འིགྲེོ་རྒྱུ་ཏེན་ཏེན་ཡོོད། དངོས་

འིབྲེལ་གྱིི་རིགོ་པོ་ཡོགོ་པོ་ོཡོོད་མཁོན་ཞིིགོ་ཡོིན་ན་ཡོང་ས་ོསོས་

བརྩིོན་འིགྲུས་མ་བྱེས་པོ་དང༌། བསོད་ནམས་ཉེམས་པོའིི་བྱེ་བ་

ལ་ཞུགོས། ས་ོསའོི་ིསྤྱོདོ་ལམ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་སྟངས་སྡུགོ་

ཏུ་ཕྱོནི་པོ་ཡོནི་ན། དང་པོ་ོརྣམ་དཔྱདོ་མ་ེལྟར་འིབར་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ་

པོ་ཡོནི་ན་ཡོང༌། གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་ནས་མ་ེདུ་བ་འིཚུབ་འིཚུབ་སྡེདོ་

མཁོན་ཞིགིོ་ཆེགོས་རྒྱུའི་ིཉེནེ་ཁོ་ཡོདོ་ངསེ་ཡོནི། དསེ་ན་ཁྱིདེ་རང་

ཚེ་ོཚེང་མས་ད་ལྟ་ཕེན་ལ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རདེ་ལ། ད་དུང་ཡོནི་

ན་ཡོང་སློབོ་གོཉེརེ་དང༌། སྤྱོདོ་ལམ་གོང་ཅརི་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རགོོས་

ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

གོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་ཀྱི་ིའིགྲེན་

བསྡུར།

ད་ེནས་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་དངེ་སང་གོང་འིདྲེ་ཞིགིོ་ཡོདོ་

དམ་ཟརེ་ན། སྔནོ་མ་ཡོནི་ན་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་

རིགོ་གོཞུང་རྨེགོ་མེད་གོཏེོང་རྒྱུར་ཁོ་གོསལ་གོཏེིང་གོསལ་རང་

བྱེས་ཏེེ་གོཏེོར་གྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ལ་དུགོ་ནང་
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བཞིིན་བརྩིིས་ཏེེ་ཤུལ་མེད་བཟོ་རྒྱུར་དངོས་སུ་ལགོ་ལེན་བཀལ་

ནས་བསྡེད་ཡོདོ་པོ་ད་ེལ་བར་ལམ་ཞིགིོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ཕྲིན་བུའི་ི

འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་འིདུགོ ཤེ་ཚེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ཐོགོོ་ལ་ད་ོསྣང་

གོསར་པོ་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མནི་རུང༌། འིཛམ་བུ་གླིངི་འིདའིི་ིསྒོང་

གོི་རྒྱལ་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོ་དང༌། བོད་ནང་

གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་ཚེོས་རྒྱ་མིར་རྩི་བ་ཉེིད་ནས་བླ་ོམི་ལྟ་མཁོན་དེ་

དགོ་བླ་ོའིགུགོ་པོའི་ིཐོབས་ཤེསེ་ལ་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ི

རིགོ་གོཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་རྣམ་འིགྱུར་གོསར་པོ་

ཞིགིོ་བསྟན་ཏེ།ེ དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་ིནང་ལ་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིཐོགོོ་

ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་རྒྱུའི་ིགོ་ོསྐོབས་ཕྲིན་བུའི་ིམང་དུ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོ་

ལྟ་བུ་དང༌། དཔོ་ེདབེ་རྩིམོ་བྲསི་ལ་སོགོས་པོའི་ིལས་འིགུལ་ཡོང་

ཕྲིན་བུའིི་ཤུགོས་ཆེེ་རུ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོའིི་བཟ་ོའིདྲེ་ཞིིགོ་འིདུགོ ང་

རང་ཚེ་ོའིདིར་ཡོོད་མཁོན་ཚེོར་ལས་འིགོན་སྣོན་མ་ཞིིགོ་སློེབས་

ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོའིདརི་གོཞིན་གྱི་ིལུང་པོའི་ིནང་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང༌། 

ང་ཚེོར་རང་དབང་ཡོདོ། བདོ་ནང་ལ་ཡོདོ་པོ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་

བསྡེད་ཡོོད་ཀྱིང་རང་དབང་ཡོོད་པོ་མ་རེད། གོནས་ཚུལ་དེ་འིདྲེ་

ཞིགིོ་གོ་ིའིགོོ་ནས་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་མགོ་ོཁྲིདི་པོའིམ། རྒྱ་མསི་

དབང་བསྒྱུར་བའི་ིས་གོནས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་སྐོརོ་ཉེམས་

ཞིབི་བྱེདེ་པོ་དང༌། དཔོ་ེདབེ་འིདྲེ་མ་ིའིདྲེ་ཐོནོ་ཡོངོ་རྒྱུའི་ིབཟ་ོལྟ་ཡོདོ་
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པོ་ཡོིན་དུས། ང་རང་ཚེོས་དེ་ཚེོར་འིགྲེན་བསྡུར་བྱེེད་ཐུབ་པོའིི་

བསམ་བླ་ོགོཏེོང་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 

བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མསི་ཁོ་ཞི་ེགོཉེསི་མདེ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོར་རྒྱས་གོཏེངོ་

གོ་ིཡོདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མའིི་ིངསོ་ནས་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་བརྒྱ་

ཆེ་བརྒྱ་བོད་ལ་ཤེ་ཚེ་བ་དང༌། བླ་ོདཀར་བ་ཞིིགོ་གོིས་ཐོོགོ་ནས་

བྱེས་པོ་ཡོིན་ན། ང་ཚེོས་འིགྲེན་བསྡུར་བྱེེད་དགོོས་དོན་མེད་ལ། 

རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་དང༌། མངོན་པོར་བསྟོད་རྒྱུ་རེད། འིནོ་ཀྱིང་དེ་

མིན་པོའིི་གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོོ་རེད། གོང་ལྟར་བོད་ཀྱིི་རིགོ་

གོཞུང་འིདི་རྒྱ་ཡོི་རིགོ་གོཞུང་དང་ཐོ་དད་ཡོིན། གོང་ཞིིགོ་རྒྱ་ཡོི་

རིགོ་གོཞུང་དང་ཐོ་དད་པོའིི་རིགོ་གོཞུང་ཞིིགོ་ཇི་ཙོམ་གྱིི་རྣམ་པོ་

གོསལ་བར་དོད་པོའིི་ཚེོད་ཀྱིིས་རྒྱ་ནགོ་ནས་ཁོ་བྲལ་འིགྲེོ་རྒྱུའིི་

ཤུགོས་རྐྱེནེ་ནམ། གོནས་ཚུལ་ད་ེཡོདོ་མུས་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་བདོ་

ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་རྒྱ་མིས་ཁོ་ཞིེ་གོཉེིས་མེད་ཀྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་ནམ་

ཡོང་བྱེདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

ད་ལྟའི་ིཆེར་རྒྱ་མསི་བདོ་ཀྱི་ིརིགོ་གོཞུང་དང༌། བདོ་མ་ིརིགོས་ཀྱི་ི

ཐོོགོ་ལ་བལྟ་སྟངས་འིདི། ཁོོ་རང་ཚེོའིི་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིཁོེ་

ཕེན་ཞིགིོ་ལ་བལྟས་ཏེ་ེགོདངོ་པོ་གོསར་པོ་བསྟན་པོ་ཞིགིོ་རདེ། རྒྱ་

མའིི་ིངསོ་ནས་ཀུན་སློངོ་གོཞིན་ཞིིགོ་དང༌། བྱེདེ་ཐོབས་གོསར་པོ་

ཞིགིོ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་འིདརི་ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་ཡོདོ་མཁོན་
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ཚེོས་ཀྱིང་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

འིདུགོ དུས་ཚེོད་འིགྱུར་བ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་སློེབས་ཡོོང་དུས་ཚེང་

མས་སྙངི་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་ནས་གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། འིདརི་

གོཞི་ིརྩི་ཡོགོ་ཐོགོ་ཆེདོ་ཚུགོས་ཡོདོ། གོཞི་ིརྩི་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་ཡོར་

རྒྱས་འིགྲེོ་རྒྱུར་གོདེང་འིཁོེལ་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་རང་

ཚེོས་ལྷོད་གོཡོེང་ཕྱོིན་པོ་ཡོིན་ན་ཉེེན་ཁོ་རྒྱུན་དུ་ཡོོང་མུས་ཡོིན་

པོས་ལྷདོ་གོཡོངེ་མ་སངོ་བར་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རགོོས་ཞིསེ་

ཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ང༽ ཕྱོགོ་དབེ་དབུ་འིབྱེདེ་དང་། ཡོིགོ་སྒྱུར་གྱི་ིབྱེ་བ།

དེ་ནས་དེ་རིང་འིདིར་དེབ་ཁོ་ཤེས་ཤེིགོ་ཁོ་འིབྱེེད་བྱེེད་རྒྱུའིི་གོོ་

སྐོབས་བྱུང་བ་ལ་དགོའི་པོོ་བྱུང༌། དགོའི་པོོ་ཡོོང་བའིི་རྒྱུ་མཚེན་

གོང་ཡོནི་ཟརེ་ན། སྤྱོརི་ང་རང་ཚེ་ོམ་ིལ་ཤེསེ་ཡོནོ་ཟརེ་བ་འིད་ིགོལ་

ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཤེེས་ཡོོན་གྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ནི་སྔར་གྱིི་

མཁོས་པོ་ཚེསོ་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུད་ད་ེབསམ་བླ་ོགོཏེངི་རངི་པོ་ོབཏེང་

ནས་བྲིས་པོའིི་ལེགོས་བཤེད་འིདི་ཚེོའིི་གྲེས་ང་རང་ཚེ་ོམིའིི་རྣམ་

དཔྱོད་འིཕེེལ་བའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཞིིགོ་ཡོིན་པོ་རེད། ད་ལྟ་

འིདརི་སྒོམོ་རམི་དང༌། སྟངོ་ཉེདི་བདུན་ཅུ་པོའི་ིསྐོརོ། དའེིི་གོཤེམ་

གྱིི་དེབ་འིདི་དགོ་ང་ཚེ་ོབོད་དང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་
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ཞིགིོ་ཡོནི་པོར་བརྟེནེ། ད་ེརངི་ངསོ་རང་དབེ་འིད་ིགྲེས་བཀྲོམ་པོའི་ི

གོོ་སྐོབས་བྱུང་བ་འིདི་དངོས་གོནས་རང་སེམས་ཀྱིི་གོཏེིང་ནས་

སྔོན་གྱིི་སློོབ་དཔོོན་བཀའི་དྲེིན་ཅན། སྔ་མ་ོང་ཚེོའིི་བོད་མི་བརྩིོན་

འིགྲུས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་མཁོན། བསོད་ནམས་ཆེེན་པོོ་ཡོོད་མཁོན། 

ལྷགོ་བསམ་བཟང་པོོ་ཡོོད་མཁོན་དེ་དགོ་གོིས་བྱེས་རྗེེས་བཟང་

པོ་ོབཞིགོ་པོ་འིད་ིདགོ་དུས་ད་ལྟ་ཡོནི་ན་ཡོང་དྲེདོ་མ་ཡོལ་བ་དང༌། 

གོཟི་བརྗེིད་མ་ཉེམས་པོར་བསྡེད་ཡོོད་པོ་རྣམས་བསམ་བློའི་ིནང་

དྲེན་པོའི་ིམུ་ནས་དགོའི་ཚེརོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱུང༌། 

དབེ་འིད་ིདགོ་ཕེར་བསྒྱུར་ཚུར་བསྒྱུར་བྱེདེ་མཁོན་གྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་སློབོ་

ཕྲུགོ་ཚེ་ོདང༌། དགོ་ེརྒན་ཚེ་ོནས་གོང་ལྟར་དངསོ་གོནས་དྲེང་གོནས་

ཀྱི་ིབྱེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་བྱེས་པོ་རདེ། ང་རང་ཚེ་ོཆེསོ་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིངསོ་

ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི་ན། ས་ོསོས་བྱེ་བ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བསྒྲུབས་པོ་

དེ་ལ་བསྔ་ོབས་རྒྱས་འིདེབས་བྱེེད་པོ་དང་དམིགོས་མེད་ཀྱིི་རྒྱས་

འིདེབས་བྱེེད་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། དེ་དགོ་ལ་ཁྱིེད་རང་ཚེོས་མ་

གོཞི་ིདགོངོས་བཞིསེ་གོནང་གོ་ིརདེ་ལ། ད་ེའིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་ཐུབ་ན་དགོ་ེབ་གོངོ་ནས་གོངོ་འིཕེལེ་དུ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེ

བཞིིན་དགོེ་བ་རྫིོགོས་བྱེང་མ་ཐོོབ་ཀྱིི་བར་མ་ཉེམས་པོར་གོནས་

པོའི་ིདགོ་ེམཚེན་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་ཐུགོས་ལ་བཅང་

དགོསོ། ངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེདནོ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོནི། ཐུགོས་རྗེ་ེ
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ཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེསེ་ ༡༡ ཉེནི་

བདོ་ཀྱི་ིབརྡོ་སྤྲོདོ་རིགོ་གོནས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་ཚེོགོས་བདོ་ཀྱི་ིབརྡོ་སྤྲོདོ་རིགོ་གོནས་ཀྱི་ིབགྲེ་ོགླིངེ་ཚེོགོས་

འིདུར་ཞུགོས་མཁོན་མཁོས་པོ་རྣམས་ལ་མཇལ་འིདུར་ཞུགོས་མཁོན་མཁོས་པོ་རྣམས་ལ་མཇལ་

ཁོའི་ིཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།ཁོའི་ིཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ མངི་ཚེགིོ་གོསར་བཟ་ོདང་། བདོ་སྐོད་ཐོོགོ་སློབོ་

ཐོབས།

ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེལོ་བ་ཆེགོས་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩི་བརྒྱད་སངོ་བ་དའེི་ིརངི་

ང་ཚེོས་རྒྱ་གོར་ནང་སྤྱོིའིི་སྒྲིིགོ་འིཛུགོས་ཤེིགོ་བཙུགོས་ནས་ལས་

རམི་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལགོ་ལནེ་བསྟར་བའི་ིནང་གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ཤེསེ་ཡོནོ་

གྱི་ིཐོགོོ་ལ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་རགིོས་མང་པོ་ོ

ཞིགིོ་བྱེདེ་འིདདོ་ཀྱིང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་གྱིསི་འིགྲུབ་མ་ིཐུབ་

པོ་དང་། ཡོང་རགིོས་ཁོ་ཤེས་ན་ིའིགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་སྙམ་ཡོང་གྲེ་མ་

འིགྲེགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ཀྱིསི་ད་ེམུར་ལུས་པོ་དཔོརེ་ན། བདོ་ཡོགིོ་ནང་

མངི་ཚེགིོ་གོསར་པོ་བཟསོ་ཏེ་ེགོཏེན་འིབབེས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེཚེའོི་ི

ཐོད་རྩི་བའིི་ལས་འིགོོ་བརྩིམས་ཏེེ་རྩིོམ་སྒྲིིགོ་དང་པོོ་བྱེེད་སྐོབས་

ད་ལྟ་འིདིར་ཕེེབས་པོའིི་བྲགོ་གོཡོབ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཡོང་ཡོོད། ཕེལ་

ཆེརེ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠-༡༩༦༡ སློབོ་གྲྭ་ཐོགོོ་མར་འིཛུགོས་སྐོབས་ང་
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ཚེོས་གྲེོས་འིགོ་ོབཏེོན་ནས་རིགོས་ཁོ་ཤེས་ལམ་སེང་མཚེན་ཉེིད་

ཚེང་བའིི་སྤུས་དགོ་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོང་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། མཚེན་ཉེིད་ལམ་

རོབ་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་རྒྱུར་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་སློོབ་ཚེན་ཡོོངས་

རྫིགོོས་བདོ་སྐོད་ཐོགོོ་ནས་བསློབ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་བཤེད་ཡོདོ། 

དེའིི་ཐོོགོ་ལ་ལྡི་ལིར་བོད་ཁོང་བཙུགོས་ཏེེ་ང་ཚེོས་ཚེད་ཚེད་སྡུར་

སྡུར་གོང་ཡོངོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་། ད་ེདུས་ལྷ་ལུང་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚེགོོས་

ཀྱིང་འིབྲེལ་བ་ཡོོད། དེ་ནས་ད་བར་ལོ་གོང་འིཚེམ་སོང་ཡོང་། 

ད་ེདུས་ལས་ཀར་ཐོ་ེགོཏེགོོས་ཡོདོ་མཁོན་ཚེ་ོད་ེརངི་མཉེམ་འིཛམོ་

ཐུབ་པོ་འིད་ིཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལམ་གྱི་ིདུས་ཚེདོ་འིདརི་ང་ཚེསོ་ལས་

ཀ་ཇི་ཙོམ་ཞིིགོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའིི་སྐོོར་ཚེང་མས་ལྷོད་པོོའི་ིངང་གོོ་

སྡུར་བྱེདེ་དགོསོ། བར་ལམ་ཁྱིདེ་ཚེ་ོཕྱོགོོས་དང་མཚེམས་སུ་འིཁོདོ་

ནས་ས་ོསོའི་ིམཐོོང་རྒྱ་དང་ཐོོས་རྒྱ་ཆེེ་རུ་ཕྱོིན་ཡོོད་པོ་དང་། གོང་

ཅིའིི་གོནས་ཚུལ་ཉེམས་མྱོོང་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཐོོབ་ཡོོད་པོར་བརྟེེན་ད་

རེས་ཏེན་ཏེན་གྲུབ་འིབྲས་རྡོོགོ་རྡོོགོ་ཅིགོ་ཐོོན་ཐུབ་པོའིི་རེ་བ་དང་

བཅས་ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཁོ༽ གོཞིསི་བྱེསེ་ཤེསེ་ལྡན་དང་། རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཞིབས་

འིདེགོས།
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འིདས་པོའིི་དུས་ཡུན་རིང་བོད་ནང་ཧ་ལས་པོའིི་གོཏེོར་བཤེིགོ་

བཏེང་ཡོདོ། ཉེ་ེབའི་ིལ་ོབདུན་བརྒྱད་ནང་གོཞི་ིནས་རྣམ་པོ་གོསར་

པོའི་ིའིགྱུར་བ་ཞིགིོ་བྱུང་སྟ་ེདཔོ་ེདབེ་གོསར་པོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་འིཐོནོ་

གྱི་ིའིདུགོ  ད་ེཚེའོི་ིནང་གོ་ིརགིོས་ཁོ་ཤེས་ན་ིང་ོཐོགོོ་རྒྱ་གོཞུང་རང་

ལ་དགོོས་མཁོ་ོཡོོད་པོ་མངོན་གོསལ་དོད་པོོས་བྲིས་འིདགོ ཡོིན་

ན་ཡོང་མང་ཆེ་ེབ་ན་ིདཔོནོ་པོ་ོགོསར་པོའི་ིང་ོལ་མ་བསྟུན་ཀ་མདེ་

དང་མི་འིདོད་བཞིིན་དུ་ཤེོད་དགོོས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཛ་དྲེགོ་ཅིགོ་

གོ་ིའིགོོ་ནས་ཁོངོ་ཚེསོ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་ས་ོསའོི་ིརགིོ་གོཞུང་

དང་། ས་ོསའོི་ིཕེ་ཡུལ་གྱི་ིདནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏེང་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་ིརགིོ་

གོཞུང་ཐོོགོ་ལེགོས་སྐྱེས་འིབུལ་མཁོན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོོང་

གོི་འིདུགོ  བོད་ནས་འིབྱེོར་བ་སྐུ་ཞིབས་ཁྱིེད་གོཉེིས་སེར་སྨོད་

རི་འིབུར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཤེེལ་དཀར་གླིིང་བ་ཚེེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

དང་། གོཞིན་དགོ་མ་ིའིདུགོ་གོམ། ཕེར་ལོགོ་མཁོན་ཡོནི་ན་ཡོང་

ད་རསེ་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིཚེགོོས་འིདུ་ཡོནི་ཙོང་སྟབས་མ་བད་ེབ་མདེ་

ཚེ་ེཡོངོ་ཐུབ་ན་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ཁྱིདེ་རང་གོཉེསི་ནས་འིདརི་སློབེས་

པོའིི་གྲེས་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཉེམས་མྱོོང་ཡོོད་པོ་སུ་འིདུགོ་རྒྱུས་ཡོོད་

བྱེདེ་དགོསོ། 

དངེ་སང་བདོ་ནང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཅན་གོསར་པོ་ཐོནོ་པོའི་ིནང་གོང་འིདྲེ་

ཡོོད་ད་ལྟ་གོསལ་པོ་ོརང་མི་ཤེེས། རྙིང་པོ་འིཕྲིོས་ལྷགོ་ཚེོའིི་ནང་
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ནས་རིགོ་པོ་བསྒྲིམིས་ཏེེ་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོོང་བྱེདེ་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཚེོའིི་

གྲེས་ནས་ཁྱིདེ་གོཉེསི་སློབེས་ཡོདོ་པོས་བླ་ོགྲེསོ་འིདནོ་རྒྱུ་ཡོངོ་གོ་ི

རེད། དངོས་གོནས་བོད་ནང་གོི་མི་ཚེོས་ཆེེ་ས་ནས་བཤེད་ན་ཧ་

ལམ་སྲིོགོ་ལ་ཉེེན་ཁོ་ཡོོད་པོ་དང་། ཆུང་ས་ནས་བཤེད་ན་རྒྱ་

མའིི་ིམགིོ་ནང་ལ་མ་ིའིགྲེ་ོབ་བྱུང་ནས་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚེའེི་ིམདུན་ལམ་

ལ་འིགོགོོ་རྐྱེནེ་ཡོངོ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆེ་བརྒྱ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིགོནས་

ཚུལ་འིགོོ་འིབྲ་ིདགོོས་ཀྱི་ིཡོདོ་ཅངི་། ད་ེའིདྲེའི་ིགོནས་སྟངས་འིགོོ་

ཁོངོ་ཚེསོ་གོང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་དནོ་ལ་ཞིབས་

འིདེགོས་ཞུ་གོི་ཡོོད། དེ་ནི་དངོས་གོནས་རྗེེས་སུ་ཡོི་རངས་གོི་

གོནས་རདེ། 

ང་རང་ཚེ་ོརང་དབང་ལུང་པོར་བསྡེད་ཡོོད་སྟབས་སུ་གོཅིགོ་ལ་

ཞིེད་སྣང་དང་། བསྟུན་དགོོས་མེད། རང་དབང་ལུང་པོར་བསྡེད་

པོའིི་འིབྲས་བུར་རང་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་སྐོབས་བབ་བོད་སྤྱོིའིི་ཁོེ་

ཕེན་གྱི་ིརགིོ་གོཞུང་ལ་ཞིབས་འིདགེོས་ཞུ་ཐུབ་པོ་འིད་ིན་ིརྒྱལ་བའི་ི

བསྟན་པོ་ལ་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི། ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་ེས་

ནས་བཤེད་ན་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་གོ་ིརགིོ་གོཞུང་རྙངི་པོ་ཁུངས་ལྡན་

ཞིགིོ་གོ་ིདནོ་ལ་ལས་ཀ་དང་ཞིབས་འིདེགོས་ཞུས་པོ་ཞིིགོ་རདེ། 

ད་བར་རང་དབང་ལུང་པོར་སྡེོད་མཁོན་ཚེོས་དེའིི་ཐོོགོ་གོང་ཐུབ་

ཅ་ིཐུབ་ཀྱི་ིའིབད་བརྩིནོ་བྱེས་ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་མངནོ་གོསལ་དདོ་
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པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་དྲེང་པོ་ོབཤེད་ན་མཐོངོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཞིགིོ་ཡོདོ། འིནོ་ཀྱིང་ད་རསེ་ཀྱི་ིཚེགོོས་འིདུ་འིདའིི་ིཐོགོོ་ནས་གྲུབ་

འིབྲས་དང་ལགོ་རྗེསེ་ཤེགིོ་བཞིགོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་སྙམ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་

ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཕྱོགོོས་དང་མཚེམས་གོང་དུ་བསྡེད་ཀྱིང་ས་ོསའོི་ིའིཇནོ་

ཐོང་དང་མཐུན་རྐྱེནེ་ལ་གོཞིགིོས་པོས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་གོང་ཐུབ་

ཀྱིསི་བདོ་སྤྱོའིི་ིརགིོ་གོཞུང་གོ་ིཞིབས་འིདགེོས་ལ་འིགྱུར་བའི་ིརྩིམོ་

ཡོིགོ་རིགོས་གོང་མང་འིདོན་ཐུབ་ན་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ་འིདི་ནི་

ངའི་ིབསམ་ཚུལཡོནི། 

གོ༽ འིཕེགོས་བདོ་ཀྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ི

རྒྱུད།

ད་རེས་བོད་ཁུངས་མ་ཡོིན་པོ་རྒྱ་གོར་བྱེང་རྒྱུད་ནས་ཨང་འིགྲུབ་

དང་སམེས་དཔོའི་རྡོ་ོརྗེ།ེ རྒྱ་གོར་བ་ཁོངོ་སགོོས་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་

ལ་དོ་སྣང་ཡོོད་པོ་ཁོ་ཤེས་ཕེེབས་འིདུགོ་པོར་ཐུགོས་རྗེེ་ཆེེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོནི། དངེ་སང་ང་ཚེསོ་བདོ་པོ་ཉེམ་ཐོགོ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་ཁྱིདེ་ཚེསོ་

བསློབ་བྱེ་གོང་ཞིིགོ་གོནང་རྒྱུ་ཡོདོ་ཀྱིང་གོནང་རོགོས། ང་རང་ཚེ་ོ

འིཕེགོས་བདོ་གོཉེསི་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོའི་ིའིབྲལེ་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ། རྩི་

བའི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིགོནས་སྟངས་ཐོགོོ་ནས་བཤེད་ན་རྒྱ་གོར་འིད་ིང་

ཚེོའིི་གོཞིན་ཡུལ་རེད། ཡོིན་ནའིང་ཡུལ་འིདིའིི་ནང་ང་ཚེོར་ལགོ་
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འིཁྱིརེ་འིཁྱིརེ་དགོསོ་པོའི་ིདཀའི་ངལ་ཕྲིན་བུ་ཡོདོ་པོ་ལས། གོཞིན་

རང་ཡུལ་དང་འིདྲེ་བར་རྐང་བརྐྱེངས་ལགོ་བརྐྱེངས་བྱེས་ནས་སྡེདོ་

ཆེགོོ་པོ་འིད་ིན་ིཤེནི་ཏུ་བཀའི་དྲེནི་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ང་རང་ཚེའོི་ིཆེབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ནས་བཤེད་ན་དངསོ་གོནས་

འིགྱིལེ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པོའི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་གོ་ིཡོདོ། ད་ེཡོང་

བོད་ཀྱིི་ཆེབ་སྲིིད་རྐྱེང་པོའིི་གོནས་ཚུལ་མ་ཡོིན་པོར་རྒྱལ་བའིི་

བསྟན་པོ་དང་འིབྲེལ་བའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་གོི་ལས་ཀ་མང་པོ་ོ

ཞིིགོ་ལ་བསམ་བློ་བཏེང་ནས་རེ་བ་ཆེེན་པོོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། ལྷགོ་

པོར་ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཀྱིི་རིགོ་གོཞུང་དང་། 

ཆེོས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་མཁོན་དེ་ཚེ་ོདེ་སྔ་ཡོིན་ན་ཁོ་མིགོ་བལྟ་

ས་བོད་ལ་བྱེས་ནས་བོད་ནང་བསྐྱོད་དེ་ས་དགོེ་བཀའི་རྙིང་རིས་

སུ་མ་ཆེད་པོའི་ིཆེསོ་ཞུ་བ་དང་། རགིོ་གོནས་སྦྱོང་བརྩིནོ་བྱེདེ་ཀྱི་ི

ཡོདོ། དཔོརེ་ན་ང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་ཁུ་ནུ་ལུང་པོ་སྐྱ་ོཔོ་ོད་ེནས་ཐོནོ་

པོའི་ིཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱལ་མཚེན་དང་། དགོ་ེབཤེསེ་རགིོ་

འིཛནི་བསྟན་པོ་གོཉེསི་ངས་བླ་མར་བསྟནེ་པོ་ཡོནི། ཡུལ་ད་ེཚེ་ོབདོ་

ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་གོ་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲང་མཁོན་ཡོནི་ཅངི་། ད་ལྟ་

བོད་ནང་ཁོ་བལྟ་ས་ཞིིགོ་བསྡེད་མེད། དེར་བརྟེེན་རྒྱ་གོར་ནང་

བདོ་མ་ིབཙོན་བྱེལོ་བ་ཚེསོ་བདོ་ཀྱི་ིཆེསོ་དང་རགིོ་གོནས་ཀྱི་ིབསྟ་ི

གོནས་མང་པོ་ོཞིགིོ་བཙུགོས་ཡོདོ་པོ་ད་ེདགོ་ནང་ཁོངོ་ཚེ་ོནང་དནོ་
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རགིོ་པོ་སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེདེ་པོར་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། དཔོརེ་ན། ས་ེའིབྲས་ཚེའོི་ི

ནང་སློབོ་གོཉེརེ་དུ་མང་པོ་ོསློབེས་པོ་ད་ེཚེསོ་བདོ་མ་ིསྤྱོ་ིའིགྲེསོ་སྤྱོ་ི

མཚུངས་ལྟར་སློབོ་གོཉེརེ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ

ངས་དོ་སྣང་བྱུང་བ་ཞིིགོ་ལ་སྒོོ་མང་གྲྭ་ཚེང་གོི་བསྟན་པོ་འིཛིན་

མཁོན་ལ་དྭགོས་ཟངས་དཀར་དང་། ཁུ་ནུ་བ་ཚེ་ོཆེགོས་འིདུགོ 

འིཛིན་གྲྭ་མཐོོ་བ་ཐོོན་པོའིི་ཨ་མདོ་རྒན་པོོ་ཚེོ་རྫིོགོས་འིགྲེོ་བའིི་

སྐོབས་ལ་མཇུགོ་མཐུད་ད་ེམཛདོ་དང་། དབུ་མ་གོསར་རྙངི་། ཕེར་

ཕྱོནི་གྱི་ིགོཞུང་གོངོ་འིགོོ་ད་ེཚེ་ོཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་བལྟ་མཁོན་མངའི་

རིས་པོ་ཤེ་སྟགོ་རེད། སྒོོ་མང་གྲྭ་ཚེང་གོི་རྩི་བ་བཟུང་མཁོན་རྒྱ་

གོར་བ་ཆེགོས་ཡོོད་པོའིི་བཟ་ོའིདུགོ ཉེེ་དུས་ལ་ོཤེས་ནང་ཁོམས་

པོ་ཨ་མདའོི་ིགྲྭ་རྒྱུན་གོང་འིཚེམ་ཞིགིོ་སློབེས་པོ་ད་ེཚེ་ོརགིོས་ལམ་

རྟེགོས་རིགོ་དང་བླ་ོརིགོ་གོཞི་ིནས་འིགོ་ོབཙུགོས་ཏེ་ེབལྟ་གོ་ིཡོདོ། 

ཧ་ིམ་ལ་ཡོའི་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ོསྡེདོ་སའི་ིཆེ་ནས་རྒྱ་གོར་ས་ཁོངོས་

ཆེགོས་ཡོོད་ཀྱིང་། ཆེོས་དང་རིགོ་གོཞུང་ཐོོགོ་ང་ཚེ་ོབོད་པོ་དང་

གོཅགིོ་པོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ས་ཁུལ་ད་ེཚེའོི་ིནང་ཆེསོ་དང་རགིོ་གོནས་ཀྱི་ིགོནས་སྟངས་དངསོ་

གོནས་གོང་འིཚེམ་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། དངེ་སང་བལྟ་དུས་སྔནོ་མ་དང་མ་ི

འིདྲེ་བ་ནང་པོའིི་ཆེོས་དང་རིགོ་གོནས་ལ་དོ་སྣང་གོསར་པོ་ཞིིགོ་

སློེབས་ཡོོད་པོ་མངོན་གྱིི་འིདུགོ ཧི་མ་ལ་ཡོའིི་རི་རྒྱུད་ལ་བོད་ཀྱིི་
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ཆེསོ་དང་རགིོ་གོཞུང་རང་གོཅགིོ་པོ་ཡོནི་པོའི་ིམ་ིའིབུམ་ཕྲིགོ་ཡོདོ། 

ད་ེཚེརོ་གོང་ཐུབ་ཀྱི་ིཞིབས་འིདགེོས་དང་ཕེན་གྲེགོོས་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་

ད་ེང་ཚེའོི་ིལས་འིགོན་ཡོནི། ང་ཚེསོ་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པོ་མ་གོཏེགོོས་

བསམ་པོའིི་འིཁྱིེར་སོ་འིདི་འིདྲེ་ཞིིགོ་སྔོན་ནས་ཡོོད། ད་རེས་ས་

ཁུལ་དེ་ཚེ་ོནས་ཁྱིེད་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་ཕེེབས་པོ་ཡོགོ་པོོ་བྱུང་། འིདི་

ན་ིབདོ་པོའི་ིདནོ་དགོ་རདེ་ལ། ས་ོསའོི་ིཡུལ་གྱི་ིདནོ་དགོ་ཀྱིང་རདེ། 

ང༽ ཆེསོ་ཚེན་གྱི་ིའིབྲལེ་བ་དང་། བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིསྤུས་

ཚེད།

ད་དུང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏེང་ན་བདོ་པོའི་ིརགིོ་གོཞུང་

ཞིསེ་ལུང་པོ་སྒོརེ་གོཅགིོ་གོ་ིགོནས་ཚུལ་རང་ཕེལ་ཆེརེ་ཆེགོས་མདེ། 

གོངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་བདོ་ཀྱི་ིརགིོ་གོཞུང་འིད་ིའིཛམ་གླིངི་གོ་ིརགིོ་

གོཞུང་རྙངི་ཤེསོ་ཁུངས་ལྡན་ཞིགིོ་ཡོནི། དངེ་སང་འིཛམ་གླིངི་ཐོགོོ་

སྤྱོིར་བཏེང་གོི་དངོས་པོོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་ནས་མི་གྲུང་པོོ་ཆེགོས་

ཏེེ། བསམ་བླ་ོརྙོགོ་དྲེ་ཚེ་པོ་ོགོཏེོང་ཐུབ་པོའིི་དུས་ལ་སློེབས་ནས་

སྤྱོིར་བཏེང་སྟབས་བདེའིི་ཆེོས་ལུགོས་ཚེ་ོཕྲིན་བུ་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་

ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་ནང་པོའི་ིཆེསོ་འིདི་ཚེན་རིགོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོནི་པོ་

དང་མཉེམ་དུ་འིགྲེོ་ཐུབ་པོའིི་རྣམ་པོ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་འིཐོོན་ཡོོང་

གོ་ིཡོདོ། ད་ེཡོང་སྤྱོརི་ནང་པོ་དང་། ཡོང་སྒོསོ་ཐོགེོ་ཆེནེ་གྱི་ིགོཞུང་
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དང་ཟུང་འིབྲལེ་གྱི་ིཐོགོོ་ནས་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོཆེགོས་པོ་

དང་། ལྷགོ་པོར་སྔགོས་ཀྱིི་རྒྱུད་སྡེེ་བཞིིའིི་ནང་ཚེན་བླ་མེད་ནས་

བཤེད་པོའིི་རྩི་རླུང་ཐོིགོ་ལེའིི་རྣམ་གོཞིགོ་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་

འིབྲེལ་བ་སློེབས་ཀྱིི་ཡོོད། དེར་བརྟེེན་འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་སྤྱོིར་ནང་

པོ་དང་། དའེི་ིནང་ཚེན་ནས་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆེསོ་ལ་དམགིོས་བསལ་

གྱི་ིད་ོསྣང་ཞིིགོ་སློབེས་ཡོངོ་གོ་ིའིདུགོ 

ནང་པོ་སྤྱོིའིི་གོནས་ཚུལ་ནས་བཤེད་ན་སྐོད་ཡོིགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་

ཡོདོ་པོའི་ིནང་ནས་ནང་པོའི་ིཆེསོ་གོཞི་ིལམ་འིབྲས་གོསུམ་གྱི་ིརྣམ་

གོཞིགོ་ཆེ་ཚེང་སྟོན་ཐུབ་པོའིི་སྐོད་ཡོགིོ་གོསོན་པོོར་ལྷགོ་པོ་ཕེལ་

ཆེེར་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ཁོ་ོན་ཡོིན་བཟ་ོརེད། གོནས་ཚུལ་དེའིི་ཆེ་

ནས་ཀྱིང་བདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་པོའི་ིའིབད་བརྩིནོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་དརེ་གོལ་ཆེའེི་ིདནོ་སྙངི་ལྡན་ཡོདོ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསྐོད་

ཡོིགོ་འིདི་རྒྱ་མིའིི་སྐོད་ཡོིགོ་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་ཡོི་གོེའིི་འིགྲེོ་སྟངས་

ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་འིདི་བེད་སྤྱོོད་ལེགོས་པོར་བྱེས་པོ་ཡོིན་ན་

བརྗེདོ་བྱེ་གོང་གོ་ིཐོགོོ་ལའིང་ཡོར་རྒྱས་ཆེནེ་པོ་ོའིགྲེ་ོཐུབ་རྒྱུར་ཕེལ་

ཆེརེ་ཚེདོ་དཔོགོ་བྱེདེ་ཆེགོོ་པོ་ཞིགིོ་རདེ། ད་བར་བདོ་ཡོགིོ་གོ་ིནུས་

པོ་ཚེ་ཚེང་སྤྱོད་ནས་འིཚེར་ལོངས་བྱེེད་ས་དེ་གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་ནང་

དོན་རིགོ་པོའིི་ཐོོགོ་ལ་བྱེས་པོ་ལས། གོཞིན་དགོ་ཐོོགོ་གོ་ོསྐོབས་

བྱུང་མདེ། 
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རང་རེ་བོད་པོས་གླིེན་རྟེགོས་དང་། ལྐུགོས་པོ་ཨུ་ཚུགོས་བྱེས་

ནས་སོ་སོའི་ིལུང་པོའིི་ནང་མགོོ་བརྒྱུས་ཏེེ་བསྡེད་པོའིི་ཉེེར་ལེན་

གྱིིས། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་དངོས་པོ་ོཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོའིི་རྒྱུ་རྫིས་ཀྱིི་

རྣམ་གོཞིགོ་མང་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཚེ་ོབདོ་ཀྱི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ནང་བདེ་

སྤྱོདོ་བྱེདེ་པོའི་ིགོ་ོསྐོབས་མ་བྱུང་བ་རདེ། དསེ་རྐྱེནེ་པོས་ད་ལྟ་བདོ་

ཀྱིི་སྐོད་ཡོིགོ་ནང་མ་འིདང་བ་མང་པོོ་ཡོོད། དེ་ལྟར་རྗེེས་ལུས་

ཐོབེས་པོ་དསེ་རྒྱ་གོར་ནང་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་རང་རའེི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་གོ་ི

ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཐོོགོ་མར་བདོ་སྐོད་མངི་ཚེགིོ་གོསི་མ་ིའིདང་བ་ཡོནི་ཙོང་

ཨིན་ཇིའིི་མིང་ཚེིགོ་མང་པོོ་ཞིིགོ་སློོབ་ཚེན་ནང་བེད་སྤྱོོད་མི་བྱེེད་

ཐོབས་མདེ་ཆེགོས་ཡོདོ། གོནས་ཚུལ་དསེ་ཕྲུ་གུ་ཚེརོ་འིཕྲིལ་སྒོང་

སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་སྐོབས་དཀའི་ངལ་བཟོ་གོི་ཡོོད་ལ། དེ་བས་གོལ་

ཆེེ་བ་ཞིིགོ་ལ་ཕྱོིན་ཆེད་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་སྐོབས་བོད་ཡོིགོ་རྐྱེང་པོའིི་

ཐོོགོ་མཁོས་པོ་ོཡོོད་མཁོན་ཚེ་ོལས་རིགོས་གོཞིན་གྱིི་ནང་ཁུངས་

འིཁྱིོལ་ཁོགོ་པོོ་བྱེེད་ཅིང་། དཀའི་ངལ་དེ་ད་ཕེན་བོད་དུའིང་བྱུང་

ཡོདོ། ཡོནི་ནའིང་བདོ་དུ་ཉེ་ེཆེར་ནས་འིཛནི་རམི་ལྔ་པོ་བར་གྱི་ིསློབོ་

ཚེན་ཆེ་ཚེང་བོད་སྐོད་ནང་བོད་ཆེོལ་ཁོ་གོསུམ་ཡོོངས་ལ་གོཅིགོ་

གྱུར་ཁྱིབ་པོའིི་སློོབ་དེབ་གོསར་པོ་ཞིིགོ་བཟོས་འིདུགོ དེ་ནི་ཡོང་

དགོ་པོ་དང་བཀྲོ་ཤེསི་པོའི་ིགོཏེམ་བཟང་ཞིིགོ་རདེ། 

རིམ་པོས་འིཛིན་རིམ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་གྱིི་སློོབ་ཚེན་ཆེ་ཚེང་



585
བདོ་སྐོད་ཐོགོོ་བཟ་ོཐུབ་བཟ་ོའིདུགོ་པོ་ཧ་ཅང་ཡོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ེའིདྲེ་

མེད་དུས་སློོབ་ཚེན་དང་ལས་རིགོས་གོཞིན་ཞིིགོ་ཐོོགོ་ལ་སློེབས་

དུས་བོད་ནང་རྒྱ་སྐོད་ཀྱིི་མིང་ཚེིགོ་ཁོ་ོན་བེད་སྤྱོོད་བྱེེད་དགོོས་པོ་

དསེ་དཀའི་ངལ་ཆེནེ་པོ་ོའིཕྲིད་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་རདེ། བདོ་ཡོགིོ་ཡོགོ་པོ་ོ

ཤེསེ་ཀྱིང་ལས་རགིོས་གོཞིན་དགོ་ནང་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ས་མདེ་དུས་

རམི་པོས་བདོ་པོའི་ིསྐོད་ཡོགིོ་ལ་ཤེ་ཚེ་ཡོདོ་ན་ཡོང་ལགོ་ལནེ་ཐོགོོ་

དགོོས་མཁོ་ོཆེ་ཚེང་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པོར་བརྟེེན་ཁོགོ་པོ་ོཆེགོས་ཀྱིི་

འིདུགོ དེའིི་སྐོོར་ང་ཚེ་ོདེ་སྔོན་ཡོང་སྐོད་ཆེ་བྱུང་། ད་ཆེ་ཏེན་ཏེན་

ཡོགོ་པོོ་ཡོོང་གོི་རེད། ཁྱིེད་རང་ཚེོས་ཀྱིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་ནས་

ཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།



586

༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཚེསེ་ ༤ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ ཚེསེ་ ༤ ཚེསེ་ ༢༩ ཉེནི་

མ་སུ་ར་ིབདོ་ཁྱིམི་དགོ་ེལས་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་མ་སུ་ར་ིབདོ་ཁྱིམི་དགོ་ེལས་ཚེརོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་

སློབོ།སློབོ།

ཀ༽ དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་དང་། སློབོ་མར་བསློབ་བྱེ།

དམགིོས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ གོཞི་ིརྩི་ང་རང་ཚེ་ོམའིི་ིལུང་

པོར་སློབེས་ཏེ་ེལ་ོའིད་ིཙོམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། སྤྱོརི་བཏེང་བྱེས་ན་བདོ་པོ་

ཚེའོི་ིནང་དུ་གོནས་ཚུལ་མ་ཤེསེ་པོ་ཧ་ལམ་མདེ། ཤེསེ་ནས་བྱེས་

དང་མ་བྱེས་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ། སྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ི

ལརོ་འིབྱེརོ། དྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ཡོནི་ཚེ་ེདངསོ་གོནས་

འིཐོམོ་མ་སངས་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། དཔོརེ་ན། ངསོ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ནའིང་

ཤེསེ་བྱེ་གོང་ཡོང་མདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འིཇགོོ་གོ་ིམཐོངོ་

རྒྱ་ཐོསོ་རྒྱ་ཕྲིན་བུའི་ིམང་བ་ཡོདོ་པོར་ཆེ་བཞིགོ་སྟ་ེགོང་ཤེསེ་ཅ་ིཤེསེ་

ཀྱིི་འིབོད་སྐུལ་བྱེས། འིགྲེེལ་བཤེད་འིདྲེ་བྱེས་པོ་རེད། ད་ཆེ་ང་

ཚེ་ོམའིི་ིལུང་པོར་སློབེས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་སྐོརོ་སངོ་ཡོདོ། ང་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་ཡོང་ཕུང་པོ་ོརྒུད་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོལས་ཀ་བྱེདེ་

མཁོན་རྣམས་ནས་ཉེམས་མྱོངོ་བསགོས་ཏེ་ེགོནད་དནོ་རྣམས་ཤེསེ་

ཀྱི་ིཡོདོ་སྟབས། ངས་མང་པོ་ོཤེདོ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ ད་ལྟ་བར་

དུ་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ལ་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི།
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ཕྲུ་གུའི་ིསློབོ་སྦྱོངོ་དནོ་དགོ་ལ་འིབྲལེ་ཡོདོ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱེདེ་མཁོན་

དང༌། དགོ་ེརྒན་ཚེ་ོགོལ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་ན་ིཚེང་མས་ཤེསེ་གོསལ་

རདེ། སྡུགོ་ས་ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི་ན། བར་ལམ་ཌལ་ལ་ཧ་ོསའེི་ི

སློོབ་གྲྭའིི་ནང་གོི་གོནས་ཚུལ་ཡོོང་སྟངས་དེ་ཚེ་ོརྩི་བ་ནི་མགོོ་མ་

འིཚེསོ་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ཕྱོགོོས་

གོཅིགོ་ནས་ལ་ོམང་རངི་ལ་སློབོ་གྲྭ་རམི་ནས་ཡོར་འིགྲེམིས་ཡོངོ་

མཁོན་གྱི་ིདུས་ཚེདོ་ལ་དགོ་ེརྒན་ཡོནི་ནའིང་རུང༌། ལས་བྱེདེ་ཡོནི་

ནའིང་རུང༌། གོང་ལྟར་འིདི་གྲེས་ཀྱིི་ལྟ་རྟེོགོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས། སློོབ་

གོསོ་ཡོང་ཡོང་བཏེང༌། སློོབ་གོསོ་བཏེང་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་རྒྱ་མིའིི་

ལུགོས་སྲིོལ་ལྟ་བུ་མིན། མ་ཡོིན་པོ་ཞིིགོ་ལ་ཧམ་པོ་བཤེད། ཨུ་

ཚུགོས་བརྒྱབ་སྟེ་སྐྱགོ་རྫུན་ལྡབ་སྐྱོར་ཡོང་སྐྱོར་བྱེས། མཇུགོ་ཏུ་

བདནེ་པོ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའིདྲེ་མ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གོས་ོད་ེདངསོ་ཡོདོ་

གོནས་ཚུལ་ང་ོམར་འིགྲེལེ་བཤེད་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོནི་ནའིང༌། ད་ེའིདྲེའི་ི

གོནས་ཚུལ་མ་འིདང་བ་རེད། རྩི་བའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ལ་ལངས་

ཕྱོོགོས་སམ། ངོས་འིཛིན་བྱེེད་སྟངས་གོསལ་པོ་ོཞིིགོ་དང་བརྟེན་

པོོ་ཞིིགོ་མེད་པོའིི་སྐོབས་ལ་མགོོ་མ་འིཚེོས་ཀྱིི་དཀྲོོགོ་གོཏེམ་དེ་

འིདྲེའི་ིཐོགོོ་ནས་སྐྱནོ་ལྷགོས་པོ་རདེ། ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་འིཐུས་ཤེརོ་གྱི་ི

རྣམ་པོ་ཞིིགོ་ཡོནི་པོ་ཧ་ཅང་གོསལ་པོ་ོརདེ། 

ད་ེབཞིནི་སློབོ་གྲྭ་ཐོནོ་མཁོན་ཕྲུ་གུའི་ིནང་ལ་སློབོ་སྦྱོངོ་གོང་ལ་གོང་
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འིཚེམ་བྱེས། དབྱེནི་ཇི་ཞིིགོ་ཤེེས། བདོ་ཡོགིོ་ཅགིོ་ཤེེས། ཧནི་དཱི་ི

འིདྲེ་ཤེསེ། ད་ེཤེསེ་པོའི་ིམཐོའི་མ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་ས་ད་ེསྤྲོང་འིཁྱིམས་

བྱེས་ནས་བསྡེད་པོ་དང༌། འིགོའི་ཤེས་ནས་ཁོ་བསླུས་རྒྱགོ་མཁོན་

བྱེས་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ལོ་ཤེས་སྔོན་གོོ་ཐོོས་བྱུང༌། དེ་ཚེ་ོཤེིན་ཏུ་

ཐོབས་སྡུགོ་རེད། ཆེེ་ས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དམགིོས་ཡུལ་ཆེེན་པོ་ོཞིགིོ་

ལ་དམགིོས་པོ་དང༌། ཆུང་ས་སྒོརེ་ས་ོས་ོདངསོ་གོནས་ཡོ་རབས་

སྤྱོདོ་བཟང་ལྡན་པོའི་ིམ་ིཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིདམགིོས་

ཡུལ་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་བཞིགོ་ནས་སློོབ་གྲྭ་དེ་དགོ་བཙུགོས་པོ་རེད། 

སློབོ་སྦྱོངོ་བྱེས་པོའི་ིམཐོའི་མར་འིད་ིའིདྲེའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོངོ་

དུས་དངསོ་གོནས་བླ་ོཕེམ་སྐྱ་ེགོཞི་ིཞིགིོ་རདེ། ཌལ་ལ་ཧའི་ོསརེ་རྩི་

བའིི་གོནས་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་མགོ་ོམ་འིཚེོས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བོད་

གོཞུང་གོིས་ཡོགོ་པོོ་མ་བྱེས་པོ་ལྟ་བུ་ཕྲུ་གུ་ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་བཤེད་

ཡོོད་ཚེོད་འིདུགོ མི་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་རེད། ཡོོང་མི་སྲིིད་པོ་མ་རེད། 

ཡོནི་ནའིང་བླ་ོཕེམ་པོ་ོའིདུགོ

ཁོ་ས་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་བཞིིན་ས་ོསོའི་ིལྟ་ོགོོས་ཀྱིི་མདུན་ལམ་ཞིིགོ་

རྙདེ་བྱུང་བསམས་ནས་དའེི་ིཁོ་ེཕེན་མགོ་ོབཏེགོོ་མཇུགོ་བཏེགོོ་གོ་

རེ་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད་པོ་དེ་བྱེས། དེ་གོའིི་ངང་ནས་ཉེི་མ་གོང་འིཁྱིོལ་

དུ་ཕྱོིན་ན། དང་པོོའི་ིདམིགོས་ཡུལ། རྩི་བའིི་དགོོས་པོ་གོ་རེའིི་

དནོ་དགོ་ལ་བཙུགོས་པོ། དགོསོ་པོ་གོང་གོ་ིདནོ་དུ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་
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བཟོས་པོ་དེར་གོཏེོར་མ་དམིགོས་འིཁྱིོལ་མ་བྱུང་བ་ཆེགོས་ཡོོང་

དུས་ཐོབས་སྐྱོ་པོོ་རེད། གོནད་དོན་འིདི་ཚེ་ོཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་

ཡོནི། དགོ་ེརྒན་ཚེ་ོདང༌། ཕེ་ཚེབ་མ་ཚེབ་ཚེ་ོཚེང་མར་ང་ཚེའོི་ིམ་ི

ཐོོགོ་ནས་མི་ཐོོགོ་གོི་བདེ་བ་སྡུགོ་བསྔལ་གྱིི་དོན་དགོ་འིགོན་ཆེེན་

པོོ་འིཁྲིི་ཡོོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ལ་ཆེ་བཞིགོ་ན་དུས་དུས་ལ་

འིཁྱུགོ་ཙོམ་འིཁྱུགོ་ཙོམ་ཡོོང་སྟེ་ཤེོད་རྒྱུ་མ་གོཏེོགོས། དེ་ཙོམ་གྱིི་

བྱེེད་ཐོབས་གོང་ཡོང་མེད། ཁྱིེད་རང་ཚེ་ོལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ཕྲུ་

གུ་དང་མཉེམ་དུ་གོཤེབི་ནས་བསྡེད་དུས་ཕྲུ་གུ་དའེི་ིམ་འིངོས་པོར་

ལྷགོ་བསམ་འིཁྱིརེ་ས་ོདང༌། ཀུན་སློངོ་གོང་འིདྲེ་ཞིིགོ་ཡོངོ་དང་མ་

ཡོངོ་རྒྱུན་དུ་གོཤེབི་མཁོན་ཚེ་ོདང་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོས་རྒྱུན་

དུ་སློབོ་སྟནོ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེདེ་རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཁོ༽ ལས་བྱེདེ་འིཕེ་ོལནེ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་མཆེདེ།

ད་ེནས་བར་ལམ་འིདརི་མ་སུ་ར་ིབདོ་ཁྱིམི་གྱི་ིའིཛནི་སྐྱངོ་ལས་ཀ་

བྱེེད་མཁོན་འིཕེ་ོལེན་གོང་འིཚེམ་ཕྱོིན་ཡོོད། དེ་ཚེོའིི་ཁོོངས་ནས་

གྲུབ་འིབྲས་ཡོགོ་པོ་ོཐོནོ་པོ་བྱུང་ཡོོད། ཡོནི་ནའིང་ཕྱོགོོས་གོཅིགོ་

ནས་སྐྱནོ་ཡོང་ཕྲིན་བུ་ལྷགོས་ཡོདོ། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་ཀྱིསི་མ་

སུ་རའིི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོད་ཀར་ང་ཚེརོ་བརྗེདོ་རྒྱུའི་ིཚེབ་ལ་འིད་ིཁུལ་

གྱིི་གོནས་ཚུལ་དེ་སྔོན་ལ་ལྷ་སར་ཕྱོིན། ལྷ་ས་ནས་ཚུར་གོནས་
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ཚུལ་འིབྱེརོ་བ་ཁོ་ཤེས་བྱུང༌། ཐོབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། 

དཔོེར་ན་ལྷ་ས་ནས་དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་དད་པོ་དམ་ཚེིགོ་

གོཡོོ་བ་མེད་པོ་དེ་གྲེས་ཀྱིིས་ང་ལ་ཚུར་ལན་བསྐུར་ཏེེ། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོོ་ཆེེའིི་སྐུ་མཆེེད་ཚེོར་ཐུགོས་བརྩིེ་ཆེེ་དྲེགོས་ཏེེ་དེ་འིདྲེའིི་

ཐོགོོ་ནས་མཚེན་ཤེས་ཡོངོ་རྒྱུའི་ིབླ་ོགོཡོངེ་འིདུགོ་ཅསེ་ཟརེ། དངསོ་

ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་ངའིི་སྤུན་མཆེེད་ཚེོས་བོད་སྤྱོི་པོའིི་དོན་དགོ་

ལ་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན་དེ་ཡོང་མཐུན་པོའིི་རྐྱེེན་ཞིིགོ་རེད། 

དངོས་གོནས་དྲེང་གོནས་ཀྱིི་ཡོགོ་པོོ་བྱེས་ན། རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་

བྱེས། མཐུན་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིཡོདོ། སྤུན་མཆེདེ་ཡོནི་ནའིང་ཕེན་ཐོགོོས་

པོ་ཡོགོ་པོོ་ཞིིགོ་མ་བྱུང་བ་དང༌། མཚེན་ཤེས་བཟོ་མཁོན་བྱུང་

བ་ཡོནི་ན། ཁོ་ོསྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་སུ་འིཇགོོ་གོ་ིཡོདོ་མ་གོཏེགོོས། 

འིད་ིངའི་ིསྤུན་མཆེདེ་ཡོནི་ཟརེ་ནས་དསེ་སྡུགོ་པོ་ཞིགིོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་

ནའིང་ངས་དམིགོས་བསལ་གྱིསི་བཞིགོ་པོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། 

ད་ེསྐོརོ་ངས་དགོ་འིབུད་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་མ་ིའིདུགོ ཁྱིདེ་རང་ཚེསོ་

ཤེསེ་གོསལ་རདེ། སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་རང་བྱེས་ཏེ་ེམཐོའི་འིབུད་

བཏེང་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ནའིང་རེད། གོང་ཞིིགོ་བྱེེད་དགོོས་ཀྱིང་སྤྱོི་

འིགྲེེ་སྤྱོི་མཚུངས་རང་བྱེེད་པོ་མ་གོཏེོགོས་དེར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་

ཆེའེི་ིསྤུན་མཆེདེ་རདེ་ཟརེ་ནས་དམགིོས་བསལ་དང༌། སྤུན་མཆེདེ་

ཚེོར་ནོར་འིཁྲུལ་བྱེས་པོ་ཡོིན་ནའིང་དེར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེས་
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མཐོངོ་ནའིང་མ་མཐོངོ་མདགོོ་མདགོོ གོ་ོནའིང་མ་གོ་ོམདགོོ་མདགོོ་

བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མེད། ཡོིན་ནའིང་བོད་ནང་ནས་གོནས་ཚུལ་ང་ོ

མ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་མ་ཤེེས་པོ་བྱེས། སྐྱོན་ཞིིགོ་མཐོོང༌། ༸རྒྱལ་

བ་རནི་པོ་ོཆེརེ་ཤེ་ཚེའི་ིཐོགོོ་ནས་ད་ེའིདྲེའི་ིལན་སྤྲོདོ་མཁོན་ཁོ་ཤེས་

བྱུང༌། གོཞི་ིརྐང་ལས་བྱེདེ་འིཕེ་ོལནེ་བྱེདེ་དགོསོ་པོ་ད་ེའིགྲེ་ོསྟངས་

ཤེགིོ་ཆེགོས་བསྡེད་ཡོདོ། ད་ེའིདྲེའི་ིརྐྱེནེ་པོས་ཕྱོ་ིལགོོས་ནས་སྐོད་

ཆེ་ལྷགོས་ཀྱིི་ཡོདོ། ཡོངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་མ་རདེ། 

ད་ེབཞིནི་རགོོས་རམ་ཚེགོོས་པོ་འིགོའི་ཞིགིོ་ནས་ཀྱིང་ང་ཚེའོི་ིལས་

བྱེེད་པོས་གོང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེེད་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙམ་པོའིི་བསམ་

ཚུལ་ཕྲིན་བུ་ཁོ་སེང་འིགོོ་སྟོད་བྱུང་ཡོོད་པོའིི་བཟོ་འིདུགོ མཇུགོ་

ཏུ་ཕེལ་ཆེེར་གོནས་ཚུལ་དེ་གོསལ་པོོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཏེེ་འིགྲེིགོ་པོ་

རདེ། ང་ཚེསོ་ཕྲུ་གུ་ཚེརོ་ཡོགོ་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་ིགོནས་

ཚུལ་རདེ་མ་གོཏེགོོས་གོཞིན་དགོ་འིདརི་འིགོའི་ཤེས་ལ་རྒྱབ་གོཉེརེ་

དང༌། འིགོའི་ཤེས་ལ་སྡུགོ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ་དནོ་རྩི་བ་ཉེདི་ནས་མདེ། 

གོང་ལྟར་འིདའིི་ིལས་དནོ་ལ་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་

ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་རྙོགོ་དྲེ་དང་མཐོོང་

ཕྱོགོོས་ཆེགོས་ཡོངོ་དུས་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏེང་

ན་འིགྲེིགོ་གོི་མི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་ནས་འིཕེོ་ལེན་

བྱེས་པོ་རདེ། 
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ཁོ་སེང་ལྡི་ལིར་རོགོས་རམ་ཚེོགོས་པོའིི་མི་དང་འིཇུ་ཆེེན་ཐུབ་

བསྟན་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་རེད། དེའིི་མཇུགོ་ལ་ང་ཡོང་འིཁྱུགོ་ཙོམ་

ཐུགོ་སྟ་ེསྐོད་ཆེ་བྱུང༌། ངས་གོསལ་བཤེད་བྱེས་པོ་ཡོནི། གོནས་

ཚུལ་བོད་ནས་འིབྱེོར་ཡོོང་གོི་འིདུགོ དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་

ནས་ཐོགོ་གོཅོད་ངས་བྱེས་པོ་ཡོིན། གོཞིན་དགོ་སུ་ཞིིགོ་གོིས་

འིདོད་པོ་ཁོེངས་མིན་གྱིི་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་བྱེས་པོ་གོང་ཡོང་མིན། དེ་

རིང་འིདིར་ལས་ཀ་བྱེེད་མཁོན་ང་ཚེ་ོའིཛོམས་པོར་བརྟེེན་ངས་

གོསལ་བཤེད་བྱེས་ན་བསམ་པོ་བྱུང༌། རགོོས་རམ་ཚེགོོས་པོ་ཁོ་ོ

ཚེོའིི་གྲེས་ཀྱིིས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་གོནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཡོགོ་པོ་ོམ་

ཤེསེ་པོ་བྱེས། ཡོང་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ས་ོས་ོནམ་རྒྱུན་ང་ོཤེསེ་ས་

དང༌། སྐོད་ཆེ་གོ་ོས་ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་མ་གོཏེགོོས་མདེ་པོས། ཕྱོགོོས་

ཚེང་མའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ཆེ་ཚེང་བ་མ་ཤེེས་པོའིི་སྐོབས་

ལ་སྡེོམ་རྒྱགོ་སྟངས་ཕྱོོགོས་སུ་ལྷུང་བའིི་མཐོོང་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོོང་

གོི་ཡོོད་བཟ་ོའིདུགོ ཁོགོ་མེད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་

ནས་འིགྲེེལ་བཤེད་རྒྱགོ་མཁོན་ལ་ཡོང་རགོ་ལས་ཡོོད། འིགྲེེལ་

བཤེད་རྒྱགོ་མཁོན་ཚེ་ོཡོང་ཉེནོ་མངོས་དུགོ་གོསུམ་གྱིསི་བཅངིས་

པོའི་ིམ་ིཡོནི་དུས་ཁོགོ་ན་ིའིདུགོ ཡོནི་ནའིང་ད་ེའིདྲེའི་ིབྱེདེ་ཕྱོོགོས་

ཀྱིསི་ཁྱིད་པོར་ཕྲིན་བུ་ཡོོང་གོ་ིརདེ། 

གོ༽ ལས་དནོ་བྱེདེ་ཕྱོོགོས་དང་། རོགོས་ཚེོགོས་ཀྱི་ི
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མཐོོང་ཚུལ།

སྐོབས་ར་ེང་རང་ཚེའོི་ིབདོ་རགིོས་ལས་བྱེདེ་པོའི་ིནང་ནས་ར་ེཟུང་

གོསི་རགོོས་རམ་ཚེགོོས་པོ་ལྟགོ་ལ་འིཁུར་མཁོན་འིདྲེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ི

འིདུགོ ད་ེནརོ་བ་རདེ། བདོ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ཞིགིོ་དང༌། བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ི

ཚེགོོས་ཤེགིོ་ཡོདོ་པོའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཐོགོོ་ནས་རགོོས་རམ་བྱེདེ་མཁོན་

བྱུང་བ་ལས། ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོམ་ིར་ེཟུང་ཞིགིོ་གོ་ིགོདངོ་ལ་བལྟས་ནས་

རོགོས་རམ་བྱེེད་པོར་ཡོོང་བ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ོཆེེ་ནས་

འིགོ་ོཁྲིདི་པོའི་ིབདོ་པོ་བཙོན་བྱེལོ་བ་ཟརེ་བ་ཞིིགོ་དང༌། དརེ་འིཇུ་

ལུང་འིཇོགོ་ཞིབས་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཞིིགོ་ཡོིན་དུས་རོགོས་

བྱེེད་པོར་ཡོོང་བ་རེད། ཁོ་ཤེས་ཀྱིིས་སོ་སོ་སྒོེར་རེ་ཟུང་གོིས་

བྱེས་ནས་བྱུང་བའི་ིབསམ་བླ་ོའིཁོརོ་ན་བྱེབ་ཆུང་རདེ། དྲེནི་སུ་ཆེ་ེ

ཟརེ་ན་བདོ་སྤྱོ་ིཔོ་ད་ེདྲེནི་ཆེ་ེགོ་ིརདེ། བདོ་སྤྱོ་ིཚེོགོས་ད་ེདྲེནི་ཆེ་ེགོ་ི

རདེ། འིཕྲིལ་ཕུགོས་ཡུན་རངི་པོའོི་ིབསམ་བླ་ོགོཏེངོ་བ་དང༌། དའེི་ི

བསམ་བླ་ོའིཁོརོ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོ་

ཞིིགོ་ཡོིན་ཕྱོིན་ཆེད་ལ་སྤྱོིར་བཏེང་མི་ཚེེ་བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་

ལ་སྐྱེལ་དགོོས་པོ་མ་གོཏེོགོས་གོཞིན་དགོ་ལ་སྐྱེལ་ས་མེད། ང་

ཚེ་ོབདོ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེལྐུགོ་པོ་མནི་པོས་མཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ཞིགིོ་

དང༌། ཚེད་ལོངས་པོ་ཞིིགོ རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པོ་ཞིིགོ་སུས་བྱེས་པོ་

ཡོནི་ནའིང་ད་ེལ་ཡོགོ་པོ་ོབྱེས་པོར་མཐོངོ་གོ་ིརདེ། བྱེདེ་སྟངས་ཁྱིད་



594
མཚེར་གྱིསི་ཡོགོ་པོ་ོམ་བྱུང་བ་ཡོནི་ན། འིཕྲིལ་སལེ་གོནས་ཚུལ་

ཇ་ིལྟར་ཡོང་ཕུགོས་རྒྱང་རངི་པོའོི་ིཆེ་ནས་ཡོགོ་པོ་ོགོང་ཡོང་མདེ། 

བར་ལམ་རགོོས་རམ་ཚེགོོས་པོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོངོ་དུས་ད་ེ

མ་དགོསོ་པོ་རདེ། ཨ་ཁོ་བསམ་པོ་བྱུང༌། རྐྱེནེ་རྩི་ན་ིགོནས་ཚུལ་

ང་ོམ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤེསེ་པོ་བྱེས། གོནས་ཚུལ་གོསལ་པོ་ོམ་ཤེསེ་

པོའིི་རྐྱེེན་ཆེ་ཁོོ་ཡོང་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་གོི་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས། དེ་

འིདྲེའིི་མཐོོང་ཚུལ་ཡོོང་གོི་མེད་དམ་བསམ་པོ་དྲེན་སོང༌། འིདིར་

ནམ་རྒྱུན་འིབྲེལ་ཡོོད་མི་ཁོ་ཤེས་ཡོོད་སྲིིད་ཀྱིི་རེད། གྲེོགོས་པོོ་

ཉེེ་ན་སྐྱོན་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགོས། ཟེར་བ་བཞིིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ོཆེེར་འིགོའི་ཞིིགོ་ཡོོད། ས་གོནས་ས་ཐོོགོ་གོང་དུ་ཡོིན་ཀྱིང་གྲེ་

ཞིིགོ་འིགྲེིགོས་ན་ངོ་སོ་འིཁྱིེར་མཁོན་མང་དགོ་ཡོོད། ཁྱིད་ཁྱིོན་

ནས་མ་ིའིདུགོ སུས་འིཁྱིརེ་ནའིང་འིཁྱིརེ། གྲེ་མ་འིགྲེགིོས་ཐོནོ་པོའི་ི

སྐོབས་ལ་རྫི་རྩི་ིརྒྱགོ་མཁོན་ད་ེགོ་དུས་ཡོནི་ནའིང་ངས་རྒྱགོ་དགོསོ་

ཀྱི་ིཡོདོ། དང་པོ་ོནས་སྐྱནོ་ཡོདོ་ས་ད་ེགོསལ་པོ་ོབྱེས་ནས་ཤེདོ་ཐུབ་

ན་ཕེན་གྱི་ིརདེ་བསམས་ནས་བཤེད་པོ་ཡོནི། 

སྔོན་མ་ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུགོ་ཅུའིི་འིགོོ་སྟོད་ལ་ཨོ་གྲེན་

ཌ་བྷེན་ཅན་གྱིི་རོགོས་རམ་ཚེོགོས་པོ་དང་འིབྲེལ་བ་བྱུང༌། དེའིི་

ཚེགོོས་གོཙོ་ོམ་ིས་ིས་ིའིཇ་ོས་ེཟརེ་བ་ཞིགིོ་ཡོདོ། ཁོངོ་ལྷགོ་བསམ་

རྣམ་དགོ་རདེ། ང་རང་སྒོརེ་གྱི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་དངསོ་གོནས་གྲེགོོས་
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པོ་ོརྣམ་དགོ་ཡོིན། མཐོའི་མ་ཁོོང་རང་གྲེོངས་ཁོར་ཉེལ་ཁྲིིའིི་སྒོང་

ནས་ང་སུས་ཛ་ལན་ཌརི་ཡོདོ་སྐོབས་ཤེགིོ་ལ་ཁོ་པོར་བཏེང་བྱུང༌། 

དངསོ་གོནས་རང་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཡོདོ། ཁོངོ་ཚེའོི་ིཚེགོོས་པོའི་ིཐོགོོ་

ནས་འིགོ་ོསྟདོ་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་སུ་བདོ་པོའི་ིཕྲུ་གུ་གོཞིནོ་པོ་འིགོའི་

ཤེས་ལ་སློོབ་སྦྱོོང་སྤྲོད་དེ་ཕེན་ཐོོགོས་བྱུང་བ་རེད། མཇུགོ་ལ་ང་

ཚེའོི་ིབར་དུ་རྙགོོ་དྲེ་ཕྲིན་བུ་ལྷགོས། ད་ལྟ་ཁྱིདེ་རང་ཚེ་ོཁོ་ཤེས་ཀྱི་ི

ཤེསེ་ཀྱི་ིརདེ། ཁོངོ་ཚེའོི་ིལས་བྱེདེ་པོ་ིཊར་ཝུ་ཊར་ཟརེ་མཁོན་ཞིགིོ་

ཡོོད། དེ་དུས་དྷ་རམ་ས་ལའིི་ཕེོ་བྲང་རྙིང་པོར་ཡོོད་པོའིི་སྐོབས་

རདེ། མ་ིད་ེཚེསོ་རྫིིགོ་རྫིགིོ་ཞི་ེདྲེགོ་བཏེང་བྱུང༌། སྙངི་རྗེ།ེ ང་ཚེ་ོརྒྱ་

མའིི་ིརྫིགིོ་རྫིགིོ་ཁུར་སྙངི་མ་འིདདོ་པོར་རྒྱ་གོར་དུ་ཡོངོ་བ་རདེ། དྷ་

རམ་ས་ལར་སློེབས་པོའིི་མཇུགོ་ལ་རྫིིགོ་རྫིིགོ་གོཞིན་དགོ་གོཏེོང་

མཁོན་བྱུང་དུས་གོ་རེའིི་དོན་ལ་འིཁུར་དགོོས། དངོས་གོནས་

འིཁུར་དགོོས་ན་རྒྱ་མིའིི་རྫིིགོ་རྫིིགོ་ཕྲིན་བུ་འིཁུར་དགོོས། གོང་

ཡོནི་ཟརེ་ན། བདོ་པོ་ཡོངོས་རྫིགོོས་རྒྱ་མའིི་ིསྦར་མའོི་ིནང་ལ་ཚུད་

ཚེར་བ་རེད། རྒྱ་མིས་ཕེན་གོནོད་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཉེེན་ཁོ་ཡོོད། ཡོིན་

ནའིང་ང་ཚེ་ོབདེན་པོ་ལ་རྒྱབ་བཅོལ་ནས་བསྡེད་ཡོོད། ངེས་མེད་

རྒྱ་མིས་རོགོས་རམ་ཚེོགོས་པོའིི་བརྒྱུད་སྐུལ་འིདྲེ་བྱེས་པོ་མིན་

ནམ་སྙམ་པོའི་ིདོགོས་པོ་ཡོང་བྱུང༌། ད་ེཕེལ་ཆེརེ་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིམ་

རདེ། གོལ་སྲིདི་ཡོནི་ན། ད་ེན་ིསྤྲོནི་པོ་ཁྱིནོ་ནས་མདེ་པོར་ཆེར་པོ་

གོཏེངོ་རྒྱུའི་ིར་ེབ་བརྒྱབ་པོ་དང་གོཅིགོ་པོ་རདེ། ར་ེབ་གོཏེན་ནས་
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འིགྲུབ་ཐོབས་མེད། བོད་པོའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་བསྡེད་རྗེེས་བོད་

པོ་སྤྱོ་ིའིགྲེ་ེསྤྱོ་ིམཚུངས་ཀྱི་ིའིགྲེ་ོསྟངས་ད་ེབྱེས་པོ་ཡོནི་ན་འིཕྲིལ་ལ་

སྐྱིད་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཕུགོས་ལ་ཕེན་པོ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ཤེསེ་སངོ་

ངམ། ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཡོགོ་ས་ནས་བཤེད་ན་ང་ཚེ་ོཉེནི་དང་ཟླ་བ་སྦྲེལེ་ནས་བཤེད་ནའིང་

བཤེད་ཆེོགོ་པོ་ཡོོད་ཀྱིང་ཤེོད་དགོོས་དོན་མི་འིདུགོ ཚེང་མས་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་དགོོས། ཕེ་ཚེབ་མ་ཚེབ་ཁོ་ཤེས་ནི་དངོས་གོནས་

ལོ་མང་པོོ་ཕྱོིན་པོའིི་མི་རེད། ད་ཕེན་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་ཡོགོ་པོོ་

རདེ། ང་ཚེརོ་སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་དུས་ཨ་ཝ་དང་ཨ་ཝ་ཞིསེ་འིདྲེ་ཆེགོས་

པོ་ོཞིགིོ་བཤེད། ང་ོཐོགོོ་ལགོ་ལནེ་དུ་བཀལ་དུས་སྤྲོང་ཕྲུགོ་ལྟ་བུར་

བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེས་ན་ཡོགོ་པོ་ོམེད། དངསོ་གོནས་རང་ཕེ་

མའིི་ངོས་ནས་ཕྲུ་གུ་འིདི་རྣམས་ལ་ལྷགོ་བསམ་རྣམ་དགོ་གོི་ལྟ་

རྟེོགོ་དང༌། ས་ོསོའི་ིཕྲུ་གུ་དང་ཁྱིད་མེད་བྱེམས་སྐྱོང་བྱེས་ན། ཕྲུ་

གུའིི་ངོས་ནས་ཡོིན་ནའིང་ཚུར་དྲེིན་བསམ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་དངོས་

གོནས་ཚུལ་མཐུན་བྱེདེ་མདོགོ་ཁོ་པོ་ོརདེ།

ཅ་ིསྟ་ེངསེ་མདེ་བསམ་པོ་རྣམ་དགོ་གོ་ིལྟ་རྟེགོོ་བྱེས་ཀྱིང་ཚུར་རྣམ་

འིགྱུར་ཇ་ིབཞིིན་ཚེང་བ་ཞིིགོ་མདེ་ན་གོནས་ཚུལ་ཐོ་དད་རདེ། ད་ེ

ལ་འིགྲེེལ་བཤེད་འིདྲེ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཡོོང་གོི་རེད། ཕྲིན་བུ་ཕྲིན་བུ་གོཤེེ་

གོཤེ་ེའིདྲེ་གོཏེོང་དགོསོ་པོ་ཡོངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། གོང་ལྟར་ཚེ་འིཇམ་
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རན་པོོ་ཞིིགོ་དང༌། མདོ་དོན་སྙིང་པོོ་ཕུགོས་ལ་དྲེིན་འིཇགོས་པོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་

པོ་རདེ། ད་དུང་ཡོནི་ནའིང་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ང༽ རྒྱ་མིས་བདོ་བཟས་ཀྱིང་། བདོ་འིཇུ་ཐུབ་མདེ།

བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་སྐོརོ་དམགིོས་བསལ་ད་ེརངི་ཤེདོ་རྒྱུ་ད་ེཙོམ་

མ་ིའིདུགོ བདོ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེལས་སློ་པོ་ོཁྱིནོ་ནས་རདེ་མ་ིའིདུགོ 

བོད་ནང་གོི་མི་དེ་རྣམས་ཧ་ལས་པོའིི་གྱིོང་པོོ་རེད། ང་ཚེོ་ཕྱོི་

ལོགོས་སུ་ཡོོད་མཁོན་ཚེ་ོཡོང་གྱིོང་ཐོགོ་ཆེོད་རེད། སྔོན་མ་ངས་

བོད་ལུང་པོ་རྒྱ་མིས་བཟས་ཚེར་བ་རེད། ཡོིན་ནའིང་འིཇུ་ཐུབ་

མེད་ཅེས་བཤེད་པོ་དེ་དོན་ལ་གོནས་ཡོོད། རྒྱ་མིས་བོད་བཟས་

པོ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། ཟ་སྟངས་ཁོ་ོཡོང་སྡེགིོ་པོ་མགིོ་བཙུམས། ཡོ་ང་

སྙིང་རྗེེ་མེད་པོ་ཞིིགོ་དང༌། ངོ་ཚེ་ཁྲིེལ་གོཞུང་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་

མཐོའི་གོཅགིོ་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་བྱེས། འིབུར་བཅོམ་བཏེང་བ་རེད། 

ཡོནི་ནའིང་ད་ལྟ་བདོ་པོ་ཤེ་ིམདེ། བདོ་ལ་རྒྱ་མསི་ཚེདོ་དཔོགོ་བྱེས་

པོ་ད་ེལས་ཏེན་ཏེན་བརྒལ་ཏེེ་བསྡེད་ཡོདོ། 

ད་ེཡོང་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ིལའོི་ིསྐོབས་དརེ་རྒྱ་མསི་ཟངི་འིཁྲུགོ་ལྷངི་

འིཇགོས་བཏེང་སྟེ་ལོགོ་སྤྱོོད་ཤེོགོ་ཁོགོ་རྣམས་རྩི་མེད་བཟོས་པོ་
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ཡོིན་ཞིེས་བཤེད་ཡོོད། དེ་དུས་ཁོ་ོཚེོའིི་བསམ་རྩིིས་ལ། ཏཱ་ལའིི་

བླ་མ་མའིི་ིལུང་པོར་ཕྱོནི། དའེི་ིརྗེསེ་འིབྲང་མ་ིཁོ་ཤེས་ཐོར་བ་དརེ་

ཕྲིན་བུའི་ིད་ོསྣང་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱིང་། ད་ེན་ིརམི་པོས་རམི་པོས་འིཇའི་

ལྟར་ཡོལ་འིགྲེོ་གོི་རེད་བསམ་པོ་དང༌། བོད་ནང་གོི་མི་བསད་

དགོསོ་པོ་རྣམས་བསད། བརྡུང་དགོསོ་པོ་རྣམས་བརྡུངས། བཙོནོ་

ལ་འིཇུགོ་དགོསོ་པོ་རྣམས་བཙོནོ་ལ་བཅུགོ ཕྲུ་གུ་ཚེརོ་སློབོ་གོས་ོ

བཏེང༌། མིགོ་དང་རྣ་བ་ཕྱོོགོས་གོཅགིོ་བཀགོ ཁོ་ོརང་ཚེོས་ལམ་

སྟནོ་བྱེས་པོ་ད་ེགོཅགིོ་པུ་མ་གོཏེགོོས་གོ་ོརྒྱུ་ཐོསོ་རྒྱུ་མདེ་པོ་བཟསོ་

ན། རམི་པོས་རམི་པོས་བདོ་མ་ིཚེའོི་ིབསམ་བླ་ོའིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོ་ི

རེད་བསམས་ནས་ཁོ་ོཚེོས་རེ་བ་དེ་ལྟར་བརྒྱབ་པོ་དང་། འིཆེར་

གོཞིི་བཀོད་ཀྱིང༌། ཁོོང་ཚེོའིི་རེ་འིཆེར་དེ་རྣམས་རྩི་བ་ནས་ཕེམ་

ཉེསེ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ཁོ་ོཚེའོི་ིསྲིདི་ཇུས་ད་ེབདོ་མའིི་ིཐོགོོ་ལ་འིགྲེ་ོརྒྱུ་ཕེར་བཞིགོ་ནས་རྒྱ་

ནགོ་མ་ིམང་གོ་ིཐོགོོ་ལ་ཡོང་སྲིདི་ཇུས་ད་ེལམ་འིགྲེ་ོམ་ཕྱོནི་པོ་རདེ། 

ད་ཆེ་ (Moscow) མོ་སོ་ཁོོ་ནས་བཟུང་སྟེ་གོང་ལྟར་འིཛམ་

བུ་གླིིང་གོི་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པོའིི་ཐོབས་ཤེེས་

གོསར་པོ་དང༌། བསམ་བླ་ོགོསར་པོ་ཞིགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ལ་མ་འིགྲེ་ོརང་

འིགྲེོའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཏེེ་འིགྱུར་བ་ཆེེན་པོོ་འིགྲེོ་གོི་ཡོོད། དེ་

ནི་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་བདེན་པོ་ཟེར་མཁོན་དེའིི་གོཟི་བརྗེིད་རེད། 
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བདནེ་པོའི་ིནུས་པོ་དངསོ་གོནས་ཐོནོ་རྒྱུ་ཡོདོ། འིཕྲིལ་སལེ་འིཕྲིལ་

སལེ་བདནེ་པོ་ཡོདོ་པོར་གྱིངོ་ཕེགོོ་གོ་ིཡོདོ་ཀྱིང༌། ཕུགོས་རྒྱང་རངི་

པོའོི་ིཆེ་ནས་བདནེ་པོ་ཟརེ་མཁོན་ད་ེལ་ནུས་པོ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོདོ། 

དེ་འིདྲེ་ཡོིན་དུས་ལམ་སེང་ལམ་སེང་ང་ཚེོའིི་རེ་བ་ཡོོད་པོ་ནང་

བཞིནི་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ་ད།ེ ཡོནི་ནའིང་སྙུགོས་

བསྲིངིས་ཏེ་ེཕྱོནི་པོ་ཡོནི་ན་ང་ཚེརོ་འིགྱུར་བ་བཟང་པོ་ོཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་

ཡོངོ་གོ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའིདུགོ ང་རང་ཚེ་ོཚེང་མས་ད་དུང་རིགོ་པོ་

བསྒྲིིམས་ཏེ་ེཤུགོས་རྒྱགོ་དགོསོ། 

དེང་སང་བོད་ནས་ཡོོང་མཁོན་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཡོོད་པོ་ཚེོས་

ང་ཚེའོི་ིསློབོ་གྲྭ་ཁོགོ་དང༌། བདོ་ཁྱིམི་ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་མཐོངོ་དུས་སྤྱོརི་

བཏེང་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཡོགོ་པོ་ོའིདུགོ་ཅསེ་བསྔགོས་བརྗེདོ་

བྱེེད་ཀྱིི་འིདུགོ མི་སྒོེར་གོཅིགོ་ཡོིན་ནའིང་དེའིི་སེམས་ཤུགོས་ལ་

ཕེན་པོ་དང༌། དའེི་ིམཐོངོ་ཚུལ་ཡོགོ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་ཡོངོ་དུས་ཁོངོ་

ཚེ་ོཕེར་བོད་ནང་ལོགོ་རྗེེས་དེ་ལ་དཔོགོ་པོའིི་དངོས་ཡོོད་གོནས་

ཚུལ་གོསལ་བཤེད་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། དེས་མང་ཚེོགོས་ཀྱིི་སེམས་

ཤུགོས་འིཕེར་རྒྱུའི་ིཆེ་རྐྱེནེ་གོཅིགོ་འིགྲུབ་པོ་རདེ། ཆེབ་སྲིདི་སྤྱོའིི་ི

གོནས་ཚུལ་ཐོགོོ་ལ་ཡོནི་ནའིང་ཕེན་གྱི་ིཡོདོ། ད་དུང་ང་ཚེསོ་རགིོ་

པོ་བསྒྲིམིས་ཏེ་ེསྔར་ལས་ལྷགོ་པོའི་ིཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོ

འིདུགོ ཤེསེ་སངོ་ངམ། 
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ཅ༽ གོཞིསི་ཆེགོས་གོསར་འིཛུགོས་དང་། གོཞིསི་བྱེསེ་

ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲས།

སྔནོ་མ་ང་ཚེ་ོདྲུགོ་ཅུ་ར་ེགྲེངས་ནང་ལ་ནམ་ཞིགིོ་ང་ཚེའོི་ིབདནེ་པོའི་ི

མཐོའི་ཞིགིོ་གོསལ་གྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ིཡོདི་ཆེསེ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་ེ

ན་ིཧ་ལམ་རྨངོས་ཚེདོ་ལྟ་བུ་མ་གོཏེགོོས་དམགིོས་བསལ་བཟ་ོལྟ་

འིདྲེ་པོ་ོཆེ་ལམ་ཙོམ་ཡོང་མཐོངོ་གོ་ིམདེ། འིནོ་ཀྱིང་ད་ེདུས་ང་ཚེསོ་

ཞི་ེལྷདོ་མ་བྱེས་པོར་བདནེ་པོའི་ིམཐོའི་གོསལ་གྱི་ིརདེ། ང་ཚེསོ་རྩིདོ་

པོ་རྒྱགོ་རྒྱུ་ཞིགིོ་ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ང་ཚེ་ོགོཞིན་ཡུལ་ནང་བདོ་

པོའི་ིམངི་དང༌། བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་མ་བརླགོས་པོ་ཞིིགོ་བྱེདེ་དགོསོ་

ཀྱི་ིའིདུགོ་བསམ་སྟ་ེསམེས་ཐོགོ་བཅད། རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ཏེ་ེའིབད་

བརྩིོན་བྱེས་པོའིི་འིབྲས་བུར་མཐོའི་མ་ཕྱོི་ལོ་ཆེིགོ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་ནས་བོད་ཕྱོི་ནང་གོཉེེན་འིཕྲིད་ཀྱིི་འིགྲེ་ོའིངོ་གོི་

གོོ་སྐོབས་ཡོོང་དུས། ང་ཚེ་ོགོཞིི་ནས་འིདིར་མགོོ་འིཁྱིགོ་འིཁྱིགོ་

བྱེདེ་རྒྱུ་ཞིིགོ་བྱུང་ཡོདོ། 

ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་བདོ་མ་ིརྒན་པོ་ཚེ་ོསྤྲོང་པོ་ོཁྱུ་གོཅགིོ་གོ་ིབཟ་ོའིདྲེ་

ཞིིགོ་ཆེགོས། གོཞིོན་པོ་རྣམས་རྒྱ་གོར་ཡུལ་པོའིི་ནང་ལ་སིམ། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆེེ་ཡོང་སེར་རྫིོགོས་རྫིོགོས་ལ་བསྡེད་པོ་མ་

གོཏེགོོས་གོཞིན་ཡོང་གོང་མདེ་པོ་ཞིགིོ་ཆེགོས་པོ་ཡོནི་ན། དངསོ་
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གོནས་བདོ་ཕྱོ་ིནང་གོཉེནེ་འིཕྲིད་འིགྲེ་ོའིངོ་བྱེདེ་པོའི་ིསྐོབས་ལ་བདོ་

ནས་ཡོོང་མཁོན་ཚེ་ོཡོང་ཡོིད་མུགོ་རྒྱུ། ང་ཚེ་ོཡོང་ངོ་ཚེ་དགོོས་

པོ་ཡོངོ་རྒྱུ་རདེ། ཡོནི་ནའིང་ང་ཚེརོ་ད་ེདུས་དཀའི་ངལ་ཡོངོ་ན་ཡོང༌། 

རགིོ་པོ་བསྒྲིམིས་ཏེ་ེའིབད་རྩིལོ་བྱེས་པོ་རདེ། ད་ེདུས་གོཞིསི་ཆེགོས་

བྱེདེ་ཡུལ་ས་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་འིཛམོས་ས་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོོགོས་ལ་མ་

གོཏེགོོས་མ་ཐོབོ་པོ་རདེ། རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ལ་ས་ཁོད་ེརངི་ན་ཡོང་

བདོ་པོ་ཁོ་འིཐོརོ་མ་དགོསོ་པོར་བདོ་མ་ིཁོ་ེགོཙོང་མཉེམ་སྡེདོ་ཀྱིསི་

བདོ་པོའི་ིརྣམ་པོ་ད་ེཟནི་ཐུབ་པོ་ཞིགིོ་བྱུང་ན་ད་ེགོལ་ཆེ་ེབར་བརྩིསི་

ནས་མཐོའི་མ་རྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོགོོས་ལ་གོཞིསི་ཆེགོས་ད་ེདགོ་ཚུགོས་

པོ་རདེ། སྐོབས་དརེ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་རགིོས་ཁོངོས་ནས་འིགོའི་ཞིགིོ་

གོིས། ང་ཚེ་ོར་ིརྒྱུད་ནས་ཁོ་བྲལ་ཏེ་ེརྒྱ་གོར་ལྷ་ོཕྱོོགོས་ལ་ཕྱོིན་ན་

དཀའི་ངལ་འིཕྲིད་མ་ིཡོངོ་ངམ་ཞིསེ་བདོ་པོ་གོངས་ར་ིདང་ཁོ་བྲལ་

ན་བདོ་པོ་ཕེལ་ཆེརེ་སྤུ་མདགོོ་ལགོོ་འིགྲེ་ོགོ་ིཡོདོ་པོའི་ིབཟ་ོའིདྲེ་ཞིགིོ་

བཤེད་པོ་རདེ། ད་ེདུས་ང་ཚེསོ་དམགིོས་བསལ་ཚེདོ་ཐོགིོས་པོའི་ི

ཚེོད་དཔོགོ་བྱེེད་མ་ཐུབ་ན་ཡོང༌། ང་ཚེོས་སེམས་ཐོགོ་བཅད་དེ་

སེམས་ཤུགོས་བསྒྲིིལ་ནས་འིབད་བརྩིོན་བྱེས་པོ་དེས་ད་ཆེ་བློ་

བཞིགོ་ས་ཡོདོ་པོའི་ིབཟ་ོལྟ་འིད་ིདགོ་ཆེགོས་པོ་རདེ། 

གོཙོ་ོཆེེ་ཤེོས་བོད་ནང་གོི་མི་དེ་དགོ་གོི་སེམས་ཤུགོས་དེ་ང་ཚེོའིི་

མ་རྩི་ཆེ་ེཤེསོ་ད་ེཡོནི། ད་ེདངསོ་གོནས་རང་སུ་ཞིིགོ་གོསི་འིགྲེལེ་
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བཤེད་རྒྱགོ་མ་དགོསོ་པོར་མགིོ་མཐོངོ་ལགོ་ཟནི་རདེ། ཧ་ལས་པོའི་ི

སེམས་ཤུགོས་འིདུགོ དེའིི་ཐོད་ལ་སྔོན་མ་ང་རང་ཡོང་བླ་ོགོཡོེང་

ཡོདོ། ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོདོ་ཀྱིང་བདོ་ནང་ལ་བདོ་མའིི་ི

ལྟ་བ་དེ་བསྡེད་ཨེ་ཡོོད། མི་རིགོས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགོས་བརྟེན་པོོ་

བསྡེད་ཨ་ེཡོདོ། ཆེསོ་དད་འིགྱུར་བ་ཕྱོནི་མ་ིཡོངོ་ངམ། དམར་པོའོི་ི

ལྟ་བ་འིཁྱིརེ་མཁོན་བདོ་མ་ིམང་པོ་ོཆེགོས་མ་ིཡོངོ་ངམ་བསམ་པོ་

དྲེན་མྱོོང༌། ད་ཆེ་དངོས་ཡོོད་གོནས་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་གོི་གོནས་

ཚུལ་ནི་དེ་ལས་ཡོོངས་སུ་ལྡོགོ་སྟེ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའིི་ཆེོས་

ཀྱིི་དད་པོ་དེ་མི་ཐོོགོ་རྒན་པོ་ཚེ་ོལས་ལྷགོ་པོ་མེད་ནའིང་ཆེད་པོ་

མེད་པོ་ཧ་ལས་པོའིི་བརྟེན་པོོ་འིདུགོ བོད་ཕྱོི་ནང་དབར་འིབྲེལ་

བ་བྱུང་དུས་བོད་ནང་གོི་རྒྱ་ཆེེའིི་མི་མང་དང༌། ལྷགོ་དོན་གོཞིོན་

སྐྱེས། གོཞིོན་སྐྱེས་ནང་ནས་ཀྱིང་སློོབ་གྲྭ་འིགྲེིམས། མཐོོ་རིམ་

སློབོ་གྲྭ་གོང་ལ་གོང་འིཚེམ་ཐོནོ་མཁོན་ད་ེཚེ་ོཧ་ལས་པོའི་ིསམེས་

ཤུགོས་དང༌། ཕུགོས་ཐོགོ་རངི་པོའོི་ིབདོ་མ་ིརགིོས་ཀྱི་ིཁོ་ེཕེན་རྩིདོ་

པོའིི་བསམ་བློ་ཡོོད་པོ་ཧ་ལས་པོ་འིདུགོ ད་ཆེ་ང་ཚེོས་སྔོན་མ་

བཞིནི་རྨངོས་ཚེདོ་ཀྱི་ིཡོདི་ཆེསེ་བྱེདེ་མ་དགོསོ་པོར་དངསོ་སུ་མགིོ་

གོསི་མཐོངོ་བའི་ིགོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོངོ་དུས་ང་ཚེསོ་ལྷགོ་པོར་དུ་

ཡོང་ནུས་པོ་བསྐྱདེ་ད་ེའིབད་རྩིལོ་བྱེདེ་དགོསོ་པོའི་ིདུས་ཚེདོ་གོལ་

ཆེེན་པོ་ོཡོིན་པོས། ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་རོགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། 

བཀྲོ་ཤེསི་བད་ེལེགོས། ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ།ེ གོཟབ་གོཟབ་བྱེདེ་དགོསོ། 
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ཞིབས་འིདྲེནེ་མ་ཞུ་ཨང་། ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།། །།
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༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་༄༅། །ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེསེ་ ༢༣ ཉེནི་

དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམི་དབུ་བརྙསེ་ནས་ ༢༩ འིཁོརོ་བའི་ིདྷ་ས་བདོ་ཁྱིམི་དབུ་བརྙསེ་ནས་ ༢༩ འིཁོརོ་བའི་ི

དུས་དྲེན་ཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།དུས་དྲེན་ཐོགོོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློབོ།

ཀ༽ བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་དང་། ཡོ་རབས་སྤྱོདོ་བཟང་།

ཚེང་མར་བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས་ཡོོད། མཛད་སྒོ་ོརྒྱས་པོ་ན་ནིང་

བྱེས་པོ་དའེི་ིཐོོགོ་སྐོད་ཆེ་ཞིབི་ཕྲི་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེརངི་འིདརི་གུང་

སེང་གོི་འིདུ་ཤེེས་མ་གོཏེོགོས་སྐོད་ཆེ་ཤེོད་པོར་ཡོོང་བའིི་འིདུ་

ཤེེས་བཞིགོ་མེད་པོས་མང་པོ་ོཤེོད་དགོོས་མི་འིདུགོ འིདས་པོའིི་

ལ་ོགོཅགིོ་ནང་ཤེསེ་ཡོནོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབ་དང་ཆེབས་ཅགིོ་ལུས་

པོོའི་ིའིཚེར་ལོངས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བྱུང་ཡོོད་པོ་དང༌། བླང་དོར་གྱིི་

སྤྱོདོ་ལམ་གོ་ཚེདོ་ཤེསེ་པོ་རྣམས་གོང་ཐུབ་ལགོ་ལནེ་བཀལ་ནས་

མ་ིཚེའེི་ིརངི་མ་ིབཟང་པོ་ོཞིིགོ་དང༌། མ་ིཡོ་རབས། མ་ིརྣམ་དཔྱདོ་

ཅན། སྤྱོི་པོར་ཕེན་ཐོོགོས་ཡོོད་པོ། སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་ཀྱིང་མི་ཚེེ་

བཟང་མཐོར་འིཁྱིོལ་བའིི་གོཞིི་སྒྲིོམ་བསློངས་ཏེེ་གྲུབ་འིབྲས་གོང་

ལ་གོང་འིཚེམ་བྱུང་ཡོདོ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ས་ོསའོི་ིངསོ་ནས་ལྷགོ་བསམ་

བསྐྱདེ་ནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དགོ་ེརྒན་

དང༌། ལས་བྱེདེ། མ་བྱེན་དང་བཅས་པོའི་ིཐོགོོ་ནས་ཀྱིང་སྤྱོ་ིསམེས་

འིཁྱིརེ་ནས་ཁུར་མཉེམ་ལནེ་བྱེས་པོར་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཚེར་མར་
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ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། 

དངེ་སང་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ིདནོ་དགོ་ལ་བདོ་ནང་སམེས་ཤུགོས་ཧ་ལས་

པོའི་ིཐོགོོ་ནས་རྒྱ་མསི་གོདུགོ་རྩུབ་དང༌། དྲེགོ་གོནནོ་གོ་ཚེདོ་བྱེས་

ཀྱིང་དེར་ཞུམ་པོ་མེད་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ང་ཚེོའིི་བདེན་དོན་རྩིོད་ཀྱིི་

ཡོདོ། ཕྱོ་ིལ་ཡོདོ་པོའི་ིབདོ་པོ་ཚེའོི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་

བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ། གོཙོ་ོཆེ་ེཤེསོ་ང་ཚེའོི་ིབདོ་དནོ་ད་ེབདནེ་པོ་དང༌། 

རྒྱུ་མཚེན་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་ཅིང་། ང་ཚེོས་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིགོ་དང༌། 

བདེན་པོ་བདེན་ཐུབ། ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང༌། འིཚེེ་མེད་ཞིི་བའིི་

ཐོོགོ་ནས་འིཐོབ་རྩིོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད། འིཛམ་གླིིང་ཐོོགོ་མི་དང་མིའིི་

བར་ལ་ཤེ་ཚེ་དང༌། བརྩི་ེབ། དྲེང་བདནེ་ལ་བརྩིི་འིཇོགོ་བྱེ་ེདགོསོ་

པོའིི་གོནས་ཚུལ་འིགོོ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སེམས་འིཁུར་བྱེེད་

མཁོན་དམིགོས་བསལ་གྱིསི་ཇེ་མང་དུ་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོ་རེད། སློབོ་

ཕྲུགོ་ཚེོས་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་བྱེེད་དགོོས། ཤེེས་ཡོོན་ཤེིན་ཏུ་

གོལ་ཆེེན་པོ་ོརེད། བོད་སྤྱོི་པོའིི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཡོོན་ཏེན་གྱིི་

ཐོགོོ་ནས་རྣམ་དཔྱདོ་འིདནོ་ཐུབ་པོ་ཞིིགོ་དགོསོ་པོ་ལས། སམེས་

ཤུགོས་གོཅགིོ་པུས་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། ད་ལྟ་ལས་བསྡེམོས་ནང་གོསལ་

བདོ་ཁྱིམི་འིད་ིནས་ཕྲུ་གུ་དགུ་སྟངོ་ཙོམ་ཐོནོ་ཟནི་པོ་དང༌། ད་དུང་ཕྲུ་

གུ་ ༦༠༠༠ ཙོམ་ལ་སྒྲིགིོ་འིཛུགོས་འིད་ིནས་བལྟ་རྟེགོོ་བྱེདེ་བཞིནི་པོ་

འིད་ིདགོ་ང་ཚེའོི་ིབདོ་སྤྱོ་ིདནོ་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཆེ་རྐྱེནེ་ཆེནེ་པོ་ོཞིགིོ་ཆེགོས་
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ཡོོད། བོད་ཕྲུགོ་ཚེོར་བྱེིས་པོ་གོཞིན་དགོ་དང་མི་འིདྲེ་བའིི་འིགོན་

ཞིགིོ་འིཁྲི་ིཡོདོ། ང་ཚེ་ོདུས་ཚེདོ་གོཉེན་འིཕྲིང་དུ་སློབེས་ཡོདོ་པོས་ཕྲུ་

གུ་གོཞིན་ཚེསོ་དཀའི་ལས་བརྒྱ་ཆེ་ལྔ་བཅུ་ཙོམ་རྒྱགོ་གོ་ིཡོདོ་ན་ང་

ཚེསོ་བརྒྱ་ཆེ་དྲུགོ་ཅུ་བདུན་ཅུ་རྒྱགོ་དགོསོ་པོ་ཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོདོ། 

ཁོ༽ རྒྱ་གོཞུང་གོ་ིསློབོ་གྲྭ་དང་། བདོ་མའིི་ིཤེསེ་ཡོོན།

ང་ཚེའོི་ིགོནས་སྟངས་ཛ་དྲེགོ་ཅགིོ་གོ་ིཐོགོོ་ཏུ་ཡོདོ་སྟབས། བཙོན་

བྱེོལ་ལ་ཡོོད་པོའིི་ཕྲུ་གུ་ཚེོས་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ཤུགོས་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་

ཆེེན་པོོ་རེད་ལ། བོད་ནང་ཡོོད་པོའིི་བོད་ཕྲུགོ་ཚེོས་སློོབ་གྲྭའིི་

མཐུན་རྐྱེེན་བཟང་ཞིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་སློོབ་སྦྱོོང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེ་རྒྱུ་

དེ་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ལུང་ཁུགོ་དེ་འིདྲེར་དེ་སྔའིི་གོོམས་

གོཤེིས་ལྟ་བུས་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དེ་ཙོམ་གྱིི་དོ་སྣང་མི་བྱེེད་པོ་དང༌། 

ཡོང་འིགོའི་ཞིགིོ་གོསི་རྒྱ་མསི་བཙུགོས་པོའི་ིསློབོ་གྲྭ་རདེ་ཟརེ་ནས་

མ་འིདདོ་པོ་བྱེདེ་མཁོན་ད་ེའིདྲེ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་བཟ་ོའིདུགོ སློབོ་གྲྭ་རྒྱ་

མིས་བཙུགོས་པོ་ཡོིན་ཀྱིང་ཤེེས་ཡོོན་བོད་པོར་འིཇགོས་ཀྱིི་ཡོོད་

པོ་ལས་རྒྱ་མིས་འིཁྱིེར་ཐོབས་མེད་པོས་ཤེེས་ཡོོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེ་

རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརེད། 

འིཛམ་གླིིང་ནང་ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཕྱོིན་པོ་དེ་ཚེོར་གོཞིི་རྩིའིི་ནུས་
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པོ་དེ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཐོོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་རེད། རྣམ་དཔྱོད་

ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིནི་ལགོ་ལནེ་དུ་འིཁོལེ་བ་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་

སྟངས་ཤེེས་དགོོས། སྤྱོི་ཚེོགོས་དང་མི་རིགོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

རྒྱུར་ཤེེས་ཡོོན་མེད་མི་རུང་བའིི་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཆེགོས་ཡོོད། ད་

ཕེན་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེས་པོ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་

ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

རྒྱ་གོར་ནང་གོཞིི་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་རྗེེས་རིགོས་འིགོའི་ཤེས་ནས་

དངུལ་གྱིི་ཆེེད་དུ་ཚེོང་སོགོས་ལས་ཀ་ཙོགོ་ཙོིགོ་ལ་མགོོ་འིཁོོར་

ནས་སྡེདོ་མཁོན་གོང་འིཚེམ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་ས་རདེ། ད་ེརགིོས་ངསེ་

པོར་དུ་ཡོིད་གོཟབ་བྱེས་ནས་བསམ་བློ་གོཏེོང་དགོོས་ཀྱིི་འིདུགོ 

ཡོང་སོ་སོའི་ིངོས་ནས་རིགོ་པོ་མེད་པོ་དང༌། ཆེ་རྐྱེེན་མེད་པོ་དེ་

འིདྲེ་ཡོནི་ན་གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རདེ། སློབོ་སྦྱོངོ་ཞིསེ་པོ་ཡོ་ིགོ་ེ

འིབྲ་ིཀློགོོ་ཤེསེ་པོ་ཙོམ་ལ་ཆེ་མ་བཞིགོ་པོར་ཡོ་ིགོ་ེབརྒྱུད་ནས་མའིི་ི

རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤྱོདོ་བྱེདེ་སྟངས་ཤེསེ་དགོསོ། སྐོད་ཡོགིོ་འིདྲེ་མནི་

འིགོའི་ཤེས་ཤེསེ་ན་ཡོང་དམགིོས་བསལ་ང་ོབཟ་ོཐོནོ་པོའི་ིའིབྲས་

བུ་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་ན་དེ་འིདྲེ་ཞིིགོ་རེད། སྤྱོིར་བཏེང་

སྐོད་ཡོིགོ་ཤེེས་པོ་ཙོམ་ལ་ཆེོགོ་ཤེེས་མ་བྱེས་པོར་སྐོད་ཡོིགོ་དེ་

བརྒྱུད་ནས་དངསོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིགོནས་ཚུལ་ཐོོགོ་གྲུབ་འིབྲས་ཐོནོ་ཐུབ་

པོའི་ིལས་རགིོས་སྣ་ཚེགོོས་ཤེསེ་དགོསོ་པོ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ 
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གོཞིི་རིམ་གྱིི་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་པོ་ཚེོས་ཆུང་ཙོགོ་ལ་མགོོ་འིཁོོར་ནས་

མ་བསྡེད་པོར་ཕྱོིན་ཆེད་སོ་སོའི་ིསྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་རྒྱ་ཆེེ་ས། ཕེན་

རླབས་ཆེེ་ས་ཞིིགོ་གོི་ནང་གྲུབ་འིབྲས་ཐོོན་པོ་ཞིིགོ་བྱེེད་བསམ་

པོའིི་བསམ་བླ་ོབཅངས་ཏེེ་སློོབ་སྦྱོོང་མུ་མཐུད་བྱེེད་དགོོས། སློོབ་

སྦྱོོང་མེད་པོའིང་མིན་པོ། སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ལ་མི་གོ་ོཆེོད་པོའིི་གྲུབ་

འིབྲས་གོང་ཡོང་འིདོན་མི་ཐུབ་མཁོན་དེ་འིདྲེ་ཆེགོས་ན་ཕེངས་པོ་ོ

རེད། ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་ཡོིན་སྟབས་དཔོལ་འིབྱེོར་རང་ཁོ་རང་

གོས་ོཐུབ་ཙོམ་གྱིིས་མི་འིགྲེིགོས་པོས་ཕེན་རླབས་ཆེེན་པོ་ོདེ་འིདྲེ་

བྱེདེ་མ་ིཐུབ་པོ་ཡོདོ་ཀྱིི་མ་རདེ། ང་ཚེསོ་བསམ་བླ་ོགོཏེངོ་དགོསོ། 

གོ༽ ལས་རིགོས་སྣ་ཚེོགོས་དང་། རིགོས་གོཅིགོ་རྐང་

འིཛནི། 

ད་ེབཞིནི་རྒྱ་གོར་ནང་དང༌། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གོང་སར་རགིོས་གོཅགིོ་རྐང་

འིཛནི་དམགིོས་བསལ་ད་ེའིདྲེ་ཐོནོ་ཐུབ་པོ་བྱེདེ་དགོསོ། ང་ཚེ་ོབཙོན་

བྱེོལ་བ་ལྟ་ོགོོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ལ་དཀའི་ངལ་མེད་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤེེས་

ནས་བསྡེད་ན་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་ཚེསོ་བདོ་སྤྱོ་ིཔོའི་ི

དོན་དགོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོས་ན། དོན་དུ་ལས་རིགོས་ཆེ་ཚེང་བའིི་

སྤྱོི་ཚེོགོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས། ཡོར་རྒྱས་འིགྲེོ་

བ་ལ་ཕྱོགོོས་མང་པོ་ོཞིགིོ་ནས་ལས་རགིོས་རྣམ་པོ་སྣ་ཚེགོོས་ས་ོ
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སསོ་ཁུངས་འིཁྱིལོ་ངསེ་ཀྱི་ིཤེསེ་ཡོནོ་ཡོདོ་པོ་ཞིགིོ་དགོསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

ང་ཚེ་ོབཙོན་བྱེོལ་བ་བྱེས་ནས་སྡེོད་པོའིི་རིང་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་

ནུས་པོ་འིདོན་ས་མང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོད་པོ་ལྟར། ནུས་པོ་འིདོན་ཐུབ་

པོ་ཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་རེད། ཕྱོིན་ཆེད་གོཞིིས་བྱེེས་མཉེམ་འིཛོམས་

བྱུང་བའིི་མཚེམས་ལ་སོ་སོའི་ིའིཇོན་ཐོང་གོི་ནུས་པོ་བཏེོན་ནས་

ལས་ཀ་བྱེདེ་ས་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཆེགོས་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། ད་ེཚེརོ་བསམ་

བླ་ོགོཏེངོ་དགོོས། 

སྔོན་མ་ང་ཚེ་ོརྒྱ་གོར་ལ་སློེབས་འིཕྲིལ་དུ་སྐོད་ཕྲིན་བུ་ཞིིགོ་ཤེེས་

ནའིང་ང་ོས་ོཐོོན་པོ་ཡོོད་པོ་རེད། ད་ཆེ་དུས་ཚེོད་དེ་ཡོོལ་ཚེར་བ་

རདེ། ད་ཆེ་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོབཞིནི་པོར་བརྟེནེ་སྐོད་ཡོགིོ་

ཤེསེ་པོ་ཙོམ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་མདེ་པོས། ལས་རགིོས་འིདྲེ་མནི་ནང་

ས་ོསསོ་འིགོན་ཐོགེོ་པོ་བྱེ་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ས་ོསསོ་མ་ཐུབ་ན་

གོནས་ཚུལ་ཁོགོ་ཁོགོ་རདེ་མ་གོཏེགོོས། བར་ལྡངི་དུ་སྡེདོ་མཁོན་

ད་ེཚེ་ོཡོགོ་པོ་ོམཐོངོ་གོ་ིམ་ིའིདུགོ ད་ེཚེའོི་ིགྲེས་ཀྱིསི་རྒྱུ་དངསོ་པོའོི་ི

དང་དདོ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཤེསེ། ཡོ་རབས་ལ་མགིོ་དཔོ་ེལྟ་རྒྱུའི་ིཚེབ་ཏུ་མ་

རབས་ལ་མིགོ་དཔོེ་བལྟས་ནས་གོང་བྱུང་བྱེེད་པོའིི་ཉེེན་ཁོའིང་

ཡོོད། དེ་ཚེོའིི་གྲེས་ལ་གོཟབ་གོཟབ་བྱེེད་དགོོས། ཁོ་ས་གོཞིོན་

ནུའིི་ཚེོགོས་འིདུའིི་ཐོོགོ་ལ་སྐོད་ཆེ་བྱུང་བ་ལྟར། སློོབ་སྦྱོོང་ཕྲིན་

བུ་ཡོོད་པོ་དེ་ཙོམ་གྱིིས་ཆེོགོ་ཤེེས་ནས་སྡེོད་མཁོན་དེ་ཚེོས་རྗེེས་
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སུ་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་ཕེན་གོནོད་ཇི་བྱེེད་ངེས་པོར་མེད་པོས་གོཟབ་

གོཟབ་བྱེདེ་དགོོས། 

ང༽ ཞི་ིབདའེི་ིགོཟངེས་རྟེགོས་དང་། སྟནོ་པོའི་ིབཀའི་

དྲེནི།

ང་ལ་ཞི་ིབདའེི་ིབྱེ་དགོའི་ཐོབོ་པོ་དརེ་ཚེང་མས་དགོའི་པོ་ོབྱེདེ་བཞིནི་

ཡོདོ། ང་རང་ཡོང་དགོའི་པོ་ོབྱུང༌། ཁོ་སྔནོ་གོསལ་བསྒྲིགོས་བྱེས་

མ་ཐོགོ་བདོ་རགིོས་ཡོདོ་ས་ཚེང་མ་ནས་དགོའི་ཚེརོ་ཆེནེ་པོ་ོབྱེས་

འིདུགོ་པོར་ཚེང་མར་ཐུགོས་རྗེ་ེཆེ་ེཟརེ་རྒྱུ་ཡོནི། ཁོ་སྔནོ་ནརོ་ཝའེི་ི

གོཟེངས་རྟེགོས་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་གོནས་ཚུལ་ཐོོན་སྐོབས་ངའིི་

བསམ་བློའི་ིནང༌། ང་ལ་དམིགོས་བསལ་གོཟེངས་རྟེགོས་ཐོོབ་

པོའིི་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱིི་ཡོོན་ཏེན་དམིགོས་བསལ་གོང་ཡོང་ཡོོད་

མེད། ཁྱིད་པོར་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཟེར་ན། སྤྱོིར་བཏེང་

མི་མཆེོགོ་དམན་ཚེང་མར་སྙིང་རྗེེའིི་བསམ་པོ་ངང་གོིས་ཡོོད་

པོ་ལྟར། རིགོས་གོཅིགོ་གོིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས། དེ་རྩི་བ་ཆེེན་

པོོར་བརྩིིས་ཏེེ་ཡོར་རྒྱས་བཏེང༌། དེའིི་མི་མཐུན་ཕྱོོགོས་རྣམས་

སེལ། དེའིི་མཐུན་རྐྱེེན་རྣམས་སྒྲུབ་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་བྱེམས་པོ་དང་

སྙངི་རྗེའེི་ིབླ་ོགོངོ་ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལེ། མ་ིདའེི་ིསྒོ་ོགོསུམ་གྱི་ིསྤྱོདོ་པོ་

ཡོ་རབས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེ་ེཡོདོ་པོ་དང༌། ཕེན་པོའི་ིབྱེ་བ་གོང་
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ལ་གོང་འིཚེམ་བྱེེད་མཁོན་རིགོས་གོཅིགོ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། རིགོས་

གོཅགིོ་གོསི་ས་ོསརོ་རང་བཞིནི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏེན་ཡོདོ་པོ་ད་ེ

ང་ོམ་ཤེསེ་པོའིམ། སྣང་ཆུང་གོསི་ལུས་ནས་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོམ་ཐུབ་

པོའི་ིཐོོགོ་ལ་ཁོངོ་ཁྲི་ོདང༌། ཕྲིགོ་དོགོ ང་རྒྱལ། རང་གོཅསེ་འིཛནི་

ཟརེ་བ་སགོོས་བླ་ོལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིསྐྱནོ་གྱི་ིཕྱོགོོས་རྣམས་ཤུགོས་ཆེརེ་

འིཕེལེ་ཏེ་ེཡོནོ་ཏེན་གྱི་ིཕྱོགོོས་རྣམས་ཟལི་གྱིསི་མནན་ནས་མ་ིཚེའེི་ི

འིཚེ་ོབའི་ིནང་ལ་མངནོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཆེགོས་ཀྱི་ིཡོདོ། 

དེ་ཙོམ་གྱིི་ཁྱིད་པོར་ཡོིན་པོ་ལས། རང་གོཞིན་ཚེང་མར་ཕེན་

སེམས་དང༌། ཡོ་རབས་ཀྱིི་བསམ་པོ་ཡོོད་པོ་ཞིིགོ་རེད། ང་ལ་

དམིགོས་བསལ་བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་གོང་ཡོང་མེད། གོཙོ་ོཆེེན་

སྟནོ་པོའི་ིབཀའི་དྲེནི་དང༌། ཡོང་སྒོསོ་མགོནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ། ཞི་ིབ་ལྷ་

སོགོས་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་གོཞིན་གོཅེས་པོར་འིཛིན་ཅིང་། 

རང་ཡོལ་བར་འིདོར་མཁོན་ཚེ་ོཞིལ་བཞུགོས་པོའིི་སྐོབས་ལའིང་

འིཛམ་གླིངི་ཐོོགོ་ཕེན་པོ་ཆེནེ་པོ་ོབསྒྲུབས་ཡོདོ། ཞིལ་མ་བཞུགོས་

པོའི་ིསྐོབས་ལའིང་མགིོ་དཔོ་ེབཟང་པོ་ོབསྟན། ལམ་སྟནོ་བཟང་པོ་ོ

གོནང་ཡོོད་པོ་རྣམས་ལ་ང་རང་གོི་ངོས་ནས་ཁོ་མིགོ་ཡོར་བལྟ་

བྱེས། གོང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཉེམས་ལེན་བྱེས་པོའིི་ཐོོགོ་ནས་ཕྲིན་བུའིི་

འིགྱུར་བ་འིགྲེ་ོགོི་ཡོོད་པོར་བརྟེེན། སྟོན་པོ་བཀའི་དྲེིན་ཅན་དང༌། 

དེའིི་རྗེེས་འིབྲང་མཁོས་གྲུབ་གོཉེིས་ལྡན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དེ་རྣམས་
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དྲེན་བྱུང༌། རང་གོཞིན་ཚེང་མར་རང་བཞིནི་གྱིསི་བསམ་པོ་བཟང་

པོའོི་ིས་བནོ་ཞིིགོ་ཡོདོ་པོ་རདེ། 

ཅ༽ འིཕེགོས་པོའི་ིགོདུལ་བྱེ་དང་། སྙངི་རྗེའེི་ིཉེམས་ལནེ།

ལྷགོ་པོར་དུ་ང་ཚེ་ོབོད་རིགོས་ཚེོར་ཆེོས་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་བཤེད་ན་

འིཕེགོས་པོ་སྤྱོན་རས་གོཟགིོས་ཀྱི་ིགོདུལ་བྱེ་ཞིསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པོ་

ལྟར། དངསོ་ཡོདོ་རང་ལ་བདོ་པོའི་ིརིགོས་ཤེགིོ་ཡོནི་ཕྱོནི་བསམ་

པོ་བཟང་པོའོི་ིབགོ་ཆེགོས་ཕྲིན་བུའི་ིབཟང་བ་ལྟ་བུ་ཡོདོ། གོང་ལྟར་

བདོ་རགིོས་ཡོངོས་རྫིགོོས་ཀྱི་ིསམེས་ལ་བྱེམས་བརྩིའེི་ིས་བནོ་ཡོདོ་

པོ་དེ་རིན་ཐོང་བྲལ་བའིི་དངོས་པོ་ོརྩི་ཆེེའིི་ནོར་བུ་ཡོིན་པོ་ང་ོཤེེས་

པོ་བྱེས་ནས་ད་ེལ་བདགོ་པོ་ོརྒྱགོ་རྒྱུ་ད་ེགོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་

བ་མང་པོ་ོཞིགིོ་གོསི་བདོ་པོ་ཚེ་ོསུ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིཡོ་རབས་སྤྱོདོ་

བཟང་ཐུན་མངོ་མ་ཡོནི་པོ་ཞིགིོ་འིདུགོ་ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ཏཱ་ལའི་ི

བླ་མར་བྱེ་དགོའི་ཐོོབ་པོ་བཞིིན། དེའིི་རྗེེས་འིབྲང་པོ་བོད་མི་ཚེོར་

བཟང་པོོའི་ིཡོོན་ཏེན་དེ་ཐོོན་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡོགོ་པོ་ོརེད། ཏཱ་ལའིི་

བླ་མར་བྱེ་དགོའི་ཐོོབ། དེའིི་འིཁྲིིས་སུ་ཡོོད་པོའིི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་

ཞིབས་འིདྲེེན་ཞུས་ན་ཡོགོ་པོོ་ཡོོད་པོ་མ་རེད། བྱེ་དགོའི་ཐོོབ་པོ་

དེ་མི་བྱེེ་བྲགོ་པོ་གོཅིགོ་གོི་སྒོོས་ཆེོས་གོང་ཡོང་མ་རེད། རང་

གོཞིན་ཚེང་མར་དེའིི་ས་བོན་ཡོོད། མི་སྒོེར་དང་སྤྱོི་ཚེོགོས་གོང་
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ཞིགིོ་ཡོནི་ཡོང་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོ་ད་ེབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩི་བ་དང༌། བད་ེ

སྐྱདི་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་རདེ། 

ཆེོས་བྱེེ་བྲགོ་པོ་ཞིིགོ་ཁོས་བླངས་རུང་མ་བླངས་རུང༌། ཆེོས་

ལུགོས་འིདྲེ་མིན་ནང་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་གོཞིགོ་འིདྲེ་མིན་བཤེད་པོ་

ལ་ས་ོསསོ་ཡོདི་ཆེསེ་ཡོདོ་རུང་མདེ་རུང༌། གོང་ལྟར་ཉེནི་རའེིི་མ་ི

ཚེེའིི་ནང་མི་བཟང་པོ་ོབྱེེད་རྒྱུ་དང༌། ཡོ་རབས་བྱེེད་རྒྱུ་དེ་ས་ོསོའི་ི

རང་དནོ་གྱི་ིརྩི་བ་ཞིགིོ་ལ་ཐུགོ་ཡོདོ། ས་ོསསོ་བཟང་པོ་ོབྱེས་ན་མསི་

ཚུར་དགོའི་འིཛུམ་བསྟན་པོ་དང༌། གྲེོགོས་པོོའི་ིའིདུ་ཤེེས་སློེབས་

ཀྱིི་རེད། བཟང་པོོ་རང་གོིས་མ་བྱེས་ན། མིས་རང་ལ་བཟང་པོོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཁོགོ་པོ་ོརེད། བྱེམས་པོ་དང་བརྩིེ་བར་སྔས་བཅོལ་ནས་ཁོ་

མགིོ་ཡོར་ལྟ་བྱེས་ན་རང་གོ་ིབད་ེསྐྱདི་ཞིརོ་ལ་འིགྲུབ་ཡོངོ་གོ་ིརདེ། 

ཆེ༽ རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིརྩི་བ་དང་། ལྷགོ་བསམ་གྱི་ིརྒྱབ་རྟེེན།

ད་ེམནི་རྒྱུན་དུ་གོནགོ་སམེས་གོནདོ་སམེས་བཅངས་ནས་གོཞིན་

ལ་འིཚེ་ེབ་དང་དུ་བླངས་ན། འིདདོ་པོ་བད་ེབ་འིདདོ་ཀྱིང༌། འིབྲས་

བུ་རང་ཉེདི་གྲེགོོས་མདེ་གོཅགིོ་པུར་ལུས་རྒྱུ་དང༌། མཐོའི་མ་རང་

ཉེདི་འིཕུང་རྒྱུ་ལ་མདེ་པོ་འིཛམ་གླིངི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བལྟས་ན་མཐོངོ་

གོསལ་རདེ། ང་ཚེསོ་ཡོ་རབས་དང༌། བཟང་པོ་ོབྱེ་རྒྱུ་ད་ེབདོ་པོའི་ི
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ཁྱིད་ནོར་ཞིིགོ་ཏུ་བརྩིི་ཆེོགོ་པོ་ཡོིན་པོས་འིདི་ལ་དོ་སྣང་དང༌། 

གོཅེས་སྤྲོས་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཤུགོས་བརྒྱབ་ནས་རྣམ་

དཔྱོད་མཚེན་ཉེིད་ཚེང་བ་ཞིིགོ་ཡོོང་ཐོབས་བྱེེད་དགོོས་པོ་དང༌། 

རྣམ་དཔྱདོ་མཚེན་ཉེདི་ཚེང་བ་ད་ེབདེ་སྤྱོདོ་ལགེོས་ཉེསེ་ཇ་ིའིདྲེ་ཞིགིོ་

ལ་འིགྲེ་ོམནི་ལྷགོ་བསམ་ལ་ལྟསོ་ཀྱི་ིཡོདོ། འིཛམ་གླིངི་ནང་ལགེོས་

ཉེེས་ཡོ་ཡུགོ་ཆེེན་པོ་ོཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དེའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་མི་ལ་རྐང་བརྒྱ་

ལགོ་བརྒྱ་ཡོདོ་ནས་བྱུང་བ་མནི། ལུས་པོོའི་ིསྟབོས་ཤུགོས་ལ་ཆེ་

བཞིགོ་ན་དུད་འིགྲེ་ོམ་ིལས་སྟབོས་ཤུགོས་ཆེ་ེབ་མང་པོ་ོཡོདོ། མ་ི

ཞིེས་པོ་སེམས་ཅན་འིདྲེ་འིདྲེའིི་ནང་ནས་མི་འིདྲེ་བའིི་ཁྱིད་ཆེོས་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་ནས་ཡོོང་གོི་ཡོོད་ན་ཡོང༌། མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་

གོཅིགོ་པུས་འིབྲས་བུ་བཟང་པོོ་ཞིིགོ་ཡོོང་དང༌། ངན་པོ་ཇི་ཡོོང་

ངསེ་པོ་མདེ། འིཛམ་གླིངི་གོ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་བལྟས་ན་མ་ིལས་སྡེདོ་

མ་ཚུགོས་ཚེ་བ་མདེ། 

ད་ེཡོང་མ་ིམང་པོ་ོགོསདོ་རྒྱུའི་ིགོ་ོམཚེནོ་འིདྲེ་མནི་ད་ེལྟ་བུ་བཟ་ོགོ་ི

ཡོདོ་པོ་དང༌། ཡོ་ང་སྙངི་རྗེ་ེམདེ་པོའི་ིབྱེ་སྤྱོདོ་ད་ེམའིི་ིནང་ལ་ཡོངོ་གོ་ི

ཡོདོ། ཡོང་མའིི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཀྱི་ིཐོགོོ་ནས་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་རྒྱ་ཆེའེི་ིཕེན་

རླབས་ཆེེན་པོ་ོཡོོང་བའིི་ཕུགོས་རྒྱང་རིང་པོོའི་ིའིཆེར་གོཞིི་གོཏེིང་

ནས་རླབས་ཆེེན་གྱིི་འིཛུགོས་སྐྲུན་ཁོགོ་ཀྱིང་མིའིི་སྤྱོི་ཚེོགོས་ནང་
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ཡོོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་རེད། དེ་གོཉེིས་ཀ་མིའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིི་ཐོོགོ་

ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་པོ་ལྟར། ཕེན་གོནདོ་གོང་དུ་འིགྲེ་ོམནི་མའིི་ིལྷགོ་

བསམ་ལ་རགོ་ལུས་ཀྱིི་ཡོོད། དེས་ན་ཕེན་པོའིི་བསམ་པོ་ཞིེས་

པོ་ནི་ཤེིན་ཏུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་ཡོིན། ཚེང་མས་ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་

ཤེེས་ཡོོན་ལ་དང་དོད་བྱེས། ཕྱོོགོས་གོཅིགོ་ནས་ཤེེས་ཡོོན་དེའིི་

རྒྱབ་འིཁྱིོགོ་པོའིི་ལྷགོ་བསམ་ལ་དོ་སྣང་བྱེས་ཏེེ་དེ་གོཉེིས་ཟུང་

འིབྲེལ་བྱུང་ན་སྤྱོི་སྒོེར། འིཕྲིལ་ཕུགོས་གོང་ལའིང་ཕེན་ཐོོགོས་

ཆེནེ་པོ་ོཡོངོ་གོ་ིརདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་བྱེདེ་རོགོས་

བྱེདེ་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡོནི། 

ཇ༽ འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབད་ེདང་། བཟང་སྤྱོདོ་ལ་ཆེ་ེམཐོངོ་།

ད་རསེ་ང་ལ་བྱེ་དགོའི་གོཟངེས་བསྟདོ་ཐོབོ་པོ་དསེ་སྐུལ་སློངོ་ལྟ་བུ་

བྱེས་ཏེ་ེགོཞི་ིནས་བཟང་པོའོི་ིསྤྱོདོ་པོ་དང༌། ལྷགོ་བསམ་ལ་འིཛམ་

གླིིང་ཐོོགོ་ཕྲིན་བུའིི་བརྩིི་མཐོོང་ཞིིགོ་བྱུང་བ་རེད། ངས་གོསར་

འིགོོད་པོ་དེ་དགོ་ལ་ང་ལ་གོཟེངས་རྟེགོས་ཐོོབ་པོ་དེས་ང་སྒོེར་ལ་

དམགིོས་བསལ་ཕེན་གོནདོ་ད་ེཙོམ་མ་ིའིདུགོ ང་ལ་བྱེ་དགོའི་ཐོབོ་

རུང་མ་ཐོབོ་རུང༌། ང་ན་ིབཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འིབྲང་དགོ་ེསློངོ་

ཞིིགོ་རང་ཡོིན། གོཞིན་གྱིིས་ང་སངས་རྒྱས་རེད་ཟེར་ཡོང་རུང༌། 

ཡོང་ང་བདུད་རེད་ཟེར་ན་ཡོང་ང་ལ་འིཕེར་ཆེགོ་གོང་ཡོང་མེད། 
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ད་ལྟ་ཕེན་བོད་རིགོས་གོཙོ་ོབོར་གྱུར་པོའིི་སུ་དང་སུ་ལའིང་གོང་

ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིི་ཕེན་ཐོབས་བྱེས་པོ་ཡོིན། ད་དུང་ང་མ་འིཆེི་བར་

ཕེན་ཐོོགོས་བྱེ་རྒྱུའིི་དམ་བཅའི་བཞིགོ་ཡོོད་ལ། གོང་ཐུབ་ཐུབ་

བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་པོའིི་ཁུལ་ཡོིན། འིནོ་ཀྱིང་བྱེ་དགོའི་དེས་འིཛམ་གླིིང་

འིདའིི་ིསྟངེ་ཕེན་པོའི་ིབསམ་པོ་དང༌། འིཚེ་ེབ་མདེ་པོའི་ིབཟང་པོའོི་ི

སྤྱོདོ་པོ་ལ་ཆེ་ེམཐོངོ་བྱེས་པོ་ཡོནི་དུས་དའེི་ིཐོགོོ་ནས་འིཛམ་གླིངི་གོ་ི

མ་ིམང་པོ་ོཞིགིོ་ལ་ལམ་སྟནོ་གོསར་པོ་ཞིགིོ་ཡོངོ་རྒྱུར་ཕེན་ཐོགོོས་

ཏེན་ཏེན་ཡོངོ་གོ་ིརདེ་ཅསེ་ཤེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ། ངས་མ་ིལ་ད་ེལྟར་ཤེདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ་ཀྱིང༌། སྔནོ་ལ་ང་རང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིནང་ནས་ཡོ་རབས་བཟང་

སྤྱོདོ་ལ་མགིོ་དཔོ་ེབལྟས་ནས་ས་ོསསོ་གོང་ཐུབ་ཉེམས་ལནེ་བྱེ་རྒྱུ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། མ་གོཞི་ིཚེང་མས་གོང་ཡོངོ་བྱེས་ནས་བདོ་པོར་

དམགིོས་བསལ་གྱི་ིམཐོངོ་ཚུལ་ཕྲིན་བུ་མ་ིའིདྲེ་བ་ཞིགིོ་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ། 

ད་དུང་ཡོང་ཚེང་མས་ང་ཚེའོི་ིཁྱིད་ནརོ་ད་ེང་ོཤེསེ་པོ་བྱེས་ནས་མུ་

མཐུད་འིཛནི་རྒྱུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

རྒན་པོ་ཚེསོ་གོམོས་གོཤེསི་བཟང་པོ་ོཡོདོ་པོ་ད་ེཚེ་ོམ་ིརབས་རྗེསེ་

མ་ཚེོར་རྒྱུན་འིཇགོས་བྱེེད་ཐུབ་ཐོབས་ལ་དམིགོས་བསལ་གྱིི་ད་ོ

སྣང་བྱེདེ་དགོསོ། དགོ་ེརྒན་ཚེསོ་སློབོ་གྲྭའི་ིནང་སློབོ་འིཁྲིདི་བྱེས་ཏེ་ེ

རྣམ་དཔྱདོ་ཡོར་རྒྱས་འིགྲེ་ོཆེདེ་སློབོ་གོས་ོབཏེང་བ་ཙོམ་དུ་མ་ཟད། 

དགོེ་རྒན་རང་ཉེིད་ཀྱིི་སྤྱོོད་ལམ་ཐོོགོ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་ཡོ་རབས་
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དང༌། གོཞུང་བཟང་བྱེེད་རྒྱུའིི་དཔོེ་མཚེོན་བསྟན་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོ་ོ

འིདུགོ དེ་བཞིིན་ཁྱིིམ་ཚེང་ས་ོསོའི་ིནང་གོི་ཕེ་མ་སྤུན་མཆེེད་ཚེོའིི་

ཐོོགོ་ནས་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་ཚེོའིི་བསམ་བློའི་ིནང་ཡོ་རབས་སྤྱོོད་བཟང་

ཟེར་བ་དེ་མིའིི་མི་ཚེེའིི་ནང་ལ་རིན་ཐོང་གོ་ཚེོད་ཡོོད་པོ་ངོ་སྤྲོོད་

ཡོང་ཡོང་བྱེེད་དགོོས། སེམས་བཟང་པོ་ོདང༌། ཕེན་སེམས་ཟེར་

བ་དེ་ས་ོས་ོརང་ཉེིད་ཀྱིི་མི་ཚེེ་འིདིའིི་བདེ་སྐྱིད་དང་འིབྲེལ་བ་ཆེེན་

པོོ་ཡོོད་པོ་དང༌། དེ་བཞིིན་སོ་སོའི་ིགོཟུགོས་པོོའི་ིའིཕྲིོད་བསྟེན་

ལའིང་འིབྲལེ་བ་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ།

ཉེ༽ ཆེསོ་ཚེན་བགྲེ་ོགླིངེ་དང་། སམེས་ཀྱིི་ནད་གོཞིི།

དཔོེར་ན་ཉེེ་དུས་ང་ཨ་རིར་འིགྲེ་ོདོན་གོཙོ་ོབ་ོཚེན་རིགོ་པོ་ཚེ་ོདང་

གོ་ོབསྡུར་བྱེེད་རྒྱུའིི་ཚེགོོས་འིདུ་ཁོགོ་གོཉེིས་ཙོམ་ཚེོགོས་པོ་རེད། 

དེའིི་ནང་ལ་མིའིི་ཀློད་པོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བའིི་སྐོོར་གོོ་

བསྡུར་བྱེདེ་རྒྱུ་གོཅགིོ་དང༌། ཚེགོོས་འིདུ་གོཅགིོ་ལ་ཨ་རའིི་ིནང་མའིི་ི

སམེས་བད་ེམནི་གྱིསི་རང་ཤེ་ིརྒྱགོ་མཁོན་དང༌། ཆེང་དང་ཨ་རགོ་

ཚེོད་མེད་བཏུང་ནས་ལུས་པོ་ོཆུད་ཟོས་ཕྱོིན་པོ་མང་པོ་ོཞིིགོ་ཡོོང་

གོ་ིཡོདོ་པོ་ད་ེཚེརོ་བསམ་བློའི་ིཞི་ིབད་ེཡོངོ་ཐོབས། སྤྱོ་ིཚེགོོས་ཀྱི་ི

དཀའི་ངལ་སལེ་ཐོབས་གོང་འིདྲེ་བྱེདེ་དགོསོ་ཀྱི་ིཡོདོ་མདེ། དཀའི་

ངལ་ད་ེགོང་གོ་ིཐོགོོ་ནས་ཡོངོ་གོ་ིཡོདོ་མདེ་ལ་གོ་ོབསྡུར་བྱེ་རྒྱུ་རདེ། 
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དའེི་ིཚེགོོས་འིདུའི་ིསར་ཚེན་རགིོ་པོ་ཉེམས་མྱོངོ་དང༌། ཤེསེ་ཡོནོ་

ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེ་མང་པོོ་སློེབས་འིདུགོ དེ་ཚེ་ོདང་ཉེིན་སྦྲེེལ་ནས་

སྐོད་ཆེ་ཤེདོ་དུས་ས་ོསའོི་ིབསམ་ཚུལ་འིགྲེལེ་བཤེད་འིདྲེ་མནི་མང་

པོ་ོརྒྱགོ་གོ་ིའིདུགོ ཨ་རའིི་ིསྤྱོ་ིཚེོགོས་ནང་སམེས་ཀྱི་ིན་ཚེ་ཡོདོ་པོ་

ད་ེམའིི་ིབརྒྱ་ཆེ་ ༡༢ ནས་བརྒྱ་ཆེ་ ༡༣ བར་ཟནི་གྱི་ིཡོདོ་ལུགོས་

ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ ལུང་པོ་ཡོར་རྒྱས་ཤེནི་ཏུ་ཆེནེ་པོ་ོཡོནི་པོ་ལ་སམེས་

ཀྱི་ིསྡུགོ་བསྔལ་ཡོདོ་པོ་བརྒྱ་ ༡༢ ནས་ ༡༣ ཟརེ་བ་ད་ེཚེད་མཐོ་ོཔོ་ོ

རདེ། སམེས་ཀྱི་ིསྡུགོ་བསྔལ་གྱི་ིདཀའི་ངལ་མང་པོ་ོཡོོད་པོ་དང༌། 

དེ་འིདྲེའིི་དཀའི་ངལ་ཡོོང་སའིི་གོཞིི་རྐྱེེན་གོཙོ་ོབ་ོདེ་བྱེམས་བརྩིེའིི་

རྣམ་འིགྱུར་ཉུང་དྲེགོས་པོས་བྱུང་ལུགོས་ཤེདོ་ཀྱི་ིའིདུགོ 

དཔོརེ་ན། ཕེ་མས་ཕྲུ་གུར་བྱེམས་བརྩིའེི་ིལྟ་སྟངས་མ་ལྡངེ་པོ་དང༌། 

ད་ེབཞིནི་སྤྱོ་ིཚེགོོས་ནང་གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་ལ་ཕེན་རགོོས་བྱེ་རྒྱུའི་ི

རྣམ་པོ་མ་ལྡངེ་པོ། ས་ོས་ོརང་ཉེདི་གྲེོགོས་མདེ་གོཅིགོ་པུར་ལུས་

པོའིི་རྣམ་པོ་ཤུགོས་ཆེེ་ཡོོད་པོ་དེ་འིདྲེའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སེམས་ཀྱིི་ན་

ཚེ་ཡོོང་གོི་ཡོོད། སྙིང་པོ་ོབྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚེ་ོབས་མ་ལྡེང་སྟབས་

སེམས་ཀྱིི་སྡུགོ་བསྔལ་ཡོོང་གོི་ཡོོད་པོ་དང༌། སེམས་ནང་བདེ་

བ་ཡོདོ་ན་ལུས་པོའོི་ིའིཕྲིདོ་བསྟནེ་ལའིང་ཕེན་ཁྱིད་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ་པོ་

ཤེོད་ཀྱིི་འིདུགོ དེ་ཆེོས་ཀྱིི་སྐོད་ཆེ་མ་རེད། དེང་སང་འིཛམ་གླིིང་

ནང་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ལ་མའིི་ིབད་ེསྐྱདི་དང༌། གོཙོ་ོབ་ོམའིི་ི
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གོཟུགོས་པོོའི་ིའིཕྲིོད་བསྟེན་ཐོོགོ་ཉེམས་ཞིིབ་གོ་ོབསྡུར་བྱེས་པོའིི་

མཐོར་སེམས་ལ་རགོ་ཆེེན་པོ་ོལས་ཀྱིི་ཡོོད་པོ་དང༌། སེམས་ཀྱིི་

བད་ེསྡུགོ་ད་ེཕེན་གོནདོ་ཚེབས་ཆེནེ་པོ་ོཡོདོ། གོཅགིོ་གོསི་གོཅགིོ་

ལ་བརྟེེན་ས་ཡོོད་པོ་དང༌། དོན་དམ་པོའིི་བློས་འིགོེལ་བྱེེད་ས་ཇི་

ཙོམ་མང་བ་ཡོདོ་པོ་ད་ེཙོམ་གྱིསི་མ་ིདའེི་ིསམེས་ངལ་ད་ེཙོམ་ཉུང་

བ་ཡོདོ་པོ་དངསོ་ཡོདོ་གོནས་ཚུལ་ཆེགོས་ཡོདོ།

ལས་རྒྱུ་འིབྲས་དང་ཚེ་ེའིད་ིཕྱོ་ིཁོས་བླངས་རུང་མ་བླངས་རུང༌། ཚེ་ེ

འིདིར་མི་ཚེེ་སྐྱིད་པོ་ོཞིིགོ་དགོོས་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ནད་བརྒྱ་སྨོན་གོཅིགོ་

ལྟ་བུའིི་རྩི་བ་ཕེན་སེམས་བྱེམས་བརྩིེའིི་འིཚེ་ོབ་ལ་ཐུགོ་གོི་ཡོོད་

པོ་རེད། གོསར་འིགོོད་པོ་དང༌། ཚེན་རིགོ་པོ་དེ་དགོ་གོིས་གོ་ོབ་

གོསར་པོ་གོང་ཞིིགོ་བྱུང་ཞིེས་འིདྲེི་སྐོབས་ང་ལ་དེ་འིདྲེ་བྱུང་ཞིེས་

ཤེོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཡོ་རབས་བྱེ་རྒྱུ་ནི་མིའིི་སྲིོགོ་གོི་སྙིང་པོོ་རེད། དེ་

གོལ་ཆེནེ་པོ་ོའིདུགོ ངས་བཤེད་པོ་ད་ེརྣམས་སམེས་ལ་འིཇགོས་

པོ་བྱེདེ་དགོསོ། 

ཏེ༽ ནད་བརྒྱ་སྨོན་གོཅིགོ་དང་། བྱེམས་བརྩིའེི་ིའིཚེ་ོབ།

ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོདུས་ཚེོད་གོཉེན་འིཕྲིང་ཞིིགོ་འིགྲེིམ་པོའིི་དུས་སྐོབས་

ཡོནི། ལྷ་སར་རྒྱ་མའིི་ིདམགོ་ཁྲིམིས་དམ་པོ་ོཞིགིོ་ད་དུང་ཡོང་བསྡེད་
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ཡོོད་པོ་དང༌། མི་མང་པོ་ོཞིིགོ་རྒྱུགོ་བརྡུང་བཏེང་ནས་ཤེི་བ་དང༌། 

མང་པོ་ོཞིགིོ་བསད་པོ། བཙོནོ་ལ་ཚུད་པོ་མང་པོ་ོཡོདོ་པོ་དང༌། སྡུགོ་

སྦྱོོང་འིགོོ་གྲེོངས་པོ་མང་པོ་ོཡོོད། རྒྱ་མིས་ཉེེ་ཆེར་ཡོོངས་གྲེགོས་

བྱེས་ནས་བཤེད་གོསལ། ད་རསེ་ཀྱི་ིཟངི་ཆེ་དའེི་ིནང་མ་ིབཞི་ིབརྒྱ་

ཙོམ་འིཛནི་བཟུང་བྱེས་པོ་དང༌། དའེི་ིནང་ནས་མ་ིབརྒྱད་ཅུ་ཙོམ་མ་

གོཏེགོོས་གླིདོ་བཀྲོལོ་བཏེང་བ་ཡོནི་ཞིསེ་བཤེད་འིདུགོ ད་དུང་མ་

བཤེད་པོར་ལྐོདོ་གོསོད་བཏེང་བ་དང༌། འིཛནི་བཟུང་ནང་ཡོདོ་པོ་

གོ་ཚེདོ་ཡོདོ་དམ། སྟངོ་ཕྲིགོ་འིགོའི་ཤེས་ཡོདོ་པོ་ཐོགོ་ཆེདོ་པོ་རདེ། 

བདོ་ནང་དུ་ང་ཚེའོི་ིམ་ིམང་ཚེསོ་དཀའི་སྡུགོ་ད་ེལྟ་བུ་མྱོངོ་གོ་ིཡོདོ་

སྟབས། ང་ཚེ་ོའིདིར་ཡོོད་ཚེང་མས་བོད་མི་རིགོས་སྤྱོི་པོའིི་ལས་

འིགོན་ཚེང་མར་འིཁྲིི་བ་མ་བརྗེེད་པོ་བྱེས་ཏེེ་ཚེང་མས་ཧུར་ཐོགོ་

བྱེ་རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་གོལ་ཆེནེ་པོ་ོརདེ། 

ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ར་ེགྲེངས་ནས་མ་འིངོས་པོར་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའི་ིནང་

གོང་འིདྲེ་ཆེགོས་གྲེབས་ཡོདོ་མདེ་ཚེདོ་དཔོགོ་ཐུབ་པོ་ཁོགོ་པོ་ོརདེ། 

ཡོིན་ནའིང་ཚེང་མས་སེམས་ཤུགོས་བཅངས་ནས་ཞུམ་པོ་མེད་

པོའིི་ཧུར་སྐྱེད་བྱེས་པོ་རེད། བྱེས་པོའིི་གྲུབ་འིབྲས་ཀྱིིས་ང་ཚེ་ོ

བོད་པོའིི་སེམས་ཤུགོས་ཤེི་ཐུབ་མེད། ང་ཚེོས་རིགོ་པོ་བསྒྲིིམས་

ནས་བསྡེད་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་གོསར་པོ་

ཞིགིོ་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཆེགོས་པོ་འིདརི། ད་ལྟ་ང་ཚེསོ་ལངོས་སྤྱོད་
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ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་དཀའི་ལས་

བརྒྱབ་པོའི་ིལས་རྗེསེ་ཧུར་སྐྱདེ་བྱེས་པོ་རདེ། བྱེས་པོའི་ིགྲུབ་འིབྲས་

ཀྱིསི་ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིསམེས་ཤུགོས་ཤེ་ིཐུབ་མདེ། ང་ཚེསོ་རིགོ་པོ་

བསྒྲིམིས་ནས་བསྡེད་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་ལ་ཕྱོགོོས་གོང་ས་ནས་ད་ོསྣང་

གོསར་པོ་ཞིིགོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆེགོས་པོ་འིདིར། ད་ལྟ་ང་ཚེོས་

ལངོས་སྤྱོད་ནས་བསྡེད་ཡོདོ། ཕྱོགོོས་གོཅགིོ་ནས་ང་ཚེ་ོབདོ་པོས་

དཀའི་ལས་བརྒྱབ་པོའི་ིལགོ་རྗེསེ་རདེ་ལ། ཕྱོགོོས་གོཉེསི་ནས་རྒྱ་

ནགོ་གོ་ིབྱེ་སྤྱོདོ་རང་གོསི་རང་ལ་བྱེནི་གྱིསི་བརླབས་ཞིསེ་པོ་ལྟར་

ས་ོསོའི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ས་ོསསོ་ཞུས་པོ་རདེ། 

མ་གོཞི་ིང་ཚེ་ོམ་ིགོཅགིོ་པོ་ཡོནི་པོས་རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརངས་བྱེས་པོས་

མི་འིགྲེིགོས་ཀྱིང༌། ད་ཕེན་རྒྱ་མིས་འིཛམ་གླིིང་ནང་བཅོས་མའིི་

གོདོང་བསྟན་ནས་རྒྱ་མིར་མིང་མཐོོང་བཟང་པོ་ོཞིིགོ་བྱུང་རོགོས་

བྱེས་ན་བསམས་ནས་འིབད་བརྩིོན་དངོས་ཤུགོས་བརྒྱུད་གོསུམ་

གོང་ཡོངོ་ཅ་ིཡོངོ་བྱེས་པོ་ད་ེརྣམས་ཉེནི་གོཅགིོ་ནང་མདེ་པོ་བཟསོ་

པོ་རདེ། ད་ེཡོང་ཡོ་ང་བགོ་ཚེ་མདེ་པོའི་ིསྒོ་ོནས་ས་ོསའོི་ིརང་མདགོོ་

རྗེནེ་པོ་གོསལ་པོརོ་བསྟན་པོ་རདེ། ང་ཚེ་ོབདོ་པོའི་ིངསོ་ནས་ལྷགོ་

བསམ་རྣམ་དགོ་དང༌། དྲེང་བདནེ་གོཞུང་བཟང་གོ་ིམ་ིརགིོས་ཤེགིོ་

ཡོིན་པོའིི་མཚེན་མ་ཇེ་བཟང་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱོིན་པོ་དང༌། མངོན་

གོསལ་དདོ་དུ་ཕྱོནི། རྒྱ་ཕྱོགོོས་ནས་ས་ོསའོི་ིཞིབས་འིདྲེནེ་ཞུ་སྟངས་
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ཇ་ེགོསལ་དུ་ཕྱོནི་པོ་ད་ེགོཉེསི་འིཛམོས་ནས་བདོ་པོའི་ིསྤྱོ་ིདནོ་ཐོགོོ་

ད་ེསྔནོ་དང་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིདངེ་སང་བཟང་ཕྱོགོོས་སུ་འིགྱུར་གྱི་ིཡོདོ། 

དེ་འིདྲེའིི་གོནས་ཚུལ་ལ་བརྟེེན་ང་རང་ཚེོས་སེམས་ཞུམ་པོ་དང༌། 

སྒྱིིད་ལུགོ་མ་བྱེས་པོར་ད་དུང་ཚེང་མས་སྙིང་ལ་རུས་པོ་བཅུགོ་

སྟེ་དཀའི་ལས་མུ་མཐུད་རྒྱགོ་རྒྱུ་གོལ་ཆེེན་པོོ་རེད། ཚེང་མས་

ཧུར་ཐོགོ་བྱེེད་རོགོས་བྱེེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོིན། བཀྲོ་ཤེིས་བདེ་ལེགོས། 

ཞིསེ་བཀའི་སློབོ་སྩལ།།  །།

པོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོཔོར་བྱེང་སྨོནོ་ཚེིགོ

རྣམ་གྲེལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚེརོ་ར་ོགོཅིགོ་ཏུ། །

གོཞིལོ་བའི་ིམཐོའི་ཡོས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེགིོ་གོ་ིགོཟགེོས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུགོ་གོསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡོངོས་འིཁྲུད་ལེགོས་བཤེད་བདུད་རྩིི་འིད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའོི་ིམཐུས། །

ཡོང་དགོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲིགོ་བརྒྱ། །

གོདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེོས་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབང་འིབྱེརོ་ཤེགོོ །

ཅསེ་པོ་འིད་ིཡོང་དངེ་དུས་ཡོདི་སྲུབས་ཀྱིསི་རྒྱུད་བརླམས་པོའི་ིཀློ་ཀློའོི་ིསྡེགིོ་སྤྱོདོ་མ་ིབཟད་

པོས་གོངས་ལྗངོས་ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིཞིངི་དུ་ཐུབ་པོའི་ིབསྟན་པོ་རནི་པོ་ོཆེ་ེཉེནི་མའོི་ིསྣང་བ་
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ལྟར་འིབར་བ་ད་ེན་ིམངི་གོ་ིལྷགོ་མ་ཙོམ་དུ་ཉེམས་ཉེསེ་པོར་བྱེས། ཕྱོགོོས་དང་ཕྱོགོོས་ན་

རྡུལ་ཕྲིན་མཚེནོ་ཆེ་སགོོས་གོདུགོ་པོའི་ིགོནདོ་འིཚེ་ེགྱི་གྱུའི་ིསྦྱོརོ་བ་ན་ིཉེནི་ར་ེབཞིནི་དུ་

དར་བ་སགོོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་ལྔ་བདའོི་ིརྒུད་ཚེགོོས་མཚེ་ོལྟར་བརྡོལོ་བ་འིད་ིདགོ་ལྷགོ་མདེ་

དུ་ཞི་ིཞིངི༌། བྱེང་ཕྱོགོོས་བདོ་ཁོ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པོའི་ིམ་ེར་ོསློར་ཡོང་སྔར་བཞིནི་གོསསོ་ཏེ་ེ

རྒྱ་གོར་འིཕེགོས་པོའི་ིལྗངོས་འིདརི་ཡོང་ཐུབ་པོའི་ིབཞིདེ་དགོངོས་དྲེ་ིམ་མདེ་པོ་དར་རྒྱས་

སུ་འིཕེལེ་བ་དང༌། འིཛམ་གླིངི་ཡོངས་པོའི་ིཁྱིནོ་ལ་འིཚེ་ེམདེ་ཞི་ིབའི་ིལམ་སྟནོ། རྣམ་འིདྲེནེ་

ཤཱཀྱི་སངེྒའེི་ིརངི་ལུགོས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སགོོས་འིཕྲིལ་ཡུན་ལགེོས་ཚེགོོས་དུ་མའི་ི

ཆེདེ་དུ་དམགིོས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའི་རསི་མདེ་ཀྱི་ིགོསུང་རབ་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དང་

བསྐྲུན་འིགྱུར་གོང་ལའིང་སྦྱོར་ཆེགོོ་པོའི་ིདགོ་ེབསྔའོི་ིསྨོནོ་ཚེགིོ་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ིདགོ་ེསློངོ་ཆེསོ་

སྨྲ་བ་ངགོ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚེསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །དགོའེི།ོ།  །།
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	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་མ་སུ་རིར་བོད་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་དང་པོ་སྒོ་འབྱེད་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་བཞུགས་སྒར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེར་ལམ་བཟོ་ཁག་ནས་གསར་འབྱོར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཁག་གཅིག་མཇལ་ཁར་འཁྲིད་བཅར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༦ ཚེ་ ༡༥ ཉིན་མ་སུ་རིར་ཐོན་མཁན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བུ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སུད་ཛ་ལན་ (Switzerland) ཁྲོག་ཀིན་ཕྲུ་གུའི་གྲོང་གསེབ་ཚོགས་པའི་དབུ་བཞུགས་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཐར་འབིལ་ནས་སྒྲ་ལེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཐོག་གསུང་བཤད་ཞུས་སྩལ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན། ཀ་ན་ཌའི་སྐུ་ཞབས་ཝུ་ཀྲི་ཀོག་ནས། སྒྲ་ལེན་འཕྲུལ་འཁོར་ཐོག་གསུང་འཕྲིན་སྒྲ་འཇུག་ཞུས་སྩལ་དུ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། མ་དྷ་ར་སིའི་ཀ་ལག་ཤ་ཏ་རའི་སློབ་གྲྭར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མ་སུ་རིར་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་དང༌། བོད་ཁྱིམ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྡོར་གླིང་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་ཐུན་མོང་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁའི་སར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན། སིམ་ལའི་བུ་གསོ་ཁང་དུ་སྩལ་བའི་གསུང་བཤད།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན། ཀང་རར་བོད་ཀྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ དང་། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། བཞུགས་སྒར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཚོན་བོད་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་སྐོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ དང་། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་བསམ་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་མ་སུ་རིའི་སློབ་ཕྲུག་ཆིག་སྟོང་སྐོར་དང༌། མི་མང་འདུ་ཚོགས་སར་གནང་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ལག་ནའོ་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བྱིས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་གསུང་བཤད།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉིན། པན་ཅ་མ་རིར་བཟོ་ལས་སློབ་གྲྭ་སྒོ་འབྱེད་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་སམ་སྐྲྀ་ཏ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་ནང༌། བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སྩལ་བའི་གསུང་བཤད།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ལྡི་ལི་གསར་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ། གདན་ཞུས་ལྟར་གསུང་བཤད་སྩལ་བ་དབྱིན་བོད་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་བཀོད་ཐོན་ནས་སྙིང་བསྡུས་ཟུར་འདོན་ཞུས་པ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན། ཝཱར་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་གིས་ནང་པའི་ཆོས་དང༌། དམར་པོའི་ལྟ་བའི་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན། ཁང་གསར་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་ཚོར་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཚོགས་བཅར་བར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཨ་ཤོ་ཀའི་མགྲོན་ཁང་དུ། ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཨ་ཤོ་ཀའི་མགྲོན་ཁང་དུ། མཐོ་རིམ་སློབ་མ་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་རྗེས། བཀའ་འདྲི་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་གསུང་དཔར་ནས་ཕབ་བྲིས་བཤུས་པ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉིན། སུད་སི་བོད་ཁྱིམ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཁག་གཅིག་དང༌། མ་ཚབ་སྒྲོལ་མ་བཅས་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
	༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན། རྡོར་གླིང་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭར་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད།
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